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 اإلهداء
 

 ... أجدادم الكراـ إلى األركاح الفريدة التي ال تعكض
 مف رياض الجنة. ةن نس كحشتيـ, كاجعؿ قبكرىـ ركضآ, ك دىـالميـ برد تربتيـ, كنٌكر مرق

 إلى منيؿ الحب الصافي ... إلى حياة الركح األغمى مف عيني...
 -رعاؾ المكلى كجزاؾ مف الثكاب أجزاه  -إلى الظؿ الذم آكم إليو في كؿ حيف... أبي 

 نيا,إلى مف أكصى اهلل ببرىا ... فال اقتباسه ينصفيا, كال نصه يكفي لمحديث ع
 أمي الغالية ... دمًت ركحي التي أتكئ عمييا حيف تخذلني األياـ.

 إلى نعـ السند في ىذه الحياة ... زكجي الحبيب...
ا الجزء  استبقى دائمن  في يسارم. األجمؿ في قمبي, أدامؾ اهلل نبضن

 إلى حبيبتي الغالية قمر, كقد جعمتي فؤادم سماءن 
 ؽ القمب؛ لتعمـ حينما تكبرتشرقيف زمردةن ليمكية, أىدم ليا شقائ

 كـ كانت ىذه الركح سنديانةن شرعت دركبيا الفستقية لتمكذ إلييا ذات حب!
 أحبؾ ... أحبؾ قمرم ... دمت قطعةن مني ككمي.

 إلى غنكة الحب ... حبيبة الركح كالفؤاد...
 الزىرة التي بضحكتيا تضحؾ لي الحياة ... صغيرتي غنى

 قمبي ... كالنبضي ليف يسرم... إلى مؤنساتي الغاليات ... نبضي 
 بو عيني... تي العزيزات ... دمتف نكرنا أىقىر  كالركح إلييف تشتاؽ ... أخكا

 خكاني األعزاءىـ أقرب إلي مف ركحي كقمبي ... إ إلى مف
 دمتـ شمكعنا تسطع بالحب كالعطاء... 

 إلى األغمى كاألحمى...
 راـ.  مع كؿ الحب كالشكر كاالمتناف ... بيت عمي الك
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 شكر وتقدير
 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱٹٱٹٱ
 [15]األحقاؼ:      َّزت رت يب ىب نب مب زبرب  يئ ىئ نئ

جػػػؿي فػػػي عػػػاله الػػػذم أنعػػػـ عمػػػيي كػػػؿ شػػػيء, أتقػػػدـ بيػػػذا الشػػػكر خػػػالقي ك  يلربػػػبعػػػد شػػػكرم 
يػلؿي  كالػذم لػـ -حفظػو اهلل  - جهةاد يوسةف العرجةاالجزيؿ إلى أستاذم الكريـ األستاذ الػدكتكر/ 

 ير الجزاء.ز ىذه األطركحة, فجزاه اهلل عني خإلنجا ؛جيدنا في تكجييي التكجيو الصحيح

الػػذيف د. أسػػامة خالػػد حمػػاد, كد. نيػػاد عبػػد الفتػػاح بدرية كالشػػكر مكصػػكؿه لذسػػاتذة الكػػراـ:
 تفضمكا عميي بمناقشة ىذا البحث.

 عمى ىذا الكجو.  رسالةال كأخيرنا فإنني أشكر كؿي مف أسيـ معي كساندني في إخراج ىذه
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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
 

المي, كلما كاف ىذا القرآف لٌما كاف القرآف الكريـ المصدر األكؿ مف مصادر التشريع اإلس
مػػف العػػرب مجاراتػػو أك اإلتيػػاف بمثمػػو؛ اختػػرت أف أكتػػب  معجػػزنا بمفظػػو كمعنػػاه, كلػػـ يسػػتطع أحػػده 

حصػػػائية حػػكؿ الفصػػػؿ النحػػػكم بػػػيف المتالزمػػػ يف فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ, كأدرسػػػو مػػػف ناحيػػػة نحكيػػػة كا 
كدالليػػػة, كقػػػد قسػػػمت األطركحػػػة إلػػػى تمييػػػد كأربعػػػة فصػػػكؿ كخاتمػػػة, حيػػػث تناكلػػػت فػػػي التمييػػػد 
الكقػػكؼ عمػػػى تعريػػػؼ الػػػتالـز النحػػػكم فػػػي العربيػػػة, كالفصػػػؿ النحػػػكم فػػػي العربيػػػة, كالعالقػػػة بػػػيف 

ستي الفصؿ النحكم فػي جممػة المبتػدأ كالخبػر, الفصؿ النحكم كاالعتراض, كفي الفصؿ األكؿ در 
الفصػؿ النحػكم فػي  درسػتي كالفصؿ النحكم في الجممة االسمية المنسكخة, ثـ فػي الفصػؿ الثػاني 

الجممػػة الفعميػػة, كشػػممت جممػػة األفعػػاؿ التامػػة المتصػػرفة الظػػاىرة, كجممػػة األفعػػاؿ الجامػػدة غيػػر 
الفصػػؿ النحػػكم فػػي جممػػة  درسػػتي فصػػؿ الثالػػث المتصػػرفة, كجممػػة األفعػػاؿ التامػػة المقػػدرة, كفػػي ال

الشػػرط, كشػػممت جممػػة أدكات الشػػرط الجازمػػة, كجممػػة أدكات الشػػرط غيػػر الجازمػػة, كفػػي الفصػػؿ 
الرابػػػع تطرقػػػت إلػػػى الفصػػػؿ النحػػػكم بػػػيف التراكيػػػب الثنائيػػػة, كشػػػمؿ الفصػػػؿ فػػػي تركيػػػب االسػػػػـ 

سػماء المبيمػة, كالفصػؿ المنصكب, كالفصؿ في تركيػب االسػـ المجػركر, كالفصػؿ فػي تركيػب األ
فػػي تركيػػب التكابػػع, كفػػي الخاتمػػة رصػػدتي أىػػـ النتػػائج التػػي تكصػػمتي إلييػػا, كمنيػػا: أٌف األزكاج 

مػف األركػاف التػي يقػكـ عمييػا, كأفي  ةه في النحك العربػي, كركػفه أسػاسه النحكية المتالزمة سمةه بارز 
 ييػػػؤدل المعنػػى المطمػػػكب مػػػف كػػؿ زكجػػػيف مػػف ىػػػذه األزكاج يرتبطػػاف بعالقػػػة قكيػػػة كمتينػػة؛ إذ ال

إال بكجكدىما معػان, كأٌف األصػؿ فػي ىػذه األزكاج النحكيػة االتصػاؿ كالتػرابط دكف  -غالبان -السياؽ
فكاصػػػؿ بينيمػػػا, كلكػػػف يمكػػػف الخػػػركج عػػػف ذلػػػؾ فػػػي بعػػػض الػػػػلزكاج النحكيػػػة التػػػي تمثػػػؿ أساسػػػان 

تػػػرابط بينيمػػػا أضػػػعؼ مػػػف ف المسػػػند إليػػػو, كمػػػا أصػػػميما كػػػذلؾ؛ إذ إلمتركيػػػب المغػػػكم كالمسػػػند كال
التػػرابط المكجػػكد بػػيف بقيػػة األزكاج األخػػرل كالمضػػاؼ كالمضػػاؼ إليػػو؛ لػػذا يمكػػف الفصػػؿ بينيػػا, 
كبمغػػت عػػدد مكاضػػع الفصػػؿ أكثػػر مػػف ثالثػػيف مكضػػعان, كىػػي عبػػارة عػػف عنػػاكيف المطالػػب فػػي 

لمغػػػػة بػػػػدي مػػػػف كجػػػػكد الفصػػػػؿ بػػػػيف بعػػػػض المتالزمػػػػات؛ ألف عػػػػدـ كجػػػػكده يقيػػػػد ا الغالػػػػب, كأنػػػػو ال
كال يسػػمح بالحريػػة التعبيريػػة التػػي تعػػد  سػػمة بػػارزة فػػي المغػػة  ,كيحصػػرىا فػػي أزكاج متالزمػػة فقػػط

 العربية.
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Abstract 
When The Holy Qura'n was the first source of Islamic legislation, 

Miraculous in its word and meaning and when no one of Arabs can keep 

up with it; I chose to write about Syntax segregation between 

Complementary in The Holy Qura'n, and study it syntactically, 

Statistically and Semantically, also I had divided the thesis into an 

introduction , four chapters and a conclusion, whereas I addressed in the 

introduction the definition of Syntax correlation ,  Syntax segregation  in 

Arabic Language and the relation between Syntax segregation  and 

interception.  And in the first chapter I addressed Syntax segregation in 

Topic-comment sentence and Syntax segregation in copied nominal 

sentence, and next in the second chapter I addressed Syntax segregation 

in the verbal sentence which included the full conjugated verbs sentence, 

the unconjugated verbs sentence and the full estimated verbs sentence, 

and then in the third chapter Syntax segregation in conditional sentence 

has addressed, which included the assertive conditional particles  and the 

non-assertive conditional, and in the fourth chapter I addressed  Syntax 

segregation between binary structures and the chapter includes noun in 

the accusative structure, and the segregation in noun in the genitive 

structure, and the segregation in enigmatic nouns, and the segregation in 

dependents structure. In conclusion I wrote down the most important 

results I reached including: That Complementary structure pairs are 

outstanding feature in Arabic Syntax and a cornerstone in its pillars, and 

that every pair are connected in a strong solid relationship; that -often- 

doesn't make sense in the context unless they come together, and the 

origin in these syntax pairs is connection and correlation without 

separation among them, except some syntax pairs which considered as a 

basic in linguistic structure such as the subject -the predicate and so on;   

where the interrelation between them is weaker than other pairs such as 

adjunct and genitive that can be separated, and the number of separation 

between them reached thirty places, and at most  they are the claims 

addresses, and it's inevitable to have separation among some of the 

complementary; because it's absence restricts the language and confines 

it in complementary pairs only and didn't allow the freedom of 

expression which considered as an outstanding feature in Arabic 

Language. 
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 مةالمقدّ 
 

بىػػر قػػبمكـ مػػا نبػػل يػػوف الػػذم" المعجػػز, الحمػػد هلل الػػذم أنػػزؿ الكتػػاب  مػػا ٍكػػـكحي  بعػػدكـ, مػػا كخى
 غيػػره فػػي اليػػدل ابتغػػى كمػػف اهلل, قصػػمو جبػػار مػػف تركػػو مػػف بػػاليزؿ, لػػيس الفصػػؿ كىػػك بيػػنكـ,
 بو تزيغ ال الذم ىك المستقيـ, الصراط كىك الحكيـ, الذكر كىك المتيف, اهلل حبؿ كىك اهلل, أضمو

 تنقضػػػي كال الػػػرد, كثػػػرة عمػػػى يىٍخمىػػػؽ كال العممػػػاءي, منػػػو يشػػػبع كال األلسػػػنة, بػػػو تمتػػػبس كال األىػػػكاء,
 ين ىن من خن  حن جن يمٱُّٱ :قػػػالكا حتػػػى سػػػمعتو إذ الجػػػف تنتػػػو لػػػـ الػػػذم ىػػػك عجائبػػػو,
, مف قاؿ بو صدؽ, كمف عمؿ بو أجر, كمف حكـ بو عدؿ, كمف دعا إليو (1)َّىه مه جه

ى مػف قػاؿ: "أىنىػا , كالصالة كالسالـ عمػى مػف أكتػي جكامػع الكمػـ, كعمػ(2)ىىدل إلى صراط مستقيـ"
" نىشىٍلتي ًفي بىًني سىٍعًد ٍبًف بىٍكرو , كى ٍيشو ٍيدى أىنِّي ًمٍف قيرى حي اٍلعىرىًب مى  .(3)أىٍفصى

 أما بعد
إف المغة العربية لغة القرآف الكريـ, كىػي المغػة األسػمى كالمغػة األشػرؼ, تبػرز قيمتيػا مػف ف

خػالؿ كقكفيػا سػدان منيعػان أمػاـ  كمػف خالؿ قدرتيا عمى التجدد كالبقاء كمكاكبة التطػكر الحضػارم,
كػف ىجمات ذكم األغػراض الدنيئػة الػذيف يحػاكلكف طمسػيا كتشػكيو صػكرتيا كتيشػيـ حصػكنيا, ل

 - كجػؿ عػز –؟! كىػي لغػة القػرآف الكػريـ الػذم تكفػؿ اهلل محاكالتيـ كميػا بػاءت بالفشػؿ, كيػؼ ال
 .(4) َّنن من زن رن مم ام يلُّٱ بحفظو, كحفظ المغة العربية, قاؿ تعالى:

أما نص الدراسة فيك القرآف الكريـ, أعمى درجات الفصاحة, ألفاظو ىي "لػٌب كػالـ العػرب 
لييػػا مفػػزع  كزبدتػػو, ككاسػػطتو ككرائمػػو, كعمييػػا اعتمػػاد الفقيػػاء كالحكمػػاء فػػي أحكػػاميـ كحكميػػـ, كا 
ت حٌذاؽ الشعراء كالبمغػاء فػي نظميػـ كنثػرىـ, كمػا عػداىا كعػدا األلفػاظ المتفٌرعػات عنيػا كالمشػتقا

 .(5)منيا ىك باإلضافة إلييا كالقشكر كالنكل باإلضافة إلى أطايب الثمرة"

                                                           

 [.2-1]الجف:  (1)
 (.172/ 5سنف الترمذم, ت شاكر ) (2)
 (.202/ 4شرح السنة لمبغكم ) (3)
 [.9]الحجر:  (4)
 (.55المفردات في غريب القرآف, )ص:  (5)
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ِـّ كلعػػؿي مػػف أ ركافػػد المغػػة العربيػػة النحػػك بمدلكالتػػو كجمػػاؿ أسػػاليبو, خاصػػة عنػػدما نكظػػؼ  ىػػ
عجػػػاز قرآننػػػا الكػػػريـ, كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ دراسػػػتنا  النحػػػك العربػػػي كأسػػػاليبو لبيػػػاف عظمػػػة عربيتنػػػا, كا 

 كطريقة تكظيفيا.لمكقكؼ عمى أسرار ىذه األساليب  عربي كأساليبو؛لمكضكعات النحك ال

بػػكاب النحكيػػة ضػػمف أزكاج إف المتتبػػع لكتػػب النحػػك العربػػي يجػػد أف النحػػاة قػػد صػػنفكا األ
ألداء المعنى المطمكب مف السػياؽ, فكجػكد  ؛حيث يتحد كؿ زكجيف منيما اتحادان كظيفيان متعددة, 

 بعض.مع ا زكج الثاني كبالعكس, ككالىما متحداف بعضيمالزكج األكؿ يفرض كيحتـ كجكد ال

كبالتػػػالي فػػػإف محػػػكر دراسػػػتي يػػػدكر حػػػكؿ الفصػػػؿ النحػػػكم بػػػيف المتالزمػػػيف, كخصصػػػت 
بػيف األزكاج النحػكم حيث سلقـك بإيراد مكاضع الفصػؿ  -كجؿ عز –الحديث عنو في كتاب اهلل 

 فصؿ مف ناحية المفظ كالمعنى.ا الالمتالزمة, كأدعميا بآيات مف كتاب اهلل, كأبيف أثر ىذ

 سبب اختيار الموضوع
 النحكية في رحاب القرآف الكريـ. الرغبة في أف تككف دراستي .1
عرابػو, تفسير القػرآف الكػريـكتب االطالع عمى  .2 تػذكؽ جمػاؿ أسػاليبو, كربػط المغػة العربيػة ك  كا 

 بكتابيا األصيؿ.
؛ ألف تجريػد الجممػػة العربيػػة الصػػعكبة مظػػافٌ خدمػة التػػراث العربػي اإلسػػالمي, كتخميصػػو مػف  .3

 البساطة.في مككناتيا غاية مف الفكاصؿ التي تقع بيف أركانيا األساسية يجعؿ فيـ 
إبراز اإلعجاز المغكم فػي كتػاب اهلل, كالػذم عجػز العػرب عػف اإلتيػاف بآيػة مػف مثمػو, فيػزداد  .4

 .بكتاب ربناتعمقنا 

 الدراسات السابقة
صػؿ النحػكم بػيف األزكاج المتالزمػة, كلكنيػا لػـ تفػرد تناكلت كتب السابقيف إشارات إلػى الف

ليػػا كتبػػان خاصػػة, إاٌل أفي بعػػض المحػػدثيف تنػػاكلكا ىػػذه الظػػاىرة لكػػف لػػـ يكػػف مجػػاؿ دراسػػتيا ىػػك 
 القرآف الكريـ كمف ىذه الدراسات:

الفصػػػؿ النحػػػكم: ظػػػكاىره كعممػػػو, حمػػػدم الجبػػػالي, مجمػػػة جامعػػػة النجػػػاح لذبحػػػاث )العمػػػـك  .1
 ـ.1999, 1, العدد13مجمد نية(, الاإلنسا

 البمقػػاء جامعػػة, عمػػي مكسػػى العزيػػز عبػػد, الداللػػة كقػػيـ التركيػػب مطالػػب بػػيف النحػػكم الفصػػؿ .2
 .ـ2006, 1العدد, 33المجمد, التطبيقية
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محمػػػد عطػػػا أبػػػك فنػػػكف, : (, الباحػػػثتػػػكراة)رسػػػالة دك الفصػػػؿ النحػػػكم بػػػيف األزكاج المتالزمػػػة .3
 ـ.2009عبد القادر مرعي, عاـ  د. إشراؼ: أ.

)رسػػالة ماجسػػتير(, الباحػػث: ىيػػثـ جػػاد اهلل الشػػي  النػػذير,  الفصػػؿ فػػي الجممػػة العربيػػة كآثػػاره .4
 ـ.2009د. محمد أحمد الشامي, عاـ إشراؼ: أ. 

الفصؿ بيف أجزاء الجممة العربيػة, سػعد حسػف عميػكم, مجمػة جامعػة بابػؿ, العمػـك اإلنسػانية,  .5
 ـ.2011, 3, العدد19المجمد

ف في باب التكابع بيف النحكييف كالمفسريف, رافػع خمػؼ جاسػـ الجنػابي, الفصؿ بيف المتالزمي .6
 (.2012, السنة الثالثة )8جامعة األنبار, كمية التربية لمعمـك اإلنسانية, العدد 

صػػكر الفصػػؿ الجػػائز بػػيف المتالزمػػات النحكيػػة بالتقػػديـ كالتلخير)المسػػند كالمسػػند إليػػو, كمػػا  .7
ساىر حمد مسمـ القرالة, مجمة الزرقاء لمبحكث كالدراسات أصميما كذلؾ أنمكذجاى(, الدكتكر: 

 .2013, 2, العدد13سانية, المجمد اإلن
 ـ.2014, 40الفصؿ النحكم بيف العاطؼ كمدخكلو, مجمة كمية العمـك اإلسالمية, العدد .8
لبػػػػدر, ض قرينػػػػة التضػػػػاـ فػػػػي التركيػػػػب المغػػػػكم العربػػػػي, بكدانػػػػة طػػػػو األمػػػػيف, مجمػػػػة اعػػػػكار  .9

 ـ.2017, 10, العدد 9المجمد

 منهج الدراسة
كاتبعت تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم يناسب طبيعة ىذا البحث, 

 فيو الخطكات اآلتية:

 .كامالن  – كجؿ عز - عكفتي عمى قراءة كتاب اهلل .1
كاعتمدتي في ذلؾ عمى مجمكعة كبيرة  -كجؿ عز - قمت بإعراب كؿ كممة في كتاب اهلل .2

المعنى المطمكب لإلعراب  القرآف, باإلضافة إلى كتب التفاسير؛ ليتسنى لي مف كتب إعراب
 الصحيح.

مكانو المخصص لو كفؽ خطة  بدأت بتصنيؼ كؿِّ مكضعو اشتمؿ عمى فصؿ نحكم في .3
 البحث.

أمكػػف,  تكطئػػة مػكجزة لإلحاطػة بجكانبػػو كجزئياتػو مػاقػدمتي لكػؿ مطمػبو مػػف مطالػب الدراسػة  .4
 - األكؿ فصػؿاألكؿ مػف ال لمبحػثا ماعػدا - لمفصػؿ النحػكم ككانت ىذه المطالػب مكاضػعى 

حكمػػو مػػػف حيػػػث الكجػػػكب أك  بينػػػتي الفكاصػػػؿ النحكيػػػة, كػػػؿ فاصػػؿ عمػػػى حػػػدة, ك  أكردتي ثػػـ 
الجػػكاز, كالتمثيػػؿ لػػو بػػبعض اآليػػات مػػف كتػػاب اهلل, كأدعػػـ ذلػػؾ بإعرابيػػا مػػف كتػػب إعػػراب 

 القرآف الكريـ, كأحدد مكضع الفصؿ.
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ء لجميػػػػع اآليػػػػات القرآنيػػػػة التػػػػي كرد فييػػػػا الفصػػػػؿ النحػػػػكم بػػػػيف كاعتمػػػػدت طريقػػػػة اإلحصػػػػا .5
 المتالزميف, مكثقةن أرقاـ ىذه اآليات في الحاشية حتى يسيؿ الرجكع إلييا.

سػبب كركد فاصػؿ نحػكم أكثػػر  ذكػرأثػر ىػذا الفصػؿ مػف ناحيػة المفػظ أك المعنػى, مػع بينػتي  .6
 مف اآلخر.

 خطة البحث
 ة, كتمييد, كأربعة فصكؿ, كخاتمة.اقتضت طبيعة البحث تقسيمو إلى: مقدم

 :المقدمة وتحتوي عمى اآلتي  
 أسباب اختيار المكضكع. .1
  .منيج الدراسة .2
  .الدراسات السابقة .3
 .خطة البحث .4
 عمى النحو اآلتي: ونعرض فيه ثالثة مباحث ,التمهيد 
 :كجعمتو في ثالثة مطالب:التالـز النحكم في المغة العربية المبحث األول , 

.: المطمب األول  مفيـك التالـز
 التالـز لغةن.المطمب الثاني: 
 التالـز اصطالحان. المطمب الثالث:

  :كجعمتو في ثالثة مطالب:الفصؿ النحكم في المغة العربيةالمبحث الثاني , 
 الفصؿ لغةن. المطمب األول:
 الفصؿ اصطالحان. المطمب الثاني:
 أقساـ الفصؿ النحكم. المطمب الثالث:

 :كاالعتراض, كجعمتو في ثالثة مطالب: النحكم يف الفصؿب المبحث الثالث 
 مفيـك االعتراض. المطمب األول:
 أقساـ االعتراض. المطمب الثاني:
 كاالعتراض.النحكم بيف الفصؿ  المطمب الثالث:

 مبحثيفكجعمتو في  الجممة االسمية,كعقدتو لدراسة الفصؿ النحكم في : الفصل األول: 
 كخبره.م بيف المبتدأ : الفصؿ النحك المبحث األول 
 :المنسكخة, كجعمتو في ستة مطالب: في الجممة االسميةالفصؿ النحكم  المبحث الثاني 

 كاف كأخكاتيا(.) الفصؿ النحكم في جممة المطمب األول:
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 (.الحركؼ العاممة عمؿ ليس) جممة في النحكم الفصؿ المطمب الثاني:
 (.مقاربةأفعاؿ ال) جممة في النحكم الفصؿ المطمب الثالث:
 (.كأخكاتيا إفي ) جممة في النحكم الفصؿ المطمب الرابع:

 (.ال النافية لمجنس) جممة في النحكم الفصؿ المطمب الخامس:
 (.كأخكاتيا ظفي ) جممة في النحكم الفصؿ المطمب السادس:

 ي ثالثة مباحث:كعقدتو لدراسة الفصؿ النحكم في الجممة الفعمية, كجعمتو ف: الفصل الثاني 
 ثالثػػة  كفيػػوالفصػػؿ النحػػكم فػػي جممػػة األفعػػاؿ التامػػة المتصػػرفة الظػػاىرة,  مبحةةث األول:ال

 مطالب:
 .بيف الفعؿ كاألدكات الداخمة عميوالفصؿ النحكم : المطمب األول

 .الفصؿ النحكم بيف الفعؿ كالفاعؿ: المطمب الثاني

 .الفصؿ النحكم بيف الفاعؿ كالمفعكؿ: المطمب الثالث

 :ف:بامطم كفيولفصؿ النحكم في جممة األفعاؿ الجامدة غير المتصرفة, ا المبحث الثاني 

 .م بيف فعؿ المدح أك الذـ كمعمكلوالفصؿ النحك : المطمب األول

 .الفصؿ النحكم في جممة التعجب: المطمب الثاني

 :ثالثة مطالب كفيوالفصؿ النحكم في جممة األفعاؿ التامة المقدرة,  المبحث الثالث: 

 .م بيف حرؼ النداء كاالسـ المنادلالفصؿ النحك  :المطمب األول

 .الفصؿ بيف جممة القسـ: المطمب الثاني

 .الفصؿ النحكم بيف االسـ المنصكب عمى االشتغاؿ كعاممو: المطمب الثالث

 كفيو مبحثاف: الفصؿ النحكم في جممة الشرط: الفصل الثالث , 
 :فامطمب كفيوزمة, الفصؿ النحكم في جممة أدكات الشرط الجا المبحث األول: 

 .فعموك الشرط الفصؿ النحكم بيف أداة  المطمب األول:

 .وكجكابالشرط الفصؿ النحكم بيف فعؿ  المطمب الثاني:

 :خمسػػػة  كفيػػػوالفصػػػؿ النحػػػكم فػػػي جممػػػة أدكات الشػػػرط غيػػػر الجازمػػػة,  المبحةةةث الثةةةاني
 :مطالب

 .(أما): الفصؿ النحكم في جممة المطمب األول
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 .(لك)ؿ النحكم في جممة : الفصالمطمب الثاني

 .(لكال): الفصؿ النحكم في جممة المطمب الثالث

 .(لما): الفصؿ النحكم في جممة المطمب الرابع

 .إذا() الفصؿ النحكم في جممة المطمب الخامس:

 أربعة مباحث: كفيوالفصؿ النحكم بيف التراكيب الثنائية, : الفصل الرابع 
 :فكفيو مطمبااالسـ المنصكب,  الفصؿ النحكم في تركيب المبحث األول: 

 .النحكم بيف التمييز كالعامؿ فيو الفصؿ المطمب األول:

 .الفصؿ النحكم في جممة الحاؿ المطمب الثاني:

 :فامطمب كفيوفي تركيب االسـ المجركر,  الفصؿ النحكم المبحث الثاني: 

 .الفصؿ النحكم بيف حرؼ الجر كاالسـ المجركر المطمب األول:

 .النحكم بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو الفصؿ ني:المطمب الثا

 :فامطمب كفيوالفصؿ النحكم في تركيب األسماء المبيمة,  المبحث الثالث: 

 .اإلشارةكاسـ  (ىا التنبيو): الفصؿ النحكم بيف المطمب األول

 .الفصؿ النحكم بيف المكصكؿ كصمتو :المطمب الثاني

 أربعة مطالب كفيوبع, : الفصؿ النحكم في تركيب التكاالمبحث الرابع: 

 .الفصؿ النحكم بيف الصفة كالمكصكؼ: المطمب األول

 .لفصؿ النحكم بيف التككيد كالمؤكدا: المطمب الثاني

 .صؿ النحكم بيف البدؿ كالمبدؿ عنوالف: المطمب الثالث

 .الفصؿ النحكم بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو: المطمب الرابع
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 , كىي: ببعض النتائج المستفادة مف البحث خرجييا أف أالبحث بخاتمة حاكلت ف تي كختمٍ 
بػػػػدي مػػػػػف كجػػػػػكد الفصػػػػؿ بػػػػػيف بعػػػػػض األزكاج المتالزمػػػػػة؛ ألف عػػػػدـ كجػػػػػكده يحػػػػػدد المغػػػػػة  ال -

كيقصػػرىا, كيحصػػرىا فػػي أزكاج متالزمػػة فقػػط, كخاصػػة أف الجممػػة ال يمكػػف أف تتكػػكف مػػف 
كخبػػر متصػػميف كمتػػرابطيف متالزمػػيف فقػػط, فالجممػػة االسػػمية ال يمكػػف أف تتكػػكف مػػف مبتػػدأ 

 فقط, بؿ يحتاجاف إلى متالزمات أخرل إلتماـ المعنى.  
األصػػؿي فػػي األزكاج النحكيػػة ىػػك التػػرابط كاالتصػػاؿ دكف فكاصػػؿ, لكػػف ىػػذا األصػػؿ يمكػػف  -

الخركج عنو في بعض األزكاج النحكيػة التػي تمثػؿي أساسنػا لمتركيػب المغػكم كالمسػند كالمسػند 
ف التػػرابط بينيػػا أضػػعؼ مػػف التػػرابط المكجػػكد بػػيف بقيػػة األزكاج إليػػو, كمػػا أصػػميما كػػذلؾ؛ أل

 األخرل. 
لنكع الفاصؿ دكره كبيره فػي جػكاز الفصػؿ بػيف المتالزمػيف مػف عدمػو, إذ يجػكز الفصػؿ بػيف  -

المتالزميف بغير األجنبي في معظـ المتالزمػات, كال يجػكز الفصػؿ بينيمػا بػاألجنبي إال مػف 
 ذ. ضمف الضركرة الشعرية أك الشذك 

لمتقػػديـ كالتػػلخير عالقػػةه مباشػػرةه بمكضػػكع الفصػػؿ النحػػكم, إذ إفي معظػػـ حػػاالت الفصػػؿ ىػػي  -
 عبارة عف تقديـ ما حقو التلخير.

 ومن أهم التوصيات التي توصمُت إليها: 
 االىتماـ بالدراسات التي تتناكؿ القرآف الكريـ؛ لخدمة ديننا اإلسالمي كلغتنا العربية.  -
بيف المتالزميف في الحديث النبكم الشريؼ, فيػك المصػدر الثػاني مػف دراسة الفصؿ النحكم  -

 مصادر التشريع اإلسالمي. 

تجػػاكزت ىػػذه  كقػػد اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى مجمكعػػة متنكعػػة مػػف المصػػادر كالمراجػػع؛ فقػػد
  ت حسب تنكع المادة المعركضة فييا.تنكع الدراسة مائتي مصدرو 

رو كتفػػػاؤؿ مػػػف األسػػػاتذة األجػػػالء فػػػي لجنػػػة كأخيػػػران فالباحثػػػة فػػػي بحثيػػػا ىػػػذا تنتظػػػر بصػػػب
تقكيمان, كالذيف سيثركف الدراسة بػآرائيـ القيمػة؛ لتخػرج كتلييدان كتصحيحان ك المناقشة المكقرة إضافةن 
 الرسالة بثكب قشيب.

 أدعػػي كال جيػػدم, غايػػة كبػػذلت كسػػعي, فيػػو أفرغػػت المقػػؿ, جيػػد ىػػك ىػػذاكبعػػد ذلػػؾ فػػإٌف 
 نفسػي, فمػف كسػيك خطػل مػف كاف كما اهلل, فمف تكفيؽ مف كاف فما كدت, كال الكماؿ بمغت أنني



 ط
 

نػٌي كتابو غير يسمـ أف اهلل أبى كقد ,البشر مف أنني كعذرم صػاحب  -, كمػا أنسػب مػا قالػو الميزى
ا كتابه  يككف أف اهللي  أىبىى خطل, فيو لكيجد مرية؛ سبعيف كتابه  عيكرض لك: "-الشافعي  غيري  صحيحن
 .(1)"كتاًبوً 

ن َتِجةةةةةةةةةة (2)ُد َعْيبةةةةةةةةةةا َفُسةةةةةةةةةةّد الَخَمةةةةةةةةةةال َفَجةةةةةةةةةةلَّ مةةةةةةةةةةن اَل َعيةةةةةةةةةةَب ِفيةةةةةةةةةةِه وَعةةةةةةةةةةالَ َواِ 
 

  

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱكأقػػكؿ مػػا قالػػو تعػػالى: 

 .(3)َّٱجه هن من خن حنجن مم خم حم جم هل

 
 واهلل الهادي إلى سواء السبيل.

 الباحثة: آية يوسف مزيد.

 

 

 

                                                           

 (.8/ 1مكضح أكىاـ الجمع كالتفريؽ ) (1)
 (.219عر )ص: عيار الش (2)
 [.27]لقماف:  (3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 المبحث األول
 في المغة العربيةالتالزم النحوي 

 

 مفهوم التالزم:  -المطمب األول 
يقع مفيكـ التالـز ضػمف دائػرة التضػاـ فػي المغػة العربيػة, كالتضػاـ ىػك ظػاىرة شػكمية كبػرل 
تصػكر خصػػائص النسػػيج المغػػكم ألم لغػػة مػػف المغػػات اإلنسػػانية, إذ إف لكػػؿ لغػػة خصائصػػيا فػػي 

التراكيػب المغكيػة كػؿس حسػب سػياقو, كيػؤدم تجاكر كمماتيػا, كمػف خػالؿ ىػذا النسػيج تتػلتى معػاني 
, كالتضػػاـ كمػػا ذكػػر الػػدكتكر الكػػالـ فػػي تسمسػػؿ مسػػتمر ال متنػػاهو  التضػػاـ كظيفػػة الػػربط بػػيف أقسػػاـ

 :تماـ حساف لو تعريفاف, يقكؿ: "يمكف فيـ التضاـ عمى كجييف نمخصيما فيما يلتي: الكجو األكؿ
فتختمػػؼ طريقػػة منيػػا عػػف األخػػرل تقػػديمان أف التضػػاـ ىػػك الطػػرؽ الممكنػػة فػػي رصػػؼ جممػػة )مػػا( 

كتػػػلخيران كفصػػػالن ككصػػػالن, كىمػػػـ جػػػرا, كيمكػػػف أف نطمػػػؽ عمػػػى ىػػػذا الفػػػرع مػػػف التضػػػاـ اصػػػطالح 
"التكارد", كىك بيذا المعنى أقرب إلى اىتماـ دراسػة األسػاليب التركيبيػة البالغيػة الجماليػة منػو إلػى 

 .(1)دراسة العالقات النحكية كالقرائف المفظية"
"أف يستمـز أحػد العنصػريف التحميميػيف عنصػران آخػر فيسػمى التضػاـ  :الكجو الثاني لمتضاـك  

", أك يتنافى معو فال يمتقي بو -ىنا  – , كىػذا االسػتمزاـ قػد يكػكف (2)كيسمى ىذا "التنافي" ,"التالـز
 بمبنى كجكدم عمى سبيؿ الذكر, أك بمبنى عدمي عمى سبيؿ التقدير بسبب الحذؼ أك االستتار.
 , , فيك يشمؿ جكانب متعددة كمصطمحات متنكعة, كىي: التالـز فالتضاـ أعـ مف التالـز

 التكارد, التنافي, كبالتالي فالتالـز جزءه مف التضاـ.
يف, ىما: التضاـ اإليجابي كالتضاـ السمبي, سـ التضاـ النحكم إلى قسميف رئيسكينق 

 تصاص كاالفتقار كاالستغناء.كالتضاـ اإليجابي ينقسـ إلى ثالثة أقساـ, كىي: االخ

 كأنكاعو ثالثة: التضام اإليجابي: -أواًل 

ف كاف ذلؾ بسبب لفظو ال بسبب  ,كىك "أف يدخؿ الحرؼ عمى مدخكؿ بعينو االختصاص: .1 كا 
كىػػك معنػى يمكػػف الكصػػكؿ إليػو بطػػرؽ مختمفػػة, كلكػػف  ,معنػاه. فمعنػػى )إف( مػػثالن ىػك التككيػػد

دأ, كمعنػى )لػـ( النفػي كىػك معنػى عػاـ يمكػف التعبيػر )إف( تختص بالدخكؿ عمػى االسػـ المبتػ

                                                           

 (.217–216)ص  ,المغة العربية معناىا كمبناىا, حساف (1)
 (.217المرجع السابؽ, )ص  (2)
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عنو بطرؽ مختمفة كلكف )لـ( تختص بالدخكؿ عمػى المضػارع, عمػى حػيف تػدخؿ )مػا( أختيػا 
 .(1)عمى الجممة االسمية..."

بؿ ال بػدي لػو مػف  ,كىك عدـ استقاللية المفظ باإلفادة؛ لذلؾ ال يكقؼ عميو في الكالـ االفتقار: .2
حػػرؼ الجػػر  :و عنػػو يػػدخؿ فػػي حيػزه حتػػى يػػؤدم المعنػػى المطمػكب, مثػػؿلفػظ آخػػر ال غنػػى لػ

 الذم ال يستغني عف مجركره, أك المكصكؿ الذم ال يستغني عف صمتو, كنحك ذلؾ.
كاستغناء الفعؿ  ,كىك عكس االفتقار, إذ إف المفظ قد يستغني بنفسو عف غيره االستغناء: .3

بالمكصػػػكؼ, كمػػػا فػػػي قكلػػػو تعػػػالى:  الػػػالـز عػػػف المفعػػػكؿ بػػػو, كاسػػػتغناء الصػػػفة عػػػف الػػػرابط
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن منٱٱُّ
 .(2)َّهب مب خب حب جب  هئ مئ

 بالمكصكؼ قبميما )حبان كقنكاف(. فالصفتاف )متراكبان كدانية( مستغنياف عف الرابط الذم يربطيما

, يتمثؿ التضاـ السمبي في مفيكمي التنافي أك التنافر, كىك قسػيـ االتضام السمبي:  -ثانيًا  لػتالـز
يف عنػد كجػكد اآلخػػر, كىػك قرينػة سػمبية عمػى المعنػى نسػتبعد بكاسػػطتيا مػف المعنػى أحػد المتضػايف

ذا كجػدنا أداة النػداء اسػتبعدنافإذا كجدنا )أ  ؿ( التعريػؼ مػثالن اسػتبعدنا معنػى اإلضػافة المحضػة, كا 
ذا كجػػدنا )ذك( اسػػتبعأف يقػػع بعػػدىا االسػػـ المعػػرؼ بػػػػ )أ فيمػػا أضػػػيؼ  دناؿ( إال بكاسػػطة )أم(, كا 

 .(3)إلييا أف يككف ضميران 

كىػك التضػاـ  ,كمف خالؿ ما سبؽ يتبيف لنا أف لفظ التالـز يفيـ منػو نػكع كاحػد مػف التضػاـ
االفتقػػارم؛ أم أف كجػػكد األكؿ يفػػرض كجػػكد الثػػاني كالعكػػس صػػحيح, ألداء معنػػىن فػػي السػػياؽ ال 

ر محمػػد حماسػػة عبػػد المطيػػؼ حػػيف يؤديػػو أحػػدىما مسػػتقالن عػػف اآلخػػر, كىػػذا مػػا عبػػر عنػػو الػػدكتك 
تحدث عف مفيـك التضاـ بقكلو:" يمكف أف نحدد التضػاـ الػذم نعنيػو بلنػو كػؿ لفظػيف أك بػابيف أك 
لفػػػػػظ كتركيػػػػػب أك لفػػػػػظ كمحػػػػػؿ إعرابػػػػػي بينيمػػػػػا اقتضػػػػػاء ضػػػػػركرم )افتقػػػػػارم( أك غيػػػػػر ضػػػػػركرم 

بيػذا الفيػـ, كلػذلؾ )اعتبارم(, كمدلكؿ التضػاـ أعػـ مػف لفػظ الػتالـز الػذم يتػداكؿ فػي كتػب النحػك 
كىػك التضػاـ االفتقػارم,  ,ئآثرنا التعبير بالتضاـ؛ ألف لفظ التالـز ييفيـ منو نكع كاحد مف التضػاـ

كضع بعض أجػزاء الجممػة مػف مضػامة  –مع ما سبؽ  –مع أف التضاـ في مفيكمنا قد يقصد بو 
 .(4)أحدىا آلخر, ألداء معنى ال يحدث منيما غير متضاميف"

                                                           

 (.80)ص حساف, الخالصة النحكية,  (1)
 [.99األنعاـ: [ (2)
 (.221)ص  حساف, انظر: المغة العربية معناىا كمبناىا, (3)
 (.233)ص عبد المطيؼ, رية, لغة الشعر, دراسة في الضركرة الشع (4)
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 التالزم لغة: - المطمب الثاني
(, نقػػكؿ ػػو لىػػًزـى الشػػيءى : الػػتالـز فػػي المغػػة مػػلخكذ مػػف الجػػذر الثالثػػي )لىػػًزـى مي  كليزكمػػان, لىٍزمػػان, يىٍمزى

مػو ػةن, كالزى مى ػو كًلزامػان, ميالزى مى ػػو كالتزى ػو, ًإييػاه كأىلزمى مى ػةه  كرجػؿ فالتزى مى ـ: ليزى يفاًرقػو, كمعنػػى  فػال الشػيء يىٍمػػزى

 .(2)؛ أم عذابان الزمان لكـ(1)َّجف مغ جغ مع جعٱٱژلزامان في قكلو تعالى: 

كذىػب ابػف فػارس فػي مقاييسػو إلػى أف "الػالـ كالػزام كالمػيـ أصػؿه كاحػد صػحيح, يػدؿ عمػى 
مػوي, كالميػزاـ العػذاب المػالـز لمكفػار" , (3)ذلؾ مصاحبة الشيء بالشيء دائمػان, يقػاؿ: لىًزمػو الشػيء يىمزى

ػزىة؛ كجاء في القامكس المحيط: "كالزىمىو ميالزى  ػةه كييمى مى مىةن, كًلزامان, كالتزىمىو كأىلزمىو ًإيياه فالتزىمىو, كىك ليزى
  .(5), كالمزاـ ىك المالًزـ(4)أم: إذا لـز شيئان ال يفارقو"

أما الكفكم فقػد أشػار إلػى ذلػؾ بقكلػو: "معنػى المػزـك لمشػيء, عػدـ المفارقػة عنػو, يقػاؿ: لػـز 
 .(6)"فالف بيتو إذا لـ يفارقو, كلـ يكجد غيره

كبالتالي فإننا نجد أف المعاجـ القديمة لػـ تتعػرض لمصػطمح الػتالـز بشػكؿ صػريح بمفيكمػو 
نما كانت مجرد إشػارات مفيكميػة كليسػت اصػطالحية, كتػرل الباحثػة أف المػزكـ  المتعارؼ عميو, كا 

 كالمالزمة كالتالـز بمعنى كاحد كىك امتناع انفكاؾ الشيء عف الشيء.

 زم اصطالحًا:التال  -المطمب الثالث 
لػػػـ يتطػػػرؽ أحػػػد مػػػف القػػػدماء إلػػػػى مصػػػطمح الػػػتالـز بمفيكمػػػو المتعػػػارؼ عميػػػو اآلف سػػػػكل 
الجرجاني, كما عداه كانت مجرد إشارات لفظية في بعػض الكتػب النحكيػة, كسػلذكر بدايػة تعريػؼ 

ات الكتػػػب النحكيػػػة رات المفظيػػػة لممصػػػطمح فػػػي ثنايػػػا أٌمػػػالجرجػػػاني, ثػػػـ أتبعػػػو بػػػذكر بعػػػض اإلشػػػا
 مة.القدي

يرل الجرجاني أف المالزمػة اصػطالحان " كػكف الحكػـ مقتضػيان للخػر عمػى معنػى أف الحكػـ 
بحيث لك كقع يقتضي كقكع حكـ آخر اقتضاءن ضركريان, كالدخاف لمنار في النيػار, كالنػار لمػدخاف 

 .(7)في الميؿ"

                                                           

 .]77الفرقاف: [ (1)
 (.541/ 12), لساف العرب, ابف منظكر (2)
 (.225/ 6) ,مقاييس المغة, ابف فارس (3)
 (.1158)ص  ,القامكس المحيط, الفيركز أبادم (4)
 (.307/ 6) ,الصحاح, تاج المغة كصحاح العربية, الجكىرم (5)
 (.795)ص  ,الكميات, الكفكم (6)
 (.229)ص  ,التعريفات, الجرجاني (7)
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بػالممزكـ, كيعد  المالزمة المطمقة "ككف الشيء مقتضػيان للخػر, كالشػيء األكؿ ىػك المسػمى 
, ككجػػػكد النيػػػار لطمػػػكع الشػػػمس, فػػػإف طمػػػكع الشػػػمس مقػػػتضو لكجػػػكد  كالثػػػاني ىػػػك المسػػػمى بػػػالالـز

"  .(1)النيار, كطمكع الشمس ممزكـ, ككجكد النيار الـز
كيرل كذلؾ أف المالزمة الذىنية ىي "ككف الشيء مقتضيان للخر في الذىف؛ أم متى ثبػت 

لػػالـز فيػػو, كمػػزـك البصػػر لمعمػػى, فإنػػو كممػػا ثبػػت تصػػكر الممػػزـك فػػي الػػذىف, فقػػد ثبػػت تصػػكر ا
 .(2)تصكر العمى في الذىف, ثبت تصكر البصر فيو"

كنالحظ مف خالؿ ىذه التعريفات التي ذكرىا الجرجاني أنو اقتػرب بشػكؿ كبيػر مػف المعنػى 
, كىػػك كجػػكد شػػيئيف يقتضػػي أحػػد ؛ ألنػػو ركػػز عمػػى جػػكىر الػػتالـز ىما كجػػكد االصػػطالحي لمػػتالـز

حيػث يالزمػػو كال ينفػؾ عنػػو, كمثػؿ لػػذلؾ بضػركرة كجػػكد النيػار بالنسػػبة حة أك ضػػمنان, اآلخػر صػرا
لطمػكع الشػػمس, كىػذا مػػف بػاب الصػػراحة المطمقػػة, ككػذلؾ العالقػػة بػيف البصػػر كالعمػى, فإنػػو متػػى 
تصكر اإلنساف العمى تصكر ضمنان حاسة البصر, كىذا يعد مف باب المالزمػة الذىنيػة؛ أم متػى 

 رت الثاني ضمنان ال صراحةن.تصكرت األكؿ تصك 
,  -أيضػػان  -كىػػذه التعريفػػات  تقتػػرب بشػػكؿ كبيػػر مػػف المعنػػى االصػػطالحي النحػػكم لمػػتالـز

يقتضػػي كجػػكد أحػػدىما  فػػالمعنى االصػػطالحي النحػػكم لمػػتالـز يػػنص عمػػى كجػػكد شػػيئيف متالزمػػيف
 كجػػػكدحيػػػث ال ينفػػػؾ أحػػػدىما عػػػف اآلخػػػر, فكجػػػكد الفاعػػػؿ يقتضػػػي كجػػػكد الفعػػػؿ, ك كجػػػكد اآلخػػػر, 

المبتػػػدأ يقتضػػػي كجػػػكد الخبػػػر, ككجػػػكد المضػػػاؼ يقتضػػػي كجػػػكد المضػػػاؼ إليػػػو, كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف 
 المتالزمات النحكية التي يقتضي كجكد أحدىا كجكد اآلخر.

ككػانكا يقصػدكف بػو األزكاج  ,عديد مف الكتب النحكيػة عنػد القػدماءفي كقد كرد لفظ التالـز 
ز الفصؿ بينيػا, كمػف األمثمػة عمػى ذلػؾ مػا أكرده ابػف النحكية المترابطة مع بعضيا, كالتي ال يجك 

أثناء حديثو عف جكاز زيادة )كاف( بيف الشيئيف المتالزميف غير الجار كالمجػركر, فبػيف في ىشاـ 
)مػا كػاف أحسػف زيػدان(,  :أنو يجػكز زيادتيػا "ككنيػا بػيف شػيئيف متالزمػيف ليسػا جػاران كمجػركران, نحػك

 :(4)كشذي قكلو (3)("كقكؿ بعضيـ: )لـ يكجد كاف مثميـ
َمِة الِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرَابِ   َعَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى َكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَن اُلَمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوَّ

   

                                                           

 (.229)ص  ,التعريفات, الجرجاني (1)
 (.230, )ص السابؽالمرجع  (2)
 (.138)ص ابف ىشاـ,انظر: شرح قطر الندل كبؿ الصدل, ك (, 257/ 1) ابف ىشاـ, أكضح المسالؾ, (3)
 ىمػػع اليكامػػع,ك , (257/ 1) ابػػف ىشػػاـ أكضػػح المسػػالؾ,ك (, 291/ 1) ابػػف عقيػػؿ, ابػػف عقيػػؿ,شػػرح انظػػر:  (4)

 (.100/ 2) السيكطي,
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فابف ىشاـ أجاز زيادة )كاف( بيف ما التعجبية كفعميا )أحسف(, كبػيف الفعػؿ )يكجػد( كفاعمػو 
المنػع( يكػكف  شاذ كممنػكع, كىػذا الحكػـ )الجػكاز أك )مثميـ(, أما زيادتيا بيف الجار كالمجركر فيك

 طبيعة العالقة بيف المتالزميف, كسنعرض لو فيما بعد.بناءى عمى نكع الفاصؿ ك 
إنيػػا "تػػزاد بػػيف الشػػيئيف المتالزمػػيف: كالمبتػػدأ  :كأضػػاؼ ابػػف عقيػػؿ فػػي المسػػللة نفسػػيا, فقػػاؿ

كخبره, نحك: )زيده كاف قائـ(, كالفعؿ كمرفكعو, نحػك: )لػـ يكجػد كػاف مثمػؾ(, كالصػمة كالمكصػكؿ, 
("نحك: )جاء الذم كاف أكرمتو(, كالصفة ك   .(1)المكصكؼ, نحك:)مررت برجؿو كاف قائـو

فالمبتػػػػدأ كخبػػػػره زكجػػػػاف متالزمػػػػاف, ككػػػػذلؾ الفعػػػػؿ كفاعمػػػػو, كالصػػػػمة كالمكصػػػػكؿ, كالصػػػػفة 
 كالمكصكؼ, جميعيا أزكاج متالزمة أجاز النحاة الفصؿ بينيا بػ )كاف( الزائدة.

رفػػة القػػدماء كالمتتبػػع لمكتػػب النحكيػػة القديمػػة يػػرل النصػػكص كاإلشػػارات التػػي تػػدؿ عمػػى مع
, حيث شددكا عمى ضركرة الترابط بيف بعض المتالزمات كعدـ الفصػؿ بينيػا بػلم نػكع مػف  لمتالـز

كمػػف ذلػػؾ:" ال يجػػكز الفصػػؿ  ,كيخػػؿ بػػالمعنى العػػاـ ,الفكاصػػؿ؛ ألف الفصػػؿ بينيػػا يفسػػد ترابطيمػػا
مضػاؼ بيف الصفة كالمكصكؼ؛ ألنيما كالشيء الكاحد", كذلؾ ال يجكز الفصؿ بػيف المضػاؼ كال
 .(2)إليو بغير الظرؼ كالجار كالمجركر؛ "ألف المضاؼ كالمضاؼ إليو بمنزلة الشيء الكاحد"

كشػػدد ابػػف جنػػي عمػػى ضػػركرة التػػرابط بػػيف األزكاج المتالزمػػة بترتيػػب قػػبح الفصػػؿ بػػيف ىػػذه 
األزكاج, فجعؿ أشدىا قبحان الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو, يميو الفصػؿ بػيف الفعػؿ كالفاعػؿ 

كىػي: " كميمػا  ,صؿ بػيف المبتػدأ كالخبػر, كأجمػؿ قكلػو فػي النيايػة بالتكصػؿ إلػى قاعػدة معياريػةكالف
 .(3)ازداد الجزآف اتصاالن قكم قيٍبح الفصؿ بينيما"

, كمػنيـ الػدكتكر  أما في العصر الحديث فتطرؽ مجمكعة مػف العممػاء إلػى مصػطمح الػتالـز
متػػيف أك أكثػػر اتحػػادان كظيفيػػان حتػػى أنيػػا لتعػػد حيػػث يػػرل أف الػػتالـز ىػػك "اتحػػاد كم ,خميػػؿ عمػػايرة

كالكممة الكاحدة في مكقعيا في التركيب الجممي, فتؤدم معنػى كاحػدان, تقسػيمو يبعػده عمػا أراده لػو 
ثػػـ ترتبطػػاف ببػػؤرة الجممػػة )الفعػػؿ فػػي  ,المػػتكمـ, فيكػػكف االتحػػاد بػػيف الكممتػػيف بعالقػػة نحكيػػة معينػػة

 .(4)ة االسمية("الجممة الفعمية, كالمبتدأ في الجمم
: "ىك إذا كجد األكؿ ال بدي مف كجػكد الثػاني, فػإذا  أما الدكتكر يحيى عباينة فيرل أف التالـز

كيجد الفاعؿ ال بدي مف كجكد الفعؿ, ككذلؾ العكس"
(5). 

                                                           

 (.288/ 1)ابف عقيؿ,ابف عقيؿ, شرح  (1)
 (.284/ 1)ابف األنبارم,ؿ الخالؼ, ئاإلنصاؼ في مسا (2)
 (.392/ 2)ابف جني, الخصائص,  (3)
 (.191-190في نحك المغة كتراكيبيا, عمايرة, )ص:  (4)
 ( .85تطكر المصطمح النحكم, عباينة, )ص:  (5)
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كبالتػػالي فػػإف كجػػكد األكؿ ييحػػتـ كجػػكد الثػػاني, ككجكدىمػػا معػػان يؤديػػاف معنػػى فػػي السػػياؽ ال 
 كاحد منيما دكف اآلخر.يمكف التكصؿ إليو ب
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 المبحث الثاني
 الفصل النحوي في المغة العربية

 

 الفصل لغة:  -المطمب األول 
الفصػؿ ىػك "بػكف مػا بػػيف الشػيئيف كالجبمػيف, كىػك المفصػػؿ, كالفصػؿ: مكضػع المفصػؿ مػػف 

ف الشػيئيف حتػى تبػايف , كذكر ابف دريد: "الفصػؿ فصػمؾ بػي(1)الجسد, كالقضاء بيف الحؽ كالباطؿ"
, كقػػاؿ الجػػكىرم: "الفصػػؿ كاحػػد الفصػػكؿ, (2)مػػا بينيمػػا, ككػػؿ شػػيء بػػاف عػػف شػػيء فقػػد فاصػػمو"

, (3)كفصػػمت الشػػيء فانفصػػؿ؛ أم قطعتػػو فػػانقطع, كفصػػمت الرضػػيع عػػف أمػػو فصػػاالن إذا فطمتػػو"
: "الفصػػؿ: الحػػاجز بػػيف الشػػيئيف, فصػػؿ بينيمػػا يفصػػؿ فصػػالن فانفصػػؿ كفصػػمت كقػػاؿ ابػػف سػػيده

, ك الفصػػػػؿ ىػػػك "المسػػػػافة بػػػػيف الشػػػيئيف, كالحػػػػاجز بػػػػيف (4)الشػػػيء فانفصػػػػؿ؛ أم قطعتػػػو فػػػػانقطع"
 .(5)الشيئيف, كممتقى كؿ عظميف في الجسد كالفرع "

 بػػػػيف القضػػػػاء يفصػػػػؿ -عػػػػز كجػػػػؿ– اهلل صػػػػفات مػػػػف صػػػػفة أف: "الفاصػػػػؿ الزجػػػػاج كذكػػػػر 
عػز  –قكلػو " لشػريؼ فػذكر:, ثػـ تتبػع مكاضػع كممػة الفصػؿ فػي القػرآف الكػريـ كالحػديث ا(6)الخمؽ"
 ,؛ أم ىذا يـك يفصؿ فيو بػيف المحسػف كالمسػيء(7)َّجت هب مبخب حب جبٱٱژ :-كجؿ

كبما يتفضؿ اهلل بو عمى عبده المسمـ, كيـك الفصؿ: ىك يـك القيامػة, قػاؿ اهلل  ,كيجازل كؿ بعممو
, كقػػػكؿ فصػػػؿ: حػػػؽ لػػػيس بباطػػػؿ, كفػػػي التنزيػػػؿ (8)َّمص خص حص مس خسژ :-عػػػز كجػػػؿ –

: -صػػػمى اهلل عميػػو كسػػػمـ -, كفػػي صػػػفة كػػالـ سػػػيدنا رسػػكؿ اهلل (9) َّيف ىف يثژالعزيػػز: 
 .(10)يفصؿي بيف الحؽ كالباطؿ" ,"فصؿ ال نزر كال ىذر"؛ أم بيِّف ظاىر

 

                                                           

 (.147/ 8) ,بف عبادالصاحب حيط في المغة, الم (1)
 (.82/ 3) ,جميرة المغة, ابف دريد (2)
 (.1790/ 5) ,تاج المغة كصحاح العربية, الجكىرم (3)
 (.273/ 10), ابف منظكر,لساف العربكانظر: (, 329/ 8) ه,المحيط األعظـ في المغة, ابف سيدالمحكـ ك  (4)
 (.691/ 2) ية,, مجمع المغة العربالمعجـ الكسيط (5)
 (.170/ 30) , الزبيدم,(, تاج العركس521/ 11) , ابف منظكر,لساف العرب (6)
 .]38المرسالت: [ (7)
 .]14المرسالت: [ (8)
 .]13الطارؽ: [ (9)
 (.170/ 30) , الزبيدم,تاج العركسكانظر: (, 521/ 11) , ابف منظكر,لساف العرب (10)
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 :منياكالمتتبع لمتعريفات السابقة يجد أف كممة )الفصؿ( ليا دالالت, 

كفصؿ  ,عكفصؿ الربي ,الفصؿ بمعنى الكقت أحد فصكؿ السنة, كىي أربعة: فصؿ الشتاء -
 كفصؿ الخريؼ. ,الصيؼ

 ؛ أم خرجت.(1)َّمع جع مظُّٱ الفصؿ بمعنى الخركج, كمنو قكلو تعالى: -
 كالزجاج. ه ابف دريد في الجميرة, كابف سيدهبكف ما بيف الشيئيف, كىك ما ذكر  -

كىػػذا المعنػػى المغػػكم األخيػػر ىػػك مػػا عنػػاه النحكيػػكف فػػي الػػدرس النحػػكم, فالفصػػؿ عنػػدىـ: 
 ف أجزاء التركيب التي تحتِّـ قكاعد المغة تكالييا, دكف حاجز بينيا.كجكد صيغة أك أكثر بي

 

 الفصل اصطالحًا: -المطمب الثاني 
 كأما الفصؿ في العربية فيتفرع إلى فركع:

 .(2)"ما يتميز بو النكع عف اآلخر بذاتو" الفصل عند المنطقيين:

و في حشك البيت, كىػذا إنمػا "كؿ  تغيير اختيص بالعركض, كلـ يجز مثمالفصل عند العروضيين: 
 .(3)يككف بإسقاط حرؼ متحرؾ فصاعدان, فإذا كاف كذلؾ سمي فصالن"

يقصػػد بػػو البالغيػػكف تػػرؾ عطػػؼ بعػػض الجمػػؿ عمػػى بعػػض بحركفػػو, : الفصةةل عنةةد البال يةةين
كيقتػرف الفصػؿ بمصػطمح الكصػؿ عنػدىـ, قػاؿ الخطيػب القزكينػي: "الكصػؿ عطػؼ بعػض الجمػػؿ 

رن البالغيكف الفصؿ عمى ثالثة مكاضع:(4)عمى بعض, كالفصؿ تركو"  , كقىصن
: أف يكػػكف بػػيف الجممتػػيف اتحػػاد تػػاـ, كذلػػؾ بػػلف تكػػكف الثانيػػة تككيػػدان لذكلػػى, أك بػػدالن األول -

 منيا, أك بيانان ليا.
: أف يككف بينيما تبايف تاـ, كلف يختمفا خبران أك إنشاءن, أك ال يككف بينيمػا أم مناسػبة الثاني -

 معنكية.
 أف تككف الجممة الثانية جكابان عف سؤاؿ مفيكـ مف الجممة األكلى. :الثالث -

 

                                                           

 .]94يكسؼ: [ (1)
, ال (2)  (.137خكارزمي )ص مفاتيح العمـك
 (.1043)ص: الفيركز أبادم, القامكس المحيط,  (3)
 (.175)ص القزكيني, التمخيص في عمـك البالغة,  (4)



10 
 

: كيػراد بػو عنػدىـ: إمػا ضػمير الفصػؿ, كىػك المسػمى عنػد الكػكفييف عمػادان, الفصل عند النحويين
ما الفصؿ بػيف الشػيئيف المتالزمػيف, كالفصػؿ بػيف المضػاؼ كالمضػاؼ إليػو, كالجػار كالمجػركر,  كا 

 راسة عندم.كغير ذلؾ, كىك مكضكع الد

كقػػػد أشػػػار النحكيػػػكف القػػػدماء فػػػي ثنايػػػا كتػػػبيـ إلػػػى الفصػػػؿ مػػػف خػػػالؿ تكضػػػيحيـ كشػػػرحيـ 
: "كلفػظ  لقكاعدىـ, كلكػنيـ لػـ يحػددكا التعريػؼ االصػطالحي لػو, كفػي ذلػؾ يقػكؿ عمػي أبػك المكػاـر
الفصؿ مستخدـ بكثرة في التراث النحكم, كمع ذلؾ فميس مف النحكييف مف حدد مضمكنو كأكضح 

 .(1)ده, أك كشؼ عف عالقتو باصطالح االعتراض"أبعا

كبالتالي فإف النحكييف لـ يفردكا لمفصؿ بابان مخصكصػان مسػتقالن بػو, كلعػؿ السػبب كراء ذلػؾ 
يكمػػػف فػػػي كضػػػكح معنػػػى الفصػػػؿ, فالفصػػػؿ ىػػػك  –فػػػي عػػػدـ إفػػػراد العممػػػاء بابػػػان خاصػػػان لمفصػػػؿ  –

الزمػػيف أك يرتبطػػاف مػػع بعػػض الحجػػز, كالفاصػػؿ ىػػك الحػػاجز, كأم شػػيء يفصػػؿ بػػيف شػػيئيف مت
برابطة معينة يسمى فاصالن, كىذا المعنى متداكؿ بكثرة بيف النحاة في مصنفاتيـ فال داعػي إلفػراد 

 أبكاب مستقمة لو.

كعرضكا آراءىـ فييا سيبكيو كابف السراج  ,ككاف مف أبرز القدماء الذيف تناكلكا ىذه الظاىرة
عيش كابف مالؾ كابف ىشاـ األنصػارم كغيػرىـ كثيػر, لػذا كابف جني كأبك البركات األنبارم, كابف ي

 سلكتفي باإلشارة إلى بعض المكاضع التي كرد فييا ىذا المصطمح في مصنفات ىؤالء العمماء.

يػػرل سػػيبكيو أف الفصػػؿ بػػػيف )كػػـ( فػػي الخبػػػر كتمييزىػػا قبػػيح, يقػػػكؿ: "إذا فصػػمت بػػيف كػػػـ 
احممو عمػى لغػة الػذيف يجعمكنيػا بمنزلػة اسػـ كاالسـ بشيء, استغنى عميو السككت أك لـ يستغًف, ف

فصػارا كلنيمػا  ,منكف؛ ألنو قبيح أف تفصػؿ بػيف الجػار كالمجػركر؛ ألف المجػركر داخػؿه فػي الجػار
كممػػة كاحػػدة, كاالسػػـ المنػػكف يفصػػؿ بينػػو كبػػيف الػػذم يعمػػؿ فيػػو, تقػػكؿ: ىػػذا ضػػاربه بػػؾ زيػػدان, كال 

" از الفصػؿ بػيف )كػػـ( الخبريػة كتمييزىػا إال أنػػو , فعمػػى الػرغـ مػف جػػك (2)تقػكؿ: ىػذا ضػػاربي بػؾ زيػدو
يعد قبيحان لشدة اتصاؿ )كـ( بمجركرىا, ككلنيما كالكممة الكاحػدة, كخاصػة مػع بقػاء الجػر؛ ألنيمػا 

 يشبياف الجار كالمجركر.

نمػا يكػره الفصػؿ  كابف السراج كره الفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ فيو بما لػيس منػو, يقػكؿ: "كا 
 , فالفصػػؿ بػػيف(3)ؿ فيػػو بمػػا لػػيس منػػو, نحػػك قكلػػؾ: كانػػت زيػػدنا الحمػػى تلخػػذ"بػػيف العامػػؿ كالمعمػػك 

                                                           

, أصكؿ التفكير النحكم, (1)  (.292)ص  أبك المكاـر
 (.146/ 2) , سيكيو,الكتاب (2)
 (.129-128/ 1) , ابف السراج,األصكؿ في النحك (3)
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العامػػؿ )كانػػت( كالمعمػػكؿ )الحمػػى( بػػػ )زيػػدان( كىػػك مفعػػكؿ الفعػػؿ )تلخػػذ( أمػػر مكػػركه؛ ألف )زيػػدان( 
 كمعمكلو.أجنبي فصؿ بيف العامؿ 

لفػركؽ كذكر ابف جني في كتابػو الخصػائص فػي جزئيػة بعنػكاف )الفػركؽ كالفصػكؿ(: "كأمػا ا
فمػف قبيحيػػا الفػرؽ بػيف المضػاؼ كالمضػاؼ إليػو, كالفصػػؿ   -أيضػان  –كالفصػكؿ فمعمكمػة المكاقػع 

بػػيف الفعػػؿ كالفاعػػؿ بػػاألجنبي كىػػك دكف األكؿ, أال تػػرل إلػػى جػػكاز الفصػػؿ بينيمػػا بػػالظرؼ, نحػػك 
لفعؿ قكلؾ: )كاف فيؾ زيده راغبان(, كقيبح الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالظرؼ... كيمحؽ با

ف اتصػاالن , كعمػى الجممػة فكممػا ازداد الجػزآكالفاعؿ في ذلؾ المبتدأ كالخبػر فػي قيػبح الفصػؿ بينيمػا
 .(1)قىًكمى قيبحي الفصؿ بينيما"

كجاء في معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية أف الفصؿ: "ىك القطػع بػيف المتصػميف فػي 
اعػػؿ, كالمبتػػدأ مػػع الخبػػر كمػػا ىمػػا كالمتضػػايفيف, كالصػػفة مػػع المكصػػكؼ, كالفعػػؿ مػػع الف ,العػػادة

 .(2)كالجزء الكاحد, أك في منزلة الجزء الكاحد مف حيث تالزميما"

 أقسام الفصل: -المطمب الثالث 
 ينقسـ الفصؿ النحكم بيف المتالزميف في المغة العربية إلى قسميف, ىما:

عمػى الػرغـ  كىك مػا كػاف بػيف متالزمػيف يحافظػاف عمػى كضػكح قرينػة الػتالـز الفصل المطرد: - أ
 مف الفصؿ بينيما, مثؿ: الفصؿ بيف المسند كالمسند إليو. 

كىك ما كاف بيف متالزميف تخفى فييما قرينػة الػتالـز فػي حالػة  الفصل  ير المطرد )النادر(: - ب
 الفصؿ بينيما, مثؿ: الفصؿ بيف المتضايفيف. 

 كيعتمد ىذا التقسيـ عمى اعتباريف:

, فقد تضعؼ العالقة بينيمػا فيسػكغ الفصػؿ, أك بين المتالزمينأولهما: طبيعة العالقة التي تربط 
 ربما كانت ىذه العالقة قادرة عمى المحافظة عمى كجكدىا عمى الرغـ مف انفصاؿ المتالزميف.

, أىك أجنبي عف المتالزميف أـ يتصؿ بلحدىما ثانيهما: نوع الفاصل الذي يفصل بين المتالزمين
 لكالـ أـ مما يمتـز مكقعان محددان؟بسبب؟ أك ىك مما يتكسع فيو في ا

 

 

                                                           

 (.392/ 2) , ابف جني,الخصائص (1)
 (.173)ص:  المبدم, معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية, (2)
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 نكع الفاصؿ:كسلتناكؿ الحديث عف 

ينقسـ الفاصؿ في النحػك العربػي إلػى ثالثػة أقسػاـ, كىػي: الفاصػؿ األجنبػي, كالفاصػؿ غيػر 
 األجنبي, كمما يتكسع فيو في الكالـ.

  :الفاصل األجنبي و ير األجنبي - أ

كؿ األزىرم: "رجؿ أجنبي, كىػك البعيػد منػؾ األجنبي لغة: ىك الغريب كالبعيد في القرابة, لق
, كذكر الزمخشرم: "ىك أجنبي مػف ىػذا األمػر؛ أم ال تعمػؽ لػو بػو كال (1)في القرابة, كأجنبي مثمو"

 , فعدـ كجكد العالقة كنفييا ىك األساس الذم يدكر حكلو األجنبي.(2)معرفة"

جنبي ىك الجزء المسػتقؿ أما األجنبي في االصطالح فيك كما ذكره ابف الحاجب بقكلو: "األ
كالمبتػػدأ كالخبػػر كالفاعػػؿ كالفعػػؿ, كغيػػر األجنبػػي ىػػك مػػا كػػاف لػػو  ,بنفسػػو غيػػر الجمػػؿ المعترضػػة

, لػػػـ تفصػػػؿ بػػػيف المصػػػدر كمعمكلػػػو تعمػػػؽ بػػػذلؾ الجػػػزء,  فػػػإذا قمػػػت: ضػػػربي فػػػي الػػػدار زيػػػدنا حسػػػفه
نما فصمت بينو كبينو بمتعمؽ بو داخؿ في حيزه, بخالؼ قكلؾ ضربي حسفه زيدنا, فإنيػؾ  بلجنبٌي كا 

, فػػاألجنبي (3)فصػمت بينيمػا بػػالخبر المسػتقؿ الػػذم ال يصػمح أف يكػػكف تتٌمػة لمػػا قبمػو فػػي الجزئيػة"
ىك الجزء الغريب عف الجممة الذم ال يصح أف يككف تتمة لما قبمو في الكالـ, لػذلؾ نجػد أف ابػف 

( أجنبيػان؛ ألنػو غ يػر متعمػؽ بالمصػدر )ضػربي( الحاجب في قكلو: )ضربي حسفه زيػدان( عػدي )حسػفه
كال يعػػد تتمػػة لػػو فػػي الكػػالـ, إنمػػا ىػػك جػػزء مسػػتقؿه بنفسػػو, أمػػا فػػي قكلػػو )ضػػربي فػػي الػػدار زيػػدان 
( لـ يعٌد )في الدار( أجنبيان عمى الرغـ مف أنو فصؿ بيف المصدر كمعمكلو؛ ألف )في الدار(  حسفه

 مستقالن عنو. متعمؽ بالعامؿ )ضربي( كمرتبط بو, فيك جزء منو كتتمة لو كليس

حيػػث جعمػو عنكانػػان لبػاب مػػف  ,كقػد تنػػاكؿ أبػك عمػػي الفارسػي الحػػديث عػف الفصػػؿ بػاألجنبي
كتػػاب أسػػماه )بػػاب مػػا جػػاء مػػف الشػػعر مػػف الفصػػؿ بػػيف المبتػػدأ كخبػػره كبػػيف غيرىمػػا بػػاألجنبي( 

مبتػػدأ بػيف الالشػػعر كرد فييػا الفصػؿ بػػاألجنبٌي كتنػاكؿ أبػك عمػػي الفارسػي فػػي ىػذا البػاب أبياتنػػا مػف 
كالخبػػػر, كالفصػػػؿ بػػػيف الصػػػفة كالمكصػػػكؼ, كالفصػػػؿ بػػػيف الحػػػاؿ كصػػػاحبو, كالفصػػػؿ بػػػيف الفعػػػؿ 

 :(4)قاؿ الفرزدؽ" كمف تمؾ المسائؿ قكلو:. كمفعكلو
  ومةةةةةةا مثمُةةةةةةُه فةةةةةةي النةةةةةةاِس إال ُمممًَّكةةةةةةا 

  
ةةةةةةةةةِه حةةةةةةةةةي  أبةةةةةةةةةو  يقارُبةةةةةةةةةهُ   أبةةةةةةةةةو أمب

   
                                                           

 (.122/ 11)األزىرم, تيذيب المغة,  (1)
 (.65)ص: الزمخشرم, أساس البالغة,  (2)
 (.752)ص: ابف الحاجب, أمالي ابف الحاجب,  (3)
)ص:  , الجرجاني,الئؿ اإلعجازدك (, 27/ 1) , المبرد,البيت غير مكجكد في ديكانو, كنيسبى إليو في الكامؿ (4)

83). 
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ػو أبػكه, ففصػؿ بػيف المبتػدأ كالخبػػر  أبػك ان و فػي النػاس حػيس يقاربػو إال مممكػػتقػديره: كمػا مثمػ أمِّ
(, كىك أجنبٌي منيما, كفصؿ بيف الصفة كالمكصكؼ المذيف ىما  المذيف ىما )أبك أمو أبكه( بػ )حيٍّ

فالشػاعر اسػتخدـ فاصػالن أدل إلػى نقػض الػػتالـز , (1)بقكلػو )أبػكه( كىػك أجنبػٌي منيمػػا )حػٌي يقاربػو(
يػػػر الحاجػػػة إلػػػى تحديػػػد ىػػػذا الفاصػػػؿ أىػػػك مػػػف تظفػػػي التركيػػػب بػػػيف عناصػػػر الجممػػػة, كبالتػػػالي 

أـ ىػك لػيس مػف ىػذه المتعمقػات فيكػػكف  –فعنػد ذلػؾ يسػكغ الفصػؿ بػو  –متعمقػات أحػد المتالزمػيف 
 أجنبٌيا مف ذلؾ التركيب.

كمػػػف خػػػالؿ مػػػا سػػػبؽ تبػػػيف المقصػػػكد بكػػػؿ مػػػف الفاصػػػؿ األجنبػػػي كغيػػػر األجنبػػػي ككالىمػػػا 
 بو بينيما أك يمتنع. مرتبط بنكع المتالزميف المذيف يجكز الفصؿ

 :مما يتوسع فيه في الكالم من الفواصل - ب
حػػدد النحػػاة بعػػض الفكاصػػؿ التػػي يمكػػف أف تفصػػؿ بػػيف أم متالزمػػيف بحريػػة دكف شػػرط أك 

كذلؾ مثؿ الظرؼ كالجار كالمجركر, كالنػداء كالقسػـ كالجممػة  ,قيد, كىي مما يتكسع فيو في الكالـ
اصػػػؿ يمكػػػػف لنػػػػا أف نصػػػنفيا تحػػػػت بػػػاب األجنبػػػػي كغيػػػػر المعترضػػػة كالزيػػػػادة النحكيػػػة, كىػػػػذه الفك 

 ,األجنبػػػي فػػػي المفيػػػـك كلػػػيس فػػػي االسػػػتعماؿ؛ ألنػػػو ال يجػػػكز الفصػػػؿ بػػػيف المتالزمػػػيف بػػػاألجنبي
 كيجكز أف تفصؿ بيف أم متالزميف. ,كالجممة المعترضة مثالن أجنبية

 الظرف والجار والمجرور: .1
صؿ بيف أم متالزميف في الجممة بحرية يعٌد الظرؼ كالجار كالمجركر مف الفكاصؿ التي تف
 الظػػركؼ خالفػػت أيػػف مػػف: قائػػؿ قػػاؿ فػػإف دكف قيػػد أك شػػرط, كقػػد عمػػؿ ذلػػؾ ابػػف الػػكراؽ بقكلػػو: "

 :كجييف مف ذلؾ في فالجكاب بيا؟ الفصؿ جاز حتى األسماء لسائر
 عػػف كفػػت فممػػا خمفػػؾ, ازيػػدن  إف: قكلػػؾ نحػػك األخبػػار, مقػػاـ تقػػكـ قػػد الظػػركؼ أف :أحةةدهما

ف االسػػـ, مػػف كػػاألجنبي يصػػر لػػـ مقامػػو كقامػػت رالخبػػ  فجػػاز الخبػػر, مفعػػكؿ تقػػدير فػػي كانػػت كا 
 اأجنبينػ فصػار الخبػر مقػاـ تقػكـ فػال األسػماء مف غيرىا فلما كالخبر, صارت قد ألنيا بيا, الفصؿ
 .الكاحد كالشيء اآلخر مع أحدىما شيئيف, بيف تتخمؿ أف يجز فمـ ا,محضن 

 الظػػركؼ فقػػدمت بيػػا, تتعمػػؽ التػػي الجممػػة عمػػى اشػػتماؿ ييػػاف الظػػركؼ أف :الثةةاني والوجةةه
 الجممة, بعض بمنزلة عمييا كاالحتكاء بيا كالتعمؽ الجممة عمى االشتماؿ بيذا صارت فقد كأخرت,

 بغيرىػا يجػز كلػـ بيػا, الفصػؿ فجػاز بػو, تفصػؿ أف لػؾ فجػاز كالخبػر, االسـ مف بلجنبي ليس كما
 .(2)"الظركؼ في الذم المعنى ىذا لو يسل ألنو بو؛ كالفصؿ المعنى ىذا تقدير

                                                           

 (.267)ص  ابف عبد الغفار, شرح األبيات المشكمة اإلعراب, (1)
 (.239عمؿ النحك, ابف الكراؽ, )ص  (2)
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ك الجػػزء المسػػتقؿ بنفسػػو عػػف فيػػذه الخصكصػػية لمظػػرؼ أخرجتػػو مػػف حٌيػػز األجنبػػٌي الػػذم ىػػ
 .الجممة

كذىب الرضي إلى مثؿ رأم ابف الكراؽ, كألحؽ الجار كالمجركر بالظرؼ, فعند حديثو عػف 
( كما عممت فيػو فػي قكلػو   من خن حن جنٱُّ: -الىتعػ –الفصؿ بالجار كالمجركر بيف )إفي

قاؿ: "إنيما جاز تقديـ الخبر ظرفنا لتكسعيـ في الظركؼ ما ال يتكسع  (1) َّمه جه ين ىن
في غيرىا؛ ألفي كؿ شيء مف المحػدثات ال بػدي أف يكػكف فػي زمػاف أك مكػاف فصػار مػع كػؿ شػيء 
ؿ كقريبػػو, كلػػـ تكػػف أجنبٌيػػة منػػو, فػػدخمت حيػػث ال يػػدخؿ غيرىػػا, كالمحػػاـر يػػدخمكف حيػػث ال يػػدخ

األجنبػػػػػٌي, فػػػػػلجرم الجػػػػػار كالمجػػػػػركر مجػػػػػراه لمناسػػػػػبة بينيمػػػػػا, إذ كػػػػػؿ ظػػػػػرؼ فػػػػػي التقػػػػػدير جػػػػػار 
حمػػؿ المعنػى االصػػطالحي عمػػى المعنػػى المغػػكم, كقػػاس  -ىنػػا  –, فنجػػد أف الرضػػي (2)كمجػركر"

ذلػػؾ عمػػى المفيػػكـ االجتمػػاعي اإلسػػالمي, فجعػػؿ الظػػرؼ كالجػػار كالمجػػركر كالقريػػب فػػي النسػػب 
 خمو األجنبي.يدخؿ في محؿ ال يد

فالنحػػػاة يتكسػػػعكف فػػػي الظػػػركؼ كالمجػػػركر مػػػا ال يتكسػػػعكف فػػػي غيرىمػػػا؛ أم أنػػػو ال يعتػػػد 
, بالفصػػػؿ بػػػيف المتالزمػػػيف إف كػػػاف الفاصػػػؿ ىػػػك الظػػػرؼ أك الجػػػار كالمجػػػركر, فػػػإذا فصػػػمت بيمػػػا

 كمف األدلة عمى تسامح النحاة في الفصؿ بالظرؼ كالمجركر ما يلتي:فكلنؾ لـ تفصؿ, 
 (3)لحرؼ الناس  كمنسكخو بالجار كالمجركر كذلؾ في قكؿ الشاعرالفصؿ بيف ا: 

تـ الفصؿ بشبو الجممة المتعمقة بخبر إف )بحبيا( بيف )إف( كاسميا )أخاؾ( كىي  -ىنا -ك
.) نما الخبر )مصابه  ليست خبران, كا 

 الظرؼ كالجػار كالمجػركر بػيف فعػؿ التعجػب كالمتعجػب منػو, كالفصػؿ بينيمػا كذلؾ فصمكا بػ
في األصػؿ بغيػر الظػرؼ كالجػار كالمجػركر قبػيح كممنػكع, كلكػف شػريطة أف يككنػا متعمقػيف 

 :(4)نحك قكؿ الشاعر ,بفعؿ التعجب

 َوأْحِبةةةةةةةةْب إلينةةةةةةةةا أن تكةةةةةةةةون المقةةةةةةةةدما...  وقةةةةةةةةال نبةةةةةةةةي المسةةةةةةةةممين: تقةةةةةةةةدموا 

  

                                                           

 ].26–25الغاشية: [ (1)
 (.290-289/ 1)ابف الحاجب, شرح الرضي عمى الكافية,  (2)
 عػف كتػب األعاريػب, ابػف ىشػاـ, مغنػي المبيػبك (, 133/ 2) , سػيبكيو,البيت لـ يسػـ قائمػو كىػك فػي: الكتػاب (3)
 ( بالبمو: كساكسو.349/ 1) , ابف عقيؿ,ابف عقيؿكشرح (, 773/ 2)
 .)157/ 3) , ابف عقيؿ,انظر: شرح ابف عقيؿ (4)

 فةةةةةةةال تْمِحنةةةةةةةةي فيهةةةةةةةةا فةةةةةةةةبن بحّبهةةةةةةةةا ... أخةةةةةةةاَ  ُمصةةةةةةةةاُب الثمةةةةةةةةب جةةةةةةةةم  بالِبمُةةةةةةةةهْ 
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بالجار كالمجركر )إلينا( بيف فعؿ التعجػب )أحبػب( كفاعمػو )المصػدر  -ىنا  –حيث فصؿ 
 المنسبؾ مف الحرؼ المصدرم كمعمكلو(, كىذا الفاصؿ معمكؿ لفعؿ التعجب.

أما إذا كاف الجػار كالمجػركر غيػر متعمػؽ بفعػؿ التعجػب لػـ يجػز الفصػؿ بػو, فػال يجػكز أف 
ؿ عمػػى الفقػػراء المنفػػؽ!(؛ ألف الجػػار مػػا أفضػػؿ المنفػػؽ عمػػى الفقػػراء!(: )مػػا أفضػػ: )تقػػكؿ فػػي نحػػك

 كالمجركر متعمؽ بالمنفؽ ال بفعؿ التعجب.
كقد قيد العمماء الفصؿ بيف فعؿ التعجب كمعمكلو في أضيؽ حدكده, فقد اختمفػكا فػي جػكاز 

كػػاألخفش كالمبػػرد إلػػى  ,الفصػػؿ بينيمػػا بػػالظرؼ كالجػػار كالمجػػركر, فػػذىب مجمكعػػة مػػف النحػػكييف
عجػػب كمعمكلػػو بالجػػار كالمجػػركر كالظػػرؼ مطمقػػان؛ أم سػػكاء تعمقػػا بفعػػؿ منػػع الفصػػؿ بػػيف فعػػؿ الت

 .(1)كذلؾ لضعؼ فعؿ التعجب بعدـ تصرفو ,التعجب أـ لـ يتعمقا
  أك  –الفصؿ بالظرؼ كالجار كالمجركر بػيف الفعػؿ النػاقص كمعمكلػو, مثػؿ: كػاف فػي الػدار

 زيده جالسان. –عندؾ 
 قػػػكؿ الجػػػارم مجػػػرل الظػػف, كذلػػػؾ مثػػػؿ قػػػكؿ الفصػػؿ بػػػالظرؼ كالمجػػػركر بػػػيف االسػػتفياـ كال

 :(2)الشاعر
 أَبْعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَد ُبْعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍد تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداَر جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً 

  

( بػيف اليمػزة ك)تقػكؿ( مػع بقػاء عمػؿ الفعػؿ )تقػكؿ(  -ىنا  –حيث فصؿ  بالظرؼ )بىٍعدى بيٍعدو
بنصػػػب المفعػػػكليف )الػػػدار, جامعػػػة(, كلكػػػف إف فصػػػؿ بينيمػػػا بغيػػػر الظػػػرؼ كالمجػػػركر أك معمػػػكؿ 

نما يحتاج إلى جممة مقكؿ القكؿ.الفعؿ فإف ا  لفعؿ )يقكؿ( ال يعمؿ عمؿ )ظف(, كا 
 (3)يا, كذلؾ مثؿ قكؿ الشاعريالفصؿ بيف )إذف كلف( كمنصكب: 

 شةةةةةةيب الطفةةةةةةةل مةةةةةةن قبةةةةةةةل المشةةةةةةةيبت ...  نةةةةةةرميهم بحةةةةةةةرب –واهلل  –إذن 

  

 بيف )إذف( كمنصكبيا )نرمييـ( بالجار كالمجركر )كاهلل(. -ىنا  –حيث فصؿ 
 كذلػؾ مثػؿ: "هلل در اليػـك مػف (4)رؼ بػيف المضػاؼ كالمضػاؼ إليػو فػي الشػعرالفصؿ بالظ ,

 الميا".
 
 

                                                           

 (.331)ص: ابف الكراؽ,  عمؿ النحك,ك (, 60/ 5) , السيكطي,انظر: ىمع اليكامع (1)
 (.909)ص:  , ابف ىشاـ,مغني المبيب عف كتب األعاريبك (, 77/ 2) , ابف ىشاـ,انظر: أكضح المسالؾ (2)
 (.910)ص:  , ابف ىشاـ,انظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب (3)
 (.130)ص: الزمخشرم, المفصؿ في صنعة اإلعراب, انظر:  (4)
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 القسم: .2
يعػػد  القسػػـ مػػف الفكاصػػؿ التػػي يتكسػػع فييػػا مثػػؿ الظػػرؼ كالمجػػركر, كذلػػؾ لكثػػرة كركد القسػػـ 
فػػػي الكػػػالـ؛ كألف القسػػػـ زائػػػده عػػػف األجػػػزاء التػػػي يتكػػػكف منيػػػا الكػػػالـ فيػػػلتي مؤكػػػدان ليػػػا, كقػػػد عييػػػد 

 فصؿ بالقسـ بيف األزكاج المتالزمة, كمف األمثمة عمى ذلؾ:ال
 (1)الفصؿ بالقسـ بيف الحرؼ العامؿ كمعمكلو, كذلؾ مثؿ قكؿ الشاعر: 

 تشةةةةةةةةيب الطفةةةةةةةةل مةةةةةةةةن قبةةةةةةةةل المشةةةةةةةةيب ...  إذن واهلل نةةةةةةةةرميهم بحةةةةةةةةرب

  

حيث نصب الفعؿ المضارع كىك )نرمػي( مػع الفصػؿ بينيمػا بالقسػـ, كال يفصػؿ بػيف )إذف( 
إال أف ابف ىشاـ فػي , (3)كأجاز ابف بابشاذ الفصؿ بالنداء كالدعاء ,(2)المضارع بغير القسـكالفعؿ 

  الجار كالمجركر. مغني المبيب أجاز الفصؿ بالظرؼ أك
 مثؿ: قد كاهلل قاـ زيد.(4)الفصؿ بالقسـ بيف الحرؼ كمدخكلو , 
 (الفصػػؿ بالقسػػـ بػػيف المضػػاؼ كالمضػػاؼ إليػػو, كذلػػؾ مثػػؿ: )ىػػذا غػػالـي كاهلل , عمػػى (5) زيػػدو

الػػرغـ مػػف قػػبح الفصػػؿ بػػيف المضػػاؼ كالمضػػاؼ إليػػو, إال أنػػو مػػع القسػػـ يصػػبح جػػائزان فػػي 
 السعة.

 )(6)الفصؿ بالقسـ بيف الجار كالمجركر, كذلؾ مثؿ: )اشتريتو بكاهلل ألؼ. 
  ,الفصػػؿ بالقسػػـ بػػيف االسػػـ المكصػػكؿ كصػػمتو, حيػػث أخػػرج ابػػف مالػػؾ القسػػـ مػػف األجنبػػي

: -السػػالـ الصػػالة ك  عميػػو –يس بػػلجنبي؛ ألنػػو مؤكػػد لمصػػمة كقػػكؿ النبػػي كالقسػػـ لػػفقػػاؿ: "
, فالفصػؿ بيػذا ال يخػتص بضػركرة, (7)ما عممت عميو مف سكء قط" -كاهلل  –"كأبنكىـ بمف 

, فلىميػػة القسػػـ فػػي تلكيػػد صػػمة (8)فإنػػو ال يسػػتباح إال فػػي الضػػركرة" ,بخػػالؼ الفصػػؿ بغيػػره
ف فصؿ بيف المكصكؿ كصمتو؛ ألنو أصبح مف  المكصكؿ أخرجتو عف ككنو أجنبيان حتى كا 

 لكاـز الجممة في تماـ الداللة عمييا.
 

                                                           

 (.30)ص:  , حساف بف ثابت,ديكاف حساف بف ثابت (1)
(, 185/ 3) , ابػػف ىشػػاـ,أكضػػح المسػػالؾك (, 70)ص:  ف ىشػػاـ,كبػػؿ الصػػدل, ابػػ انظػػر: شػػرح قطػػر النػػدل (2)
 (.105/ 4) في شرح جمع الجكامع, السيكطي, ىمع اليكامعك 
 (.168/ 4)ابف ىشاـ, انظر: أكضح المسالؾ,  (3)
 (.185/ 3المرجع السابؽ, ) (4)
 (.185/ 3المرجع نفسو, ) (5)
 (.169/ 4) المرجع نفسو, (6)
 (.2138/ 4, ), مسمـ النيسابكرمالمسند الصحيح المختصر (7)
 (.309/ 1)ابف مالؾ, شرح الكافية الشافية,  (8)
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 النداء: .3

يعػػد  النػػداء مػػف الفكاصػػؿ التػػي يتكسػػع فييػػا فػػي الكػػالـ مثػػؿ القسػػـ, كذلػػؾ لكثػػرة كركده فػػي 
الكالـ, كلكف يشترط في الفصؿ بالنداء أف يمي المنػادل المفصػكؿ بػو المنػادل فػي المعنػى, حيػث 

ابػف مالػؾ فػي حديثػو عػف امتنػاع الفصػؿ بػيف االسػـ المكصػكؿ كصػمتو بػاألجنبي "كقػد فصػؿ ذكر 
بينيمػػػػا بالنػػػػداء فصػػػػالن مستحسػػػػنان إف كػػػػاف الػػػػذم يمػػػػي المنػػػػادل ىػػػػك المنػػػػادل فػػػػي المعنػػػػى كقػػػػكؿ 

 :(1)الشاعر
 المكةةارم والحمةةد كةةريم وأثةةوابِ  ... دهَ ْشةةبمَ  تَ ؤْ ُبةة –يةةا سةةعد  –الةةذي  وأنةةتَ 

  

 :(2)عيدي شاذان, كقكؿ الفرزدؽفإف لـ يكف كذلؾ 
(3)َتعةةشَّ فةةبن عاهةةْدَتني ال تخةةوُنني ... نكةةْن مثةةَل مةةن يةةا ذئةةُب يصةةطحباِن 

 

  

ففي البيت األكؿ جاء بعد المنادل )سعد( جممػة صػمة دالػة عميػو كىػي )بػؤت بمشػيد( كىػي 
ال تػػدؿ  فكػػاف الفصػػؿ مستحسػػنان, أمػػا فػػي بيػػت الفػػرزدؽ فػػإف المنػػادل )ذئػػب( ,المنػػادل فػػي المعنػػى

 عميو جممة الصمة )يصطحباف(.

, (4)كذلؾ فقد أجػاز جماعػة مػف النحػاة الفصػؿ بػيف )إذف( الناصػبة كالفعػؿ المضػارع بالنػداء
كذكػػر السػػيكطي ذلػػؾ بقكلػػو: "كجػػكز أبػػك الحسػػف طػػاىر بػػف بابشػػاذ الفصػػؿ بينيمػػا بالنػػداء كالػػدعاء 

ذف  –يا زيد  –نحك: إذف   .(5)ييدخمىؾى الجنة" –يىغًفري اهلل لؾ  –أيحسف إليؾ, كا 

فإف النحاة لـ يتكسػعكا فيػو كمػا ىػك الحػاؿ  ,أما الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالنداء
فػػػي القسػػػـ, حيػػػث ذكػػػر محمػػػد محيػػػي الػػػديف عبػػػد الحميػػػد: "كػػػاف مػػػف حػػػؽ الفصػػػؿ بػػػيف المضػػػاؼ 

كاحػدة, لكػف كالمضاؼ إليو بالنداء أف يككف جائزان في سعة الكالـ كالفصؿ بالقسػـ؛ ألنيمػا بمنزلػة 
النحاة لـ يسػككا بينيمػا فػي الحكػـ, كجعمػكا الفصػؿ بػيف المضػاؼ كالمضػاؼ إليػو بالقسػـ جػائزان فػي 

كالفصؿ بالنداء مقصكران عمى ضركرة الشعر, كالسر فػي ذلػؾ أنيػـ كجػدكا فػي كػالـ العػرب  ,السعة
السػماع؛ ألنػو ىػك المنثكر الفصؿ بالقسـ, ... كلـ يجدكا مثؿ ىػذا فػي الفصػؿ بالنػداء, فكقفػكا عنػد 

                                                           

 , كليس في ديكانو. (270/ 2) ,السيرة النبكيةفي لحساف بف ثابت منسكب  البيت (1)
 (.628)ص: ابف غالب التميمي, ديكاف الفرزدؽ,  (2)
 (.309/ 1)ابف مالؾ, شرح الكافية الشافية,  (3)
 (.168/ 4)ابف ىشاـ, ح المسالؾ, انظر: أكض (4)
 (.105/ 4, )في شرح جمع الجكامع, السيكطي ىمع اليكامع (5)
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, كبالتػػػالي فػػػإف الفصػػػؿ بػػػيف المضػػػاؼ كالمضػػػاؼ إليػػػو (1)األسػػػاس فػػػي كػػػؿ مػػػا أصػػػمكه مػػػف قكاعػػػد"
 :(2)كمف األمثمة عمى ذلؾ قكؿ الشاعر ,بالنداء ال يجكز إال في ضركرة الشعر

 زيةةةةةةةةةةةةٍد حمةةةةةةةةةةةةاٌر ُد َّ بالمجةةةةةةةةةةةةامِ  ...  كةةةةةةةةةةةةأن ِبةةةةةةةةةةةةرَذوَن أبةةةةةةةةةةةةا عصةةةةةةةةةةةةام

  

ـ حماره ديؽي بالمجاـ( ففصؿ بيف المضاؼ كالمضػاؼ كاألصؿ: )كلف برذكف زيدو يا أبا عصا
 إليو بالنداء, كىك فصؿ ال يجكز إال في ضركرة الشعر كما تقدـ.

 الزائد: .4

نمػػا ييقػػكم المعنػػى األصػػمي  الزائػػد ىػػك المفػػظ الػػذم يػػدخؿ الكػػالـ فػػال يحػػدث معنػػى جديػػدان, كا 
لعممػاء فػػي الزائػػد فمػػنيـ مػػف كيؤكػده, ككلنػػو نػػاب عػػف إعػػادة الجممػة مػػرة أخػػرل, كلقػػد تعػػددت آراء ا

 .(3)قاؿ: "معنى ككنو زائدان أف المعنى حاصؿ بدكنو بدكف تلكيد, فبكجكده حصؿ فائدة التككيد"

ال يقتصػر عمػى الحػركؼ فقػط, بػؿ يشػمؿ جميػع الزكائػد التػي تفصػؿ بػيف  -ىنػا  –كالزائد  
زكائػػد, مثػػؿ: )كػػاف,  المتالزمػػيف خاصػػة, فينػػاؾ زيػػادة الحػػركؼ )مػػا, أف, البػػاء, مػػف, ال(, كىنػػاؾ

كلكننػي آثػرتي أف أفصػميا عػف الزائػد ككنيػا  ,ظف, ضمير الفصؿ(, كالجممة المعترضة مف الزكائػد
 تتككف مف ألفاظ غير مطردة في كؿ جممة ككاف أك ضمير الفصؿ.

كيبدك أف زيادة الحركؼ متعددة, كتػلتي عمػى غيػر قيػاس, قػاؿ ابػف جنػي: "كزيػادة الحػركؼ 
ف كانػػت عمػػ , إاٌل أٌف ىػػذه الزيػػادة عمػػى ضػػربيف: زيػػادة لمتككيػػد, كأخػػرل (4)ى غيػػر قيػػاس"كثيػػرة, كا 

لغيػػػر التككيػػػد, يقػػػكؿ ابػػػف يعػػػيش: "كذلػػػؾ أف الزيػػػادة عمػػػى ضػػػربيف: زيػػػادة مبطمػػػة لمعمػػػؿ مػػػع بقػػػاء 
ف كػػػػاف العمػػػؿ باقيػػػان, نحػػػك: مػػػػا  المعنػػػى ... كزيػػػادة ال ييػػػراد بيػػػا أكثػػػر مػػػف التلكيػػػد فػػػي المعنػػػى, كا 

 .(5), كالمراد: ما جاءني أحده..."جػاءني مف أحدو 
مف األحرؼ الزائدة ىك التلكيد؛ ألفي قكلنا زائد ليس المراد أنو دخؿ لغير  -إذف  –فالغرض 

 عقيػب قكلػو (6)معنى ألبتة, بؿ يزاد لضرب مف التلكيد, كالتلكيد معنى صحيح, حيث ذكػر سػيبكيو

                                                           

 (.195/ 3)ابف ىشاـ, أكضح المسالؾ,  (1)
 (.195/ 3المرجع السابؽ, ) (2)
 (.74/ 3)الزركشي, البرىاف في عمـك القراف,  (3)
 .(286/ 2)ابف جني, الخصائص,  (4)
 (.150/ 7) ابف يعيش,شرح المفصؿ,  (5)
 .(221/ 4, )(182-1/180)سيبكيو, انظر: الكتاب,  (6)
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ا لػػـ ـ تحػػدث شػػيئن ؛ كنظػػائره, فيػػك لغػػك مػػف حيػػث إنيػػا لػػ(1)َّجئ يي  ىيٱُّ تعػػالى:
 .(2) تلكيد الكالـ لسك  ىمف المعن جيءف قبؿ أف تيك

 االعتراض: .5

 .كسلتطرؽ لمحديث عنو في مبحث خاص بو
 الفصل المطرد: -أواًل 

 يككف الفصؿ النحكم سائغان مطردان بيف األزكاج المتالزمة إذا كاف بيف المسند كالمسند إليو,
ف المتالزمػيف ذلػؾ حسػب االعتبػار األكؿ أف العالقػة بػيكمسػكغ  أك ما أصػمو المسػند كالمسػند إليػو,

فػػال بػػدي ( أكثػػر منػػو عالقػػة مجػػاكرة كاقتػػراف, ىنػػا عالقػػة اقتضػػاء )كجػػكد األكؿ يقتضػػي كجػػكد الثػػاني
لممبتػػدأ مػػف خبػػر, كال بػػدي لمخبػػر مػػف مبتػػدأ؛ كذلػػؾ ألنػػو ال ييقبػػؿ فػػي قكاعػػد النحػػكييف كجػػكد أحػػدىما 

كما ىػك الحػاؿ فػي  ,كلكنيا تقبؿ عدـ تجاكرىما ضمف ضكابط معينةدكف اآلخر مذككران أك مقدران, 
 ككنيا عمميات تفصؿ بيف المسند كالمسند إليو. ,الحذؼ كالتقديـ كالتلخير كالزيادة النحكية

كبالتػػالي فػػإف قػػكة التػػرابط بػػيف المبتػػدأ كالخبػػر أقػػؿ مػػف قػػكة التػػرابط بػػيف المضػػاؼ كالمضػػاؼ 
يف النعػػػت كالمنعػػػكت, أك بػػػيف الصػػػمة كالمكصػػػكؿ, لػػػذلؾ قبمػػػكا إليػػػو أك بػػػيف الجػػػار كالمجػػػركر أك بػػػ

الفصؿ بيف المسند كالمسند إليو, كعدكا الفصؿ بينيما سائغان مطردان, فالمتالزميف )المسػند كالمسػند 
نمػا  إليو( لـ يؤلفا تركيبان كاحدان يؤدم كظيفة نحكية كاحدة مف خالؿ ارتباطيما معان ببؤرة الجممػة, كا 

كمتالزماف مف حيث االقتضاء, بخالؼ المضاؼ  ,الف مف حيث الكظيفة النحكيةىما ركناف مستق
مػػة, كحػػدة كاحػػدة ببػػؤرة الجملتركيػػب الػػذم يؤلػػؼ مػػع المضػػاؼ إليػػو تركيػػب إضػػافة, كيػػرتبط ىػػذا ا

إنمػػػا يػػػرتبط ببػػػؤرة  ,ف يشػػػكالف تركيبػػػان كاحػػػدان ال يسػػػتقؿ بنفسػػػوككػػػذلؾ مػػػع المكصػػػكؿ كالصػػػمة المػػػذي
 الف ما يشبو الجممة الكاحدة داخؿ التركيب الجممي.الجممة؛ أم أنيما يشك

 الفصل  ير المطرد: -ثانيًا 

إذا كػػػاف بػػػيف المتالزمػػػيف عالقػػػة اقتػػػراف أك  يكػػػكف الفصػػػؿ النحػػػكم غيػػػر مطػػػردو كغيػػػر سػػػائغو 
ـ  إال بكجكد الثاني فيما كالكممة الكاحدة, كالعالقة بينيما ال تتضح إال  ,مجاكرة؛ أم أف األكؿ ال يت

كبالتالي ال يسػتطيع المتمقػي  ,خكفان مف ضياع قرينة التالـز ؛يما, لذلؾ كرىكا الفصؿ بينيمابتالزم
فػإف النحػكييف يعػدكف ىػذا الفصػؿ  ,إدراؾ المعنى المطمكب, فإذا فيصؿ بيف ىذه األزكاج المتالزمة

                                                           

 .]13المائدة: [ (1)
 (.384/ 2)ابف مالؾ, , الشافية (, كانظر: شرح الكافية129-128/ 8)ابف يعيش,  شرح المفصؿ, (2)
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: جنػي كفػي ذلػؾ يقػكؿ ابػف (1)خرقان لقرينة الػتالـز عمػى النحػك الػذم يكػكف عميػو االسػتعماؿ المغػكم
, ككذلؾ يقبح الفصػؿ بينيمػا (2)ف اتصاالن قكم قيبح الفصؿ بينيما""كعمى الجممة فكمما ازداد الجزءا
كىك الفاصؿ الذم ال عالقة لو بالعامؿ في الجممة كما سبؽ ذكره,  ,إذا كاف الفاصؿ بينيما أجنبيان 

فنحك قكلػؾ: "كانػت  ,فيو يقكؿ ابف السراج:" فلما الفعؿ الذم ال يجكز أف ييفرؽ بينو كبيف ما عمؿ
" كاسػػميا بمػا ىػػك غريػبه منيػػا؛ ألف "زيػػدنا"  زيػدنا الحمػػى تلخػذ" ىػػذا ال يجػػكز؛ ألنػؾ فرقػػتى بػيف "كػػافى
ك"؛  " إذا أردت: " زيػده فيػػؾى رىًغػبى كعمػػره ك رغػبى لػيس بخبػرو ليػػا كال اسػـ, كال يجػكز: "زيػػده فيػؾى كعمػػره

ذا ق " كرغب بما ليس منوي, كا  " فجعمتى "نفسىوي" تلكيدنا ألنؾ فرقتى بيف "فيؾى مت: "زيده راغبه نفسو فيؾى
" بما ىك غريب منو, فإٍف جعمتى "نفسىوي" تلكيدنا لما في  " لـ يجٍز؛ ألنؾ فرقت بيفى "راغبو كفيؾى "لزيدو

" " جازى كيجعمػو غريبػان عػف العامػؿ, أمػا  ,, كىنا نجد أف ابف السراج يمنع الفصؿ باألجنبي(3)"راغبو
 فإنو يجيز الفصؿ بو؛ أم ال يعده أجنبيان. ,عالقة بالعامؿ إف كاف الفاصؿ لو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.12)ص: عمي, انظر: بحث الفصؿ النحكم,  (1)
 (.392/ 2)ابف جني, الخصائص,  (2)
 (.237-236/ 2) ابف السراج, ,لنحكفي ا األصكؿ (3)
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 المبحث الثالث
 بين الفصل واالعتراض

 

 تعريف االعتراض: -المطمب األول 
 االعتراض لغًة:  - أ

االعتراض لغة ىك المنع "إذ األصؿ فييا أف الطريؽ إذا اعترض فيػو بنػاء منػع السػابمة مػف 
 .(1)سمككو"

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مقژ لى:كمنو قكلو تعا
كا (2)َّهل ـٍ أىف تىبىػػر  ًمػػؼى ًبالميػًو ميٍعتىًرضػان ماًنعػػان لىكيػ ؛ أىم نىٍصػبان ألىٍيمػاًنكيـ, قػػاؿ اٍلفىػرياءي: الى تىٍجعىميػكا اٍلحى

" نىٍحكى ذىًلؾى ٍعنىى الميٍعتىًرض كى عىؿى العيٍرضةى ًبمى فىجى
(3). 

: يقػػاؿ جعمػػت فالنػػان عرضػػةن لكػػذا (5)دريػػد, كقػػاؿ ابػػف (4)كنحػػك ذلػػؾ قػػاؿ أبػػك إسػػحاؽ الزجػػاج
ىذا المعنى حيث قاؿ: كىػذا قريػب ممػا قالػو النحكيػكف؛ ألنػو  (6)ككذا؛ أم نصبتو لو, كأيد األزىرم
 .(7)إذا نيصب فقد صار معترضان مانعان 

 
                                                           

 (.646/ 1)الفيركز أبادم, القامكس المحيط,  (1)
 .]224البقرة: [ (2)
 (.128/ 1معاني القرآف, الفراء, ) (3)
ق(, مػف كتبػو 241إبراىيـ بف السرم بف سيؿ, أبػك إسػحاؽ الزجػاج: عػالـ بػالنحك كالمغػة كلػد فػي بغػدد سػنة ) (4)

عرابو" ك"ا الشتقاؽ" ك"األمالي" في األدب كالمغة, لقب بالزجاج ألنو كاف يخػرط الزجػاج فػي صػباه, "معاني القرآف كا 
, , بتػػرقيـ الشػػاممة آليػػا(, إسػػفار الفصػػيح13/ 1) , الحمػػكم,ق(. انظػػر: معجػػـ األدبػػاء311تػػكفي فػػي بغػػداد سػػنة )

, البمغة فػي تػراجـ أئمػة (183)ص:  , أبك البركات األنبارم,(, نزىة األلباء في طبقات األدباء581/ 2) اليركم,
 (.59)ص:  , الفيركز أبادم,النحك كالمغة

ق( 223ابف دريد ىك: محمػد بػف الحسػف بػف دريػد بػف عتاىيػة, أبػك بكػر, األزدم, المغػكم. كلػد بعمػػاف سػػنة ) (5)
بػاء فػي ق(. انظػر: نزىػة األل323كنشل بيا, كلو تصانيؼ كثيرة منيا: الجميرة, كاالشتقاؽ كالمالحػف, تكفػي سػػنة )

(, كفيػػات 94/ 3) , القفطػػي,(, إنبػػاه الػػركاة عمػػى أنبػػاه النحػػاة191)ص:  , أبػػك البركػػات األنبػػارم,طبقػػات األدبػػاء
/ 6لزركمػي )ا ,(, األعػالـ398/ 11) , ابف قايمػاز الػذىبي,(, سير أعالـ النبالء323/ 4) , ابف خمكاف,األعياف

80.) 
ر: أحػد األئمػػة فػي المغػػة كاألدب, كلػد فػػي ىػراة خراسػػاف سػػنة محمػد بػػف أحمػد بػػف األزىػر اليػػركم, أبػك منصػػك  (6)
ق(, كنسبتو الشييرة "األزىرم" نسبة إلى جده "األزىػر" مػف كتبػو "تيػذيب المغػة" ك"تفسػير القػرآف" تػػكفي بيػراة 282)

 ,(, األعػػػالـ252)ص:  , الفيػػػركز أبػػػادم,ق(. انظػػػر: البمغػػػة فػػػي تػػػراجـ أئمػػػة النحػػػك كالمغػػػة370خراسػػػاف سػػػنة )
 (.311/ 5ركمي )لز ا
 (.288/ 1)ابف األزىرم, انظر: تيذيب المغة,  (7)
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 .(1)كيقاؿ: "اعترض الشيء دكف الشيء؛ أم حاؿ دكنو"

 .(2)في النير" كاعترض الشيء: "أم صار عارضان كالخشبة المعترضة

 .(3)كيقاؿ: جرل في عيرض الحديث, كيقاؿ في عرض الناس كؿ ذلؾ يكصؼ بو الكسط

 :(4)قىاؿى لبيد

(5)َمسةةةةةةةجورًة متجةةةةةةةاورًا ُقالَُّمةةةةةةةهَ  ... فتوسَّةةةةةةةَطا ُعةةةةةةةرَض السَّةةةةةةةِرّي وصةةةةةةةّدعا
 

  

بعث أـ سميـ لتنظػر إلػى امػرأة فقػاؿ:  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كفي الحديث أف رسكؿ اهلل 
يا""شى  كىي ما بيف الثنايػا كاألضػراس  ,, كالعكارض ىي األسناف التي في عيرض الفـ(6)مِّي عىكاًرضى

 .(7)كاحدىا عارض

كىاٍلعرب تىقكؿ: "عىرىض لي الشيءي كىأٍعرض كتعريضى كاعترضى ًبمىٍعنى كىاًحد"
(8). 

قىػػاؿى  ؛ أىم (9) َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّژ : -عػػٌز كجػػؿٌ  – اهلل قىػػكؿ ًفػػي الفػػرياء كى
لىػػػػػك جعمػػػػػتى اٍلًفٍعػػػػػؿ لىيىػػػػػا زدتى ألفىػػػػػأبرٍزن : كى ػػػػػٍت؛ أىم اسػػػػػتبانٍت اىىػػػػػا حتٌػػػػػى رأكىػػػػػا, قىػػػػػاؿى ا فقمػػػػػتى أعرضى

 .(10)كظيرتٍ 

                                                           

 (.467)ص:  الرازم, مختار الصحاح, (1)
 (.415/ 18)الزبيدم, تاج العركس,  (2)
 , ابػػف منظػػكر,لسػػاف العػػربك (, 292/ 1) , األزىػػرم,تيػػذيب المغػػةك (, 276/ 1) , الفراىيػػدم,انظػػر: العػػيف (3)
/ 18) , الزبيػػػدم,تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاىر القػػػامكسك (, 310/ 1)ابػػػف عبػػػاد, , المحػػػيط فػػػي المغػػػةك (, 176/ 7)

400.) 
لبيػػد بػػف ربيعػػة بػػف مالػػؾ, أبػػك عقيػػؿ العػػامرم: أحػػد الشػػعراء الفرسػػاف األشػػراؼ فػػي الجاىميػػة, مػػف أىػػؿ عاليػػػة  (4)

انظػػػر:  ق(.41نجػػػد, أدرؾ اإلسػػػالـ كسػػػكف الككفػػػة, كعػػػاش عمػػػران طػػػكيالن كىػػػك مػػػف شػػػعراء المعمقػػػات تػػػكفي سػػػنة )
, الػكافي بالكفيػاتك (, 1335/ 3) , ابػف عبػد بػر,االستيعاب فػي معرفػة األصػحابك (, 240/ 5لزركمي )ا ,األعالـ

 (.299/ 24) الصفدم,
 (.111)ص:  , ابف مالؾ العامرم,ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم (5)
/ 2) النيسػابكرم, لحػاكـ, افالمسػتدرؾ عمػى الصػحيحيك (, 1257/ 4) , اليػركم,الغريبيف في القرآف كالحػديث (6)

, ابػػف النيايػػة فػػي غريػب الحػػديث كاألثػػرك (, 396/ 34) , عبػد الجبػػار,الجػامع الصػػحيح لمسػػنف كالمسػػانيدك (, 180
 (.212/ 3)األثير, 

, تػػاج العػػركسك (, 180/ 7) , ابػػف منظػػكر,لسػػاف العػػربك (, 296/ 1) , ابػػف األزىػػرم,انظػػر: تيػػذيب المغػػة (7)
 (.388/ 18) الزبيدم,

 (.292/ 1) , ابف األزىرم,تيذيب المغة (8)
 [.100]اٍلكىٍيؼ:  (9)
 (. 112/ 3معاني القرآف, الفراء, ) (10)
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حػكؿ المنػع  في المعاجـ المغكية أنيا تػدكر( عرض) كالمالحظ مف خالؿ تمؾ المعاني لمادة
عنى البػركز كأيضان تحمؿ م بيف شيئيف متالزميف, ككذلؾ التكسط الذم ال يتصكر إال بيف طرفيف,

إيجػاد مصػطمح أمثػؿ  لمنحػكييف كالبالغيػيف فػي ككؿ تمؾ الدالالت كانت عػامالن مسػاعدان  ,كالظيكر
المعػاني  لمتكسط بيف جممتيف تكسطان فيو مفبيف متالزميف كا ه عمى كؿ كالـ كاقعيمكف أف يطمقك 
 ال يخفى. الكاضحة ما البارزة كالفكائد

 :االعتراض اصطالحاً  - ب

 لػـ يتجػاكز االىتماـ ذلؾ أف غير كتبيـ, في إلييا كأشاركا ,االعتراضية ممةبالج النحاة اىتـ
 ,الجممػػة متالزمػػات بيػػا بػػيف الفصػػؿ يجػػكز صػػيغة بكصػػفيا االعتراضػػية الجمػػؿ إلػػى اإلشػػارة حػػدكد
 ىشػػاـ كابػػف جنػػي كابػػف فػػارس عنػػد ابػػف إال حكليػػا مفصػػمة ببحػػكث االعتراضػػية الجممػػة تحػػظ كلػػـ

 لكتب األخرل بنشرىا بيف مباحثيا النحكية.كالسيكطي, في حيف اكتفت ا

قػػاؿ ابػػػف فػػارس: "كمػػػف سػػػنف العػػرب أف يعتػػػرض بػػيف الكػػػالـ كتمامػػػو كػػالـ, كال يكػػػكف ىػػػذا 
ػٍؿ (1)المعتًرض إال مفيدان" ػؿ مػا  -كاهللي ناصػرم  -, كمثؿ لو بقكلو: "اٍعمى ", إنمػا أراد: اعمى مػا شػيئتى

.  شيئتى

 بالجممة االعتراضية. –فيما بعد  –كىذا المعترض ىك ما اصطمح عمى تسميتو 

ر الشِّػعكقاؿ ابف جني: "اعمـ أف ىذا القبيؿ مف ىذا العمـ كثيػر قػد جػاء فػي القػرآف كفصػيح 
 .(2)كمنثكر الكالـ كىك جارو عند العرب مجرل التلكيد"

كعػػػرؼ النحػػػاة الجممػػػة االعتراضػػػية بلنيػػػا الجممػػػة التػػػي تفيػػػد تلكيػػػدان كتسػػػديدان لمكػػػالـ الػػػذم 
 .(3)يف أجزائو, كال تككف معمكلة لشيء مف أجزاء الجممة المقصكدةاعترضت ب

كٌعرفو الخطيب القزكيني بقكلػو: "أف يػؤتى فػي أثنػاء الكػالـ أك بػيف كالمػيف متصػميف معنػى 
 .(4)بجممة أك أكثر ال محؿ ليا مف اإلعراب لنكتة"

 

                                                           

 (.190)ص: ابف فارس, الصاحبي في فقو المغة,  (1)
 (.335/ 1)ابف جني, الخصائص,  (2)
 (.327/ 2)السيكطي, انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع,  (3)
 (.194)ص: القزكيني, لبالغة, اإليضاح في عمـك ا (4)
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فقػػػد عٌرفػػػو كاقتػػػرب تعريػػػؼ الزركشػػػي لالعتػػػراض كثيػػػران مػػػف تعريػػػؼ الخطيػػػب القزكينػػػي لػػػو, 
, بشػػيء يػػتـ الغػػرض  الزركشػػي بقكلػػو: "كىػػك أٍف يػػؤتى فػػي أثنػػاء كػػالـ أك كالمػػيف مٌتصػػميف معنػػىن

 .(1)األصمي بدكنو, كال يفكت بفكاتو, فيككف فاصالن بيف الكالـ كالكالميف لنكتة"

غير أٌف الزركشي أضاؼ تعريفان آخر أكثر نضجان مف التعريؼ السػابؽ المتػداكؿ لػدل أكثػر 
كقيػػؿ: ىػػك إرادة كصػػػؼ شػػيئيف: األكؿ منيمػػا قصػػػدان, " كذلػػؾ حػػيف قػػػاؿ: - زمنٌيػػػان  – بقكهالػػذيف سػػ

ـٌ أضػػاؼ أٌنػػو )االعتػػراض( ,(2)ؽ بػػاألكؿ بضػػرب مػػف التلكيػػد"يػػلػػو تعمكالثػػاني بطريػػؽ االنجػػرار؛ ك   ثػػ
األخيػػراف  , كىػذاف المفيكمػػاف(3)عنػد النحػػاة جممػة صػػغرل تتخمػؿ جممػػة كبػرل؛ عمػػى جيػة التلكيػػد""

 أكثر دقة, كأقكل داللة في بياف مفيـك االعتراض مف حيث المصطمح.يبدكاف 

لػدل عمػي بػف محمػد  كلـ تخرج التعريفات األيخػر عػف داللػة التعريفػات السػابقة, فػاالعتراض
 محػؿ ال أكثػر أك بجممػة معنػىن  متصػميف, كالمػيف بػيف أك كػالـ, أثنػاء فػي يػلتي أف ىك" الجرجاني

 .(4)"اإلبياـ رفع سكل لنكتة اإلعراب, مف ليا

كقد أجمؿ تمػاـ حسػاف مفيػكـ االعتػراض بقكلػو: "ىػك اعتػراض مجػرل الػنمط التركيبػي بمػا  
يحكؿ دكف اتصاؿ عناصر الجممة بعضيا ببعض اتصاالن تتحقؽ بو مطالب التضػاـ النحػكم فيمػا 
ا بينيا, كالجممة المعترضة في كؿ أحكاليا أجنبية عف مجرل السياؽ النحػكم, فػال صػمة ليػا بغيرىػ

نما ىي تعبير عػف خػاطر طػارئ مػف دعػاء أك قسػـ أك قيػد بشػرط أك  كال محؿ ليا مف اإلعراب, كا 
 .(5)نفي أك كعد أك أمر أك نيي أك تنبيو إلى ما يريد المتكمـ أف يمفت إليو انتباه السامع"

مٌما سبؽ يتبيف أٌف ىناؾ عالقة قكية بيف مفيكـ االعتراض لغة كاصطالحان؛ فيك فػي المغػة 
ا ذلػؾ المػانع فػي النيػر كالخشػبة, مػعمى كجكد مانع في الطريؽ كالبناء أك الجبػؿ, كقػد يكػكف  دىؿٌ 

يػؤدم إلػػى عرقمػػة السػير فػػي كمييمػػا, كبػػدا ذلػؾ المعنػػى نفسػػو جميالػػا فػي مفيكمػػو االصػػطالحي, مػػع 
الفػارؽ فػػي الداللػػة, كػػكف االعتػػراض مصػػطمحان مػػف المفػػاىيـ التػػي تٌتصػػؿ بقضػػية لغكيػػة معنكيػػة ال 

يػػة كمػػا فػػي المفيػػكـ المغػػكم, إذ اٌتضػػح لنػػا أٌف االعتػػراض يقػػكـ بإيقػػاؼ العمميػػة المغكيػػة سػػكاء ماد
ض( يكقػؼ الجممػة ـ فػي الشػعر, فيػك )االعتػراكريـ, أأكانت في الكالـ االعتيادم, أـ في القرآف ال

ـٌ العػكدة إلتمػالاألكلى كيقطعيا,  اـ الجممػة فتان القارئ أك السامع إلى مسللة أك قضية أخػرل, ثػـ تػت
 األكلى مف دكف إصابتيا بعيب, أك التلثير فييا سمبيان, بؿ عمػى العكػس, يكػكف التػلثير إيجابيػان فػي

                                                           

 (.56/ 3)الزركشي, البرىاف في عمـك القرآف,  (1)
 (.56/ 3, )المرجع السابؽ (2)
 .نفسوالمرجع  (3)
 (.30)ص:  , الجرجاني,التعريفات (4)
 (.183)ص: حساف, البياف في ركائع القرآف,  (5)
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 , كتجعمػو يتسػاءؿ عػف الٌسػٌر فػي(قارئػان كمسػتمعان ) أكثر األحياف, فيذه العممية تحػرِّؾ عقػؿ المتمقػي
 تنٌكع الخطاب, كحينيا سيدرؾ أٌف كراء ذلؾ دالالت كمقاصد ميمة.

 :أقسام االعتراض -طمب الثاني الم
 ينقسم االعتراض إلى قسمين: - أ

 : يفيد معنى جديدان مع تككيد المعنى األصمي.اعتراض مفيد -1
م أنو الكىك إما : اعتراض  ير مفيد -2 ا أف يفسد يفيد معنى فيككف دخكلو كخركجو, كا 

 المعنى كيضعؼ التلليؼ.

اعتػراض كػالـ فػي كػالـ لػـ يػتـ, يقكؿ أبك ىالؿ العسكرم عف االعتراض غير المفيد: "ىك 
 ثـ يرجع إليو فيتممو, كقكؿ النابغة الجعدم:

(1)كبيةةةةةةر السةةةةةةن فةةةةةةاني –أال كةةةةةةذبوا  -... أال زعمةةةةةةت بنةةةةةةو سةةةةةةعد بةةةةةةأني 
 

  

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٱُّٱ:-تعػػػالى -االعتػػػراض المفيػػػد قكلػػػو  كمػػػف
 .(2)َّحب جب هئ مئ خئ

يا بني اركب عنا(, كقػد فجممة )ككاف في معزؿ( معترضة بيف جممتي )كنادل نكح ابنو( ك)
 أثناء الطكفاف.في صكرت ىذه الجممة كضع االبف 

 مواضع االعتراض: - ب
تعػػػػددت أقػػػػكاؿ النحػػػػاة فػػػػي بيػػػػاف مكاضػػػػع الجممػػػػة المعترضػػػػة, فػػػػكردت ىػػػػذه المكاضػػػػع عنػػػػد 

بصػػػػكرة عامػػػػة, كقػػػػاؿ بػػػػلف "الجممػػػػة المعترضػػػػة تفصػػػػؿ بػػػػيف أم جػػػػزأيف مػػػػف الجممػػػػة  (3)الرضػػػػي
, ذكػػػر منيػػػا السػػػيكطي اثنػػػي عشػػػر (5)ىشػػػاـ سػػػبعة عشػػػر مكضػػػعان , كأحصػػػى ليػػػا ابػػػف (4)كانػػػا..."
 ومن أبرز المواضع التي يشيع وقوع الجممة االعتراضية فيها:, (6)مكضعان 

                                                           

 (.394)ص: العسكرم, الصناعتيف,  (1)
 .]42ىكد: [ (2)
ديف, محمػػد بػػف الحسػػف الرضػػي االسػػتراباذم: عػػالـ بالعربيػػة, اشػػتير بكتابيػػو "الكافيػػة فػػي شػػرح الكافيػػة نجػػـ الػػ (3)

البػػػف الحاجػػػب فػػػي النحػػػك, كشػػػرح مقدمػػػة ابػػػف الحاجػػػب", كىػػػي المسػػػماة بالشػػػافية فػػػي عمػػػـ الصػػػرؼ, تػػػكفي سػػػنة 
 (.11/ 1) , البغدادم,ق(. انظر: خزانة األدب686)
 (.238/ 2)مالؾ, ابف , الشافية شرح الكافية (4)
 (.506, )ص: عف كتب األعاريب, ابف ىشاـ مغني المبيبانظر:  (5)
 (.51/ 4ىمع اليكامع, السيكطي, )انظر:  (6)
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 .(1) َّحض جض مص  خصژ كمف ذلؾ قكلو تعالى:  بين المبتدأ والخبر: .1

 .(2)ففييا فصؿ بجممة "فميذكقكه" معترضة بيف المبتدأ "ىذا" كبيف خبره "حميـ"
جاج "أف اتصاؿ المبتػدأ بػالخبر أقػؿ اتصػاالن مػف سػكاه كالصػمة بالمكصػكؿ؛ ألنيمػا كيرل الز 

 .(3)يجرياف مجرل االسـ الكاحد, كأف المبتدأ قد يحذؼ خبره؛ كلذا يشيع الفصؿ بينيما"
مػـ الخزاعػي بين ما أصمه المبتدأ وخبةر المبتةدأ: .2 كمػف ذلػؾ قػكؿ الشػاعر عػكؼ بػف ميحى

(4) 
  بف طاىر:مف قصيدة يمدح فييا عبد اهلل

 قةةةةةةد أحوجةةةةةةت سةةةةةةمعي إلةةةةةةى ترجمةةةةةةان...   - بمبغَتهةةةةةةاو  –إن الثمةةةةةةانين 

  

لثمػانيف(, كخبرىػا جممػة بيف ما أصػمو المبتػدأ كىػك اسػـ إف )ا –كبمغتيا  –فاعترضت جممة 
 .(5))قد أحكجت(

كالمعنػػى فػػي ىػػذا البيػػت الشػػككل مػػف طػػكؿ السػػنيف الثمػػانيف التػػي عاشػػيا, كالجممػػة الدعائيػػة 
)كبمغتيػػا( غرضػػيا الػػدعاء لممخاطػب بطػػكؿ العمػػر كبمػػكغ الثمػانيف, كلػػك أخرىػػا الشػػاعر المعترضػة 

إلى بعد قكلو )قد أحكجت سمعي إلى ترجماف( ألكىـ ذلؾ الدعاء عمى المخاطب بالصػمـ, كلػذلؾ 
 جاء االعتراض بالجممة االعتراضية في الكالـ.

 :(6)كمنو قكؿ جميؿ االعتراض بين الفعل والفاعل: .3

ن تكةةن  –ا  ةةارت إذ –يغةةور   إلةةى نجةةد بنجةةد َيِهةةم منةةي الفةةؤادُ .... فةةؤادي وا 

  

فاعترض فيو بػيف الفعػؿ )يغػكر( كفاعمػو )فػؤادم( بالشػرط )إذا غػارت(, ككلنمػا يفصػؿ عنػو 
 فؤاده ىيامان بيا كما ينفصؿ الفاعؿ عف الفعؿ.

 :(7)كمنو قكؿ جميؿ االعتراض بين الفعل ومفعوله: .4

 طةةةةوياًل بكةةةةم تهيامهةةةةا وعناؤهةةةةا.... مريضةةةةًة  نفسةةةةاً  –هةةةةداِ  اهلل  -فةةةةأحيي 

  

                                                           

 .]57ص: [ (1)
 (.339/ 1ابف جني, )الخصائص,  (2)
 (.686/ 2) ,إعراب القرآف, الزجاج (3)
ق, 220الشػعراء, أصػمو مػف حػراف, مػات نحػك عكؼ بف محمػـ الخزاعػي "أبػك المنيػاؿ": أحػد العممػاء األدبػاء  (4)

 (.97-96/ 5)الزركمي, األعالـ, 
 (.205/ 1, )انظر: شرح األزىرية, األزىرم (5)
 (.49)ص: ابف معمر, ديكاف جميؿ بثينة,  (6)
 (.130المرجع السابؽ, )ص:  (7)
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ففيو اعتراض بجممة الدعاء )ىداًؾ اهلل( بيف الفعؿ )أحيػي( كالمفعػكؿ )نفسػان مريضػةن(, كىػك 
إذ يترجػػى كيتكسػػؿ بجممػػة الػػدعاء كمػػا يفعػػؿ  ,يػػدؿ عمػػى حالػػة مػػف الضػػعؼ كاالنكسػػار -ىنػػا  –

 يامان كعناء.المغمكب مترجيان, كىك شلف الشاعر كنفسو "المريضة" تي
 ىم  ممژكذلػػؾ كقكلػػو تعػػالى:  االعتةةراض بةةين المعطةةوف والمعطةةوف عميةةه: .5

 . (1)َّجه ين ىن  من خن حن جن يم

 بيف المعطكؼ )أرجمكـ( كالمعطكؼ عميو )كجكىكـ(. َّمن خنُّٱفاعترض بجممة: 
 :(2)كمنو قكؿ مسكيف الدارمي االعتراض بين الموصوف وصفته: .6

 مخمةةةةةةد –ال أبةةةةةةا   –وأي كةةةةةةريم  ...  وقةةةةةةد مةةةةةةات شةةةةةةماٌخ ومةةةةةةات مةةةةةةزودٌ 

  

 .(3)فقكلو )ال أباؾ( اعترض بيف )أم كريـ( كىك مكصكؼ, كبيف )مخمد( كىك صفتو
 :(4): كمنو قكؿ الفرزدؽاالعتراض بين الموصول وصمته .7

 يصةةطخبان –يةةا ذئةةب  –تكةةن مثةةل مةةن ... َتَعةةشَّ فةةبن عاهةةدتني ال تخةةونني 

  

, كقد (5)كجممة الصمة )يصطخباف(فقد اعترض بقكلو )يا ذئب( بيف االسـ المكصكؿ )مف( 
حكاره المتضمف في قصتو مع الذئب, كيرل ابف مالؾ أف الفصؿ الفخر في أثناء كردت في سياؽ 

 .(6)ف لـ يكف مخاطبان كرة, حيث ال يجيز الفصؿ بالنداء إلمضر  - ىنا –
 (7)زيػػد" –كاهلل  –كمثػػؿ لػػو ابػػف ىشػػاـ بقػػكليـ: "ىػػذا غػػالـ  االعتةةراض بةةين المتضةةايفين: .8

كاالعتػػراض فيػػو كقػػع بالقسػػـ بػػيف المضػػاؼ )غػػالـ( كالمضػػاؼ إليػػو )زيػػد(, كىػػذه المسػػللة 
كعدي الفصؿ بيف  ,, كبذلؾ قاؿ ابف جني(8)أكردىا سيبكيو في قبح الفصؿ بيف المتضايفيف

 .(9)المتضايفيف قبيحان, فقاؿ: "إنو كمما ازداد الجزآف اتصاالن قكم قبح الفصؿ بينيما"

                                                           

 .]6المائدة: [ (1)
ق. 89عراقي لقب بالمسكيف, ككانت كفاتو سػنة ربيعة بف عامر بف أنيِّؼ بف شريح الدارمي التميمي: شاعر  (2)

 (.16/ 3الزركمي, األعالـ )
 (.303/ 2)ابف جني, الخصائص,  (3)
 (.590/ 2شرح ديكاف الفرزدؽ, إيميا الحاكم, ) (4)
 (.76/ 1)الخضرم, حاشية الخضرم,  (5)
 (.303/ 1)السيكطي, ىمع اليكامع,  (6)
 (.512/ 2) اـ,ابف ىش ,المبيب عف كتب األعاريب مغني (7)
 (.280/ 2)سيبكيو, انظر: الكتاب,  (8)
 (.392/ 2الخصائص, ابف جني ) (9)
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 ف ومدخوله: وينقسم إلى:االعتراض بين الحر  .9
 :(1)كمنو قكؿ الشاعر االعتراض بين )قد( والفعل: - أ

 ومةةا العاشةة  المظمةةوم فينةةا بسةةار  ...  أوطةةأت عشةةوة - واهلل –أخالةةد قةةد 

  

فائػػػػدة  -ىنػػػػا  –كاالعتػػػػراض فيػػػػو كقػػػػع بالقسػػػػـ بػػػػيف )قػػػػد( كالفعػػػػؿ )أكطػػػػلت(, كيبػػػػدك جميػػػػان 
, كاعتػػرض بينيمػػا بالقسػػـ كىػػك تككيػػد, فلفػػاد االعتػراض فػػإف )قػػد( حػػرؼ يفيػػد تحقيػػؽ حػػدكث الفعػؿ

 تككيد حدكث الفعؿ.
 :(2)كمف ذلؾ قكؿ ابف ىرمة االعتراض بين حرف النفي ومنفيه: - ب

 ُتحةةةةةةةةةدث لةةةةةةةةةي نكبةةةةةةةةةة وتنكؤهةةةةةةةةةا ...  تةةةةةةةةةزال ظالمةةةةةةةةةة –ُأراهةةةةةةةةةا  –وال 

  

فاعترض بجممة )أراىا( بيف حرؼ النفي )ال( كالفعػؿ المنفػي )تػزاؿ(, كينبغػي تقػدير )أراىػا( 
رضػػػة ليسػػػتقيـ المعنػػػى, إذ الغػػػرض العتػػػاب كالشػػػككل مػػػف اإلعػػػراض كالجفػػػاء, أمػػػا إذا جعمتيػػػا معت

 منفية انقمب المعنى إلى تبرئتيا مف االستمرار في الظمـ.
ألؼ  –أرل  -كمثؿ لو ابف ىشاـ بقكلو: )اشتريتو ب  االعتراض بين الجار والمجرور: - ت

 .(4)لمضاؼ كالمضاؼ إليو", كعديه ابف عصفكر "أقبح مف الفصؿ بيف ا(3)درىـ(

كتعميؿ ذلؾ أف االعتراض بيف الجار كالمجركر ينافي الغرض مف كجكد الجار فػي الكػالـ, 
يػػربط )المجػػركر( كىػػك مفعػػكؿ بػػو فػػي األصػػؿ بالفعػػؿ الػػذم ىػػك العامػػؿ, فممػػا لػػـ  ,فيػػك حػػرؼ ربػػط

ؿ بينػو كبػيف يتعد بنفسو إلى المفعكؿ تعدل بحرؼ الجر, فإف كػاف الجػار لمػربط, فػاالعتراض فصػ
 مف القبيح قبحان شديدان.الفصؿ بينيما المجركر, كلذلؾ كاف 

 :(5)كقكؿ رؤبة بف العجاج االعتراض بين الحرف وتوكيد : - ث

(6)ليةةةةةت شةةةةةبابًا بةةةةةوع فاشةةةةةتريت ...  -وهةةةةةل ينفةةةةةع شةةةةةيئًا ليةةةةةُت  –ليةةةةةت 
 

  

.)  حيث فصؿ بػ )ىؿ ينفع شيئان ليت( بيف )ليت( كتككيدىا )ليتي

                                                           

 (.513/ 2)ابف ىشاـ, مغني المبيب,  (1)
 (.513/ 2انظر: المرجع السابؽ, ) (2)
 (.512/ 2المرجع نفسو, ) (3)
 (.200)ص:  ابف عصفكر, ,الشعر ضرائر (4)
تميمػػػي السػػػعدم أبػػػك الجٌحػػػاؼ, أك أبػػػك محمػػػد: راجػػػز, مػػػف الفصػػػحاء رؤبػػػة بػػػف عبػػػد اهلل العجػػػاج بػػػف رؤبػػػة ال (5)

 .((43/ 1)  البغدادم, ق, لو ديكاف رجز. )انظر: خزانة األدب,145المشيكريف, تكفي سنة 
 (.438)ص: ابف ىشاـ, , عف كتب األعاريب  مغني المبيب (6)
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 كذلؾ نحك قكؿ زىير بف أبي سممى: التنفيس والفعل: االعتراض بين حرف - ج

(1)؟... أقةةةةةوم آل حصةةةةةن أم نسةةةةةاء أدري –إخةةةةةال  –ومةةةةةا أدري وسةةةةةوف 
 

  

فاعترض بفعؿ )إخاؿ( كىك مف أفعاؿ الظف بيف )سكؼ( كالفعؿ )أدرم(, كىذا االعتراض 
 في أثناء اعتراض آخر, فإف سكؼ كما بعدىا اعتراض بيف أدرم كجممة االستفياـ.

 حج مث هتژ: -تعػػالى –كمثػػاؿ ذلػػؾ قكلػػو  العتةةراض بةةين جممتةةين مسةةتقمتين:ا .10
 . (2)ژخض حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 -عمييػا السػالـ  -فيمف قرأ بسككف تاء )كضعٍت( إذ الجممتاف المصػدرتاف بػإني مػف قكليػا 
لتػػي , كالمعنػػى كمػػا قػػاؿ الزمخشػػرم: "كلػػيس الػػذكر الػػذم طمبتػػو كػػاألنثى ا(3)كمػػا بينيمػػا اعتػػراض

كيًىبىت ليا"
(4). 

ف كػػاف ىنػػاؾ  ىػػذه أبػػرز المكاضػػع التػػي اتفػػؽ النحػػاة عمػػى كركد الجممػػة المعترضػػة فييػػا, كا 
كبػيف الحػاؿ  ,مكاضع مذككرة عند البعض دكف اآلخر ككقكع الجممة المعترضػة بػيف القػكؿ كمقكلػو

 .(5)كبيف البدؿ كالمبدؿ عنو, كبيف أجزاء الصمة ,كصاحبيا
 

 ن الفصل واالعتراض:بي -المطمب الثالث 
بػػػيف ىػػػذيف المصػػػطمحيف كجػػػو اشػػػتراؾ, كيتمثػػػؿ فػػػي أف كػػػؿ كاحػػػد منيمػػػا يعػػػٌد مػػػف الناحيػػػة 

 المغكية فصالن بيف أجزاء الجممة الكاحدة, أك بيف جمؿ مستقمة.

حيػث أكرد عمػي عبػد العزيػز مكسػى: "ىػك خػرؽ  ,أما ما يختمفاف فيو فالفصؿ يكػكف بػالمفرد
, بخػػالؼ االعتػػراض الػػذم يكػػكف بجممػػة مسػػتقمة مػػف (6)لػػيس بالجممػػة" لقرينػػة الػػتالـز بػػالمفرد؛ أم

 جية العمؿ كالصناعة اإلعرابية عما قبميا كما بعدىا.

كػػذلؾ الفصػػؿ يكػػكف بتقػػديـ جػػزء مػػف أجػػزاء الجممػػة, فيفصػػؿ بػػيف تركيبيػػا المػػللكؼ لغػػرض 
 يقكؿ عمي بالغي, كيككف ليذا الفاصؿ محؿ مف اإلعراب؛ ألنو مككف مف مككنات الجممة, حيث

                                                           

 (.12)ص:  ابف أبي سممى,ديكاف زىير بف أبي سممى,  (1)
 [.36 ]آؿ عمراف: (2)
 (.439)ص: ابف ىشاـ, , عف كتب األعاريب مغني المبيب (3)
 (.453/ 1)الزمخشرم, الكشاؼ,  (4)
 (.167–165)ص: القكجكم, انظر: شرح قكاعد اإلعراب,  (5)
 (.11)ص:  عمي,الفصؿ النحكم بيف مطالب التركيب كقيـ الداللة,  (6)
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:" فمف الممحكظ أف لفظ الفصؿ يستخدـ في البحث النحكم في حالة كجػكد فاصػؿ مػف  أبك المكاـر
 .(1)نكع خاص بيف جزأم الجممة أك أجزائيا المتالزمة المتكالية"

أما االعتراض فتككف الجممة المعترضة في كؿ أحكاليا أجنبية عف مجػرل السػياؽ النحػكم, 
نما ىػي تعبيػر خػاطر طػارئ مػف دعػاء أك قسػـ فال صمة ليا بغيرىا, كال  محؿ ليا مف اإلعراب, كا 

 ,(2)أك قيد بشرط أك نفي أك أمر أك نيي أك تنبيو إلػى مػا يريػد المػتكمـ أف يمفػت إليػو انتبػاه السػامع
 جن مم خم حم جم هل مل خلژ: -تعػػػػػػالى –فمػػػػػف األمثمػػػػػػة عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ قكلػػػػػػو 

 .(3)َّخن حن

( ليسػػػتكقؼ المػػػؤمنيف كيسػػػترعي حيػػػث فصػػػؿ بػػػيف المكصػػػكؼ كصػػػفتو بجممػػػة )لػػػك تعممػػػكف
اىتمػػاميـ إلػػى عظمػػة ىػػذا القسػػـ مػػف جيػػة, كصػػرؼ أنظػػارىـ إلػػى التفكػػر فػػي اآلفػػاؽ كفػػي مكاقػػع 
النجكـ مف جية أخرل, ففي قكلو )لك تعممكف( إشعار لممؤمنيف بلف ثمة عممان جميالن يتصؿ بمكاقع 

 .(4)النجـك حبذا لك تتفكركف فيو

ألننػػا عنػػد إيػػراد الجممػػة المعترضػػة نفصػػؿ بػػيف ركنػػي  فالفصػػؿ ىػػك األسػػاس فػػي االعتػػراض؛
الجممػػػػة األساسػػػػية أك األزكاج المتالزمػػػػة, كبيػػػػذا يكػػػػكف كػػػػؿ اعتػػػػراضو فصػػػػالن, كلػػػػيس كػػػػؿ فصػػػػؿو 
اعتراضػػان, فالفصػػؿ كمفيػػكـ عػػاـ ينػػدرج تحتػػو كػػؿ فاصػػؿ بػػيف أم متالزمػػيف, سػػكاء كػػاف الفاصػػؿ 

العتػػػراض فيػػػك مفيػػػـك جزئػػػي ينػػػدرج تحػػػت كممػػػة أـ جممػػػة أـ شػػػبو جممػػػة, فيػػػك يعػػػد  فاصػػػالن, أمػػػا ا
 الفصؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

, أصكؿ التفكير النحكم,  (1)  (.292)ص: أبك المكاـر
 (.183)ص:  حساف, انظر: البياف في ركائع القرآف, (2)
 [.76-75]الكاقعة:  (3)
 (.11)ص:  عمي, الفصؿ النحكم بيف مطالب التركيب كقيـ الداللة, (4)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 في الجممة االسميةالنحوي الفصل 
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 المبحث األول
 بين المبتدأ وخبر  النحوي الفصل

 

 الجممة لغًة:

: شيء, الجممة: كاحدة الجمؿ, كالجممة: جماعة ال" جاء في لساف العرب البف منظكر أفي
كأجمؿ لو الحساب كذلؾ, كالجممة: جماعة كؿ شيء بكمالو  ,مؿ الشيء: جمعو عف تفرقةكأج

  .(1)مف الحساب كغيره"

تجمػػع كًعظىػـ الخمػؽ, كاآلخػػر أصػالف: أحػدىما  (الجػيـ كالمػيـ كالػػالـ) كفػي مقػاييس المغػػة:
سػػػفه  لى: جممتػػػو حصػػػمتو, كقػػػاؿ اهلل تعػػػافػػػاألكؿ قكلػػػؾ: أجممػػػت الشػػػيء, كىػػػذه جممػػػة الشػػػيء, كأ, حى
 .(4)كالجممة: كاحدة الجمؿ", "(3()2)َّخك حك جك مق حق مف خف حف جفُّٱ

 : االجممة اصطالحً 

الكػػالـ ىػػك " نػػو يقػػكؿ:إمػػى أسػػاس أنيػػا نفسػػيا الكػػالـ, حيػػث يعػػرؼ الزمخشػػرم الجممػػة ع
األخػػرل, كذاؾ ال يتػػلتى إال فػػي اسػػميف كقكلػػؾ: )زيػػده إلػػى  المركػػب مػػف كممتػػيف أسػػندت إحػػداىما

(, كتسػمى فػي فعػؿ كاسػـ نحػك قكلػؾ: )ضػرب زيػده أك  أخكؾ(, ك)بشػره صػاحبؾ(, (, ك)انطمػؽ بكػره
 .(5)الجممة"

كلكف ابف ىشاـ األنصارم خالؼ الزمخشرم في ذلؾ, فيك يرل أف الجممة ليست مرادفة 
زيده قػائـه(, كمػا كػاف بمنزلة ) قاـ زيده(, كالمبتدأ كخبره) عبارة عف الفعؿ كفاعمو"فالجممة  لمكالـ,

(,رً ضي أحدىما نحك: ) (, كبيذا يظير اظننتو قائمن ك) (اكاف زيده قائمن ك) أقائـه الزيداف(,ك) ب المصي
فإنو بعد  ,كىك ظاىر قكؿ صاحب المفصؿ ,لؾ أنيما ليسا مترادفتيف كما يتكىمو كثير مف الناس

 . (6)كيسمى جممة, كالصكاب أنيا أعـ منو إذ شرطو اإلفادة بخالفيا" :أف فرغ مف حد الكالـ قاؿ

                                                           

 (.128/ 11لساف العرب, ابف منظكر, ) (1)
 [. 32]الفرقاف:  (2)
 (.481/ 1مقاييس المغة, ابف فارس, ) (3)
 (.1662/ 4العربية, الجكىرم, )الصحاح تاج المغة كصحاح  (4)
 (.23المفصؿ في صنعة اإلعراب, الزمخشرم, )ص  (5)
 (.490مغني المبيب عف كتب األعاريب, ابف ىشاـ, )ص  (6)
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, أما الجممة فمنيا اممة, فالكالـ ال يككفي إال مفيدن لتالي فإفي الكالـ أخػص مف الجكبا
 المفيد كغير المفيد مف الكالـ. 

 أقسام الجممة من حيث التسمية: 

الشػػائع عنػػد جميػػكر النحػػاة أٌف الجممػػة نكعػػاف: جممػػة اسػػمية, كجممػػة فعميػػة, غيػػر أٌف ابػػف 
اسػػمية كفعميػػة إلػػى  انقسػػاـ الجممػػة" مػػة الظرفيػػة, بقكلػػو:النػػكعيف السػػابقيف الجمإلػػى  ىشػػاـ أضػػاؼ

أك  ظػػػرؼأك  فعػػػؿ ففعميػػػة,أك  إف صػػػدرت باسػػػـ فاسػػػمية," , كتبعػػػو السػػػيكطي فػػػي ذلػػػؾ(1)كظرفيػػػة"
 .(2)مجركر فظرفية"

ػػػ كالجممػػػة عمػػػى أربعػػػة " كىػػػك الجممػػػة الشػػػرطية, بقكلػػػو: اا رابعنػػػأمػػػا الزمخشػػػرم فلضػػػاؼ نكعن
فيػػة, كذلػػؾ: زيػػده ذىػػب أخػػكه, كعمػػرك أبػػكه منطمػػؽه, كبكػػره إف أضػػرب: فعميػػة كاسػػمية كشػػرطية كظر 

 .(3)تعطو يشكرؾ, كخالده في الداًر"

فػػي ىػػذا النػػكع مػػف التقسػػيـ, مػػع مالحظػػة مرتبػػة  (4)كلقػػد ركػػز النحػػاة عمػػى صػػدر الجممػػة
 األقساـ التالية:إلى  المسند إليو كطبيعتو, فكجدكىا تنقسـ

 الجممة االسمية: - أ

ػ - فػي بدايػة األمػر كىي التي أطمقكا عمييػا تسػمية جممػة المبتػدأ كالخبػر, كتبتػدئ  - اأيضن
.أك  , مثؿ: زيده منطمؽه,ى ضميرهفعؿ أسند إلأك  باسـ يميو اسـ ـى  زيده قا

الفعػؿ أك  كتتللؼ بنيتيػا مػف المبتػدأ كخبػره, بحيػث يكػكف المسػند إليػو مبتػدأ, كيكػكف االسػـ
ارن المسند خب

(5). 
 الجممة الفعمية: - ب

قػػكا عمييػػا فػػي بدايػػة األمػػر أيضػػان تسػػمية جممػػة الفعػػؿ كالفاعػػؿ, كىػػي جممػػة كىػػي التػػي أطم
 .(6)تبتدئ بفعؿ يميو االسـ المسند إليو, مثؿ: قاـ زيد, كتتللؼ بنيتيا مف الفعؿ كفاعمو الذم يميو

                                                           

 (.492)ص ابف ىشاـ, مغني المبيب عف كتب األعاريب,  (1)
 (.55/ 1ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع, السيكطي, ) (2)
 (.44)ص  , الزمخشرم,رابالمفصؿ في صنعة اإلع (3)
 (.492)ص  , ابف ىشاـ,انظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب (4)
, (, كىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػع492)ص  , ابػػف ىشػػاـ,انظػػر: مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب (5)

 (.56/ 1) السيكطي,
 انظر: المرجع السابؽ.  (6)
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 الجممة الظرفية:  - ت

كأفػػي ؟ , نحػػك: أعنػػدؾ زيػػده امجػػركرن أك  اكػػاف ظرفنػػأىػػي الجممػػة المصػػدرة بشػػبو جممػػة سػػكاء 
ذكؼ, كال مبتػػدأ  بػػالظرؼ كالجػػار كالمجػػركر, ال باالسػػتقرار المحػػ( فػػاعالن إذا قػػدرت )زيػػده  ؟دار زيػػده الػػ

 مخبران عنو بيما.

زيػػػده فػػػي الػػػدار( كىػػػك مبنػػػي عمػػػى أف ) فػػػي الػػػدار( فػػػي قكلػػػؾ:) ػكمثػػػؿ الزمخشػػػرم لػػػذلؾ بػػػ
ـه ) ( الفعػػؿه ) االسػػتقرار المقػػدر ؼ بعػػد أف الظػػر إلػػى  ( كعمػػى أنػػو حػػذؼ كحػػده, كانتقػػؿ الضػػميراسػػ

  .(1)عمؿ فيو
 الجممة الشرطية:  - ث

ىي تركيب لغكم يقػكـ عمػى جممتػيف, ىمػا: جممػة الشػرط, كجممػة الجػكاب, كتربطيمػا أداة 
ألٌف  ؛لفػػاف جممػػة كاحػػدة تػػؤدم فكػػرة كاحػػدةالشػػرط, كيتعمػػؽ عمػػى كجػػكد الثانيػػة كجػػكد األكلػػى, كتؤ 

 .(2)األكلى سبب في كجكد الثانية فال يقبالف االنشطار

كزاد الزمخشرم كغيره " ابف ىشاـ أٌف الجممة الشرطية تندرج تحت الفعمية, يقكؿ:كيرل 
 .(3)كالصكاب أنيا مف قبيؿ الفعمية" ,الجممة الشرطية

نػػػكعيف: اسػػػمية كفعميػػػة, إلػػػى  الجمػػػؿ جميعيػػػا ترجػػػع مػػػف قػػػبميـ قػػػد جعػػػؿ الجرجػػػانيكػػاف ك 
الجممػػػة مػػػف الفعػػػؿ فقػػػد حصػػػؿ لػػػؾ أربعػػػة أضػػػرب مػػػف الجمػػػؿ, كىػػػي فػػػي األصػػػؿ اثنػػػاف: " يقػػػكؿ:

 . (4)كالفاعؿ, كالجممة مف المبتدأ كالخبر"

المسند إليو, فال عبرة بما أك  صدر الجممة كىك: المسندإلى  كتحديد نكع الجممة يعكد
أزيده أخكؾ( ك)لعؿ أباؾ منطمؽه( ك) تقدـ عمييما مف الحركؼ, فالجممة مف نحك )أقائـه الزيداف(

  )أقاـ زيده( ك)إف قاـ زيده( ك)قد قاـ زيده( ك)ىال قمت( فعمية. زيده قائمان( اسمية, كمف نحك) كما

)كيؼ جاء زيػد(,  كذلؾ يجب االعتباري أيضان بما ىك صدره في األصؿ, فالجممة مف نحك
 ,(6)َّمص خص حص مسُّٱ, كمف نحك (5)َّاك يق ىق يفُّكمف نحك 

                                                           

 (.492)ص  ـ,, ابف ىشامغني المبيب عف كتب األعاريب (1)
 (.56)ص  , المخزكمي,انظر: في النحك العربي, نقد كتكجيو (2)
 (.492)ص  , ابف ىشاـ,مغني المبيب عف كتب األعاريب (3)
 (. 277/ 1)الجرجاني, المقتصد في شرح اإليضاح,  (4)
 [.81]غافر:  (5)
 [.87]البقرة:  (6)
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 . (2)فعمية؛ ألف ىذه األسماء في نية التلخير (1)َّىل مل خلُّٱٱك

الفصؿ الحديث عف الجممة االسمية, تعريفيا كأركانيا ثـ الفصؿ بيف  كسلتناكؿ في ىذا
  أجزائيا, أما الحديث حكؿ الجممة الفعمية فقد خصصت لو الفصؿ الثاني مف متف الرسالة.

 تتككف الجممة االسمية مف ركنيف أساسييف, كىما: المبتدأ, كخبره. 

 المبتدأ:  - أ

دل لييبنػى عميػو كػالـه, كالمبتػدأ كالمبنػٌي عميػو رفػعه, كؿ  اسـ ابتيػ" عريؼ سيبكيو المبتدأ بلنو:
فاالبتػػػداء ال يكػػػكف إال بمبنػػػي عميػػػو, فالمبتػػػدأ األكؿ, كالمبنػػػي مػػػا بعػػػده عميػػػو فيػػػك مسػػػنىد كمسػػػػنىد 

 .(3)إليو"

فػػو ابػػف السػػراج بلنػػو: مػػا جردتػػو مػػف عكامػػؿ األسػػماء كمػػف األفعػػاؿ كالحػػركؼ, ككػػاف " كعري
فو مبتدأ بو دكف الفعؿ, يككف ثانيو خبػره كال يسػتغنى كاحػد منيمػا عػف القصد فيو أف تجعمو أكالن لثا
, (اهلل ربنػػا)فالمبتػػدأ رفػػع باالبتػػداء, كالخبػػر رفػػع بيمػػا, نحػػك قكلػػؾ:  ,صػػاحبو, كىمػػا مرفكعػػاف أبػػدنا

ا تامالا إال بخبػره(محمد نبينا)ك كىػك معػرض لمػا يعمػؿ فػي األسػماء نحػك:  ,, كالمبتدأ ال يككف كالمن
ف زيدنا أخكنا"كاف كأخكات  .(4)يا, كما أشبو ذلؾ مف العكامؿ, تقكؿ: عمرك أخكنا, كا 

كػػؿ  اسػػـو ابتدأتػػو كعريتػػو مػػف تعريػػؼ السػػابقيف, فجعػػؿ المبتػػدأ " كال يختمػػؼ ابػػف جنػػي عػػف
, يكػػكف الثػػاني خبػػران عػػف األكؿ كمسػػندان إليػػو كىػػك  العكامػػؿ المفظيػػة كعرضػػتو ليػػا, كجعمتػػو أكالن لثػػافو

االبتػػداء, كمػػا بعػػدىما فزيػػده كمحمػػده مرفكعػػاف ب)تقػػكؿ: زيػػده قػػائـه كمحمػػده منطمػػؽه, مرفػػكع باالبتػػداء, 
 .(5)(خبره عنيما

 : (6)يقكؿ ابف مالؾ في ألفيتو عف المبتدأ
 مبتةةةةةةةةةةةةةدأ زيةةةةةةةةةةةةةد وعةةةةةةةةةةةةةاذر خبةةةةةةةةةةةةةر 

 قمةةةةةةت زيةةةةةةد عةةةةةةاذر مةةةةةةن اعتةةةةةةذرإن   

   
 وأول مبتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ والثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاني 

 أ نةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةي أسةةةةةةةةةار ذانفاعةةةةةةةةةل   

   
 وقةةةةةةةةس وكاسةةةةةةةةةتفهام النفةةةةةةةةي وقةةةةةةةةةد

 الرشةةةةةةةد يجةةةةةةةوز نحةةةةةةةو فةةةةةةةائز أولةةةةةةةو  

   

                                                           

 [.7]القمر:  (1)
 (.492)ص  ىشاـ, , ابفمغني المبيب عف كتب األعاريب (2)
 (.117)ص سيبكيو, الكتاب,  (3)
 (.58/ 1) , ابف السراج,األصكؿ في النحك (4)
 (.25الممع في العربية, ابف جني, )ص  (5)
 (.6)ص ابف مالؾ, ( ألفية ابف مالؾ, 6)
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 عاذره مف اعتذر(.) فالمبتدأ في المثاؿ األكؿ الذم ذكره )ابف مالؾ( ىك )زيد( كخبره
 :وهنا  مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في المبتدأ, وهي

فبحسػػبؾ( ) بحسػػبؾ درىػػـ(, ) ف العكامػػؿ المفظيػػة غيػػر الزائػػدة, مثػػؿ:أف يكػػكف اسػػمان مجػػردان عػػ - أ
كىك مجػرد عػف العكامػؿ المفظيػة غيػر الزائػدة, كلػـ يتجػرد عػف الزائػدة, فػإف البػاء الداخمػة  مبتدأ

 .(1))رجؿ( مبتدأ, ك)قائـ( خبرهرب رجؿ قائـ(, ) عميو )زائدة(, كذلؾ:

 ل:االسم( تشمُل نوعين وهما: الصريح والمؤو) وكممة

يػد, زىػرة, طػائر, ز ) :معنػى, نحػكأك  ما لػو صػكرةه منطكقػةه سػكاء كػاف اسػـ ذات الصريح:
 .(2)َّرب يئ ىئ نئُّٱ (, كمنو قكلو تعالى:...حرية,

 اهلل( مبتدأ كىك اسـ صريح.) جاء لفظ الجاللة
, كي, لك, ) المصدر الملخكذ مف حركؼ المصادر, كما دخمت عميو المؤول:أما  أٍف, أفي
 .(3)َّمل يك ىك مك لك اك يقُّٱ ما(, نحك:

(.) جاء المصدر المؤكؿ )أف تصكمكا( مبتدأ, كخبره   خيره

 كصفان اكتفى بمرفكعو. أك  أف يككف مخبران عنو, - ب
صػػفة أك  اسػػـ مفعػػكؿأك  مػػا دؿي عمػػى معنػػىن كصػػاحبو, سػػكاء كػػاف اسػػـ فاعػػؿ, والوصةةف:

أسػػػار ذاف(, ) , كمثالػػػو كمػػػا ذكػػػره ابػػػف مالػػػؾ(4)اسػػػتفياـأك  غيػػػرمشػػػبية, كشػػػرطو تقػػػدـ نفػػػي كلػػػك ب
 مسد الخبر.فاليمزة لالستفياـ ك)سار( مبتدأ ك)ذاف( فاعؿ سد 

 .(5)َّهئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ كمنو أيضان قكلو تعالى:

(: مبتػػدأ, ك)أنػػت(: فاعػػؿ, كأغنػػى عػػف الخبػػر, كجػػاز االبتػػداء بػػالنكرة؛ العتمادىػػا " )أراغػػبه
 .(6)عمى اليمزة"

 
                                                           

 (.201/ 1)ابف عقيؿ, شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ,  (1)
 [.4]آؿ عمراف:  (2)
 .[184]البقرة:  (3)
 (.359/ 1)السيكطي, ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع,  (4)
 [.46]مريـ:  (5)
 (.876/ 2)العكبرم, التبياف في إعراب القرآف,  (6)
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استفياـ, فسيبكيو يجيز أك  كقد يجكز استعماؿ ىذا الكصؼ مبتدأ مف غير أف يسبقو نفي
 :(1)كؿ الشاعرذلؾ عمى ضعؼ, كمما كرد منو ق

 ا ... َمَقاَلةةةةةةةةَة ِلْهِبةةةةةةةةي إَذا الطيةةةةةةةةُر َمةةةةةةةةرَّتِ َخبيةةةةةةةةٌر َبُنةةةةةةةةو لهةةةةةةةةٍب َفةةةةةةةةاَل تَةةةةةةةةُ  ُمْمِغًيةةةةةةةة

   
 (: مبتدأ, ك)بنك ليب(: فاعؿ سد مسد الخبر. )خبيره  ؼ

أقائـه أبكاه زيده( ) عف الخبر؛ ليخرج نحك: اا, أم مغنين ا أف يككف كافين كشرط الكصًؼ أيضن 
, إذ ال يحسف السككت عميو, فإف الفاعؿى فيو غيري م  فزيد( فيو مبتدأ, ك)قائـه( خبر مقدـ. )غفو

 الخبر:  - ب

لقد عىرىؼ نحاةي المغة العربية تعريفاتو متباينةن لفظان متفقة معنى لمخبر, فمف ذلػؾ قػكؿ ابػف 
كيصير بو المبتدأ كالمنا, كبالخبر يقع التصديؽ كالتكذيب, أال  ,السراج: "ىك الذم يستفيده السامع

, فإنما الصدؽ كالكذب كقع في جمػكس عبػد اهلل ال فػي عبػد اهلل؛ ت رل أنؾ إذا قمت: عبدي اهلل جالسه
نما ذكرت عبد اهلل لتسند إليو )جالسنا("  . (2)ألف الفائدة ىي في جمكس عبد اهلل, كا 

المسػند( الفاعػؿ فػي نحػك: ) المسند الذم تتـ بػو مػع المبتػدأ فائػدة, فخػرج بقػكؿ" كىك كذلؾ
ف تمت بػو مػع المبتػدأ الفائػدة, لكنػو مسػند إليػو ال مسػند, كبقػكؿ مػعأقائـه  المبتػدأ( ) الزيداف, فإنو كا 

  .(3)نحك: )قاـ( في قكلؾ قاـ زيد"

مٍت بو الفائدة مع مبتػدأ غيػر الكصػؼ المػذككر, فخػرج فاعػؿي " كالخبري ىك الجزء الذم حىصى
ٍصًؼ"الفعؿ فإنو ل  . (4)يس مع المبتدأ, كفاعؿي الكى

 : (5)يقكؿ ابف مالؾكفيو 
 والخبةةةةةةةةةر الجةةةةةةةةةزء المةةةةةةةةةتم الفائةةةةةةةةةدة

 كةةةةةةةةةةةاهلل بةةةةةةةةةةةر واأليةةةةةةةةةةةادي شةةةةةةةةةةةاهد   

   
 

 

 
                                                           

ىذا البيت ينسب إلى رجؿ طػائي, كلػـ يعػيف أحػد اسػمو فيمػا بػيف أيػدينا مػف المراجػع. انظػر: شػرح ابػف عقيػؿ  (1)
 (. 195/ 1) , ابف عقيؿ,عمى ألفية ابف مالؾ

 (.62/ 1) ابف السراج, األصكؿ في النحك, (2)
 (.117)ص ابف ىشاـ, شرح قطر الندل كبؿ الصدل,  (3)
 (.194/ 1) ابف ىشاـ, أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ, (4)
 (.7)ص ابف مالؾ, ( ألفية ابف مالؾ, 5)
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 أنواع الخبر:

 : (1)الخبر المفرد -1

, أم: لػػيس جممػػة, كال شػػبو جممػػة, فيشػػمؿ (2)بمنزلػػة الكاحػدةأك  مػػا كػػاف كممػػة كاحػػدة, كىػك
 . بذلؾ المفرد كالمثنى كالجمع بلنكاع المختمفة: مذكران كمؤنثان كتكسيران 

لػػػيس مشػػػتقان( مثػػػؿ: أسػػػماء األعػػػالـ, كأسػػػماء الجػػػنس, ) كىػػػك كػػػذلؾ إمػػػا أف يكػػػكف جامػػػدان 
مػػػا مشػػػتقان  كصػػػؼ( مثػػػؿ: اسػػػـ الفاعػػػؿ كاسػػػـ المفعػػػكؿ كصػػػيغ ) كالضػػػمائر كاألسػػػماء المكصػػػكلة, كا 
 المبالغة كالصفة المشبية كاسـ التفضيؿ. 

 جي يه ىه ٱُّ , كقكلو أيضان:(3)َّجئ ييُّٱ كمف األمثمة عمى ذلؾ, قكلو تعالى:
 هل مل  خل حل جل مك لك خكُّٱ , كقكلػػػػو تعػػػػالى:(4)َّىي مي  خي حي
مرتػاف, الػذم, ) فالخبر فػي اآليػات السػابقة, (5)َّحن جن ممخم حم جم

 الناس( مفرده جامده. 

 مب زبُّٱ , كقكلو تعػالى:(6)َّ خس حس جس مخُّٱ كمف الخبر المشتؽ قكلو تعالى:
محػيط, فػاقع( كممػات  , حيػث جػاءت الكممػات )أعمػـ,, ككذلؾ فػي: الػكردي فػاقعه لكنػو(7)َّنب

 . مشتقة

 

 

 

 
                                                           

 (.205/ 1) , ابف عقيؿ,لؾ(, شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف ما461/ 1) , حسف,انظر: النحك الكافي (1)
مػػا ىػػك بمنزلػػة الكاحػػدة: يشػػمؿ أنػػكاع االسػػـ المركػػب, كالمركػػب المزجػػي, كالمركػػب العػػددم, الػػذم يمحػػؽ بػػو  (2)

 :أنػتـ أحػد عشػر" كالمركػب اإلسػنادم "مثػؿ: ىػذا "جػاد, اهلل".... كال يػدخؿ اإلضػافي. النحػك -"مثؿ: ىذه نيكيكرؾ 
 (.461/ 1)حسف, الكافي, 

 [.229: ]البقرة (3)
 [.2]الرعد:  (4)
 [.24]البقرة:  (5)
 [.36]آؿ عمراف:  (6)
 [.19]البقرة:  (7)
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 : (1)الخبر الجممة -2

كالمقصكد بو عند النحاة, مػا لػيس بمفػرد نحػكم, فيػـ يعنػكف بػو الجممػة بنكعييػا: االسػمية 
 نتٱُّ , كقكلػػو أيضػػان:(2)َّنث مث زث رث يتُّٱ كالفعميػػة, نحػػك قكلػػو تعػػالى:

 . (3)َّيت ىت

تكػف ىػي المبتػدأ فػي المعنػى ال, فػإف لػـ أك  كالجممة إمػا أف تكػكف ىػي المبتػدأ فػي المعنػى
 بطيا بالمبتدأ, كالرابط كما يمي:فال بد فييا مف رابط ير 

 ىنا -إما ضمير يرجع إلى المبتدأ, كىك أصؿ الركابط كأقكاىا, نحك )زيده قاـ أبكه(, فالضمير -أ 
ظاىر, كقد يككف الضمير مقدران نحك )السمفي منكافه بدرىـ( كالتقدير: منكاف منو بدرىـ,  -

في الضمير أف يككف مطابقنا لممبتدأ السابؽ في التذكير, كالتلنيث كاإلفراد, كالتثنية, كيشترط 
 كالجمع.

 . (4)َّزت رت يب ىبُّٱاإلشارة إلى المبتدأ السابؽ, كقكلو تعالى:  -ب 
إعػػادة المبتػػدأ السػػابؽ, كأكثػػر مػػا يكػػكف فػػي مكاضػػع التفخػػيـ, كاإلعػػادة قػػد تكػػكف بمفظػػو كمعنػػاه  -ج 

, كقد تكػكف (6)َّنئ مئ زئ رئُّٱٱك ,(5)َّحت جت هب مبُّٱمعنا, كقكلو تعالى: 
 ما الميند؟ كاألسد ما الغضنفر؟ بمعناه فقط, نحك: السيؼ

أك عمكـ يدخؿ تحتو المبتدأ نحك: )العربٌي نعـ البطؿ(, فالبطؿ الممػدكح بكممػة: )ًنعػـ( يشػمؿ  -د 
 العربي كغيره. 

كاك, أك الفػػاء, أك ة الخبػػر الخاليػػة مػػف الػػرابط جممػػة أخػػرل معطكفػػة عمييػػا بػػالمػػمأف يقػػع بعػػد ج -ق 
ثػػػـ, مػػػع اشػػػتماؿ المعطكفػػػة عمػػػى ضػػػمير يعػػػكد عمػػػى المبتػػػدأ السػػػابؽ, فييكتفىػػػى فػػػي الجممتػػػيف 

 بالضمير الذل في الثانية, كذلؾ نحك: الزارع نبتى الزرعي كتعيده.

                                                           

, (, ىمػع اليكامػع فػي شػرح جمػع الجكامػع203/ 1) , ابػف عقيػؿ,انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفيػة ابػف مالػؾ (1)
 (.372/ 1) السيكطي,

 [.136]آؿ عمراف:  (2)
 [.25]آؿ عمراف:  (3)
 [.26]األعراؼ:  (4)
 [.2-1]الحاقة:  (5)
 [.2-1]القارعة:  (6)
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أف يقع بعد جممػة الخبػر الخاليػة مػف الػرابط أداة شػرط حػذؼ جكابػو لداللػة الخبػر عميػو, كبقػى  -ك 
)الضػػػيؼ يقػػػؼ الحاضػػػركف إف  : عمػػػى ضػػػمير يعػػػكد عمػػػى المبتػػػدأ, مثػػػؿفعػػػؿ الشػػػرط مشػػػتمالن 

 .) ـى  قىًد

 رابػط, كذلػؾ مثػؿ:إلػى  أما إف كانت الجممة الكاقعة خبران ىي المبتػدأ فػي المعنػى لػـ تحػتج
, ك)حسػػبي( خبػػر عػػف ) )نطقػػي( مبتػػدأ أكؿ كاالسػػـ الكػػريـ نطقػػي اهلل حسػػبي( ؼ) اهلل( مبتػػدأ ثػػافو

تػػدأ الثػػاني كخبػػره( خبػػر عػػف المبتػػدأ األكؿ, كاسػػتغنى عػػف الػػرابط؛ ألف قكلػػؾ المبتػػدأ الثػػاني, ك)المب
  )اهلل حسبي( ىك معنى )نطقي(.

 ويشترط في الجممة التي تقع خبرًا ثالثة شروط: 

 أف تككف مشتممة عمى رابط يربطيا بالمبتدأ. األول:

ناس(, عمى أف يككف محمد يا أعدؿ ال) أال تككف الجممة ندائية, فال يجكز أف تقكؿ: الثاني:
 محمد(. ) يا أعدؿ الناس( خبران عف) )محمد( مبتدأ كتككف جممة

 أال تككف جممة الخبر مصدرة بلحد الحركؼ: لكف, كبؿ, كحتى. الثالث:

 :(1)الخبر شبه الجممة -3

الظرؼ سكاء  وثانيهماالجار كالمجركر,  أولهمامصطمح شبو الجممة يقصد بو أمراف: 
 :(2)كاف, يقكؿ ابف مالؾظرؼ مأك  كاف ظرؼ زماف

 وأخبةةةةةةةروا بظةةةةةةةرف أو بحةةةةةةةرف جةةةةةةةر

 نةةةةةةةةاوين معنةةةةةةةةى كةةةةةةةةائن أو اسةةةةةةةةتقر  

   
كيخبر بو عف المبتدأ بشرط تماـ الفائدة, أما إذا لـ يفد فال يصمح أف يككف  الجار والمجرور: -أ 

 خبران, نحك: محمكد اليكـ, أك حامده بؾ.

, كقكلو (3)َّجح مج حج مثُّٱ كمف أمثمة كقكع الخبر شبو جممة قكلو تعالى:
  جخ مح جح مج حجُّٱ :-أيضػػان  -, كقكلػػو(4)َّخب حب  جب هئ مئُّ تعػػالى:
 .(5)َّمخ

                                                           

(, 210/ 1) , ابػػف عقيػػؿ,شػػرح ابػػف عقيػػؿ عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 475/ 1) , حسػػف,انظػػر: النحػػك الػػكافي (1)
 (. 376/ 1) , السيكطي,ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامعك 
 (.7)ص ابف مالؾ, ( ألفية ابف مالؾ, 2)
 [.14]آؿ عمراف:  (3)
 [.20]آؿ عمراف:  (4)
 [.24]آؿ عمراف:  (5)
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قػػػكع الحػػػكادث فييمػػػا, كىػػػك عمػػػى  الظةةةرف: -ب  كيعنػػػي الكعػػػاء, كسيػػػٌمي الزمػػػاف كالمكػػػاف ظركفنػػػا؛ لكي
ضربيف: ظرؼ زماف كآخر مكاف, يقػكؿ ابػف يعػيش: "كاعمػـ أٌف الظػرؼ عمػى ضػربىٍيف: ظػرؼي 

 .(1)زماف, كظرؼي مكاف"

أف يقػع خبػران عػف المبتػدأ المعنػى كعػف المبتػدأ  -فػي الغالػب  -رؼ المكػاف فيصػمح فلما" ظػ
)الشػػػجرة  الكتػػػاب أمامػػػؾ(,) الحػػػؽ معػػػؾ(, كمثػػػاؿ الثػػػاني:) العمػػػـ عنػػػدؾ(,) الجثػػػة, فمثػػػاؿ األكؿ:

ػا؛ لكػى يتحقػؽ شػرط اإلفػادة, فػال يصػح أف يكػكف  يخمفؾ(, كال بٌد ف ظرؼ المكاف أف يكػكف خاصال
 الكتب مكانان(؛ لعدـ اإلفادة.أك ) لعمـ مكانان(,ا) عامالا, مثؿ:

كأما ظرؼ الزماف فيصمح أف يقع خبػران عػف المبتػدأ المعنػى فقػط, بشػرط أف تتحقػؽ اإلفػادة. 
ػػػا, مثػػػؿ: السػػػفر ) الراحػػػة لػػػيالن(, بخػػػالؼ:ك) السػػػفر صػػػباحان(,) كػػػلٍف يكػػػكف الزمػػػاف خاٌصػػػان, ال عامال

 عدـ اإلفادة.الفضؿ دىران(, )األدب حينان(؛ ل) زمانان(,

 كىػػػك ال يصػػػمح أف يكػػػكف خبػػػران عػػػف الجثػػػة إال قمػػػيالن, كذلػػػؾ حػػػيف يفيػػػد أيضػػػان, فػػػال يصػػػح:
 البيت غدان(؛ لعدـ اإلفادة. ) ,(الشجرة يكمان )

القمػػػح شػػػتاء(؛ لتحقػػػؽ الفائػػػدة, إذ المػػػراد: ظيػػػكر القطػػػف صػػػيفان, ) القطػػػف صػػػيفان(,) كيصػػػح
 . (2)كظيكر القمح شتاء"

خبران لممبتدأ بنكعيو: المعنى كالجثة, كأف  - في الغالب -كاف يصمح كبالتالي فإف ظرؼ الم
ظرؼ الزماف يصمح فػي الغالػب خبػران لممبتػدأ المعنػى دكف الجثػة, إال إف أفػاد, كىػذه اإلفػادة تحقػؽ 

ا ال عامالا, فالمعكؿ عميو في اإلخبار بالظرؼ ىك اإلفادة.  في الظرؼ بنكعيو حيف يككف خاصال

فػػي الجممػػة أك  لفصػػؿ جميػػع الفكاصػػؿ التػػي تفصػػؿ بػػيف المبتػػدأ كخبػػره,كسػػلتناكؿ فػػي ىػػذا ا
 االسمية المنسكخة. 

 

 

 

                                                           

 (.230/ 1) ,ابف يعيش ,شرح المفصؿ (1)
 (. 480/ 1) , حسف,النحك الكافي (2)
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 ضمير الفصل: - المطمب األول
يزاد ضمير الفصؿ بيف المبتدأ كالخبر لتلكيد المعنى فقط, فيك يػدؿ عمػى كقػكع الفصػؿ فػي 

كرد الفصػػػؿ ا, ك المفػػػظ بػػػيف المتالزمػػػيف؛ لػػػذا يعػػػد الفصػػػؿ بضػػػمير الفصػػػؿ فػػػي ىػػػذا المكضػػػع جػػػائزن 
فػػي القػػرآف الكػػريـ, تكزعػػت محػػتمالن بضػػمير الفصػػؿ بػػيف المبتػػدأ كخبػػره فػػي سػػتة كثمػػانيف مكضػػعان 

 : اآلتيعمى النحك 

 .(1)َّزب رب يئٱٱُّ: قاؿ تعالى الضمير )هم(: -1

حيػػث فصػػؿ الضػػمير )ىػػـ( بػػيف المبتػػدأ )أكلئػػؾ( كخبػػره )المفمحػػكف(, كلقػػد بػػيف الزمخشػػرم 
ـٍ فصػػػؿ, كفائدتػػػو: الداللػػػة عمػػػى أف الػػػكارد بعػػػده خبػػػر ال صػػػفة, فائػػػدة ضػػػمير الفصػػػؿ بقكلػػػو: "ىػػػ

يجاب أف فائدة المسند ثابتة لممسند إليو دكف غيره"  .(2)كالتككيد, كا 

 .(3)ف مرة في القرآف الكريـيكست اىـ( فاصالن بيف المبتدأ كخبره ستن ) ككرد الضمير

 . (4)َّرث يت ىت نت متٱٱُّ قاؿ تعالى: الضمير )هو(: -2

)الخسػػػراف(, كفػػي ىػػػذه اآليػػػة  ذلػػػؾ( كخبػػره) )ىػػك( بػػػيف المبتػػدأ لفصػػػؿحيػػث فصػػػؿ ضػػمير ا
ككسػط ضػمير الفصػؿ بػيف المبتػدأ  ,كصدرىا بحرؼ التنبيو ,تيكيؿ رائع فقد جعؿ الجممة مستلنفة"

فجعػػؿ خسػػرانيـ  ,كلنػػو ممػػا تعػػكرؼ أمػػره كاشػػتير ىكلػػو ككصػػفو بػػالمبيف ,كعػػرؼ الخسػػراف ,كالخبػػر
 .(5)اعة"غاية في الفظاعة كنياية في الشن

 

 

                                                           

 [.5]البقرة:  (1)
 (.46/ 1) , الزمخشرم,الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (2)
/ 104, 94, 90, 82, 10/ آؿ عمػػػػراف:  254, 229, 177, 157, 121,  27, 5المكاضػػػػع: البقػػػػرة:  (3)

, 10/ التكبػػة: 74, 37, 4/ األنفػػاؿ: 179, 178, 157, 8/ األعػراؼ: 47, 45, 44/ المائػػدة: 151ء: النسػا
, 51, 50, 13, 4/ النػكر: 102, 10, 7/ المؤمنػكف: 108, 105/ النحػؿ: 37/ يكسؼ: 88, 69, 23, 20
/ 15, 11, 7/ الحجرات: 63, 33, 18/ الزمر: 5/ لقماف: 39, 38, 52/ العنكبكت: 5, 3/ النمؿ: 55, 52

/ 31/ المعػارج: 16/ التغػابف: 9/ المنػافقكف: 9/ الممتحنػة: 20, 19, 9, 8/ الحشر: 19/ الحديد: 42الطكر: 
 . 7, 6/ البينة: 19/ البمد: 42عبس: 

 [.15]الزمر:  (4)
 (.403/ 8) , دركيش,إعراب القرآف كبيانو (5)
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 . (1)ككرد الضمير )ىك( فاصالن بيف المبتدأ كخبره ثماني عشرة مرة في القرآف الكريـ

 جغ مع  جعمظ حط مض خض حضُّٱقػػاؿ تعػػالى:  الضةةمير )هةةي(: -3
 .(2)َّجف مغ

 , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. (3)يجكز أف تككف ")ىي( فصالن"

(: الضمير -4  . (4)َّجت هب مب خب حب جب هئُّٱ قاؿ تعالى: )هنَّ

  , كىي:(5)ىف( ليا ثالثة أكجو إعرابية) كقد ذكر العكبرم في تبيانو أف

 فصؿ, )أطير( الخبر. : بدؿ, ك)ىف(أك  )ىؤالء(: مبتدأ, ك)بناتي( عطؼ بياف

 يجكز أف يككف )ىف( مبتدأ ثانيان, ك)أطير( خبره.

 )ىف أطير( مبتدأ كخبر.ك يجكز أف يككف )بناتي( خبران,

  ىف( في غير ىذا المكضع مف القرآف الكريـ. ) لضميركلـ يرد الفصؿ با

كعػػٌد البصػػريكف ضػػمير الفصػػؿ فاصػػالن زائػػدان يفصػػؿ بػػيف المبتػػدأ كالخبػػر, كمػػا أصػػمو مبتػػدأ 
كخبػػر, كلكػػف الكػػكفييف ال يعدكنػػو كػػذلؾ, فيػػك عنػػدىـ لػػو محػػؿ مػػف اإلعػػراب, كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ أبػػك 

ػػؿي بػػو بػػيف النعػػت كالخبػػر يسػػمى عمػػادنا, كلػػو أف مػػا ييفٍ إلػػى  البركػػات األنبػػارم: "ذىػػب الككفيػػكف صى
؛ ألنو يىٍفًصؿي بػيف النعػت كالخبػر إلى  .. كذىب البصريكف. مكضع مف اإلعراب, أنو يسمى فصالن

ا لنعت االسـ ليخرج مف معنى النعت كقكلؾ: "زيد ىػك العاقػؿ" كال مكضػع  ,إذا كاف الخبر مضارعن
عند الككفيكف فاصؿه ليس زائدان, فيػك يفصػؿ بػيف  , كبالتالي فإف ضمير الفصؿ(6)لو مف اإلعراب"

المبتدأ كالخبر حتى ال يمتبس الخبر بالنعت, كلكنو عنػد البصػرييف فاصػؿه زائػده يفصػؿ بػيف المبتػدأ 
 كالخبر. 

                                                           

/  64/ يػػػكنس: 111, 72/ التكبػػػة: 76لمائػػػدة: مكاضػػػع كركد الضػػػمير )ىػػػك( فاصػػػالن بػػػيف المبتػػػدأ كخبػػػره: ا (1)
/ 9/ الشػػكرل: 9/ غػػافر: 15/ الزمػػر: 32, 31, 15, 10/ فػػاطر: 12, 11/ الحػػج: 95/ النحػػؿ: 18إبػػراىيـ: 
 .12/ الحديد: 30/ الجاثية: 57الدخاف: 

 [.40]التكبة:  (2)
 (.645/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (3)
 [.78]ىكد:  (4)
 (.709/ 2) , العكبرم,بياف في إعراب القرآفالت (5)
 (.579/ 2) , األنبارم,اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ (6)
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ككجو تسميتو لفصمو بيف الخبر كالصفة في نحك: زيد  (ضمير الفصؿ)كالبصريكف يسمكنو 
لفصػؿ(, كالككفيػػكف يسػػمكنو )عمػادان( ككجػػو تسػػميتيـ إيػػاه مػػف يسػػميو )ا بصػرييفىػك القػػائـ, كمػػف ال

بذلؾ أنو يعتمد عميو في تلدية المعنػى المػراد, كالعتمػاد المػتكمـ عميػو فػي رفػع االشػتباه بػيف الخبػر 
 .(1)كالصفة

كييػػزاد ضػػميري الفصػػًؿ بػػيف المبتػػدأ كالخبػػر كمػػا أصػػميما مبتػػدأ كخبػػر تحقيقػػػان لقيمتػػيف: األكلػػى 
ؿي فػي أف الفصػػؿى بػيف المتالزمػيف يفيػػدي اإلعػالـ ًمػػف أكؿ األمػػًر أف مػا بعػد الضػػميًر تركيبيػة, كتتمثيػ

: )زيػػده النشػػيط( قػػد ييفيػػـ أف )النشػػيط( نعػػت لزيػػد, كأف الخبػػر لػػـ يػػلًت  خبػػر ال تػػابع, فعنػػدما نقػػكؿي
بعػػده, كلكنػػؾ حينمػػا تفصػػؿ بػػيف المبتػػدأ كالخبػػر بقكلػػؾ: )زيػػد ىػػك النشػػيط( تكػػكف قػػد أظيػػرت أف 

 يط( خبر ال نعت. )النش

شارةإلى  )زيد ىك النشيط( تككيد لنسبة النشاط :كالثانية داللية, ففي قكلؾ أنػو إلى  )زيد(, كا 
 . (2)قرنائو ينفرد بالنشاط مف بيف سائر

كلضمير الفصؿ ستة شركط يجب تكافرىا: اثناف يقعاف في ذات الضمير, كاثناف في االسـ 
 : (3)كما يلتيقبمو, كاثناف فيما بعده, كتفصيؿ ذلؾ 

 شرطان في ذات الضمير: - أوالً 

 ألف فيو تلكيدان لممبتدأ أك السـ الناس . ؛(4)أف يككف أحد ضمائر الرفع المنفصمة -أ 
أف يطابؽ االسـ الذم قبمو في المعنى: تكممان كخطابان كغيبة, كفي العدد: إفرادان كتثنية كجمعان,  -ب 

, (5)َّىف يث ىث نثُّٱ كلػػػو تعػػػالى:كفػػػي النػػػكع: تػػػذكيران كتلنيثػػػان, كمػػػف أمثمػػػة ذلػػػؾ ق

 هت مت خت حتُّٱ, كقكلػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى: (6)َّمه جه هن منُّٱكقكلػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى: 

 .(7)َّمج حج مث

                                                           

 األشػمكنيحاشػية الصػباف عمػى شػرح ك (, 372/ 1) , ابػف عقيػؿ,انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفيػة ابػف مالػؾ (1)
 (.417/ 1) , الصباف,أللفية ابف مالؾ

 (.11)ص  , عمي,انظر: الفصؿ النحكم (2)
 (.245/ 1) , حسف,انظر: النحك الكافي (3)
كعػددىا إجمػػاالن اثنػا عشػػر ضػػميران, منيػا اثنػػاف لممػػتكمـ, ىمػا: أنػػا كنحػف, كخمسػػة لممخاطػػب كىػي: أنػػتى كأنػػًت  (4)

 .  كأنتما كأنتـ كأنتف, كخمسة لمغائب كىي: ىك كىي كىما كىـ كىفي
 [.32]البقرة:  (5)
 [.37]البقرة:  (6)
 [.13]البقرة:  (7)
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 شرطان في االسم الذي قبمه: - ثانياً 

 التابع لو لما فيو مف تلكيد.  , ككنوألف ضمير الفصؿ معرفة ؛أف يككف معرفة -أ 
 (إف)خكاتيػػػا, كخبػػػر كأ (كػػػاف)مػػػا أصػػػمو مبتػػػدأ, كاسػػػـ أك  أف يكػػػكف مكقعػػػو فػػػي الجممػػػة مبتػػػدأ -ب 

 خب حب جبُّ كأخكاتيػػا, كمػػف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى: (ظػػف) كأخكاتيػػا, كالمفعػػكؿ األكؿ ؿ
 ينُّٱ, كقكلػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػالى: (1)َّجح مج حج مث هت مت ختحت جت هب مب
 خك حكٱُّ, كقكلػػػػو تعػػػػالى: (2)َّخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 .(3)َّمك لك

 شرطان في االسم الذي بعد : -ثالثاً 

 .مبتدأ أك خبران لما أصمو أف يككف خبران لمبتدأ, -أ 
, كمػػف أمثمػػة المعرفػػة )العػػالـ الحػػؽ ىػػك العامػػؿ (4)مػػا يقاربيػػا فػػي التعريػػؼأك  أف يكػػكف معرفػػة -ب 

بعممػػو(, كمػػف أمثمػػة مػػا يقػػارب المعرفػػة )المػػكت ىػػك أكػػـر مػػف حيػػاة الػػذؿ(, كسػػبب اشػػتراط أف 
ؽ, يككف ما بعده معرفػة أيضػان, ألنػو ال يقػع بعػده غالبػان إال مػا يصػح كقكعػو نعتػان لالسػـ السػاب

 كنعت المعرفة ال يككف إال معرفة. 

ف أنسب إ حيث أما حكؿ إعراب ضمير الفصؿ فلذكر ما جاء في كتاب النحك الكافي
 :(5)اآلتيينيتضمن األمرين اآلراء كأيسرىا ىك الرأم الذم 

نمػا -الغىيبػةأك  الخطػاب,أك  بالرغـ مف داللتو عمػى الػتكمـ, -أنو في الحقيقة ليس ضميرنا  .1 , كا 
ػػا تسػػميتو: )حػػرؼ الفصػػؿ(, .. خػػالص الحرفيػػة؛ ال يعمػػؿ شػػيئناىػك حػػرؼ  . فمػف األنسػػب أيضن

كال يحسف تسميتو )ضمير الفصؿ( إال مجازنا بمراعاة شكمو, كصكرتو الحالية, كأصمو قبػؿ أف 
 يككف لمجرد الفصؿ.

أف االسـ الذل بعده يعرب عمػى حسػب حاجػة الجممػة قبمػو, مػف غيػر نظػر كال اعتبػار لحػرؼ  .2
يػر التفػات إليػو, مكجكد, فيجرل اإلعراب عمى ما قبؿ حرؼ الفصػؿ كمػا بعػده مػف غالفصؿ ال

                                                           

 [.92]األعراؼ:  (1)
 [.113]األعراؼ:  (2)
 [.49]الحجر:  (3)
االسػػـ المقػػارب لممعرفػػة ىػػك الػػذم يماثميػػا فػػي عػػدـ جػػكاز اقترانيػػا ب )اؿ(, كعػػدـ قبػػكؿ اإلضػػافة, كىػػك أفعػػؿ  (4)

ال يجػػكز إضػػافتو, كػػذلؾ فػػإف كجػػكد )مػػف( بعػػده يفيػػد تخصيصػػان  (فًمػػ )حيػػث يشػػابو المعرفػػة فػػي أنػػو مػػع ,التفضػػيؿ
 و شيئان مف التعييف كالتحديد يقربو مف المعرفة. كيكسب

 (.248/ 1) , حسف,النحك الكافي (5)
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ألنػو حػرؼ ميمػؿ ال يعمػؿ, كالحػرؼ ال يكػكف مبتػدأ كال خبػرنا, كال غيرىمػا  ؛فكلنو غير مكجكد
ذا كػػاف غيػػر عامػػؿ لػػـ يػػؤثر فػػي غيػػره تػػلثيران إعرابيػػان, عمػػى الػػرغـ مػػف  مػػف أحػػكاؿ األسػػماء, كا 

 جكده.فائدتو التي اقتضت ك 

ثػػـ ذكػػر عبػػاس حسػػف حالػػة كاحػػدة شػػاذة يكػػكف فييػػا )ضػػمير الفصػػؿ( اسػػمان كيجػػب إعرابػػو 
)كاف السيباؽي ىك عمٌي( برفع كممة: السبياؽ, ككممة: عمػٌي, ال : كتسميتو )ضمير فصؿ( كىي نحك

( المرف ميس كعة, مفر مف اعتبار: )ىك( ضميرنا مبتدأ مبنيالا عمى الفتح في محؿ رفع كخبره كممة: )عى
كالجممة مف المبتدأ كالخبر في محؿ نصب خبر )كاف(, كبغير ىذا االعتبار ال نجد خبرنا منصكبنا 

 لكاف. 

 

 الفصل بجممة ال محل لها من اإلعراب: - المطمب الثاني
 الفصل بجممة الصمة:  فصٌل واجٌب: -1

 ةسبعمائة ك  ذلؾ فيكرد , ك االسـ المكصكؿ مبتدأإذا كاف  - ىنا –يتعيف كجكب الفصؿ 
 :اآلتيعمى النحك  تتكزع في القرآف الكريـ, مكضعان كستيف 

 جن يم ىم مم خم حمجم يل ىلُّٱقػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  االسةةةةةم الموصةةةةةول )الةةةةةذي(: - أ
 .(1)َّحن

 .(2)مرة في القرآف الكريـ ةعشر  الذم( ثالثى ) ككرد كقكع االسـ المكصكؿ

 حم جم يل ىل مل خلُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى: االسةةةةم الموصةةةةول )التةةةةي(: - ب
 . (3)َّخم

 المكضع في القرآف الكريـ.  كلـ يرد غير ىذا
 .(4)َّٰر ٰذ يي ىيُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )المذان(: - ت

                                                           

 [.1]الرعد:  (1)
/ 33/ الزمػػػر: 18/ القصػػػص: 82, 81, 79/ الشػػػعراء: 11/ النػػػكر: 1/ الرعػػػد: 58المكاضػػػع: األعػػػراؼ:  (2)

 . 4, 3/ األعمى: 17/ األحقاؼ: 11/ الزخرؼ: 34فصمت: 
 [.19]األنبياء:  (3)
 [.16]النساء:  (4)
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كىػك اسػـ مكصػكؿ  (الػذم) تثنيػة , فيكمقتض نكعيف مف الذككر االسـ المكصكؿ )المذاف(ف
 كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. ,(1)لممذكر

 يث ىث نث مث زث رث يتُّٱ: قػػػاؿ تعػػػالى االسةةةم الموصةةةول )الةةةذين(: - ث
ربعػػػػيف مػػػػرة فػػػػي القػػػػػرآف أيف ك تػػػػالػػػػذيف( مائػػػػػة كاثن) , ككرد كقػػػػكع االسػػػػـ المكصػػػػكؿ(2)َّىف
  .(3)الكريـ

  حم جم يل ىل مل خلُّٱ قػاؿ تعػالى: االسم الموصول )الالتي(: - ج

 .(4)َّىم مم خم

  .(5)الالتي( مرتيف في القرآف الكريـ) كرد كقكع االسـ المكصكؿك 

 مس خس حس جس مخ جخ محُّٱ قػػاؿ تعػػالى: االسةةم الموصةةول )الالئةةي(: - ح

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ ,(6)َّ جض مص خص حص

 

 

                                                           

 (.271/ 4) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
 .]26البقرة: [ (2)
, 7/ آؿ عمػػػراف:  275, 274, 262, 27, 26, 240, 234, 212. 165, 82, 39المكاضػػػع: البقػػػرة:  (3)

 152, 122, 76, 57, 38, 33/ النساء:  195, 135, 198, 183, 173, 168, 107, 106, 57, 56
, 147, 92, 42, 36/ األعػػػػػراؼ:  114, 92, 49, 39, 82, 20, 12, 1/ األنعػػػػػاـ:  86, 10: / المائػػػػػدة

, 125, 124, 61, 34, 20/ التكبػػة:  75, 74, 73, 72, 36/ األنفػػاؿ:  157, 197, 182, 170, 153
, 88, 20/ النحؿ: 9/ إبراىيـ:  36, 29, 25, 18, 14/ الرعد:  108, 106/ ىكد:  27, 4/ يكنس:  107
, 23, 9, 7/ العنكبػكت:  39, 33, 6, 4/ النكر:  58, 57, 51, 56, 50, 19/ الحج:  101الكيؼ:  41
52 ,69 ,47  : , 13, 10, 7/ فاطر:  38, 8, 5/ سبل:  58/ األحزاب:  20, 19/السجدة:  16, 15/الرـك
/ 38, 44/ فصػػػػػػػػػػػػمت:  70, 35, 20/ غػػػػػػػػػػػػافر:  33, 20, 63, 51, 17, 3/ الزمػػػػػػػػػػػػر:  2/ ص: 31, 36

, 8, 4, 2, 1/ محمػػػد:  3/ األحقػػػاؼ:  31, 30, 11/ الجاثيػػػة:  37/ الػػػدخاف:  22, 18, 16, 6الشػػػكرل: 
 10/ التغابف:  10, 9/ الحشر:  3, 2/ المجادلة:  7, 19/ الحديد:  42, 21/ الطكر:  29/ الفتح: 17, 12

 . 19/ البمد:  19/ البركج:  22/ االنشقاؽ:  34/ المطففيف: 
 [.15ء: ]النسا (4)
 . 34, 15مكاضع كركد االسـ المكصكؿ )الالتي( في القرآف الكريـ: النساء:  (5)
 [.4]الطالؽ:  (6)
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 فصٌل جائٌز: -2
 الفصل بالجممة االعتراضية:  -أ 

جديدة تختمؼ  ؛ ألنيا تضيؼ معانيبيف المبتدأ كخبرهالجممة االعتراضية يجكز الفصؿ ب
 ؼ نكع الجممة, كمف ذلؾ:باختال

 .(1)َّحض جض مص خصُّٱقكلو تعالى: 

 كالخبػر اإلشػارة اسػـ بػيف معترضػة فىٍميىػذيكقيكهي(بػف عاشػكر: كجممػة )ر حيث قاؿ الشػي  الطػاى
 عمػى مرتبػة جممػة فىٍميىػذيكقيكهي() :تعػالى , كقكلػو(2)الكاك دكف بالفاء المقترف االعتراض مف عنو, كىذا
 مبتػػػػدأ خبػػػػر َّحض جضُّٱ: تعػػػػالى كقكلػػػػو محػػػػذكؼ, شػػػػرط جػػػػزاء بمنزلػػػػة فيػػػػي قبميػػػػا الجممػػػة
 حمػػيـ منػػو أم الخبػػر محػػذكؼ مبتػػدأأك  لممتعػػدد يشػػار بػػو قػػد اكذ كغسػػاؽ حمػػيـ ىػػك أم محػػذكؼ

 .(3)"ىذا مبتدأ كحميـ خبره كما في البيف اعتراضأك  ... غساؽ كمنو

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمُّٱ: ىقكلػػػػػو تعػػػػػالك 
 .(4)َّٰذ يي ىي مي خي

كالغػػرض مػػف ىػػذه , َّ حي جي يه ىهُّٱ: -سػػبحانو –ىػػي قكلػػو  تضػػمف جممػػة معترضػػة
 جممػػة ربيػػـ" مػػف الحػػؽ : "كىػػكابػػف كثيػػر قػػاؿ ,-سػػبحانو –رآف مػػف عنػػد اهلل الجممػػة تلكيػػد أف القػػ

ؽ   : "كىىيكى اآللكسي كقاؿ, (5)حسنة معترضة " ًمػفٍ  اٍلحى ـٍ بًِّيػ  كالخبػر المبتػدأ بػيف معترضػة جممػة كىػك رى
 المػػؤمنيف جانػػب فػػي "كزيػػد , كقػػاؿ ابػػف عاشػػكر:(6)الحصػػر طريقػػة عمػػى فيػػو الحقيػػة لحصػػر مفيػػدة
 (7). َّ حي جي يه ىهُّٱ قكلو: المعترضة بالجممة القرآف بشلف التنكيو

 .(8)َّيم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خلُّٱكقكلو تعالى: 

                                                           

 [.57]ص:  (1)
 (.178/ 23) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
 (.205/ 12) األلكسي,ركح المعاني,  (3)
 [.2]محمد:  (4)
 (.1/ 48) ,تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير (5)
 (.195/ 13) األلكسي,كح المعاني, ر  (6)
 (.63/ 26) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (7)
 [.87]النساء:  (8)
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معترضان بيف المبتدأ كالخبػر عمػى أحػد  حمجم يل ىل ملالزمخشرم قكلو تعالى:  عدي حيث 
ان خر أف يككف "ال إلو إال ىك" خبػر خبران لممبتدأ )اهلل(, كالكجو اآلكجييف, كىك أف يككف "ليجمعنكـ" 

 .(1)لممبتدأ فال اعتراض فيو

 مث هت مت خت حت جتُّٱقكلػػػػو تعػػػػالى:  - أيضػػػػان  – كمػػػػف االعتػػػػراض
 .(2)َّمس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج

 مج حج مث هتُّٱكقكلػػػػػو تعػػػػػالى:  فكقػػػػػع االسػػػػػـ المكصػػػػػكؿ مبتػػػػػدأ كخبػػػػػره )أكلئػػػػػؾ(,
 الكاصؼ كصؼ يكتنيو ال ما اكتساب في لمترغيب كالخبر, المبتدأ بيف معترضة "جممة َّجح

 اإليمػاف مػف الضػيؽ غيػر الكاسػع اإلمكػاف كىػك الكسػع, فػي ىػك بمػا التعظػيـ مػع الخالػد النعيـ مف
 .(4)في ثمانية مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ  -ىنا–, ككرد الفصؿ (3)كالصالح" كالعمؿ

 لفصل بجممة الشرط:ا -ب 

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ محُّٱ قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى:

 .(5)َّجض

 فعػػدتيف) جممػػة خبػػره كبػػيف المكصػػكؿ(, سػػـاال) المبتػػدأ بػػيف معترضػػة الشػػرط جممػػة جػػاءت
 .أشير( ثالثة

 )فعػدتيف( فػي ك)الفػاء( المطمقػات, ىػؤالء حكػـ فػي التػردد مػف حصػؿ كالمقصكد بالريبػة "مػا
ر ىػذا المكضػع فػي , كلػـ يػرد غيػ(6)"الشػرط معنػى مػف المكصػكؿ في لما الخبر؛ جممة عمى داخمة

 القرآف الكريـ.

 

                                                           

 (.577/ 1) , الزمخشرم,انظر: الكشاؼ (1)
 [.42]األعراؼ:  (2)
 (.100/ 2) , الزمخشرم,الكشاؼ (3)
/ 57/ ص: 42/ األعػػراؼ: 87/ النسػػاء: 85مكاضػػع كركد الجممػػة االعتراضػػية بػػيف المبتػػدأ كخبػػره: البقػػرة:  (4)

 .2/ محمد:  82/ يس: 21/ الطكر: 2السجدة: 
 [.4]الطالؽ:  (5)
 (.317/ 28) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (6)
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 لزائد )حرف الباء(:الفصل بالحرف ا - المطمب الثالث
ر عػػػػف أبػػػػي الحسػػػػف ًكػػػػتػػػػلتي البػػػػاء مزيػػػػدة قبػػػػؿ الخبػػػػر فػػػػي مكضػػػػع كاحػػػػد كمػػػػا ذي يجػػػػكز أف 

جػػػزاء سػػػيئة  :, فػػػإف التقػػػدير(2)َّٰذ يي ىيُّٱ :ى, كذلػػػؾ فػػػي نحػػػك قكلػػػو تعػػػال(1)األخفػػػش
 خب حب جبُّٱفػػي مكضػػع آخػػر:  ىذلػػؾ بقكلػػو تعػػال ىمثميػػا, كقػػد اسػػتدؿ أبػػك الحسػػف عمػػ

: جػػزاء سػػػيئة ى"زعػػـ أف المعنػػػ مػػػى رأم األخفػػش ىػػذا بقكلػػػو:كقػػد عقٌػػب ابػػػف يعػػيش ع ,(3)َّمب
كال يبعيػػد  ,َّمب خب حب جبُّٱفػػي مكضػػع آخػػر:  ىمثميػػا, كدؿ عمػػى ذلػػؾ قكلػػو تعػػال

... كزيػادة البػاء فػي الخبػر أقػكل قياسػاى مػف  مػا يػدخؿ عمػى المبتػدأ قػد يػدخؿ عمػى الخبػر ألفي ذلؾ 
الفاعػؿ مػف حيػث كػاف مسػتقالى بالمبتػدأ؛ كمػا زيادتيا في المبتدأ نفسو, كذلؾ أف خبر المبتػدأ يشػبو 

كػػاف الفاعػػؿ مسػػتقالن بالفعػػؿ, كالبػػاء تػػزاد مػػع الفاعػػؿ عمػػى مػػا سػػنذكر, ككػػذلؾ يجػػكز دخكليػػا عمػػى 
 .(4)الخبر"

"كفي خبر المبتدأ  كقد تزاد في الخبر المسبكؽ بيؿ, نحك: أال ىؿ زيد بقادـ, قاؿ السيكطي:
ك عىيش لىًذيذو ًبدىاًئـ]أم تزاد الباء[ بعد ىؿ كقكلو: أىال ىى   .(6)"(5)ٍؿ أىخي

 لما, كذلؾ نحك قكؿ الفرزدؽ: كقد تزاد الباء في خبر الجممة الكاقعة خبران 
   (7)إذا َمةةةةةةةةا َدَجةةةةةةةةا َلْيةةةةةةةةٌل ًأبةةةةةةةةُوُ  ِبَنةةةةةةةةاِئم ... ومةةةةةةةةا عةةةةةةةةامرين حةةةةةةةةين يحةةةةةةةةَتُمم ابُنةةةةةةةةه

 .نائـه  هكالتقدير ما عامرم أبك 

 اآلية السابقة مف سكرة يكنس. لسك كلـ يرد شيء مما تقدـ في القرآف الكريـ 
 

 

                                                           

 (. 33/ 2معاني القرآف, األخفش,)  (1)
 [.27]يكنس:  (2)
 [.40]الشكرل:  (3)
 (477/ 4ابف يعيش ) ,شرح المفصؿ (4)
 (, كصدره: "يقكؿ إذا اقمكلى عمييا كأقردت".863/ 2ي ديكانو )كىك ف ىذا عجز بيت لمفرزدؽ (5)
 (.127/ 1)السيكطي, ىمع اليكامع,  (6)
 (.816, 798/ 2) الفرذدؽ, الفرزدؽ, ديكاف (7)
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 )إال(:  الفصل ب - المطمب الرابع
 كيتكزع عمى النحك اآلتي: 

 كذلؾ في ثالث حاالت: فصٌل واجٌب: -1
 حج مث هت متُّٱقػػػػاؿ تعػػػػالى:  إال( فػػػػي جممػػػػة )إٍف( الخفيفػػػػة النافيػػػػة,) يقػػػػع الفصػػػػؿ ب - أ

 .(1)َّمج

الفاصػػؿ إذا كػػاف  احاجػػة إلػػى ىػػذكذلػػؾ إلزالػػة المػػبس بػػيف )إٍف( النافيػػة كالناسػػخة, كتػػزداد ال
المبتػػدأ الػػذم يمييػػا ال تظيػػر عميػػو عالمػػات اإلعػػراب, فالفاصػػؿ ىنػػا يميػػز بينيمػػا, كقكلػػو تعػػالى: 

 .(2)َّمغ جغ مع جع مظُّٱ
 حم جم هل مل خل حل جل مكُّٱ قكلػو تعػالى: - أيضػان  –كمف األمثمػة عمػى ذلػؾ 

 .(3)َّخم
 ,المبتػدأ خبػر (إال) بعػد لجممػةكا الجػنس, سػتغراؽال ؛المبتػدأ فػي زائػدة (:مػف)ك ,نافية (:إف)
ف الخصػػػػكص, كالتقػػػػدير: المػػػػراد: كقيػػػػؿ  لبيػػػػاف (مػػػػف)ك: عطيػػػػة ابػػػػف ظالمػػػػة, كقػػػػاؿ قريػػػػة مػػػػف كا 
 .(4)الجنس

"  مػػػػدخكليا اسػػػػتغراؽ لتلكيػػػػد النافيػػػػة( إف) بعػػػػد مزيػػػػدة( مػػػػف) كذكػػػػر الطػػػػاىر بػػػػف عاشػػػػكر أفي
 .(5)شمكليـ" عدـ مكة أىؿ يحسب كيال الكافرة القرل جميع أم المقدرة, الصفة باعتبار

 . (6)في القرآف الكريـمحتمالن في اثنيف كسبعيف مكضعان  - ىنا –ككرد الفصؿ ب )إال( 

                                                           

 [.20]الممؾ:  (1)
 [.27]التككير:  (2)
 [.58]اإلسراء:  (3)
 (. 466/ 3المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, ابف عطية, )انظر:  (4)
 (.142/ 15التحرير كالتنكير ) (5)
, 155/ األعػػػػػراؼ: 148, 116, 90, 57, 29, 25, 7/ األنعػػػػػاـ:110/ المائػػػػػدة: 78المكاضػػػػػع: البقػػػػػرة:  (6)

/ 104, 67, 40, 31/ يكسػػػؼ: 51, 50, 29, 7/ ىػػػكد: 72, 66/ يػػػكنس: 34, 31/ األنفػػػاؿ: 188, 184
, 4/ الفرقػػػاف: 83, 38, 37, 25/ المؤمنػػكف: 93مػػريـ: / 58, 44/ اإلسػػراء: 21/ الحجػػر: 11, 10إبػػراىيـ: 

: 68/ النمػػػػػػؿ: 180, 164, 145, 137, 127, 115, 113, 109/ الشػػػػػػعراء: 44 , 43/ سػػػػػػبل: 58/ الػػػػػػرـك
/ الشػػػػكرل: 56/ غػػػافر: 87, 14, 7/ ص: 15/ الصػػػػافات: 69, 47, 15/ يػػػس: 24, 23/ فػػػاطر: 47, 46
/ المػػػدثر: 19, 9/ الممػػػؾ: 2/ المجادلػػػة: 23, 4/ الػػػنجـ: 24/ الجاثيػػػة: 35/ الػػػدخاف: 59, 20/ الزخػػػرؼ: 48
 .27/ التككير: 25, 24
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 رث يت ىت نت متُّٱكيجػػكز أف يقػػع الفصػػؿ ب )لمػػا( التػػي بمعنػػى )إال(: قػػاؿ تعػػالى:  - ب
 . (1)َّزث

ػػا( بتشػػديد ال (,ال)"أف تكػػكف )ًإٍف( نافيػػة بمعنػػى  -ىنػػا  -فيجػػكز  يػػا مػػيـ عمػػى أنكيكػػكف )لىمي
 ,لؾ قرأ ابف عامر كحمػزة كأبػك جعفػرككذ ,تقع بعد النفي كنحكه كالقسـ (إال)حرؼ استثناء بمعنى 

 .(2)كالتقدير: كما كميـ إال محضركف لدينا"
 . (3)َّىن من خن حن جن يم ىمُّٱككذلؾ في قكلو تعالى: 

 الدنيا. الحياة متاع إال ذلؾ كؿ كالتقدير: كما
 . (4)َّجه ين ىن من خن حنُّٱكفي قكلو تعالى: 
 مقػػػٌدـ بخبػػػر متعمٌػػػؽ( عمييػػػا)ك إالٌ  بمعنػػػى لمحصػػػر حػػػرؼ( لٌمػػػا)ك نفػػػي حػػػرؼ( إف)فجػػػاءت 

 , كلـ يرد غير المكاضع الثالثة السابقة في القرآف الكريـ. (حافظ) لممبتدأ

 .(5)َّ حف جف مغُّٱ تعالى:إال(: قاؿ ) التي بمعنى الالـ(ب)صؿ كيجكز أف يقع الف - ت

)الالـ( ىي الفارقة التي تشػعر  ,ر)ساحراف( خب يذاف( مبتدأففيجكز أف تككف )إف( ميممة )
 . (6).. كقالكا: )إف( نافية ك)الالـ( بمعنى إاٌل". ككف )إف( مخٌففةب

 : (7)وهي ,ولمعمماء في )إن( آراء عديدة ذكرها الطاهر بن عاشور
 (إف )استقر لما اتبعكا أم ؛(إف) استعماالت مف استعماؿ كىك كأجؿ, نعـ: مثؿ ,جكاب حرؼ 

 :(8)الرقيات قيس بف اهلل عبد كقكؿ النجكل بعد أمرىـ عميو
 َوَيُقْمةةةةةةةةةةةةةةةَن شةةةةةةةةةةةةةةةيب قةةةةةةةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةةةةةةةرَا  ... َوقةةةةةةةةةةةةةةةد َكبةةةةةةةةةةةةةةةرت َفقمةةةةةةةةةةةةةةةت ِإنَّةةةةةةةةةةةةةةةه

   
 السكت. ىاء البيت في كالياء نعـ,أك  أجؿ أم

                                                           

 [.32]يس:  (1)
 (.223/ 22) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
 [.35]الزخرؼ:  (3)
 [.4]الطارؽ:  (4)
 [.63]طو:  (5)
 (.385/ 16) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (6)
 (.253/ 16) ف عاشكر,, ابانظر: التحرير كالتنكير (7)
)ص:  , الزجاجي,حركؼ المعاني كالصفاتك (, 259/ 1) , ابف السراج,انظر البيت في: األصكؿ في النحك (8)

 (. 851)ص:  , ابف ىشاـ,مغني المبيب عف كتب األعاريبك (, 43)ص:  ,ابف جني ,الممع في العربيةك (, 56
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 (إف )عػػراب ,تككيػػد حػػرؼ  الػػػذيف كعػػب بػػف كبمحػػارث كنانػػػة لغػػة عمػػى جػػرل المثنػػػى اسػػميا كا 
 األدب فػي مشػيكرة لغػة كىػي كميػا, اإلعػراب أحػكاؿ يفػ األلػؼ المثنػى إعػراب عالمة يجعمكف
 :(1)المتممس قكؿ منيا ,كثيرة شكاىد كليا ,العربي

 َفةةةةةةةةَأْطَرَ  ِإْطةةةةةةةةرَاَ  الشنةةةةةةةةَجاع َوَلةةةةةةةةْو رََأى ... َمَسةةةةةةةةا ا ِلَناَبةةةةةةةةاُ  الشنةةةةةةةةَجاُع َلَصةةةةةةةةمََّما

   
 عمػى محػذكفان  لفشػ ضػمير المخففػة( إفٍ ) اسػـ يكػكف أف ذلػؾ ككجػو ,المشددة( إف) مخففة أىنييىا 

النافيػة, كلػـ ( إف) كبػيف المخففػة( إف) بػيف الفارقػة الالـ (لساحراف) في الالـ المشيكر, كتككف
 سكل في المكضع الذم ذكرتو مسبقان.  - ىنا – يرد الفصؿ

 كيتكزع عمى النحك اآلتي:  فصٌل جائٌز: -2

إليجػاب, ككرد ذلػؾ غيػر اإلػى  كذلػؾ لمضػارعتو لمنفػي فػي إخػراج الكػالـ ,في جممة االسػتفياـ - أ
 مح جح مج حجُّٱفػػي القػػرآف الكػػريـ, كىػػي قكلػػو تعػػالى: محتممػػة فػػي ثالثػػة مكاضػػع 

 ٰرُّٱ, كقكلو تعالى: (3)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱ, كقكلو تعالى: (2)َّجخ

 .(4)ََّّ ٍّ ٌّ ٰى
 خص حص مس خسُّٱ: كيجكز أف يككف الفاصؿ مقدران إذا تصدرت جممتػو )إنمػا(, قػاؿ تعػالى - ب

 .(5)َّمع جع مظ حط مض خض حض جض مص
مىٍيؾى  مىاأم: "  غي  ًإالي  عى تىرىهي" لىـٍ  أىـٍ  عىذىابىييـٍ  رىأىٍيتى  سىكىاءن  اٍلبىالى

(6). 
 .(7)َّنب مب زب ربُّٱكقاؿ تعالى: 

                                                           

بيعي: شػاعر جػاىمي, حماسػي, كػاف نػديمان لمممػؾ عمػرك ىك: جرير بف عبد المسيح بف عبػد اهلل بػف زيػد الضػ (1)
(, الممحػػة فػػي 189/ 1) , ابػػف مالػؾ,بػف ىنػػد, كقصػػة صػحيفتو مشػػيكرة, كانظػػر البيػت فػػي: شػػرح الكافيػة الشػػافيةا

, (, الشعر كالشػعراء58/ 1) , األشمكني,(, شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ194/ 1) , ابف الصائغ,شرح الممحة
 (.  59/ 10لبغدادم )ا ,(, خزانة األدب كلب لباب لساف العرب178 /1) ابف قتيبة,

  [.60]الرحمف:  (2)
 [.35]النحؿ:  (3)
 [.3]األنبياء:  (4)
 [.40]الرعد:  (5)
 (.169/ 13) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (6)
 [.23]األحقاؼ:  (7)
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 عنػد محفػكظ العػذاب إتيػاف كقػت عمػـ أم: ما العمـ إال عند اهلل, كالمقصػكد بػالعمـ ىنػا: "أم
 التيٍعًريػػؼأك  المغيبػػات, ـعمػػ أم العرفػػي, لالسػػتغراؽ العمػػـ فػػي فػػالتعريؼ أحػػد, عميػػو يطمػػع ال اهلل

اؼً  عىفً  عكض ٍقتً  أىمٍ  ًإلىٍيًو, اٍلميضى  .(1)اٍلعىذىاًب" كى
 .(2)مف القرآف الكريـمحتمالن في تسعة كستيف مكضعان  - ىنا –إال( ) ككرد الفصؿ ب

 الفصل بالمضاف إليه: - المطمب الخامس
محتمالن كستيف مكضعان  ةو مائة كتسع كرد الفصؿ بيف المبتدأ كخبره بالمضاؼ إليو في ثالث

 مف القرآف الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي: 
 الفصل الواجٌب:  - أوالً 

ككرد ذلؾ في  المكصكلة,أك  كذلؾ إذا كاف المبتدأ تمزمو اإلضافة, مثؿ: أم االستفيامية
 :الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتيمف القرآف  أربعة عشر مكضعنا محتمالن 

 تكزع عمى النحك اآلتي: كي المضاف إليه اسم: .1
 .(3)َّخت حت جت هب مب خبُّٱ قاؿ تعالى: اسم معرفة: - أ

, كفصػػػؿ بينيمػػػا بالمضػػػاؼ إليػػػو (4)مرفػػػكع( خيػػػر) مرفػػػكع, خبػػػره مبتػػػدأ اسػػػتفياـ اسػػػـ( )أم
 المعرفة )الفريقيف(. 

 .(5)َّمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئُّٱ كقكلو تعالى:

 

                                                           

 (.47/ 26) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
/ آؿ عمػػػراف: 275, 181, 137, 102, 14, 11فاصػػػؿ مقػػػدران فػػػي جممػػػة )إنمػػػا(: البقػػػرة: مكاضػػػع كركد ال (2)

, 131/ األعػػػراؼ: 159, 109, 19/ األنعػػاـ: 90, 55, 33/ المائػػػدة: 171, 171, 17/ النسػػاء: 175, 20
/ 40, 7/ الرعػػػػػد: 12/ ىػػػػػكد: 24, 23, 20/ يػػػػػكنس: 93, 60, 37, 28/ التكبػػػػػة: 2/ األنفػػػػػاؿ: 187, 187
/ 117/ المؤمنػكف: 49/ الحػج: 98/ طو: 19/ مريـ: 110/ الكيؼ: 101, 100, 95, 82, 51, 40 النحؿ:
/ 82/ يس: 46/ سبل: 63/ األحزاب: 50, 50/ العنكبكت: 92/ النمؿ: 185, 153/ الشعراء: 62, 54النكر: 

, 10: / الحجػرات36/ محمػد: 23/ األحقػاؼ: 42/ الشػكرل: 6/فصمت:  39/ غافر: 65/ ص: 19الصافات: 
 .21/ الغاشية: 45, 13/النازعات:  26, 26/ الممؾ: 15, 12/ التغابف: 10/ المجادلة: 15
 [.73]مريـ:  (3)
 (.329/ 16) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (4)
 [.12]الكيؼ:  (5)
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خبػػػر  (أحصػػػى)ركر, جممػػػة مجػػػ إليػػػو مضػػػاؼ( الحػػػزبيف)مرفػػػكع,  مبتػػػدأ اسػػػتفياـ اسػػػـ( أم)
 ضعيف السابقيف في القرآف الكريـ., كلـ يرد الفصؿ في غير المك (1)المبتدأ )أم(

 .(2)َّجم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى: اسم نكرة: - ب
, كفصػػػػؿ بينيمػػػػا (3)مرفػػػػكع خبػػػػر( أكبػػػػر) مبتػػػػدأ, رفػػػػع محػػػػؿ فػػػػي مبنػػػػي اسػػػػتفياـ اسػػػػـ( أم)

 رآف الكريـ.ير ىذا المكضع في الق, كلـ يرد غ(شيء)بالمضاؼ إليو 
 كيتكزع عمى النحك اآلتي: المضاف إليه ضمير: .2
 . (4)َّمب خب حب جب  هئُّٱ قاؿ تعالى: نا(:) الضمير - أ

 سػػدت كلػػتعممف() لقكلػػو نصػػب مكضػػع فػػي كخبػػر, مبتػػدأ مػػف اسػػتفيامية جممػػةأشػػد(:  أينػػا)
 ىػػػذا غيػػػر يػػػرد كلػػػـنػػػا(, ) أشػػػٌد( بالضػػػمير) أم(, كخبػػػره) , كفصػػػؿ بػػػيف المبتػػػدأ(5)المفعػػػكليف مسػػػد

 .الكريـ القرآف في المكضع

 .(6)َّخض حض جض مصُّٱ قاؿ تعالى: ها(:) الضمير - ب

ا بالمضػػػاؼ إليػػػو, كىػػػك الضػػػمير , كفصػػػؿ بينيمػػػ(7)خبػػػره" )أزكػػػى(ك مبتػػػدأ اسػػػتفياـ "ك)أييػػػا(
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.)ىا(, كلـ يرد غ

 حض جض مص خص حص مس خس حسُّٱ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: هةةةةةةةم(:) الضةةةةةةةمير - ت

 .(8)َّخض

, كفصػؿ بينيمػا (9)مبتػدأ, جممػة )يكفػؿ( خبػر المبتػدأ رفػع محػؿ فػي مبني استفياـ اسـ( أم)
 .(ىـ) الضميربالمضاؼ إليو 

 .(10)الكريـ القرآف مفمحتممة  مكاضع خمسة في - ىنا –( كـ) بالضمير الفصؿ ككرد

                                                           

 (.146/ 15) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (1)
 [.19]األنعاـ:  (2)
 (.102/ 7) , صافي,ؿ في إعراب القرآفالجدك انظر:  (3)
 [.71]طو:  (4)
 (.359/ 7) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (5)
 [.19]الكيؼ:  (6)
 (.156/ 7) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (7)
 [.44]آؿ عمراف:  (8)
 (.178/ 3) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (9)
 . 40/ القمـ: 69/ مريـ: 7/ الكيؼ: 57/ اإلسراء: 44عمراف: المكاضع: آؿ  (10)
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 . (1)َّمئ زئ رئُّٱقاؿ تعالى:  كم(:) الضمير - ث
 كفصػػؿ بينيمػػا بالمضػػاؼ إليػػو يػػلتيني بعرشػػيا(,) مرفػػكع, كخبػػره مبتػػدأ اسػػتفياـ اسػػـ( أيكػػـ)

 الضمير كـ(. )
 .(2)مف القرآف الكريـمحتممة في أربعة مكاضع  - ىنا –)كـ(  ككرد الفصؿ بالضمير

 الفصل الجائٌز: - ثانياً 
  كيتكزع عمى النحك اآلتي: 

مف محتمالن ككرد ذلؾ في كاحد كتسعيف مكضعان المضاف إليه اسمًا صريحًا موجودًا لفظًا:  .1
 كريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي: ال القرآف

 . (3)َّٰذ يي ىي ميُّٱقاؿ تعالى:  ال(:) اسم معرف ب - أ
 .(4)الكريـ القرآف مفمحتمالن  مكضعان  ستة كخمسيف في - ىنا – الفصؿ ككقع

  يلُّٱ , كقكلو تعالى:(5)َّخب حب جب هئ مئ خئُّٱ قاؿ تعالى: اسم عمم: - ب
 .(6)َّٱمن زن رن مم ام

 لكريـ. كلـ يرد غير ىذيف المكضعيف في القرآف ا
 .(7)َّري ٰى ين ىنُّٱ قاؿ تعالى: اسم نكرة: - ت

 ىنا– الفصؿ ككقع, (8)مرفكع خبر( ذائقة) مجركر, إليو مضاؼ( نفس) مرفكع, مبتدأ( كؿ)
 .(9)الكريـ القرآف مفمحتمالن  ثالثة كثالثيف مكضعان في  -

                                                           

 [.38]النمؿ:  (1)
 . 124/ التكبة: 2/ الممؾ: 38, النمؿ: 7المكاضع: ىكد:  (2)
 [.89]البقرة:  (3)
/ األنفػػػاؿ: 44, 26/ األعػػػراؼ: 64/ المائػػػدة: 77/ النسػػػاء: 93/ آؿ عمػػػراف: 251, 64المكاضػػػع: البقػػػرة:  (4)

, 34, 14/ الرعػػػػد: 109, 57, 30/ يكسػػػػؼ: 86, 73, 24, 18/ ىػػػػكد: 24/ يػػػػكنس: 40, 38/ التكبػػػػة: 75
/ 24/ الفرقػػػػػػاف: 21, 20, 14, 10/ النػػػػػػكر: 40/ الحػػػػػػج: 127/ طػػػػػػو: 33/ الكيػػػػػػؼ: 41, 30/ النحػػػػػػؿ: 35

/ الجاثيػة: 20/ الشػكرل: 50, 9, 2/ غػافر: 26, 10, 1/ الزمػر: 6/ األحػزاب: 45/ العنكبكت: 80القصص: 
/ الطالؽ: 20/ الحشر: 41, 27, 9, 8/ الكاقعة: 60, 54/ الرحمف: 10/ الفتح: 15/ محمد: 2اؼ: / األحق2
 .3/ القدر: 33/ القمـ: 3
 [.37]غافر:  (5)
 [.185]البقرة:  (6)
 [.185]آؿ عمراف:  (7)
 (.400/ 4) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (8)
/ 49, 47, 27, 10/ يكنس: 81/ التكبة: 159, 34األعراؼ: / 12/ النساء: 185المكاضع: آؿ عمراف:  (9)

/ 88/ القصػػص: 35/ النػػكر: 72, 53/ المؤمنػػكف: 35/ األنبيػػاء: 131/ طػػو: 44/ الحجػػر: 38, 8, 7الرعػػد: 
: 57العنكبػػكت:  / القمػػر: 21/ الطػػكر: 28/ الجاثيػػة: 32/ الزخػػرؼ: 40/ الشػػكرل: 57/ الصػػافات: 32/ الػػرـك

 . 4/ الطارؽ: 31/ عبس: 38ر: / المدث53, 52, 27, 3
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زعػت الكػريـ, تك  مػف القػرآف محتممة ككرد ذلؾ في عشرة مكاضع المضاف إليه اسمًا موصواًل: .2
 عمى النحك اآلتي:

 .(1)َّ خن حن جن يم  ىمُّٱ قاؿ تعالى: الذي(:) االسم الموصول - أ
 خبػػػػر( أعجمػػػػي) إليػػػػو, مضػػػػاؼ جػػػػر محػػػػؿ فػػػػي مكصػػػػكؿ( الػػػػذم) مرفػػػػكع, مبتػػػػدأ( لسػػػػاف)
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ., كلـ يرد غ(2)مرفكع
 .(3)َّٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱقاؿ تعالى:  الذين(:) االسم الموصول - ب

 .(4)الكريـ القرآف مفمحتممة ستة مكاضع  في - اىن – الفصؿ ردكك 
 حك جك مق حق مف خف حف جفُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: مةةةن(:) االسةةةم الموصةةةول - ت

 .(5)َّلك خك
 متعمػؽ( السػمكات فػي) إليػو, مضػاؼ جػر محػؿ فػي مبنػي مكصػكؿ اسػـ( مػف) مبتدأ,( كؿ)
 الضػػػمة الرفػػع كعالمػػػة مرفػػكع, كػػػؿ المبتػػدأ خبػػػر( آتػػي) حصػػػر, أداة( إال) "مػػف", صػػػمة بمحػػذكؼ
 .(6)الياء عمى المقدرة

 .(7)الكريـ القرآف مفمحتممة ثالثة مكاضع  في - ىنا – الفصؿ ردكك 
 كبالتػالي, المبتػدأ تعريػؼ عمػى يعمػؿ - ىنػا – إليػو بالمضػاؼ : الفصػؿالمضاف إليةه ضةميراً  .3

 رد ذلػؾ فػي مػائتيف كتسػعة عشػر مكضػعان محػتمالن بالفاصػؿ, كك  الميعىريفػة بػالنكرة االبتػداء يجكز
 : ف الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتيلقرآمف ا

 .(8)َّخك حك جك مقُّٱ: قاؿ تعالى: هاء الغائب() الضمير - أ
 

                                                           

 [.103]النحؿ:  (1)
 (.391/ 14) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (2)
 [.171]البقرة:  (3)
 . 171/ البقرة: 5/ الجمعة: 41/ العنكبكت: 18/ إبراىيـ: 33, 5المكاضع: المائدة:  (4)
 [.93]مريـ:  (5)
 (.341/ 16) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (6)
 . 26/ الرحمف: 93/ مريـ: 85المكاضع: البقرة:  (7)
 [.181]البقرة:  (8)
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 مكصػػكؿ اسػـ( الػذيف) جػر حػرؼ( عمػى) إليػو, مضػاؼ ضػمير( اليػاء) مرفػكع, مبتػدأ( إثػـ)
فػػي خمسػػة كثالثػػيف  - ىنػػا –الفصػػؿ  ردكك , (1)المبتػػدأ خبػػر بمحػػذكؼ متعمػػؽ جػػر محػػؿ فػػي مبنػػي

 .(2)القرآف الكريـ مفمحتمالن مكضعان 
 جم هل مل خل حل جل مك لك خكُّٱ قاؿ تعالى: هاء الغائبة(:) الضمير - ب

 .(3)َّحن جن ممخم حم

 (ىا) الضمير -, كفصؿ بينيما بالمضاؼ إليو (4)مرفكع خبر( الناس) مرفكع, مبتدأ( كقكد)
 .(5)مف القرآف الكريـمحتمالن في كاحد كعشريف مكضعان  - ىنا –الفصؿ  , ككرد-

 .(6)َّخف حف جف  مغُّٱ ؿ تعالى:قاهما(: ) الضمير - ت
 ىنػا – الفصػؿ ردكك , (7)مرفػكع خبػر( أكبػر) إليػو مضػاؼ ضػمير( ىمػا)ك مرفكع مبتدأ( إثـ)

 .(8)الكريـ القرآف مفمحتممة  ثالثة مكاضع في -
 .(9)َّٰى ين ىنُّٱ قاؿ تعالى: هم(:) الضمير - ث
 
 
 
 

                                                           

 (.363/ 2) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (1)
/ 89, 75, 72, 64/ المائدة: 93/ النساء: 162/ آؿ عمراف: 275, 264, 206, 181المكاضع: البقرة:  (2)

, 100 / النحػػػؿ:74/ يكسػػػؼ: 71/ ىػػػكد: 3ة: / التكبػػػ34, 16ؿ: / األنفػػػا176/ األعػػػراؼ: 159, 73األنعػػػاـ: 
/ 15/ األحقػػػاؼ: 40, 10/ الشػػػكرل: 82/ يػػػس: 6/ األحػػػزاب: 14/ لقمػػػاف: 116/ المؤمنػػػكف: 7/ مػػػريـ: 106

 . 13/ الحج: 9/ القارعة: 27, 26/ المطففيف: 6/ الصؼ: 13, 13الحديد: 
 [.24]البقرة:  (3)
 (.77/ 1) , صافي,آفالجدكؿ في إعراب القر انظر:  (4)
/ 52/ طػػو: 24, 24/ إبػػراىيـ: 35/ الرعػػد: 187, 187/ األعػػراؼ: 131/ األنعػػاـ: 24المكاضػػع: البقػػرة:  (5)

/ 54/ الػػػػػرحمف: 65/ الصػػػػػافات: 12, 12/ سػػػػبل: 62/ األحػػػػػزاب: 59/القصػػػػص: 148/ الشػػػػػعراء: 33الحػػػػج: 
 . 9/ النازعات: 32, 23/ الحاقة: 6/ التحريـ: 21الحديد: 

 [.219]البقرة:  (6)
 (.454/ 2) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (7)
 . 47/ المؤمنكف: 76/ النحؿ: 219المكاضع: البقرة:  (8)
 [.38]الشكرل:  (9)
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ثالثػػة  فػػي - اىنػػ – الفصػػؿ ردكك شػػكرل( خبػػر المبتػػدأ, ) ىػػـ( مضػػاؼ إليػػو,) )أمػػر( مبتػػدأ,
 .(1)الكريـ القرآف مفمحتمالن  مكضعان  كسبعيف

(:) الضمير - ج  .(2)َّلك اك يقُّٱ قاؿ تعالى: هنَّ
 . (3)الكريـ القرآف مفمحتممة  ثالثة مكاضع في - ىنا – الفصؿ ردكك 

  .(4)َّمن خن حن جن ممُّٱ قاؿ تعالى: نا المتكممين(:) الضمير - ح

-, كفصػؿ بينيمػا بالمضػاؼ إليػو (5)رفػكعم خبػر الجاللػة لفظ( اهلل)ك مرفكع, مبتدأ( حسب)
 .(6)الكريـ القرآف مفمحتمالن  مكضعان  ستة عشر في - ىنا – الفصؿ , ككرد-(نا) الضمير

 .(7) َّيب ىب نب مبُّٱ قاؿ تعالى: ياء المتكمم(:) الضمير - خ
 يػػاء المػػتكمـ( مضػػاؼ إليػػو,) المػػتكمـ, يػػاء قبػػؿ مػػا عمػػى المقػػدرة بالضػػمة مرفػػكع مبتػػدأ )رب(

 مكضػػعان  اثنػػيف كعشػػريف فػػي - ىنػػا – الفصػػؿ ردكك , (8)خبػػر رفػػع محػػؿ فػػي مكصػػكؿ اسػػـ )الػػذم(
 .(9)الكريـ القرآف مفمحتمالن 

                                                           

/ المائػػدة: 121, 97/ النسػػاء: 110, 197, 151, 136/ اؿ عمػػراف: 257, 100, 17المكاضػػع: البقػػرة:  (1)
, 10, 8/ يػػػكنس: 95, 92, 73, 71, 67, 8/ التكبػػػة: 75, 73, 72: / األنفػػػاؿ201/ األعػػػراؼ: 103, 51
, 18/ الكيػػػػؼ: 97/ اإلسػػػػراء: 101, 83, 75, 22/ النحػػػػؿ:  50, 43, 26, 18/ إبػػػػراىيـ: 18/ الرعػػػػد: 10
/ النػكر: 70, 63, 60/ المؤمنكف: 23/ الحج: 24/ األنبياء: 66/ طو: 95/ مريـ: 106, 22, 22, 22, 21
/ فػػػاطر: 41/ سػػػبل: 44, 6/ األحػػػزاب: 20/ السػػػجدة: 63/ العنكبػػػكت: 61/ النمػػػؿ: 113 / الشػػػعراء: 57, 39
/ المجادلػػة: 4/ الحجػػرات: 29, 29/ الفػػتح: 19/ الجاثيػػة: 67/ الزخػػرؼ: 38/ الشػػكرل: 60, 29/ الزمػػر: 33
 . 23/ إبراىيـ: 8/ البينة: 9, 8/ التحريـ: 14, 14/ الحشر: 8, 2
 [.228]البقرة:  (2)
 . 3, 3/ الطالؽ: 228ضع: البقرة: المكا (3)
 [.173]آؿ عمراف:  (4)
 (.377/ 4) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (5)
/ األنبيػػػاء: 50/ طػػػو: 14/ الكيػػػؼ: 40/ النحػػػؿ: 155/ النسػػػاء: 173/ آؿ عمػػػراف: 88المكاضػػػع: البقػػػرة:  (6)

/ القمػػػر: 80, 58الزخػػػرؼ:  /30, 5/ فصػػػمت: 16/ يػػػس: 46/ العنكبػػػكت: 23/ القصػػػص: 40/ الحػػػج: 112
50 . 
 [.258]البقرة:  (7)
 (.109/ 1) ,لدعاسا ,إعراب القرآفانظر:  (8)
/ األنبيػاء: 22/ الكيػؼ: 92, 88, 51, 29/ ىػكد: 128/ التكبػة: 40/ آؿ عمػراف: 258المكاضع: البقرة:  (9)
/ 28/ غػػافر: 38 / الزمػػر:47/ سبػػػ: 85, 37, 34/ القصػػص: 188, 180, 164, 145, 109/ الشػعراء: 4

 . 16, 15الفجر: 
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 .(1)َّخل حل جلُّٱ قاؿ تعالى: كم(:) الضمير - د
 ردكك , (2)مرفػػكع خبػػر( إلػػو) إليػػو مضػػاؼ جػػر محػػؿ فػػي ضػػمير( كػػـ)ك مرفػػكع مبتػػدأ( إلػػو) 
 .(3)الكريـ القرآف مفمحتمالن  مكضعان  اثنيف كثالثيف في -ىنا– الفصؿ

 .(4)َّري ٰى ين  ىن نن من زنُّٱ قاؿ تعالى: كما(:) الضمير - ذ
, كلـ يرد غير ىػذا (5)المبتدأ خبر فيسقي( الجممة) إليو, مضاؼ الكاؼ()ك مبتدأ, أحدكما()

 قرآف الكريـ.المكضع في ال
 .(6)َّخئ حئ جئ يي  ىي نيُّٱ قاؿ تعالى: كاف الخطاب(:) الضمير - ر

 ثالثة عشػر في - ىنا – الفصؿ خبر, ككرد أعمـ(ك) و,إلي مضاؼ ك)الكاؼ( مبتدأ, )رب(
 . (7)الكريـ القرآفمحتمالن مف  مكضعان 

مػف القػرآف الكػريـ, تكزعػت محتممػة ككرد ذلػؾ فػي أربعػة مكاضػع اسم إشةارة(: ) المضاف إليه .4
 :تيعمى النحك اآل

 . (8)َّمث هت مت هب مب هئ مئُّٱ قاؿ تعالى: ذل (:) اسم اإلشارة - أ
فػػي ( كػػاف) إليػػو, جممػػة مضػػاؼ جػػر محػػؿ فػػي مبنػػي إشػػارة اسػػـ( ذلػػؾ) مرفػػكع, مبتػػدأ( كػػؿ)

 محؿ رفع خبر المبتدأ.
 .(9)َّىن من خن حن جن يم ىمُّٱ كقكلو تعالى:

 

                                                           

 [.163]البقرة:  (1)
 (.323/ 2) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (2)
/ األعػراؼ: 147/ األنعػاـ: 55, 5/ المائػدة: 11/ النساء: 195/ اؿ عمراف: 223, 163المكاضع: البقرة:  (3)

, 59/ طػػػػو: 19, 110/ الكيػػػػؼ: 84, 66, 54, 25/ اإلسػػػػراء: 22/ النحػػػػؿ: 23/ يػػػػكنس: 28/ األنفػػػػاؿ: 24
/ القمػػػر: 34/ الجاثيػػػة: 6/ فصػػػمت: 19/ يػػػس: 28/ لقمػػػاف: 25/ العنكبػػػكت: 108, 56/ األنبيػػػاء: 123, 96
 . 34/ الحج: 5/ التغابف: 15, 12/ الحديد: 42
 [.41]يكسؼ:  (4)
 (.89/ 2) ,لدعاسا ,إعراب القرآفانظر:  (5)
 [.55]اإلسراء:  (6)
/ 10/ مريـ: 58/ الكيؼ: 55/ اإلسراء: 128/ النحؿ: 40/ يكنس: 64/ األنفاؿ: 133ـ: المكاضع: األنعا (7)

 . 3/ العمؽ: 22/ ؽ: 57/ الزخرؼ: 21/ سبل: 69, 68القصص: 
 [.38]اإلسراء:  (8)
 [.35]الزخرؼ:  (9)
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 . (1)َّجم هل مل خل حلُّٱ قاؿ تعالى: اسم اإلشارة )أولئ (: - ب

فػي ( كػاف) إليػو, جممػة مضػاؼ جػر محػؿ فػي مبنػي إشػارة اسػـ( أكلئؾ) مرفكع, مبتدأ( كؿ)
 محؿ رفع خبر المبتدأ.

 . (2)َّخك حك جك مقُّٱ كقكلو تعالى:

اسـ اإلشارة ) ىك يبكر(, كفصؿ بينيما بالمضاؼ إليو) مكر( مبتدأ, كخبره الجممة االسمية)
 أكلئؾ(.
  المضاف إليه اسمًا مقدرًا في المعنى دون المفظ: -ثالثًا 

 خص حص مس خسُّٱكػػػػػػػؿ( إذا لحقيػػػػػػػا تنػػػػػػػكيف العػػػػػػػكض, قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: ) كذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي لفظػػػػػػػة
  .(3)َّمص

, عمى يدؿ( كؿ) ككف بالنكرة البدء سكغ الذم(, ك)كؿ( مبتدأ, ك"أم )كؿ أحد  ىػك ثـ عمـك
كؿ( كخبره بالمضػاؼ إليػو المقػدر ) ككرد الفصؿ بيف المبتدأ, (4)امرئ" كؿ أم مضاؼ تلكيؿ عمى

 .(5)مف القرآف الكريـمحتمالن في كاحد كثالثيف مكضعان 
 

 الفصل بالمعمول:  - المطمب السادس

 خم حم جمُّٱ بػػيف المبتػػدأ كخبػػره, كمػػف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى: - ىنػػا – يجػػكز كقػػكع الفصػػؿ
 .(6)َّىم مم

قدـ المعمكؿ )في صالتيـ( عمى الخبر )خاشعكف( لالىتماـ بالصالة كبياف مدل تعمقيـ 
كبالخشكع  الصالة بلداء كصفيـ بيف الجمع لقصد الصالة في بككنو ىنا بيا, "كتقييد الخشكع

                                                           

 [.36]اإلسراء:  (1)
 [.10]فاطر:  (2)
 [.84]اإلسراء:  (3)
 (.104/ 15) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (4)
/ 54/ األنفػػػػاؿ: 85, 132/ األنعػػػػاـ: 78/ النسػػػػاء: 7/ اؿ عمػػػػراف: 285, 116, 148المكاضػػػػع: البقػػػػرة:  (5)

/ النمؿ: 41/ النكر: 99, 93, 85, 33/ األنبياء: 135/ طو: 84/ اإلسراء: 2/ الرعد: 6/ ىكد: 38األعراؼ: 
87 : / غػػػافر: 14/ ؽ: 5/ الزمػػػر: 48, 19, 14/ ص: 40, 32/ يػػػس: 13/ فػػػاطر: 29/ لقمػػػاف: 26/ الػػػرـك
 . 19/ األحقاؼ: 48
 [.2]المؤمنكف:  (6)
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 الخشكع إذ غيرىا, كفي الصالة حالة في يككف هلل الخشكع فأل ؛الصالة حاؿ في كاف إذا كخاصة
 .صالتو حالة في المصمي بو يتمبس كلكنو ,الصالة أفعاؿ مف فميس ,القمب محمو

كألنػػو  قػػدمت؛ كلػػذلؾ كقكتػػو الخشػػكع بإثػػارة الحػػاالت أكلػػى الصػػالة ألف ؛الصػػالة مػػع كذكػػر
 -تعػالى– هلل كػاف لما الخشكع كألف لو؛ كخضكع - تعالى – هلل خشكع الصالة فإف أعمؽ بالصالة

 ربػػو يػػدم بػػيف أنػػو نفسػػو فيشػػعر ربػػو ينػػاجي المصػػمي ألف ؛الصػػالة حػػاؿ بػػو األحػػكاؿ أكلػػى كػػاف
 كمصػػػػدر الشػػػػرعية اآلداب رأس كىػػػػي تعػػػػالى الخػػػػالؽ مػػػػع المعاممػػػػة آداب مػػػػف كىػػػػذا ,لػػػػو فيخشػػػػع
 .(1)كميا" الخيرات

 .(2)َّٰذ يي ىي ميخي حيُّٱكقكلو تعالى: 
( كخبػره )أكاب( لالىتمػاـ فصؿ فييػا شػبو الجممػ ة )لػو( كىػي معمػكؿ الخبػر بػيف المبتػدأ )كػؿه

 .(3)بالضمير المجركر
القرآف  مف محتمؿو  مائة كخمسيف مكضعو  ككرد الفصؿ بالمعمكؿ بيف المبتدأ كخبره في ثالث

 .(4)الكريـ
                                                           

 (.9/ 18) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
 [.19]ص:  (2)
 (.229/ 23) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (3)
, 138, 136, 133, 116, 114, 114, 85, 82, 81, 39, 36, 29, 25, 25, 6المكاضع: البقرة:  (4)

/ آؿ عمراف: 284, 283, 282, 275, 271, 265, 257, 234, 233, 228, 217, 200, 179, 139
/ 176, 57, 17, 12, 11/ النساء: 189, 180, 167, 156, 116, 107, 85, 84, 81, 66, 29

, 102, 101, 92, 17, 1/ األنعاـ: 120, 117, 88, 41, 41, 40, 33, 33, 19, 17, 5المائدة: 
/ التكبة: 72, 72, 47, 41/ األنفاؿ: 154, 68, 45, 42, 41, 36, 24, 24, 8ألعراؼ: / ا150, 139
, 28, 23, 19, 15, 12, 4/ ىكد: 27, 27, 26, 7/ يكنس: 116, 108, 101, 45, 39, 38, 21

/ 37, 34, 26, 10, 8, 5/ الرعد: 105, 105, 75, 72, 66, 58, 37, 13/ يكسؼ: 113, 106
/ الكيؼ: 72/ اإلسراء: 100, 71, 54, 53, 40, 31, 10, 6, 5/ النحؿ: 44جر: / الح22, 21إبراىيـ: 

, 49, 43, 42, 36, 33, 32, 28, 27, 12, 1/ األنبياء: 123, 18, 5/ طو: 38, 21, 9/ مريـ: 50
/ 56, 49, 36, 33, 23, 8/ الحج: 102, 101, 100, 100, 99, 98, 96, 95, 93, 56, 52, 50

/ 104, 77, 71, 70, 70, 63, 61, 59, 58, 53, 47, 21, 20, 11, 9, 8, 5, 4, 3, 2المؤمنكف: 
, 36, 5, 3/ النمؿ: 136, 96, 14/ الشعراء: 26, 24, 16/ الفرقاف: 64, 35, 28, 15, 13, 11النكر: 

: 46/ العنكبكت: 61, 52, 28, 12/ القصص: 89, 76, 66 , 32, 28, 28, 26, 16, 15, 7, 3/ الرـك
/ يس: 33/ فاطر: 52, 47, 41, 38, 21, 21, 13/ سبل: 44/ األحزاب:10/ السجدة:4:/ لقماف50, 33
/ 70, 47, 26, 25/ الصافات: 80, 79, 75, 73, 71, 57, 53, 51, 41, 40, 37, 33, 10
/ الزخرؼ: 29, 9/ الشكرل:44, 44, 31, 31, 7/ فصمت:8/ غافر:62, 16, 3/ الزمر: 68, 58, 19ص:
/ 18, 13/ محمد: 5/ األحقاؼ:9/ الدخاف:80, 75, 73, 71, 67, 57, 47 ,36, 35, 21, 20, 18

/ 83/ الكاقعة: 52, 26/ الرحمف: 40, 21, 12, 11/الطكر:13, 11/ الذاريات:23, 22/ ؽ:16الحجرات: 
/ 11, 3/ الممتحنة: 14, 6, 3/ الحشر: 17, 11, 6, 3/ المجادلة: 26, 16, 12, 10, 4, 3, 2الحديد:

, 29, 27, 23/ المعارج: 46, 40, 37/ القمـ: 1/ الممؾ:4/ التحريـ: 11, 8, 7, 2, 1التغابف: /6المنافقكف:
, 34, 28, 24, 19, 15/ المرسالت: 30, 24, 23, 14, 12/ القيامة: 38, 9/ المدثر: 34, 33, 32
طففيف: / الم19/ االنفطار: 40, 38, 37, 10, 6/ عبس: 8/ النازعات: 3/ النبل: 49, 48, 45, 40, 37
 .5/ الماعكف: 8/ البينة: 19/ الميؿ: 23/ الفجر: 8, 2/الغاشية: 20, 9, 7, 6/ البركج: 10
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 الفصل بالتوابع: - المطمب السابع
 كيتكزع عمى النحك اآلتي: الفصل بالعطف: -أوالً 

 َّ ٍُّّٱتعػػػػػػػالى:  ولػػػػػػإذا كػػػػػػاف المبتػػػػػػػدأ نكػػػػػػرة محضػػػػػػة, نحػػػػػػػك قك واجةةةةةةةٌب:  فصةةةةةةلٌ  - أ
َُّّ(1). 

( كقػػكؿه  طاعػػةه )ذكػػر الطػػاىر بػػف عاشػػكر قكلػػو: "  خبػػره مبتػػدأ كىػػك ,مسػػتلنؼه  كػػالـه  معػػركؼه
 كقػكؿ طاعةه, األمر: تقديره محذكؼ, لمبتدأ خبرأك  ليـ, خيره  معركؼه  كقكؿه  طاعة أم محذكؼ؛
 . (2)يطيعكا" أف اهلل أمر أم معركؼ؛

, كىػك فصػؿه فاصالن باالسـ المعطكؼ كفؽ اإلعراب األكؿ عد  كبالتالي فإف )قكؿ معركؼ( ت
 -ىنا-, ككرد الفصؿألف المبتدأ نكرة محضة كالفاصؿ يفيده التخصيص الالـز لالبتداء بو ؛كاجبه 
 .(3)مف القرآف الكريـسبعة مكاضع محتممة في 

 .(4)َّىن من خن حن جن يم ىمُّٱ قكلو تعالى:كمنو  فصٌل جائٌز: - ب

 . (5)المبتدأ خبر (:فمتكئك ) (,ىـ) عمى معطكؼ (:كأزكاجيـ) ,مبتدأ (:ىـ)

ذاكحػػكؿ إعػػراب االسػػميف المتعػػاطفيف بىػػر مبتػػدأيف بعػػد ًجٍئػػت , يقػػكؿ السػػيكطي: "كىاً   كىاًحػػد ًبخى
ٍيوو  فىذىب (قىاًئـ كىعىٍمرك زيد) :نىٍحك  الثيػاًني كىخبر ,كؿاأل خبر اٍلمىٍذكيكر أىفإلى  كالمبرد كالمازني ًسيبىكى

ذىب ,مىٍحذيكؼ قىػاؿى  ,عىكسػوإلػى  عيٍصػفيكر كىاٍبف السراج اٍبف كى كفى  كى ػري ٌيػر أىٍنػت آخى ػا تىٍقػًديـ ًفػي ميخى  أىييمى
  .(6)ًشٍئت"

 .(7)القرآف الكريـ محتمالن مفمكضعان  أربعة كعشريففي  - ىنا – ككرد الفصؿ
 

                                                           

 [.20]محمد:  (1)
 (.109/ 26) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
 . 21/ محمد: 109/ األنبياء: 38/ األنعاـ: 92/ النساء: 157/ اؿ عمراف: 263, 217المكاضع: البقرة:  (3)
 [. 56 ]يس: (4)
 (. 96/ 3) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (5)
 (.391/ 1) , السيكطي,ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (6)
/ يكسػؼ: 73/ ىكد: 100, 71, 67, 62/ التكبة: 28/ األنفاؿ: 90, 38/ المائدة: 11المكاضع: النساء:  (7)
/  5/ فصػػػمت: 56/ يػػػس: 28فػػػاطر: / 46/ العنكبػػػكت: 35/ القصػػػص: 2/  النػػػكر:66/ طػػػو: 46/ الكيػػػؼ: 8

 .15/ التغابف: 6, 5/ الرحمف: 53/ القمر: 15/ األحقاؼ: 4الجاثية: 
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  :كيتكزع عمى النحك اآلتي الفصل بالنعت: - ثانياً 
 مف خف حفُّٱتعػالى:  إذا كػاف المبتػدأ نكػرة محضػة, كمنػو قكلػو فصٌل واجةٌب: - أ

 .(1)َّلك خك حك جك مق حق

 .(2)يعذبيـ() آخركف( كخبره) مرجكف( بيف المبتدأ) الفصؿ بالنعت - ىنا –فكقع 
؛ ألف المبتدأ نكرة محضة, كالفاصؿ يفيده التخصيص الالـز لالبتداء كاجبه كىذا الفصؿ 
 ضة ال فائدة لممتكمـ في اإلخبار عنيا. بو؛ ألف النكرة المح

. (3)َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱكقكلو تعالى: 
 . (4)في ثمانية كثالثيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا-ككرد الفصؿ

 .(5)َّىف يث ىث نث مث زثُّٱ قاؿ تعالى: فصٌل جائٌز: - ب

 ىػذا كالتقػدير: ,المبتػدأ خبػر بمحػذكؼ متعمقػاف (:بالشير) ,صفة (:الحراـ) ,مبتدأ (:الشير)
مػف القػرآف  ان محػتمالن ضػعخمسػة عشػر مك فػي  - ىنػا – ,  ككرد الفصػؿ(6)الشير ىذا مقابؿ الشير
 .(7)الكريـ
 :الفصل بالبدل - ثالثاً 

 خس حسُّٱتعػػػػالى:  ولػػػبػػػػيف المبتػػػدأ كخبػػػره, كمنػػػػو قك  - ىنػػػا – يجػػػكز كقػػػكع الفصػػػػؿ
 .(8)َّخص حص مس

                                                           

 [.106]التكبة:  (1)
 (.29/ 11) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (2)
 [.39]يكسؼ:  (3)
/ 75, 66 / المائدة:77/ النساء:157/ آؿ عمراف: 263, 220, 221, 217, 103المكاضع: البقرة:  (4)

/ 54/ النحؿ: 39/ يكسؼ: 110/ ىكد:  19/ يكنس: 106, 72, 3/التكبة:  68/ األنفاؿ: 38, 2األنعاـ: 
: 53/ العنكبكت: 75/ النمؿ: 48/ النكر: 129طو:  / فصمت: 11/ ص: 41, 37/ يس: 13/ سبل: 33/ الرـك
/ 8/ النازعات:  8/ الغاشية:  22/ القيامة: 27, 26, 16/ الحديد: 25/ الفتح: 13/ محمد: 14/ الشكرل: 45

 .  53القمر: 
 .  194البقرة:  (5)
 (. 81/ 1) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (6)
/ الرعػد: 108/ التكبػة: 169, 58/ األعػراؼ: 32, 32/ األنعاـ: 185/ اؿ عمراف: 194المكاضع: البقرة:  (7)

 . 36/ محمد: 20/ الحديد: 63 / القصص:26/ الفرقاف: 60/ النكر: 76/ مريـ: 46/ الكيؼ: 26
 [.140]آؿ عمراف:  (8)
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 لمخطػػػػاب, :(الكػػػػاؼ)ك ,لمبعػػػػد :(ـالػػػػال)ك ,مبتػػػػدأ رفػػػػع محػػػػؿ فػػػػي مبنػػػػي إشػػػػارة اسػػػػـ :(تػػػػي)
 . (1)تمؾ() خبر :تمؾ(, كجممة )نداكليا() مف بدؿ :(األياـ)

 . (2)َّاك يق ىق يفُّٱكقاؿ تعالى: 

 يككف أف كيجكز الرفع, في تبعو لو نعتأك  (ذا) مف "بدؿ( الفضؿ)حيث يجكز أف تككف 
 . (3)منو" بحاؿ متعمؽ بعده كالمجركر كالجار لممبتدأ, خبران 

 . (4)َّحب جب هئ مئ خئ حئُّٱعالى: كقكلو ت

بىره  :النيٍخًؿ( فجاءت )ًمفى  ـه  خى ( ,ميقىدي , كقكلو )مف طمعيا( ميٍبتىدىأه  :ك)ًقٍنكافه "بدؿ بعض  :ميؤىخيره
 .(5)مف النخؿ بإعادة حرؼ الجر الداخؿ عمى المبدؿ منو"

 .(6)القرآف الكريـ محتمالن مففي تسعة عشر مكضعان  - ىنا – ككرد الفصؿ
 

 الفصل ببعض الحروف المتنوعة: - الثامن المطمب
بػيف المبتػدأ )قػد, إذف, حػركؼ النفػي, حػركؼ التسػكيؼ, مػا الزائػدة(  :الفصؿ بالحركؼ يعد  
 عمى النحك اآلتي: كخبره جائزنا

 . (7)َّين ىن من خنُّٱقاؿ تعالى:  الفصل ب )قد(: .1
 .(8)َّخص حص مس خس حسُّٱكقكلو تعالى: 

: كتقميؿ كقكع المضارع, قاؿ تعػالى ,يد كقكع الماضيقد( يفيد الداللة عمى تلك) كالفصؿ ب
 . (9)َّمن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱ

                                                           

 (.317/ 4) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (1)
 [.70]النساء:  (2)
 (.87/ 5) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (3)
 [.99]األنعاـ:  (4)
 (.400/ 7) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (5)
/ 57/ اإلسػػػػػراء: 101, 43/ األعػػػػػراؼ: 99/ األنعػػػػػاـ: 171, 70ء: / النسػػػػػا140المكاضػػػػػع:  آؿ عمػػػػػراف:  (6)

/ 23/ ؽ: 6/ الجاثيػة: 51/ الزخرؼ: 39/ غافر: 64, 43/ العنكبكت: 83, 34/ القصص: 59, 15الكيؼ: 
 . 39/ النبل: 21الحشر: 

 [.154]آؿ عمراف:  (7)
 [.41]النكر:  (8)
 [.61]المائدة:  (9)
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يبػيف  -عػز كجػؿ  –كخبره جممة )قد خرجكا بو(, كاهلل  ,فجاء الضمير المنفصؿ )ىـ( مبتدأ
 لشػدة كػذلؾ؛ كخرجػكا كافريف دخمكا ىـ أم عيف؛ طرفة قمكبيـ يخالط لـ اإليماف في ىذه اآلية "أف

 تبػدلت إذا الحالػة إذ المتعارؼ, ىك ذلؾ ألف بينيما؛ كما الزمنيف استغراؽ فالمقصكد ـ,قمكبي قسكة
 الػػذم الكجػػو بغيػػر خػػرج: تقػػكؿ كالعػػرب آمنػػا,: قػػكليـ فػػي الكػػذب تسػػجيؿ ذلػػؾ ففػػي تبػػدليا, اسػػتمر
  .(1)بو" دخؿ

 ـ. )قد( بيف المبتدأ كخبره في الثالثة مكاضع السابقة مف القرآف الكري كقد كقع الفصؿ ب
 . (2)َّجف مغ جغ معُّٱقاؿ تعالى:  ( المهممة لتأكيد الخبر:الفصل ب )إًذا .2

 .(3)َّجس مخ جخ محُّٱكقكلو تعالى: 
 . ( بيف المبتدأ كالخبر في القرآف الكريـ في المكضعيف السابقيف فقط)إذنا ككقع الفصؿ ب

 .(كىي: )ال( ك)لـ( ك)لف الفصل بحروف النفي لنفي الخبر: .3
 . (4)َّمس خس حس جسُّٱ قاؿ تعالى:: ال() الفصل ب - أ

 .(5)القرآف الكريـ محتمالن مفككرد الفصؿ ب)ال( بيف المبتدأ كخبره في ثالثة كتسعيف مكضعان 
 . (6)َّحم جم يل ىل مل خلُّٱقاؿ تعالى: : لم() الفصل ب - ب

 .(7)َّجب هئ مئ خئ حئ جئُّٱكقاؿ تعالى: 
 كلـ يرد غير ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ. 

                                                           

 (.247/ 6) ,, ابف عاشكرالتحرير كالتنكير (1)
 [.12]النازعات:  (2)
 [.22]النجـ:  (3)
 . 100البقرة:  (4)
/ آؿ عمراف: 276, 275, 272, 264, 258, 232, 216, 205, 171, 100, 18المكاضع: البقرة:  (5)

/ 160, 61, 20, 12/ األنعاـ: 108, 103, 64/ المائدة: 11/ النساء: 161, 140, 86, 66, 57, 25
, 87, 80, 37, 24, 19/ التكبة: 60, 56, 55, 21/ األنفاؿ: 198, 197, 100, 95, 58األعراؼ: 

/ 39/ مريـ: 111, 75, 74, 49/ النحؿ: 107, 15/ يكسؼ: 15/ ىكد: 54, 47/ يكنس: 109, 93
, 61, 50, 24, 18/ النمؿ: 202/ الشعراء: 19, 3, 3/ النكر: 62, 59/ المؤمنكف: 100, 24األنبياء: 

/ 9, 7/ يس: 53/ األحزاب: 15/ السجدة: 25/ لقماف: 63, 53, 2/ العنكبكت: 66, 11, 9/ القصص: 85
/ 19/ األحقاؼ: 22/ الجاثية: 66/ الزخرؼ: 38, 16, 4/ فصمت: 20/ غافر: 69, 54, 29الزمر: 

 . 3/ المنافقكف: 5/ الجمعة:7, 5/ الصؼ: 23/ الحديد: 15/ الطكر: 4, 2الحجرات: 
 [.20]ىكد:  (6)
 [.19زاب: ]األح (7)
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  .(1)َّخئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّٱقاؿ تعالى:  الفصل ب )لن(: - ت

 كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.
( الفصل بحرفي التنفيس: .4 )السِّيفي  أم استقباؿ؛ أم ؛تنفيس "حرؼ كىما )السيف( ك)سكؼ(, كى

 مرادفة كىي ,بعيدان أك  قريبان  استقباالن  كاف ءن اسك  لالستقباؿ, فتمحضو المضارع عمى تدخؿ أنيا
 .(2)"انان زم أكسع سكؼ إف: كقيؿ سكؼ,

 جم يل ىل مل خلُّٱقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: : السةةةةةةين() الفصةةةةةةل ب - أ
 .(3)َّخن حن جن يم ىم مم خم حم

 مم ام يل ىلمل يك ىك مك لكُّٱكقاؿ تعالى: 
 ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 .(4)َّيي ىي
"لتلكيد حصكؿ الرحمة في المستقبؿ, فحرؼ االسػتقباؿ يفيػد مػع المضػارع  - ىنا –فالسيف 

 .(5)ما تفيد )قد( مع الماضي"
 .(6)القرآف الكريـ محتممة فييف( بيف المبتدأ كخبره في خمسة مكاضع ككقع الفصؿ ب )الس

 مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱقػػػاؿ تعػػػالى: : سةةةوف() الفصةةةل ب - ب
 .(7)َّىن نن من زن رن

 كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. 

  .(8)َّمص خص حص مس خس حسُّٱقاؿ تعالى: الفصل ب )ما( الزائدة:  .5
 (:ميزكـ) ,لمتنبيو كالياء ,نعت محؿ في إشارة ـاس (:ىنالؾ) ,زائدة (:ما) ,مبتدأ جند(:)

 .(9)المبتدأ خبر

                                                           

 [.4]محمد:  (1)
 (.255/ 4) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
 [.122]النساء:  (3)
 [.71]التكبة:  (4)
 (.263/ 10) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (5)
: 48/ ىكد: 71/ التكبة: 182/ األعراؼ: 122المكاضع: النساء:  (6)  .3/ الرـك
 [.152]النساء:  (7)
 [.11]ص:  (8)
 (. 120/ 3لدعاس )ا ,انظر: إعراب القرآف (9)
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 مت خت حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئُّٱكقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى: 
 .(1)َّحس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 .الكريـ القرآف في يفالمكضع ىذيف غير يرد كلـ
 والمتتبع لمواضع الفصل في الجممة االسمية يالحظ ما يأتي: 

خبػػره ثمانيػػػة فكاصػػؿ, كىػػك عػػػدد ال بػػلس بػػػو مػػف الفكاصػػػؿ, بمػػغ عػػدد الفكاصػػػؿ بػػيف المبتػػػدأ ك  -
كيرجع ذلؾ إلى طبيعة العالقة التي تربط بيف المبتدأ كالخبر, فيي عالقة اقتضاء ال مجاكرة؛ 
في ىػػذه  ألفي كجػػكد المبتػػدأ يكًجػػب كجػػكد خبػػر المبتػػدأ؛ لتكػػكف الجممػػة مقبكلػػةن داللينػػا كتركيبينػػا, كا 

, -كأشػػرتي إلػػى كػػؿ كاحػػدة فػػي مكضػػعيا - يقصػػدىا السػػياؽالفكاصػػؿ جػػاءت ألغػػراض دالليػػةو 
 كلكنيا حافظت عمى التالـز االقتضائي بيف المبتدأ كخبره. 

كانت الفصؿ بالمضاؼ إليو, حيث بمغت عدد مكاضع الفصؿ  - ىنا –لفصؿ ضع اأكثري مكا -
تػداء كحتػى يجػكز االب ,مائة كتسعة كستيف مكضعان, كيرجع ذلؾ إلى مجيء المبتدأ نكرة ثالث
بػػٌد مػػف إضػػافتو, كالعالقػػة بػػيف المتضػػايفيف ىػػي عالقػػة مجػػاكرة, فيمػػا يشػػكالف مػػا يشػػبو  بػػو ال

المفػػردة الكاحػػدة, فالفصػػؿ بينيمػػا كفصػػؿ المفػػردة الكاحػػدة إلػػى جػػزأيف, كىػػذا أمػػره قبػػيح؛ لػػذلؾ 
فالفصػػؿي بػػيف المبتػػدأ كخبػػره أسػػيؿ مػػف الفصػػؿ بػػيف شػػقي العنصػػر الكاحػػد, كىػػذا مػػا جػػاء بػػو 

 ضافي أكالن ثـ جاء بخبر المبتدأ.حيث أكمؿ التركيب اإل ,الكريـالقرآف 
كبمغت عدد مكاضعو ثالثمائة كخمسيف مكضعان, كيرجع ذلؾ إلػى  ,يمي ذلؾ الفصؿ بالمعمكؿ -

تكسع العرب في الجار كالمجركر كالظرؼ بحريػة دكف منػع, فيػك يقػع فػي المرتبػة األكلػى مػف 
ـ؛ لػػذا فػػال يعتػػد  بالفصػػؿ بػػيف المتالزمػػيف إذا كػػاف الفكاصػػؿ التػػي يتكسػػع فييػػا العػػرب فػػي الكػػال

 يتسػػع الجػػر كحػػرؼ الظػػرؼ" الفاصػػؿ ظرفنػػا أك جػػار كمجػػركر, كىػػذا مػػا ذكػػره النحػػاة بقػػكليـ:
 .(3)فصؿ" كال بالظرؼ الفصؿ, ك"(2)غيرىما" في يتسع ال ما فييما

فصػػؿ مائػػة يمػػي ذلػػؾ الفصػػؿ بالجممػػة التػػي ال محػػٌؿ ليػػا مػػف اإلعػػراب, كبمغػػت عػػدد مكاضػػع ال -
كخمسة كسػبعيف فاصػالن؛ ألنيػا تقػع فػي المرتبػة الثانيػة مػف الفكاصػؿ التػي يتكسػع فييػا العػرب 
في الكالـ؛ لكثرتيا؛ ألنيا ال تغير مجػرل الكػالـ, كال تضػعؼ العالقػة بػيف المتالزمػيف, كعمػى 

                                                           

 [.24]ص:  (1)
 (. 355/ 2)األنبارم, اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف,  (2)
 (. 145/ 2)ابف ىشاـ, أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ,  (3)
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زال كتخصيصو المبتدأ الرغـ مف ذلؾ إال أٌنيا أدت دكرنا معنكينا عظيمنا  في تكضيح  اإلبياـ ةكا 
 ال األسػماء ىػذه أف كاعمػـ" :الصػمة جممػة عػف حديثػو أثناءفي  ذلؾ عف جني ابف كعٌبر, عنو
 أضػافت التػي االعتراضية بالجممة كالفصؿ, (1)"كتخصصيا تكضحيا بصالت إال معانييا تتـ

 .الجنة في كالترغيب كالتعظيـ كالحصر كمختمفةن  جديدةن  معاني
الفكاصؿ الزائدة, كتػرل الباحثػة أٌنػو كممػا كانػت الحاجػة إلػى  أٌما بقية الفكاصؿ فيي تقع ضمف -

 مكاضع الفصؿ بو. عددالفاصؿ الزائد أكبر, زادت 
 المػػبس بػػيف يف مكضػػعان؛ لمحاجػػة إلييػػا فػػي إزالػػةإال( فػػي مائػػة كثمانيػػة كأربعػػػ )فجػػاء الفصػػؿ بػػ -

يػػو عالمػػات اإلعػػراب, إٍف( النافيػػة كالمبتػػدأ, كيػػزداد دكرىػػا أىميػػةن إذا كػػاف المبتػػدأ ال تظيػػر عم)
 كذلؾ كركدىا في جممة االستفياـ كدكرىا في تقريػر الكػالـ كتلكيػده, ككركدىػا مقػدرة فػي جممػة

فادتيا معنى القصر, كبالتالي فيي أدت دكريف في الك)  دكرنا معنكينا كآخر لفظينا. :الـإنما( كا 
إليػو فػػي تلكيػػد  يمػي ذلػػؾ الفصػؿ بضػػمير الفصػػؿ فػي سػػتة كثمػػانيف مكضػعان؛ لمحاجػػة المعنكيػػة -

زالة ا  الشتباه بيف خبر المبتدأ كالصفة.المبتدأ, كتلدية المعنى المراد, كا 
كػػاف الفصػػؿ كاجبػػان يعمػػؿ عمػػى تخصػػيص المبتػػدأ؛ إلجػػازة االبتػػداء أثػػـ الفصػػؿ بػػالتكابع, سػػكاء  -

 يفيد التكسع كالشمكؿ في المبتدأ.بالنكرة, أك جائزان 
ال( أكبػر عػدد مػف بػيف ) كػاف لمفصػؿ بحػرؼ النفػيكفي النيايػة الفصػؿ بػالحركؼ المتنكعػة, ك  -

 عمػػػػػػػى دخكليػػػػػػػا كقبػػػػػػػيح ,كالحػػػػػػػاؿ لمسػػػػػػػتقبؿا نفػػػػػػػيلاصػػػػػػػؿ األخػػػػػػػرل؛ ألٌف )ال( "الحػػػػػػػركؼ الفك 
 ككاف ليا دكر في الداللة عمػى, كجاءت في أكثر مكاضعيا نافيةن لمفعؿ لممضارع (2)"الماضي
 معنى النفي أك تلكيده. استمرار

 
 
 

 
 

 
                                                           

 (. 189الممع في العربية, ابف جني, )ص:  (1)
 (.8)ص: الزجاجي, ت, حركؼ المعاني كالصفا (2)
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 المبحث الثاني
 في الجممة االسمية المنسوخةنحوي الالفصل 

 

 النسخ لغة:  -أوالً 

قامة الشيء إبطاؿ: النس   ىل ملٱُّ: قػاؿ تعػالى ,(1)مقامػو, كبمعنػى آخػر اإلزالػة آخػر كا 

 .(2)َّجي يه ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل

: الػػدار آثػػار الػػريح كنسػػخت أزالتػػو,: كانتسػػختو الظػػؿ الشػػمس نسػػخت" كجػػاء فػػي الصػػحاح:
 . (3)غيرتيا"

 غيرًه, بحادثو   يينس ثـ ,قبؿي  مف بو ؿيعم كاف أمر:  النيس" :فجاء أفي  أما في مقاييس المغة
 الشيػمس كانتسػخت و,انتىسخ فقد شيئان  خمؼ شيءو  ككؿ   أخرل, بآيةو   تينس ثـ ,أمره  فييا ينزؿ كاآلية
" كالٌشيب الظٌِّؿ,  .(4)الشبابى

يكػػػكف ييزيمػػػو: أىم نسػػػخان, ءالشيػػػي يىنسػػػ  كفػػػي المحكػػػـ: "كالشػػػيءي  :  تىناسػػػ مكانىػػػو, كاألشػػػياء كى
 . (5)كالًممىؿ" كالد كؿ بعض, افمك يابعض يككفف تداكؿ,

كبالتالي يتضح أف معنى النس  ىك اإلزالة كالتغيير, كىك المعنى المذككر في معػاجـ المغػة 
 كما أشرت سابقان. 

 النسخ اصطالحًا:  - ثانياً 

نمػػا كيجػػد عنػػدىـ بللفػػاظ نحػػاة المتقػػدميفعنػػد ال - النكاسػػ  –لػػـ يظيػػر مصػػطمح   بمفظػػو, كا 
 اسػػػػـإلػػػػى  الفاعػػػػؿ اسػػػػـ يتعػػػػدل الػػػػذم الفعػػػػؿ سػػػػيبكيو ذكػػػػر النكاسػػػػ  تحػػػػت بػػػػاب "أخػػػػرل, فمػػػػثالن 

 فيما تعمؿ الخمسة التي الحركؼ باب ىذالؾ )كاف كأخكاتيا(, كذكر أيضان ", كقصد بذ(6)المفعكؿ"

                                                           

 (. 61/ 3) , ابف منظكر,انظر: لساف العرب (1)
 [.106]البقرة:  (2)
 (.433/ 1) , الجكىرم,تاج المغة كصحاح العربية (3)
 (.424/ 5) ,ابف فارس ,معجـ مقاييس المغة (4)
 (.84/ 5) , ابف سيدة,المحكـ كالمحيط األعظـ (5)
 (.9)ص:  ,الكتاب, سيبكيو (6)
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أك  نكاسػػػػ  تػػػلًت كممػػػة كأخكاتيػػػا(, كلكػػػف لػػػـ , كقصػػػد بػػػذلؾ )إفي (1)بعػػػده" فيمػػػا الفعػػػؿ كعمػػػؿ بعػػػدىا
 كالمو.  في النيػاس 

 عمػؿ مثػؿ تعمػؿ التي الحركؼ" كذلؾ فإف ابف السراج تحدث عف )إفي كأخكاتيا( تحت باب
 كىى المقاربة أفعاؿ تسمى التي األفعاؿ باب ىذا" بقكلو:( , كتناكؿ المبرد )أفعاؿ المقاربة(2)الفعؿ"
 .(3)المقاربة" في مجتمعة دير,كالتق المذاىب مختمفة

 ال بػاب, ك"(5)كأخكاتيػا" إف , ك"بػاب(4)كأخكاتيا" كاف باب أما ابف جني فكاف يكردىا بقكلو:"
 نكاس (. ) , كلكنو اكتفى بذلؾ فمـ يذكر أنيا(6)النفي" في

 : (7)ناس ( في ألفيتو فقاؿ) أف ذكر ابف مالؾ لفظةإلى  ككذلؾ فعؿ بقية النحاة
 ُتْمِفيةةةةةةةةةِه َ اِلبةةةةةةةةةًا بةةةةةةةةةِبْن ِذي ُموَصةةةةةةةةةالَ  …إْن َلةةةةةةةةةْم َيةةةةةةةةةُ  َناِسةةةةةةةةةخًا َفةةةةةةةةةاَل  َواْلِفْعةةةةةةةةةلُ 

   
 فػال إف خففػت إذا" إف المخففػة مػف الثقيمػة( بلنػو) كأكرد ابف مالؾ ذلػؾ فػي أثنػاء حديثػو عػف

 .(8)كأخكاتيا" كظف كأخكاتيا كاف نحك ,لالبتداء الناسخة األفعاؿ إال األفعاؿ مف يمييا

 لػػ كآخػرى  كأخكاتػػيا(, كػاف) لػػ كؿ نكع مف النكاس  بابان مستقالن, فجعػؿ بابػان ثـ أفرد ابف مالؾ ل
 عنػػػكاف تحػػػت مسػػػتقالن  بابػػػان  جميعػػػان  ليػػػا يعقػػػد لػػػـ ظػػػػفي كأخكاتػػػػيا(, كلكنيػػػو) لػػػػػ كثالثػػػػان  كأخكاتيػػػا(, إف)

 االبتداء.  بباب كمسبكقة متتابعة جاءت األبكاب ىذه أفي  إالي  النيكاسػ ,

 ىػك الم غػكم, المعنػى كبػيف بينػو لمنيكاسػػ , كفػريؽ االصػطالحي بػالمعنى صريح مف أكيؿ كلعؿي 
 المغػة فػي كىػك ,ناسػ  جمػع النكاسػ " الصػدل( فقػاؿ: كبػؿ النػدل قطػر شػرح) كتابػػو في ىشاـ ابف
 حكػػـ يرفػػع مػػا االصػػطالح كفػػي ,أزالتػػو إذا الظػػؿ الشػػمس نسػػخت يقػػاؿ ,اإلزالػػة بمعنػػى النسػػ  مػػف

 ينصب كما كأخكاتيا(, كاف) كىك الخبر كينصب المبتدأ ما يرفع أنكاع: ثالثة كىك كالخبر, المبتدأ
 . (9)كأخكاتيا(" ظف) كىك معان  ينصبيما كما كأخكاتيا(, إف) كىك الخبر كيرفع المبتدأ

                                                           

 (.118)ص  ,ب, سيبكيوالكتا (1)
 (.229/ 1) , ابف السراج,األصكؿ في النحك (2)
 (.68/ 3) , المبرد,المقتضب (3)
 (.36)ص  , ابف جني,الممع في العربية (4)
 (.41)ص  المرجع السابؽ, (5)
 (.44)ص  المرجع نفسو, (6)
 (.22)ص  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (7)
 (.382/ 1) , ابف عقيؿ,ؾشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مال (8)
 (.127)ص  , ابف ىشاـ,شرح قطر الندل كبؿ الصدل (9)
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 أفعػػاؿ قسػػماف: كىػػي" شػػرحيا ابػػف عقيػػؿ فػػي شػػرحو لذلفيػػة كسػػماىا نكاسػػ  االبتػػداء فقػػاؿ:ك 
 التػي كال كأخكاتيػا مػا كالحػركؼ: كأخكاتيػا, كظف المقاربة كأفعاؿ خكاتياكأ كاف فاألفعاؿ: كحركؼ,

ف الجنس لنفي  .(1)كأخكاتيا" كا 

أفي  ذكػػر إذ تقسػػيمو, فػػي دقيقػػان  كػػاف ابػػػف عقيػػػؿ أفي  كلعػػؿي الفػػرؽ بػػيف التعػػريفيف السػػابقيف ىػػك
ػػا الحػػركؼ, لؾككػػذ األفعػػػاؿ النياسػػػخة, كػػػؿي  كذكػػػر كحػػركؼ, أفعػػاؿ نكاسػػ  االبتػػداء قسػػماف:  ابػػف أمي

 كػػاف) عمػػى اقتصػػر بػػؿ جميعيػػا, األفعػػاؿ يػػذكر كمػػػا لػػـ كحػػركؼ, أفعػػػاؿإلػػى  يقسػػميا فمػػـ ىشػػاـ
 المقاربة. أفعػاؿ كلـ يذكر كأخكاتػيا(, ظفي )ك كأخكاتػيا(

كاألشػػمكني,  ىشػػاـ كابػػف عقيػػؿ ابػػف: ثػػـ تكالػػت لفظػػة )النكاسػػ ( عنػػد شيػػراح األلفيػػة فػػذكرىا
 النسػ  مػف( االبتػداء نكاسػ )امػع, كذكرىػا محمػد الخضػرم فقػاؿ: "ىمػع اليك  كأكردىا السػيكطي فػي

 .(2)كالخبر" المبتدأ حكـ إلزالتيا اإلزالة كىك

كبالتػػالي فإننػػا نالحػػظ أف ىنػػاؾ تكافقػػان بػػيف المعنػػى االصػػطالحي كالمغػػكم, فالنسػػ  لغػػة ىػػك 
ممػة االسػمية التػي تػدخؿ عمييػا, تغييران في الج: أم نسخان, تحدث االبتداء اإلزالة كالتغيير, كنكاس 

كتجمػػب ليػػا أحكامػػان جديػػدة, فيػػي ناسػػخة, بمعنػػى أنيػػا تحػػدث نسػػخان لمػػا كػػاف مكجػػكدان مػػف أحكػػاـ 
ـي, كتػدخؿ عمػى ىػذه الجممػة الناسػ  ( فإنيػا تصػبح: إفي ) قديمة, فمثالن عندما نقكؿ: زيده قػائ زيػدان  إفي

() ػل اسمان  المرفكع صار قائـه, كبالتالي فإٌف المبتدأ ليػا, كفىقىػدى  خبػران  صار المبتدأ كخبػر منصكبان, إفي
   المبتدأ حؽ الصدارة.

 :(3)قسمينإلى  وتنقسم النواسخ

 كأخكاتيا, كأعمـ كأرل.  كظف المقاربة, كأفعاؿ كأخكاتيا(, )كاف النواسخ الفعمية: -
ف الجنس, لنفي التي كال (,ليس) المشبية ب األحرؼ النواسخ الحرفية: -  . كأخكاتيا كا 

 الفصل في جممة )كان وأخواتها(: - المطمب األول

كاف كأخكاتيا ترفع المبتدأ, كييسمى اسميا, كتنصب الخبر, كييسمى خبرىا, كألفاظيا ثالث 
كىي: كاف كصار كأمسى كأصبح كظؿ كبات كأضحى كما داـ كما زاؿ كما انفؾ  ,عشرة لفظة

                                                           

 (.262/ 1) , ابف عقيؿ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ (1)
 (.255/ 1) , الخضرم,حاشية الخضرم عمى ابف عقيؿ (2)
 (.262/ 1) , ابف عقيؿ,انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ (3)
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عناىف مما يدؿ عمى الزماف المجرد كما كاف في م ,كما تصرؼ منيف ,كما فتئ كما برح كليس
 .(1)مف الحدث

ـٌ ىذه األفعاؿ لسعة  نيما كانت )كاف( أ كألفي )كػاف( التاميػة دالػة عمػى الكػكف ككػؿ   أقساميا؛كا 
شػػيء داخػػؿ تحػػت الكػػكف, كتػػدؿ  عمػػى مطمػػؽ الزمػػاف الماضػػي ك)يكػػكف( داليػػة عمػػى مطمػػؽ الزمػػاف 

زماف مخصكص كالصباح كالمساء, كىي تكثر في كالـ المستقبؿ بخالؼ غيرىا, فإنييا تدؿ عمى 
ككػذلؾ ألفي بقييػة  كحػدىا؛حػذفكىا مػع اسػميا, كحػذفكىا العرب, كليذا حذفكا منيا نكف مضػارعيا, ك 

كػاف  زيػده أصػبح ) كال يحسػفي  (,كػاف زيػد أصػبح منطمقػان ) :كقكلػؾ ,أخكاتيا تصمح أف تقع أخباران ليػا
 . (2)(منطمقان 

عمػػة رفعيػػا لممبتػػدأ, كنصػػبيا لمخبػػر فقػػالكا: إنيػػا تصػػرفت تػػػصرؼ كقػػد ذكػػر بعػػض النحػػاة 
األفعػػػػاؿ فعممػػػػت عمميػػػػا, فرفعػػػػت االسػػػػـ عمػػػػى الشػػػػبو بالفاعػػػػػؿ, كنػػػػػصبت الخبػػػػػر عمػػػػػى التػػػػػشبيو 

نما لـ يكف منصكبيا مفعكالن   . (3)ألف المفعكؿ بو يسكغ حذفو حقيقيان؛بالمفعكؿ, كا 
 :(4)وتنقسم في عممها إلى ثالثة أقسام

 أمسػى, كأصػبح,ك , -أـ البػاب - : كاف, كىػيا, وهو ثمانيةا: ما يعمل هذا العمل مطمقً أحده .1
 .(5)َّخك حك جكُّٱ :نحك كليس, كصار, كبات, كظؿ, كأضحى,

 
 
 
 
 

                                                           

, ابػػف شػػرح قطػػر النػػدل كبػػؿ الصػػدلك (, 226/ 1) , ابػػف ىشػػاـ,لمسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾانظػػر: أكضػػح ا (1)
, ابػػف الممػػع فػػي العربيػػةك (, 263/ 1) , ابػػف عقيػػؿ,شػػرح ابػػف عقيػػؿ عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 127)ص:  ىشػػاـ,
 (.19)ص:  , المصرم,األفعاؿ الناسخةك (, 36)ص:  جني,

 (.166/ 1) العكبرم, ,انظر: المباب عمؿ البناء كاإلعراب (2)
 , العكبػرم,المباب عمؿ البناء كاإلعػرابك (, 426/ 1) , السيكطي,انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (3)
(1 /167.) 
 (.232)ص:  , ابف ىشاـ,انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (4)
 [.54]الفرقاف:  (5)
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: زاؿ ماضػػي (1)الثةةاني: مةةا يعممةةه بشةةرط أن يتقدمةةه نفةةي أو نهةةي أو دعةةاء, وهةةو أربعةةة .2
, كمثاليػػػػا بعػػػػد النفػػػػي:(2)يػػػػزاؿ  يب ىبُّٱ ,(3)َّجن يم ىمُّٱ , كبػػػػرح, كفتػػػػئ, كانفػػػػؾي
  برح.ت, إذ األصؿ: ال تفتل كال (5)َّجغ معُّٱ , كمنو أيضان:(4)َّزت رت

 : (6)كمثاليا بعد النيي, قكؿ الشاعر

   (7)زل ذاكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمر وال تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
)تزؿ( عمؿ )كاف(؛ ألنيا سبقت بحرؼ النيي )ال( كىك شبيو بالنفي, فالنػاىي  حيث عممت

عدـ حصكؿ الفعؿ, كمعمػـك أف عػدـ حصػكلو, ىػك معنػى  عف فعؿ شيء مف األشياء, إنما يقصد
 النفي.

 :(8)كمثاليا بعد الدعاء, قكؿ الشاعر
 (9)القطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ِ عاِئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرْ بجَ  وال زال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنهالً 

  

                                                           

النفػػي كاسػػتمرار مالزمػػة الخبػػر لممخبػػر عنػػو عمػػى حسػػب مػػا  إنمػػا اشػػترط فػػي ىػػذه األربعػػة ذلػػؾ؛ ألف معناىػػا (1)
 . كالنيي كالدعاء يتضمناف في المعنى نفيان.يقتضيو المقاـ, فإذا دخؿ عمييا النفي, انتقمبت إثباتان 

ٌيػز قييدت زاؿ بماضي يزاؿ احترازن  (2) ػازى أم: مى ا مػف زاؿ ماضػي يزيػؿ, فإنػو فعػؿ تػاـ متعػدٍّ إلػى مفعػكؿ, كمعنػاه مى
تقكؿ: "ًزٍؿ ضلنؾ عف معزؾ" كمصدره الزيؿ, كمف ماضي يزكؿ؛ فإنو فعػؿ تػاـ قاصػر, كمعنػاه االنتقػاؿ,  كفصؿ,
 [, كمصدره الزكاؿ.41]فاطر:  َّرن مم اميل ىل مل يك ىك مك لكُّٱكمنو: 

 [.118]ىكد:  (3)
 [.91]طو:  (4)
  [.85]يكسؼ:  (5)
 لـ ينسب ىذا البيت إلى قائؿ معيف. (6)
 البيت بتمامو: (7)

   ل ذاكةةةةةةةةةةةةةةةةر المةةةةةةةةةةةةةةةةوت  فنسةةةةةةةةةةةةةةةةيانه ضةةةةةةةةةةةةةةةةالل مبةةةةةةةةةةةةةةةةين تةةةةةةةةةةةةةةةةزمبْر, والصةةةةةةةةةةةةةةةةاح َشةةةةةةةةةةةةةةةة
, شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾك (, 221/ 1) , كاألشمكني,كىك مف شكاىد: شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ

 (.265/ 1) ابف عقيؿ,
م صاحب البيت: ىك ذك الرمة: غيالف بف عقبػة بػف بيػيش, مػف بنػي صػعب, يكنػى أبػا الحػارث, كيعػرؼ بػذ (8)

الرمة, كىك أحد شعراء الطبقة الثانية, قاؿ عنو ابف سالـ: "أحسف أىؿ الجاىمية تشبييا امرؤ القيس, كأحسػف أىػؿ 
 ىػ.117اإلسالـ ذك الرمة". مات سنة 

األدب,  خزانػػةك (, 549/ 2) ,الجمحػػيكطبقػات فحػػكؿ الشػػعراء, (, 542/ 1) , ابػػف قتيبػػة,انظػر: الشػػعر كالشػػعراء
 (.106/ 16) , األصفياني,ألغانياك (, 50/ 1) البغدادم,

 ىذا عجز بيت, يقكلو في صاحبتو مية, كصدره قكلو: (9)
   أال يةةةةةةةةةةةةةةا اسةةةةةةةةةةةةةةممى يةةةةةةةةةةةةةةا دار مةةةةةةةةةةةةةةّي عمةةةةةةةةةةةةةةى البمةةةةةةةةةةةةةةى

شػرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػػف ك (, 231/ 1) , ابػف ىشػاـ,كىػك مػف شػكاىد: أكضػح المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػػؾ
 (. 222/ 1) , األشمكني,ية ابف مالؾشرح األشمكنى أللفك (, 266/ 1) , ابف عقيؿ,مالؾ
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 الخبػر؛ كنصػب االسػـ, رفػع فػي )كػاف( عمػؿ عاممة ناقصة زاؿ() : مجيء-ىنا - فالشاىد
 ككنػػو عمػػى دليػػؿ الشػػيء بحصػػكؿ اءؾدعػػ ألف بػػالنفي؛ شػػبيو كالػػدعاء عمييػػا, الدعائيػػة )ال( لتقػػدـ
 .الدعاء كقت في حاصؿ غير

, (1)َّمنزن رنٱُّ :نحك دام: وهو الظرفية, المصدرية (ما) تقدم بشرط يعمل ما: الثالث .3
كسميت  الدكاـ,ألنيا تقدر بالمصدر, كىك  ؛ا, كسميت )ما( ىذه مصدريةأم: مدة دكامي حين 

 لنيابتيا عف الظرؼ, كىك المدة. ؛ظرفية
  كان وأخواتها( من حيث التصرف:) مأما أقسا

 : (2)تنقسـ مف حيث التصرؼ إلى ثالثة أقساـ
 عند الفراء ككثير مف المتلخريف. (داـ) باتفاؽ, ك (ليس) : كىكما ال يتصرف بحال .1
: كىك )داـ( عند األقدميف, فإنيـ أثبتكا ليا مضارعان, ك)زاؿ, برح, ما يتصرف تصرفًا ناقصاً  .2

 : (3)ييستعمؿ منيا أمر كال مصدر, كمف ذلؾ قكؿ الشاعرفتئ, انفؾ(, فإنيا ال 

   فةةةةَن مغِمةةةةُض أحبةةةة  حتةةةةى ُيغمةةةةَض الجَ ... قضةةةةى اهلل يةةةةا أسةةةةماء أن لسةةةةت زائةةةةاًل 
( اسـ فاعؿ )زاؿ( الناقصة, كاسمو مستتر فيو تقديره: أنا, كجممة )أحبؾ( خبره.  فػ )زائالن

 بات, أضحى, ظػٌؿ( حيػث تػلتي: كىك: )كاف, أصبح, أمسى, صار, ما يتصرف تصرفًا تاماً  .3
, مضػػارع, أمػػر() :األزمنػػة الثالثػػة  ملُّٱ مثػػؿ قكلػػو تعػػالى: كاسػػـ الفاعػػؿ كالمصػػدر, مػػاضو
, فالفعػػػػػؿ )كػػػػػاف( جػػػػػاء عمػػػػػى صػػػػػكرة األمػػػػػر )ككنػػػػػكا(, (4)َّخم حم جم يل ىل

 :(6), كاسـ الفاعؿ )كائف( نحك قكؿ الشاعر(5)َّجئ يي ىيُّٱ: نحك قكلو تعالى كالمضارع
 

                                                           

 [.31]مريـ:  (1)
, شػرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 234/ 1) , ابػف ىشػاـ,انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (2)

/ 1) , األزىػػػػرم,شػػػرح التصػػػػريح عمػػػػى التكضػػػػيحك (, 568/ 1) , حسػػػػف,النحػػػػك الػػػػكافيك (, 269/ 1) ابػػػف عقيػػػػؿ,
 (. 422/ 1) , السيكطي,ي شرح جمع الجكامعىمع اليكامع فك (, 240

أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ك (, 229/ 1), األشػػمكني, ينسػػب البيػػت لمحسػػيف بػػف مطيػػر, كىػػك فػػي شػػرح األشػػمكني (3)
 (.  241/ 1), األزىرم, شرح التصريح عمى التكضيحك (, 236/ 1), ابف ىشاـ, ألفية ابف مالؾ

 [.135]النساء:  (4)
 [.20]مريـ:  (5)
مف الشكاىد التي لـ نقؼ ليا عمى نسبة إلى قائؿ معيف, كقػد كرد فػي: شػرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػف  البيت (6)

أكضػح المسػالؾ إلػى ك (, 228/ 1) , األشػمكني,شػرح األشػمكنى أللفيػة ابػف مالػؾك (, 269/ 1) , ابف عقيػؿ,مالؾ
 (.235/ 1) , ابف ىشاـ,ألفية ابف مالؾ
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 لةةةةةةة  منجةةةةةةةداً  هِ مِفةةةةةةةأخةةةةةةةا  إذا لةةةةةةةم تُ ... اشةةةةةةةة كائنةةةةةةةًا ومةةةةةةةا كةةةةةةةل مةةةةةةةن يبةةةةةةةدي البش
 

 فػ )كائنان( خبر )ما( الحجازية, كاسمو مستتر فيو جكازنا تقديره: ىك, ك)أخاؾ( خبره. 

أضػػػػحى, كأمسػػػػى, ) : الكػػػػكف كالكينكنػػػػة, كمصػػػدر(كػػػاف) فيػػػػك: أمػػػا مصػػػػدر ىػػػذه األفعػػػػاؿ 
 الصػػػػيركرة, كمصػػػػدر: الصػػػػير ك (صػػػػار) : اإلضػػػػحاء, كاإلمسػػػػاء, كاإلصػػػػباح, كمصػػػػدر(كأصػػػػبح

 . (1)الظمكؿ (ظؿ) : البيات كالبيتكتة, كمصدر(بات)
 المسألة األولى: الفصل بين )كان( واسمها

  الفصل بالخبر: -الفاصل األول 

يتقدـ  )كاف( خبر فإف بالغي, لغرض المبتدأ عمى يتقدـ االسمية الجممة في الخبر كاف لما
ؿ الناسػػ  ضػػع التػػي كرد الفصػػؿ فييػػا بػػيف الفعػػعػػدد المكا كبمػػغ بالغػػي, لغػػرض اسػػميا عمػػى كػػذلؾ

 .ف الكريـالقرآ محتمالن مفف كعشريف مكضعان كاسمو بالخبر مائة كاثني
 الفعل )كان(: -أواًل 

 كينقسـ ذلؾ إلى قسميف: 
 فصٌل واجٌب:  - أ

 ة:الفصُل واجبًا في الحاالت اآلتي ويكون

عػكد الضػمير عمػى متػلخر لػئال ي" ؛إذا كاف في االسػـ ضػمير يعػكد عمػى شػيء متصػؿ بػالخبر .1
 مت زتُّٱككرد ذلؾ فػي مكضػع كاحػد مػف القػرآف الكػريـ كىػك قكلػو تعػالى:  ,(2)لفظان كرتبةن"

 .(3)َّمث زث رث يت ىت نت
مكىا( اكػػاف مقػػديمن  بػػرى حيػػث جػػاءت ")ليػػـ( خي  ألنػػو فػػي تلكيػػؿ  ؛عمػػى اسػػًميا, كاسػػمييا )أىٍف يػػدخي

, كالجممةي المنفيةي ف ؛المصدرً   .(4)ي محؿِّ رفعو خبران عف )أكلئؾ("أم: ما كاف ليـ الدخكؿي
 

                                                           

 (.239/ 1) األزىرم, ,انظر: شرح التصريح عمى التكضيح (1)
 (.349/ 1)ابف عقيؿ, شرح ابف عقيؿ,  (2)
 [.114]البقرة:  (3)
 (.79/ 2) السميف الحمبي, الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف, (4)
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تػػدؿ عمػػى مػػا يقػػع فػػي المسػػتقبؿ, كذلػػؾ مػػف  ةأف ىػػذه جممػػة خبريػػ" البحػػر المحػػيط كجػػاء فػػي
كقيػر  ,معجز القرآف الكريـ, إذ ىك مف اإلخبار بالغيب, كفييا بشارة لممؤمنيف بعمػك كممػة اإلسػالـ

 .(1)مف عاداه"
 جع مظ حط مض خض حض جضُّٱتعػػالى:  قػػاؿ :(2)إذا كةةان االسةةم الناسةةخ محصةةورًا ب )إال( .2

 .(3)َّجغ مع
, فيكػكف معنػاه: كمػا كػاف (كػاف)"كقرأ بعضيـ )كما كػاف قػكلييـ( بػالرفع, جعػؿ القػكؿ اسػمان ؿ

  .قكلىيـ: )ربنا اغفر لنا ذنكبنا( قكلييـ إال

  .(4), كاسميا )إال أف قالكا("(كاف) كمف قرأ بالنصب جعؿ القكؿ خبر

عػػز  –كذلػؾ ألف اهلل  يحاف, كلكػػف األكثػر قػراءة النصػب؛فصػكذكػر أبػك حيػاف أف الػكجييف 
"لمػا ذكػر مػا كػانكا عميػػو مػف الجمػد كالصػبر كعػدـ الػػكىف كاالسػتكانة لمعػدك, كذلػؾ كمػو مػػف  -كجػؿ

األفعػػاؿ النفسػػػانية التػػػي يظيػػػر أثرىػػػا عمػػػى الجػػػكارح, ذكػػػر مػػػا كػػػانكا عميػػػو مػػػف اإلنابػػػة كاالسػػػتغفار 
كحصػػر قػػكليـ فػػي ذلػػؾ القػػكؿ, فمػػـ يكػػف ليػػـ ممجػػل كال مفػػزع إال كااللتجػػاء إلػػى اهلل تعػػالى بالػػدعاء, 

 . (5)إلى اهلل تعالى, كال قكؿ إال ىذا القكؿ"

, (6)َّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ كمنػػػػو أيضػػػػان قكلػػػػو تعػػػػالى:
خبػر )كػاف( مقػدـ عمػى اسػميا الكاقػع بعػد أداة االسػتثناء  اأني" عمى جكاب( منصكبة) جاءتحيث 

 مصػدران  (كػاف) الفصػيح فػي مثػؿ ىػذا التركيػب, إذا كػاف أحػد معمػكليالمفرغ, كىذا ىك االستعماؿ 
فػػػػي خمسػػػػة مكاضػػػػع محتممػػػػة مػػػػف القػػػػرآف   - ىنػػػػا – , ككرد الفصػػػػؿ(7)مػػػػف )أف( كالفعػػػػؿ" منسػػػػبكان 
 .(8)الكريـ
 
 
 

                                                           

 (.574/ 1) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (1)
 (.90/ 2) في شرح جمع الجكامع, السيكطي, انظر: ىمع اليكامع (2)
 [.147ؿ عمراف: ]آ (3)
 (.231/ 4) , القرطبي,تفسير القرطبي (4)
 (.373/ 3) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (5)
 [.82]األعراؼ:  (6)
 (.235ب/ -8) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (7)
 .29, 24/ العنكبكت: 56/ النمؿ: 82/ األعراؼ: 147المكاضع: آؿ عمراف:  (8)



78 
 

ا لالبتػػػداء بػػػالنكرة .3 , كقػػػد تػػػكاتر ذلػػػؾ فػػػي (1)كىػػػك الظػػػرؼ كالمجػػػركر ,أف يكػػػكف تقديمػػػو مصػػػححن
 :ركيبية اآلتيةالكريـ بالصكر الت القرآف

 :االسم نكرة, والخبر شبه جممة 
 .(2)َّيت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ قاؿ تعالى: الخبر جار ومجرور:

)لكػػػـ( ك)فػػػي فئتػػػيف( نعػػػت آليػػػة,  أحةةةدهمافجػػػاءت )آيػػػة( اسػػػـ كػػػاف, كفػػػى الخبػػػر كجيػػػاف: 
فػػػػي اثنػػػػيف  - ىنػػػػا – , ككرد الفصػػػػؿ(3)(كػػػػاف) أف الخبر)فػػػػى فئتػػػػيف( ك)لكػػػػـ( متعمػػػػؽ ب والثةةةةانى:
 .(4)ف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـكأربعي

 .(5)َّ ين ىن نن    ُّٱ قاؿ تعالى: الخبر ظرفي:

-, ككرد الفصػؿجاءت )ممؾ( اسـ كاف, كفصؿ بينيا كبيف )كاف( بالخبر الظرفػي )كرائيػـ(
 .(6)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا
 مت زت رتُّٱ تعػػالى:: قػػاؿ االسةةم نكةةرة مجةةرور بحةةرف جةةر زائةةد, والخبةةر شةةبه جممةةة 

 .(7)َّيت ىت نت

مػؤخر, كفصػؿ بينيػا كبػيف )كػاف( بػالخبر )لكػـ(, ك")مػف( زائػدة  (كػاف) جاءت )فضؿ( اسػـ
 .(9)في ثمانية مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – , ككرد الفصؿ(8)لتلكيد نفي الفضؿ"

 

                                                           

 (.387/ 1) , السيكطي,ع في شرح جمع الجكامعانظر: ىمع اليكام (1)
 [.13]آؿ عمراف:  (2)
 (.242/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (3)
, 141, 102, 85, 85, 12, 12, 12, 12, 11, 11, 11/ النسػػاء: 154, 13المكاضػػع: آؿ عمػػراف:  (4)

/ 22/ األنبيػاء: 8/ مػريـ: 43, 34لكيػؼ: / ا95, 72/ اإلسػراء: 111, 7/ يكسػؼ: 67/ األنفاؿ: 176, 165
 : / 9/ الحشػػػػر: 37/ ؽ: 81/ الزخػػػػرؼ: 51, 30/ الصػػػػافات: 21, 15/ سػػػػبل: 50, 37/ األحػػػػزاب: 13الػػػػرـك

 .46/ الشكرل: 69/ ص: 46/ الحج: 38/ األحزاب:  81/ القصص: 22/ إبراىيـ:20/ ىكد:39المرسالت: 
 [.79]الكيؼ:  (5)
 . 82, 79لكيؼ: / ا42المكاضع: اإلسراء:  (6)
 [.39]األعراؼ:  (7)
 (.124ب/ -8), ابف عاشكر, التحرير كالتنكير (8)
/ 21/ غػػػػافر: 69/ ص: 21/ سػػػػبل: 91/ المؤمنػػػػكف: 22/ إبػػػػراىيـ: 20/ ىػػػػكد: 39المكاضػػػػع: األعػػػػراؼ:  (9)

 . 46الشكرل: 
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 فصٌل جائٌز: - ب

 ية:اآلتفي القرآف الكريـ بالصكر التركيبية  الفصؿ الجائز تكاترك 

 .(1)َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى: االسم معرفة: .1
, كذكػػر العكبػػرم أنػػو يجػػكز "أف يكػػكف خبػػر كػػاف )لكػػـ( امػػؤخرن  (كػػاف) فجػػاءت )الػػدار( اسػػـ

 .(3), ككرد ذلؾ في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ(2)ك)عند اهلل( ظرؼ, ك)خالصة( حاؿ"
 .(4)َّزت رت يب ىب نبُّٱ قاؿ تعالى: نكرة:إلى  االسم مضاف .2

(, كذلؾ ألىمية ىػؤالء التسػعة  تقدـ الجار كالمجركر)في المدينة( عمى اسـ كاف )تسعةي رىطو
فػػي المدينػػة, كىػػـ أقػػؿ أىميػػة كلػػذلؾ أخػػرىـ, فالمدينػػة ىػػي مجتمػػع ثمػػكد كقػػريتيـ, أمػػا الػػرىط فيػػـ 

تسػعة أنفػس, أك خميط مف عظماء القرية, كقد اختمفكا في الػرىط, فقػاؿ بعضػيـ: الجماعػة, كقيػؿ: 
ير ىذا المكضع في , كلـ يرد غ(5)تسعة رجاؿ, كقيؿ: قبائؿ, كليذا فقد أخرىـ, فيـ غير محدكديف

 القرآف الكريـ.

 .(6)َّمض خض حض جض مصُّٱ قاؿ تعالى: معرفة:إلى  االسم مضاف .3

كذلػػػػؾ لالىتمػػػػاـ  )جنػػػػات الفػػػػردكس(؛ المػػػػؤخر (كػػػػاف) عمػػػػى اسػػػػـ ليػػػػـ() شػػػػبو الجممػػػػة تقػػػػدـ
  آلخرة ثكابان كتعظيمان ليـ.اده اهلل ليـ في بالمؤمنيف, كما أع

ثنتػػاف مػػف ذىػػب حميتيمػػا كآنيتيمػػا كمػػا فييمػػا, كثنتػػاف مػػف  ؛في جنػػات الفػػردكس أربػػع: إكقيػػؿ
الجنػػة, كقيػػؿ: جبػػؿ  أعمػػىفي الفػػردكس أعالىػػا يعنػػي : إفضػػة حميتيمػػا كآنيتيمػػا كمػػا فييمػػا, كقيػػؿ

نػاب, كقيػؿ: جنػات الكػرـك كاألعنػاب خاصػة تتفجر منو أنيػار الجنػة, كقيػؿ: جنػات الفػردكس األع
مػػػف الثمػػػار, كالظػػػاىر أف معنػػػى جنػػػات الفػػػردكس بسػػػاتيف حػػػكؿ الفػػػردكس كلػػػذلؾ أضػػػاؼ الجنػػػات 

 .(7)إليو

                                                           

 [.94]البقرة:  (1)
 (.94/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (2)
 . 36/ األحزاب: 68/ القصص: 94: البقرة: المكاضع (3)
 [.48]النمؿ:  (4)
 (.250/ 8) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (5)
 [.107]الكيؼ:  (6)
 (.232/ 7) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (7)
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 . (1)َّمب خب حب جب هئُّٱ كمنو أيضان قكلو تعالى:

)حقػػان(, كأخػػر اسػػميا )نصػػري المػػؤمنيف(, "كفػػي ذلػػؾ  ( كىػػككػػاف) ففػػي ىػػذه اآليػػة قػػدـ خبػػر
كأمتػو بالنصػػر كالظفػػر, ... كفػي لفػػظ )حقػان( مبالغػػة فػػي التحػتـ, كتكػػريـ لممػػؤمنيف, تبشػير لمرسػػكؿ 

ظيػػار لفضػػيمة سػػابقة اإليمػػاف, حيػػث جعميػػـ مسػػتحقيف النصػػر كالظفػػر, كالظػػاىر أنػػو قػػدـ خبػػر  كا 
لكػكف مػا تعمػؽ بػو فاصػمة لالىتمػاـ بػالجزاء, إذ ىػك محػط  االسػـ؛, كأخػر )نصػر المػؤمنيف( (كاف)

 .(3)في أربعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا–د الفصؿ , ككر (2)الفائدة"

 .(4)َّحك جك مق حق مف خف حف جفُّٱ قاؿ تعالى: االسم نكرة موصوفة: .4
ىنػا  –, ك)فػي رسػكؿ اهلل( حػاؿ, كالخطػاب (كػاف) , ك)لكػـ( خبػر(كاف) فجاءت )أسكة( اسـ

سػكة كأنػو األ -و كسػمـ صػمى اهلل عميػ - بػالنبيلممؤمنيف, "كفي اآلية داللة عمى فضػؿ االقتػداء  -
 .(6)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – , ككرد الفصؿ(5)الحسنة ال محالة"

نحك تقدـ خبر كاف )جار كمجركر( كتلخر االسـ كىك مصدر مؤكؿ: االسم مصدر مؤول:  .5
 . (7)َّمث زث رث يت ىت نت متُّٱ تعالى:قكلو 

مٌػػػؽ بمحػػذكؼ خبػػػر مقػػٌدـ, كالمصػػػدر )الػػالـ( حػػرؼ جػػػٌر ك)ىػػـ( مٌتصػػػؿ فػػي محػػػٌؿ جػػٌر متع
 .(8)المؤٌكؿ )أف يدخمكىا( في محٌؿ رفع اسـ كاف مؤٌخر

 .(9)َّٱٱزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱ كقكلو تعالى:
 
 

                                                           

(1)  :  [.47]الرـك
 (.398/ 8) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (2)
: 107/ الكيؼ: 135األنعاـ:  المكاضع: (3)  . 37/ القصص: 47/ الرـك
 [.21]األحزاب:  (4)
 (.303/ 21) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (5)
 . 6, 4/ الممتحنة: 21المكاضع: األحزاب:  (6)
 [.114]البقرة:  (7)
 (.241/ 1) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (8)
 [.79]آؿ عمراف:  (9)
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)لبشر( جاٌر كمجركر متعمٌػؽ بمحػذكؼ خبػر مقػٌدـ لفعػؿ كػاف, كالمصػدر المػؤٌكؿ )أف يؤتيػو 
ثالثػة كعشػريف مكضػعان محػتمالن  فػي - ىنػا –, ككرد الفصػؿ (1)اهلل( في محٌؿ رفع اسـ كاف مػؤٌخر

 .(2)مف القرآف الكريـ
6.  :) قكلو تعالى:  نحكجاء خبر )كان( اسمًا ظاهرًا مقدمًا, واالسم جممة منسوخة ب )إنَّ

 .(3)َّخم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

, كلـ (4)")فكاف عاقبتىيما( ييقرأ بالنصب عمى الخبر, ك)أنيما في النار( االسـ كييقرأ بالعكس"
 كضع في القرآف الكريـ.ير ىذا الميرد غ
 الفعل )ليس(: -ثانيًا 

كىػػي عنػػد اإلطػػالؽ لنفػػي  ,كىػػك الفعػػؿ الثػػاني تػػكاتران فػػي القػػرآف الكػػريـ, "كمعنػػى لػػيس النفػػي
 قائمػػػان  لػػػيس زيػػػده ) :اآلف, كعنػػػد التقييػػػد بػػػزمف عمػػػى حسػػػبو :أم (؛قائمػػػان  لػػػيس زيػػػده ) :نحػػػك ,الحػػػاؿ
 .(5)غدان"

 لى قسميف: كينقسـ تقديـ خبر )ليس( عمى اسميا إ

 تقديٌم واجٌب:  - أ
 , كينقسـ إلى قسميف: إذا كان اسمها محصورًا ب )إال( .1
 ىف يث ىث نث مث زث رثُّٱقػػاؿ تعػػالى:  اسةةم ظةةاهر محصةةور ب )إال(: - أ

 .(6)َّيف
"كالحصر في كينكنة النار ليـ, أم: لمكفار, فإف اندرج أىؿ الرياء فييا فيككف المعنى في 

ير , كلـ يرد غ(7)نار, كجائز أف يتغمدىـ اهلل برحمتو"حقيـ: ليس يحؽ ليـ أك ال يحؽ ليـ إال ال
 ىذا المكضع في القرآف الكريـ.

                                                           

 (.228/ 3) , صافي,في إعراب القرآفالجدكؿ انظر:  (1)
/ التكبػػة: 67/ األنفػػاؿ: 116/ المائػػدة: 92/ النسػاء: 145, 161, 79/ آؿ عمػػراف: 114المكاضػع: البقػػرة:  (2)

/ 60/ النمػػػػػػػؿ: 51/ النػػػػػػػكر: 38/ الرعػػػػػػػد: 11/ إبػػػػػػػراىيـ: 38/ يكسػػػػػػػؼ: 100, 2/ يػػػػػػػكنس: 113,  120, 17
 . 29/ العنكبكت: 35يـ: / مر 51/ الشكرل: 78/ غافر: 36, 53األحزاب: 

 [.17]الحشر:  (3)
 (.1216/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (4)
 (.268/ 1) , ابف عقيؿ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ (5)
 [.16]ىكد:  (6)
 (.133/ 6) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (7)
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 .(1)َّهن من خن حن جن ممُّٱقاؿ تعالى:  اسم موصول محصور ب )إال(: - ب
في السعي, كالظاىر أف اإلنسػاف يشػمؿ المػؤمف كالكػافر فمػيس لػو سػعي  -ىنا  -كالحصر 

ما ىذه األمة فميػا سػعي غيرىػا, كقيػؿ: اإلنسػاف نو في قـك إبراىيـ كمكسى, كأعكرمة إغيره, كقاؿ 
, كلـ يرد غير ىذا المكضع في القػرآف (2)كما سعى لو غيره ,ىنا الكافر, كأما المؤمف فمو ما سعى

  الكريـ. 
 ين ىن  نن من زنُّٱقاؿ تعالى:  إذا كان اسمها نكرة, والخبر شبه جممة: .2

 .(3)َّمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

( مػػؤ  خران, كتقػػدـ عميػػو الخبػػر شػػبو الجممػػة )لػػو(, ك"المػػراد بالسػػمطاف فجػػاء اسػػـ لػػيس )سػػمطافه
 سػػػمطاف؛, كقيػػػؿ: لػػػيس لػػػو عمػػػييـ الحجػػػة, كظػػػاىر اإلخبػػػار انتفػػػاء سػػػمطنتو عمػػػى المػػػؤمنيف مطمقػػػان 

 .(5)في اثنيف كأربعيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا – , ككرد الفصؿ(4)الستعاذتيـ منو"

 تقديٌم جائٌز:  - ب
أليس لي السـ معرفة )مضاؼ إلى معرفة(, كالخبر جار كمجركر: قاؿ تعالى: "إذا كاف ا

 . (6)"مم  مصر
ممؾ مصر(, ككرد ) لي( مقدمان جكازان عمى اسميا) ليس( كىك الجار كالمجركر) فجاء خبر

 . (7)في أربعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا–الفصؿ 
 جم يل ىل ملُّٱقػاؿ تعػالى:  مةؤول(: وتواتر الخبر مقدمًا عمةى االسةم وهةو )مصةدر

 .(8)َّىم مم خم حم

                                                           

 [.39]النجـ:  (1)
 (.24/ 10) , أبك حياف,فسيرالبحر المحيط في التانظر:  (2)
 [.99]النحؿ:  (3)
 (.594/ 6) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (4)
/ األنعػػاـ: 93/ المائػػدة: 176, 101/ النسػػاء: 128, 75, 66/ آؿ عمػػراف: 282, 198المكاضػػع: البقػػرة:  (5)

/ 65, 36/ اإلسػػػراء: 99/ النحػػػؿ: 42/ الحجػػػر: 91/ التكبػػػة: 47, 46/ ىػػػكد: 67, 61/ األعػػػراؼ: 70, 51
/ 5/ األحػػػػػزاب: 15/ لقمػػػػػاف: 22/ إبػػػػراىيـ: 61, 60, 58, 29, 15/ النػػػػػكر: 71/ الحػػػػػج: 68, 8العنكبػػػػكت: 

/ المعػػارج: 35/ الحاقػػة: 2/ الكاقعػػة: 58/ الػػنجـ: 17/ الفػػتح: 11/ الشػػكرل: 43, 42/ غػػافر: 60, 32الزمػػر: 
 . 22, 6/ الغاشية: 2
 [.51]الزخرؼ:  (6)
 . 51/ الزخرؼ: 272, 189, 177البقرة: المكاضع:  (7)
 [.177( ]البقرة: 8)



83 
 

, كقػكم ذلػؾ؛ ألف األصػؿ تقػديـ الفاعػؿ عمػى (لػيس) "يقرأ برفع الراء فيككف )أف تكلكا( خبػر
, ك)أف تكلػػكا( اسػػميا, كقػػكم ذلػػؾ عنػػد مػػف قػػرأ بػػو؛ (لػػيس) المفعػػكؿ, كيقػػرأ بالنصػػب عمػػى أنػػو خبػػر

أنػو ال يكصػؼ, كالبػر يكصػؼ, كمػف ىنػا  ألف )أف تكلكا( أعػرؼ مػف البػر, إذ كػاف كالمضػمر فػي
 .(1)قكيت القراءة بالنصب"

كيؤكد أبك حياف أف قراءة الرفع في )البر( ىي قراءة الجميكر, كىي أكلى, كذلػؾ أف تكسػط 
ألف  ؛)مػػا(, كىػػذا كػػػالـ مػػػردكد لػػؾ لػػيس بخبػػر لػػيس بينيػػا كبػػيف اسػػميا قميػػؿ, كقػػد شػػبيت فػػي ذ

 غيػػر يػػرد كلػػـ ,(2)الـ العػػرب تكسػػط الخبػػر بػػيف لػػيس كاسػػمياقػراءة النصػػب متػػكاترة, كقػػد كرد فػػي كػػ
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا

فقػػد جػػاء الخبػػر  ,(3)َّحس جس مخ جخ مح جح مجُّٱتعػػالى:  ولػػقك  أمػػا فػػي
 مؤخران. 

؛ ألف خبػػر لػػيس )بػػلف تػػلتكا( كلػػـز ذلػػؾ بػػدخكؿ البػػاء -ىنػػا –"كال اخػػتالؼ فػػي رفػػع )البػػر( 
 . (4)كا( إذ لـ يقترف بلحدىما ما يعينو اسمان أك خبران"فيو, كليس كذلؾ: )ليس البر أف تكل

, كيتقػػػػدر (لػػػػيس) , ك)بػػػػلف تػػػػلتكا( خبػػػػر(لػػػػيس) فػػػػي: )بػػػػلف تػػػػلتكا( زائػػػػدة فػػػػي خبػػػر (البػػػاء)"ك
)أف  بمصػػدر, كىػػك مػػف اإلخبػػار بػػالمعنى عػػف المعنػػى, كبػػاألعرؼ عمػػا دكنػػو فػػي التعريػػؼ, ألفٌ 

 .(5)كصمتيا( عندىـ بمنزلة الضمير"
 زال(:ما عل )الف -ثالثًا 

كىػػي مػػف أخػػكات )كػػاف( التػػي ال تعمػػؿ إال إذا سػػبقت بنفػػي أك شػػبو نفػػي )دعػػاء أك نيػػي(, 
 ضػاحكان  مػا زاؿ زيػده  :نحػك ,كىي تعني "مالزمة الخبر المخبر عنو عمػى حسػب مػا يقتضػيو الحػاؿ

 ىمُّٱ , قكلػو تعػالى:, كمف األمثمة عمى كركدىا في القػرآف الكػريـ(6)العينيف" كما زاؿ عمرك أزرؽى 
  , فجاء اسـ كاف )الضمير المتصؿ(, كخبرىا )مختمفيف(.(7)َّجن يم

                                                           

 (.143/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (1)
 (.131/ 2) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (2)
 [.189]البقرة:  (3)
 (.157/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (4)
 (.239/ 2) ك حياف,, أبالبحر المحيط في التفسير (5)
 (.268/ 1) , ابف عقيؿ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ (6)
 [.118]ىكد:  (7)
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يفصؿ بينيما زاؿ( عمى األصؿ في جميع المكاضع التي كردت فييا, فمـ  ماكتكاتر ترتيب )
 ا بالخبر.كبيف اسمي

 الفعل )ما دام(: -رابعًا 

كمػف  ,(2)ةمصػدري)مػا( ال كقد اشترط النحاة فييا أف تسبؽ ب, (1)كاستمر" بقي" :داـ كمعنى
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّٱ األمثمػػػة عمػػػى كركدىػػػا فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ قكلػػػو تعػػػالى:

 .(3)َّجت هب مب خب  حب جب

يفصؿ بينيما  فمـ, فييا كردت التي المكاضع جميع في األصؿ عمى( ما داـ) ترتيب كتكاتر
 كبيف اسميا بالخبر. 

 بات(:) الفعل -خامسًا 

مػػرة  الكػػريـ القػػرآف فػػي تػػكاتر كقػػد شػػركط, كفد( )كػػاف عمػػؿ تعمػػؿ التػػي األفعػػاؿ مػػف كىػػك
, كلػػـ يفصػػؿ (4)َّمص خص حص مس  خسُّٱ تعػػالى: قػػاؿ: المضػػارع بمفػػظ كاحػػدة
 بات( كاسميا بالخبر. ) بيف

(: ) الفعل -سادسًا   ظلَّ

دكف شػػركط, كقػػد تػػكاترت فػػي القػػرآف الكػػريـ دكف مػػف األفعػػاؿ التػػي تعمػػؿ عمػػؿ )كػػاف( كىػػك 
 .(5)َّٱنئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ عالى:تلخير, كذلؾ مثؿ قكلو تأك  تقديـ

 أصبح(:) الفعل -سابعًا 

أك  تقػديـ دكف الكػريـ القػرآف فػي تكاترت كىك كذلؾ مف األفعاؿ التي تعمؿ دكف شركط, كقد
 .(6)َّنت مت زت رت يب ىبُّٱ :تعالى قكلو مثؿ كذلؾ, تلخير

 
                                                           

 (.268/ 1) , ابف عقيؿ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ (1)
أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف ك (, 363)ص:  , الحػػازمي,فػػتح رب البريػػة فػػي شػػرح نظػػـ األجركميػػةانظػػر:  (2)

 (.232/ 1) , ابف ىشاـ,مالؾ
 [.75]آؿ عمراف:  (3)
 [.64]الفرقاف:  (4)
 [.58]النحؿ:  (5)
 [. 30] الممؾ: (6)
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 ما فتئ(: ) الفعل -ثامنًا 

كجػػكد  مػػع مقػػدر نفػػي سػػبقيا كقػػد المضػػارع, بمفػػظ كاحػػدة مػػرة الكػػريـ القػػرآف فػػي كردت كقػػد
 . (1)َّجف مغ جغ مع جعُّٱ قكلو تعالى: القسـ, كذلؾ مثؿ

"قكلو تعالى )تفتػل(: أم ال تفتػل, فحػذفت )ال( لمعمػـ بيػا, ك)تػذكر(: فػي مكضػع نصػب خبػر 
 .(2)تفتل"

ألف حػػذفيا جػػػائز, كالمعنػػػى: ال تػػزاؿ تػػذكر  ؛كذكػػر أبػػك حيػػاف أف )ال تفتػػل( حػػذؼ منيػػا )ال(
, كىػي فػػي ىػذا المكضػع لػػـ يفصػؿ بينيػػا (3)قػرب مػػف اليػالؾ, أك إلػى أف تيمػػؾيكسػؼ إلػى حػػاؿ ال

 يا بالخبر.كبيف اسم
 :ما يأتي عميها ونالحظ وأخواتها(, )كان من الكريم القرآن في تواترت التي األفعال هي هذ 

 الماضػػػػي بصػػػيغة تػػػكاترت كقػػػد البػػػاب, أـ تسػػػمى أف عجػػػب فػػػال )كػػػاف(, تػػػكاتران  األفعػػػاؿ أكثػػػر .1
 كاألمر. عكالمضار 

 التقػديـ ككػاف ككجكبػان, جػكازان  اسميا عمى خبرىا كتقدـ, الترتيب في أصميا )كاف( عمى تكاترت .2
 كالتحذير. كالتذكير التيكيؿأك  االىتمػاـ كالعناية,: متعددة لمعاف

 . فتئ ما, بات: كاحدة مرة تكاتر األفعاؿ ىذه بعض .3
 كػاف فػػي إال ذلػػؾ يحصػؿ لػـ أنػو إال ئيا,أسما عمى األفعاؿ ىذه أخبار تقديـ جكاز مف بالرغـ .4

 .ذلؾ فييا يرد فمـ األفعاؿ باقي أما كليس,
 )من(: (4)الفصل بحرف الجر الزائد - الثاني الفاصل

نمػػا جديػػدنا, معنػػى يجمػػب ال حػػرؼ الجػػر الزائػػد ىػػك "الػػذم  فػػي العػػاـ المعنػػى كيقػػكم يؤكػػد كا 
 كالػذم لمجممػة العػاـ المعنػى تككيػد منيػا احػدالك  يفيد الزائدة؛ الحركؼ كؿ شلف فشلنو كميا, الجممة
 شػيءإلػى  يحتػاج ال كليػذا سػمبنا, أـ إيجابنػا العػاـ المعنػى أكػاف سػكاءن  كميا, الجممة تمؾ تكرار يفيده

                                                           

 [. 85يكسؼ: ] (1)
 (.743/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (2)
 (.315/ 6) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (3)
ػػيـ أحػػرؼى التلكيػػًد, كمػػنيـ مػػف يسػػمييا  (4) أحػػرؼ الصػػمة, أك المقحػػـ, قػػاؿ الزركشػػي: "كاألكثػػركف كيسػػمييا بعضي

ينكركف إطالؽ ىذه العبارة فػي كتػاب اهلل ]يريػد كممػة الزائػدة[, كيسػمكنو التلكيػد, كمػنيـ مػف ييسػميو بالصػمة, كمػنيـ 
 (.70/ 3) , الزركشي,مف ييسميو المقحـ". البرىاف
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, فحرؼ الجر الزائػد جػيء بػو مػف أجػؿ التلكيػد فقػط (1)بحذفو" األصمي المعنى يتلثر كال بو, يتعمؽ
 كحرؼ الجر األصمي.  (3)لمربط" جاء ذلؾ "ما, كىك ك(2)المعنى" في يؤثر فيك "ال

 ىت نت مت زت رتُّ المنفػػي, قػػاؿ تعػػالى: (كػػاف) اسػػـ قبػػؿ زائػػدة( )مػػف كقعػػت كقػػد
 . (4)َّيت

 :(كػػـ) ,جػػر حػػرؼ :(الػػالـ) ,-ناسػػ   –نػػاقص  مػػاض فعػػؿ :(كػػاف)ك نافيػػة, :(مػػا)فجػػاءت 
 جػر محػؿٌ  فػي ضػمير :(نػا)ك ,جػر حػرؼ :(عمػى) ,لكػاف مقػدـ بخبػر متعمٌػؽ جر محؿٌ  في ضمير
مػػػؤخر,  كػػػاف اسػػػـ محػػػالن  مرفػػػكع لفظنػػػا مجػػػركر :(فضػػػؿ) ,زائػػػد جػػػر حػػػرؼ:( مػػػف)بفضػػػؿ,  متعمٌػػػؽ

يىادىةي  ًباٍلفىٍضؿً  .. كىاٍلميرىادي . اٍلفىٍضًؿ, نىٍفيً  ًلتىٍلًكيدً  زىاًئدىةه ( ًمفٍ )ككردت "  .(5)اٍلعىذىاًب" ًمفى  الزِّ
 .(6)َّمخ جخ مح جح مج حجُّٱكقاؿ تعالى: 

 اتبعكه. الذيف عمى سمطاف مف لمشيطاف كاف ما أم ؛سمطاف مف عمييـ لو كاف كما: أم

 :أم السػمطاف؛ انتفػاء يفيػد النفػي فػي االسػتغراؽ تفيػد التػي (مػف) مػع النفي في (كاف) كفعؿ
 كيػؼ العػالـ فػي بيػا يتصػرؼ بيػا مسػتقؿ ىػك ذاتيػة قػدرة لو ليست أم لمشيطاف؛ كالتصريؼ الممؾ
 .(7)ى"تعال باهلل خاصة القدرة تمؾ ألف ؛يشاء

محتممػػة  مكاضػػع عشػػرة - ىنػػا – كبمػػغ عػػدد المكاضػػع التػػي كرد الفصػػؿ فييػػا بػػالحرؼ الزائػػد
 .(8)القرآف الكريـمف 

 

 

 

 

                                                           

 (.450/ 2النحك الكافي ) (1)
 (.525)ص الحازمي, ألجركمية, فتح رب البرية في شرح نظـ ا (2)
 (.51)ص ابف ىشاـ, شرح مختصر قكاعد اإلعراب,  (3)
 [.39]األعراؼ:  (4)
 (.124ب/ -8) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (5)
 [.21]سبل:  (6)
 (.183/ 22) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (7)
/  21/ سػػػػبل:  38/ األحػػػػزاب:  81 / القصػػػػص: 91/ المؤمنػػػػكف:  20/ ىػػػػكد:  39المكاضػػػػع: األعػػػػراؼ:  (8)

 .46/ الشكرل:  21/ غافر:  69/ ص:  30الصافات: 
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 الفصل بالمعمول: - الفاصل الثالث

أجاز الككفيكف الفصؿ بالمعمكؿ مطمقان في حيف قصر البصػريكف ذلػؾ عمػى كػكف المعمػكؿ 
, فمػا يجػكز (2)غيرىما في يتكسع ال رؼ كالمجركر مافي الظ يتكسع كذلؾ ألنو ؛(1)شبو جممة فقط

 جه ين ىن منُّٱمػػػػف التقػػػػػديـ يجػػػػكز لمعمكلػػػػػو أيضػػػػان, كمػػػػف ذلػػػػػؾ قكلػػػػو تعػػػػػالى:  لمخبػػػػر
 . (3)َّمه

لػػـ يكػػف أحػػده كفػػكان لػػو(, فقػػدِّمت شػػبو الجممػػة )لػػو( لتفصػػؿ بػػيف االسػػـ ) ىػػكاآليػػة  إذ أصػػؿ
 اهلل باسػتحقاؽ لالىتمػاـ (؛كفكان ) متعمقو مىعكتقدـ المجركر المتلخر )أحده( كالخبر المتقدـ )كفكان(, 

ػػ االىتمػػاـ ىػػذا فكػػاف لػػو, أحػػد كفػػاءة نفػػي ف متعمقػػو, عمػػى المجػػركر تقػػديـ امرجحن  األصػػؿ كػػاف كا 
لغكنا ظرفنا كاف إذا المتعمؽ تلخير

(4). 

 الػذم الظرؼ يؤخر أف الفصيح العربي كقد عمؿ الزمخشرم تقدـ شبو الجممة بقكلو: "الكالـ
 أفصػح فػي امقػٌدمن  بالػو فمػا كتابػو, فػي ذلػؾ عمػى سػيبكيو نػص كقػد يقػدـ, كال سػتقرم غيػر لغػك ىك

 المعنػػى كىػػذا سػػبحانو, البػػارم ذات عػػف المكافػػلة لنفػػى سػػيؽ إنمػػا الكػػالـ ىػػذا قمػػت كأعربػػو؟ كػػالـ
 .(5)كأحراه" بالتقدـ كأحقو كأعناه, شيء أىـ لذلؾ فكاف ىذا الظرؼ, ىك كمركزه مصبو

ف لـ يكف المعمكؿ ظر   ذلؾ في لما مطمقنا, يمنعكف البصرييف فجميكر جاران كمجركران أك  فان كا 
 فػي معمكليػا معمػكؿ ألف مطمقنػا؛ يجيػزكف كالككفيكف منيما, بلجنبي اسميا كبيف بينيا الفصؿ مف

 الخبػر تقػدـ عصػفكر تقػدـ معمػكؿ الخبػر إف كالفارسػي كابػف السراج معمكليا, كقد أجاز ابف معنى
 إف كمنعػػكه منػػو, ككػػالجزء الخبػػر, كمػػاؿ مػػف المعمػػكؿ ألف زيػػد(؛ آكػػالن  طعامػػؾ مثػػؿ: )كػػاف معػػو,
(, إذ زيػػد طعامػػؾ كػػاف: )نحػػك كحػػده, تقػػدـ ككرد , (6)بػػػلجنبي كمرفكعػػو الفعػػؿ بػػيف يفصػػؿ ال آكػػالن

 .(7)مف القرآف الكريـ محتمميف كاف( كاسمو في مكضعيف) الفصؿ بالمعمكؿ بيف الفعؿ الناس 

 
                                                           

, ابػػف شػػرح ابػػف عقيػػؿ عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 247/ 1)األزىػػرم, انظػػر: شػػرح التصػػريح عمػػى التكضػػيح,  (1)
 (.280/ 1) عقيؿ,

, كنى أللفيػػة ابػػف مالػػؾشػػرح األشػػمك (, 301/ 1)ابػػف عقيػػؿ, انظػػر: شػػرح ابػػف عقيػػؿ عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ,  (2)
 (.239/ 1) األشمكني,

 .]4اإلخالص: [ (3)
 (.620/ 30) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكيرانظر:  (4)
 (.819-818/ 4الزمخشرم, ) ,الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (5)
 (.247/ 1) , األزىرم,انظر: شرح التصريح عمى التكضيح (6)
 .4/ اإلخالص: 2 المكاضع: يكنس: (7)
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 اء التأنيث(:الفصل ب )ت - الفاصل الرابع
 كان(: ) الفعل -أواًل 

 .(1)َّزن رن مم ام يل ىل مل يك ىكُّٱقاؿ تعالى: 
 . (2)الكريـ مف القرآفمحتمالن )تاء التلنيث( في ثمانية عشر مكضعان  كرد الفصؿ ب

 زال(: ) الفعل -ثانيًا 
 . (3)َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ قاؿ تعالى:

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
(:) الفعل -ثالثًا    ظلَّ

 . (4)َّىي مي خي حيٱُّٱ قاؿ تعالى:
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

  ليس(:) الفعل -رابعًا 
 لك اكُّٱ كقكلػػػػو تعػػػػالى:, (5)َّحم جم يل ىل مل خلُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى:

 .(6)َّيك ىك  مك
 كلـ يرد غير ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ. 

 ا)كان( وخبره المسألة الثانية: الفصل بين اسم

 : ضمير الفصل - الفاصل األول

, ككرد فػػػي أحػػػد بضػػػمير الفصػػؿ بػػػيف االسػػػـ الناسػػػ  )كػػاف( كخبػػػره - ىنػػػا –الفصػػػؿ يجػػكز 
 : عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي

  .(7)َّخض حض جض مص خص حصُّٱقاؿ تعالى:  :الضمير )أنت( - أ
                                                           

 [.66]المؤمنكف:  (1)
, 79/ الكيػػػػؼ: 112/ النحػػػػؿ: 98/ يػػػػكنس: 163/ األعػػػػراؼ: 103, 11/ النسػػػػاء: 94المكاضػػػػع: البقػػػػرة:  (2)

/ المزمػػؿ: 43/ النمػػؿ: 4/ الشػػعراء: 15/ الفرقػػاف: 66/ المؤمنػػكف: 74, 11/ األنبيػػاء: 28, 8, 5/ مػػريـ: 107
14. 
 [.15]األنبياء:  (3)
 [.4]الشعراء:  (4)
 [.113قرة: ]الب (5)
 [.18]النساء:  (6)
 [.117]المائدة:  (7)
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رفػػع,  محػػؿ فػػي( كنػػت) فػػي تصػػؿالم لمضػػمير تككيػػدأك  لػػو, محػػؿ ال فصػػؿ ضػػمير :(أنػػت)
 .(1)منصكب كنت خبر( الرقيب)

 بينػػي يبػػؽ لػػـ إذ أنػػا ال الرقيػػب أنػػت كنػػت :أم القصػػر؛ عمػػى الػػداؿ الفصػػؿ بضػػمير فجػػاء"
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, (2)اتصاؿ" الدنيا كبيف

 .(3)َّنب مب زب رب يئُّٱ قاؿ تعالى: :الضمير )هم( - ب

 بػيف كاقػع ألنػو ؛فصػالن  يكػكف أف كيجػكز المنصكب, لمضمير اكيدن تل يككف أف يجكز (ىـ)ك"
 .(5)في ستة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –, ككرد الفصؿ (4)التفضيؿ" كأفعؿ معرفة

 . (6)َّخئ حئ جئُّٱقاؿ تعالى:  :الضمير )نحن( - ت

ما لمضمير تلكيد إما (نحف) ك"  .(7)فصؿ" كا 

 .(8)َّمح جح مج  حج مثُّٱكقكلو تعالى: 

 ضػػميرىـ تلكيػػد مػػف قبمػػو يمقػػكا أف فػػي رغبػػتيـ عمػػى يػػدؿ مػػا فيػػو الممقػػيف( نحػػف نكػػكف أف)"
قحػػاـ الخبػػر كتعريػػؼ بالمنفصػػؿ المتصػػؿ فػػي أربعػػة مكاضػػع  - ىنػػا –, ككرد الفصػػؿ (9)الفصػػؿ" كا 

 .(10)محتممة مف القرآف الكريـ

 .(11)َّٱحس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هتُّٱ قاؿ تعالى: :الضمير )هو( - ث

                                                           

 (.71/ 7) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (1)
 (.117/ 7) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
 [.52]النجـ:  (3)
 (.27/ 10) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (4)
 .52/ النجـ: 76/ الزخرؼ: 21/ غافر: 116 / الصافات: 40/ الشعراء:  92المكاضع: األعراؼ:  (5)
 [.113]األعراؼ:  (6)
 (.132/ 5) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (7)
 [.115]األعراؼ:  (8)
 (.133/ 5) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (9)
 .58/ القصص: 41/ الشعراء:  115, 113األعراؼ:  المكاضع: (10)
 [.32]األنفاؿ:  (11)
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 فصػػؿ ضػػمير :(ىػػك) ,كػػاف اسػػـ رفػػع محػػؿ فػػي إشػػارة مبنػػي اسػػـ :(اذ) ,تنبيػػو حػػرؼ :(ىػػا)
 إف: أم ؛الخبػػر تقػػكم يقتضػػي فيػػك فصػػؿ ضػػمير (ىػػك) كضػػمير" ,(1)منصػػكب كػػاف خبػػر( الحػػؽ)

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, (2)شؾ" بال عندؾ كمف حقان  ىذا كاف
 الم الجحود:  - الفاصل الثاني

الخبػر  , كىػي الػالـ الداخمػة عمػىكػاف( كخبرىػا) حكد( جػائزان بػيف اسػـالـ الجػ )يعد  الفصؿ ب
 , كقكلػػػو(يكػػػف لػػػـ)أك  (كػػػاف مػػػا) بعػػػد :أم معنػػػى؛أك  بعػػػد )كػػػاف( المنفيػػػة الناقصػػػة الماضػػػية لفظػػػان 

الٌنفي, كىي  , كتككف لتلكيد(4)َّخئ حئ جئ يي ىيُّٱٱ,(3)َّجغ مع جع مظُّٱتعالى: 

 الجحػكد, الـ بعػد مضػمرة( أف) أف لبصػرييفا مػذىب تنصب الفعؿ بعدىا بإضػمار )أٍف( كىػذا ىػك
 الناصػػبة ىػػي (الػػالـ) أفي  الكػػكفييف أمػػا مػػذىب المحػػذكؼ,( كػػاف) بخبػػر متعمػػؽ كالمجػػركر كالجػػار
, زيد كاف ما: بيف عندىـ فرؽ فال ,(كاف) خبر الفعمية كالجممة بنفسيا  إال ليقػكـ زيد كاف كما يقـك
 .(5)الالـ زيادة تفيده الذم التككيد مجرد

فػػػي عشػػػريف مكضػػػعان محػػػتمالن مػػػف كخبرىػػػا  (كػػػاف) بػػػيف اسػػػـالـ الجحػػػكد( ػ )رد الفصػػػؿ بػػػكك 
 القرآف الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي: 

 ىه مه جه ين ىن منُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: الم الجحةةةود بعةةةد )كةةةان( المنفيةةةة ب )مةةةا(: - أ

 .(6)َّيه

 نفػي فيػو فأل (؛يؤمنػكا لػـ) مػف النفػي فػي أبمػغي  ليؤمنػكا( كانكا ما)"ك: جاء في البحر المحيط
 .(7)الخبر" في الجحكد الـ جاءت كلذلؾ لإليماف, كالصالحية التلىؿ

 

                                                           

 (.210/ 9) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (1)
 (.332/ 9) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
 .]33األنفاؿ: [ (3)
 .]137النساء: [ (4)
)ص  , المػػرادم,الجنػى الػػداني فػي حػركؼ المعػانيك (, 844/ 2) , الجػذامي,انظػر: الممحػة فػي شػػرح الممحػة (5)

 (.1243/ 3) , المرادم,ابف مالؾ تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفيةك (, 105
 [.111]األنعاـ:  (6)
 (.622/ 4) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (7)
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 . (1)القرآف الكريـ محتمالن فيفي سبعة عشر مكضعان  - ىنا –ككرد الفصؿ بالـ الجحكد 
 .(2)َّخئ حئ جئ يي ىيُّٱٱقاؿ تعالى: الم الجحود بعد مضارع )كان( المنفية ب )لم(: - ب

 كىػػي كاليدايػػة لمغفػػراف "نفػػي نفينػػا لمغفػػراف, حيػػث قػػاؿ: بقةفػػي اآليػػة السػػا ذكػػر الزمخشػػرم أفي 
 اإليمػاف كىػك يقتضػييما, مػا نفػي بنفييمػا كالمػراد (,الػالـ) تعطييا التي المبالغة سبيؿ عمى المطؼ

 عمػػػييـ مختػػػكـ داللػػػة عمػػػى "أنػػػو َّخئ حئ جئ يي ىيُّٱ, كػػػذلؾ فػػػي قكلػػػو (3)الثابػػػت" الخػػػالص
 المجػيء فائػدة كىػذه, أحيػاء كىػـ الػدنيا فػي ذلػؾ عمػييـ ررتقػ كأنيػـ, السػبيؿ كىدايػة الغفراف بانتفاء
 انتفػاء إال فيػو لػيس فػاألكؿ (,ليقػكـ زيػد يكػف لػـ) كبػيف (يقػكـ زيػد يكف لـ) بيف ففرؽ, الجحكد بالـ

, كبالتالي (4)القياـ" نفي القياـ إرادة انتفاء مف كيمـز لمقياـ, كاإليتاء اإلرادة انتفاء فيو كالثاني القياـ,
 الفعؿ. نفي مف أبمغ الفعؿ مقاربة فنفي( كاد) بنفي شبيو الجحكد بالـ فيفإف الن

 .(5)الكريـ القرآف في محتممة في ثالثة مكاضع - ىنا –ككرد الفصؿ بالـ الجحكد 

 صل بجممة ال محل لها من اإلعراب:الف - الفاصل الثالث

ككرد ذلػؾ  ,خكاتيػا(أحد أأك  كاف) إذا كاف االسـ المكصكؿ اسمان ؿ - ىنا – يتعيف الفصؿ
 :عمى النحك اآلتي القرآف الكريـ, تكزعت محتممة مف في ستة مكاضع

 كان(:) الفعل -أواًل 

 .(6)َّمب زب رب يئ ىئ نئُّٱ قاؿ تعالى: (:الذي) االسم الموصول - أ
 (:سػػفييان )ك (,كػػاف) اسػػـ (:الػػذم) ,الشػػرط فعػػؿ جػػـز محػػؿ فػػي نػػاقص مػػاض فعػػؿ (:كػػاف)

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـمة, , كفصؿ بينيما بجممة الص(7)ىاخبر 
 

                                                           

/  33/ األنفاؿ:  101, 43/ األعراؼ:  111/ األنعاـ:  179, 179/ آؿ عمراف:  143المكاضع: البقرة:  (1)
:  40العنكبكت: /  76/ يكسؼ:  117/ ىكد:  74, 13/ يكنس:  122, 115, 70التكبة:  / فاطر:  9/ الرـك

44. 
 [.137]النساء:  (2)
 (.610/ 1) ,الكشاؼ (3)
 (.388/ 3) , أبك حياف,البحر المحيط (4)
 .168, 137/ النساء:  33المكاضع: الحجر:  (5)
 [.282]البقرة:  (6)
 (. 437/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (7)
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 ين ىن نن من زن رن مم امُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: الةةةةةذين(:) االسةةةةةم الموصةةةةةول - ب
 .(1)َّٰى

, كفصػػؿ بينيمػػا (2)خبرىػػا منفكػػيف(:, )يكػػف اسػػـ الػػذيف(:, )مجػػزكـ نػػاقص مضػػارع يكػػف(:)
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ بجممة الصمة,

 ليس(:) الفعل -ثانيًا 

 خس حس جس مخ جخ مح جحُّٱ قػاؿ تعػالى: الةذي(:) االسم الموصةول - أ
 .(3)َّخص حص مس
 لفظػان  مجػركر (:قادر) ,زائد جر حرؼ الباء(:) ,اسميا (:الذم) ,ناقص ماض فعؿ (:ليس)
يػر ىػذا المكضػع , كفصؿ بينيما بجممة الصػمة, كلػـ يػرد غ(4)(ليس) خبر أنو عمى محالن  منصكب

 في القرآف الكريـ.

 صبح(:أ) الفعل -ثالثًا 

 مب خب حب جب هئ مئُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى: الةةةةذين(:) االسةةةةم الموصةةةةول - أ

 .(5)َّخت حت جت هب

 كالجممػػة كفاعمػػو مضػػارع )أصػػبح(, )يقكلػػكف(: اسػػـ الػػذيف(:) نػػاقص, أصػػبح(: فعػػؿ مػػاضو )
ير ىػذا المكضػع فػي , كفصؿ بينيما كبيف اسميا بجممة الصمة, كلـ يرد غ(6))أصبح( خبر الفعمية

 القرآف الكريـ.
 يزال(: ) علالف - رابعاً 

 .(7)َّجك مق حق مف خف حف جفُّٱقاؿ تعالى:  الذين(:) االسم الموصول - أ

                                                           

 [.1]البينة:  (1)
 (. 460/ 3) ,لدعاسا ,اب القرآفانظر: إعر  (2)
 [.81]يس:  (3)
 (. 235/ 8) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (4)
 [.82]القصص:  (5)
 (. 443/ 2) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (6)
 [.55]الحج:  (7)
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 بخبػػر متعمقػػاف (:مريػػة فػػي, )رفػػع محػػؿ فػػي يػػزاؿ ال اسػػـ (:الػػذيف, )نػػاقص مضػػارع (:يػػزاؿ)
فػػػػي مكضػػػػعيف  - ىنػػػػا – , كفصػػػػؿ بينيػػػػا كبػػػػيف اسػػػػميا بجممػػػػة الصػػػػمة, ككرد الفصػػػػؿ(1)(يػػػػزاؿ ال)

 .(2)محتمميف مف القرآف الكريـ
 الفصل بالحرف الزائد:  - صل الرابعالفا

 الباء(, كيرد في مكضعيف: ) مثالن ب - ىنا – يجكز أف يقع الفصؿ

, فزيػدت البػاء فػي خبػر (بقػائـ لػيس زيػده ) , كذلػؾ نحػك قكلػؾ:(لػيس) في خبػر الموضع األول: -
 (مف) ةليس لتلكيد النفي, قاؿ سيبكيو: "كقد تككف باء اإلضافة بمنزلتيا في التككيد ]يريد منزل

حيث نفػي االنطػالؽ  ما زيد بمنطمؽ, كلست بذاىب, أراد أف يككف مؤكدان  :الزائدة[ كذلؾ قكلؾ
 . (3)كالذىاب"

ذا قمت فقػد نابػت البػاء عػف  ,بقائـو  ليس زيده  :كفي معني الباء الزائدة ىذه يقكؿ ابف جني: "كا 
 , كىك معنى التلكيد.(4)حقان, كألبتة, كغير ذم شؾ"

 حج مث هت مت ختُّٱ :ىقكلػػػو تعػػػالفػػػي  (لػػػيس) خبػػػرلبػػػاء فػػػي كقػػػد جػػػاءت زيػػػادة ا
 .(6)َّجم هل ملُّٱ, كقكلو تعالى: (5)َّجح مج

ذا تتبعنػػػا المكاضػػػع التػػػي جػػػاء فييػػػا خبػػػر )لػػػيس( مقترنػػػان بالبػػػاء كجػػػدناىا فػػػي مقػػػاـ الج حػػػد كا 
 . (7)القرآف الكريـ محتمالن فيف مكضعان كقد بمغت أربعة كعشري ,كاإلنكار

 .(8)القرآف الكريـ محتممة في فو بالباء في ثالثة مكاضعليس( غير مقتر ) كرد خبرك 

                                                           

 (. 317/ 2) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (1)
 . 55/ الحج: 31الرعد: المكاضع:  (2)
 (.  4/225) , سيبكيو,بالكتا (3)
 (.274/ 2) , ابف جني,الخصائص (4)
 [.40]القيامة:  (5)
 [.22]الغاشية:  (6)
/ 122, 89, 66, 53, 30/ األنعػػػػػاـ: 123/ النسػػػػػاء: 182/ آؿ عمػػػػػراف: 276, 189المكاضػػػػػع: البقػػػػػرة:  (7)

/ 37, 36/ الزمر: 81/ يس: 10/ العنكبكت:10/ الحج:20/ الحجر: 81/ ىكد: 51/ األنفاؿ: 172األعراؼ: 
 . 8التيف:  22/ الغاشية: 40/ القيامة: 10/ المجادلة: 34, 32األحقاؼ: 

 .8/ ىكد: 94/ النساء: 43( المكاضع: الرعد: 8)
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: في خبر الناس  المنفي: كذلؾ قكلنا: لـ أكف بذاىب, كما كاف زيػد بحاضػر, الموضع الثاني -
النػػافيتيف, قػػاؿ ابػػف  (مػػا)ك (لػػيس) أقػػؿ منيػػا فػػي خبػػر - ىنػػا – كىكػػذا, غيػػر أف زيػػادة البػػاء

 , كجعؿ منو قكؿ الشاعر:(1), ككؿ ناس  منفي"(ال) ىشاـ: "كبقمة ]أم تزاد الباء[ في خبر
ْن ُمةةةةةدَِّت األْيةةةةةِدي    (2)ِبةةةةةَأْعجمِهم إْذ أْجَشةةةةةُع الَقةةةةةْوِم أْعَجةةةةةلُ  ...  الةةةةةزَّاِد َلةةةةةْم أُكةةةةةنْ إلةةةةةى  وا 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َدَعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاِني َلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْم َيِجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْدِني ِبُقْعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُددِ  :كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر (3)َفَممَّ

 

   
أيضػان, كالتقػدير  (لػـ) المنفػي ب (كجػد) , كخبػر(لػـ) المنفػي ب (أكػف) فػي خبػر (البػاء) فزاد

 مف ذلؾ في القرآف الكريـ. كلـ يرد شيءه  ,فييما: لـ أكف أعجميـ, كلـ يجدني قعددان 
 الفصل بالمضاف إليه: - الفاصل الخامس

 : كاف( كأخكاتيا, ككرد عمى النحك اآلتي) يعد  الفصؿ بالمضاؼ إليو جائزان في باب

  كان(:) الفعل -أواًل 

مكاضع التي كقع فييا الفصؿ بالمضاؼ إليو بيف اسـ )كاف( كخبرىا تسعة بمغ عدد ال
 : محتمالن مف القرآف الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي كأربعيف مكضعان 

  .(4)َّٰى ين ىن ننُّٱ قاؿ تعالى: :المضاف إليه معرفة .1
( كخبرىػا) ففصػؿ بػيف اسػـ كػػاف  - ىنػػا – ( بالمضػػاؼ إليػو )اهلل(, ككرد الفصػؿمفعػكالن ) أمػري

 .(5)في ثمانية مكاضع محتممة في القرآف الكريـ
 
 

                                                           

, (, كىمػع اليكامػػع310/ 1) , ابػف عقيػؿ,شػرح ابػف عقيػػؿ :(, كانظػر294/ 1) , ابػف ىشػػاـ,أكضػح المسػالؾ (1)
 (.127/ 1) السيكطي,

/ 1) , ابػػف ىشػػاـ,, كفػػي أكضػػح المسػػالؾ56ل األزدم, مػػف ألميتػػو المشػػيكرة, كىػػك فػػي ديكانػػو: البيػػت لمشػػنفر  (2)
, (, كىمػػػع اليكامػػػع310/ 1) , ابػػػف عقيػػػؿ,(, كشػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ260/ 1) , األشػػػمكني,شػػػرح األشػػػمكنيك (, 284

 (.464/ 1)السيكطي, 
لدريػػد بػػف الصػػمة, كفػػي شػػرح (؛ كىػػك منسػػكب فػػي الشػػرح 285/ 1) , ابػػف ىشػػاـ,البيػػت فػػي أكضػػح المسػػالؾ (3)

(, كصػػدره: "دعػػاني أخػػي كالخيػػؿ بينػػي 464/ 1)السػػيكطي, ىمػػع اليكامػػع, ك (, 260/ 1) , األشػػمكني,األشػػمكني
 كبينو".

 [.47]النساء:  (4)
 . 38, 37, 15/ األحزاب: 51/ النكر: 78/ الحجر: 114/ التكبة: 113, 47المكاضع: النساء:  (5)
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 مب زب رب يئُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: :مضةةةةةاف إلةةةةةى ضةةةةةمير المضةةةةةاف إليةةةةةه اسةةةةةم نكةةةةةرة .2
 . (1)َّنب
 ىنػا – , ككرد الفصؿ(ربؾ) إليو بالمضاؼ( محظكران ) كخبرىا( عطاءي ) كاف اسـ بيف ففصؿ

 .(2)القرآف الكريـمحتممة في  ستة مكاضعفي  -
كاف( كخبرىا بالضمير ) غت عدد المكاضع التي فصؿ فييا بيف اسـبم المضاف إليه ضمير: .3

 : محتمالن, تكزعت عمى النحك اآلتي خمسة كثالثيف مكضعان 
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبُّٱ قاؿ تعالى: )هم(: ضمير الغائب - أ

 .(3)َّزث رث
 .(4)في القرآف الكريـمحتمالن ثة عشر مكضعان ثال في - ىنا – ككرد الفصؿ

 .(5)َّ مه جه هنُّٱ قاؿ تعالى: :ضمير الغائب )ها( - ب

 .(6)في القرآف الكريـ محتمميف مكضعيف في - ىنا –ككرد الفصؿ 

 . (7)ٍَّّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ قاؿ تعالى: هاء الغائب(:) الضمير - ت
 .(8)في القرآف الكريـ محتممة تسعة مكاضع في - ىنا – ككرد الفصؿ

 . (9)َّمض خض حضُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )هما(: - ث
الضػمير ىمػا(, كلػـ ) صػالحان( بالمضػاؼ إليػو) أبكىمػا( كخبرىػا) ككاف( كىػ) فصؿ بيف اسـ
 في القرآف الكريـ. يرد غير ىذا المكضع

 

                                                           

 [.20]اإلسراء:  (1)
 . 9/ الطالؽ: 51/ النمؿ: 63/ الشعراء: 98/ الكيؼ: 108, 20كاضع: اإلسراء: الم (2)
 [.5]األعراؼ:  (3)
, 158, 139, 121, 103, 67, 8/ الشػػػعراء: 88, 19/ اإلسػػػراء: 46/ إبػػػراىيـ: 5المكاضػػػع: األعػػػراؼ:  (4)

174 ,190 :  . 42/الرـك
 [.5]اإلنساف:  (5)
 . 17, 5المكاضع: اإلنساف:  (6)
 [.7د: ]ىك  (7)
/ 18/ المزمػػؿ: 4/ المعػػارج: 5/ السػػجدة: 61/ مػػريـ: 80, 28/ الكيػػؼ: 38/ اإلسػػراء: 7المكاضػػع: ىػػكد:  (8)

 . 7اإلنساف: 
 [.82]الكيؼ:  (9)
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 .(1)َّزئ رئ ُّّٰٱ قاؿ تعالى: ياء المتكمم(:) الضمير - ج
 .(2)الكريـ القرآف في محتممة مكاضع ثالثةفي  - ىنا – ككرد الفصؿ

 .(3)َّزب رب يئ ىئُّٱ قاؿ تعالى: كاف الخطاب(:) الضمير - ح
 .(4)في القرآف الكريـمحتممة ستة مكاضع في  - ىنا - الفصؿككرد 

 . (5)َّجن مم خمُّٱ قاؿ تعالى: كم(:) الضمير - خ
الضػمير: كػـ(, كلػـ ) مشككران( بالمضاؼ إليو) سعيكـ( كخبرىا) كاف( كىك) ففصؿ بيف اسـ

 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.يرد غ
(: ) الفعل - ثانياً   ظلَّ

( كخبرىػػػا بالمضػػػاؼ إليػػػو ثالثػػػة  رد فييػػػا الفصػػػؿ بػػػيف اسػػػـبمػػػغ عػػػدد المكاضػػػع التػػػي ك  )ظػػػؿي
 عمى النحك اآلتي:  , تكزعتمحتممة في القرآف الكريـ مكاضع

 .(6)َّ مي زي ري ٰى ينُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )هاء الغائب(: - أ
 الضمير ىاء الغائب(.) مسكدان( بالمضاؼ إليو) كجيو( كخبرىا) ظٌؿ( كىك) فصؿ بيف اسـ

 .(7)في القرآف الكريـ محتمميف مكضعيففي  - ىنا – ككرد الفصؿ

 .(8)َّىي مي خي حيُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )هم(: - ب
 كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.  

 زال(: ) الفعل -ثالثًا 
 نيُّٱمرة كاحػدة فقػط, فػي قكلػو تعػالى: إليو  بالمضاؼ كخبرىا( زاؿ) اسـ كرد الفصؿ بيف

 .(9)َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

                                                           

 [.5]مريـ:  (1)
 .66/ المؤمنكف: 8, 5المكاضع: مريـ:  (2)
 [.28]مريـ:  (3)
 . 59/ القصص: 54, 20/ الفرقاف: 64, 28, 28المكاضع: مريـ:  (4)
 [.22]اإلنساف:  (5)
 [.17]الزخرؼ:  (6)
 . 17/ الزخرؼ: 58المكاضع: النحؿ:  (7)
 [.4]الشعراء:  (8)
 [.110]التكبة:  (9)
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 أصبح(:) الفعل -رابعًا 
فػي ثالثػة مكاضػع محتممػة فػي القػرآف  إليػو بالمضػاؼ كخبرىػا( أصبح) اسـ بيف الفصؿ كرد
 : تكزعت عمى النحك اآلتي الكريـ,

 .(1)َّىن نن من زن رنُّٱ : قاؿ تعالى:المضاف إليه نكرة .1
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

 المضاف إليه ضمير: .2
 .(2)َّنت مت زتُّٱ قاؿ تعالى: الضمير)كم(: - أ

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
 .(3)َّحب جب هئ مئُّٱقاؿ تعالى:  الضمير)ها(: - ب

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
 الفصل بالمعمول: - الفاصل السادس

فػي مائػة كثمانيػة كثالثػيف ذلػؾ كرد بػيف اسػـ الفعػؿ الناسػ  كخبػره, ك  - ىنا – يجكز الفصؿ
 في القرآف الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي:  محتمالن مكضعان 

 كان(: ) الفعل -أواًل 

 . (4)َّمب خب حب جب هئُّٱقاؿ تعالى: 

المػؤخر  (كػاف) حيث فصمت شبو الجممة مف الجار كالمجركر )عمينا( بيف المتالزميف: اسـ
عمينػا(, )نصر المؤمنيف(, كبيف خبرىا المقدـ )حقان(, كالتقدير في ذلؾ )ككاف نصر المؤمنيف حقان 

كلكف لما تقدـ الخبر )حقان( كتػلخر المبتػدأ )اسػـ كػاف(, فصػؿ بينيمػا بشػبو الجممػة, قػاؿ األزىػرم: 
, كلعػؿ مػرد (5)"كمف الـز تقديـ خبرىػا عمػى اسػميا تكسػطو بينيػا كبػيف اسػميا, إذا لػـ يتقػدـ عمييػا"

ة مرتبطػػػة بػػػاهلل فشػػػبو الجممػػػ - سػػػبحانو كتعػػػالى -ىػػػذا الفصػػػؿ ىػػػك تلكيػػػد الكػػػالـ كتقكيتػػػو مػػػف اهلل 
تعظيـ المػؤمنيف, كالرفػع مػف شػلنيـ, كتلصػيؿ لكػرامتيـ, إلى  سبحانو كتعالى, فمعنى اآلية يفضي

                                                           

 [.10]القصص:  (1)
 [.30]الممؾ:  (2)
 [.41]الكيؼ:  (3)
(4)  :  [.47]الرـك
 (.242/ 1) ,شرح التصريح عمى التكضيح, األزىرم (5)
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ظيػػار لفضػػؿ سػػابقة كمزيػػة, حيػػث جعميػػـ مسػػتحقيف عمػػى اهلل أف ينصػػرىـ, مسػػتكجبيف عميػػو أف  كا 
 .(1)يظيرىـ كيظفرىـ

كلتطمػػئف قمػػكب  (2)تمػػاـ بػػوكقػػد يكػػكف سػػبب التقػػديـ كالتػػلخير فػػي اسػػـ كػػاف كخبرىػػا ىنػػا لالى
ى ذلػػػػؾ أمػػػػريف: االىتمػػػػاـ المػػػؤمنيف بإزالػػػػة الشػػػػؾ منيػػػػا فػػػػي أف اهلل ال ينصػػػػرىـ, فلفػػػاد التقػػػػديـ عمػػػػ

 كالتطميف.

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱقكلػػو تعػػالى:  - أيضػػان  – كمػف األمثمػػة عمػػى ذلػؾ

ٍّ َّ َُّّ(3). 

بػيف  - يركالتػي األصػؿ فييػا التػلخ -حيث فصمت شبو الجممة مف الجػار كالمجػركر )فيػو( 
ألف األصػؿ فػي التقػدير أف  خبرىػا الجممػة الفعميػة )يختمفػكف(؛ اسـ كػاف )الضػمير المتصػؿ, كبػيف

لكف لمػا كانػت شػبو الجممػة يما كانكا يختمفكف فيو(, ك")فاهلل يحكـ بينيـ ف :يككف عمى النحك اآلتي
غيػر حصػيف لػذلؾ  ليا حرية التنقؿ, كيتكسع فييا ما ال يتكسع في غيرىا, إذ عدىا العمماء حػاجز

جاز في اآلية, كغيرىػا أف تتقػدـ مػف مكانيػا المخصػص ليػا لتكػكف فاصػالن بػيف ركنػيف متالزمػيف, 
لذىميػػة, فبمػػا أف الشػػيء  - ىنػػا – كخبرىػػا, كقػػد يكػػكف مػػرد التقػػديـ كالتػػلخير (كػػاف) كىمػػا: اسػػـ

ـ, كلػػك كػػاف لػػذلؾ تقػػد )الييػػكد كالنصػػارل( أمػػر دينػػي محػػض؛ المختمػػؼ فيػػو بػػيف ىػػاتيف الطػػائفتيف
األمػػر المختمػػؼ فيػػو أمػػران عاديػػان كبقيػػة األمػػكر الدنيكيػػة األخػػرل, لمػػا كجػػب تقديمػػو بيػػذه الصػػكرة, 

"بيف في ىذه اآلية اغتػرار كػؿ مػف الييػكد كالنصػارل بمػا ىػـ عميػو, حيػث  -سبحانو كتعالى -فاهلل
 عػنيـ فػي سػكرة ادعت كؿ طائفة منيـ أنو لف يدخؿ الجنة إال مف كاف عمى ممتيا, كمػا أخبػر اهلل

, عندئػػػذو أكػػػذبيـ اهلل تعػػػالى بمػػػا أخبػػػرىـ أنػػػو (4)َّخم حم جم يلُّٱالمائػػػدة أنيػػػـ قػػػالكا: 
معذبيـ بذنكبيـ, كلك كانكا كما ادعكا لما كاف األمر كذلؾ, ككما تقػدـ فػي دعػكاىـ أنػو لػف تمسػيـ 

قػاؿ ليػـ فػي ىػذه  كىكػذاالجنة, كرد عمييـ تعالى فػي ذلػؾ, إلى  النار إال أيامان معدكدة, ثـ ينتقمكف
 .(5)ي ادعكىا بال دليؿ كال حجة"الدعكل الت

                                                           

 (.484/ 3رم, )انظر: الكشاؼ, الزمخش (1)
 (.552دالالت التقديـ كالتلخير في القرآف الكريـ, المسيرم, دراسة تحميمية, )صانظر:  (2)
 [.113]البقرة:  (3)
 [.118]المائدة:  (4)
 (.384/ 1) ,تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير (5)
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 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱكمػػػػػف ذلػػػػػؾ أيضػػػػػان قكلػػػػػو تعػػػػػالى: 

 .(1)َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 الجػػػار كتقػػػديـ ففصػػػؿ بػػػيف اسػػػـ كػػػاف )الرسػػػكؿ( كخبػػػره )شػػػييدان( بمعمػػػكؿ الخبػػػر )عمػػػيكـ(,
 كالرسػؿ األمػـ عمػى يدتشػ أنيػا حتػى األمػة ىػذه أمػر "االىتماـ بتشريؼ يفيد عاممو عمى كالمجركر

 .(2)رسكليا" إال عمييا يشيد ال كىي
  .(3)ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّٱكقكلو تعالى: 

فصػػػؿ فػػػي ىػػػذه اآليػػػة بػػػيف اسػػػـ كػػػاف )صػػػالتيـ(, كخبرىػػػا )مكػػػاء كتصػػػدية( بشػػػبو الجممػػػة  
 (كػاف) الظرفية )عند البيت(, كالسػبب كراء ذلػؾ الفصػؿ أف السػياؽ فيػو حصػر, حيػث حصػر اسػـ

أف ىذا الفصؿ بػيف إلى  ىذا مما يجكز الفصؿ بيف اسميا كخبرىا, كلكف ينبغي التنبوفي خبرىا, ك 
المتالزميف لـ يستكجب التقديـ كالتلخير لالسـ كالخبر, كقد يككف المسكغ لتقديـ شػبو الجممػة )عنػد 

لبيػػػاف الحػػػاؿ التػػػي يكػػػكف عمييػػػا أك  البيػػػت( لتكػػػكف فاصػػػالن بػػػيف اسػػػـ كػػػاف كخبرىػػػا أىميػػػة المتقػػػدـ,
ار, فإذا كاف ىذا ىك حاؿ الكفار فػي عبػادتيـ التػي لػـ تتجػاكز حػد التصػفيؽ كالصػفير, لخػذؿ الكف

فػػي أقػػدس بقعػػة عمػػى كجػػو األرض لعبػػادة اهلل سػػبحانو كتعػػالى,  –صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -النبػػي 
كىي )البيت العتيؽ( الذم ىك أكؿ بيت كضع ليعبد اهلل فيو, فما بالكـ باألماكف األخرل؟ فإذا ىػـ 

 ـ يراعكا حرمة ىذا المكاف الطاىر, فيؿ يراعكف حرمة غيره مف األماكف؟! ل
 .(4)مف القرآف الكريـ محتممة في مائة كستة مكاضع - ىنا –ككرد الفصؿ بالمعمكؿ 

                                                           

 [.143]البقرة:  (1)
 (.22/ 2) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
 [.35 ]األنفاؿ: (3)
/ النساء: 164, 154/ آؿ عمراف:  232, 196, 184, 143, 113, 89, 75, 57المكاضع: البقرة:  (4)

30 ,39 ,101 ,108 ,113 ,126 ,133 ,165 ,169 ,1 ,29 ,32 ,33 ,86 ,94 ,103 ,127 ,
/ 70 / التكبة:160, 146, 136, 51, 39, 9, 5/ األعراؼ: 1, 5, 4/ األنعاـ: 44/ المائدة:  135, 128

, 34, 33/ النحؿ: 81, 63, 11/ الحجر: 22/ إبراىيـ: 20/ يكسؼ: 116, 20, 8/ ىكد: 93, 28يكنس: 
, 47/ مريـ: 45, 9/ الكيؼ: 96, 87, 66, 53, 36, 30, 88, 38, 58, 27, 25/ اإلسراء: 124, 118
, 6, 5/ الشعراء: 55, 29, 67, 16, 15/ الفرقاف: 109, 66/ المؤمنكف: 90, 73, 41/ األنبياء: 71, 55

: 40/ العنكبكت: 63/ القصص: 82/ النمؿ: 199 / 25, 24/ السجدة: 49, 47, 35, 13, 10, 9/ الرـك
, 30/ يس: 15, 21/ سبل: 52, 40, 30, 27, 21, 19, 9, 6, 69, 55, 54, 53, 43, 2األحزاب: 

/ 27/ الدخاف: 7/ الزخرؼ: 28, 15/ فصمت: 45/ فاطر: 83, 63, 21/ غافر: 48, 46/ الزمر: 46
/ الكاقعة: 16/ الذاريات: 26, 24, 21, 11, 5/ الفتح: 26, 6/ األحقاؼ: 30/ الصافات: 33, 17الجاثية: 

 .15, 13/ االنشقاؽ: 16/ المدثر: 22/ اإلنساف: 15/ الجف: 2/ الجمعة: 45
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 ليس(:) الفعل -ثانيًا 
 . (1)َّمم ام يل ىل مل يكُّٱ قاؿ تعالى:

 فػػي ينػػكل الػػذم بػػالككف ؽمتعمػػ كىػػك لمتككيػػد, مزيػػدة (مػػف)ك اهلل, غيػػر أم ؛اهلل( دكف )كمػػف"
 .(2)ليا": قكلو ليس خبر

لػػيس( كخبػػره فػػي تسػػعة عشػػر مكضػػعان ) كرد الفصػػؿ بمعمػػكؿ الخبػػر بػػيف اسػػـ الفعػػؿ الناسػػ 
 .(3)مف القرآف الكريـمحتمالن 

(:  -ثالثًا   الفعل )ظلَّ
 .(4)َّخك حك جك مق حق مف خفُّٱقاؿ تعالى: 

 ( بالجار كالمجركر.كخبره )عاكفان الضمير المتصؿ( ) فصؿ بيف االسـ الناس 
 (الػػالـ) منػو حػػذفت: ظممػت: كأصػػمو المشػيكرة, القػػراءات فػي - الظػػاء بفػتح - ظمػػت كقكلػو"
 .قياس ىك غيره كعند سيبكيو عند نادر حذؼ كىك ,الالميف تكالي مف تخفيفان  األكلى

 النيػار, كقػت فػي بخبػره اسػمو اتصػاؼ عمى الداللة كأصمو ,(كاف) أخكات مف( ظؿ) كفعؿ
 .النيار في يككف األعماؿ غالب أف عمى بناء اإلطالؽ بعالقة( داـ) معنى في مجاز كىك ىنا

 الػػذم أم لمتخصػػيص؛ عاكفػػان( )عميػػو قكلػػو فػػي المجػػركر العبػػادة, كتقػػديـ مالزمػػة: كالعكػػكؼ
 .(5)تعالى" اهلل دكف أم غيره؛ دكف لمعبادة اخترتو

 محتممػة خمسػة مكاضػع فػي بػرهكخ( ظػؿي ) الناسػ  الفعؿ اسـ بيف الخبر بمعمكؿ الفصؿ كرد
 .(6)الكريـ القرآف مف

 أصبح(:) الفعل -رابعًا 
 .(7)َّمي زي ري ٰى ين ىنُّٱ: تعالى قاؿ
 

                                                           

 [.58]النجـ:  (1)
 (.159/ 27) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
/ 16/ ىػػػػػكد: 116/ المائػػػػػدة: 89, 70, 66, 51/ األنعػػػػػاـ: 128, 75, 66, 28مػػػػػراف: المكاضػػػػػع: آؿ ع (3)

 .58/ النجـ: 42/ غافر: 15لقماف: / 8/ العنكبكت: 15/ النكر: 71/ الحج: 65, 36/ اإلسراء: 42الحجر: 
 [.97]طو:  (4)
 (.299/ 16) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (5)
: 71, 4/ الشعراء: 14المكاضع: الحجر:  (6)  . 97/ طو: 51/ الرـك
 [.78]األعراؼ:  (7)
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فػػػػي ) جػػػػاثميف(, بمعمػػػػكؿ الخبػػػػر) كاك الجماعػػػػة(, كخبػػػػره) ففصػػػؿ بػػػػيف اسػػػػـ الفعػػػػؿ الناسػػػػ 
 .(1)صاركا" بمعنى - ىنا – فلصبحكادارىـ(, "
محتممة  مكاضع عشرة في كخبره( أصبح) اس الن الفعؿ اسـ بيف الخبر بمعمكؿ الفصؿ كرد

 .(2)الكريـ القرآف مف
 الفعل )أبرح(:  -خامسًا 

 .(3)َّيت ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّٱ قاؿ تعالى:
عػاكفيف( بمعمػكؿ ) لػف نبػرح( كىػك الضػمير المسػتتر, كخبػره) ففصؿ بيف اسـ الفعؿ الناسػ 

 متعمقػػو عمػػى قػػدـ )عػػاكفيف( ب متعمػػؽ ك)عميػػو(ىػػذا التقػػديـ أفػػاد تقكيػػة الحكػػـ, "عميػػو(, ك ) الخبػػر
 .غيره عمى نعكؼ ال بالعككؼ نخصو نبرح لف: أرادكاأك  الحكـ, لتقكية

 .(4)بيا" كيطكفكف يمزمكنيا األصناـ عبدة ككاف كالتعبد, القربة بقصد المالزمة: كالعككؼ
 الفعل )ما دام(: -سادسًا 

 .(5)َّجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيُّٱ قاؿ تعالى:
 بمعمػػكؿ( قائمػػان ) كخبػػره, المسػػتتر الضػػمير كىػػك( مػػا دمػػت) الناسػػ  الفعػػؿ اسػػـ بػػيف ففصػػؿ

 قيامػػؾ دكاـ مػدة فػي إال إليػؾ يػػؤده ال" مصػدرية ظرفيػة, كالمعنػى: - ىنػػا –ك)مػا(  (,عميػو) الخبػر
 .(6)عميو" إلحاحؾ أم عميو

ػػقا عميػو: قكلػو فػي متعمقػو عمػى المجػركر كقػدـ" لبيػاف أىميػة اإللحػاح, - ىنػا – كالتقػديـ  ائمن
 لػػؾ يرجػػع ال عميػػو قيامػػؾ يكػػف لػػـ إذا أم اإللحػػاح, معنػػى تقديمػػو ففػػي المجػػركر, بمعنػػى لالىتمػػاـ
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ., كلـ يرد غ(7)أمانتؾ"

 
 
 

                                                           

 (.227ب/ -8) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
/ 37/ العنكبػػػكت: 94, 67/ ىػػػكد: 91, 78/ األعػػػراؼ: 102, 52/ المائػػػدة: 103المكاضػػػع: آؿ عمػػػراف:  (2)

 . 6/ الحجرات: 18القصص: 
 [.91]طو:  (3)
 (.290 /16) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (4)
 [.75]آؿ عمراف:  (5)
 (.287/ 3) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (6)
 (.287/ 3) ,المرجع السابؽ (7)



102 
 

 الفصل بالتوابع: - الفاصل السابع

بجميػػع التكابػػع بػػيف اسػػـ الفعػػؿ الناسػػ  كخبػػره, كيتػػكزع عمػػى  - ىنػػا – يجػػكز كقػػكع الفصػػؿ
 لنحك اآلتي: ا

 :الفصل بالعطف - أ

 الفعل: )كان(: 

  :ىما )كاف( كخبرىا في مكضعيف الفصؿ بالعطؼ بيف اسـكرد 

 زت رت يب ىب نب مب زبُّٱقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 مم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
  . (1)َّمن زن رن

, كىػي: بيف مجمكعة مف العالقػات المحببػة لمنفػكس - كجؿ عز –ففي ىذه اآلية جمع اهلل 
 البقاء فييا.  لتجارة, كالمساكف التي يللؼ المرءي األبناء كاألزكاج كالعشيرة كاألمكاؿ كا

أٌنػػو إذا حصػػؿ التعػػارض كالتػػدافع بػػيف مػػا أراده اهلل مػػف المػػؤمنيف مػػف  - كجػػؿ عػػز - كيبػيف
رضاء ربو  .(2) الجياد كبيف ىذه العالقات المحببة كجب عمى المؤمف دحضيا كا 

 حم جم يل ىل مل خلُّٱالػػذم كقػػع فيػػو الفصػػؿ ىػػك قكلػػو تعػػالى:  كالمكضػػع الثػػاني
 .(3)َّين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

أفػاد  - ىنػا – , كالعطػؼ(مػؤمف) عمػى ةمعطكفػ :(مؤمنػة) ,النفػي لتلكيػد زائدة :(ال)فكقعت 
 عميػو اهلل صػمى - الرسػكؿ طاعػة أفٌ  أراد" بيػاف - عز كجػؿ –المساكاة بيف الذككر كاإلناث, فاهلل 

 النػاس صػنفي كأف ,اهلل بطاعػة ممحقة ياكأنٌ  ,كاجبة طاعة ىي األمر كيعتـز بو يلمر فيما - كسمـ
 .(4)الماضية" األحكاـ في سكاء كانا كما سكاء ذلؾ في كالنساء الذككر

 

 
                                                           

 [.24]التكبة:  (1)
 (.153/ 10) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (2)
 [.36]األحزاب:  (3)
 (.27/ 22) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (4)
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 الفصل بالنعت: - ب
 كان(: ) الفعل:

 .(1)َّيق ىق يف ىف يث ىث نث مث زثُّٱقاؿ تعالى: 

 غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. , كلـ يرد (رجاؿ) ؿ بنعت متعٌمؽ( اإلنس مف)فجاءت 

 الفصل بالبدل: - ت

 الفعل: )كان(: 

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنُّٱقػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػالى: 

 .(2)َّجئ

, (3)كػػاف(, كجممػػة )أف يفتػػرل(: خبػػر )بػػدؿ (:القػػرآف) اسػػـ )كػػاف(, ىػػذا(:) شػػارةجػػاء اسػػـ اإل
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

  عض الحروف المتنوعة:الفصل بب - الفاصل الثامن

  كيتكزع عمى النحك اآلتي:
 فصٌل واجٌب:  - أ

قػع الفعػؿ الماضػي خبػران ليػا, كمنػو قكلػو كيككف مع األفعاؿ الناسػخة التػي ي قد(:) الفصل ب .1
 .(4)َّجخ مح جح مج حج مث هتُّٱ تعالى:

, كفصػؿ بينيمػػا (5)خبرىػا (:أجميػـ اقتػرب قػد) كجممػة محػذكؼ, الشػلف ضػمير (:يكػكف) اسػـ
 ر ىذا المكضع في القرآف الكريـ.(, كلـ يرد غيقد) بالحرؼ

 

 

 

                                                           

 [.6]الجف:  (1)
 [.37]يكنس:  (2)
 (. 27/ 2) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (3)
 . 185األعراؼ:  (4)
 (. 503/ 3) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (5)
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 كيتكزع عمى النحك اآلتي:  فصٌل جائٌز: - ب

 :( المهممة لتأكيد الخبرالفصل ب )إًذا .1
 . (1)َّمل يك ىك مكُّٱقاؿ تعالى:  (:)كان الفعل: أوالً 

ٍرؼي جاءت )إذنا كىابو  ( بيف اسـ كاف كخبرىا كىي "حى زىاء" جى كىجى
(2). 

 الخبر:الفصل بحروف النفي لنفي  .2
 )كان(: أواًل: الفعل

فتصػػدرت  .(3)َّزت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئُّٱقػػاؿ تعػػالى: 
 كفػرىـ ألنيػـ "لشػدة ؛نفػى اسػتطاعتيـ لمسػمع -عز كجؿ  –أداة النفي )ال( خبر جممة )كاف( فاهلل 

 :والتقةدير, عميػو (ذكػرم عػف) قكلػو لداللػة (سػمعنا) مفعػكؿ كحػذؼ ,لالسػتماع نفكسيـ تطاكعيـ ال
 .(4)اإلعراض" كفي الرغبة نفي في مستعمؿ االستطاعة فنفي تي,آليا سمعنا

  .(5)َّمه جه هن من خن حنُّٱكقكلو تعالى: 
نمػػػا ,الجممػػػة الفعميػػػة المنفيػػػة )ال يفقيػػػكف( (كػػػاف) فجػػػاء خبػػػر  دكف الفيػػػـ عػػػنيـ اهلل نفػػػى "كا 

 .(6)"كنظمو اإلسالـ بشرائع جاىميف كانكا كلكنيـ ,مؤمنيف كانكا ألنيـ ؛اإليماف
مف القرآف محتمالن )كاف( كخبره في اثني عشر مكضعان  ؿ بيف اسـ الفعؿ الناس ككرد الفص

 .(7)الكريـ
 أصبح(:) ثانيًا: الفعل
 . (8)َّىي ني مي زي ريُّٱ قاؿ تعالى:

 (أصػبح)ك صػاركا, أم ؛أصػبحكافعمية منفيػة بحػرؼ النفػي )ال(, ك"جاء خبر)أصبح( جممة 
 كليػػػالي, أيامػػػان  دمػػػركا فػػػإنيـ ,لػػػيالن  كػػػاف ىـتػػػدمير  أف: المػػػراد كلػػػيس ,(صػػػار) أخػػػكات مػػػف - ىنػػا –

 .كليالن  مساء ىمؾ كبعضيـ ,الصباح في ىمؾ فبعضيـ

                                                           

 [.8]الحجر:  (1)
 (.19/ 14) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
 [.101]الكيؼ:  (3)
 (.42/ 16) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (4)
 [.15]الفتح:  (5)
 (.170/ 26) , ابف عاشكر,لتحرير كالتنكيرا (6)
/ 82/ النمػػؿ: 40/ الفرقػػاف: 101/الكيػػؼ:  43, 42/ يػػكنس: 104, 79/ المائػػدة: 170المكاضػػع: البقػػرة:  (7)

 .27/ النبل: 33/ الحاقة: 15/ الفتح: 43الزمر: 
 [.25]األحقاؼ:  (8)
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 دمػارىـ حالة الستحضار إتمامان  ,حينئذ الرؤية منو تتلتى لمف (رلي و: )القكل في كالخطاب
 عمػػى أتػػت الػػريح أف: كالمعنػػى ... الحادثػػة ىػػذه حػػدكث كقػػت فػػي نازلػػة اآليػػة كػػلف حتػػى ,العجيبػػة

 .(1)مساكنيـ" ساكني مف أحد منيـ يبؽ كلـ عيـجمي
 

 إال(: ) الفصل ب - الفاصل التاسع
مقيػػػد لمنفػػػي, أك المنفيػػػة )إال( فػػػي الجممػػػة المنفيػػػة بالناسػػػ  نفسػػػو ال يجػػػكز تحقػػػؽ الفصػػػؿ ب

ىػػك التلكيػػد القػػكم لممعنػػى, كيتػػكزع الفصػػؿ  - ىنػػا – زائػػد؛ ألف الغػػرض مػػف الفصػػؿ بحػػرؼ نفػػي
 تي:إال( عمى النحك اآلب)

 .(2)َّ هن من خن حن جن مم ُّٱ قاؿ تعالى: )ليس(: الفعل
 المػؤكؿ كالمصػدر ,مصػدرم حػرؼ :(مػا) لمحصػر, :(إال) ,(لػيس) بخبر متعمؽ :(لإلنساف)

فػػي مكضػػعيف محتممػػيف  - ىنػػا – , ككرد الفصػػؿ(3)مػػؤخر (لػػيس) اسػػـ رفػػع محػػؿ فػػي :(سػػعى مػػا)
 .(4)مف القرآف الكريـ

 . (5)َّ خض حض جض مص  خص حص ُّٱ قاؿ تعالى: كان(:) الفعل
إال( بػيف ) ككرد الفصػؿ ب, (6)(كاف) خبر (:أمة) ,حصر أداة (:إال) (,كاف) (: اسـالناس)

 .(7)مف القرآف الكريـمحتممة مكاضع  ثمانيةاسـ )كاف( كخبرىا في 
 يالحظ ما يأتي:  كان وأخواتها(ب) فصل في الجممة االسمية المنسوخة والمتتبع لمواضع ال

الفعػػؿ) كػػاف( كاسػػميا أربعػػة فكاصػػؿ, لكنيػػا كردت فػػي مكاضػػع قميمػػة  بمػػغ عػػدد الفكاصػػؿ بػػيف -
جػػػدنا؛ ألف النحػػػاة شػػػددكا عمػػػى أىميػػػة التجػػػاكر بػػػيف ىػػػذه النكاسػػػ  كمػػػدلكالتيا؛ أم بينيػػػا كبػػػيف 

 اسميا؛ لكجكد تالـز مجاكرة بينيما. 
لفصػؿ تاء التلنيث السػاكنة(, ثػـ اب)مكاضع الفصؿ بالخبر, يميو الفصؿ كاف أكثرىا في عدد ال -

 مف(, كأخيران الفصؿ بالمعمكؿ فكرد في مكضعيف محتمميف فقط. ) بحرؼ الجر الزائد

                                                           

 (.51/ 26) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
 [.39]النجـ:  (2)
 (.56/ 27) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (3)
 . 39/ النجـ: 16المكاضع: ىكد:  (4)
 [. 19]يكنس:  (5)
 (. 221/ 4) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (6)
, 24/ العنكبػػكت: 56/ النمػػؿ: 114/ التكبػػة: 19/ يػػكنس: 82, 5/ األعػػراؼ: 147المكاضػػع: آؿ عمػػراف:  (7)

29 . 
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مكاضػػع الفصػػؿ؛ ألنػػو يقػػع ضػػمف بػػاب التقػػديـ كالتػػلخير فػػي احتػػؿي الفصػػؿ بػػالخبر أكبػػر عػػدد  -
 النحك العربي. 

 ب:كىػػي مقبكلػػة داللينػػا كتركيبينػػا, يقػػكؿ أحمػػد مطمػػك  ,كظػػاىرة التقػػديـ كالتػػلخير أقرىػػا النحػػاة
التقػػديـ فػػي العربيػػة لػػكف مػػف ألػػكاف حريتيػػا, كخاصػػية مػػف خصائصػػيا, كىػػك مػػف سػػنف العػػرب فػػي "

, كىػػذا التقػػديـ كالتػػلخير يػػؤدم إلػػى (1)كالميػػا؛ لمػػا لػػو مػػف أىميػػة فػػي دقػػة التعبيػػر, كحسػػف األداء"
ؿ ىػك تقػديـ مػا حقػو التػلخير؛ ألنػو لػيس كػ - الػذم أعنيػو ىنػا - الفصؿ بػيف المتالزمػيف, كالتقػديـ

 تقديـ كتلخير فصالن. 
تمثمػػػػػت فػػػػػي حصػػػػػر المعنػػػػػى كتككيػػػػػػده, أك  ,أدل أغراضػػػػػان بالغيػػػػػة مختمفػػػػػػةكىػػػػػذا التقػػػػػديـ 

تخصيصػػػػو, أك بيػػػػاف أىميتػػػػو, أك المبالغػػػػة, أك التبشػػػػير بالنصػػػػر مػػػػف اهلل تعػػػػالى, أك بيػػػػاف منزلػػػػة 
 المتقيف في الجنات كما أعده اهلل ليـ لمترغيب في اإليماف كالعمؿ الصالح. 

قي الفكاصػؿ فكانػت فػي مكاضػع قميمػة ال تػذكر؛ بسػبب قػكة االتصػاؿ بػيف الفعػؿ الناسػ  أما بػا -
 كاسمو, كبالتالي قمة الفكاصؿ.  

أما حول الفواصل بين أسماء) كان أو أحد أخواتها( وأخبارها فبمغت تسعة فواصةل, عمةى 
 النحو اآلتي: 

كذلػػؾ لتكسػػع العػػرب فػػي بمػػغ عػػدد مكاضػػع الفصػػؿ بػػالمعمكؿ مائػػة كثمانيػػة كثالثػػيف مكضػػعان؛  -
 أكثر مف غيرىا في القرآف الكريـ.  كركدىاشبو الجممة مف الظرؼ كالجار كالمجركر؛ ل

كػاف( فػي ىػذه المكاضػع ) في ستة كخمسػيف مكضػعان؛ ألف اسػـ ثـ جاء الفصؿ بالمضاؼ إليو -
مػف شػدة قػبح  كػاف( كخبرىػا بالمضػاؼ إليػو أخػؼ) جاء نكرةن مضافنا, كجػكاز الفصػؿ بػيف اسػـ

  فصؿ بيف المتضايفيف. ال
فكثػػرة عػػدد مكاضػػع الفصػػؿ تػػزداد  - ككمػػا أسػػمفت سػػابقنا - يمػػي ذلػػؾ الفصػػؿ بػػالحركؼ الزائػػدة -

فػػػي أربعػػػة كعشػػػريف  البػػػاء() بزيػػػادة الحاجػػػة إلػػػى الفاصػػػؿ, فجػػػاء الفصػػػؿ بحػػػرؼ الجػػػر الزائػػػد
ي مقاـ كانت فليس(؛ لمحاجة إلييا في تلكيد النفي؛ ألنيا ) مكضعنا, كجاءت جميعيا في خبر

ثباتيا. حد كاإلنكار الذم يقـك بو الكافرك الج  ف, كتقرير قدرة اهلل كا 
؛ لمحاجػة إلييػا) ثـ الفصؿ ب - فػي  - أيضػان  – الـ الجحكد(, ككرد في عشريف مكضعنا محػتمالن

 أبمػغ يػكتلكيد النفي كالمبالغة فيو؛ ألٌف النفي بالـ الجحكد يفيد نفي التلىػؿ كالتييئػة كاإلرادة, ف
 الػالـ ىػذه, كعٌبػر الرضػي عنيػا بقكلػو:" إرادتػو نفػي يسػتمـز ال الفعػؿ نفػي ألف لفعػؿ؛ا نفي مف
 بػػؾ, تميػػؽ كىػػي, ليػػا مناسػػب أم الخطػػة؛ ليػػذه أنػػت: قػػكليـ نحػػك فػػي التػػي ىػػي األصػػؿ فػػي

                                                           

 (.41)ص:  لغكية, مطمكب, حكثب (1)
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 معنػى ىذا في أفي  شؾ كال ذلؾ, بي يميؽ كال لفعمو امناسبن  كنت ما: كذا ألفعؿ كنت ما فمعنى
 .(1)"التلكيد

ال( تفيػػػػد نفػػػػي الحػػػػاؿ ) ال( ككرد فػػػػي ثالثػػػػة عشػػػػر مكضػػػػعنا؛ ألف) صػػػػؿ بحػػػػرؼ النفػػػػيثػػػػـ الف -
 كالمستقبؿ, كأكثر مجيئيا مع الفعؿ المضارع لمداللة عمى استمرار النفي كتلكيده. 

ثػػػـ الفصػػػؿ بضػػػمير الفصػػػؿ ككرد فػػػي أحػػػد عشػػػر مكضػػػعان, كىػػػك عػػػدد قميػػػؿ بالنسػػػبة لممبحػػػث  -
إنمػػا يجػػيء بػػو إلزالػػة االشػػتباه ألٌف ضػػمير الفصػػؿ  ؛-ىنػػا - األكؿ؛ كذلػػؾ لقمػػة الحاجػػة إلييػػا

بيف خبر الناس  كالصفة, كلكٌف لٌما كاف خبر الناس  منفينا, اتضح لمسامع ككنو خبرنا,  كالميٍبس
 فاقتصر دكر ضمير الفصؿ عمى التككيد فقط. 

إال( ككرد فػػػي عشػػػرة مكاضػػػع فقػػػط؛ كىػػػك عػػػدد قميػػػؿه بالنسػػػبة لممبحػػػث ) يمػػػي ذلػػػؾ الفصػػػؿ ب -
؛ ألٌف الفصػػؿ بيػػا فػػػي الجممػػة االسػػػمية كػػاف كاجبنػػػا؛ -ىنػػػا - ؿ؛ كذلػػؾ لقمػػة الحاجػػػة إلييػػااألك 

فاتضػح الناسػ   - ىنا – إنما(, أٌما) إٍف( النافية كالناسخة, كجائزنا في جممة) س بيفبٍ إلزالة المي 
 إنمػا( مػع دخػكؿ الناسػ  المنفػي؛ لػذلؾ قمٌػت) بدخكؿ النفي عميو, كال يمكف إتمػاـ جممػة بكجػكد

 إال( فييا عمى تلكيد المعنى.  ) عدد مكاضع الفصؿ, كاقتصر دكر
يمي ذلؾ الفصؿ بالجممة التي ال محٌؿ ليا مف اإلعراب, ككرد ذلؾ فػي سػتة مكاضػع محتممػة,  -

كىػك عػػدد قميػؿ جػػدنا بالنسػبة لممبحػػث األكؿ؛ ألٌف الجممػة االسػػمية تػدؿ  عمػػى الثبػكت كالتحقػػؽ, 
 ىنا –مبيمة أعطت أحكامان كاضحة ال مجاؿ لمشؾ فييا, أما فكلٌف الجمؿ التي بدأت بلسماء 

ف كاف مبيمان إال أنو كاضح الداللة؛ ألنو يلتي ب - عد فعػؿ ناسػ  لػو فائػدة فاالسـ المكصكؿ كا 
 مف كجكه.

 : الفصل في جممة )الحروف العاممة عمل ليس( - نيالمطمب الثا
ف,, كال ما,): أربعة, كىي (ليس) ب المشبية الحركؼ   .(2)(كالت كا 

 ما(: ) الحرف -أواًل 

العػػرب  كبعػػضي  اإلطػػالؽ, عنػػد الحػػالي الػػزمف فػػي الخبػػر عػػف المعنػػى نفػػي يفيػػد حػػرؼ كىػػك
 كىػػػػـ يعممكنيػػػػا فالػػػػذيف معنػػػػاه, بقػػػػاء مػػػػع ييممػػػػو تمػػػػيـ كبنػػػػي آخػػػػر كبعػػػػضه  يعممػػػػو, كالحجػػػػازييف

                                                           

 (. 62/ 4)االستراباذم, شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب,  (1)
/ 1) , ابػػف ىشػػاـ,أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 23)ص:  , الطرابمسػػي,جركميػػةانظػػر: متممػػة اآل (2)

, ى ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾدليػػػؿ السػػػالؾ إلػػػك (, 302/ 1) , ابػػػف عقيػػػؿ,شػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ عمػػػى ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾك (, 264
)ص  , الراجحػي,التطبيػؽ النحػكمك (, 118)ص  , الفػكزاف,تعجيؿ الندل بشرح قطر النػدلك (, 122/ 1) الفكزاف,
 (. 1189/ 3) , الحمبي,تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائدك (, 130
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 قػاؿ التنزيػؿ, جػاء يـكبمغت منيزمان, الحؽ   ما: نحك الخبر كينصبكف االسـ بيا يرفعكف الحجازيكف,
 .(2)َّٰر ٰذ ييُّٱ: تعالى كقاؿ ,(1)َّٰر ٰذ ييُّٱ: تعالى

 :طو بشر  الحجازيين عند (ليس) عمل ما() وتعملُ 

 لػيس(,) عمػى بالحمػؿ عممػت ألنيا عمميا؛ بطؿ بيا اقترف ( الزائدة, فإفإفٍ ب) يقترف اسميا أال .1
 يبطػػؿ لػػـ النفػػي لتلكيػػد نافيػػة جػػاءت إذا ألنيػػا بالزائػػدة؛ كقيػػد (,إفٍ بػػ) اسػػميا يقتػػرف ال لػػيس()ك

 ذلؾ. عمى يدؿ ما الكالـ في يككف أف بشرط عمميا,
, البصػرييف جميػكر عنػد مطمقػان  الخبر رفع فإذا انتقض كجب إال(,) ب خبرىا نفي ينتقض أالٌ  .2

 زئ رئ ُّّٰ , كقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:(3)َّيل ىل مل خلُّٱ كذلػػػػػػػؾ مثػػػػػػػؿ قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:

لصػاحبو,  مػردو  غيػرى  الظمػـ مػا: نحػك عمميا يبطؿ لـ( غير)ب  النفي انتقض , فإف(4)َّمئ
 .(ما) خبر أنيا عمى( غير) بنصب

 الظرؼ كىك جممة شبو الخبر كاف إف اسميا, فإف تقدـ بطؿ عمميا, إال عمى خبرىا يتقدـ أال .3
ىماليا إعماليا - تقدمو مع - يجكز فإنو كالمجركر كالجار : كنحك فخركـ, باآلباء ما: نحك كا 

  كتابؾ. عندم ما
 يككف اإلىماؿ كعند ,(ما) لػ مقدـ خبر نصب محؿ في الجممة شبو يككف ماؿاإلع فعند

 .المبتدأ خبر رفع محؿ في
  .كمجركران  جاران أك  ظرفان  المعمكؿ كاف إذا إال اسميا, عمى خبرىا يتقدـ معمكؿ أال .4

  )ال(: الحرف -ثانيًا 

 عمػى تػدؿ قرينػة كجػد إف إال الحػالي, الزمف في الخبر معنى لنفي كىي لمكاحد, النافية كىي
عماليا الحاؿ, غير زمف عمػؿ  ييممػكف كمػا ييممكنيػا تميـ كبنك الحجازييف, مذىب( ليس) عمؿ كا 
عماليػػا( مػػا) لػػيس( مػػا عػػدا الشػػرط األكؿ؛ ) بػػالنكرات, كييشػػترط لعمميػػا مػػا يشػػترط ؿ مخصػػكص كا 

 ال: نحػك نكػرتيف اخبرىػك  اسػميا يككف أف كىك آخر بشرط كتزيد ال( أصالن,) ( ال تزاد بعدإفٍ ) ألف
 منؾ. أفضؿى  رجؿه 

 

                                                           

 [.31]يكسؼ:  (1)
 [.144]آؿ عمراف:  (2)
 [.50]القمر:  (3)
 [.144]آؿ عمراف:  (4)
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 :(1)محذكفان, مثؿ قكؿ الشاعر خبرىا يككف أف الشعر, كالغالب في عمميا كأكثر
 (2)فأنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيس ال بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراحُ 

 

خبرىػػا كتقػػديره  كحػػذؼ )بػػراح(, االسػػـ بيػػا فرفػػع لػػيس() عمػػؿ )ال( كفػػي ىػػذا البيػػت أيعممػػت
 ألغمب.ا عمى باتفاؽو  فجائز خبرىا, حذؼ حكـ كأما )لي(,

 :(3)كقكلو ذكره, جكاز كالصحيح
 (4)وال َوَزٌر ممةةةةةةةا قضةةةةةةةى اهلل واِقَيةةةةةةةاً  ... تعةةةةةةةزَّ فةةةةةةةال شةةةةةةةيء عمةةةةةةةى األرض باقيةةةةةةةاً 

  
كجػػػػاءا  نكػػػػرتيف, كخبرىػػػػا اسػػػػميا كجػػػػاء لػػػػيس() عمػػػػؿ المكضػػػػعيف فػػػػي ال() أيعممػػػػتحيػػػػث 

 الػذم مزجػاجل خالفػان  ليس() عمؿ العاممة ال() خبر ذكر جكاز عمى داللة ذلؾ كفي معان, مذككريف
 أبدان.  مذككران  يككف ال ال() خبر أف يرل

 إن(:) الحرف -ثالثًا 

 غيػره, كتعمػؿ عمػى قرينػة تقـ لـ ما اإلطالؽ, عند الحالي الزمف في الخبر معنى لنفي كىك
 .بالعافية( إال أحدو  مف خيران  أحده  إفٍ ) كقكؿ بعضيـ: ,(5)العالية أىؿ لغة في ليس() عمؿ (إفٍ )

 أال) الشػرط األكؿ ما( حتى تعمؿ عمؿ )ليس(, ما عػدا)( النافية ما يشترط ؿإفٍ )كييشترط ؿ
 ما(.) الزائدة( فيك خاص ب بإفٍ  اسميا يقترف

 

                                                           

, سعد بف مالؾ جد طرفة بف العبد, كىك أحد بني بكر بف كائؿ, كأحد سادات بكػر كفرسػانيا فػي الجاىميػةىك  (1)
 .((474/ 1, البغدادم, )ا. )خزانة األدبا مجيدن كاف شاعرن 

 ىذا عجز بيت, كصدره قكلو:  (2)
   مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن نيرانهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.

 , الجػػذامي,الممحػة فػػي شػرح الممحػػةك  (,53)ص:  , الزمخشػػرم,كالبيػت مػػف شػكاىد: المفصػػؿ فػي صػػنعة اإلعػراب
, مغنػي المبيػب عػف كتػب األعاريػبك (, 274/ 1) , ابػف ىشػاـ,أكضح المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 485/ 1)

 (. 315)ص:  ابف ىشاـ,
 لـ ينسب البيت إلى قائؿ معيف. (3)
كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة  تكضػيح المقاصػدك (, 485/ 1) , الجػذامي,البيت مف شػكاىد: الممحػة فػي شػرح الممحػة (4)

شػرح ابػف عقيػؿ ك (, 275/ 1) , ابػف ىشػاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 510/ 1) , المرادم,ابف مالؾ
 (. 313/ 1) , ابف عقيؿ,عمى ألفية ابف مالؾ

لى ما كراء مكة كما كاالىا. (5)  تطمؽ عمى ما فكؽ أرض نجد إلى تيامة كا 
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يما جاء ليس( إال ف) إٍف( النافية في القرآف داخمة عمى الجممة االسمية عاممة عمؿ) كلـ تقع
 . (1)َّجض مص  خص حص مس خس حس جسُّٱمف قراءة سعيد بف جبير 

 المفسػػركف كاتفػػؽ كالػػالـ, الػػداؿ بنصػػب أمثػػالكـ( ك)عبػػادان  خفيفػػة )إف( جبيػػر فابػػ حيػػث" قػػرأ
 االسػػـ فرفعػػت الحجازيػػة, (مػػا) عمػػؿ أعممػػت النافيػػة ىػػي ()إفٍ  أفٌ  عمػػى القػػراءة ىػػذه تخػػريج عمػػى

  منصكب. خبر أمثالكـ( عبادان ف) الخبر, كنصبت

 ,كأحقػر أقػؿ ىػـ بؿ لمبشر؛ ـمماثمتي كنفي ,األصناـ شلف تحقير القراءة بيذه كالمعنى: قالكا
 .(2)تعقؿ" كال تفيـ ال جمادات ىي إذ

عمػػاؿ"  كمػػف الكػػكفييف كأكثػػر الكسػػائي ذلػػؾ أجػػاز خػػالؼ فيػػو الحجازيػػة مػػا() إعمػػاؿ (إفٍ ) كا 
 .(3)"البصرييف كأكثر الفراء إعمالو مف كمنع ,جني كابف كالفارسي السراج ابف البصرييف

 كاهلل - ينبغػي" ما(, فقػاؿ:) عمى أنيا عاممة عمؿ كذلؾ فإف أبا الفتح في المحتسب خرجيا
 أمثػالكـ, عبػادنا اهلل دكف مػف تػدعكف الػذيف مػا: قػاؿ فكلنو )ما(, بمنزلة ىذه ()إفٍ  تككف أف - أعمـ

)مػا(  اختصػاص الحاضػر بنفػي تخػتص لـ ىذه ()إفٍ  ألف ضعؼ؛ كفيو )ما(, إعماؿ (إفٍ ) فلعمؿ
 إنمػػا اهلل دكف مػػف تػػدعكف الػػذيف ىػػؤالء إفٍ : المعنػػى كيكػػكف العمػػؿ, فػػي لػػيس() مجػػرل فتجػػرم بػػو,
 ىػػػػك مػػػػا تعبػػػػدكف فكيػػػؼ كمخػػػػاطبكف, عقػػػػالء ـأنػػػت ألنكػػػػـ مػػػػنكـ أقػػػػؿ فيػػػـ خشػػػػب,أك  حجػػػػارة ىػػػي

 .(4)دكنكـ؟"
 الت(: ) الحرف -رابعًا 

 نفػػي :كمعناىػػا الفػػتح, عمػػى مبنػػى حػػرؼ التػػاء, كىػػي زيػػدت ثػػـ ال() أصػػميا فػػإف الت() أمػػا
 ىػامعمكال يكػكف أف بشػرط لػيس() عمػؿ اإلطػالؽ, كىػي تعمػؿ عنػد حػاليال الزمف في الخبر معنى
 حي جي يهٱُّٱ :نحػػػك االسػػػـ حػػػذؼ كالغالػػػب خبرىػػػا,أك  اسػػػميا يحػػػذؼ زمػػػاف, كبػػػلف اسػػػمي
 الخبػر أف عمػى الحػيف() كمػف القميػؿ قػراءة بعضػيـ برفػع فػرار, حػيف الحػيف ليس: , أم(5)َّخي

 .ليـ حينان  فرار حيف ليس :أم محذكؼ,

 

                                                           

 [.194]األعراؼ:  (1)
 (.250/ 5) , أبك حياف,المحيط في التفسيرالبحر  (2)
 .(9/ 15) , ابف ىشاـ,شرح شذكر الذىب, ك (250/ 5)المرجع السابؽ, انظر:  (3)
 (.269/ 1) المحتسب, ابف جني, (4)
 [.3]ص:  (5)
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 الفصل بين الحروف العاممة عمل )ليس( وأسمائها :ولىالمسألة األ 
  الفصل بالخبر في باب )ما العاممة عمل ليس(: - الفاصل األول

 الجػػكاز: كالثػػاني, النصػػب منػػع: فػػاألكؿ"مػػا( عمػػى اسػػميا, ) لمنحػػاة أقػػكاؿ حػػكؿ تقػػديـ خبػػر
 ىػك كػاف إف منػعكال, الخبػر معمػكؿ المقػدـ الظػرؼ كػاف إف النصػب جػكاز: كالثالػث, فييما لمتكسع
 عمى النحك اآلتي: - ىنا – , كيتكزع الفصؿ(1)"كتابو في مالؾ ابف كالـ ظاىر كىك, الخبر

 :(ما) الحرف .1

  .(2)َّجت هب مب خبُّٱتعالى:  قاؿ
ا فكردت )ما( نافية ك)ليـ( متعٌمؽ بمحػذكؼ خبػر مقػٌدـ لممبتػدأ )ناصػريف( كىػك مجػركر لفظنػ

 , كعالمة الجٌر الياء.مرفكع محالن 
مكضػعان سػبعة كثمػانيف  )مػا( كاسػميا د المكاضع التي كرد الفصػؿ فييػا بػالخبر بػيفبمغ عدك 
 . (3)في القرآف الكريـمحتمالن 

 :(إنْ ) الحرف .2

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم امُّٱ قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى:
 .(4)َّحئ جئ يي ىي ني مي

 كالجممػػة مػػؤخر, مبتػػدأ( ك)كبػػره  مقػػدـ, خبػػر فػػي صػػدكرىـ() كالمجػػركر كالجػػار نافيػػة, )إف(
 .(5)يجادلكف( الذيف) فع خبر كميا

                                                           

 (.451/ 1)السيكطي, ىمع اليكامع,  (1)
(2)  :  [.29]الرـك
/ 157/ النسػػػػػاء: 192, 91, 56, 22عمػػػػػراف: / آؿ 270, 200, 107, 120, 102المكاضػػػػػع: البقػػػػػرة:  (3)

, 91, 74/ التكبػػػػة:72/ األنفػػػػاؿ: 184, 73, 65, 59/ األعػػػػراؼ: 57, 69, 52/ األنعػػػػاـ: 99, 72المائػػػػدة: 
/ 44, 26, 21/ إبػػػػػػػراىيـ: 34, 33, 11/ الرعػػػػػػػد:113, 84, 83, 79, 61, 50/ىػػػػػػػكد: 27/ يػػػػػػػكنس: 116

/ الشػػػػػعراء: 40/ النػػػػػكر: 32, 23/ المؤمنػػػػػكف: 71, 18 / الحػػػػج:18/ األنبيػػػػػاء: 26, 5/ الكيػػػػػؼ: 37النحػػػػؿ: 
: 25, 22, 18/ العنكبكت: 100 / ص:  37/ فػاطر: 22, 22/ سػبل: 49/ األحػزاب: 4/ السػجدة:  29/ الرـك
, 8, 41, 20/ الشكرل: 48, 47/ فصمت: 37, 33, 18/ غافر: 37, 36, 23/ الزمر: 17/ يس: 54, 15
/ 10/ الطػػارؽ: 28/ الػػنجـ: 8-7/ الطػػكر:6/ ؽ: 24/ الجاثيػػة: 20/ الزخػػرؼ: 47, 47, 46, 44, 35, 31

: 10/ الطالؽ: 71/ الحج: 54/ النكر: 7/ عبس: 19الميؿ:   . 29/ الرـك
 [.56]غافر:  (4)
 (.173/ 24) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (5)
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 . (1)َّزي ري ٰى ينٱُّ كقاؿ تعالى:

فػػي  - ىنػػا – , ككرد الفصػػؿ( مبتػػدأ مػػؤخر( نافيػػة, )عميػػؾ( خبػػر مبتػػدأ مقػػدـ, )الػػبالغي )إفٍ 
 .(2)ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ

 الفصل بحرف الجر الزائد )من(: - الفاصل الثاني
كاسميا, كيتكزع عمى النحك ليس( ) ة عمؿبيف الحركؼ العامم - ىنا – يجكز كقكع الفصؿ

 اآلتي:
 : (ما) الحرف .1

 رت يب ىب نب مبُّٱتعػالى:  اؿ, كقػ(3)َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّٱتعػالى:  قاؿ
 .(4)َّزت

 . (6)ثمانية كثمانيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـفي  (5)(ما) زائدة في اسـ( مف)كقد كردت 
 : (إنْ ) الحرف .2

 .(7)َّمص خص حص مس خسُّٱ قاؿ تعالى:

                                                           

 [.48]الشكرل:  (1)
 . 56/ غافر: 48/ الشكرل: 68اسميا: يكنس:  المكاضع التي كرد فييا تقدـ خبر )إٍف( النافية عمى (2)
 [.120]البقرة:  (3)
 [.10]الطارؽ:  (4)
 مف المحتمؿ ىنا أف تككف مف زائدة قبؿ المبتدأ المنفي بما عند بني تميـ إلىماليـ عمؿ ما. (5)
ة: / المائػػد 157/ النسػػاء:  192, 62, 91, 56, 22/ أؿ عمػػراف:  270, 200, 120المكاضػػع: البقػػرة:  (6)

, 74/ التكبػػة:  72/ األنفػػاؿ:  184, 85, 73, 65, 59/ األعػػراؼ:  69, 52, 52, 38/ األنعػػاـ:  73, 72
/ إبراىيـ:  37, 34, 33, 11/ الرعد:  113, 79, 56, 61, 84, 5, 6/ ىكد:  27, 3/ يكنس:  116, 91
/  40/ النػػػػػػػكر:  32, 23/ المؤمنػػػػػػػكف:  71, 18/ الحػػػػػػػج:  26, 5/ الكيػػػػػػػؼ:  37/ النحػػػػػػػؿ:  44, 26, 21

:  25, 22/ العنكبػػػكت:  75/ النمػػػؿ:  100الشػػػعراء:  , 22/ سػػػبل:  49/ األحػػػزاب:  4/ السػػػجدة:  29/ الػػػرـك
, 47/ فصػمت:  33, 33, 18/ غػافر:  37, 36, 23/ الزمر:  65, 54, 15/ ص:  37/ فاطر:  46, 22
/ الطػكر:  6/ ؽ:  34, 24ية: / الجاث 20/ الزخرؼ:  47, 47, 46, 44, 41, 31, 20, 8/ الشكرل:  48
 .19/ الميؿ:  10/ الطارؽ:  47/ الحاقة:  28/ النجـ:  8
 [.68]يكنس:  (7)
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 جميػع نفي استغراؽ أم باالستغراؽ؛ النفي لتلكيد مزيدة :مف()ك نفي, حرؼ :إف()اءت "فج
: )عنػدكـ( ك باالبتػداء, رفػع محمػو :سػمطاف(ك) ... كشػرعييا عقمييػا كضعيفيا, قكييا الحجة أنكاع
 .(1)الزائدة" الجر حرؼ بكسرة الضمة عف المبتدأ آخر كاشتغؿ خبره,

 .(2)مف القرآف الكريـمحتممة في ثالثة مكاضع  - ىنا – مف() الفصؿ بالحرؼ الزائدككرد 

 يس وأخبارهاالفصل بين أسماء الحروف العاممة عمل ل :المسألة الثانية

 بجممة ال محلَّ لها من اإلعراب: الفصل  - الفاصل األول

 كيتكزع عمى النحك اآلتي: 
 جممة الصمة: الفصل ب .1

, (لػيس) حد الحػركؼ العاممػة عمػؿاسمان أل االسـ المكصكؿإذا كرد  - ىنا – يتعيف الفصؿ
 كيتكزع عمى النحك اآلتي: 

 .(3)َّلك خك حك جك مق حق مف خف حفُّٱتعالى: قاؿ  (:ما) الحرف - أ
 كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. 

 .(4)َّجض مص خص حص مس خس حس جسُّٱقاؿ تعالى:  إْن(:) الحرف - ب

 أمثػػالكـ( ك)عبػػادان  خفيفػػة )إف( قػػرأ ءة ابػػف جبيػػر التػػي ذكرتيػػا مسػػبقنا, حيػػثكذلػػؾ طبقػػان لقػػرا
 أعممػت النافيػة ىػي ()إفٍ  أفٌ  عمػى القػراءة ىػذه تخػريج عمػى المفسػركف كاتفػؽ كالػالـ, الػداؿ بنصب
  منصكب. خبر أمثالكـ( ؼ)عبادان  الخبر, كنصبت االسـ فرفعت الحجازية, (ما) عمؿ
 جممة الشرط: الفصل ب .2

 ولػػلػػيس( كأخبارىػػا, كمنػػو قك ) عمػػؿيجػػكز الفصػػؿ بجممػػة الشػػرط بػػيف اسػػـ الحػػركؼ العاممػػة 
 . (5)َّحي جي ٰه مه جه هنُّٱ تعالى:

 مػػػا بػػػيف معترضػػػة كالجممػػػة كفاعػػػؿ, فعػػػؿ ك)حرصػػػت( شػػػرطية, ك)لػػػك( اعتراضػػػية, )الػػػكاك(
 كخبرىا. الحجازية

                                                           

 (.231/ 11) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
 . 58, 44/ اإلسراء: 68المكاضع: يكنس:  (2)
 [.71]النحؿ:  (3)
 [.194]األعراؼ:  (4)
 [.103]يكسؼ:  (5)
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 عمػػى - كسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى - حرصػػو تصػػكير أكليمػػا كجيػػيف: مػػف االعتػػراض كفائػػدة"
 كاسػتيدافو ,الضالؿ كمكاطف الخطل مظاف عف حرفيـك  ,غييـ عف ردعيـ ك كىدايتيـ قكمو يمافإ

 كثػاني فيػو, ىػـ عمػا إقالعيػـ كاسػتحالة ,ذلػؾ جػدكل بعػدـ عممو مع الحرص ىذا سبيؿ في لذذل
صػػػرارىـ عقميػػػتيـ كجحػػػكد لجػػػاجتيـ, تصػػػكير الػػػكجييف  كبػػػو شػػػارعكف فيػػػو ىػػػـ الػػػذم الغػػػي عمػػػى كا 
كلػػـ يػرد غيػػر , (1)المنيػرة" الثابتػػة راىيفكالبػ الحجػػج معػو تجػػدم ال فيمػا كمكػػابرتيـ كعنػادىـ آخػذكف

 ـ.ىذا المكضع في القرآف الكري
 الفصل بالحرف الزائد: - الفاصل الثاني

مػػثالن بالبػػاء بػػيف اسػػـ الحػػركؼ العاممػػة عمػػؿ )لػػيس( كخبرىػػا,  - ىنػػا – يجػػكز كقػػكع الفصػػؿ
 كيتكزع عمى النحك اآلتي: 

 : (ما) الحرف - أ

, قػاؿ الرمػاني: "كتػزاد (ما عمرك بقادـ), ك(بذاىب ما زيدي ), نحك قكلؾ: (ما) كذلؾ في خبر
 , كذلؾ لتككيد النفي. (2)مع حرؼ النفي كقكلؾ: ما زيد بقائـ"

 .(3)َّخس حس جس مخ جخُّٱتعالى:  قاؿ

 (مػػا) خبػر ىمقصػكرة عمػػ - ىنػػا –كمػػا اهللي غػافالن, كليسػػت زيػادة البػاء  والتقةدير فةةي اآليةة:
, كلكف الحجازييف أكثر استعماالن ليا, يقكؿ -أيضان  - يةالتميم (ما) الحجازية, بؿ قد تزاد في خبر

 .(4)"فال يكاد أىؿ الحجاز ينطقكف إال بالباء" الفراء:

 كأف الخبػر ,دفع تكىـ أف الكالـ مكجػب : ىي-كما قاؿ بعض العمماء-كفائدة ىذه الزيادة, 
 تككيد النفي. ىلما بىعيد جاءكا بالباء ليدؿ عم

ف الكريـ بغير الباء سكل مكضعيف اثنيف, يقكؿ الفراء: "أال تػرل كيذكر أنو لـ يلت في القرآ
 ."(7()6)َّٰر ٰذ ييُّٱ, كقكلو: (5)ىذا إالأف كؿ ما في القرآف أتي بالباء 

                                                           

 (. 62/ 5) , دركيش,نوإعراب القرآف كبيا (1)
/ 1) , السػيكطي,ىمػع اليكامػعك (, 225/ 4) , سػيبكيو,(, كانظر: الكتاب40)ص  , الرماني,معاني الحركؼ (2)

127.) 
 . [74]البقرة:  (3)
 (.42/ 2)الفراء, معاني القرآف,  (4)
 [.31]يكسؼ:  َّٰر ٰذ ييُّٱ: يريد قكلو تعالى (5)
 [.2]المجادلة:  (6)
 .(42/ 2) لفراء,, امعاني القراف (7)
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 .(1)مف القرآف الكريـمحتمالن في ستة كثمانيف مكضعان  (ما) كقد كردت الباء زائدة في خبر
 الفصل بالمعمول: - الفاصل الثالث

لػيس( كأخبارىػا, كمػف ذلػؾ: ) بػيف اسػـ الحػركؼ العاممػة عمػؿ - ىنػا – ؿيجكز كقكع الفص
 .(2)َّيف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت متُّٱتعػػػػػػػػالى:  قػػػػػػػػاؿ

منزلة مف يحسب أنػو ككيػؿ عمػى  -صمى اهلل عميو كسمـ  -"نزؿ الرسكؿ  - ىنا –كاهلل عز كجؿ 
 - عميػو كسػمـصػمى اهلل-كحصؿ مف ىذا التنزيؿ تعػريض بيػـ بػلنيـ ال يضػركف الرسػكؿ  ,إيمانيـ

 .(3)إذا لـ يصدقكه"

 َُّّٱ كقكلو تعالى:, (4)َّحس جس مخ جخ محُّٱتعالى:  قكلو - أيضان  –كمف األمثمة 

 .(5)َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 ىك إذ بمحذكؼ, يتعمؽ كىك )لكـ(, ىك الذم المجركر بو يتعمؽ بما متعمقة اهلل( دكف مف)"
  الخبر. مكضع في

 يجيػػز مػػف مػػذىب عمػػى حجازيػػة تكػػكف أف جػػكزكي تميميػػة, تكػػكف أف ىػػذه )مػػا( فػػي كيجػػكز
 .(6)حجازية" تككف أف )ما( في يجكز فال ذلؾ منع مف أما مجركران,أك  ظرفان  كاف إذا خبرىا, تقدـ

 

                                                           

/ المائػػػدة: 99/ أؿ عمػػػراف: 167, 149, 145, 144, 140, 102, 96, 85, 74, 8المكاضػػػع: البقػػػرة:  (1)
/ ىػػػػػػكد: 108, 78, 53/ يكنػػػػػػس: 132/ األعػػػػػراؼ: 134, 132, 107, 104, 29/ األنعػػػػػاـ: 43, 37, 28
, 17/ إبػػػػػراىيـ: 14 / الرعػػػػػد:103, 44, 17/ يكسػػػػػؼ: 123, 97, 91, 89, 86, 83, 53, 53, 33, 29
/ 47/النػػػػػػػػكر:  38, 37/ المؤمنػػػػػػػكف: 2/ الحػػػػػػػج: 71, 46, 37/ النحػػػػػػػػؿ: 48, 22/ الحجػػػػػػػر: 22, 22, 20

: 22, 12/ العنكبػػػػكت: 93, 81/ النمػػػػؿ: 138, 114الشػػػػعراء:  / 37, 35/ سػػػػبل: 13/ األحػػػػزاب: 53/ الػػػػرـك
/ 31, 6/ الشػػكرل: 46صػػمت: / ف56/ غػػافر: 51, 41/ الزمػػر: 162, 59, 58/ الصػػافات: 22, 17فاطػػػػر: 
/ 41/ الحاقػػػة: 2/ القمػػػـ: 60/ الكاقعػػػة: 29/ الطػػػكر: 54/ الػػػذاريات: 45, 29/ ؽ: 32/ الجاثيػػػة: 35الػػػدخاف: 
 .14/ الطارؽ: 16/ االنفطار: 25, 24, 22/ التككير: 41المعارج: 

 [.6]الشكرل:  (2)
 (.35/ 25) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (3)
 [.24]التككير:  (4)
 [.107]البقرة:  (5)
 (554/ 1) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (6)
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محتمالن في خمسيف مكضعان  (ليس) ككرد الفصؿ بمعمكؿ الخبر في باب )ما( العاممة عمؿ
 .(1)مف القرآف الكريـ
  إال(:) الفصل ب -الفاصل الرابع 

يتػكزع عمػى ك , كأخبارىا( ليس) عمؿ العاممة الحركؼ اسـ بيف - ىنا – الفصؿ كقكع يجكز
 النحك اآلتي:

 . (2)َّمئ زئ رئ ُّّٰٱقاؿ تعالى:  ما(: ) الحرف .1

(, كفيًصػػؿ بينيمػػا ب) مبتػػدأ, كخبػػره محمػػد(:)  لجميػػع المسػػتغرؽ ىػػك (محمػػد)"إال(, ) رسػػكؿه
 عمػى المسػتكلي إال يسػتحقو فال الحمد, فكؽ لتحميدكا الكامؿ, إال يستكجبو ال الحمد ألف المحامد؛
 .(3)الكماؿ" في األمر

كذلػػؾ بنفػػي المعنػػى المػػراد كميػػان أكالن, ثػػـ نقػػض ىػػذا  يفيػػد تلكيػػد المعنػػى؛ - ىنػػا –كالفاصػػؿ 
 كقصر ثبكت المعنى المراد عميو كحده فقط دكف غيره. ,النفي بالفاصؿ عما يميو

 . (4)َّلك اك يق ىق يف ىفُّٱ كقكلو تعالى:
 لمػػف الػػدنيا أراد أف يبػػيف فػػي ىػػذه اآليػػة حقػػارة - كجػػؿ عػػز –يػػث ذكػػر الشػػككاني أف اهلل ح

 .(5)اآلخرة بطمب يشتغؿ لـ لمف الغركر متاع آلخرتو, فيي يعمؿ كلـ بيا اغتر
المنفيػػػة فػػػي أربعػػػة كأربعػػػيف مكضػػػعان  الجممػػػة فػػػي( إال) ب كخبػػػره المبتػػػدأ بػػػيف ككرد الفصػػػؿ

 .(6)مف القرآف الكريـمحتمالن 
                                                           

, 73, 65, 59/ األعراؼ: 104,  107,  69, 52/ األنعاـ: 200, 107, 120, 102المكاضع: البقرة:  (1)
, 86, 84, 83, 79, 61, 53, 50/ ىػػكد: 108, 78, 27/ يػػكنس: 116, 74/ التكبػػة: 72/ األنفػػاؿ: 132
/ المؤمنػكف: 26, 5/ الكيػؼ: 48, 22/ الحجػر: 20/ إبػراىيـ: 34, 11/ الرعد: 44/ يكسؼ: 113, 91, 89
/ 162/ الصػػػػػػػػافات: 49/ األحػػػػػػػػزاب: 17/ فػػػػػػػػاطر: 22/ سػػػػػػػػبل: 4/ السػػػػػػػػجدة: 22/ العنكبػػػػػػػػكت: 38, 32, 23

/ 24/ التكػكير: 2/ القمػـ: 28/ الػنجـ: 45/ ؽ: 24/ الجاثيػة: 40/ الزخرؼ:  31, 20, 6/ الشكرل: 33غافر:
 .41/ الزمر: 29/ الطكر: 19/ الميؿ: 16االنفطار: 

 [.68]آؿ عمراف:  (2)
 (.518/ 1) البغكم,تفسير البغكم,  (3)
 [.20]الحديد:  (4)
 (.210/ 5) ,انظر: فتح القدير, الشككاني (5)
/ 38, 32/ األنعػػػاـ: 99, 75, 73/ المائػػػدة: 185, 144, 126, 62/ آؿ عمػػػراف: 85المكاضػػػع: البقػػػرة:  (6)

, 77/ النحػػػؿ: 26, 14/ الرعػػػد: 25/ يكسػػػؼ: 88, 56, 6/ ىػػػكد: 32, 3/ يػػػكنس: 38/ التكبػػػة: 10األنفػػػاؿ: 
, 64/ العنكبػػػكت: 36/ القصػػص: 75/ النمػػػؿ: 186, 154/ الشػػعراء: 54/ النػػػكر: 33, 24/ المؤمنػػكف: 127
/ األحقػػػاؼ: 24/ الجاثيػػة: 37, 25/ غػػافر: 64/ ص: 17, 15/ يػػس: 64, 43, 43/ سػػبل: 28/ لقمػػاف: 18
 .31/ المدثر: 52/ القمـ: 20/ الحديد: 50/ القمر: 17, 9
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 الفصل بالمضاف إليه:  -الفاصل الخامس 
كيتػكزع عمػى , كأخبارىا( ليس) عمؿ العاممة الحركؼ اسـ بيف - ىنا – الفصؿ كقكع يجكز
 النحك اآلتي:

 ما( مضافان إلى: ) كيككف اسـ: (ما) الحرف - أ
 : كيتكزع عمى النحك التالي:اسم معرفة .1
 جي يه ىهُّٱ , كقػػاؿ تعػػالى:(1)َّخم حم جم هلُّٱ قػػاؿ تعػػالى: اسةةم عمةةم: -

 . (2)َّخي  حي
 كلـ يرد غير ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ. 

 . (3)َّحي جي ٰه مه جه هنُّٱ قاؿ تعالى: (:اسم معرف ب)ال -

يػر ىػذا )اؿ(, كلػـ يػرد غ بمػؤمنيف( باالسػـ المعػرؼ ب) أكثػر( كخبػره) ما() ففصؿ بيف اسـ
 المكضع في القرآف الكريـ.

 ضمير: إلى  مضافاً  .2
 .(4)َّمك لك خك حك جكُّٱ قاؿ تعالى: الضمير)هم(: -

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
 .(5)َّجي يه ىه مه جهُّٱ قاؿ تعالى: كاف الخطاب(:) الضمير -

كبمػػػغ عػػػدد المكاضػػػع التػػػي كرد الفصػػػؿ فييػػػا بػػػيف اسػػػـ )مػػػا( كخبرىػػػا بالمضػػػاؼ إليػػػو )كػػػاؼ 
 .(6)في القرآف الكريـمحتممة الخطاب( أربعة مكاضع 

 

 

 

                                                           

 [.97]ىكد:  (1)
 [.89]ىكد:  (2)
 [.103]يكسؼ:  (3)
 [.145]البقرة:  (4)
 [.132]األنعاـ:  (5)
 .46/ فصمت: 93/ النمؿ: 123/ ىكد: 132المكاضع: األنعاـ:  (6)
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 .(1)َّهت مت خت حت جت هب مب خبُّٱ قاؿ تعالى: )كم(: الضمير -

مير كبمػغ عػدد المكاضػػع التػي كرد الفصػؿ فييػػا بػيف اسػػـ )مػا( كخبرىػا بالمضػػاؼ إليػو )الضػػ
 .(2)في القرآف الكريـمحتمميف كـ( مكضعيف 

 الفصل بالعطف: -الفاصل السادس 

لػػيس( كأخبارىػػا, ) بػػالعطؼ بػػيف اسػػـ الحػػركؼ العاممػػة عمػػؿ - ىنػػا – يجػػكز كقػػكع الفصػػؿ
 .(3)َّهت مت خت حت جت هب مب خبُّٱ تعالى: كمنو قكلو

ال( ك) أكالدكػػـ(,) بػػالتي(, كفصػػؿ بينيمػػا باالسػػـ المعطػػكؼ) كخبرىػػا ,مػػا() اسػػـ :أمػػكالكـ()
 يعامػؿ العاقػؿ كغيػر العاقؿ التكسير جمع ألف ؛بالتي كاألكالد األمكاؿ كصؼك" زائدة لتلكيد النفي,

 .الكريـ القرآف يف المكضع ىذا غير يرد كلـ, (4)الكاحدة" المؤنثة معاممة
العاممة عمل لةيس( الحروف ) والمتتبع لمواضع الفصل في الجممة االسمية المنسوخة ب

 يالحظ ما يأتي:

لػيس( كأسػمائيا فاصػميف فقػط, كىػك عػدد قميػؿه ) بمغ عدد الفكاصؿ بػيف الحػركؼ العاممػة عمػؿ -
 لكجكد تالـز مجاكرة بينيما.جدنا؛ 

مكضػػػعان؛ كذلػػػؾ لتػػػكفر شػػػرط  كتسػػػعيفى  امػػػف( كاحػػػدن ) بػػػالحرؼ الزائػػػدبمػػػغ عػػػدد مكاضػػػع الفصػػػؿ  -
 في الداللة عمى معنى عمـك الجنس.كأدت دكران معنكيان  كىك أف تسبؽ بنفي, ,مجيئيا

؛ ألنػو يقػع ضػ - ف دائػرة التقػديـ كالتػلخير؛ أم مالفصؿ بالخبر كجاء في سبعيف مكضعنا محػتمالن
أثػران لفظيػان فػي منػع  - ىنػا – رؾتقديـ ما حقو التلخير؛ ألداء أغػراض بالغيػة فػي السػياؽ, كتػ

 )ليس( مف العمؿ. ىذه الحركؼ المشبية ب
أمةةا حةةول الفواصةةل بةةين أسةةماء الحةةروف العاممةةة عمةةل) لةةيس( وأخبارهةةا فقةةد بمةة  سةةتة 

 فواصل فقط, عمى النحو اآلتي: 

تمثمػػػت فػػػي سػػػتة كثمػػػانيف  ,البػػػاء( عمػػػى أكبػػػر عػػػدد مػػػف المكاضػػػع) حصػػػؿ حػػػرؼ الجػػػر الزائػػػد -
الحاجة لمفاصػؿ تػزداد بزيػادة كركده فػي الكػالـ؛ لػذا تكػررت البػاء لػدفع تػكىـ أٌف ٌف أل؛ مكضعان 

 لباء لمداللة عمى تلكيد النفي.الكالـ مكجب, كأٌف الخبر لما بىعيد جاؤكا با
                                                           

 [.37]سبل:  (1)
 . 37 / سبل: 22المكاضع: التككير:  (2)
 [.37]سبل:  (3)
 (.101/ 8) , دركيش,إعراب القرآف كبيانو (4)
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 كرد فػػػي خمسػػػيف مكضػػػعان؛ ألنػػػو يعػػػٌد مػػػف أكثػػػر األشػػػياء التػػػي تكسػػػعالفصػػػؿ بػػػالمعمكؿ حيػػػث  -
 العرب فييا؛ لكثرتيا في الكالـ.

؛ لمداللػة عمػى تلكيػد النفػي, كذلػؾ بنفػي فػي أربعػة كأربعػيف مكضػعان  كردحيػث  إال() صؿ بالف -
, ثػػـ نقػػض ىػػذا النفػػي ب المػػراد  )إال( عمػػا يميػػو, كقصػػر ثبػػكت المعنػػى المعنػػى المػػراد كميػػان أكالن

 عميو كحده فقط دكف غيره.
مػػا( جػػاء ) ـككرد فػػي عشػػرة مكاضػػع مػػف القػػرآف الكػػريـ؛ ألٌف اسػػالفصػػؿ بالمضػػاؼ إليػػو حيػػث  -

لقػػبح فػػي مػػا( كخبرىػػا أخػػؼ مػػف شػػدة ا) نكػػرة مضػػافنا, فمػػـز اإلضػػافة, كجػػكاز الفصػػؿ بػػيف اسػػـ
 الفصؿ بيف المتضايفيف.

 

  الفصل في جممة )كاد وأخواتها(: - المطمب الثالث
كأخكاتػػػيا, كمػػا  (كػػػاد) أك ىػػذا ىػػك النيػػػكع الثيانػػػي مػػف األفعػػاؿ النياسػػػخة, كىػػك أفعػػاؿ المقاربػػة

 الكػالـ كتسػميتيـ الجػزء, باسػـ الكػؿ تسػمية بػاب مػف كىػذا" ذكر ابف ىشػاـ:بعض الن حػاة,  ييايسم
 .(1)كممة"

 :(2)أقسام وهي تنقسم إلى ثالثة

 كأكشؾ. ككرب, كاد: ثالثة تدؿي عمى قرب كقكع الخبر, كىي المقاربة: أفعال - أ
 كاخمكلؽ. كحرل, ,عسى: ثالثة أيضان  كىي : تدؿ  عمى رجاء تحقؽ الخبر,الرجاء أفعال - ب
كطفؽ,  أنشل,: الباب أفعاؿ كىي بقية الخبر, في إتياف الشركع عمى : تدؿ  أفعال الشروع - ت

 .التغميب باب مف مقاربة أفعاؿ الكؿ فتسمية كعمؽ؛ كجعؿ, كأخذ,

كيعػكد السػبب فػي إفرادىػا  الخبػر, كتنصػب االسػـ ترفػع ألنيا كاف(؛) باب مف األفعاؿ كىذه
مضارعان, كىػك مػا  فعالن  إال الغالب في يككفي  ال خبرىا ف كأخكاتيا( ىك أفي في باب مستقؿ عف )كا
 :(3)عبر عنو ابف مالؾ بقكلو

  يةةةةةةةةةر مضةةةةةةةةةارع لهةةةةةةةةةذين خبةةةةةةةةةر.... ككةةةةةةةةةان كةةةةةةةةةاد وعسةةةةةةةةةى, لكةةةةةةةةةن نةةةةةةةةةدر 
  

                                                           

 (.295)ص:  , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (1)
شػرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػة ك (, 515/ 1) , المػرادم,انظر: تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشػرح ألفيػة ابػف مالػؾ (2)

جػػامع الػػدركس ك (, 273/ 1) , األشػػمكني,مكنى أللفيػػة ابػػف مالػػؾشػػرح األشػػك (, 323/ 1) , ابػػف عقيػػؿ,ابػػف مالػػؾ
 (. 285/ 2) , الغالييني,العربية

 (20)ص:  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (3)
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 جنػػي ابػػف ذلػػؾ كعمػػؿ الماضػػي, لمفػػظ مالزمػػة تتصػػرؼ الغالبنػػا  جامػػدة البػػاب ىػػذا كأفعػػاؿ
 بو يراد فعؿ كؿ ككذلؾ التصرؼ, كىك ,بابيا عف أخرجت ,القرب في المبالغة بيا قصد لما "بلنيا

 .(1)كبئس" كنعـ المبالغة
 شروط: ثالثة وأخواتها( كاد) خبر في ويشترط

 نحػك ,(أف) بػػ امقترننػ أكػاف سػكاء اسػميا,إلػى  يعػكد ضػميرإلػى  مسندان  مضارعان  فعالن  يككف أف .1
 تعػالى: قكلػو ذلػؾ كمػف ينقضي(, لميؿا )كاد نحك منيا, مجردان  أـ ينقضي(, أف النيار )أكشؾ
 .(3)َّحن جن مم خم حم جمُّٱ كقكلو تعالى: ,(2)َّٱجن مم خم حمُّٱ

إلػػػى  يعػػػكد عمػػػى ضػػػمير مشػػػتمؿ ظػػػاىر, اسػػػـإلػػػى  يسػػػند أف خاصػػػة (عسػػػى) بعػػػد كيجػػػكز
 اسػمية, كال ماضػية, جممػة خبرىػا يقػع أف يجػكز كال عممػو(, يػنجح أف العامػؿ )عسػى نحػك اسميا,
 . ان اسم يككف أف يجكز ال كما

 الكقػػػت( ينقضػػػي )يكػػػاد نحػػػك اسػػػميا, كبػػػيف بينيػػػا يتكسػػػط أف كيجػػػكز عنيػػػا, متػػػلخران  يكػػػكف أف .2
 الناس(. ينصرفكف طفؽ)ك

 أف(.) بػ يقترف أف (كاخمكلؽ حرل) خبر في يشترط .3
 أقسام:  ثالثة لىإ وعدمه أن() ب خبرها اقتران حيث من وأخواتها( كاد) وتنقسم

 .الرجاء أفعاؿ مف ,(كاخمكلؽ رلح) كىما بيا, خبره يقترف أف يجب ما .1
نمػا أفعػاؿ كىػي منيػا, يتجػرد أف يجػب ما .2  المقصػكد ألف ؛(أف) ب اقترانيػا يجػز لػـ الشػركع, كا 

 خبرىػػا بػػاقتراف التنػػاقض فيحصػػؿ لالسػػتقباؿ, أف()ك الحػػاؿ, فػػي الخبػػر كقػػكع األفعػػاؿ ىػػذه مػػف
 بيا.

 مػف عسػى()ك المقاربة, فعاؿأ كىي منيا, كتجرده ,(أف) ب خبره اقتراف الكجياف فيو يجكز ما .3
 خلُّٱ تعالى: قاؿ بيا, خبرىما يقترف أف كأكشؾ( عسى) في األكثر غير أف الرجاء, أفعاؿ
 .(4)َّيل ىل مل

 
 

 

 

                                                           

 (.471/ 1) , السيكطي,ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (1)
 [.78]النساء:  (2)
 [.22]األعراؼ:  (3)
 [.8]اإلسراء:  (4)
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 أفعال المقاربة:  - أوالً 

 : كاد
 كلػػػػـ يػػػرد, فقػػػط كالمضػػػارع الماضػػػي بمفػػػظ الكػػػريـ القػػػرآف فػػػي تػػػكاتران  كأكثرىػػػا, البػػػاب أـ كىػػػك

 .(1)َّمب زب رب يئُّٱ عالى:الفاعؿ, قاؿ ت اسـ بصيغة

 تكاترىػػا مػػف أكثػػر المضػػارع بصػػيغة تػػكاترت كالمتتبػػع آليػػات القػػرآف الكػػريـ يجػػد أفي )كػػاد( قػػد
 في ترد لـ أنيا إال, المصدرية (لفب) خبرىا يقترف أف التػي يجكز األفعاؿ مف كاد أف كمع, ماضيان 
 كىػػي, فييػػا الغالػػب الكػػريـ القػػرآف فػػي تػػكاتر فقػػد, المصػػدرية (ػلفبػػ) خبرىػػا اقتػػرف كقػػد الكػػريـ القػػرآف
 . المصدرية (لفب) خبرىا اقتراف عدـ

 مػػف جػكاز بػػالرغـ اسػميا عمػى خبرىػا يتقػدـ الترتيب, فمػـ في أصميا عمى كاد() تكاترت كقد
 .ذلؾ

 أفعال الرجاء:  -ثانيًا 
 عسى:  - أ

 أف الخبػر, إال كينصب االسـ يرفع كىك المقاربة, كمعناه متصرؼ, غير ماضو  فعؿ" عسى
, أف زيد عسى قكلؾ: كذلؾ (,أف) كتمزمو مستقبالن  فعالن  إال يككف ال خبره  يئٱُّ تعالى: قاؿ يقـك
 .(2)َّنب مب زب رب

, ظػػاىران  اسػػميا ككرد, الماضػػػي فقػػط بصػػيغة كردت الكػػريـ القػػرآف فػػي عسػػى() أف كالكاضػػح
 .مستتران  كضميران , متصالن  كضميران 

, الكػريـ القػرآف فػي المػػصدرية, فتػكاترت (لفب) خبرىا اقتراف في الراجح عمى جاء قد كخبرىا
 .الراجح ىك كىذا المصدرية (لفب) اقترنت كقد

أنييػػػـ  مػػف بػػالرغـ كػػاد() تػػكاتر مػػف أكثػػر الكػػريـ القػػرآف عسػػى( فػػي) تػػكاتر أف الكاضػػح كمػػف
 الباب(. أـ) سميكىا
 أفعال الشروع واإلنشاء: -ثالثًا 

ف الكػػريـ, ككػػاف اسػػمو ضػػميران متصػػالن, قػػاؿ طفػػؽ( ثػػالث مػػرات فػػي القػػرآ) : كرد الفعػػؿطفةة  - أ
 .(3)َّحن جن مم خم حم جمُّٱ تعالى:

                                                           

 [.71]البقرة:  (1)
 [. 52]المائدة:  (2)
 [.121[, نفس اآلية في ]طو: 22]األعراؼ:  (3)
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 .(1)َّىن نن من زن رنمم امُّٱ كمرة كاحدة ضميران مستتران قاؿ تعالى:
أم طفػؽ يمسػح  ؛مصدر أقيـ مقاـ الفعؿ (:مسحان ) أم فشرع, ك ؛ؽ مف أفعاؿ الشركعكطف"
 .(3)(: مصدر في مكضع الحاؿ")مسحان ", ك(2)مسحان"

 .(4)َّمي خي حي جي يهُّٱ عالى:قاؿ ت أخذ: - ب
 .(5)َّنث مث زث رث يت ىت نت مت زت رتُّٱقاؿ تعالى:  قام: - ت

 أخبارىػػا عمػى تتقػدـ كلػـ األصػمي, بالترتيب كأخكاتيا( كاد) التزمت فقد كالتلخير, التقديـ أما
 أسمائيا.

 أفعال المقاربة( وخبرها) المسألة األولى: الفصل بين اسم

 محّل لها من اإلعراب: الفصل بالجممة التي ال  -الفاصل األول 

 كيتكزع عمى النحك اآلتي: 
 الفصل بجممة الصمة:  -أواًل 

الػػذيف( اسػػمان ؿ )كػػاد( فػػي ) االسػػـ المكصػػكؿبجممػػة الصػػمة, ككرد  - ىنػػا – الفصػػؿ يتعػػيف
 .(6)َّري ٰى ين ىن نن منُّٱاحد في قكلو تعالى: ك مكضع 

 الفصل بالجممة االعتراضية:  -ثانيًا 

بالجممة الشرطية, كالتي تفيد تعميؽ كقكع الخبر بتحققيا, كمنو  - ىنا – يجكز كقكع الفصؿ
 .(7)َّهبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّٱ تعالى: قكلو

 إف) :أم قبمو ما عميو دؿ محذكؼ الشرط كجكاب اعتراضية, ليا محؿ طمقكٌف( ال) جممة
 .(8)يبدلو( أف ربو فعسى طمقكف

                                                           

 [.33]ص:  (1)
 (.257/ 23) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
 (.1101/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (3)
 [.150]األعراؼ:  (4)
 [.19]الجف:  (5)
 [.51]القمـ:  (6)
 [.5]التحريـ:  (7)
 (.296/ 28) , صافي,إعراب القرآفالجدكؿ في انظر:  (8)
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مػف محتممػة ي ثالثػة مكاضػع عسػى( كخبرىػا بالجممػة االعتراضػية فػ) ككرد الفصؿ بػيف اسػـ
 .(1)القرآف الكريـ

 أن( المصدرية: ) الفصل ب - لفاصل الثانيا

؛ ألف الفاصػػػؿ يخمػػػص المضػػػارع الػػػذم يميػػػو لالسػػػتقباؿ دكف -ىنػػػا - يجػػػكز كقػػػكع الفصػػػؿ
 هت مت خت حت جتُّٱٱعسػػػػػػى(, كمنػػػػػػو قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى:) الحػػػػػػاؿ, كيكثػػػػػػر ذلػػػػػػؾ مػػػػػػع الفعػػػػػػؿ

 .(2)َّمث

 أف يػػلتيني بيػػـ جميعػػان( ب) ة اهلل(, كخبرىػػا جممػػةلفػػظ الجاللػػ) كرد الفصػػؿ بػػيف اسػػـ عسػػى
عسػػػػى( كخبرىػػػػا فػػػػي تسػػػػعة عشػػػػر ) أف( المصػػػػدرية بػػػػيف اسػػػػـ) ككرد الفصػػػػؿ بأٍف المصػػػػدرية(, )

 .(3)مف القرآف الكريـمحتمالن مكضعان 
 الفصل بالمضاف إليه: - الثالثالفاصل 

 كزع عمى النحك اآلتي: بيف أسماء أفعاؿ المقاربة كأخبارىا, كيت - ىنا – يجكز كقكع الفصؿ

 ككرد الفصؿ بالمضاؼ إليو )الضمير( عمى النحك اآلتي: : (عسى) الفعل -أواًل 

 .(4)َّمع جع مظ حط مضُّٱقاؿ تعالى:  )كم(: الضمير - أ

 .(5)مف القرآف محتممة )عسى( كخبرىا في ثالثة مكاضع كـ( بيف اسـ) ككرد الفصؿ بالضمير

 .(6)َّمب خب حب جب هئ مئ خئ حئُّٱ قاؿ تعالى: هاء الغائب(:) الضمير - ب
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.كلـ يرد غ

 .(7)َّٰى ين ىن نن من زن رنُّٱ قاؿ تعالى:ياء المتكمم(:) الضمير - ت

                                                           

 .22/ محمد: 246/ البقرة: 5مكاضع الفصؿ بيف اسـ )عسى( كخبرىا بالجممة االعتراضية: التحريـ:  (1)
 [.83]يكسؼ:  (2)
/ 83, 21/ يكسػػػػػػؼ: 102, 18/ التكبػػػػػػة:  129/ األعػػػػػػراؼ: 52/ المائػػػػػػدة: 99, 84المكاضػػػػػػع: النسػػػػػػاء:  (3)

/ 246/ البقػػرة: 32/ القمػػـ: 8, 5/ التحػػريـ: 7/ الممتحنػػة: 67,  22قصػػص: / ال40/ الكيػػؼ: 51, 8 اإلسػػراء:
 .22محمد: 

 [.129]األعراؼ:  (4)
 .8/ التحريـ:  8/ اإلسراء: 129مكاضع الفصؿ بالضمير )كـ( بيف اسـ )عسى( كخبرىا: األعراؼ:  (5)
 [.5]التحريـ:  (6)
 [.40]الكيؼ:  (7)
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 .(1)َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ كقكلو تعالى:

 .ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ كلـ يرد غير

 حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئُّٱ قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى: نةةةةةةةةا المتكممةةةةةةةةين(:) الضةةةةةةةةمير - ث
 .(2)َّخت

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
 والمتتبع لمواضع الفصل بين أفعال المقاربة وأسمائها يالحظ ما يأتي:

 .بينيما مجاكرة تالـز انعداـ الفكاصؿ بيف أفعاؿ المقاربة كأسمائيا؛ لكجكد -
 أما حول الفواصل بين أسماء أفعال المقاربة وأخبارها فهي كاآلتي:

أٍف( ) فكاصػػؿ ثالثػة فكاصػػؿ فقػػط, كىػي فػػي مكاضػػع قميمػة جػػدنا, فجػػاء الفصػػؿ ببمغػت عػػدد ال -
عسػػى( دكف غيرىػػا؛ فجػػاءت فػػي جميػػع ) ب المصػػدرية فػػي تسػػعة عشػػر مكضػػعنا, كاختصػػت

أٍف( تخمػػص المضػػارع ) أٍف( المصػػدرية تالينػػا ليػػا الفعػػؿ المضػػارع؛ ألفٌ ) مكاضػػعيا مقترنػػة ب
 الذم يمييا لالستقباؿ دكف الحاؿ.

ككرد فػػي أربعػػة مكاضػػع, ككانػػت فػػي ثالثػػة  ,بالجممػػة التػػي ال محػػؿي ليػػا مػػف اإلعػػرابالفصػػؿ  -
كاصؿ التػي عسى(؛ ألنيا تقع في المرتبة الثانية مف الف) مكاضع منيا بجممة الشرط مع الفعؿ

 يتكسع فييا مف الكالـ.
أفعػاؿ عسػى(؛ ألنيػا أكثػر ) المتتبع لممكاضع السابقة يجد أف أغمب المكاضع كانت مػع الفعػؿ -

 كاد كأخكاتيا(.) المقاربة تكاترنا في القرآف, عمى الرغـ مف تسمية الباب ب
 

 إّن وأخواتها(.) الفصل في جممة - المطمب الرابع
 .(كلعؿي  كليتى  كلكفي  ككلفي  كأفي  إفي ) كىي:

 الخبػر كترفػع اسػميا, كيصير المبتدأ فتنصب كالخبر المبتدأ عمى تدخؿ كميا الحركؼ كىذه
 أفي  كبمغنػػي قػػائـه, زيػػدان  إف تقػػكؿ: بالفاعػػؿ, مشػػبو كخبرىػػا بػػالمفعكؿ, مشػػبو كاسػػميا برىػػا,خ كيصػػير

                                                           

 [.22]القصص:  (1)
 [.32]القمـ:  (2)
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 أخػػاؾ كلعػػؿي  قػػادـه, أبػػاؾ كليػػتى  قػػائـه, جعفػػران  لكػػفي  زيػػده  قػػاـ كمػػا األسػػدي, أبػػاؾ ككػػلفي  منطمػػؽه, عمػػران 
 . (1)كاقؼه 

 : (2)كقد أكردىا ابف مالؾ بقكلو 
   لكةةةةةةةةةةان مةةةةةةةةةةن عمةةةةةةةةةةل كةةةةةةةةةةأن عكةةةةةةةةةةس مةةةةةةةةةةا.. . إلن أن ليةةةةةةةةةةت لكةةةةةةةةةةن لعةةةةةةةةةةل

   ولكةةةةةةةةةةةةةن ابنةةةةةةةةةةةةةه ذو ضةةةةةةةةةةةةةغن كةةةةةةةةةةةةةفء...  كةةةةةةةةةةةةةبن زيةةةةةةةةةةةةةدا عةةةةةةةةةةةةةالم بةةةةةةةةةةةةةأني
 التشػػبيو, (كػػلفي ) كمعنػػى التحقيػػؽ, جميعػػان  (كأفي  إفي ) فمعنػػى ,مختمفػػة الحػػركؼ ىػػذه كمعػػاني

 .(3)كالرجاء التكقع (لعؿي ) كمعنى التمني, ليت) كمعنى االستدراؾ, (لكفٌ ) كمعنى

 صػنيع كىػك المكسكرة, فرع ككنياإلى  نظران  المفتكحة؛ ()أفٌ  يذكر كالمالحظ أٌف ابف مالؾ لـ
 .(4)"الخمسة الحركؼ باب ىذا: "قاؿ حيث ,سيبكيو

 لزكـ في كاف(,) بػ الشبو مف األحرؼ ليذه ماإلى  لكاف( ما عكس) :بقكلو كذلؾ فيك أشار
 أخػر؛ فاعػؿك  قػدـ كمفعػكؿ معيػف ليككنػا ا؛معككسنػ عمميا فعممت بيما, كاالستغناء كالخبر, المبتدأ
 فلعطيػػػا كالفضػػػالت, كاألسػػػماء كالعمػػػد, فكانػػػت األخبػػػار فػػػي معانييػػػا كألف الفرعيػػػة؛ عمػػػى تنبييػػػان 

 .(5)إعرابييما

 

 

 

 
 

                                                           

(, 147)ص  , ابػف ىشػاـ,شػرح قطػر النػدل كبػؿ الصػدلك (, 41)ص  ,ابػف جنػي ,انظر: الممػع فػي العربيػة (1)
/ 1) , المػػػرادم,تكضػػػيح المقاصػػػد كالمسػػػالؾ بشػػػرح ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾك  (,73)ص  , الزجػػػاجي,الجمػػػؿ فػػػي النحػػػكك 

/ 1) , حسػف,نحك الػكافيالك (, 396/ 1) , الصباف,حاشية الصباف عمى شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾك (, 220
631.) 

 (.10)ص  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (2)
, ىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػعك (, 296/ 1) , األشػػمكني,انظػػر: شػػرح األشػػمكنى أللفيػػة ابػػف مالػػؾ (3)

 (.484/ 1) السيكطي,
 (.131/ 2) ,سيبكيو ,الكتاب (4)
, ىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػعك (, 296/ 1) , األشػػمكني,شػػرح األشػػمكنى أللفيػػة ابػػف مالػػؾانظػػر:  (5)

 (.490/ 1) السيكطي,
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( واسمهاالمسألة   األولى: الفصل بين )إنَّ

 الفصل الخبر:  - الفاصل األول

 أخبارىػػا قػػديـت يجػػكز كال ,كالظػػرؼ كالجممػػة المفػػرد مػػف المبتػػدأ كلخبػػار كأخكاتيػػا( إفي ) أخبػػار
جارنا كمجركرناأك  الخبر ظرفان  يككف أف إال أسمائيا عمى

(1) . 

( كاسميا بػالخبر مائػة كسػبعة كثالثػيف مكضػعان بمغ عدد المكاضع التي فصؿ فييا بيف )إفي ك 
 محتمالن في القرآف الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي: 

(: - أوالً   )إنَّ

( ينقسـ الفصؿ بالخبر في باب  قسميف: إلى )إفي
 فصٌل واجٌب: - أ

يكجػػد فاصػػؿ  ط أف يكػػكف خبرىػػا شػبو جممػػة, كأالي كذلػؾ إذا اتصػػؿ اسػػميا بػػالـ االبتػداء, بشػػر  .1
كذلؾ لئال تجتمع أداتا صدر في مكضع كاحد, كىذه الحالة خاصةه  آخر بيف الناس  كاسمو؛

 . (2))إف( دكف أخكاتيا ب

 . (3)َّمه جه ين ىن من خن حن جنُّٱكذلؾ كقكلو تعالى: 

 منصكب.  إفٌ  اسـ( اليدل)ك لمتككيد( الالـ)ك (إفٌ ) بخبر متعٌمؽ( اعمين)جاء 

 .(4)َّخئ حئ جئ يي ىي ني ميُّٱكقكلو تعالى: 

 . (5)لمتككيد" الالـ()ك إف اسـ نصب مكضع ففي )الذل( بمعنى ")ما(

( الجار كالمجركر عمى اسػميا كىػك االسػـ المكصػكؿ )مػا( كىػذا التقػديـ تقدـ خبر )إفي  حيث
 .(6)أف الحجارة أصبحت أفضؿ مف قمكب مف ال يتلثر: فضيؿ, بمعنىأفاد التعميؿ لمت

                                                           

 (.41)ص  , ابف جني,الممع في العربيةانظر:  (1)
شػػػرح ابػػػف ك (, 231/ 1) فػػػي النحػػػك, ابػػػف السػػػراج, األصػػػكؿك (, 345-343/ 2) , المبػػػرد,انظػػػر: المقتضػػػب (2)

)ص  , ابػػف ىشػػػاـ,إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ أكضػػح المسػػالؾك (, 363/ 1) , ابػػف عقيػػؿ,عقيػػؿ عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ
325 .) 

 [.13-12]الميؿ:  (3)
 [.74]البقرة:  (4)
 (.79/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (5)
 (.70/ 1) , البيضاكم,انظر: تفسير البيضاكم (6)
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 الحجػارة( )مػف كيكػكف ,عاممػة تكػكف أف :أحدهما أبك حياف أفي ليذه الالـ كجييف:كقد ذكر 
 عمػػى أدخمػػت االبتػداء, الـ كالػػالـ اسػميا, كىػػك بيػا, نصػػب مكضػػع فػي ك)مػػا( خبرىػا, مكضػػع فػي

ف) :قكلو نحك عميو, الالـ دخكؿ جاز تلخر إذا كاالسـ المتلخر, االسـ  .ألجران( لؾ كا 
 كالخبػر باالبتػداء, رفػع مكضػع فػي ك)مػا( ممغاة, تككف بؿ ,عاممة تككف أالي  :الثاني والوجه

 االبتػداء الـ أنيػاإلػى  ذىػب مػف فمػنيـ فييػا, مختمؼ )لما( في ك)الالـ( قبمو, كالمجركر الجار في
فػػػػي ثمانيػػػػة كسػػػػبعيف  - ىنػػػػا – , ككرد الفصػػػػؿ(1)فيػػػػةالنا (إف) ك المؤكػػػػدة (إف) بػػػػيف لمفػػػػرؽ لزمػػػػت

 .(2)مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ
 فصٌل جائٌز:  - ب

مجركران, فإف العرب اتسعت فييما لكثرتيما, كىذا أك  أم ظرفان  ؛(3)إذا كاف الخبر شبو جممة .1
 : (4)ما أشار إليو ابف مالؾ في ألفيتو إذ قاؿ

 هنةةةةةةةةةةا  يةةةةةةةةةةر البةةةةةةةةةةذيأو  يةةةةةةةةةةت فيهةةةةةةةةةةاكم ... وراع ذا الترتيةةةةةةةةةةب إال فةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةذي
  

 آلتية: كيلتي ذلؾ عمى الصكر التركيبية ا
 كيلتي ذلؾ عمى صكرتيف: االسم معرفة:  .1
 . (5)َّمس خس حس جسُّٱ قاؿ تعالى: اسم موصول: - أ

( بشػػػبو الجممػػػة )لكػػػـ(, كفػػػي ,اسػػػـ )إٌف( :)مػػػا( تجػػػاء  ذلػػػؾ كقػػػد فيصػػػؿ بينيػػػا كبػػػيف )إفي
 .سللتـ ما فييا لكـ فإف: كتقديره قبميا, ابم الجممة ىذه يربط ما :أحدهما :محذكفاف

                                                           

 (.425/ 1) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسيرانظر:  (1)
/ 72/ النسػػػػػاء: 199, 190, 78, 49, 13/ آؿ عمػػػػػراف: 248, 164, 74, 74, 74المكاضػػػػػع: البقػػػػػرة:  (2)

/ 77, 75/ الحجػػػػر: 5/ إبػػػػراىيـ: 4, 3/ الرعػػػػد: 103/ ىػػػػكد: 67, 6/ يػػػػكنس: 113/ األعػػػػراؼ: 99األنعػػػػاـ: 
/ 30, 21/ المؤمنػػػػػػػكف: 106/ األنبيػػػػػػػاء: 128, 54/ طػػػػػػػو: 79, 69, 67, 66, 65, 13, 12, 11النحػػػػػػػؿ: 
/ العنكبػػػػػكت: 86, 52/ النمػػػػػؿ: 41, 190, 174, 158, 139, 121, 103, 67, 8/ الشػػػػػعراء: 44النػػػػػكر: 

24 ,44 ,51 : /= 83/ الصػػافات: 19, 9/ سػػبل: 26/ السػػجدة: 31/ لقمػػاف: 37, 24, 23, 22, 21/ الػػرـك
/ 37/ ؽ: 13, 3/ الجاثيػػػػػػة: 33/ الشػػػػػػكرل: 50/ فصػػػػػػمت: 52, 42, 21/ الزمػػػػػػر: 55, 49, 40, 25ص: 
 .13, 12/ الميؿ: 10/ االنفطار: 26عات: / الناز 39, 38, 3القمـ: 

مػػػتف شػػػذكر ك (, 139)ص  , الراجحػػػي,التطبيػػػؽ النحػػػكمك (, 349/ 1) , ابػػػف عقيػػػؿ,انظػػػر: شػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ (3)
 (.298/ 1) , األشمكني,شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾك (, 13)ص  , ابف ىشاـ,الذىب

 (.14)ص  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (4)
 [.61]البقرة:  (5)
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فػي سػتة مكاضػع  - ىنػا – , ككرد الفصػؿ(1)سػللتمكه مػا: تقػديره مػا, عمػى العائػد الضػمير :والثاني
 .(2)محتممة مف القرآف الكريـ

 .(3)َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ : قاؿ تعالى:ل()أ اسم معرف ب - ب
 يضػػربيا غايػػة أبعػػد ألنػػو إمػػا لمعنػػة, غايػػة الػػديف يػػكـ , "كضػػرب(4)بػػالطرد" السػػب: المعنػػةك"
مػػا كالميػػـ, فػػي النػػاس  يػػكـإلػػى  كاألرض السػػمكات فػػي بالمعنػػة عميػػؾ مػػدعك مػػذمكـ أنػػؾ يػػراد أف كا 
 -ىنا-, ككرد الفصؿ(5)معو" المعف ينسي بما عذبت اليكـ ذلؾ جاء فإذا تعذب, أف غير مف الديف

 .(6)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ
 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكُّٱتعػػػػػػػػػػالى: قػػػػػػػػػػاؿ  االسةةةةةةةةةةم نكةةةةةةةةةةرة: .2

 .(7)َّحن

 عذابػو كيكػكف محالػة, ال إلييا صائر ىك أم" أفاد االستحقاؽ؛ - ىنا –كتقديـ شبو الجممة 
 .(8)منيا" أىكف المكت حالة في ألنو ؛حي ىك كال ,بالعذاب يحس ألنو ؛ميت ىك فال فييا متجددان 

 .(9)َّىل مل خلُّٱ كقكلو تعالى:
. كنعيميػا الجنة: بالمفاز بالمتقيف, كالمراد تنكييان  بو لالىتماـ اسميا مىع (إفي ) خبر كتقديـ"
, (10)المخػاطبيف" نفػكس فػي الندامة إثارة اشتقاقو في ألف )الجنة(؛ كممة عمى مفازان() كممة كأكثرت

 .(11)في تسعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ
 
 

                                                           

 (.380/ 1) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسيرانظر:  (1)
 . 64/ النكر: 55, 66/ يكنس: 170, 131/ النساء: 61المكاضع: البقرة:  (2)
 [.35]الحجر:  (3)
 (.47/ 14التحرير كالتنكير ) (4)
 (.477/ 6) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (5)
 . 8/ العمؽ: 32: / العنكبكت35المكاضع: الحجر:  (6)
 [.74]طو:  (7)
 (.268/ 16) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (8)
 [.31]النبل:  (9)
 (.44/ 30) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (10)
( نكػػػرة: طػػػو:  (11) / المزمػػػؿ: 14/ التغػػػابف: 47/ الطػػػكر: 168/ الصػػػافات: 97, 74مكاضػػػع مجػػػيء اسػػػـ )إفي

 . 6, 5/ الشرح: 31/ النبل: 12
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 .(1)َّجل مك لك خكٱُّ : قاؿ تعالى:االسم نكرة موصوفة .3
 ( نعت. ضنكان ك) مكصكفة, - ىنا - كىي ,اجاءت )معيشة( اسـ )إٌف( مؤخرن 

ػػ مصػػدر: الضػػنؾك" ػػ بػػاب مػػف ,ؾى نى ضى لفظػػو  يتغيػػر لػػـ مصػػدران  كلككنػػو ,كضػػنكان  ضػػناكةن  ـري كى
 مكػػاف: يقػػاؿ الضػػيؽ,: كالضػػنؾ مؤنػػث, كىػػي ,معيشػػة - ىنػػا – بػػو فكصػػؼ مكصػػكفو, بػػاختالؼ
فػػي  - ىنػػا – , ككرد الفصػػؿ(2)الحيػػاة" فػػي األمػػكر عسػػر فػػي ازان مجػػ كيسػػتعمؿ ضػػيؽ, أم ضػػنؾ؛

 .(3)خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ
 كيلتي ذلؾ عمى صكر: االسم نكرة مضاف:  .4
 .(4)َّين ىن من خن حنجن يمُّٱقاؿ تعالى:  ضمير:إلى  نكرة مضاف - أ

سػػناد"  تػػوكعناي بػػو اهلل لطػػؼ مصػػاحبة معنػػى عمػػى( ربػػي معػػي إف) فػػي الػػربإلػػى  المعيػػة كا 
 - ىنػا – , ككرد الفصػؿ(5)منجيػو" اهلل بػلف كاثػؽ مكسػى أف كذلػؾ ,عػدكه مػف نجاتػو أسػباب بتقدير

 .(6)في ستة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ

 . (7)َّحض جض مص خص حص مسُّٱ قاؿ تعالى: نكرة مضاف إلى معرفة: - ب
 صػفتيـ رذك ليسبؽ المتقيف بشلف لالىتماـ" ؛إليو في ىذه اآلية المسند عمى المسند كتقديـ

 يقتضػػيو الػػذم الكػػكف بمعنػػى متعمػػؽ ظػػرؼ (عنػػد)ك لالسػػتحقاؽ, (الػػالـ)جزائيػػا, ك ذكػػر العظيمػػة
 تقػديـ مػف حصػؿ كقد. االىتماـ ذلؾ ألجؿ ؛إليو المسند عمى معو متعمقة قدـ كلذلؾ الجر؛ حرؼ
فػػػي  - ىنػػػا – ككرد الفصػػػؿ, (8)"إليػػػو المسػػػندإلػػػى  السػػػامع تشػػػكيؽ يثيػػػر طػػػكؿ معػػػو بمػػػا المسػػػند
 .(9)عيف محتمميف مف القرآف الكريـمكض

 

                                                           

 [.124]طو:  (1)
 (.331/ 16) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
( نكػػرة مكصػػكفة: المائػػدة:  (3) / يكسػػؼ: 7/ المزمػػؿ: 67/ الصػػافات: 124/ طػػو: 22مكاضػػع مجػػيء اسػػـ )إفي

78 . 
 [.62]الشعراء:  (4)
 (.135/ 19) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (5)
( نكػػرة مضػػاؼ إلػػى  (6) / الغاشػػية: 19, 17/ القيامػػة: 78/ ص: 62ضػػمير: الشػػعراء: مكاضػػع مجػػيء اسػػـ )إفي

25 ,26 . 
 [.34]القمـ:  (7)
 (.90/ 29) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (8)
 .34/ القمـ: 23لجف: المكاضع: ا (9)
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( وخبرهةةا )شةةبه جممةةة( .5  يث ىث نث مثُّٱ : قػػاؿ تعػػالى:وجةةاء المصةةدر المةةؤول )اسةةم إنَّ
 .(1)َّىق يف ىف

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
(: -ثانيًا   )أنَّ

 فصٌل جائٌز:
  ة:بية اآلتيي ذلؾ عمى الصكر التركيمجركران, كيلتأك  ظرفان  جممة أم شبو الخبر كاف إذا
 كيلتي عمى صكرتيف: : االسم معرفة .1
 .(2)َّىن من خن حنُّٱقاؿ تعالى:  ل(:)أ االسم معرف ب - أ

كذلػػؾ "لالىتمػػاـ  ؛كىػػك الجػػار كالمجػػركر )عميػػو( عمػػى اسػػميا )النشػػلة( (إفي ) حيػػث قػػدـ خبػػر
( مػف التكك , (3)يػد"بالتحقيؽ الذم أفادتو )عمى( تنبييان عمى زيػادة تحقيقػو بعػد أف حقػؽ بمػا فػي )أفي

 . (4)في خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا-ككرد الفصؿ
 .(5)َّمس خس حس جس مخ جخ مح جح مجُّٱ قاؿ تعالى:: اسم موصول - ب

 .(6)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع خمسة في - ىنا – الفصؿ ككرد
 .(7)َّىن نن من زن رنُّٱ قاؿ تعالى: االسم نكرة: .2

 .(8)الكريـ القرآف مف ةمحتمم مكاضع خمسة في - ىنا -الفصؿ ككرد
 .(9)َّيه ىه مه جه ين ىن منُّٱ قاؿ تعالى: االسم نكرة موصوفة: .3

 .(10)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع سبعة في - ىنا – الفصؿ ككرد
 
 

                                                           

 [.118]طو:  (1)
 [. 47]النجـ:  (2)
 (.149/ 27) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (3)
 . 47, 42/ النجـ: 62, 62/ النحؿ: 111( معرفة ب)اؿ(: التكبة: مكاضع مجيء اسـ )أفي  (4)
 [.58]األنعاـ:  (5)
 . 47/ الزمر: 18/ الرعد: 54/ يكنس: 36/ المائدة: 58مكاضع مجيء اسـ )أٌف( اسمان مكصكالن: األنعاـ:  (6)
 [.49]الحاقة:  (7)
( نكرة: المائدة:  (8)  . 45/ الحاقة: 58/ الزمر: 80: / ىكد66/ األنفاؿ: 82مكاضع مجيء اسـ )أفي
 [.30]آؿ عمراف:  (9)
( نكػػػػرة مكصػػػػكفة: البقػػػػرة:  (10) / 19/ األنعػػػػاـ: 138/ النسػػػػاء: 30/ آؿ عمػػػػراف: 25مكاضػػػػع مجػػػػيء اسػػػػـ )أفي

 . 47/ األحزاب: 2/ الكيؼ: 9اإلسراء: 
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 كذلؾ كما يلتي:  االسم نكرة مضاف: .4
 .(1)َّزئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ قاؿ تعالى: معرفة:إلى  مضاف - أ

 .(2)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع ثالثة في - ىنا – الفصؿ ككرد

 .(3)َّىم مم خمُّٱقاؿ تعالى:  ضمير:إلى  مضاف - ب
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.كلـ يرد غ

 .(4)َّيي ىي مي خي حي جيُّٱقاؿ تعالى:  نكرة:إلى  مضاف - ت
 .(5)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ

(: -ثالثًا   )كأنَّ

( تدخؿ أخكات مف كىي  كما. مرفكعان  منصكبان كخبػران  اسػمان  فتلخذ االسػميية, لجممةا عمى )إفي
(, الكػاؼ مف مركيبة أنييا ( صارت ثـ ك)أفي (.) بفتح ىمزة )كلفي  أفي

 كلكنييػػا لمتشػػبيو, الكػػاؼ لحقتيػػا ,(إفي ) أنييػػا فػػزعـ ,(كػػلفي ) عػػف الخميػػؿ كسػػللت: "سػػػيبكيو قػػاؿ
 .(6)كاحدة" كممة بمنزلة (إفي ) مع صارت

( عمػػى ترتيبيػػا األصػػمي, فمػػـ يػػرد فػػي القػػرآف الكػػ ( عمػػى كتػػكاترت )كػػلفي ريـ تقػػدـ خبػػر )كػػلفي
 اسميا.
(: -رابعًا   )لكنَّ

() أخكات مف كىي مرفكعان, كأما  منػصكبان كخبران  اسػمان  فتلخذ االسميية, الجممة عمى تدخؿ إفي
 . (7)معناىا فيي لالستدراؾ

 عمػػى( كػػلفي ) خبػػر تقػػدـ الكػػريـ القػػرآف فػػي يػػرد فمػػـ, ياألصػػم ترتيبيػػا عمػػى( لكػػفي ) كتػػكاترت
 .اسميا

 
 

                                                           

 [.7]الحجرات:  (1)
( مضافان إلى معرفة: آؿ عمراف:  (2)  . 7/ الحجرات: 14نفاؿ: / األ87مكاضع مجيء اسـ )أفي
 [.41]األنفاؿ:  (3)
 [.63]التكبة:  (4)
( مضافان إلى نكرة: التكبة:  (5)  . 2/ يكنس: 63مكاضع مجيء اسـ )أفي
 (.208)ص  ,سيبكيوالكتاب,  (6)
 (.41)ص  ,ابف جني ,انظر: الممع في العربية (7)
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 )ليَت(: -خامسًا 
 كقكؿ ,"عائد الشباب ليت: "نحك عسر, فيو ماأك  فيو طمع ال ما طمب: كىك ,لمتمني ىك
 ."منو فلحجى  ماالن  لي ليت: "الرجاء منقطع

 فيو كما السف, في لمطاعف الشباب كرجكع مستحيؿ, فيو طمع ال ما أف :بينهما والفر 
 عمى تدخؿ ال (ليت) أف تفيـ ذلؾ كمف الكقكع, نادر كلكنو ,العادة مجرل في ممكنان  يككف عسر
 .(1)يجيء غدان  ليت: تقكؿ فال الكقكع, كاجب مضمكنيا يككف جممة

 ًبشره  ىذا ككلف ذاىبان, زيده  ىذا كلعؿ قائمان, زيده  ىذا ليتى : قمت إذا كذكر سيبكيو: "ككذلؾ
 . (2)الحاؿ" في تمناه ليت في كأنت ... منطمقان 

محتممػيف مػف القػرآف  كاسميا بالخبر في مكضعيف (ليت) ككرد في القرآف الكريـ الفصؿ بيف
  .(4)َّمت زت  رت يب ىبٱُّ , قاؿ تعالى:(3)الكريـ

بينػي(؛ ألف الخبػر ) بعػد المشػرقيف( بػالخبر) فجاز في ىذه اآلية الفصؿ بيف )ليت( كاسػميا
 شبو جممة ظرفية.

(: -سًا ساد  )لعلَّ
(, أخكات مف بالفعؿ المشبيية الحػركؼ مف كىي  :فقاؿ سػػيبكيو عمميا, كصؼ كقد )إفي

ذا"  طمعه : كعسى كلعؿي " , كقاؿ أيضان:(5)ذىاب" حاؿ في تخافوأك  ترجكه فلنت (لعؿ) قمت كا 
شفاؽه"  .(7)مخكؼ"أك  لمرجك التكقع معناىا: كلعؿ" , كذكر ابف السراج:(6)كا 
: نحػػػك المحبػػػكب فػػػي بػػػالترجي قػػػكـ عنػػػو كعبػػػر لمتكقػػػع, كىػػػكأكضػػػح المسػػػالؾ: " كجػػػاء فػػػي 

 جي يهُّٱ: نحػػػػػػػػػػك المكػػػػػػػػػػركه فػػػػػػػػػػي اإلشػػػػػػػػػػفاؽأك  ,(8)َّىب نب مب زب رب  يئُّٱ

 .(10)(9)َّحي

                                                           

 (.320)ص  , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾانظر:  (1)
 (.148/ 2) ,الكتاب, سيبكيو (2)
 . 38/ الزخرؼ: 79المكاضع: القصص:  (3)
 [.38]الزخرؼ:  (4)
 (.121)ص  ,الكتاب, سيبكيو (5)
 (. 390)ص  ,المرجع السابؽ (6)
 (.229/ 1) , ابف السراج,األصكؿ في النحك (7)
 [.1]الطالؽ:  (8)
 [.6]الكيؼ:  (9)
 (.320)ص  ابف ىشاـ, الؾ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف م (10)
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 . (1)المكركه" في كاإلشفاؽ المحبكب, في الترجي أف" :بيف الترجي كاإلشفاؽ كالفرؽ

 عمػػى( لعػػؿي ) خبػػر تقػػدـ الكػػريـ قػػرآفال فػػي يػػرد فمػػـ, األصػػمي ترتيبيػػا عمػػى( لعػػؿي ) كتػػكاترت
 .اسميا

 :(2)الفصل ب )ما( الكافة الزائدة - الفاصل الثاني

بجممػػة الحػػركؼ الناسػػخة باسػػتثناء )ال( النافيػػة لمجػػنس ك)عسػػى(  - ىنػػا – يخػػتص الفصػػؿ
, كلكػػف عنػػد تحققػػو يكفيػػا كيمنعيػػا عػػف العمػػؿ, فيبنػػي مػػا بعػػدىا عمػػى االبتػػداء (3)التػػي بمعنػػى لعػػؿ

منزلة حركؼ االبتداء كيجكز حينئذو أف تدخؿ عمى الجممة االسمية كالفعمية, كقكلو تعالى: فتككف ب
, (5)َّهث مث هت مت هب مبُّٱكقكلػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى: , (4)َّحك جك مق حقٱُّ

إلغاؤىػا, حيػػث أك  –كمػا ىػك الحػاؿ عنػد سػيبكيو  –كيسػتثنى مػف ذلػؾ )ليػت( التػي يجػكز إعماليػػا 
( عمػػى ضػػربيف: فمػػرة تكػػكف ممغػػاة ذكػػر ابػػف السػػراج فػػي أصػػكلو: "كتػػدخؿ )مػػا( الزائػػد ة عمػػى )إفي

دخكليػا كخركجيػػا, ال تغيػػر إعرابػان تقػػكؿ: إنمػػا زيػدان منطمػػؽه, كتػػدخؿ عمػى )إف( كافػػة لمعمػػؿ فتبنػػى 
 .(6)بمنزلة فعؿ ممغى" - ىنا – معيا بناء فيبطؿ شبييا بالفعؿ, فتقكؿ: إنما زيده منطمؽه, فإنما

                                                           

 (.580)ص المرادم,الجنى الداني في حركؼ المعاني,  (1)
كتسمى: ما الزائدة, كما المييئة ألنيا تييئ )إف( لمدخكؿ عمى جممة األفعاؿ "كلنما يساقكف إلى المػكت", كمػا  (2)

لناسػخة تكفيػا أيضػان مػف أف الكافة كالمكفكفة ألنيا تكؼ الحركؼ الناسخة عف العمؿ, كفي المقابؿ فػإف الحػركؼ ا
[ أم: أف الػػػذم, أك 55]المؤمنػػػكف:  َّجف مغ جغ مع جع مظ حطُّٱتكػػػكف ىػػػي )مػػػا( المكصػػػكلة مثػػػؿ: 

المكصػػكفة مثػػػؿ: إف مػػػا مطيعػػػان نػػػافع أم: إف شػػػيئان مطيعػػػان نػػػافع, ككالىمػػػا يككنػػػاف اسػػػمان لمحػػػرؼ الناسػػػ  العامػػػؿ, 
بعكػس )مػا( الكافػة فيػي حػرؼ, كال محػؿ ليػا مػف  ألنيما ال يكفانو عف العمؿ, فيكػكف ليمػا بػذلؾ مكضػع إعرابػي,

اإلعراب, كيمكف التمييز بينيما بالرسـ اإلمالئي حيث إف )ما( الكافػة تتصػؿ بػالحرؼ الناسػ , كتكػكف معػو بمنزلػة 
كممة كاحدة, بينما المكصكلة كالمكصكفة تنفصؿ عنو إمالئيان, كىي ال تبطؿ عممػو, نحػك: إف مػا فػي التػاري  عبػرة 

[. انظػر: النحػك 69]طػو:  َّىتنت مت زت رتُّٱت في الرسـ القرآني متصمة, كما في قكلو تعػالى: كلكنيا كرد
)ص  ,ابػػف ىشػػاـ ,شػػرح شػػذكر الػػذىبك (, 374/ 1) , ابػػف عقيػػؿ,شػػرح ابػػف عقيػػؿك (, 636/ 1) , حسػػف,الػػكافي
 (.139)ص  , الراجحي,التطبيؽ النحكمك (, 149

 (.636/ 1) , حسف,النحك الكافيانظر:  (3)
 [.109عاـ: األن[ (4)
 [.10]الزمر:  (5)
 (.232/ 1) ,, ابف السراجفي النحك األصكؿ (6)
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جعػػؿ )إنمػػا( أداة مػػف أدكات الحصػػر تزيػػد تككيػػد كي ,يفيػػد تلكيػػد المعنػػى - ىنػػا – كالفاصػػؿ
 ما( عمى النحك اآلتي: ) , كيتكزع الفصؿ ب(1)المعنى قكة ككضكحان 

 :  أواًل: إنَّ

 . (2)َّ جه هن من خن حنُّٱقاؿ تعالى: 

 رفعػػت مػػا بعػػدىا عمػػى أنػػو مبتػػدأ, كأفػػادت )إنمػػا( فػػي ىػػذه اآليػػة اختصػػاص - ىنػػا –فيػػي 
 صػػػفة لنفسػػػو أثبػػػت -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ  -الرسػػػكؿ غيػػػره, ف دكف المػػػذككر بالكصػػػؼ المػػػذككر
أفادت  -ىنا -, ككذلؾ فيي(3)البشر عميو يقدر ال ما منو طمبكا عداىا؛ ألنيـ ما عنو كنفى البشر

 .(4)التكاضع

 ف مكضػػعان ة كأربعػػيكبمػػغ عػػدد المكاضػػع التػػي كردت فييػػا )إنمػػا( ممغػػاة عػػف العمػػؿ مائػػة كسػػت
 . (5)محتمالن مف القرآف الكريـ

:ث  انيًا: أنَّ

 . (6)َّحك جك مق حق مف خف حفٱُّ قاؿ تعالى:

                                                           

 (.636/ 1) ,النحك الكافي, حسفانظر:  (1)
 [.110]الكيؼ:  (2)
 (.18/ 1) , العكبرم,انظر: إمالء ما مف بو الرحمف مف كجكه اإلعراب كالقراءات (3)
 (.220/ 2) , ابف السراج,انظر: األصكؿ في النحك (4)
, 181, 173, 169, 137, 102, 14, 10المكاضػػػػع التػػػػي كردت فييػػػػا )إف( ممغػػػػاة عػػػػف العمػػػػؿ: البقػػػػرة:  (5)

, 32, 27/ المائػػػػػػػدة:171, 111, 17, 10/ النسػػػػػػػاء:185, 175,178, 155, 47, 20/ آؿ عمػػػػػػػراف: 175
, 18/ التكبػػػػػة: 28, 6, 2/ االنفػػػػػاؿ:203, 187, 173, 131, 33/ االعػػػػػراؼ:92, 91, 90, 55, 49, 33
/  86/ يكسػػػػػػؼ:33, 14, 12/ ىػػػػػػكد:108, 24, 23, 20/ يػػػػػػكنس:93, 85, 65, 60, 55, 45, 37, 28

, 101, 100, 92, 82, 51, 40/ النحػػػػػػػؿ  15, 2/ الحجػػػػػػػر  52, 42/ ابػػػػػػػراىيـ: 40, 36, 19, 7الرعػػػػػػػد 
/  98, 90, 72/ طػػػو  97, 84, 35, 19/ مػػػريـ  110/ الكيػػػؼ  15 :اإلسػػراء/  124, 115, 105, 103
 185, 153/ الشعراء  62, 54, 51/ النكر 117, 115, 55/ المؤمنكف:49, 31/ الحج: 108, 45اء األنبي

/  15/ السػػػػػػػػجدة  27, 12/ لقمػػػػػػػػاف  50, 25, 17, 6/ العنكبػػػػػػػػكت 78, 50/ القصػػػػػػػػص  92, 91/ النمػػػػػػػػؿ 
/  70, 65, 24/ ص  19/ الصافات 82, 11/ يس  28, 18, 6/ فاطر  50, 46/ سبل  63, 33األحزاب 

/ محمػػػد  23/ األحقػػػاؼ  58/ الػػػدخاف  42/ الشػػػكرل  6/ فصػػػمت  68, 39/ غػػػافر  49, 41, 10, 9زمػػػر ال
/ التغػػابف  9/ الممتحنػػة  10/ المجادلػػة  20/ الحديػػد  16/ الطػػكر  15, 10/ الحجػػرات  10/ الفػػتح  38, 36
 .21شية / الغا 45, 13/ النازعات  9/ اإلنساف  20/ الجف  26/ الممؾ  7/ التحريـ  15, 12
 [.49]المائدة:  (6)
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رادة الميػو حكػـ عػف التػكلي ذكر الزمخشرم في تفسير ىذه اآلية أم "بذنب  فكضػع خالفػو, كا 
 عظمػػػو مػػػع الػػػذنب ىػػػذا كأفٌ  العػػػدد, كثيػػػرة جمػػػة ذنكبػػػان  ليػػػـ أفٌ  كأراد ,ذلػػػؾ مكضػػػع ذينيػػػكًبًيـٍ  بًػػػبىٍعضً 
 .(1)ارتكابو" في كاستسرافيـ التكلي لتعظيـ اإليياـ كىذا منيا, ككاحد بعضيا

 .(2)مف القرآف الكريـمحتمالن كردت )أنما( ممغاة عف العمؿ في ثالثة عشر مكضعان 

 :  ثالثًا: كأنَّ

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ممُّٱقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: 

 .(3)َّٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

دائػػرة  كسػػعتك ا لمػػدخكؿ عمػػى الجممػػة الفعميػػة, ىيلتيػػ, ك كفتيػػا)مػػا( الكافػػة بعػػد )كػػلف( ف زيػػدت
االىتمػاـ  مػف التشػبيو الغػرض - ىنػا -, كالتشبيو بيا بعد أف كانت مقصكرة عمى الجمؿ اإلسػمية

 -عػز كجػؿ  –, فػاهلل ألنو ال يتعمؽ بذكره غػرض ؛بذكر الحالة المشبو بيا, دكف االىتماـ بالمشبو
 بػو فجػيء ,الفاعػؿ كػاف أيػان  الفعػؿ, شػناعة بيػاف ىػك إنمػا الغػرض ألف ؛(النػاس قتػؿ فكلنو) يقؿ لـ

 .(4)ترل ما عمى

 .(5)مف القرآف الكريـمحتممة ككردت )كلف( ممغاة عف العمؿ في ستة مكاضع 
 الفصل بنون الوقاية: - الفاصل الثالث

إذ يقػػكؿ: "كىػػذه النػػكف زائػػدة  ,, كجعميػػا المبػػرد نكنػػان زائػػدة(6)نػػكف العمػػاد كيسػػمييا الككفيػػكف
أم أنيػا  ؛(7)يػدخميا كسػر كال جػر, كىػذه اليػاء تكسػر مػا قبيػا" زادكىا عمادان لمفعؿ؛ ألف األفعػاؿ ال

جػػر؛ ألف األفعػػاؿ ال تمحػػؽ باألفعػػاؿ إذا اتصػػؿ بيػػا يػػاء المػػتكمـ؛ لتقػػي الفعػػؿ مػػف الكسػػر المشػػبو لم
 عمى النحك اآلتي: - ىنا – كزع الفصؿتكسر كال تجر, كيت

                                                           

 (.641/ 1) , الزمخشرم,الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (1)
/ 9/ الرعػػد 14/ ىػكد 28/ األنفػاؿ 92, 49مكاضػع )أنيمػا( ميمغػاة عػف العمػؿ فػي القػػرآف الكػريـ ىػي: المائػدة  (2)

 .108/ األنبياء 110/ الكيؼ 20/ الحديد 70, 24/ ص 115, 55/ المؤمنكف 52إبراىيـ 
 [.32]المائدة:  (3)
 (.333/ 1) , السامرائي,انظر: معاني النحك (4)
/ يػكنس  6/ األنفػاؿ  125المكاضع التي جاءت بيا )كلنيما( ميمغاة عف العمؿ في القرآف الكػريـ ىػي: األنعػاـ  (5)

 . 31/ الحج  32/ المائدة 27
, ابػف شػرح ابػف عقيػؿك (, 150)ص  ,لمػرادما ,الجنػى الػدانيك (, 130/ 1) ,ابػف األنبػارم ,انظر: اإلنصاؼ (6)

 (.255/ 1) ,لسيكطيا ,ىمع اليكامعك (, 108/ 1) عقيؿ,
 (.398/ 1) , المبرد,المقتضب (7)
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 أواًل: ليت: 

 مسُّٱ: تعالى , كقكلو(1)َّجض مص خص حص مس خسُّٱقاؿ تعالى: 

 .(2)َّحض جض مص خص حص

حيػػث  ,بسػػبب اتصػػاؿ )ليػػت( بيػػاء المػػتكمـ ؛كالفصػػؿ بنػػكف الكقايػػة فػػي ىػػذا المكضػػع كاجػػبه 
يػػدؿ الفاصػػؿ عمػػى أف اليػػاء فػػي محػػؿ نصػػب ال جػػر, كال يجػػكز حػػذفيا إال لضػػركرة, حيػػث ذكػػر 

 .(4), كالكثير عند العرب ىك إثبات نكف الكقاية(3)سيبكيو: "قاؿ الشعراء ليتي إذا اضطركا"

محتممة مف  كقع الفصؿ بنكف الكقاية بيف الحرؼ الناس  )ليت( كاسميا في ثمانية مكاضعك 
 .(5)القرآف الكريـ

كلػػـ تتصػػؿ بيػػا نػػكف الكقايػػة فػػي ثالثػػة مكاضػػع  ,بينمػػا كردت ليػػت مجػػردة مػػف يػػاء اإلضػػافة
 .(7)َّرت يب ىب نب مب زبُّٱ, منيا قكلو تعالى: (6)الكريـ مف القرآفمحتممة 

 :  ثانيًا: إنَّ

, كلف, لكف( فيك جائز؛ا بالنسبة لدخكؿ نكف الكقاية عمى )أم أم يجكز دخكليا  إٌف, أفي
 : (8)كيجكز تركيا عند اتصاليا بياء المتكمـ, كقد ذكر ذلؾ ابف مالؾ في ألفيتو

   ومةةةةةةةةةةع لعةةةةةةةةةةل اعكةةةةةةةةةةس وكةةةةةةةةةةن مخيةةةةةةةةةةرًا...  وليتنةةةةةةةةةةي فشةةةةةةةةةةا وليتةةةةةةةةةةي نةةةةةةةةةةدرا
   سةةةةةةةمًفامنةةةةةةةي وعنةةةةةةةي بعةةةةةةةض مةةةةةةةن قةةةةةةةد  ... فةةةةةةةي الباقيةةةةةةةات واضةةةةةةةطرارًا خففةةةةةةةا

 لكف(. –كلف  –أف  –)إف  :كف مخيران في دخكليا كعدـ دخكليا عمى األحرؼ :ككلف معناه

 

                                                           

 .]73النساء: [ (1)
 [.42]الكيؼ:  (2)
 (.370/ 2) , سيبكيو,الكتاب (3)
 (.112/ 1) , ابف عقيؿ,شرح ابف عقيؿانظر:  (4)
/ الفجػر: 40/ النبػل: 25/ الحاقة: 28, 27/ الفرقاف: 23/ مريـ: 42الكيؼ:  كالمكاضع السبعة الباقية ىي: (5)

24. 
 .38/ الزخرؼ: 26/ يس: 79المكاضع: القصص:  (6)
 [.79]القصص:  (7)
 (.13)ص ابف مالؾ, ابف مالؾ, ألفية  (8)
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, (1)الكػريـ فػي القػرآف محتممػة ككرد دخكؿ نكف الكقاية عمى الحػرؼ )إف( فػي سػبعة مكاضػع
  .(2)َّخئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰىُّٱمنيا قكلو تعالى: 

 لغػػرض يكػكف إنمػا النػكف ذكػػر فأ يبػدك ككردت فػي مكاضػع أخػرل دكف نػػكف الكقايػة "كالػذم
نني) ,التككيد في الزيادة  نكنػات ثػالث اجتمػاع فأ كذلػؾ( إنػا) مػف آكػد( إننػا)ك ,(إنػي) مػف آكػد( كا 
 .التلكيد في يزيد

 ىل مل يك ىك مك لكُّٱ: السػػػالـ عميػػو إبػػػراىيـ لسػػاف عمػػػى - تعػػالى - قػػاؿ
 .(3)َّزي ري ٰى ين ىن نن من زن رنمم ام يل

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّٱ: -أيضػػػػان  - لسػػػػانو عمػػػػى كقػػػػاؿ

 .(4)َّيق ىق يف ىف يث

 السالـ عميو - إبراىيـ فإف المقاميف, بيف الفرؽ ترل كأنت( إنني) قاؿ كمرة( إني) قاؿ فمرة
 ظػف فقػد ,التحقيػؽ كجػو عمػى ربػو يعػرؼ ال الحقيقة عف كالبحث الحيرة مقاـ في األنعاـ آية في -
 .ذلؾ كؿ مف البراءة أعمف ثـ الشمس, ثـ القمر, ثـ ربو, الكككب أف

 عمػى حربػو أعمػف ربػو, مػف مرسالن  نبيان  أصبح فقد ,التبميغ مقاـ في فيك الزخرؼ آية في أما
 األكلػى باآلية جاء كلذا كالبراءتيف؛ المقاميف بيف فرؽ فيناؾ ,قكمو يعبد مما البراءة كأعمف الشرؾ,

 .تككيدنا أكثر مقاـ في ألنو ؛(إنني) بػ الثانية كفي( إني) بػ

 فػػإف ,(بػػراء) الثانيػػة كفػػي( بػػرمء) األكلػػى اآليػػة فػػي قػػاؿ فقػػد ,التعبيػػريف بػػيف الفػػرؽ انظػػر ثػػـ
 النػػػكف لزيػػادة المناسػػب كىػػك المصػػدر, صػػيغة عمػػى بيػػا جػػاء كقػػد ,أشػػد الزخػػرؼ آيػػة فػػي البػػراءة
 المصػػدرإلػػى  كالعػػدكؿ النػكف "زيػػادة :جيتػػيف مػف الزخػػرؼ آيػػة فػػي التككيػد فحصػػؿ األكلػػى بخػالؼ
 .(5)"األنعاـ آية بخالؼ

                                                           

 .26/ الزخرؼ:  33/ فصمت:  46, 14/ طو:  2/ ىكد:  161, 19المكاضع: األنعاـ:  (1)
 [.2د: ]ىك  (2)
 [.78]األنعاـ:  (3)
 [.27-26]الزخرؼ:  (4)
 (.359/ 1) , السامرائي,معاني النحك (5)
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 جغ مع جع مظ حط مض خض حضُّٱ: تعػالى قاؿ طو سكرة في جاء ما ذلؾ كنحك

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مق حق مف خف حف جف مغ

 .(1)َّجه ين ىن من خن حن جن يم

 الثانية في فإف ,بينيما الفرؽ يظير كالسياؽ النكف, بزيادة( إنني) قاؿ كمرة( إني) قاؿ "فمرة
 .(2)لرسالة"با كتكميفو بالنبكة, إعالمو مقاـ في ألنو ؛تككيد زيادة

 قرآف الكريـ متصمة بنكف الكقاية.أٌف, لكٌف, لعٌؿ, كلف( فمـ ترد في ال) أما بقية الحركؼ
 )إّن( وخبرها الفصل بين اسم المسألة الثانية:

 ضمير الفصل: - الفاصل األول
فػػي مائػػة  , ككردبػػيف اسػػـ )إف كأخكاتيػػا( كخبرىػػابضػػمير الفصػػؿ  - ىنػػا – يجػػكز الفصػػؿ 

 :تيفي القرآف الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلمحتمالن ان كخمسة عشر مكضع
 إّن(:) أواًل: الحرف

 . (3)َّمي زي ري ٰى ين ىن ننُّٱ قاؿ تعالى: الضمير: هم: - أ

 .(4)معرفة" -ىنا -الخبر ألف؛ ليا مكضع ال فصالن  ىـ() يككف أف يجكزك"
( كخبرىا في سبعة مكاضع ) ككرد الفصؿ بالضمير  .(5)رآف الكريـمف القمحتممة ىـ( بيف اسـ )إفي

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم امُّٱ :قاؿ تعػالىهو: : الضمير - ب
 .(6)َّري

 
 
 
 

                                                           

 [.14-11]طو:  (1)
 (.359/ 1) , السامرائي,معاني النحك (2)
 [.12]البقرة:  (3)
 (.29/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (4)
 22, 19, 18جادلة: / الم173, 172/ الصافات: 13, 12المكاضع: البقرة:  (5)
 [.17]المائدة:  (6)
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( كخبرىػا فػي سػتة كخمسػيف مكضػعان ) ككرد الفصؿ بالضمير مػف محػتمالن ىك( بيف اسػـ )إفي
 .(1)القرآف الكريـ

 . (2)َّجه ين ىن منخن حن جن يم ىمُّٱ قاؿ تعالى: الضمير: هي: - ت

( كخ) )ىي( بػيف اسػـ ككرد الفصؿ بالضمير مػف القػرآف محتممػة برىػا فػي خمسػة مكاضػع إفي
 .(3)الكريـ

 .(4)َّجه هن من خنُّٱ قاؿ تعالى: الضمير: أنا: - ث

( كخبرىا في ستة مكاضع ) أنا( بيف اسـ) ككرد الفصؿ بالضمير  . (5)مف القرآف الكريـمحتممة إفي

 .(6)َّٰه مه جه هن من  خنُّٱ قاؿ تعالى: الضمير: نحن: - ج

( كخبرىا في ثمانية مكاضع إ) نحف( بيف اسـ) ككرد الفصؿ بالضمير مف القرآف محتممة في
 .(7)الكريـ

 .(8)َّمن خن حن جن ممخم حم جمُّٱ قاؿ تعالى: الضمير: أنَت: - ح

( بػػيف اسػػـ) ككرد الفصػػؿ بالضػػمير ( كخبرىػػا فػػي سػػتة عشػػر مكضػػعان ) أنػػتى مػػف محػػتمالن إفي
 .(9)القرآف الكريـ

                                                           

/ التكبػة: 61/ األنفػاؿ: 119, 117, 71/ األنعاـ: 72, 56, 17/ المائدة: 62, 62المكاضع: آؿ عمراف:  (1)
, 58/ الحػػػج: 1/ اإلسػػراء: 125/ النحػػؿ:  86, 25/ الحجػػر: 10, 98,  83, 34/ يكسػػؼ: 66/ ىػػكد: 118
/ 16/ القصػػػػػػػػػػػػػص: 16/ النمػػػػػػػػػػػػػؿ: 220, 191, 175, 159, 140, 122, 104, 68, 9/ الشػػػػػػػػػػػػػعراء:  64

/ 36/ فصػمت: 56, 20/ غػافر: 53/ الزمػر: 106, 60/ الصافات: 25/ السجدة: 26/ لقماف: 26العنكبكت: 
/ 95/ الكاقعػػػػة: 30/ الػػػػنجـ: 28/ الطػػػػكر: 58, 30/ الػػػػذاريات: 42, 6/ الػػػػدخاف: 64/ الزخػػػػرؼ: 5الشػػػػكرل: 
 .3/ الككثر: 13/ البركج: 7/ القمـ: 4 / التحريـ:6/ الممتحنة: 24الحديد: 

 [.64]العنكبكت:  (2)
 .41, 39/ النازعات: 6/ المزمؿ:  39/ غافر: 64المكاضع: العنكبكت:  (3)
 [.69]يكسؼ:  (4)
 .30/ القصص: 9/ النمؿ: 14, 12/ طو:  89/ الحجر: 69المكاضع: يكسؼ:  (5)
 [.23]اإلنساف:  (6)
 .23/ اإلنساف: 166, 165/ الصافات: 12/ يس: 44/ الشعراء: 40يـ: / مر 23, 9المكاضع: الحجر:  (7)
 [.5]الممتحنة:  (8)
/  87/ ىػكد: 118, 116, 109/ المائػدة: 35, 8/ آؿ عمراف: 129, 128, 127, 32المكاضع: البقرة:  (9)

 .5/ الممتحنة: 49/ الدخاف: 8/ غافر: 35/ ص: 68/ طو:  90يكسؼ: 
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 .(1)َّيث ىث نث مث زث رث يتُّٱ قاؿ تعالى: الضمير: أنتم: - خ
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. كلـ يرد غ

(: ) ثانيًا: الحرف  أنَّ

 مي هن من مل مك لك هش مش هس مسُّٱقػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  الضةةةةةمير: هةةةةةو: - أ
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 .(2)َّىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

 إلبطػػاؿ تعػػالى اهلل عمػػى كالبكػػاء الضػػحؾ أسػػباب خمػػؽ لصػػفة "قصػػرنا الفصػػؿ ضػػمير كأفػػاد
سػػناد. اإللييػػة فػػي شػػركةال فتبطػػؿ التصػػرؼ فػػي الشػػريؾ  تعػػالى؛ اهللإلػػى  كاإلبكػػاء اإلضػػحاؾ .. كا 
 المكجػكدات طبػائع خػالؽ كألنػو ؛عجيػب خمؽ كذلؾ اإلنساف, في كالبكاء الضحؾ قكتي خالؽ ألنو
 .(3)كحزف" سركر مف كالبكاء الضحؾ أسباب تجمب التي

 يسػػندكف الػػذيف ةالجاىميػػ أىػػؿ عمػػى كػػذلؾ فػػي اآليػػة الثانيػػة أفػػاد ضػػمير الفصػػؿ القصػػر, ردان 
 اإلغنػػػػاء , كأيضػػػػان قصػػػػر صػػػػفة(4)َّمئ زئ رئ ُّّٰٱ :فقػػػػالكا الػػػػدىرإلػػػػى  كاإلماتػػػػة اإلحيػػػػاء
 .(5)غيره دكف تعالى عميو كاإلقناء

كقػد عمػػؿ أبػػك حيػاف سػػبب كركد ضػػمير الفصػػؿ فػي بعػػض اآليػػات التػي تتحػػدث عػػف دالئػػؿ 
 فػػي كذلػػؾ )ىػػك(, لفػػظ رىػػاكخب (أفي ) بػػيف قػػدرة اهلل كعػػدـ كركدىػػا فػػي الػػبعض اآلخػػر بقكلػػو: "جػػاء

 الثالثػة ففػي. الشػعرل" رب ىػك "كأنػو أغنى", ىك "كأنو أمات", ىك "كأنو أضحؾ", ىك " كأنو: قكلو
 تلكيػػدإلػى  احتػيج, كأميػػت" أحيػي "أنػا: نمػركد كقػػكؿ النػاس, بعػض ذلػؾ يػػدعي قػد كػاف لمػا األكؿ,
 كالمغنػػػي, المحيػػػي, المميػػػت كىػػػك كيبكػػػي, يضػػػحؾ الػػػذم فيػػػك غيػػػره, ال هلل ىػػػك إنمػػػا ذلػػػؾ أف فػػػي

ف حقيقة, كالمقني  . لو حقيقة فال أحد ذلؾ ادعى كا 

– أنػػو عمػػى نػػص ,-تعػػالى - اهلل دكف مػػف عبػػدت لمػػا فذنيػػا الشػػعرل"؛ رب ىػػك "كأنػػو كأمػػا
 .كمكجدىا ربيا ىك - تعالى

                                                           

 [.64]األنبياء:  (1)
 [.49 -43النجـ: ] (2)
 (.143/ 27) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (3)
 [.24]الجاثية:  (4)
 (.150-149/ 27) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (5)
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ىالؾ اآلخر, كاإلنشاء الزكجيف, خمؽ كاف كلما  ذلػؾ يػدعى أف يمكػف ال ذكػر, كمػف عػاد كا 
 . (1)ذلؾ" فاعؿ ىك - تعالى – أنو تنصيص كال تلكيدإلى  يحتج لـ أحد,

( كخبرىػػا فػػي خمسػػة عشػػر مكضػػعان  )ىػػك( فاصػػالن بػػيف اسػػـ ككرد الضػػمير مػػف محػػتمالن )أفي
 .(2)القرآف الكريـ

  .(3)َّمك لك خك حك جك مقُّقاؿ تعالى:  أنا: الضمير: - ب

غير ىذا المكضع فػي , كلـ يرد (4)تككيدان لممنصكب, كمبتدأ, كفصالن")أنا( يجكز أف يككف "
 لقرآف الكريـ.ا

 .(5)َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئُّٱ قاؿ تعالى: الضمير: هم: - ت

( كخبرىا في أربعة مكاضع )ىـ( فاصالن بيف اسـ ككرد الضمير  .(6)مف القرآف الكريـ محتممة )أفي
 الفصل بالالم:  - الفاصل الثاني

الناسػخة المخففػػة, كذلػػؾ لتبػػيف تخػتص الػػالـ الفارقػػة بالػدخكؿ عمػػى جممػػة )إٍف(  الةةالم الفارقةةة: .1
 نافيػة تػلتي إف ألف نفػي؟أك  إثبػات ىػك ىػؿ قائـ زيده  إف: قكلؾ أف )إٍف( ناسخة ال نافية, "ألف

  .(7)َّ يث ىث نث مثُّٱ: كقكلو تعالى (ما) بمعنى
 ىػؿ( قػائـه  زيػده  لكػف )إف جكابيا, في (إال) كقكع بدليؿ النافية (ما) بمعنى - ىنا – (إفٍ ) ؼ

 (إف) ألف الثقيمػػػة؛ مػػػف المخففػػػة ىػػػي كليسػػػت نافيػػػة, ىػػػذه (إف)ك نفػػػي: نقػػػكؿ ت؟إثبػػػاأك  نفػػػي ىػػػك
 ىػي لقػائـ(, فػالالـ زيػد إف: )فتقػكؿ خبرىػا, عمػى الػالـ دخػكؿ كجب أىممت إذا الثقيمة مف المخففة
 .الثقيمة مف مخففةأك  نافية (إف) ككف بيف فرقت التي
 .(8)َّمخ جخ مح جحُّٱ: تعالى  قاؿ

                                                           

 (.26/ 10) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (1)
/  30, 30لقمػػػاف: / 25/ النػػػكر: 62, 62, 62, 6/ الحػػػج: 50/ الحجػػػر:  14, 104المكاضػػػع: التكبػػػة:  (2)

 .49, 48, 44, 43/ النجـ: 15فصمت: 
 [.49]الحجر:  (3)
 (.784/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (4)
 [.22]ىكد:  (5)
 .43/ غافر:  111/ المؤمنكف: 109/ النحؿ: 22المكاضع: ىكد:  (6)
 [.40]يكسؼ:  (7)
 .]102األعراؼ: [ (8)
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 أكثػرىـ كجػدنا) كجممػة ,لكجػد الثػاني المفعكؿ ىك (فاسقيف)ك كؿ,األ المفعكؿ ىك (أكثر) ؼ
 كاسػػميا الخبػػر, عمػػى الػػالـ دخػػكؿ بػػدليؿ الثقيمػػة؛ مػػف المخففػػة (إف) خبػػر رفػػع محػػؿ فػػي (لفاسػػقيف
 .الشلف ضمير

: تقػكؿ الزمػة تكػكف بػؿ ,تنصػب ال فيػذه الحقػدأك  الحػزف كىػك الكجد مف كجد كانت إذا أما
 .(1)نفسو" في زيد "كجد

. (2)َّىق يف ىف يث ىث نث مث زثُّٱكمػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى: 
أف )إف(  ىمخففػػة مػػف الثقيمػػة, كىػػذا مػػذىب البصػػرييف, أمػػا الككفيػػكف فػػذىبكا إلػػ - ىنػػا –ؼ )إف( 

 نافية كالالـ بمعنى )إال(, كالمعنى في اآلية السابقة: كما كانت إال كبيرة. 
 إذا تمػػػـز إنمػػػا: قمػػػت. خففػػػت إذا ,(إف) خبػػػر فػػػي الزمػػػة الػػػالـ ىػػػذه: كغيػػػره الزمخشػػػرم "قػػػاؿ

 المػراد, عمػى دليػؿ دؿأك  قػائـ, زيػدان  إف: نحػك أعممت, فإف قرينة, الكالـ في يكف كلـ (إف) ألغيت
 غيػر برأسو, قسـ أنياإلى  قكـ فذىب الفارقة, الالـ ىذه في .. كاختمؼ. إلييا الحاجة لعدـ تمـز لـ
 لزمػػت (إف) خبػػر عمػػى الداخمػػة االبتػػداء الـ ىػػي أنيػػاى إلػػ قػػكـ كذىػػب الفارسػػي, االبتػػداء مػػنيـ الـ

 .(3)مالؾ" ابف كاختاره سيبكيو, مذىب لمفرؽ كىك
 ةكلقػػػد كردت )إف( المخففػػػة مػػػف الثقيمػػػة مقترنػػػة بػػػالالـ الفارقػػػة فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ فػػػي تسػػػع

  :محتمالن , تكزعت عمى النحك اآلتي كعشريف مكضعان 

 رث يت ىت نت متُّٱقػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  سةةةةةمية:دخةةةةةول )إْن( المخففةةةةةة عمةةةةةى الجممةةةةةة اال - أ
 .(4)َّزث

ذكر الطاىر بف عاشكر أف ")إٍف( يجكز أف تككف مخففة مف الثقيمة, كاألفصح إىماليا عف 
 العمؿ فيما بعدىا, كاألكثر أف يقترف خبر االسػـ بعػدىا بػالـ تسػمى الػالـ الفارقػة؛ ألنيػا تفػرؽ بػيف

متػػػبس الخبػػػر المؤكػػػد بػػػالخبر المنفػػػي فينػػػاقض النافيػػػة؛ لػػػئال ي (إف) المخففػػة مػػػف الثقيمػػػة كبػػػيف (إف)
 .(5)مقصد المتكمـ, كىي مركبة مف الالـ الفارقة ك)ما( الزائدة لمتلكيد"

 كدخمػػت )إٍف( المخففػػة عمػػى الجممػػة االسػػمية مقترنػػة بػػالالـ فػػي خبرىػػا فػػي خمسػػة مكاضػػع
 .(6)محتممة مف القرآف الكريـ

                                                           

 (.391)ص  , الحازمي,جركميةفتح رب البرية في شرح نظـ األ (1)
 .]143البقرة: [ (2)
 (.21)ص  , المرادم,الجنى الداني في حركؼ المعاني (3)
 [.32]يس:  (4)
 (.11/ 23) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (5)
 .63/ طو:  4/ الطارؽ:  35/ الزخرؼ:  32/ يس:  111مكاضع دخكليا عمى الجممة االسمية: ىكد: (6)
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 جل مك لك خك حك جكُّٱى: قػػاؿ تعػػال إْن( المخففةةة عمةةى الفعةةل الماضةةي:) دخةةول - ب
  .(1)َّحل

ىػػي الفارقػػة بينيػػا كبػػيف النافيػػة,  (الػػالـ)قػػاؿ الزمخشػػرم: ")إٍف( ىػػي المخففػػة مػػف الثقيمػػة, ك
ٌف الشلف كالحديث كانكا مف قبؿ في ضالؿ ميًبيفو ظاىر ال شبية فيو"  . (2)كتقديره: كا 

 .(3)َّخس حس جسُّٱ قاؿ تعالى:ك 

 فػػػػي (الػػػػالـ)ك محػػػػذكؼ, شػػػػلف ضػػػػمير اكاسػػػػمي ,المشػػػػددة( إف) مػػػػف إٍف( مخففػػػػة)جػػػػاءت "
 تلكيػػدان  تقتضػػي فػال ,النافيػػة( إف) كبػػيف الثقيمػة مػػف المخففػة( إف) بػػيف الفارقػػة الػالـ ىػػي (ليفتنكنػؾ)

 . (5)فاتنيف" يخدعكؾ أم يفتنكؾ أف قاربكا الشلف أف": , كالمعنى(4)لمجممة"
تمالن مػف القػػرآف محػػ كدخمػت )إٍف( المخففػة عمػػى الفعػؿ الماضػػي فػي اثنػيف كعشػػريف مكضػعان 

 (6)الكريـ
 مه جه ين ىن من خنُّٱقػػاؿ تعػػالى:  دخةةول )إْن( المخففةةة عمةةى الفعةةل المضةةارع: - ت

 . (7)َّجي يه ىه

 .(8)َّ ري ٰى ين ىن نن منُّٱكقكلو تعالى: 
 كلـ يرد غير ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ. 

 الـ المزحمقػةكىي الالـ الكاقعة في جممػة )إٌف( المشػددة المكسػكرة, كتسػمى بػالالالم المزحمقة:  .2
(ألنيػػا الـ ابتػػداء تركػػت مكا ؛المزحمفػػةأك  لكراىيػػة افتتػػاح  ؛نيػػا األصػػمي فػػي صػػدارة جممػػة )إفي

                                                           

 [.164: ]آؿ عمراف (1)
 (.436/ 1) , الزمخشرم,الكشاؼ (2)
 [.73]اإلسراء:  (3)
 (.173/ 15) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (4)
 (.639/ 2) , الزمخشرم,الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التلكيؿ (5)
/ األعػراؼ: 156نعاـ: / األ164/ آؿ عمراف: 198, 143مكاضع دخكؿ )إف( عمى الفعؿ الماضي: البقرة:  (6)

/  30/ المؤمنكف: 108, 76, 73/ اإلسراء:  78/ الحجر:  46/ إبراىيـ:  91, 3/ يكسؼ: 29/ يكنس: 102
:  10القصص:  97/ الشعراء:  42الفرقاف:   .2/ الجمعة:  56الزمر:  167, 56/الصافات:  49/ الرـك

 [.186]الشعراء:  (7)
 [.51]القمـ:  (8)
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( لئال يتقدـ معمكليا عميياالكالـ بحرفيف مؤكديف, فزحمقت الالـ دكف  ألف )الالـ( حرؼ  ؛)إفي
 . (1)ميمؿ غير عامؿ بينما )إٌف( حرؼ عامؿ, فالميمؿ أكلى باإلزاحة مف العامؿ

نحػػك قكلػػو  الخبػػر؛ عػػف يتػػلخر أف كاحػػد ىػػك بشػػرط( إفي ) عمػػى اسػػـ المزحمقػػة الػػالـ كتػػدخؿ 
: نحػك قكلػو تعػالى ,شػرط بػال كذلػؾ ,الفصػؿ , كعمى ضميرَّمن زن رن ممُّٱ: تعالى

 بثالثػػػػة عمػػػػى الخبػػػر كذلػػػػؾتػػػدخؿ مبتػػػػدأ, ك  (ىػػػك) يعػػػػرب لػػػـ إذا, َّٱجم يل ىل مل خلُّٱ
 ماض.  كغير ا,كمثبتن  مؤخرنا, شركط: ككنو

ف الكػريـ, مػف القػرآالخبػر فػي مػائتي مكضػعو محتمػؿ  عمى الداخمة المزحمقة قد كردت الالـك 
  :تكزعت عمى النحك اآلتي

 .(2)َّخس حس جس مخُّٱقاؿ تعالى:  الخبر المفرد: - أ
كضػعان محػتمالن مػف مبمغت عػدد مكاضػع الػالـ المزحمقػة الداخمػة عمػى الخبػر اثنػيف كسػتيف ك 

 .(3)القرآف الكريـ
 .(4)َّحق مف خفُّٱقاؿ تعالى: ة: الخبر جممة فعمي - ب

مكضعان  كثالثيف ةن )جممة فعمية( تسع بمغت عدد مكاضع الالـ المزحمقة الداخمة عمى الخبرك 
 .(5)محتمالن مف القرآف الكريـ

                                                           

(, 42)ص  , ابػػػف جنػػػي,الممػػػع فػػػي العربيػػػةك (, 311/ 1) , األزىػػػرم,صػػػريح عمػػػى التكضػػػيحانظػػػر: شػػػرح الت (1)
فتح رب البرية ك (, 660/ 1) , حسف,النحك الكافيك (, 333/ 1) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك 

 (.316/ 1) , النجار,ضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾك (, 376)ص  , الحازمي,في شرح نظـ األجركمية
 [.39]إبراىيـ:  (2)
, 68/ آؿ عمػراف:  243, 149, 143, 70, 45مكاضع دخكؿ الػالـ المزحمقػة عمػى الخبػر المفػرد: البقػرة:  (3)

/  109, 167, 153, 123/ األعػػػػراؼ:  165, 146, 134, 121, 28/ األنعػػػػاـ:  49, 32/ المائػػػػدة:  96
 75, 72, 41, 10, 9/ ىػػكد:  92, 83, 76, 60, 53/ يػػكنس:  114, 49, 42/ التكبػػة:  42, 5األنفػػاؿ: 
/ الحجر:  39, 34, 8, 7/ إبراىيـ:  7, 6/ الرعد:  82, 79, 70, 68, 61, 53, 14, 12, 11/ يكسؼ: 

 .8/ الكيؼ:  98, 49/ اإلسراء:  119, 110, 86, 47, 18, 7/ النحؿ:  85, 64, 59, 43, 6
 [.74]النمؿ:  (4)
, 119, 33, 19/ األنعػاـ:  146, 144مػة عمػى الخبػر الجممػة الفعميػة: البقػرة: مكاضع الالـ المزحمقة الداخ (5)

/ اإلسػراء: 124/ النحػؿ:  94, 30/ يكسػؼ:  91, 79/ ىػكد:  34/ التكبة:  81, 66, 60/ األعراؼ:  121
, 28/ العنكبػػػكت:  76, 38/ القصػػػص:  74, 55, 6/ النمػػػؿ:  20/ الفرقػػػاف: 73/ الحػػػج:  102, 101, 40
/ 27/ الػػػػػنجـ:  37, 52/ الشػػػػػكرل: 9/ فصػػػػػمت: 51, 37/ غػػػػػافر: 24/ ص:  151, 137صػػػػػافات: / ال 29

 .6/ العمؽ: 49/ الحاقة: 2المجادلة: 
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 .(1)َّىن نن من زنُّٱٱقاؿ تعالى: الخبر شبه جممة: - ت
مكضعان  كخمسيف ةن سبع شبو جممة() بمغت عدد مكاضع الالـ المزحمقة الداخمة عمى الخبرك 

 .(2)محتمالن مف القرآف الكريـ
  .(3)َّام يل ىل ملُّٱ: قاؿ تعالى: الخبر جممة اسمية - ث

 كضػػػػمير كالػػػػالـ( إف) ب الخبػػػػر كأكػػػػد االبتػػػػداء, الـ عميػػػػو دخمػػػػت فصػػػػؿ ضػػػػمير )نحػػػػف("
 .(4)كاإلماتة" لإلحياء المنكريف منزلة إشراكيـ في لممخاطبيف كتنزيالن  لتحقيقو ؛الفصؿ

 :(6), فيجكز في ىذه اآلية كجياف(5)َّىف يث ىثُّٱ كقكلو تعالى:

  يكسؼ(.) إف كخبر فصؿ, كىك ,(أنت) عمى دخمت الالـ تككف أف األول:

 مكضػػع فػػي كالجممػػة خبػػره, يكسػػؼ()ك مبتػػدأ, كىػػك أنػػت() عمػػى دخمػػت تكػػكف أف كيجػػكز الثةةاني:
  (.إف )خبر

( اسـ) ىك الذم لمضمير تككيدان  )أنت( يككف أف يجكز كال  بينيما.  ـالال لحيمكلة إفي

 أنػو تحققيػـ لشػدة ؛الفصػؿ كضػمير االبتػداء كالـ( إف)" كفي ىػذه اآليػة ثالثػة مؤكػدات كىػي
  , كلـ يرد غير ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ. (7)"-السالـ عميو -يكسؼ

 ين ىن من خن حنُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: ,كدخمػػػػػت الػػػػػالـ المزحمقػػػػػة عمػػػػػى اسػػػػػـ إف المػػػػػؤخر
 . (8)َّجه

                                                           

 [.4]القمـ:  (1)
/  157/ النساء:  252, 176, 145, 130مكاضع الالـ المزحمقة الداخمة عمى الخبر شبو الجممة: البقرة:  (2)

/ يكسؼ:  110, 62, 31/ ىكد:  83/ يكنس: 56/ التكبة:  114, 21: / األعراؼ 107, 106, 53المائدة: 
 67, 53/ الحػج:  59/ األنبيػاء: 122/ النحػؿ: 79, 76, 60/ الحجػر:  9/ إبػراىيـ: 5/ الرعد:  95, 51, 8

, 52/ الصػػافات:  24, 3/ يػػس:  24, 7/ سػػبل: 69, 27/ العنكبػػكت:  196, 42/ الشػػعراء:  8, 6/ النػػكر: 
/  24/ القمػػػػػر:  8/ الػػػػػذاريات:  43, 18, 14/ الشػػػػػكرل: 45/ فصػػػػػمت: 47/ ص:  139, 133, 123, 68

 .2/ العصر: 14/ الفجر: 18/ األعمى:  22, 18, 7/ المطففيف:  14, 13االنفطار: 
 [.23]الحجر:  (3)
 (.39/ 14) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (4)
 [.90]يكسؼ:  (5)
 (.320/ 6) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (6)
 (.49/ 13) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (7)
 [.65]النحؿ:  (8)
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( مػػػؤخرن  ة( اسػػػـآليػػػ) ففػػػي ىػػػذه اآليػػػة جػػػاءت لمزحمقػػػة, ككرد , كقػػػد دخمػػػت عمييػػػا الػػػالـ اا)إفي
 . (1)مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـكعشريف  في ثمانية -ىنا-الفصؿ

مػػػف القػػػرآف محػػػتمالن أمػػػا كركدىػػػا عمػػػى ضػػػمير الفصػػػؿ فكػػػاف فػػػي اثنػػػيف كعشػػػريف مكضػػػعان 
 . (3)َّجم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى:, (2)الكريـ

 التقكيػة لزيػادة ؛االبتداء الـ عميو كدخمت" فصؿ, ضمير القصص( ليك) قكلو في كالضمير
 أم ؛القصر يفيد الفصؿ كضمير ,الخبر تقكية مفيدة كحدىا الالـ ألف الفصؿ؛ ضمير أفادىا التي
 .(4)كعقائدىـ" النصارل كتب تقصو ما ال القصص ىذا

 الفصل بجممة ال محلَّ لها من اإلعراب:  - الفاصل الثالث
أحد أخكاتيا, كقد كرد ذلؾ أك  إذا كاف االسـ المكصكؿ اسمان ؿ)إف( - ىنا – ؿالفص يتعيف
  :تكزعت عمى النحك اآلتي مف القرآف الكريـمحتمالن كتسعيف مكضعان  ةفي خمس

1. :  الحرف: إنَّ
 خم حم جم يل ىل مل خلٱُّ قػػػػاؿ تعػػػػالى: الةةةةذي(:) االسةةةةم الموصةةةةول - أ

 .(5)َّمم

 .(6)َّ مه جه ين ىن منُّٱ كقكلو تعالى:

 ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ. كلـ يرد غير 

 

                                                           

, 78, 49, 13/ آؿ عمػػػراف:  248, 164مكاضػػػع الػػػالـ المزحمقػػػة الداخمػػػة عمػػػى اسػػػـ إفي المػػػؤخر: البقػػػرة:  (1)
/  5/إبػراىيـ:  4, 3/ الرعػد: 103/ ىػكد:  67, 6/ يػكنس:  113/ األعػراؼ: 99/ األنعاـ: 72/ النساء: 190

 .128, 54/ طو:  79, 69, 67, 66, 65, 13, 12, 11/ النحؿ:  77, 75, 72الحجر: 
, 58/ الحج:  90/ يكسؼ:  87/ ىكد: 62مكاضع الالـ المزحمقة الداخمة عمى ضمير الفصؿ: آؿ عمراف:  (2)

/ الصػػػػافات:  64/ العنكبػػػػكت:  16/ النمػػػػؿ:  191, 175, 140, 122, 104, 68, 44, 9/ الشػػػػعراء:  64
 .95/ الكاقعة: 173, 172, 166, 165, 106, 60
 [.62]آؿ عمراف:  (3)
 (.267/ 3) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (4)
 [.85]القصص:  (5)
 [.39]فصمت:  (6)
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 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قػاؿ تعػالى: الذين(:) االسم الموصول - ب

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّٱُّ, كقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى: (1)َّىم
 .(2)َّيئ

( كخبرىػػا فػػي تسػػعة كثمػػانيف مكضػػعان ) الػػذيف( بػػيف اسػػـ) ككرد الفصػػؿ باالسػػـ المكصػػكؿ إفي
 .(3)مف القرآف الكريـمحتمالن 

2.  :  الحرف: أنَّ
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّٱ قاؿ تعالى: الذين(:) االسم الموصول - أ

 .(4)َّىئ

مػف محتممة )أٌف( كخبرىا في ثالثة مكاضع  الذيف( بيف اسـ) ككرد الفصؿ باالسـ المكصكؿ
 . (5)القرآف الكريـ

3.  :  الحرف: لكنَّ
 .(6)َّٱخن حن جن مم خم حمُّٱ قاؿ تعالى: الذين(:) االسم الموصول - أ

 رآف الكريـ. كلـ يرد غير ىذا المكضع في الق
 
 

                                                           

 [.6]البقرة:  (1)
 [.17]العنكبكت:  (2)
, 21, 10, 4مراف: / اؿ ع277, 218, 176, 174, 161, 159, 144, 62, 6المكاضع: البقرة:  (3)

, 36/ المائدة: 168, 167, 157, 150, 137, 97, 56, 10/ النساء: 177, 155, 116, 91, 90, 77
, 69, 9, 7/ يكنس: 72, 36/ األنفاؿ: 206, 201, 194, 152, 40/ األعراؼ: 159, 120/ األنعاـ: 69
/ الحج: 101/ األنبياء: 96 / مريـ:107, 30/ الكيؼ: 107/ اإلسراء: 116, 104/ النحؿ: 23/ ىكد: 96
/ 8/ لقماف: 17/ العنكبكت: 4/ النمؿ: 62, 23, 19, 11/ النكر: 73, 57/ المؤمنكف: 73, 25, 17

/ 18, 14/ الشكرل: 41, 40, 30, 8/ فصمت: 60, 56, 10/ غافر: 26/ ص: 29/ فاطر: 57األحزاب: 
/ الممؾ: 20, 5/ المجادلة: 27لنجـ: / ا4, 3/ الحجرات: 10/ الفتح: 34, 32, 25/ محمد: 13األحقاؼ: 

 .7, 6/ البينة: 11, 10/ البركج: 29/ المطففيف: 12
 [.10]اإلسراء:  (4)
 . 3, 3/ محمد: 10المكاضع: اإلسراء:  (5)
 [.103]المائدة:  (6)
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 الفصل بالحرف الزائد: - الفاصل الرابع

 :تيةالباء(, كتككف زيادة الباء غير قياسية في المكاضع اآل) يرد الفصؿ بحرؼ الجر الزائد
 كاستشيدكا بقكؿ الشاعر: (1)ذكر ذلؾ بعض العمماء: في خبر لَكنَّ  .1

 روُف فةةةةةِي النَّةةةةةاِس واأَلْجةةةةةرُ َوهةةةةةْل ُيْنَكةةةةةر المُعةةةةة...  وَلِكةةةةةنَّ أْجةةةةةرًا لةةةةةو َفعْمةةةةةت ِبَهةةةةةيبنٍ 
  

. كلكف أجران  :كالتقدير  لك فعمت ىىٌيفه
 ذلؾ بقكؿ الفرزدؽ:  ىكاستدلكا عم: في خبر َليتَ  .2

   .(2)َبةةةةةةدائمِ  ال َلْيةةةةةةَت َذا الَعةةةةةةيَش المَِّذيةةةةةةذَ أَ  ...  َيقُةةةةةةول إذا اْقَمةةةةةةوَلي َعَمْيَهةةةةةةا وأْقةةةةةةَرَدتْ 
3. :  : ذلؾ بقكؿ امرئ القيس ىكاستدلكا عم في خبر إنَّ

 .(3)فبنَّةةةةةةةَ  مّمةةةةةةةا أحةةةةةةةَدَثْت بةةةةةةةاِلُمَجرببِ  ... فةةةةةةةأْن ّتْنةةةةةةةَأ عنهةةةةةةةا ِحْقَبةةةةةةةًة اّل ُتاّلِقَهةةةةةةةةةا
  

4. : كيكػػػكف ذلػػػؾ بعػػػد نفػػػي كغيػػػر نفػػػي, قػػػاؿ السػػػيكطي: "كفػػػي خبػػػر أفي بعػػػد نفػػػي  فةةةي خبةةةر أنَّ
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منُّٱ , كقكلػػو تعػػالى:(4)"كدكنػػو
  ."(5)َّجئ

فػػي مكضػػع  ىة البػػاء ىنػػا بعػػدـ كركدىػػا فػػي قكلػػو تعػػالزيػػاد ىعمػػ (6)كاسػػتدؿ بعػػض العممػػاء
  .(7)َّيف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّٱ آخر:

                                                           

اليكامػػع,  ىمػع(, ك 469/ 1) , األشػػمكني,(, كشػػرح األشػمكني298/ 1) , ابػػف ىشػاـ,أكضػػح المسػالؾ :انظػر (1)
  (؛ كالبيت فييا جميعان بال نسبة.127/ 1) يكطي,الس
(, كالركايػػػػة فيػػػػو: "أال ىػػػػؿ أخػػػػك عػػػػيش لذيػػػػذ بػػػػدائـ", ككػػػػذا فػػػػي شػػػػرح 863)ص  الفػػػػرزدؽ, الفػػػػرزدؽ, ديػػػػكاف (2)

, (, كىمػػػػػع اليكامػػػػػع299/ 1) , ابػػػػػف ىشػػػػػاـ,(, كالبيػػػػػت فػػػػػي أكضػػػػػح المسػػػػػالؾ465/ 1) , األشػػػػػمكني,األشػػػػػمكني
 (.127/ 1)السيكطي, 

, (, كأكضػح المسػالؾ137)ص  , ابػف فػارس,(, كفػي الصػاحبي127)ص  رئ القػيس, امػرؤ القػيس,امػ ديكاف(3)
 (.12/ 1) , السيكطي,(, كىمع اليكامع468/ 1) , األشمكني,األشمكنيشرح (, 279/ 1) ابف ىشاـ,

 (.127/ 1) , السيكطي,ىمع اليكامع (4)
 [.33]األحقاؼ:  (5)
 .(85-84/ 3) , الزركشي,انظر البرىاف( 6)
 [.99]اإلسراء:  (7)
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يػػدؿ عميػػو قػػراءة عبػػد  ,(أفٌ ) ألنػػو خبػػر ؛"بقػػادر محمػػو الرفػػع قػػاؿ الزمخشػػرم فػػي ىػػذه اآليػػة:
نمػػػا دخمػػػت البػػػاء كمػػػا فػػػي حيزىػػػا, كقػػػاؿ  (أف) ىالشػػػتماؿ النفػػػي فػػػي أكؿ اآليػػػة عمػػػ ؛اهلل: قػػػادر, كا 

 .(1)اج: لك قمت ما ظننت أف زيدا بقائـ جاز"الزج

 .(2)ليس اهللأك  : أكلـ يركا أف اهلل, ىك:ىأما ابف ىشاـ كاألشمكني فقد قدرا أفي معن

 ما اختمؼ فيو في لكيالحظ أنو لـ يرد شيء مف الزيادة غير القياسية في القرآف الكريـ سك 
 اآلية السابقة مف سكرة األحقاؼ.

 مضاف إليه:ال - الفاصل الخامس

, كبمغ بالمضاؼ إليو بيف أسماء الحركؼ الناسخة كأخبارىا - ىنا – يجكز كقكع الفصؿ
 : محتمالن , تكزعت عمى النحك اآلتي مائة كسبعيف مكضعان  عدد المكاضع
(:) أواًل: الحرف  إنَّ

, تكزعػت عمػى محػتمالن  كرد الفصؿ بيف اسـ )إف( كخبرىا في مائػة كاثنػيف كعشػريف مكضػعان 
 اآلتي: ك النح
  المضاف إليه اسم معرفة: .1
 .(3)َّين ىن من خن حنُّٱ : قاؿ تعالى:ال() المضاف إليه اسم معرف ب - أ

( )ىدل( كخبرىا) اهلل( مضافان إليو, كفصؿ بيف اسـ) فجاء لفظ الجاللة  ىك(, ك"إضػافة) إفي
 .(4)تشريؼ" اهللإلى  اليدل

 يف مكضػػعان محػػتمالن مػػفخمسػػة كثالثػػ - ىنػػا –كبمػػغ عػػدد المكاضػػع التػػي كرد الفصػػؿ فييػػا 
 .(5)القرآف الكريـ

 

                                                           

 (.259/ 5) , الزمخشرم,الكشاؼ( 1)
 (.224/ 1) , األشمكني,األشمكنيشرح  (, ك300/ 1) , ابف ىشاـ,انظر أكضح المسالؾ( 2)
 [.120]البقرة:  (3)
 (.693/ 1) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (4)
/ المائػدة: 76/ النسػاء: 68ؿ عمراف: / آ214, 197, 120مكاضع كركد المضاؼ إليو اسـ معرفة: البقرة:  (5)

/ 1/ الحػػج: 78/ اإلسػػراء: 62, 55/ يػػكنس: 36/ التكبػػة: 55, 22/ األنفػػاؿ: 56/ األعػػراؼ: 71/ األنعػػاـ: 56
: 41, 5العنكبػػكت:  / 43, 40/ الػػدخاف: 77, 55/ غػػافر: 55/ يػػس: 5/ فػػاطر: 33, 90/ لقمػػاف: 60/ الػػرـك
 . 18, 7/ المطففيف: 17/ النبل: 6/ المزمؿ: 4/ نكح: 22, 19/ المجادلة: 12/ الحجرات: 17األحقاؼ: 
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 حت جت هب مب خبٱُّ : قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:المضةةةةةةةاف إليةةةةةةةه اسةةةةةةةم موصةةةةةةةول - ب

 . (1)َّخت
(, كىػػػك مضػػاؼ )خيػػرى مػػػف اسػػتلجرت( اسػػػـ - ىنػػػا – فجػػاء القػػػكم ) )مػػف(, كجػػػاءإلػػػى  )إفي

(, عمى الػرغـ مػف جػكاز مجػيء )القػكم األمػيف( اسػمان ؿ األميف( خبران ؿ (؛ ألنيمػا تسػا )إفي كيا )أفي
 أجيػر(؛ )خيػر كىػك بالعنايػة كأكلػى أىػـ ىػك مػا الجممػة جػزأم فػي بالتقػديـ في المعرفة, كلكػف أكثػر

 كنفػس تعميميػا, مقػاـ فػي أىػـ )األجيػر( فكصؼ )استلجره( لجممة التعميؿ مساؽ سيقت الجممة ألف
 , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. (2)لحالو ترقبان  أشد   السامع

 . (3)َّىن نن  من زن رن مم ام يلُّٱ قاؿ تعالى: ليه اسم نكرة:المضاف إ .2

(, - ىنػػػا –فجػػػاء   اسػػػـإلػػػى  أضػػػيؼ فػػػإذا مػػػا, فعػػػؿ فػػػي لمسػػػابؽ اسػػػـ كأكؿ" )أكؿ( اسػػػـ )إفي
 . (4)عنو" المتحدث الشلف في إليو المضاؼ ذلؾ جنس مف السابؽ فيك جنس

 كبالصػػػفة افة,باإلضػػػ لتخصصػػػيا أكؿ بيػػػت( بالمعرفػػة؛") كىػػػك النكػػرة عػػػف - ىنػػػا - كأخبػػر
 المقصكد ألف ببكة(؛ لمذم) كىك بالمعرفة ليا تخصيص تخصيصو إذ ... إماليا, كضع ىي التي

سِّػفي  لمنػاس, كضػع بيػت أكؿ عف اإلخبار ييحى ٍخبىػارى عػف كى , كلػـ يػرد (5)إف" بالمعرفػة دخػكؿ النكػرة اإٍلً
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.غ
 : ك اآلتيكتكزعت عمى النح المضاف إليه ضمير: .3
 .(6)َّرن مم ام يل ىلُّٱ قاؿ تعالى: الكاف(:) الضمير - أ

 الضػمير) كبمػغ عػدد المكاضػع التػي كرد الفصػؿ فييػا بػيف اسػـ )إٌف( كخبرىػا بالمضػاؼ إليػو
 .(7)في القرآف الكريـمحتمالن سبعة كثالثيف مكضعان  (الكاؼ)

                                                           

 [. 26]القصص:  (1)
 (.106/ 20) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (2)
 [.96]آؿ عمراف:  (3)
 (.12/ 4) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (4)
 (.268/ 3) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (5)
 [.9]الشعراء:  (6)
/ 107, 66, 45/ ىػكد: 62/ األنفػاؿ: 165, 145مكاضع كركد المضاؼ إليو الضمير )الكاؼ(: األنعاـ:  (7)

/ 60, 57, 30/ اإلسػػػػػراء: 125, 119, 110/ النحػػػػػؿ: 86, 25/ الحجػػػػػر: 6/ الرعػػػػػد: 81, 28, 6يكسػػػػػؼ: 
: / فصػػػػمت25/ السػػػػجدة: 78, 74, 73/ النمػػػػؿ: 191, 175, 159, 140, 122,  104, 68, 9الشػػػػعراء: 

 . 14/ الفجر: 12/ البركج: 7/ القمـ: 32, 30/ النجـ: 7/ الطكر: 43



151 
 

 .(1)َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱ قاؿ تعالى: كم(:) الضمير - ب
 الضػمير) تػي كرد الفصػؿ فييػا بػيف اسػـ )إٌف( كخبرىػا بالمضػاؼ إليػوكبمػغ عػدد المكاضػع ال

 .(2)في القرآف الكريـ محتممة تسعة مكاضع ()كـ
 .(3)َّيك ىك مك لك اكُّٱ قاؿ تعالى: نا(:) الضمير - ت

 الضمير) كبمغ عدد المكاضع التي كرد الفصؿ فييا بيف اسـ )إٌف( كخبرىا بالمضاؼ إليو
 .(4)ف الكريـفي القرآمحتممة أربعة مكاضع  ()نا
 .(5)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ قاؿ تعالى: هم(:) الضمير - ث

 الضمير) كبمغ عدد المكاضع التي كرد الفصؿ فييا بيف اسـ )إٌف( كخبرىا بالمضاؼ إليو
 .(6)في القرآف الكريـمحتممة أربعة مكاضع  (ىـ)

 .(7)َّخف حف جف مغُّٱ قاؿ تعالى: (:)ها الضمير - ج
 الضمير) ف اسـ )إٌف( كخبرىا بالمضاؼ إليوكبمغ عدد المكاضع التي كرد الفصؿ فييا بي

 .(8)في القرآف الكريـمحتمميف مكضعيف  ()ىا
 .(9)َّ جت هب مب خب حب جبهئُّٱ قاؿ تعالى: هاء الغائب(:) الضمير - ح

 الضمير) كبمغ عدد المكاضع التي كرد الفصؿ فييا بيف اسـ )إٌف( كخبرىا بالمضاؼ إليو
 .(10)لكريـفي القرآف امحتممة ثالثة مكاضع  (ىاء الغائب)

 .(11)َّين ىن نن من زن رنُّٱ قاؿ تعالى: ياء المتكمم(:) الضمير - خ
 

                                                           

 [.3]يكنس:  (1)
/ 4/ الصػػػػػػػافات:  53/ األحػػػػػػػزاب:27/ الشػػػػػػػعراء: 47, 7/ النحػػػػػػػؿ: 30/ إبػػػػػػػراىيـ: 3المكاضػػػػػػػع:  يػػػػػػػكنس:  (2)

 . 4/ الميؿ: 13الحجرات: 
 [.8]يكسؼ:  (3)
 . 34: / فاطر13/ األحزاب: 8/ يكسؼ: 21المكاضع: يكنس:  (4)
 [.11]العاديات:  (5)
 . 11/ العاديات: 28/ المعارج: 68/ الصافات: 31المكاضع: اإلسراء:  (6)
 [.65]الفرقاف:  (7)
 . 31/ العنكبكت: 65المكاضع: الفرقاف:  (8)
 [.15]االنشقاؽ:  (9)
 . 15/ االنشقاؽ: 87/ اإلسراء: 102المكاضع: ىكد:  (10)
 [.42]الحجر:  (11)
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 .(1)بعبادتي" المختصيف أم ؛تشريؼ إضافة عبادم(, )إف: قكلو في كاإلضافة"

( كخبرىا بالمضاؼ إليو الضمير ) كبمغ عدد المكاضع التي كرد الفصؿ فييا بيف اسـ )إفي
 . (2)القرآف الكريـفي محتمالن ستة كعشريف مكضعان  ()ياء المتكمـ
 (: )أنَّ  ثانيًا: الحرف

 كخبرىا ستة عشر( )أفي  بمغ عدد المكاضع التي كرد الفصؿ فييا بالمضاؼ إليو بيف اسـ
 : محتمالن , تكزعت عمى النحك اآلتي مكضعان 

 المضاف إليه معرفة:  .1
 خض حض جض مص خص حص مس خسُّٱ قػاؿ تعػالى: المضاف إليةه اسةم معةرف ب )ال(: - أ

 .(3)َّمض

د المكاضػػع التػػي كرد الفصػػؿ فييػػا بػػيف اسػػـ )أٌف( كخبرىػػا بالمضػػاؼ إليػػو )االسػػـ كبمػػغ عػػد
 .(4)في القرآف الكريـمحتممة سبعة مكاضع  ()اؿ المعرؼ ب

 حض جض  مص خص حص مس خسُّٱقػػػػاؿ تعػػػػالى:  :المضةةةةاف إليةةةةه اسةةةةم إشةةةةارة - ب
 .(5)َّمض خض

يػرد غيػر  ىػا )مقطػكع( بالمضػاؼ إليػو )ىػؤالء(, كلػـففصؿ بيف اسػـ )أٌف( كىػك )دابػر( كخبر 
  ىذا المكضع في القرآف الكريـ.

 .(6)َّخت حت جت هب مب خب حبُّٱ : قاؿ تعالى:المضاف إليه نكرة .2

 غيػر يػرد كلػـمضاؼ إليػو )ذات(, ففصؿ بيف اسـ )أٌف( كىك )غير( كخبرىا )تككف لكـ( بال
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا

                                                           

 (.478/ 6) , أبك حياف,يط في التفسيرالبحر المح (1)
/ إبػراىيـ: 53, 50/ يكسػؼ: 61, 92, 90, 57, 56, 45, 41/ ىػكد: 196, 138المكاضع: األعػراؼ:  (2)
/ العنكبكت: 25/ القصص: 40/ النمؿ: 117/ الشعراء: 30/ الفرقاف: 65/ اإلسراء: 68, 42/ الحجر: 39, 7

 . 45/ القمـ: 78/ ص: 48, 39, 36/ سبل: 56
 [.7]النكر:  (3)
 . 13/ القصص: 9, 7/ النكر: 21, 9/ الكيؼ: 96/ األعراؼ: 65المكاضع: المائدة:  (4)
 [.66]الحجر:  (5)
 [.7]األنفاؿ:  (6)
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 : : كتكزعت عمى النحك اآلتيالمضاف إليه ضمير .3
 .(1)َّٱٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ قاؿ تعالى: غائب(:هاء ال) الضمير - أ

( كخبرىػػػا بالمضػػػاؼ إليػػػو )ىػػػػاء  بمػػػغ عػػػدد المكاضػػػع التػػػي كرد الفصػػػؿ فييػػػػا بػػػيف اسػػػـ )أفي
 .(2)في القرآف الكريـمحتمميف الغائب( مكضعيف 

 .(3)َّجم هل مل خل حلُّٱ قاؿ تعالى: ياء المتكمم(:) الضمير - ب
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

 .(4)ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱ قاؿ تعالى: م(:ك) الضمير - ت

كبمػغ عػدد المكاضػع التػي كرد الفصػؿ فييػا بػيف اسػـ )أٌف( كخبرىػا بالمضػاؼ إليػو )الضػمير 
 .(5)في القرآف الكريـمحتمميف مكضعيف  ()كـ

 .(6)َّجم يل ىلُّٱ قاؿ تعالى: هم(:) الضمير - ث
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

 .(7)َّرن مم ام يلُّٱ تعالى:قاؿ  الكاف(:) الضمير - ج
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

(: الحرف: ثالثاً   )لكنَّ

كثالثػػيف  الكػػٌف( كخبرىػػا بالمضػػاؼ إليػػو كاحػػدن ) بمػػغ عػػدد المكاضػػع التػػي فصػػؿ فييػػا بػػيف اسػػـ
 :محتمالن , تكزعت عمى النحك اآلتي مكضعان 

 جت  هب مب خب حب جبٱُّ : قػػػاؿ تعػػػالى:اسةةةم )لكةةةن( مضةةةافًا إلةةةى اسةةةم معرفةةةة .1
 .(8)َّ مث هت مت خت حت

                                                           

 [.3]اليمزة:  (1)
 . 3/ اليمزة: 40المكاضع: النجـ:  (2)
 [.50]الحجر:  (3)
 [.80]يكسؼ:  (4)
 . 80/ يكسؼ: 59المكاضع: المائدة:  (5)
 [.44]الفرقاف:  (6)
 [.5]الزلزلة:  (7)
 [.243]البقرة:  (8)
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 فكػػػاف ذلػػػؾ, كغيػػػر كالػػػرزؽ, باإليجػػػاد النػػػاس جميػػػع عمػػػى اهلل فضػػػؿ تقػػػدـكفػػػي ىػػػذه اآليػػػة "
 اهلل "إف: قكلػػو تضػػمنو ممػػا )لكػػف( االسػػتدراؾ ب كىػػذا ذلػػؾ, عمػػى اهلل يشػػكركف أنيػػـ ليػػـ المناسػػب

 أكثػرىـ بػلف سػتدرؾفا فضػمو, عمػى اهلل يشػكركا أف عمػييـ فيجػب: كالتقدير الناس", عمى فضؿ لذك
 .(1)قميؿ" الشاكر أف عمى كدؿ يشكركف, ال

المعرفػة( ) كبمغ عدد المكاضع التي كرد الفصؿ فييا بيف اسـ )لكٌف( كخبرىػا بالمضػاؼ إليػو
 .(2)في القرآف الكريـمحتمالن تسعة عشر مكضعان 

 ضمير: إلى  اسم )لكن( مضاف .2
 . (3)َّمئ زئ رئ ُّّٰٱقاؿ تعالى:  كم(:) الضمير - أ

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
 .(4)َّمل خل حل جلُّٱ :قاؿ تعالىهم(: ) الضمير - ب

كبمغ عدد المكاضع التي كرد الفصؿ فييا بيف اسػـ )لكػٌف( كخبرىػا بالمضػاؼ إليػو )الضػمير 
 .(5)في القرآف الكريـمحتمالن أحد عشر مكضعان  ()ىـ

 ليَت(: ) رابعًا: الحرف
ليت( كخبره مرة كاحدة في القرآف ) الحرؼ الناس كرد الفصؿ بالمضاؼ إليو بيف اسـ 

 . (6)َّحل جل مك لكُّٱ الكريـ, قاؿ تعالى:
 )ياء المتكمـ(. يعممكف( بالمضاؼ إليو) قكمي( كخبرىا) ليت( كىك) ففصؿ بيف اسـ

 
 
 
 
 

                                                           

 (.564/ 2) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (1)
/ 1/ الرعد: 68, 40, 38, 21/ يكسؼ: 17/ ىكد:  60/ يكنس: 178/ األعراؼ: 234المكاضع: البقرة:  (2)

: 2/ الحج: 38النحؿ:   . 26/ الجاثية: 61, 59, 57/ غافر: 36, 28/ سبل: 30, 6/ الرـك
 [.78]الزخرؼ:  (3)
 [.47]الطكر:  (4)
, 13/ القصػػػص: 73/ النمػػػؿ: 55/ يػػػكنس: 34/ األنفػػػاؿ: 131/ األعػػػراؼ: 111, 37المكاضػػػع: األنعػػػاـ:  (5)

 . 47/ الطكر: 39/ الدخاف: 49/ الزمر: 57
 [.26]يس:  (6)
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 الفصل بالمعمول: - السادسالفاصل 
 ةائػػػة كخمسػػػفػػػي م , ككردالفصػػػؿ بػػػالمعمكؿ بػػػيف أسػػػماء الحػػػركؼ الناسػػػخة كأخبارىػػػايجػػػكز 

 : يف مكضعان محتمالن, تكزعت عمى النحك اآلتيكتسع
(: ) أواًل: الحرف  إنَّ

 زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػالى: 
  . (1)َّىث نث مث زث رثيت ىت نت مت

ففصػؿ بمعمػكؿ الخبػر )عنػد اهلل( بػيف اسػـ الحػرؼ الناسػ  )أكػرمكـ( كخبػره )أتقػاكـ(, كذلػػؾ 
 .(2)يعبل اهلل بو" لمداللة عمى أنو "ال اعتداد بكـر ال

  .(3)َّيل ىل مل خلُّٱكقكلو تعالى: 
"إلفػػادة كذلػػؾ  )اإلنسػػاف( كخبرىػػا )لكنػػكد(؛ اسػػـ إفي حيػػث فصػػؿ بمعمػػكؿ الخبػػر )لربػػو( بػػيف 

بالشػكر لتشنيع ىذا الكنكد بلنو كنكد لمرب الذم ىك أحؽ المكجكدات  ؛االىتماـ بمتعمؽ ىذا الكنكد
ـ بػالـ االبتػداء الداخمػة عمػى خبػر )إف( لمتعجيػب مػف لذلؾ أكد الكػال؛ كأعظـ ذلؾ شرؾ المشركيف

 .(4)"ىذا الخبر
( كخبرىػػا بمعمػػكؿ الخبػػر فػػي مائػػة كسػػتيف مكضػػعان ) ككرد الفصػػؿ بػػيف اسػػـ مػػف محػػتمالن إفي

 .(5)القرآف الكريـ
                                                           

 [.13]الحجرات:  (1)
 .(262/ 26) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
 [.6]العاديات:  (3)
 (.504/ 30) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (4)
/ 208, 168, 32, 25, 237, 215, 143, 130, 156, 110, 109, 148, 20المكاضع: البقرة:  (5)

, 128, 127, 103, 101, 94, 86, 33, 32, 29/ النساء: 165, 120, 92, 59, 26آؿ عمراف: 
/ التكبة: 5, 75, 39/ األنفاؿ: 153, 127, 125, 76, 75, 22, 71, 21/ األعراؼ: 142/ األنعاـ: 135
, 5/ يكسؼ: 93, 25, 2, 112, 111, 92, 57/ ىكد: 102, 92/ يكنس: 59, 22, 117, 115, 52
, 77, 66, 27/ النحؿ: 65, 18, 70, 39/ الحج: 72, 52, 9/ الحجر: 94/ األنبياء: 63, 54, 12, 11

, 50, 15/ الشعراء: 45, 33/ النكر:  95, 74, 65, 51, 18, 16, 15 / المؤمنكف:122, 119, 110
, 19/ العنكبكت: 48, 24, 20/ القصص: 39/ النمؿ: 212, 178, 162, 143, 125, 107, 62, 55
20 ,27 ,62 : , 55, 16, 14/ يس: 31, 11, 6, 1/ فاطر: 34, 19, 11/ سبػل: 22/ السجدة: 8/ الرـك
/ 54, 50, 40, 39, 14/ فصمت: 31/ الزمر: 47, 40, 25/ ص: 151, 67, 33/ الصافات: 60

/ األحقاؼ: 18/ الدخاف:  74, 62, 42, 41, 30, 24, 23, 22, 14, 4/ الزخرؼ: 27, 12الشكرل: 
/ الممؾ:  8/ التحريـ: 7/ المجادلة: 22, 9/ الحديد: 31/ الطكر: 51, 50/ الذاريات: 13/ الحجرات: 33
/ 11, 8, 7, 6/ العاديات: 8/ الطارؽ: 15/ المطففيف:  7/ المزمؿ:2نكح: / 38, 34, 32/ القمـ: 19

 .8اليمزة: 
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(:) ثانيًا: الحرف  أنَّ

 .(1)َّىن نن من زنُّٱ قاؿ تعالى:

( كىك ففصؿ بيف اسـ إلى اهلل(, ) اغبكف( بمعمكؿ الخبرر ) الضمير المتصؿ( كخبرىا) )أفي
 .(2)غيره"إلى  ال راغبكف اهللإلى  أم القصر؛ إلفادة" كذلؾ

( كخبرىا في خمسة كعشريف مكضعان ) ككرد الفصؿ بمعمكؿ الخبر بيف اسـ مف محتمالن أفي
 .(3)القرآف الكريـ

 ثالثًا: الحرف )لكن(:

 . (4)َّمئ زئ رئ ُّّٰٱ قاؿ تعالى:

لمحػؽِّ( كذلػؾ ) كارىكف( بمعمػكؿ الخبػر) أكثركـ(, كخبرىا) ( كىك)لكفٌ  حيث فصؿ بيف اسـ
 .(5)بو" تنكييان  بالحؽ "لالىتماـ

( كخبرىػػا فػػي أربعػػة مكاضػػع ) كرد الفصػػؿ بمعمػػكؿ الخبػػر بػػيف اسػػـ مػػف القػػرآف محتممػػة لكػػفي
 .(6)الكريـ

(: ) رابعًا: الحرف  كانَّ

 .(7)َّٰذ يي ىي ميُّٱ قاؿ تعالى:

( ال) حيػػث فصػػؿ بػػيف اسػػـ إلػػى ) يكفضػػكف( بمعمػػكؿ الخبػػر) ضػػمير المتصػػؿ, كخبرىػػاكػػلفي
 نصب(.

 

                                                           

 [.59]التكبة:  (1)
 (.234/ 10) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
, 24/ األنفػػاؿ: 94/ األنعػػاـ: 97, 49/ المائػدة: 259, 233, 231, 203, 106, 46المكاضػع:  البقػػرة:  (3)

/ 39/ القصػػص: 225/ الشػػعراء: 115, 60/ المؤمنػػكف: 6/ الحػػج: 109/ النحػػؿ: 22/ ىػػكد: 59/ التكبػػة: 28
 . 12/ الطالؽ: 39/ الزخرؼ: 53/ فصمت: 31/ يس: 29/ لقماف: 47األحزاب: 

 [.78]الزخرؼ:  (4)
 (.261/ 25) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (5)
 . 78/ الزخرؼ: 44/ يكنس: 33/ األنعاـ: 81المكاضع: المائدة:  (6)
 [.43]المعارج:  (7)
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 القػػرآف مػفمحتممػػة  مكاضػع ثالثػػة فػي كخبرىػػا( كػلفي ) اسػػـ بػيف الخبػػر بمعمػكؿ الفصػؿ ككرد
 .(1)الكريـ

(: ) خامسًا: الحرف  لعلَّ

 .(2)َّىن نن من زنُّٱ قاؿ تعالى:

( كىػػك) حيػػث فصػػؿ بػػيف اسػػـ  , بمعمػػكؿ الخبػػريؤمنػػكف() الضػػمير المتصػػؿ(, كخبرىػػا) لعػػؿي
 .(3)كالجزاء" البعث بلمر بمقاء ربيـ(, كذلؾ "لالىتماـ)

 .(4)الكريـ القرآف مفمحتممة  مكاضع ثالثة في كخبرىا( لعؿي ) اسـ بيف الخبر بمعمكؿ الفصؿ كرد
 الفصل بالتوابع:  - الفاصل السابع

 بالتكابع, كيتكزع عمى النحك اآلتي:  يجكز كقكع الفصؿ
 الفصل بالعطف: - أ

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱاؿ تعػػػػالى: قػػػػ
 . (5)َّحي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 نػػا(, "كأعيػػدف( عمػػى قكلػػو )الػػذيف ال يرجػػكف لقاءفعطػػؼ قكلػػو )الػػذيف ىػػـ عػػف آياتنػػا غػػالفك 
 مػػف بعػػدىا سػػيذكر مػػا اسػػتحقاؽ فػػي كافيػػة كحػػدىا أنيػػاإلػػى  كاإليمػػاء بالصػػمة لالىتمػػاـ ؛المكصػػكؿ

 . الخبر

نمػػا  مػػف الػػدنيا بالحيػػاة الرضػػى ألف (؛الػػدنيا بالحيػػاة كرضػػكا) :قكلػػو فػػي المكصػػكؿ يعػػد لػػـ كا 
 . (6)لقاءنا" يرجكف ال الذيف إف: قكلو في التي الصمة معنى تكممة

 جي ٰه مه جه هن من خن حن جنُّٱقكلػػػو تعػػػػالى:  - أيضػػػان  – كمنيػػػا
 . (7)َّحي

                                                           

 . 46/ النازعات: 43/ المعارج: 35المكاضع: األحقاؼ:  (1)
 [.154]األنعاـ:  (2)
 (.177أ/ -8) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (3)
 . 58/ األنبياء: 2/ الرعد: 154المكاضع: األنعاـ:  (4)
 [.8-7]يكنس:  (5)
 (.100/ 11) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (6)
 [.50-49]الكاقعة:  (7)
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ـ ليبيف أف كقكع البعث أمر كاقع كشامؿ ليػ ؛خريف( عمى اسـ إف )األكليف(فعطؼ قكلو )اآل
 أفاد الشمكؿ. - ىنا – الناس, فالعطؼ كآلبائيـ كلجميع

( كخبرىا بالعطؼ في سبعة عشر مكضعان   . (1)مف القرآف الكريـمحتمالن ككقع الفصؿ بيف اسـ )إفي
 الفصل بالنعت: - ب

 . (2)َّجه ين ىن منخن حن جن يم ىمُّٱتعالى:  قاؿ

 . (3)َّٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّٱكقاؿ تعالى: 

جػػراء لمفػػظ نعػػت نصػػب محػػؿٌ  فػػي اسػػـ مكصػػكؿ( الػػذم)فجػػاءت   الػػذم) كصػػؼ الجاللػػة, "كا 
 أقػكل اهلل بػلف لجيميـ عمييـ اإلنكار كجوإلى  اإليماء مف الصمة في لما الجاللة اسـ عمى (خمقيـ
 منيـ أشد أنو عمى الداللة في كافيان  بو العمـ فكاف بالضركرة, ليـ معمكـ مخمكقيف ككنيـ فإف منيـ
  .(4)إلييـ" رسكلو صدؽ أدلة في فينظركا حسابو لغضبو يحسبكا بلف حقيؽ كأنو قكة,

 .(5)في القرآف الكريـمحتمالن )إٌف( كخبرىا في أحد عشر مكضعان  ككرد الفصؿ بالنعت بيف اسـ
 الفصل بالبدل:  - ت

 هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خنُّٱقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: 
 . (6)َّمئ

 . (7)َّجي يه ىه مه جه ين ىنُّٱكقاؿ تعالى: 

ىػػذيف المكضػػعيف فػػي بػػدؿ مػػف اسػـ اإلشػػارة, كلػػـ يػػرد غيػػر  القػػرآف( كىػػييمػػا )يتفػكرد فػػي كم
 القرآف الكريـ.

                                                           

, 30/ األنبيػػاء: 94, 9/ الكيػػؼ: 36/ اإلسػػراء: 7/ يػػكنس: 162/ األنعػػاـ: 158, 140المكاضػػع: البقػػرة:  (1)
 .18/ الحديد: 49/ الكاقعة: 24/ سبل: 56, 35/ األحزاب: 8/ القصص: 57/ المؤمنكف: 17/ الحج: 98
 [.64]العنكبكت:  (2)
 [.15]فصمت:  (3)
 (.257/ 24) , ابف عاشكر,نكيرالتحرير كالت (4)
:64/ العنكبػكت: 47/ الحػج: 34/ التكبػة: 49/ المائػدة: 19/ آؿ عمراف: 146المكاضع: البقرة:  (5) / 8/ الػرـك

 .8/ الجمعة: 33/ األحقاؼ: 15/ فصمت: 24ص: 
 [.76]النمؿ:  (6)
 [.9]اإلسراء:  (7)
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 الفصل بالتوكيد: - ث

 . (1)َّرئ ّٰ ِّ ُّ َُّّٱقاؿ تعالى: 

, -بالنصػػػػػب  –حيػػػػػث "قػػػػػرأ الجميػػػػػكر: كيميػػػػػوي   كقػػػػػرأه أبػػػػػك عمػػػػػرك كيعقػػػػػكب تلكيػػػػػدان السػػػػػـ ًإفي
 مكضع في القرآف الكريـ.  , كلـ يرد غير ىذا ال(2)عمى نية االبتداء, كالجممة خبر إف" -الرفع ب –

 الفصل ببعض الحروف المتنوعة: -الفاصل الثامن 
كرد الفصؿ ب )قد( بيف أسماء الحػركؼ الناسػخة كأخبارىػا فػي ثمانيػة عشػر  الفصل ب )قد(: .1

 : ف الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتيمف القرآمحتمالن مكضعان 
 . (3)َّنث مث زث رث يت ىت نت مت زتُّٱ : قاؿ تعالى:الحرف: إنَّ  - أ

 قد(. ) جاءني( بالحرؼ) ياء المتكمـ( كخبرىا) )إٌف( كىك فصؿ بيف اسـ
 إٌف( كخبرىػػا ثمانيػػة مكاضػػع) )قػػد( بػػيف اسػػـ كبمػػغ عػػدد المكاضػػع التػػي كرد فييػػا الفصػػؿ ب

 . (4)في القرآف الكريـ محتممة
: - ب  . (5)َّجه ين ىن من خن حن جن يم ىم ممُّٱ قاؿ تعالى: الحرف: أنَّ

 قد(. ) أىمؾ( بالحرؼ) اهلل( كخبرىا اللة)لفظ الج )أٌف( كىك فصؿ بيف اسـ

إٌف( كخبرىػػػا سػػػتة مكاضػػػع ) )قػػػد( بػػػيف اسػػػـ كبمػػػغ عػػػدد المكاضػػػع التػػػي كرد فييػػػا الفصػػػؿ ب
 . (6)في القرآف الكريـمحتممة 

 .(7)َّمك لك خك حكُّٱ قاؿ تعالى: المخففة من الثقيمة(:) الحرف: أنْ  - ت
ككقػع الفصػؿ ب )قػد( فػي جممػة  كذلؾ إذا كاف الفعػؿ العامػؿ فييػا مػف أفعػاؿ اليقػيف كالعمػـ,

 .(8)مف القرآف الكريـمحتممة )أف( المخففة مف الثقيمة في أربعة مكاضع 
 

                                                           

 [.154]آؿ عمراف:  (1)
 (.137/ 4) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
 [.43]مريـ:  (3)
/ غػػافر: 85, 48/ طػػو: 43/ مػػريـ: 76/ ىػػكد: 167/ النسػػاء: 173/ آؿ عمػػراف: 247المكاضػػع: البقػػرة:  (4)

48 . 
 [.78]القصص:  (5)
 . 12/ الطالؽ: 78/ القصص: 110, 80/ يكسؼ: 149/ األعراؼ: 49المكاضع: آؿ عمراف:  (6)
 [.113]المائدة:  (7)
 .28/ الجف: 185, 44/ األعراؼ: 113ئدة: المكاضع: الما (8)
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 : ( المهممة لتأكيد الخبرالفصل ب )إًذأ .2
 .(1)ٱَّٱمي زي ري ٰى ين ىنُّ: قاؿ تعالى: الحرف: إنَّ  - أ
 .(2)ككف"كىي الحرؼ الذم ىك جكاب كيككف معو الجزاء كقد ال ي ,معناىا التككيد - ىنا –ا "إذن 

 .(3)َّهل مل خلُّٱكقكلو تعالى: 
 . (4)ممغاة لكقكعيا بيف االسـ كالخبر" - ىنا –إذا "

)إٌف( كخبرىػا بحػرؼ الجػكاب )إذان( ثالثػة  كبمغ عدد المكاضع التي كرد الفصؿ فييا بيف اسـ
 .(5)في القرآف الكريـمحتمالن عشر مكضعان 

 الفصل بحروف النفي لنفي الخبر: .3
 ال(: ) أواًل: حرف النفي

كرد الفصػػػػؿ ب )ال( بػػػػيف أسػػػػماء الحػػػػركؼ الناسػػػػخة كأخبارىػػػػا فػػػػي مائػػػػة كتسػػػػعة كعشػػػػريف 
 : حك اآلتيمف القرآف الكريـ, تكزعت عمى الن محتمالن  مكضعان 

: - أ  مي زي ريُّٱكقكلػػػػو تعػػػػالى:  ,(6)َّخئ حئ جئ يي ىيُّٱقػػػػاؿ تعػػػػالى:  الحةةةةرف: إنَّ

  .(7)َّحئ جئ يي ىي ني
 فػي اليدايػة بخمػؽ بمطفػو اهلل يتػداركيـ ىػي "أفبيداية اهلل المنفية عنيـ  - ىنا –كالمقصكد 

 ظػػػاىر, كىػػك كالتبميػػغ اإلرشػػاد بمعنػػى اليدايػػة ال التككينيػػػة اليدايػػة ىػػي المنفيػػة فاليدايػػة نفكسػػيـ,
 يػكفقيـ ال أم ييتػدكا؛ حتػى عمػييـ اليدايػة تيسػير بيػا التػي العنايػة أم بيػـ؛ اهلل عنايػة نفي فالمراد
 .(8)عمييـ" غضبان  رأييـ عمى يتركيـ بؿ اهلل

 

                                                           

 [.90]األعراؼ:  (1)
 (.115/ 5) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (2)
 [.140]النساء:  (3)
 (.399/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (4)
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مػف القػرآف محػتمالن إٌف( كخبرىػا فػي أربعػة كسػبعيف مكضػعان ) ال( بيف اسػـ) ككرد الفصؿ ب
 .(1)الكريـ

 . (2)َّخص حص مس خس حس جسُّٱ قاؿ تعالى: الحرف: أّن: - ب
أٌف( كخبرىػػػػا ثالثػػػػة ) ال( بػػػػيف اسػػػػـ) كبمػػػػغ عػػػػدد المكاضػػػػع التػػػػي كرد الفصػػػػؿ فييػػػػا بػػػػالحرؼ

 . (3)الكريـمف القرآف محتمالن كعشريف مكضعان 
 . (4)َّىي ني مي زي ريُّٱ قاؿ تعالى: الحرف: لكّن: - ت

لكػػػٌف( كخبرىػػػا ثالثػػػيف ) ال( بػػػيف اسػػػـ) كبمػػغ عػػػدد المكاضػػػع التػػػي كرد الفصػػػؿ فييػػػا بػػػالحرؼ
 . (5)مف القرآف الكريـمحتمالن مكضعان 

: - ث  مق حق مف خف حف جف مغ جغ معُّٱ قاؿ تعالى: الحرف: كأنَّ
 . (6)َّلك خك حك جك
 ال(, كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. ) بلداة النفيكلٌف( كخبرىا ) ففصؿ بيف اسـ

 .(7)َّ ىه مه جه ين ىن منُّٱ :تعالى قاؿ الثقيمة: من المخففة( أن) الحرف: - ج
 , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. أم: أنو ال يرجع

                                                           

/ 116, 107, 48, 40, 36/ النساء: 194, 32, 9, 5/ آؿ عمراف: 190, 26المكاضع: البقرة:  (1)
, 170, 55, 40, 31, 28/ األعراؼ: 144, 141, 135, 33, 21/ األنعاـ: 87, 67, 51, 25المائدة: 
/ ىكد: 96, 81, 69, 62, 44, 36, 17/ يكنس: 120, 120, 96, 12/ التكبة: 59, 58/ األنفاؿ: 206
, 38/ الحج: 30/ الكيؼ: 116, 104, 37, 23/ النحؿ: 31, 11/ الرعد: 90, 87, 23/ يكسؼ: 115
: 17/ العنكبكت: 77, 76, 56, 50, 37/ القصص: 80, 10/ النمؿ: 117, 65/ المؤمنكف: 46 / الرـك
/ 28/ النجـ: 13, 10/ األحقاؼ: 40/ الشكرل: 40/ فصمت: 28/ غافر: 3/ الزمر: 18/ لقماف: 52, 45

 .21/ الجف: 6المنافقكف: 
 [.171]آؿ عمراف:  (2)
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/ 17/ ىػكد: 60, 55/ يػكنس: 34نفػاؿ: / األ187, 131/ األعػراؼ: 37/ األنعػاـ: 243المكاضع: البقػرة:  (5)

: 57, 13/ القصػػص: 73/ النمػػؿ: 38/ النحػػؿ: 1/ الرعػػد: 68, 40, 38, 21يكسػػؼ:  / سػػبل: 30, 6/ الػػرـك
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 [.101]البقرة:  (6)
 [.89]طو:  (7)
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 لم(: ) ثانيًا: الحرف
فػػػي ثمانيػػػة عشػػػر مكضػػػعان الفصػػػؿ ب )لػػػـ( بػػػيف أسػػػماء الحػػػركؼ الناسػػػخة كأخبارىػػػا  ككرد
 : تيمف القرآف الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلمحتمالن 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممُّٱقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:  الحةةةةةةرف: إّن: - أ
 حت جت هب مب خب حب جبُّٱ كقكلػػػػػو تعػػػػػالى: ,(1)َّخئ حئ جئ يي ىي ني
 .(2)َّ مت خت

 كلـ يرد غير ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ. 
: - ب  مل خلُّٱ كقكلػو تعػالى:, (3)َّجه هن من خن حن جنُّٱقػاؿ تعػالى:  الحةرف: أنَّ

 .(4)َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل
 .الكريـ القرآف في المكضعيف ىذيف غير يرد كلـ

 .(5)َّخض حض جض مص خص حص مس خس حس جسُّٱ قاؿ تعالى: ليت:: الحرف - ت
 . (6)مف القرآف الكريـمحتممة ليت( كخبرىا في ثالثة مكاضع ) لـ( بيف اسـ) ككرد الفصؿ ب

كقكلػػػػو  ,(7)َّري ٰى ين ىن ننُّٱقػػػػاؿ تعػػػػالى:  ة:الحةةةةرف: )أن( المخففةةةةة مةةةةن الثقيمةةةة - ث
 . (8)َّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱتعالى: 

 مح جح مج حج مث هت مت ختُّٱقاؿ تعالى:  الحرف: )كأْن( المخففة من الثقيمة: - ج
  ؛ أم: كلنو لـ تكف.(9)َّحس جس مخ جخ

 .(10)َّنن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىكُّٱكقكلو تعالى: 
 .(11)مف القرآف الكريـمحتممة اضع ككرد الفصؿ ب )لـ( بيف اسـ )كلٍف( كخبرىا في تسعة مك 

                                                           

 [.137: ]النساء (1)
 [.168]النساء:  (2)
 [.52]يكسؼ:  (3)
 [.53]األنفاؿ:  (4)
 [.25]الحاقة:  (5)
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 لن(:) ثالثًا: الحرف

مف محتمالن كقد كرد الفصؿ ب )لف( في باب الحركؼ الناسخة في سبعة عشر مكضعان 
 : ف الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتيالقرآ

: - أ  . (1)َّخم حم جم يل ىل مل خلُّٱقاؿ تعالى:  الحرف: إنَّ
( كخبرىا في ستة) )لف( بيف اسـ ككرد الفصؿ ب  . (2)مف القرآف الكريـمحتمالن عشر مكضعان  إفي

: - ب  .(3)َّهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حقُّٱ قاؿ تعالى: الحرف: أنَّ
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

 .(4)َّىل مل يك ىك مك لكُّٱ: قاؿ تعالى: الحرف: )أن( المخففة من الثقيمة - ت
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

 ليس(: ) رابعًا: الحرف

ف مف القرآمحتممة ككرد الفصؿ ب )ليس( في باب الحركؼ الناسخة في ثمانية مكاضع 
 : الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي

: - أ  .(5)َّحم جم يل ىل مل خلُّٱقاؿ تعالى:  الحرف: إنَّ
 . (6)مف القرآف الكريـمحتممة إٌف( كخبرىا في خمسة مكاضع ) ليس( بيف اسـ) ككرد الفصؿ ب

:: الحرف - ب   .(7)َّٱُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱؿ تعالى: قا أنَّ
 .(8)مف القرآف الكريـمحتممة أٌف( كخبرىا في ثالثة مكاضع ) ليس( بيف اسـ) ككرد الفصؿ ب
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 : الفصل بحرفي التنفيس .4
 السين(: ) أواًل: الفصل ب

: - أ  ىي مي خي حي جي يه ىهُّٱقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى:  الحةةةةةةةةةرف: إنَّ
  .(2)َّيق ىق يف ىف يثُّٱكقكلو تعالى:  ,(1)َّيي

"مؤذنػػػػة بلنػػػػو أخبػػػػرىـ بػػػػلف ىدايػػػػة اهلل إيػػػػاه قػػػػد تمكنػػػػت كتسػػػػتمر فػػػػي  االسػػػػتقباؿ (سػػػػيف) ؼ
مػػػف القػػػرآف  محتممػػػة كقػػػع الفصػػػؿ فػػػي بػػػاب الحػػػركؼ الناسػػػخة فػػػي سػػػبعة مكاضػػػع, ك (3)المسػػػتقبؿ"

 . (4)الكريـ
 . (5)َّىئ نئ مئ زئ رئُّٱقاؿ تعالى:  الحرف: )أن( المخففة من الثقيمة: - ب

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
  سوف(:) : الفصل بثانياً 

 . (6)َّاك يق ىق يف ىف يث ىثُّٱقاؿ تعالى:  الحرف: إّن: - أ
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

: الحرف: - ب  . (7)َّحي جي ٰه مهُّٱقاؿ تعالى:  أنَّ

حيث ذكر الطاىر بف عاشػكر فػي ىػذه اآليػة أف "سػكؼ حػرؼ اسػتقباؿ كاألكثػر أف يػراد بػو 
 .الكريـ القرآف في المكضع اىذ غير يرد كلـ, (8)المستقبؿ البعيد"
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 [.27]الزخرؼ:  (2)
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 الفصل ب )أن( الناصبة: .5
: - أ  حض جض مص خص حص مس خسُّٱقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى:  الحةةةةةةةةةرف: إنَّ

 حس جس مخ جخ مح جح مجُّٱكقكلو تعالى:  ,(1)َّحط مض خض

 .(2)َّخس
 .الكريـ القرآف في المكضعيف ىذيف غير يرد كلـ

 الفصل ب )لو(: .6
 لك اك يق ىق يف ىفُّٱتعػػػالى:  قػػػاؿ الحةةةرف: )أن( المخففةةةة مةةةن الثقيمةةةة: - أ

  .(3)َّىل مل يك ىك مك
 . (4)الكريـ مف القرآف محتممة ككرد ذلؾ في أربعة مكاضع

 والمتتبع لمواضع الفصل بين الحروف الناسخة وأسمائها يالحظ ما يأتي: 
بمغ عدد مكاضع الفصؿ بيف الحركؼ الناسػخة كأسػمائيا ثالثػة فكاصػؿ, كىػك عػدد قميػؿه جػدنأ؛  -

 .بينيما مجاكرة تالـز لكجكد
ائػة كخمسػة كسػتيف مكضػعنا؛ ما( الكافة, ككرد فػي م) كاصؿ كركدنا ىك الفصؿ بأكثر ىذه الف -

ا, كتركت أثرنا لفظينا بعد مجيئيػا تمثػؿ فػي لمحاجة إل ييا في تلكيد المعنى, كزيادتو قكةن ككضكحن
 جعؿ الحركؼ الناسخة ممغاة عف العمؿ غالبنا.  

ألٌف الفصػػؿ بػػالخبر يقػػع ضػػمف  يمييػػا الفصػػؿ بػػالخبر ككرد فػػي مائػػة كسػػبعة كثالثػػيف مكضػػعنا؛ -
ػا  كقػد كجػدكىا أٌنيػاأجازىا النحاة؛  لذلؾدائرة التقديـ كالتلخير في المغة العربية, ك  تػؤدم أغراضن

 بالغية في الكالـ, منيا العناية أك التلكيد أك االىتماـ بالمتقدـ. 
عنػػد الفصػػؿ بنػػكف الكقايػػة فػػي خمسػػة كعشػػريف مكضػػعنا؛ ألنيػػا تمنػػع كسػػر الحػػركؼ الناسػػخة  -

حركؼ الناسػػػخة فػػػي محػػػؿ اتصػػاليا بيػػػاء المػػػتكمـ, كالداللػػػة عمػػػى أٌف يػػػاء المػػتكمـ المتصػػػمة بػػػال
 نصب ال جر.

 
 

                                                           

 [.248]البقرة:  (1)
 [.58]النساء:  (2)
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أمةا حةةول الفواصةل بةةين أسةماء الحةةروف الناسةةخة وأخبارهةا فبمغةةت ثمانيةة فواصةةل, عمةةى 
 النحو اآلتي: 

ككمػػا أشػػرتي  ,ـ المزحمقػػة ككرد فػػي مػػائتي مكضػػعً أكثػػر ىػػذه الفكاصػػؿ كركدنا ىػػك الفصػػؿ بػػالال -
لتلكيػػد  -ىنػا-مسػبقان فالحاجػة إلػى الفاصػؿ تػػزداد بزيػادة كجػكده فػي الكػالـ, كالحاجػػة إلػى الػالـ

ؤكػػديف زحمقػت الػالـ إلػػى كلكػف كراىيػػة افتتػاح الكػالـ بم ,الجممػة؛ ألنيػا فػي األصػػؿ الـ ابتػداء
 الخبر.

المرتبػة األكلػى  يمييا الفصؿ بالمعمكؿ ككرد فػي مائػة كخمسػة كتسػعيف مكضػعنا؛ ألنػو يقػع فػي -
 مف الفكاصؿ التي تكسعت فييا العرب في الكالـ؛ لكثرتيا, كىذا ما أثبتو القرآف الكريـ. 

كرد فػػػي مائػػػة كسػػػبعيف مكضػػعنا؛ ألف اسػػػـ الحػػػرؼ الناسػػػ  جػػػاء نكػػػرة الفصػػؿ بالمضػػػاؼ إليػػػو  -
مضافنا, كالفصؿ بيف اسـ الحػرؼ الناسػ  كخبػره أخػؼ مػف شػدة قػبح الفصػؿ بػيف المتالزمػيف, 

 يو الفاصؿ في التبييف كالتخصيص.افةن إلى دكر المضاؼ إلإض
ال(؛ ) كرد في مائة كاثنيف كسبعيف مكضػعنا, ككػاف أكثرىػا بحػرؼ النفػيالفصؿ بحركؼ النفي  -

الختصاصػػػيا بنفػػػي الحاضػػػر كالمسػػػتقبؿ, كأكثػػػر مجيئيػػػا مػػػع الفعػػػؿ المضػػػارع؛ لمداللػػػة عمػػػى 
 استمرار النفي كتلكيده. 

أكثر مكاضػع الفصػؿ  -ىنا-في مائة كخمسة عشر مكضعنا, كىككرد الفصؿ بضمير الفصؿ  -
بضمير الفصؿ في باب الجممة االسمية؛ ألٌف الحاجػة إليػو فػي بػاب الحػركؼ الناسػخة تػزداد؛ 

 يما مرفكعنا, كما أٌف لو دكرنا في تلكيد الجممة. س بيف خبر الناس  كالصفة؛ ألف كميإلزالة المب
كرد فػػػي خمسػػة كتسػػعيف مكضػػػعنا؛ ألنيػػا تقػػع فػػػي راب, بجممػػة ال محػػؿي ليػػػا مػػف اإلعػػالفصػػؿ  -

المرتبة الثانية مف الفكاصؿ التي يتكسع فييػا فػي الكػالـ, كجػاءت جميعيػا جممػة صػمة, كأكثػر 
 إٌف(؛ إلفادة التقرير كالثبكت.   ) كركدىا مع الحرؼ

 لمعنى كتلكيده.كرد في ثالثيف مكضعنا؛ لمحاجة إلييا في تكضيح االفصؿ بالتكابع  -
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 ال النافية لمجنس(: ) الفصل في جممة - الخامسالمطمب 
إفي كأخكاتيػا(, التػي ) )ال( النافية لمجنس ىػي حػرؼه يعمػؿ عمػؿ الحػركؼ المشػبية بالفعػؿ

ألنيػػا لتلكيػػد ؛ "(1)تػػدخؿ عمػػى الجممػػة االسػػمية, فتنصػػب المبتػػدأ اسػػمان ليػػا, كترفػػع الخبػػر خبػػران ليػػا
 .(2)كالمبالغة فيو" اإلثباتلتلكيد  (إفي ) النفي كالمبالغة فيو, كما أف

؛ (3)الكحػدة" لنفػي ال كمػو, لمجنس النفي استغراؽ عمى التنصيص بيا ييقصدكىي )ال( التي "
 مػف ال) المعنػى كػاف, (الػدار فػي رجػؿ ال) قمػت: فػإذا مػف(,) تقػدير عمى معيا الكالـ كلذلؾ يككف

 رجػؿ ال) تقػكؿ: أف يصػح ال لػذلؾ ؛أكثػر كال كاحػد ال الرجػاؿ, مػف أحػد فييػا لػيس أم فييػا(, رجؿ
 جػنس نفػي عمػى صػريح نص( الدار في رجؿ ال) قكلؾ ألف مثالن؛( ثالثةأك  رجالف بؿ الدار, في

 أف يصػح فإنيػا ,(لػيس) عمػؿ العاممػة( ال) بخػالؼ تنػاقض,( رجالف بؿ) :ذلؾ بعد فقكلؾ ,الرجؿ
 فػإذا االحتمػاؿ, سػبيؿ عمػى بػؿ التنصػيص, سػبيؿ عمػى ال الجػنس بيػا ينفػى كأف الكاحػد, بيا ينفى
 بػػؿ) :ذلػػؾ بعػػد تقػػكؿ أف فمػػؾ مسػػافران, كاحػػده  رجػػؿه  لػػيس أف تريػػد أف صػػح( مسػػافران  رجػػؿه  ال) :قمػػت

 نفػػي يفيػػـ أف لػػو السػػامع ككػػذلؾ ,مسػػافران  الرجػػاؿ جػػنس مػػف أحػػد لػػيس أنػػو تريػػد أف كصػػح( رجػػالف
 .(4)ليما محتممة ألنيا ؛الجنس كنفي الكاحد

 . (5)غيرىا" معنى مف كمو اسميا جنس تبرئة عمى تدؿ ألنيا" ئة؛التبر  )ال( كذلؾ كتيسمى

 : (6)كذكرىا ابف مالؾ في ألفيتو بقكلو
   مكةةةةةةةةةةةّررةأو  مفةةةةةةةةةةةردًة جاءتةةةةةةةةةةة ...  عمةةةةةةةةةةةل إّن اجعةةةةةةةةةةةل لةةةةةةةةةةةال فةةةةةةةةةةةي نكةةةةةةةةةةةر 

 بعةةةةةةةةةد ذا  الخبةةةةةةةةةر اذكةةةةةةةةةر رافعةةةةةةةةةه ... مضةةةةةةةةةارعهأو  فانصةةةةةةةةةب بهةةةةةةةةةا مضةةةةةةةةةافا
  

 

 
                                                           

(, 290)ص  , المػرادم,الجنػى الػداني فػي حػركؼ المعػانيك (, 44)ص  ,ابف جني ,انظر: الممع في العربية (1)
, أكضػح المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 544/ 1) , المػرادم,تكضيح المقاصد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ابػف مالػؾك 

ىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع ك (, 329 /1)األشػػمكني,  ,شػػرح األشػػمكنى أللفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 3/ 2) ابػػف ىشػػاـ,
 (.522/ 1) , السيكطي,الجكامع

 (.330/ 2جامع الدركس العربية ) (2)
 (.3/ 2) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (3)
 (.329/ 2) , الغالييني,انظر: جامع الدركس العربية (4)
 (.3/ 2) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (5)
 (.22)ص  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (6)
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 :(1)هي أمور, أربعة في ههاتشب ألنها (إنّ ) عمل لمجنس النافية (ال) وأعممت

 .االسمية الجمؿ عمى بالدخكؿ تختص كمتاىما .1
 .النفي لتلكيد (ال) ك اإلثبات, لتلكيد (إفي ) فػ التلكيد؛ تفيد كمتاىما .2
 .احشكن  تقع كال الكالـ, صدر في تقع كمتاىما .3
 .مماثمو عمى يحمؿ كما نقيضو, عمى يحمؿ كالشيء (إف) نقيضة (ال)  .4

 ة لمجنس:شروط عمل ال النافي

 تخػػتص كذلػػؾ مثػػؿ )ال الناىيػػة( التػػي ,(2)تعمػػؿ مطمقػػان  لػػـ نافيػػة تكػػف لػػـ فػػإف نافيػػة, تكػػكف أف .1
الزائػػػػدة مثػػػػؿ قكلػػػػو أك  ,(3)َّجخ مح جح مج حجُّٱ مثػػػػؿ قكلػػػػو تعػػػػالى: المضػػػػارع, بجػػػػـز

 .(4)َّخم حم جم يل ىل مل خلُّٱ تعالى:
ػا الجػنس عف الحكـ نفى بيا المقصكد يككف أف .2  سػبيؿ عمػى كػفي لػـ فػإف - احتمػاالن  ال - نصال

 كتكررت, أىممتأك  مكسكران, قمـه  ال: نحك ليس, عمؿ )إٌف(, كتعمؿ عمؿ تعمؿ لـ التنصيص
, قمـه  ال: نحك  ضائعه. كتابه  كال مكسكره

 ذلػؾ أفػراد مػف فػرد كؿ عمى منصبالا: أم" كمو, اسميا جنس شامالن  بيا المنفى الحكـ يككف أف .3
 :كممػة فإ إذ ,...كافيػان  كاحػده  كتػابه  ال: نحػك: )إٌف( عمػؿ تعمػؿ لػـ كذلؾ يكف لـ فإف". الجنس

نمػا كمػو, الجػنس أفػراد شػامالن  لػيس النفػي أف عمى قاطعة داللة دلت قد (كاحد)  ىػك مقصػكر كا 
 .كاحد فرد عمى

 كحػرؼ" بعػدىا لمعمػكؿ قبميا يحتاج بعامؿ مسبكقة تككف بلف" كمعمكلو عامؿ بيف تتكسط أال .4
 مقػػدرة بكسػرة مجػػركران  )غيػر(, بمعنػى اسػػما )ال( بتػػلخير( فتعػر  بػال حضػرت) :مثػػؿ فػي الجػر
 نفػي حػرؼ ال() مجركر, كيجكز أف تككف إليو مضاؼ )تلخير(ك مضاؼ )ال(ك األلؼ, عمى
 كممػػة )تػػلخير( فػي مباشػػرة الجػر كعمػػؿ البػاء() الجػػر حػػرؼ تخطاىػا كقػػد حرفيتيػا, عمػػى باقيػة
 الحكػػـ ألف تخطاىػػا؛ العامػػؿ أف مػػف بػػالرغـ زائػػدة, ليسػػت الصػػكرة ىػػذه فػػي ال()ك بعػػدىا, التػػي

 .المعنى فسادإلى  يؤدم بزيادتيا
 

                                                           

 (.3/ 2) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (1)
شػرح األشػمكنى ك (, 330/ 2) , الغاليينػي,جػامع الػدركس العربيػةك (, 688/ 1) , حسػف,انظر: النحك الكافي (2)

شػرح قطػر ك (, 6/ 2) , ابف عقيؿ,ؾشرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالك (, 329/ 1) , األشمكني,أللفية ابف مالؾ
 (.3/ 2) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 166)ص  , ابف ىشاـ,الندل كبؿ الصدل

 [.40]التكبة:  (3)
 [.12]األعراؼ:  (4)
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 تحديػد فيػو مطمقػان؛ ألفي التعريػؼ تعمػؿ لػـ كذلؾ يككنا لـ , فإفكرتيفن كخبرىا اسميا يككف أف .5
اعمػػـ أٌف " تعيػػيف, قػػاؿ الزجػػاج: كال تحديػػد بغيػػر كمػػو الجػػنس لنفػػي أنيػػا ينػػاقض كىػػذا كتعيػػيف,

, كال تعمػػؿ فػػي المعػػارؼ شػػيئان, كخبرىػػا مرفػػكع أبػػدان, كقػػؿي مػػا )ال( تنصػػب النكػػرات بغيػػر تنػػكيف
 .(1)تلتي بو"

 النبػكغ فػي ال) :نحػك كتكػررت, أيٍىممىػتٍ  فاصػؿ كجػد فػإف اسػميا, كبػيف بينيا فاصؿ كجكد عدـ .6
ػػظ (, كال لكسػػالف, حى  يتقػػدـ أف يجػػكز فػػال معمكلييػػا, بػػيف الترتيػػب يسػػتمـز الشػػرط كىػػذا نصػػيبه

 لػػـ تػػكقير( كال ىيبػػةه  ليػػازؿً  ال) :مثػػؿ تقػػدـ فػػإف االسػػـ, عمػػى - مػػةجم شػػبو كلككػػاف - الخبػػر
 .مطمقان  تعمؿ

 ال ميدانىػػو( تػػارؾه  جنػػدلي  ال) :مثػػؿ ففػػي االسػػـ, عمػػى الخبػػر معمػػكؿ تقػػدـ يجػػكز ال ككػػذلؾ
( جندلس  ميدانىو )ال نقكؿ: حيف تعمؿ  .تارؾه

 ال( واسمها) المسألة األولى: الفصل بين
 الخبر: الفصل ب - الفاصل األول
 .(2)َّمل خل حل جل مك لك خكُّٱ قاؿ تعالى:
 بقكلػػػو كتكػػػررت كالمجػػػركر, بالجػػار عنيػػػا اسػػػميا النفصػػاؿ ميممػػػة؛ ال() جػػػاءت - ىنػػا -ك
 .َّمل خل حل جلُّٱ: تعالى

 لنفي ككنيا عمى ال(, كيجب عند الجميكر تكرارىا تنبيينا) إىماؿإلى  كىذا الفصؿ يؤدم
 .(3)التكرار عدـ افكيس كابف المبرد النكرات, كأجاز في الجنس

 خمػػػكر عمػػػى الجنػػػة خمػػػر تفضػػػيؿكفيػػػو " ,فػػػي اآليػػػة السػػػابقة لذىميػػػةفييػػػا( ) كتقػػػديـ الخبػػػر
 العيػب ىػذا مػف غيرىػا فػي مػا فييػا لػيس: قيػؿ كلنػو ,ىػي تغتاليا كما العقكؿ تغتاؿ ال بلنيا الدنيا,

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, (4)كالنقيصة"
 
 

                                                           

 (. 237)ص  ,لزجاجا, في النحك الجمؿ (1)
 [.47]الصافات:  (2)
, شػػػرح األشػػػػمكنى أللفيػػػة ابػػػػف مالػػػػؾك (, 5/ 2) بػػػف ىشػػػػاـ,, اانظػػػر: أكضػػػػح المسػػػالؾ إلػػػػى ألفيػػػة ابػػػػف مالػػػػؾ (3)

 , حسػػف,النحػػك الػػكافيك (, 526/ 1) , السػػيكطي,ىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػعك (, 330/ 1) األشػػمكني,
(1 /690.) 
 (.369/ 1) , السامرائي,معاني النحك (4)
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 ل(: أ) الفصل ب - الفاصل الثاني
 خم حم جمهل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق ُّٱ قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى:

  .(1)َّجن مم
 ؿ(أ) , كيؤدم الفصؿ ب(2)ينبغي() جممة خبره مرفكع مبتدأ :(الشمس) ,ميممة نافية :(ال) 
 كابػف المبػرد الجنس, كأجػاز نفي مف فاتيا لما ال(, كيجب عند الجميكر تكرارىا؛ جبران ) إىماؿإلى 

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, (3)رارالتك عدـ كيساف
 )ال( النافية لمجنس, وخبرهاالمسألة الثانية: الفصل بين اسم 

 الفصل بمعمول الخبر: - الفاصل األول
 .(4)َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱ قاؿ تعالى:
 خبػرمف أمر اهلل(, كفصؿ بينيمػا بمعمػكؿ ال) ال( مبني عمى الفتح, كخبرىا) اسـ: عاصـ()

(, كال يجػكز أف يكػكف خبػر )ال() ( اليػـك  الجثػػة, عػف خبػران  يكػكف ال الزمػاف ظػرؼ ألف" ؛ىػك )اليػـك
( ,اهلل( أمػػػػر مػػػػف) الخبػػػػر بػػػػؿ ( يكػػػػكف أف يجػػػػكز كال أمػػػػر(, مػػػػف) معمػػػػكؿ ك)اليػػػػـك  معمػػػػكؿ )اليػػػػـك
 .(5)لنكف" كذلؾ كاف لك إذ؛ عاصـ()

 .(6)َّمح جح مج حجمث هت مت ختحت جت هب مب خب ُّٱ كقاؿ تعالى:
 ال( وجهان: ) خبريجوز في 
( ينتصػػػب ىػػػذا فعمػػػى ,عمػػػيكـ() :قكلػػػو: أحةةةدهما" ( ينتصػػػب: كقيػػػؿ بػػػالخبر, )اليػػػـك  بػػػػ )اليػػػـك
( الخبػػػػر: والثةةةةةاني. )يغفػػػػر(  كىػػػػػك الظػػػػرؼ, فػػػػػي بالعامػػػػؿأك  بػػػػػالظرؼ يتعمػػػػؽ ك)عمػػػػػيكـ(, )اليػػػػـك

 .(7)االستقرار"
( نصب كال تثريب(,) ب )عميكـ( تتعمؽ أف يجكز كال  .ينكف عمؿ إذا ()ال اسـ ألف بو؛ )اليـك

 .(8)َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّٱ كقاؿ تعالى:

                                                           

 [.40]يس:  (1)
 (.12/ 23) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (2)
/ 1) , األشػمكني,شرح األشمكنى أللفية ابف مالػؾك (, 5/ 2) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (3)

330.) 
 [.43]ىكد:  (4)
 (.700/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (5)
 [.92]يكسؼ:  (6)
 (.745/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (7)
 [.22]الفرقاف:  (8)
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بشرل( مبنية ) إف جعمت, "(1)لممجرميف(أك ) يكمئذ() ال( ىك) أجاز العكبرم أف يككف خبر
 يكمئػػذ( خبػػران ليػػا؛ ألنػػو ظػػرؼ زمػػاف, كظػػركؼ الزمػػاف تكػػكف خبػػران عػػف المصػػادر,) مػػع )ال( كػػاف

 )بشرل(.  لممجرميف( صفة ؿك)

ف جعمت يكمئػذ(؛ ألف الظػركؼ يعمػؿ ) بشػرل( فػي) غير مبنيػة مػع )ال( أعممػتبشرل( ) كا 
 .(2)ال(") لممجرميف( خبرك) فييا معاني األفعاؿ,

 فيػو مػا كرد إذا حتػى إبانػو تعيػيفإلػى  كلمتشػكيؽ الطمػع إلثػارة بػو "لالىتمػاـ ؛الظػرؼ كتقديـ
عػادة يسػمعكنو, حينمػا نفكسيـ عمى الكآبة كقع لو كاف طمعيـ خيبة , كلػـ يػرد (3)تلكيػد" ذ(يكمئػ) كا 

 غير ىذه المكاضع الثالثة في القرآف الكريـ. 
 إال(: ) الفصل ب - الفاصل الثاني

إال( خبران ) إال( يبطؿ عمؿ )ال( النافية لمجنس, كقد أعرب العكبرم ما بعد) نقض النفي ب
  .(4)َّٱاك يق ىق يف ُّ ال( في قكلو تعالى:) ؿ

 . (5)خبره" رفع مكضع "في: (باهلل إال)

  .(6)َّ يت ىت نت مت زت ُّٱ كقكلو تعالى:

 تقػكؿ اإلثبػات ففػي: لممعنػى (إال) كدخمت ,ال() خبر رفع في مكضع": (الظالميف عمى إال)
 يػػرد كلػػـ, (7)عميػػو" كػػاف مػػا عمػػى اإلعػػراب بقػػي إال()ك بػػالنفي, جئػػت فػػإذا الظػػالميف, عمػػى العػػدكاف
 .الكريـ القرآف في المكضعيف ىذيف غير

 ال(: ) ل بالفص - الفاصل الثالث

 .(8)َّين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم ُّٱقاؿ تعالى: 

                                                           

 (.983/ 2) , العكبرم,: التبياف في إعراب القرآفانظر (1)
 (539/ 2) , عضيمة,الكريـ القرآف ألسمكب دراسات (2)
 (. 7/ 19) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (3)
 [.39]الكيؼ:  (4)
 (.848/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (5)
 [.193]البقرة:  (6)
 (.158/ 1) رم,, العكبالتبياف في إعراب القرآف (7)
 [.197]البقرة:  (8)
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)ال( ك األكلى )ال( اسـ الجميع أف عمى فييف بالفتح: (جداؿى  كال فسكؽى  كال رفثى  فال: )كيقرأ"
  . الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, (1)الحج(" في) كالخبر المعنى, في لمتككيد مكررة

 ال( النافية لمجنس واسمها يالحظ ما يأتي: ن )والمتتبع لمواضع الفصل بي
اؿ(, ككرد كػؿ كاحػد منيمػا ) بمغ عدد الفكاصؿ فاصميف فقط, ىمػا الفصػؿ بػالخبر كالفصػؿ ب -

؛ كألنيػػا مػػف قيػػاس بينيمػػا مجػػاكرة تػػالـز لكجػػكدمػػرة كاحػػدة فػػي الكػػالـ, كىػػك عػػدد قميػػؿه جػػدنا؛ 
(؛ ألنيػػا نقيضػػتيا, ؼ) ال( عمػػى) النقػػيض, إذ قيسػػت اإلثبػػات, ك)ال( لتككيػػد  إٌف( لتككيػػد) إفي

 النفي.
 لفظية تمثمت في إلغاء )ال( النافية لمجنس عف العمؿ. ؿ آثاره صنتج عف ىذا الف -

 غت ثالثة فواصل عمى النحو اآلتي:ال( النافية لمجنس وخبرها فبم) أما حول الفواصل بين اسم
 جػػدنا, كجػػاء الفصػػؿ ب جػػاء الفصػػؿ بمعمػػكؿ الخبػػر فػػي ثالثػػة مكاضػػع فقػػط, كىػػك عػػدد قميػػؿه  -

ال( فػػػي مكضػػػع كاحػػػد, كفػػػي ىػػػذه المكاضػػػع جميعيػػػا ) إال( فػػػي مكضػػػعيف, كجػػػاء الفصػػػؿ ب)
( بمنزلػة كانػت فيػو, تعمػؿ كمػا )ال( بػيف الفصػؿ يجػكز ال( كبطؿ عمميا؛ ألنو" ال) ألغيت  )إفي

 . (2)تكرارىا" كلـز عمميا بطؿ فصمت فًإف )ليس(, بمنزلة أك
ال( النافية لمجنس كبػيف مػا تعمػؿ فيػو كالعالقػة فػي العػدد المركػب, ) جعؿ سيبكيو العالقة بيف -

 تعمػػؿ مػػا كبػػيف (مػػف) بػػيف تفصػػؿ ال كمػػا لنفػػي,ا كبػػيف (ال) بػػيف تفصػػؿ ال أنػػؾ كاعمػػـ" بقكلػػو:
 ال كما بينيما يفصمكا أف فقيبح عشر, خمسة بمنزلة بعدىا كما (ال) جعمكا ـنيأل كذلؾ ,(3)"فيو

 .الكالـ مف بشيء عشرك  خمسة بيف يفصمكا أف يجكز
 
 
 
 

                                                           

 (.161/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (1)
 (.264/ 2)اإلشبيمي, شرح جمؿ الزجاجي,  (2)
 (.276/ 2( الكتاب, سيبكيو, )3)
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 ظنَّ وأخواتها(: ) الفصل في جممة - السادسالمطمب 
كىػػػي مػػػف عكامػػػؿ المبتػػػدأ كالخبػػػر, فتػػػدخؿ بعػػػد اسػػػتيفائيا فاعميػػػا عمػػػػى المبتػػػػدأ كالخبػػػػر, 

 .(1)فتنصبيما مفعكليف, فاألكؿ ما كاف مبتدأ, كالثاني ما صمح أف يككف خبران 
 :(2)كذكرىا ابف مالؾ في ألفيتو بقكلو

 أعنةةةةةةةةي رأى خةةةةةةةةال عممةةةةةةةةت وجةةةةةةةةدا ... انصةةةةةةةةب بفعةةةةةةةةل القمةةةةةةةةب جزئةةةةةةةةي ابتةةةةةةةةدا
 

 حجةةةةةةةةا درى وجعةةةةةةةةل المةةةةةةةةذ كاعتقةةةةةةةةد ... ظةةةةةةةةن حسةةةةةةةةبت وزعمةةةةةةةةت مةةةةةةةةع عةةةةةةةةد
 

   أيضةةةةةةةةةةًا بهةةةةةةةةةةا انصةةةةةةةةةةب مبتةةةةةةةةةةدأ وخبةةةةةةةةةةرا...  وهةةةةةةةةةةب تعمةةةةةةةةةةم والتةةةةةةةةةةي كصةةةةةةةةةةيرا
 قسمين: إلى  وتنقسم هذ  األفعال

نما قيؿ ليػا ذلػؾ؛" ألف معانييػا ق القسم األول: أفعال القموب: , كلػيس مػف الػالـز (3)ائمػة بالقمػب"كا 
( , ألفعػػػػاؿ ىػػػػذا القسػػػػـ أف تػػػػدخؿ عمػػػػى المبتػػػػدأ كالخبػػػػر لتنصػػػػبيما مباشػػػػرة فقػػػػد تػػػػدخؿ عمػػػػػى )أفي

المفعػػػكليف, كتنقسػػػـ  فيكػػػكف المصػػػدر سػػػادان مسػػػدٌ  ,كمرفكعػػػوأٍف( مػػػع الفعػػػؿ ) عمػػػى, أك كمعمكلييػػػا
 :(4)ثالثة أقساـإلى  األفعاؿ القمبية

 ر.كتفكٌ  رما ال يتعدل بنفسو: فكٌ  - أ
 كما يتعدل لكاحد: عرؼ كفيـ. - ب
 :(5)وينقسم أربعة أقسامكما يتعدل الثنيف كىك المراد,  - ت

ـٍ مةةا ُيفيةةد فةةي الخبةةر يقيًنةةا .1 ػػد, كأٍلفىػػى, كتىعىميػػ كدرل, قػػاؿ  -بمعنػػى اعمىػػـٍ  -؛ كىػػك أربعػػة: كىجى
, (7)َّ مخ جخ مح جح ُّٱ , كقكلو تعالى:(6)َّ ىن نن  من زن رنُّ تعالى:

 :(8)كقكؿ الشاعر
                                                           

أكضػػح المسػالؾ إلػى ألفيػػة ك (, 555/ 1) , المػرادم,انظػر: تكضػيح المقاصػد كالمسػػالؾ بشػرح ألفيػة ابػػف مالػؾ (1)
شرح ابف عقيؿ عمى ك (, 170)ص  , ابف ىشاـ,شرح قطر الندل كبؿ الصدلك (, 28/ 2) , ابف ىشاـ,ؾابف مال

 (.463)ص  ,ابف ىشاـ ,شرح شذكر الذىبك (, 28/ 2) , ابف عقيؿ,ألفية ابف مالؾ
 (23)ص:  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (2)
 (.28/ 2) , ابف ىشاـ,ألفية ابف مالؾ أكضح المسالؾ إلىك (, 338/ 1) , الجذامي,الممحة في شرح الممحة (3)
 (.28/ 2) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾانظر:  (4)
/ 2) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 333/ 1) , الجذامي,الممحة في شرح الممحةانظر:  (5)

38.) 
 [.20]المزمؿ:  (6)
 [.69]الصافات:  (7)
 د بف سيار بف عمرك بف جابر, ىذا صدر بيت, كعجزه قكلو:صاحبو ىك: زيا (8)

   والمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرِ  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي التحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلِ  فبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  بمطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفٍ 
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 عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوها قهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرَ  فسِ الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنَّ  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفاءَ  تعمَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمْ 
  
, قاؿ تعالى: ,(1)ما ُيفيد في الخبر رجحاًنا .2 ـى ا, كىعىدي, كىىٍب, كزىعى جى , كحى عىؿى  كىك خمسة: جى

 .(2)َّهت مت خت حت جت هب مب ُّٱ
 مغُّٱ كىػػك اثنػػاف: رأل, كعمػػـ, قػػاؿ تعػػالى: مةةا يةةرد بةةالوجهين, والغالةةب كونةةه لميقةةين, .3

  .(3)َّحف جف

ل( داالن عمػػػى معنيػػػيف, فػػػاألكؿ يػػػدؿ عمػػػى الرجحػػػاف؛ ألف ففػػػي ىػػػذه اآليػػػة جػػػاء الفعػػػؿ )يػػػر 
الكفار الذيف يظنكف البعػث ممتنعػان, كالثػاني: يػدؿ عمػى اليقػيف؛ ألف المػتكمـ اهلل إلى  الضمير عائد

 , كمعناه: كنعممو كاقعان ال محالة.-جؿي جاللو -

  .(4)َّهي مي خي حي جي ٰه ُّٱ كقكلو تعالى:

 مفعكلي )اعمـ(. )أفي كمعمكلييا( سدت مسد  حيث جاءت
ػػاؿ, قػػاؿ تعػػالى: مةةا يةةرد بهمةةا, والغالةةب كونةةه لمّرجحةةان, .4 , كخى ًسػػبى , كحى  كىػػك ثالثػػة: ظػػفي

  .(5)َّ حس جس مخ جخُّٱ

ففػي ىػذه اآليػة مجػيء الفعػؿ "يظنػكف" مػف الظػف بمعنػى اليقػيف؛ ألف المػؤمنيف يتيقنػكف مػػف 
 مالقاة ربيـ, ك"أف" كصمتيا سدت مسد مفعكلي )يظنكف(.

حالػػػة أخػػػرل إلػػى  كىػػي التػػي تػػدؿ  عمػػى انتقػػاؿ الشػػيء مػػف حالػػة: أفعةةال التحويةةلالقسةةم الثةةاني: 
 ؿ(.بمعنى )حكٌ  (صٌير) ؼ, أفعاؿ التحكيؿ() الفيػا, كتسمىخت

  ىئُّٱجعػػػؿ, ردي, تػػػرؾ, اتخػػػذ, تخػػػذ, صػػػٌير, كىػػػب, قػػػاؿ تعػػػالى:  وهةةةذ  األفعةةةال هةةةي:

, كقكلو (7)َّ ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ , كقكلو تعالى:(6)َّرب يئ
 .(8)َّىي مي خي حي جي يهُّٱ تعالى:

                                                           

الرجحاف: ما ينشل مف تغمب أحد الدليميف المتعارضيف في أمػر مػف األمػكر عمػى اآلخػر؛ بحيػث يصػير أقػرب  (1)
 إلى اليقيف مف الشؾ.

 [.19( ]الزخرؼ: 2)
 [.7-6]المعارج:  (3)
 [.19]محمد:  (4)
 [.46]البقرة:  (5)
 [.23]الفرقاف:  (6)
 [.109]البقرة:  (7)
 [.99]الكيؼ:  (8)
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( , كأفعػػػػاؿ ىػػػػذا القسػػػػـ تػػػػدخؿ فقػػػػط عمػػػػى المبتػػػػدأ كالخبػػػػػر فتنػػػػػصبيما كال تػػػػػدخؿ عمػػػػػى )أفي
 أٍف( كفعميا كفاعميا., أك )كمعمكلييا

 أحكام ظن وأخواتها من حيث اإلعمال واإللغاء والتعمي : 
 :(1)كليذه األفعاؿ ثالثة أحكاـ

 , كىك األصؿ, كىك كاقع في الجميع.اإلعمال .1
حيث تنصب )ظٌف كأخكاتيا( المبتدأ كالخبر, كىػذا ىػك األصػؿ, كىػك كاقػع فػي جميػع أفعػاؿ 

 ىذا الباب, الجامد منيا كالمتصرؼ, كالقمبي كالتصييرم.
 ,فإذا تقدمت )ظٌف كأخكاتيا( عمى معمكلييا كجب إعماليا عند البصرييف, كال يجكز اإللغاء

 الفعؿ في كال, التحكيؿأك  التصيير أفعاؿ في التعميؽ كال اإللغاء يدخؿ ال: النحاة كقاؿ
أمػػػا األفعػػػاؿ القمبيػػػة المتصػػػرفة فإنيػػػا , - أعمػػػـ بمعنػػػى - تعمػػػـ, ىػػػب: نحػػػك, الجامػػػد القمبػػػي

 تختص دكف غيرىا باإللغاء كالتعميؽ, كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ. 
نت زيد ظن) تلخره, كػ:أك  لضعؼ العامؿ بتكسطو ؛ك: إبطاؿ العمؿ لفظان كمحالن , كىاإللغاء .2

 . (زيد قائـ ظننت) ك (قائـ
كىػػك إبطػػاؿ العمػػؿ لفظػػان ال محػػالن؛ لمجػػيء مػػا لػػو صػػدر الكػػالـ بعػػد الفعػػؿ الناسػػ ,  التعميةة , .3

 - أحػدىماأك  كىػك النصػب فػي لفػظ المفعػكليف -كمعناه: أف العامؿ يمنع مف العمؿ الظػاىر 
 ر. كلكنو في التقدير عامؿ؛ كذلؾ بسبب مانع يحكؿ بينو كبيف العامؿ الظاى

ف بطػؿ  كسيًمي ىذا النكع مف العمؿ تعميقان؛ ألف العامؿ متعمػؽ بالمحػؿ كمقػدر عممػو فيػو, كا 
 عممو في المفظ بسبب ىذا المانع.

ميًمييػػة لػػـ يػػدخؿ  (رأل) إذا كانػػت" رأل( ؼ) كيسػػتثنى مػػف األفعػػاؿ القمبيػػة المتصػػرفة الفعػػؿ حي
 .(2)عمييا التعميؽ"

 وكٌل منها يوجب التعمي :  وأشهر الموانع التي لها صدر الكالم,
 حروف النفي:  .1
 .(3)َّمل يك ىك مكُّٱ قاؿ تعالى: ما النافية: -
 نحك: عممت ال زيده في الدار كال عمرك.  ال النافية, -

                                                           

تكضػيح المقاصػد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ك (, 48/ 2) , ابػف ىشػاـ,انظر: أكضح المسالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾ (1)
شػػذكر شػػرح ك (, 44/ 2) , ابػػف عقيػػؿ,شػػرح ابػػف عقيػػؿ عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 561/ 1) , المػػرادم,ابػػف مالػػؾ

 (.373/ 1) , األزىرم,شرح التصريح عمى التكضيحك (, 651/ 2) , ابف ىشاـ,الذىب
 (.37/ 2) , حسف,النحك الكافي (2)
 [.65]األنبياء:  (3)
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 عممت إف زيده قائـه. , نحك: إن النافية -
 .(1)َّام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقُّٱ : قاؿ تعالى:الم االبتداء -
 , نحك: عممت لينجحفي المجد . الم القسم -
 , كلو صكرتاف:واالستفهام -

 حب جب هئ مئ ُّٱأف يعترض حػرؼ االسػتفياـ بػيف العامػؿ كالجممػة, نحػك:  إحداهما:
 .(2)َّ هب مب خب

 مئ خئُّ أف يكػػػػػكف فػػػػػي الجممػػػػػة التػػػػػي بعػػػػػد الناسػػػػػ  اسػػػػػـ اسػػػػػتفياـ, نحػػػػػك: والثانيةةةةةة:

 .(3)َّ هئجب
 : ألفاظ أخرى لها الصدارة -
 . دريتي كـ كتابو اشتريتي : نحك, كم الخبرية - أ
.: نحك, تهاإن وأخوا - ب  عممتي إفي زيدان لمسافره
 : نحك, أدوات الشرط الجازمة و ير الجازمة - ت

 . ال أعمـ إف كاف الغدي أفضؿى مف اليكـ -
 .أحسب لك جئتني ألكرمتؾ -

 الفصل بين الفعل الناسخ ومفعوليهالمسألة األولى: 

 نون الوقاية:  - الفاصل األول

الحػركؼ الناسػخة؛ إلفادتيػا معػاني داخمػة  ؛ حمػالن ليػذه األفعػاؿ عمػى-ىنػا – يتعيف الفصؿ
 عمى المبتدأ كالخبر, كالشؾ كاليقيف, كتتكزع عمى النحك اآلتي: 

 أواًل: أفعال القموب: 
 . (4)َّ جك مق حق مف خف حف ُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: وجد: .1

 كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. 

                                                           

 [.102]البقرة:  (1)
 [.109]األنبياء:  (2)
 [.12]الكيؼ:  (3)
 [.27]القصص:  (4)
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 جض مص ُّٱ عػػػػالى:, كقكلػػػػو ت(1)َّ حن جن مم خمٱٱُّ قػػػػاؿ تعػػػػالى: الفعةةةةل: َعِمةةةةم: .2

 . (2)َّٱخض حض
 .الكريـ القرآف في يفالمكضع ىذيف غير يرد كلـ

 . (3)َّام يل ىل مل يك ىك مكُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: رأى: .3

)تػػرف( مضػػارع مجػػزـك فعػػؿ الشػػرط, كعالمػػة جزمػػو حػػذؼ حػػرؼ العمػػة, ك)النػػكف( لمكقايػػة, 
 المكضػع ىػذا غيػر يػرد كلػـ,(4)ك)الياء( المحذكفة لمتخفيؼ ضمير في محػؿ نصػب مفعػكؿ بػو أكؿ

 .الكريـ القرآف في
 ثانيًا: أفعال التحويل: 

 . (5)َّزث رث يت ُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: اّتخذ: .1

اليػػػاء( ك) النػػػكف( لمكقايػػػةك) )اتخػػػذكا( فعػػػؿ أمػػػر مبنػػػي عمػػػى حػػػذؼ النػػػكف, ك)الػػػكاك( فاعػػػؿ"
 ىػػذا غيػػر يػػرد كلػػـ, اتخػػذ( كمفعكلػػو بنػػكف الكقايػػة) , ففصػػؿ بػػيف الفعػػؿ(6)ضػػمير مفعػػكؿ بػػو أكؿ"

 .الكريـ القرآف في لمكضعا
 .(7)َّاك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: جعل: .2

 .(8)في تسعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ
 
 
 
 
 

                                                           

 [.37]يكسؼ:  (1)
 [.101]يكسؼ:  (2)
 [.39]الكيؼ:  (3)
 (.189/ 15) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفانظر:  (4)
 [.116]المائدة:  (5)
 (.68/ 7) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (6)
 [.30]مريـ:  (7)
/ يػػس: 85, 21/ الشػعراء: 94/ المؤمنػكف: 32, 31, 30/ مػػريـ: 150/ األعػراؼ: 40المكاضػع: إبػراىيـ:  (8)

27 . 
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 الفصل بجممة ال محّل لها من اإلعراب:  - الفاصل الثاني

 بجممة الشرط, كتتكزع عمى النحك اآلتي:  - ىنا – يجكز كقكع الفصؿ
 : أفعال القموب: أوالً 
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جهٱُّ قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى: الفعةةةةةةةةةل: َعِمةةةةةةةةةَم: .1

 . (1)َّٰر
 خبرىػا كفػي )إف(, فػي المعمػكؿ مسػدٌ  كسػٌدت الجميػكر, قػراءة فػي العمػؿ عػف معمقة ")يعمـ(

 الجممػة مضػمكف معنػى مػف فييػا العامؿ (إذا)ك )يعمـ(, ب نصب مكضع في ىي إذ ظاىر, الالـ
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, (2)ثر"بع إذا يجزييـ: تقديره

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسٱُّ قاؿ تعالى: اليقينية(:) الفعل: رأى .2

 .(3)َّمظ  حط

, كجكاب الشرط محذكؼ دؿ عميو ما قبمو -اعتراضية –)أتاكـ عذابو( ال محؿ ليا  :فجممة
فػي ( مػاذا يسػتعجؿ) كجممػةأم: إف أتاكـ عذاب اهلل فلخبركني عنو ماذا يستعجؿ منو المجرمػكف, 

 مػف بػاب التنػازع بػيف الفعمػيف )رأيػتـ( - ىنػا –محؿ نصب مفعػكؿ بػو ثػاف لفعػؿ )أرأيػتـ(, كالكػالـ 
كىػك الػػذم كرد بػػو السػػماع أكثػػر  ,فلعمػػؿ الثػػاني إذ ىػػك المختػار عمػػى مػػذىب البصػػرييف, )أتػاكـ(ك

, كالمعنػى: قػؿ ليػـ يػا مف إعماؿ األكؿ, فمما أعمؿ الثاني حذؼ كلػـ يضػمر عمػى رأم أبػي حيػاف
محمػػػد أخبركنػػػي عػػػف عػػػذاب اهلل إف أتػػػاكـ أم شػػػيء تسػػػتعجمكف منػػػو, كلػػػيس شػػػيء مػػػف العػػػذاب 

مكجػػب لنفػػار الطبػػع منػػو, فتكػػكف جممػػة االسػػتفياـ  ,يسػػتعجمو عاقػػؿ؛ ألف العػػذاب كمػػو مػػر المػػذاؽ
 .(4)يـ أف العذاب ال ينبغي أف يستعجؿجاءت عمى سبيؿ التمطؼ بيـ, كالتنبيو ل

 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ تعػػػػػػػالى: كقكلػػػػػػو

 .(5)َّٰى ٰر

 

 
                                                           

 [.10-9]العاديات:  (1)
 (.531/ 10) , أبك حياف,المحيط في التفسير البحر (2)
 [.50]يكنس:  (3)
 (.68/ 6) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسيرك (, 142/ 11) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (4)
 [.28]الممؾ:  (5)
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في خمسة  - ىنا – , ككرد الفصؿ(1)"أقحـ الشرط بيف فعؿ الرؤية كما سد مسد مفعكليو"
 .(2)عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ

 :أْن( المصدرية المشددة والخفيفة) الفصل ب -الفاصل الثالث

, قػػػػاؿ تعػػػػالى:يقػػػع ىػػػػذا الفصػػػػؿ مػػػػع أفعػػػاؿ القمػػػػكب الم  فيػػػػدة لميقػػػػيف, مثػػػؿ: عممػػػػتي كتيقنػػػػتي
 . (4)َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ , كقكلو تعالى:(3)َّىن نن من زن رنُّٱ

أٍف( الخفيفة الناصبة لممضارع فيقع مع أفعاؿ القمكب التي تفيد الشؾ كعػدـ ) أما الفصؿ ب
تفصػػػيؿ  لتي, كفيمػػػا يػػػ(5)َّنئ مئ زئ رئُّٱ اليقػػػيف, مثػػػؿ: خشػػػيت, رجػػػكت. قػػػاؿ تعػػػالى:

 ذلؾ: 
 : َحِسَب: الفعل .1
 مث هت مت خت ُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:)أْن( الناصةةةةةبة لمفعةةةةةل المضةةةةةارع:  الفصةةةةةل ب - أ

 . (6)َّحج
 سٌد مسٌد مفعكلي )حسب(( ...المصدر المؤكؿ )أف تدخمكا

( بكسر السيف في الماضي: "ك) ًسبى فعؿ مف أفعاؿ القمكب, أخكات ظٌف, كفي مضارعو حى
ما في المشيكر, كمصدره الًحسباف كجياف كسر السيف كىك أجكد كفتحيا كىك أقيس كقد قرئ بي

في  - ىنا – , ككرد الفصؿ(7)بكسر الحاء, كأصمو مف الحساب بمعنى العد فاستعمؿ في الظف"
 .(8)تسعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ

                                                           

 (.53/ 29) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
 72, 71/ القصػص: 205/ الشػعراء: 88, 63, 28ىكد:  /47, 46, 40/ األنعاـ: 50المكاضع: يكنس:  (2)

 . 30, 28/ الممؾ: 10/ األحقاؼ: 52/ فصمت: 38/ الزمر: 
 [.194]البقرة:  (3)
 [.20]المزمؿ:  (4)
 [.52]المائدة:  (5)
 [.214]البقرة:  (6)
 (.314/ 2) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (7)
/ 4, 2/ العنكبػػػكت: 102/ الكيػػػؼ: 16/ التكبػػػة: 71المائػػػدة:  /142/ آؿ عمػػػراف: 214المكاضػػػع: البقػػػرة:  (8)

 . 36/ القيامة: 21الجاثية: 
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 يل ىل مل  يكُّٱ : قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:)أْن( المخففةةةةةةةة مةةةةةةةن الثقيمةةةةةةةة الفصةةةةةةةل ب - ب

 .(1)َّام
المخففػػػػػة النػػػػكف التػػػػػي ىػػػػػي أخػػػػػت )إف(  )ألػػػػف(: مركبػػػػػة مػػػػػف حػػػػرؼ )أٍف( المفتكحػػػػػة اليمػػػػػزة

 المكسكرة, ك)لٍف( الناصبة لمفعؿ المضارع. 
لػػف نجمػػع عظامػػو( خبػػر عػػف ) ضػػمير الشػػلف محػػذكؼ, كالجممػػة الكاقعػػة بعػػد أف (أف) كاسػػـ

 ضمير الشلف, كالمصدر المؤكؿ مف )أٍف كما بعدىا( سدي مسد مفعكلي )يحسب(. 
ة مسػػد مفعػػكلي فعػػؿ الظػػف, كاألخفػػش يجعػػؿ سػػيبكيو يجعػػؿ )أف مػػع اسػػميا كخبرىػػا( سػػادك"

ثانيػػػان؛ كذلػػػؾ أٌف مػػػف  كؿ )أم ألنػػػو مصػػػدر( كيقػػػدر مفعػػػكالن )أف مػػع جزئييػػػا( فػػػي مقػػػاـ المفعػػػكؿ األ
خػػكاص أفعػػاؿ القمػػكب جػػكاز دخػػكؿ )أٍف( المفتكحػػة اليمػػزة بعػػدىا فيسػػتغني الفعػػؿ ب )أف( كاسػػميا 

تكبي , حيث ينكر قدرة اهلل تعالى عمى إعػادة استفياـ تقرير ك . كىذه اآلية "(2)كخبرىا عف مفعكليو"
"  . (4)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع أربعة في -ىنا-الفصؿ ككرد, (3)المعدـك

( المشةةددة: الفصةةل ب - ت  نن من زن رن  مم ام يل ىل ُّٱ قػػاؿ تعػػالى: )أنَّ
 . (5)َّىن

فعػػػػؿ مضػػػػارع, كالفاعػػػػؿ )نحػػػػف(,  :مصػػػػدرية, )نممػػػػي( :مػػػػا() حػػػػرؼ مشػػػػبو بالفعػػػػؿ, :)أٌف(
 يحسبٌف(. ) ر المؤكؿ في محؿ نصب )اسـ أٌف(, كالمصدر المؤكؿ سد مسد مفعكليكالمصد

( متعمقػاف ب)خيػر(, ك)أٌف كاسػميا  ـٍ كيجكز إعراب )ما( مكصػكلة, )خيػر( خبػر أف )أًلىٍنفيًسػًي
 مػفأحػد عشػر مكضػعان محػتمالن  فػي -ىنػا-الفصؿ ككرد, (6)كخبرىا( سدت مسد مفعكلي )يحسبٌف(

 .(7)الكريـ القرآف
 
 
 

                                                           

 [.3]القيامة:  (1)
 (.339/ 29) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
 (.344/ 10) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (3)
 . 7, 5/ البمد: 3/ القيامة: 29المكاضع:  محمد:  (4)
 [.178: ]آؿ عمراف (5)
 (.174/ 1) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (6)
/ 44/ الفرقػػػػػاف: 115, 55/ المؤمنػػػػػكف: 104, 9/ الكيػػػػػؼ: 30/ األعػػػػػراؼ: 178المكاضػػػػػع: آؿ عمػػػػػراف:  (7)

 . 3/ اليمزة: 18/ المجادلة: 80, 37الزخرؼ: 
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 الفعل: َعِمَم:  .2
( المشددة: ) الفصل ب - أ  أنَّ

 .(1)َّمي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّٱ قاؿ تعالى:
في تسعة كستيف  - ىنا – , ككرد الفصؿ)أفي كاسميا كخبرىا( سديت مسد مفعكلي )يعممكف(

 . (2)مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ
 .(3)َّمك لك خك حك ُّٱ قاؿ تعالى:الفصل ب)أْن( المخففة من الثقيمة:  - ب

)أف( مخففػػة مػػف الثقيمػػة, كاسػػميا ضػػمير الشػػلف )أنػػؾ(, )صػػدقتنا( فعػػؿ مػػاض مبنػػي عمػػى 
كالجممة في محؿ رفع خبر أف, ك)أف كما بعدىا( في تلكيؿ  )نا( مفعكلو,ك السككف ك)التاء( فاعمو

 القػػرآف مػػف محتممػػة مكاضػػع خمسػػة فػػي - ىنػػا – الفصػػؿ ككرد, مصػػدر سػػد مسػػد مفعػػكلي )نعمػػـ(
 .(4)الكريـ
  .(5)َّمن زن  رن ممُّٱ قاؿ تعالى: )إّن(: بالفصل  - ت

ًمؽى الفعؿ )يعمـ( عف العمؿ؛ "ك  لكجكد )إف( في أكؿ الجممة كقد عدكا )إف( التي في خبرىا عي
الـ ابتداء مف المعمقات ألفعاؿ القمػب عػف العمػؿ, بنػاءن عمػى أف الـ االبتػداء ىػي فػي الحقيقػة الـ 

زحمقػػػت فػػػي الكػػػالـ كراىيػػػة اجتمػػػاع مؤكػػػديف جػػػكاب القسػػػـ كأف حقيػػػا أف تقػػػع قبػػػؿ )إف(, كلكنيػػػا 
 .(7)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع ةخمس في - ىنا – الفصؿ ككرد, (6)متصميف"

 

 

                                                           

 [.114]األنعاـ:  (1)
, 233, 231, 223, 209, 203, 196, 194, 187, 144, 77, 107, 106, 26المكاضع: البقرة:  (2)

, 97, 92, 49, 40, 34/ المائدة: 114/ األنعاـ: 194, 267, 260, 259, 244, 235, 235, 235
/ 123, 104, 78, 63, 36, 3, 2/ التكبة: 66, 41, 40, 28, 25, 24/ األنفاؿ:  75/ األعراؼ: 98

/ 21/ الكيؼ:  103, 39/ النحؿ:  97/ الحجر: 52/ إبراىيـ: 19/ الرعد:  80, 52/ يكسؼ: 14ىكد: 
/ 19/ محمد: 18/ الشكرل: 52/ الزمر:  78, 75, 50, 13/ القصص:  25/ النكر: 70, 54الحج: 

 . 14/ العمؽ: 20/ المزمؿ: 49/ الحاقة: 12/ الطالؽ: 5/ الصؼ: 20, 17/ الحديد: 7الحجرات: 
 [.113]المائدة:  (3)
 . 20, 20/ المزمؿ: 28الجف:  /29/ الحديد: 113المكاضع: المائدة:  (4)
 [.1]المنافقكف:  (5)
 (.235/ 28) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (6)
 . 1/ المنافقكف: 158/ الصافات: 16/ يس: 33/ األنعاـ: 42المكاضع: التكبة:  (7)
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3.  :  الفعل: ظنَّ
( المشددة الفصل ب - أ  .(1)َّ حس جس مخ جخ محُّٱ : قاؿ تعالى:)أنَّ

, ككرد الفصػػؿ ب)أٌف(  (2)تلكيػػؿ مصػػدر سػػد مسػػد مفعػػكلي يظنػػكف كاسػػميا كخبرىػػا فػػي (أفٌ )
 .(3)مف القرآف الكريـمحتمالن ظٌف( كمعمكليو في خمسة عشر مكضعان ) المشددة بيف الفعؿ

 زن رن مم ام يل ىل ُّٱ قػاؿ تعػالى: )أْن( المخففةة مةن الثقيمةة: الفصل ب - ب

 . (4)َّين ىن نن من

أف( مخففػػػػة مػػػػف )أٌف( المشػػػػددة, كاسػػػػميا ضػػػػمير الشػػػػلف, كسػػػػٌد المصػػػػدر مسػػػػٌد مفعػػػػكلي )"
فػي ثمانيػة مكاضػع  - ىنػا –, ككرد الفصػؿ (5)يػد اسػتمرار النفػي")ظننتـ(, كجيء بحرؼ )لف( المف

 .(6)مف القرآف الكريـمحتممة 
 .(7)َّحن  جن يم ىم مم خم حم ُّٱ : قاؿ تعالى:أْن( الناصبة) الفصل ب - ت

)أف(, ك)أف كما بعدىا( سٌدت مسٌد مفعكلي  تبيد( مضارع منصكب ب) ")أف( ناصبة,
 . (9)مف القرآف الكريـمحتممة اضع في أربعة مك  - ىنا - , ككرد الفصؿ(8))ظٌف("

 اليقينية(: ) الفعل: رأى .4
 مه جه ين ىن من ُّٱ :قػػػػاؿ تعػػػػالى)أْن( المخففةةةةة مةةةةن الثقيمةةةةة:  الفصةةةل ب - أ

 . (10)َّىه
, كلػـ يػرد غيػر (11)المخففة مف الثقيمػة (أف)لذلؾ جاء بعدىا ؛ بمعنى العمـ - ىنا –كالرؤية 

 ىذا المكضع في القرآف الكريـ. 
                                                           

 [.46]البقرة:  (1)
 (.120/ 1) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (2)
/ 53/ الكيػػػػػػؼ: 110, 42/ يكسػػػػػػؼ: 24, 22/ يػػػػػػكنس: 171/ األعػػػػػػراؼ: 249, 46المكاضػػػػػػع: البقػػػػػػرة:  (3)

 . 4/ المطففيف: 28/ القيامة: 20/ الحاقة: 2/ الحشر: 22/ فصمت: 24/ ص: 39القصص: 
 [.12]الفتح:  (4)
 (.164/ 26) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (5)
 . 15/ الحج: 12/ الفتح: 14االنشقاؽ:  /12, 7, 5/ الجف: 87/ األنبياء: 118المكاضع: التكبة:  (6)
 [.35]الكيؼ:  (7)
 (.218/ 2) ,لدعاسا ,إعراب القرآف (8)
 . 25/ القيامة: 2/ الحشر: 35/ الكيؼ: 230المكاضع: البقرة:  (9)
 [.89]طو:  (10)
 (.370/ 7) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (11)
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( المشةة الفصةةل ب - ب  مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ قػػاؿ تعػػالى:ددة: )أنَّ
 .(1)َّمن زن رن

أٌف( ) عمـ( كمعمكلييػا ب) , ككرد الفصؿ بيف الفعؿ(2)المصدر المؤكؿ سد مسد مفعكلي ير
  .(3)مف القرآف الكريـمحتمالن المشددة في اثنيف كثالثيف مكضعان 

 الفعل: زعم:  .5
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ : قػػاؿ تعػػالى:أّن( المشةةددة) الفصةةل ب - أ

 .(4)َّ يم ىم
أنيػـ آمنػكا( ) , كجممػة(5)بحيػث يتيمػو النػاس بػذلؾأك  مشكب بخطػل,أك  خبر كاذب,الزعـ: 

أٌف( المشددة في ثالثػة مكاضػع ) ب زعـ( كمفعكلييا) , ككرد الفصؿ بيفزعـ() سدت مسد مفعكلي
 .(6)مف القرآف الكريـمحتممة 

 . (7)َّ مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ قاؿ تعالى: )أْن( المخففة: الفصل ب - ب
, (8)مخففػػػػة مػػػػف الثقيمػػػػة, كفصػػػػؿ بينيػػػػا كبػػػػيف الفعػػػػؿ بحػػػػرؼ النفػػػػي )لػػػػف(" - ىنػػػػا – (فٍ أ)"

فػي محتممػيف , ككرد ذلػؾ فػي مكضػعيف زعػـ() )أٍف كمعمكلييا( سدي مسد مفعكلي كالمصدر المؤكؿ
 .(9)القرآف الكريـ

 
 
 

                                                           

 [.30]األنبياء:  (1)
 (.285/ 2) ,لدعاسا ,القرآفانظر: إعراب  (2)
/ 19/ إبػػػراىيـ: 149, 148/ األعػػػراؼ: 136, 126/ التكبػػػة: 44, 30/ األنبيػػػاء: 165المكاضػػػع: البقػػػرة:  (3)

/ الزمر: 27/ فاطر: 31, 20, 29/ لقماف: 225/ الشعراء: 43, 41/ النكر: 65, 63, 18/ الحج: 83مريـ: 
: 67/ العنكبكت: 86/ النمؿ: 99/ اإلسراء: 41د: / الرع71, 77/ يس: 59/ يكسؼ: 7/ المجادلة: 21 / الرـك
 . 33/ األحقاؼ: 15/ فصمت: 27/ السجدة: 37
 [.60]النساء:  (4)
 (.104/ 5) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (5)
 . 6/ الجمعة: 94/ األنعاـ: 60المكاضع: النساء:  (6)
 [.48]الكيؼ:  (7)
 (.188/ 7) بك حياف,, أالبحر المحيط في التفسير (8)
 . 48/ الكيؼ: 7 المكاضع: التغابف: (9)
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 الفصل بأحد أدوات الصدور:  - الفاصل الرابع

مػكب, كعنػد تحققػو يعمقيػا عػف العمػؿ لفظػان فقػط بجممػة أفعػاؿ الق - ىنػا – كيختص الفاصػؿ
دكف المعنػػى, بحيػػث يتحػػكؿ مفعػػكال فعػػؿ القمػػب إلػػى جممػػة اسػػمية تسػػد مسػػدىما؛ لػػذلؾ تكػػكف ىػػذه 

 الجممة في محؿ نصب, عمى النحك اآلتي:
(: أواًل: الفصل ب  )لعلَّ

 . (1)َّخس حس جس مخ جخُّٱ قاؿ تعالى: )درى(: الفعل

فػػي مكضػػع نصػػب بػػلدرم, كذكػػر  ()لعمػػو فتنػػة ة, كالجممػػةفجػػاءت )إف( نافيػػة ك)أدرم( معمقػػ
كجممػػة الترجػػي ىػػي مصػػب الفعػػؿ, كالككفيػػكف  - أيضػػان  –معمقػػة  - ىنػػا –أبػػك حيػػاف أٌف ")لعػػٌؿ( 

 لعٌؿ( مجرل )ىػؿ(, فكمػا يقػع التعميػؽ عػف )ىػؿ( كػذلؾ عػف )لعػٌؿ(, كال أعمػـ أحػدان ذىػب) يجركف
ف كاف ذلػؾأٌف )لعٌؿ( مف أدكات اإلى   ةخمسػ فػي - ىنػا – الفصػؿ ككرد, (2)ظػاىران فييػا" لتعميؽ كا 

 .(3)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع
 االستفهام(:) ثانيًا: الفصل ب

  الفعل: درى: .1
 .(4)َّهب مب خب حب جب هئ مئُّٱ قاؿ تعالى: الفصل بحرف )الهمزة(: - أ

العائد, كتقديره:  نافية كعمؽ فعؿ أدرم عف العمؿ بسبب حرؼ االستفياـ كحذؼ :)إف(ك"
 .(6)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع ثالثة في - ىنا – الفصؿ ككرد, (5)كعدكف بو"ما ت
 . (7)َّجل  مك لك خك حك جكُّٱ قاؿ تعالى: أي(:) الفصل باسم االستفهام - ب

)أم( اسػػـ اسػػتفياـ مبنػػي عمػػى الضػػـ فػػي محػػؿ رفػػع مبتػػدأ, كالجػػار كالمجػػركر متعمقػػاف  ؼ
 تػػػػدركف( المعمقػػػػة عػػػػف العمػػػػؿ) د مفعػػػػكليكالجممػػػػة سػػػػدت مسػػػػ نفعػػػػان( تمييػػػػز,ك) بػػػػالخبر )أقػػػػرب(,

 باالستفياـ.

                                                           

 [.111]األنبياء:  (1)
 (.474/ 7) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (2)
 . 3/ عبس: 17/ الشكرل: 63/ األحزاب: 1/ الطالؽ: 111المكاضع: األنبياء:  (3)
 [.109]األنبياء:  (4)
 (.174/ 17) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (5)
 . 25, 10/ الجف: 109المكاضع: األنبياء:  (6)
 [.11]النساء:  (7)



185 
 

, بقكلو: كيجكز فيو عندم كجوه آخر لـ يذكركه كىك " كذكر أبك حياف في تفسيره كجيان آخرى
عمى مذىب سيبكيو, كىك: أف تككف أييـ مكصكلة مبنية عمى الضـ, كىي مفعكؿ بتدركف, كأقرب 

في مكضعيف محتمميف مف القرآف  - ىنا – , ككرد الفصؿ(1)خبر مبتدأ محذكؼ تقديره ىـ أقرب"
 .(2)الكريـ
  .(3)َّحج مث هت متُّٱ قاؿ تعالى: )ما االستفهامية(: الفصل ب - ت

)مػػػا( مبتػػػدأ, ك)الحاقػػػة( خبػػػر, كالجممػػػة فػػػي مكضػػػع نصػػػب ب)أدراؾ(, كأدراؾ معمقػػػة عػػػف 
 العمؿ. 

إلػػى  درل( أف يعػػدل بالبػػاء, كقػػد تحػػذؼ عمػػى قمػػة, فػػإذا دخمػػت ىمػػزة النقػػؿ تعػػدل) كأصػػؿ"
لى اآلخر بحرؼ الجر, فقكلو: )ما الحاقة( بعد أدراؾ في مكضع نصب بعػد إسػقاط  كاحد بنفسو كا 

 .(4)حرؼ الجر"

ركم عف ابف عباس: )كؿ  شػيء مػف القػرآف مبالغةه في التيكيؿ كالتعظيـ, ك"كفي ىذه اآلية 
.. كالمػراد أٌف . و(مف قكلو: )ما أدراؾ( فقد أدراه, ككؿ  شيء مف قكلػو: )كمػا يػدريؾ( فقػد طػكم عنػ

مفعكؿ )ما أدراؾ( محقؽ الكقكع؛ ألف االستفياـ فيو لمتيكيؿ, كأٌف مفعكؿ )مػا يػدريؾ( غيػر محقػؽ 
 فػػػي - ىنػػػا – الفصػػػؿ ككرد, (5)الكقػػكع؛ ألف االسػػػتفياـ فيػػػو لإلنكػػػار كىػػػك فػػػي معنػػى نفػػػي الداريػػػة"

 .(6)الكريـ القرآف مف محتمالن  ان ضععشر مك  ةثماني
 نية(: اليقي) الفعل: رأى .2

 .(7)َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حقُّٱ قاؿ تعالى:

 

 

                                                           

 (.544/ 3) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (1)
 . 34/ لقماف: 11المكاضع: النساء:  (2)
 [.3]الحاقة:  (3)
 (.254/ 10) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (4)
 (.114/ 29) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (5)
/ 27/ المػػػػػػػدثر: 26, 3/ الحاقػػػػػػػة: 9/ األحقػػػػػػػاؼ: 32/ الجاثيػػػػػػػة: 52/ الشػػػػػػػكرل: 34المكاضػػػػػػػع: لقمػػػػػػػاف:  (6)

/ 10, 3/ القارعػة: 2/ القػدر: 12/ البمػد: 2/ الطػارؽ: 19, 8/المطففػيف:  18, 17/ االنفطػار: 14المرسالت: 
 . 5اليمزة: 

 [.28]ىكد:  (7)
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اسػػتفياـ تقريػػرم إذا كػػاف فعػػؿ الرؤيػػة " أرأيػػتـ( اسػػتفياـ عػػف الرؤيػػة بمعنػػى االعتقػػاد, كىػػك)ك
غير عامػؿ فػي مفػرد, فيػك تقريػر عمػى مضػمكف الجممػة السػادة مسػد مفعػكلي )رأيػتـ(, كلػذلؾ كػاف 

 يسػػػػتعمؿ إال فػػػػي طمػػػػب مػػػػف حالػػػػو حػػػػاؿ مػػػػف يجحػػػػد معنػػػػى أخبركنػػػػي, كلكنػػػػو الإلػػػػى  معنػػػػاه آئػػػػال
 . (2)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع ثالثة في - ىنا – الفصؿ ككرد, (1)الخبر"

 عمم(: ) الفعل .3
 .(3)َّمب خب حب جب هئُّٱ قاؿ تعالى: :أي() الفصل باسم االستفهام

د ذلػػؾ , ككر (4))عػػرؼ( بمعنػى كالفعػػؿ مكصػكؿ اسػػـ أك معمػؽ, كالفعػػؿ ,اسػتفياـ اسػػـ :)أينػا(
 .(5)مف القرآف الكريـمحتممة مكاضع  ةفي ثالث

 ما( النافية: ) ثالثًا: الفصل ب
 .(6)َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ قاؿ تعالى:الفعل: َعمم:  .1

 فػي - ىنػا – الفصػؿ ككرد, (8)يعمػـ معمقػة", ك"(7)"الجممة المنفيػة تسػد مسػد مفعػكلي عممػت"
 .(9)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع ةخمس
: الفعل: .2  . (10)َّنب مب زب رب يئُّٱ قاؿ تعالى: ظنَّ

ير ىذا , كلـ يرد غ(11)ما ليـ مف محيص( سٌدت مسٌد مفعكلي ظف") كالجممة" )ما( نافية,
 المكضع في القرآف الكريـ.

 

 
                                                           

 (.51/ 12) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
 . 38/ الزمر: 28/ ىكد: 40المكاضع: األنعاـ:  (2)
 [71]طو:  (3)
 (359/ 7), أبك حياف, انظر: البحر المحيط (4)
 . 71/ طو: 227/ الشعراء: 12المكاضع: الكيؼ:  (5)
 [.35]الشكرل:  (6)
 (.1134/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (7)
 (.342/ 9) بك حياف,, أالبحر المحيط في التفسير (8)
 . 65/ األنبياء: 35/ الشكرل: 79/ ىكد: 102/ اإلسراء: 73المكاضع: يكسؼ:  (9)
 [.48]فصمت:  (10)
 (.178/ 3) ,لدعاسا ,إعراب القرآف (11)
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 الم االبتداء(: ) رابعًا: الفصل ب
 . (1)َّمث هت مت خت حت جتُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: َعمم: .1

النسبة هلل فيراد بيا التكثير, ك)نعمـ( مضارع يتعدل )قد( تفيد التقميؿ مع المضارع, أما ب
, كجممة (2)كلكنو عمؽ بسبب الـ االبتداء في خبر إف؛ كليذا كسرت ىمزتيا بعد )نعمـ(" لمفعكليف,

 .(3))إنو ليحزنؾ( سدت مسد مفعكلي الفعؿ)نعمـ( كىك "معمؽ عف العمؿ بكجكد الالـ"

 .(4)َّام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقُّٱ كقكلو تعالى:

 الػػالـ( الـ االبتػػداء, )مػػف( اسػػـ مكصػػكؿ مبنػػي عمػػى السػػككف فػػي محػػؿ رفػػع مبتػػدأ, كجممػػة)
 الفصػؿ ككرد ,(5)عمقػة عػف العمػؿ بسػبب الـ االبتػداءلمف اشتراه( سٌدت مسػد مفعػكلي )عممػكا( الم)
 . (6)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع ةست في - ىنا –

 )إْن( النافية:  خامسًا: الفصل ب

 .(7)َّىب نب مب زب ربُّٱ قاؿ تعالى: :الفعل: ظنَّ 

ير , كلـ يرد غ(8)في محؿ نصب سدت مسد مفعكلي ظف المعمؽ ب )إف("( جممة )لبثتـ"
 ىذا المكضع في القرآف الكريـ.

 الفصل بمتعمقات فعل القمب:  - امسالفاصل الخ
 الفصل ب )المعمول(: - أ

 . (9)َّحط مض خض حضُّٱ قاؿ تعالى: اعتقد(:) الفعل: جعل .1

شركاء(, كقػدـ ) متعمؽ ب :(مفعكلو الثاني, ك)هلل :, ك)شركاء(عكؿ أكؿ )جعمكا(مف :الجف()
نكػػ ؛المفعػػكؿ الثػػاني عمػػى األكؿ تقػػديـ كذكػػره أسػػبؽ, ك" ,فصػػار لػػذلؾ أىػػـ ,ارألنػػو محػػؿ تعجيػػب كا 

                                                           

 [.33]األنعاـ:  (1)
 (.299/ 1) ,لدعاسا ,إعراب القرآف (2)
 (.197/ 7) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (3)
 [.102]البقرة:  (4)
 (.45/ 1) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (5)
 . 1/ المنافقكف: 16/ يس: 158/ الصافات: 42/ التكبة: 33/ األنعاـ: 102المكاضع: البقرة:  (6)
 [.52]اإلسراء:  (7)
 (.64/ 15) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (8)
 [.100]األنعاـ:  (9)
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إذ يجعمػكف  ,المجركر عمى المفعكؿ فػي قكلػو: )هلل شػركاء( لالىتمػاـ كالتعجيػب مػف خطػؿ عقػكليـ
 ىنػا – الفصػؿ ككرد ,(1)كقاتػو ألف المشػركيف يعترفػكف بػلف اهلل ىػك خػالؽ الجػف"هلل شركاء مػف مخم

 .(2)الكريـ القرآف مف محتمميف مكضعيف في -
 .(3)َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ قاؿ تعالى:الفعل: وجَد:  .2

لػػػو( )كؿ, كالمفعػػػكؿ الثػػػاني )كليػػػان(, "متعمقػػػاف بالفعػػػؿ )يجػػػد( كىمػػػا المفعػػػكؿ األ :)مػػػف دكف(
فػػي مكضػػعيف محتممػػيف مػػف القػػرآف  - ىنػػا – , ككرد الفصػػؿ(4)"ذكؼ حػػاؿ مػػف كليػػان متعمقػػاف بمحػػ

 . (5)الكريـ
 . (6)َّخئ حئ جئ يي ىي ني ميُّٱ قاؿ تعالى:الفعل: عمم:  .3
 . (7)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع خمسة في - ىنا – الفصؿ ككرد
4. :  .َّحي جي يه ىه مه جهُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: ظنَّ

 , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. (8)باهلل( متعمقاف بيظنكف")"
 ثانيًا: أفعال التحويل: 

 . (9)َّجب هئ مئ خئُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: جعل )صّير(: - أ

 ... مفعػػكليف, كىمػا )األرضى كفراشػػان(,إلػى  يجػكز أف يكػػكف )جعػؿ( بمعنػػى صػٌير, فيتعػػدل"
 مػػف محتممػػة مكاضػػع ةسػػت فػػي - ىنػػا – الفصػػؿ ككرد, (10))كلكػػـ( متعمػػؽ بػػػ )جعػػؿ(؛ أم ألجمكػػـ"

 .(11)الكريـ القرآف
 
 

                                                           

 (.406/ 7) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
 .100/ األنعاـ: 22المكاضع: البقرة:  (2)
 [.123]النساء:  (3)
 (.224/ 1) ,لدعاسا ,إعراب القرآف (4)
 .173/ النساء: 123المكاضع: النساء:  (5)
 [.9]الجاثية:  (6)
 . 9/ الجاثية: 38/ القصص: 33/ النكر: 65/ مريـ: 51المكاضع: يكسؼ:  (7)
 (.167/ 1) ,لدعاسا ,إعراب القرآف (8)
 [.22]البقرة:  (9)
 (.39/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (10)
 . 72, 71/ القصص: 47, 35/ الفرقاف: 53/ طو: 22المكاضع: البقرة:  (11)
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 : المضاف إليه() الفصل ب - ب
 أواًل: أفعال القموب: 

  .(1)َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱقاؿ تعالى:  الفعل: وجد: .1
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جضُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: الفعةةةةةل: عمةةةةةم: .2
 .(2)َّجف
 .الكريـ قرآفال في المكضع ىذا غير يرد كلـ

3. :  . (3)َّجغ مع جع مظ حطُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: ظنَّ
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

 .(4)َّمث هت مت ختُّٱ قاؿ تعالى: اليقينية(:) الفعل: رأى .4
 ىػػذا غيػػر يػػرد كلػػـ ,(5))كػػؿ( مفعػػكؿ بػػو أكؿ, )أمػػة( مضػػاؼ إليػػو, )جاثيػػة( مفعػػكؿ بػػو ثػػاف

 .الكريـ القرآف في المكضع
 : أفعال التحويل: ثانياً 
 , كقكلو تعالى:(6)َّمت زت رت يب ىب نب مب زبُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: اّتخذ: .1

 . (7)َّمغ جغ مع جعُّٱ
 .الكريـ القرآف في يف المحتمميفالمكضع ىذيف غير يرد كلـ

 .(8)َّجل مك لك خك حكُّٱ قاؿ تعالى:الفعل: جعل:  .2
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
 
 

                                                           

 [.30]آؿ عمراف:  (1)
 [.29]الحديد:  (2)
 [.24]يكنس:  (3)
 [.28]الجاثية:  (4)
 (.219/ 3) ,لدعاسا ,إعراب القرآفانظر:  (5)
 [.64عمراف:  ]آؿ (6)
 [.32]الزخرؼ:  (7)
 [.24]مريـ:  (8)
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 الفصل بالعطف:  - ت

(:) الفعل  . (1)َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ قاؿ تعالى: ظنَّ

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, (2)")بلنفسيـ( متعمؽ بمفعكؿ بو ثاف"
 

 الفصل بجممة الصمة:  - ث

 . (3)َّخت حت جت هب مب خبُّٱقاؿ تعالى:  الفعل: زعم: .1

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

 . (4)َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ قاؿ تعالى: الفعل: عمم: .2

 . (5)مكاضع محتممة مف القرآف الكريـأربعة في  - ىنا - ككرد الفصؿ

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغٱُّ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: الفعةةةةةةةل: حسةةةةةةةب: .3
 .(6)َّلك

 .(7)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع أربعة في - ىنا – الفصؿ ككرد
 الفصل بحرف الجر الزائد:  - الفاصل السادس

 )من(: حرف الجر - أ

 . (8)َّحج مث هت مت ختُّٱقاؿ تعالى:  فعل: وجد:ال -
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
 
 

                                                           

 [.12]النكر:  (1)
 (.234/ 18) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (2)
 [.7]التغابف:  (3)
 .[35الشكرل: ] (4)
 . 35/ الشكرل: 227/ الشعراء: 54/ الحج: 39المكاضع: النحؿ:  (5)
 .[29محمد: ] (6)
 .  29/ محمد: 21/ الجاثية: 4 / العنكبكت:102المكاضع: الكيؼ:  (7)
 [.102]األعراؼ:  (8)
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 .(1)َّحق مف خف حف جف مغ جغ معُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: عمم: -
 . (2)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع ثالثة في - ىنا – الفصؿ ككرد

 الباء(: ) حرف الجر - ب

 .(3)َّيم ىم مم خم حمُّٱ قاؿ تعالى:: الفعل: َعِمم

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, (4)كضمف فعؿ يعمـ معنى يكقف فمذلؾ عدم بالباء""
 الفصل ببعض الحروف:  - الفاصل السابع

 : نون التوكيد الثقيمة - أ

 أواًل: أفعال القموب: 

 .(5)َِّّ ُّ َّ ٍُّّٱ قاؿ تعالى: الفعل: عمم:

 . (6)الكريـ آفالقر  مف محتممة مكاضع ثالثة في - ىنا – الفصؿ ككرد

 ثانيًا: أفعال التحويل: 
 حب جب هئ  مئ خئ حئجئ ييٱُّ قػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى: الفعةةةةةةةةةةةةةل: اتخةةةةةةةةةةةةةذ: .1

 .(7)َّخب
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
 . (8)َّني مي زي ري ٰى ين ىن ننُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: جعل: .2

 ألجعمنػػػػؾ مػػػف المسػػػػجكنيف(, كلػػػػـ يقػػػػؿ) لفظػػػػة - كجػػػػؿ عػػػز –كفػػػي ىػػػػذه اآليػػػػة اختػػػػار اهلل 
ألنػػو يفيػػد معنػػى ألجعمنػػؾ  ؛ألنػػو أنسػػب بمقػػاـ التيديػػدننؾ(, فسػػمؾ فيػػو طريقػػة اإلطنػػاب؛ ")ألسػػج

                                                           

 [.51]يكسؼ:  (1)
 . 102/ البقرة: 38/ القصص: 51المكاضع: يكسؼ:  (2)
 [.14]العمؽ:  (3)
 (.449/ 30) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (4)
 [.88]ص:  (5)
 . 88/ ص: 11, 11المكاضع: العنكبكت:  (6)
 [.118]النساء:  (7)
 [.29ء: ]الشعرا (8)
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 ىػذا غيػر يػرد كلػـ, (1)فالمقصػكد تػذكير مكسػى بيػكؿ السػجف"كاحدان ممف عرفت أنيػـ فػي سػجني, 
 .الكريـ القرآف في المكضع

 تاء التأنيث الساكنة:  - ب
 .(2)َّزت رت يب ىبُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: اّتخذ:

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير دير  كلـ
 الفصل بين معمولي الفعل الناسخ المسألة الثانية:

 الفصل بالالم:  - الفاصل األول

 أواًل: أفعال القموب: 
 . (3)َّمخ جخ مح جحُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: وجد: .1

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
2. :   .(4)َّجي يه ىه مهُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: ظنَّ

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
 الفصل بجممة ال محل لها من اإلعراب:  - الفاصل الثاني

 , كيتكزع عمى النحك اآلتي: -ىنا - يتعيف كجكب الفصؿالفصل بجممة الصمة:  - أ
 أواًل: أفعال القموب: 

 .(5)َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: وجد: .1

محضػػػران( مفعػػػكالن بػػػو ثانيػػػان, كفصػػػؿ بينيمػػػا ك) مػػػا( مفعػػػكالن بػػػو أكالن,) فجػػػاء االسػػػـ المكصػػػكؿ
() بجممػػة الصػػمة فػػي ثالثػػة مكاضػػع محتممػػة مػػف القػػرآف  - ىنػػا – , ككرد الفصػػؿعممػػت مػػف خيػػرو

 .(6)الكريـ

 

 
                                                           

 (.122/ 19) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
 [.17]مريـ:  (2)
 [.102]األعراؼ:  (3)
 [.186]الشعراء:  (4)
 [.30]آؿ عمراف:  (5)
 .49/ الكيؼ:  44/ األعراؼ: 30المكاضع: آؿ عمراف:  (6)
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 .(1)َّىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يكُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: )حسب(: .2

ا عف الجـز بلنيـ يككف نيين كباألحرل  ,نيي عف أف يظف أنيـ أمكات"كالحسباف: الظف فيك 
 . (3)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع عشرة في - ىنا – الفصؿ ككرد , (2)أمكات"

 . (4)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ قاؿ تعالى: اليقينية(:) الفعل: رأى .3

مف رؤية القمب ففي مكضع المفعكؿ أك  إف كانت مف رؤية العيف كاف )يسارعكف( حاال,"
المكصكؿ ال محٌؿ  في قمكبيـ مرض( صمة) كبالتالي عمى االعتبار الثاني تككف جممة, (5)الثاني"

 . (6)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع سبعة في - ىنا – الفصؿ ككرد, ليا مف اإلعراب
 ثانيًا: أفعال التحويل: 

 . (7)َّهب مب خب حب جب هئ  مئُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: اّتخذ: .1
 .(8)الكريـ القرآف مف محتممة كاضعم ثالثة في - ىنا – الفصؿ ككرد

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّٱ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: الفعةةةةةةل: جعةةةةةةل: .2

 . (9)َّرب

األكؿ, كفصػؿ  , ك)مػا( ىػي المفعػكؿ(10)مفعكؿ ثاف عمى أف )جعؿ( بمعنى صٌير": ")زينة(
 .(11)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع خمسة في - ىنا – الفصؿ ككرد , بينيما بجممة الصمة

 
 

                                                           

 [.169]آؿ عمراف:  (1)
 (.165/ 4) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (2)
/ 4/ العنكبكت: 57/ النكر: 102/ الكيؼ: 59/ األنفاؿ: 188, 180, 178, 169آؿ عمراف:  المكاضع: (3)

 . 29/ محمد: 21الجاثية: 
 [.52]المائدة:  (4)
 (.292/ 4) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (5)
 . 4 / األحقاؼ:23/ الجاثية: 6/ سبل: 38, 60/ الزمر: 30/ األنبياء: 165المكاضع: البقرة:  (6)
 [.98]التكبة:  (7)
 . 99, 98/ التكبة: 57المكاضع: المائدة:  (8)
 [.7]الكيؼ:  (9)
 (.838/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (10)
 . 50/ الشكرل: 82/ ص: 53/ الحج: 8, 7المكاضع: الكيؼ:  (11)
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تراضية, كيتكزع عمى النحك بالجممة االع - ىنا – يجكز الفصؿممة اعتراضية: الفصل بج - ب
 اآلتي:

 .(1)َّحب جب هئ مئ خئ حئُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: وجد: .1

ك)اليػػاء( ضػػمير متصػػؿ فػػي محػػؿ نصػػب مفعػػكؿ بػػو أكؿ, ك)إف شػػاء اهلل( جممػػة معترضػػة "
ف محتممػيف مػف القػرآف فػي مكضػعي - ىنػا – , ككرد الفصػؿ(2)ك)صابران( مفعكؿ بو ثاف )لتجػدني("

 . (3)الكريـ
 . (4)َّمثبورا  وإني ألظنك يا فرعون ُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: ظّن: .2

ثبيكران " ثبيػكري ك  ,النِّػداء, كاعتػرض بػيف المفعػكليف ب( مفعكؿ ثافو )مى  الفصػؿ ككرد, (5)الميمػؾ": المى
 .(6)الكريـ القرآف مف محتمميف مكضعيف في - ىنا –

 نت مت زترت يب ىب نب مبُّٱ قػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػالى: الفعةةةةةةةةةةةةل: جعةةةةةةةةةةةةل: .3

 .(7)َّىت
يػػر , كلػػـ يػػرد غ(8): ال محػػؿ ليػػا اعتراضػػية لتلكيػػد االسػػترحاـ"(النػػداء: رب )الثالثػػة) "كجممػة:

 ىذا المكضع في القرآف الكريـ.
 الفصل بالتوابع:  - الفاصل الثالث

 بجميع التكابع, كتتكزع عمى النحك اآلتي:  - ىنا – يجكز الفصؿ
 الفصل بالنعت: - أ

 القموب:  أواًل: أفعال
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعػالى: الفعل: وجد: .1

 . (9)َّحن

                                                           

 [.69]الكيؼ:  (1)
 (.632/ 5) , دركيش,إعراب القرآف كبيانو (2)
 102/ الصافات: 69: الكيؼ: المكاضع (3)
 [.102]اإلسراء:  (4)
 (.3383)ص  ,ابف عادؿ ,تفسير المباب (5)
 . 102, 101المكاضع: اإلسراء:  (6)
 [.6]مريـ:  (7)
 (.272/ 16) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (8)
 [.22]المجادلة:  (9)
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, ففصػؿ بػيف المفعػكؿ (1), ك)تجػد( بمعنػى تصػادؼ")تجػد( عػكؿ الثػاني ؿ)يكادكف( ىػك المف"
 المكضػع ىػذا غيػر يػرد كلػـ, يؤمنػكف بػاهلل() يػكادكف( بجممػة النعػت) قكمان( كالمفعكؿ الثاني) األكؿ
 .الكريـ القرآف في
 . (2)َّهت مت خت حت جت هب مبُّٱقاؿ تعالى:  اعتقد(:) عل: جعلالف .2

 ىػذا غيػر يرد كلـ ,(3)ا( مفعكؿ بو ثاف)الذيف( مكصكؿ في محؿ نصب نعت لممالئكة )إناثن 
 .الكريـ القرآف في المكضع

 ثانيًا: أفعال التحويل:
 .(4)َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ قاؿ تعالى: الفعل: جعل: .1

جعؿ( كىما: ) , كفصؿ بالكصؼ بيف مفعكلي(5)لمرؤيا" فإنو كصؼ( )التي أريناؾ قكلو:"
 . (6)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – , ككرد الفصؿ)الرؤيا, فتنة(

 الفصل بالعطف:  - ب
 أواًل: أفعال القموب: 

 .(7)َّمي خي حي جي يهُّٱ قاؿ تعالى: اعتقد(:) جعل الفعل: .1

)بػػػػيف( ظػػػػرؼ معطػػػػكؼ عمػػػػى  )بينػػػػو( ظػػػػرؼ منصػػػػكب متعمػػػػؽ بمحػػػػذكؼ مفعػػػػكؿ بػػػػو ثػػػػاف"
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, (8)األكؿ"

 . (9)َّىن من خن حن جن يمُّٱ قاؿ تعالى: اليقينية(:) الفعل: رأى .2

عمميػػػػة( نصػػػػبت ) , فػػػػإف كانػػػػت(10)ك)أراؾ( "يحتمػػػػؿ أف تكػػػػكف بصػػػػرية كأف تكػػػػكف عمميػػػػة"
 صػػؿ بينيمػػا باالسػػـ المعطػػكؼ, كف(11)فػػي ضػػالؿ() الضػػمير المتصػػؿ(, كالثػػاني) مفعػػكليف, األكؿ

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ , قكمؾ()
                                                           

 (.1214/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (1)
 [.19ؼ: ]الزخر  (2)
 (.73/ 25) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (3)
 [.60]اإلسراء:  (4)
 (.146/ 15) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (5)
 . 4/ األحزاب: 60/ اإلسراء: 37المكاضع: إبراىيـ:  (6)
 [.158]الصافات:  (7)
 (.91/ 23) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (8)
 [.74]األنعاـ:  (9)
 (.562/ 4) , أبك حياف,بحر المحيط في التفسيرال (10)
 (.195/ 7) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (11)
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 ثانيًا: أفعال التحويل: 
 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبٱُّ قاؿ تعالى: الفعل: اّتخذ: .1

 . (1)َّىث نث مث زث

)يػػاء  , كالمفعػػكؿ األكؿ(2)مفعػػكليف؛ ألنيمػػا بمعنػػى صػػيركني"إلػػى  ")اتخػػذكني(: ىػػذه تتعػػدل
 فػػي - ىنػػا – الفصػػؿ ككرد, كأمػػي() إليػػيف(, كفصػػؿ بينيمػػا باالسػػـ المعطػػكؼ) ثػػاني, كالالمػػتكمـ(
 .(3)الكريـ القرآف في محتممة مكاضع عشرة
 . (4)َّجن يم ىم ممُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: جعل: .2

, كفصػػػػػؿ بينيمػػػػا باالسػػػػػـ (5)مفعػػػػكؿ ثػػػػاف": مفعػػػػكؿ أكؿ, ")آيػػػػػة( :ىػػػػػا() الضػػػػمير المتصػػػػؿ
 .(6)في عشرة مكاضع محتممة في القرآف الكريـ - ىنا – , ككرد الفصؿ)ابنيا( المعطكؼ

  الفصل بالبدل: - ت

 . (7)َّ خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: اّتخذ:

, كلػـ (8))اتخذكا(, أم صيركا القػرآف ميجػكران بإعراضػيـ عنػو" ىك مفعكؿ ثاف ؿ: ")ميجكران(
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.يرد غ

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيٱٱُّ قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى: الفعةةةةةةةةل: جعةةةةةةةةل:
ٌَّّ(9). 

 

                                                           

 [.116]المائدة:  (1)
 (.475/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (2)
/ 106, 56, 50/ الكيػػػػػػػػؼ: 31, 23, 16/ التكبػػػػػػػػة: 116, 51/ المائػػػػػػػػدة: 80المكاضػػػػػػػػع: آؿ عمػػػػػػػػراف:  (3)

 . 1الممتحنة: 
 [.91]األنبياء:  (4)
 (.926/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (5)
/ 62/ الفرقػػاف: 50/ المؤمنػػكف: 91/ األنبيػػاء: 58/ طػػو: 95, 94/ الكيػػؼ: 45, 12المكاضػػع: اإلسػػراء:  (6)

 . 158/ الصافات: 18سبل: 
 [.30]الفرقاف:  (7)
 (.985/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (8)
 [.35]الفرقاف:  (9)
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 فػي - ىنػا – الفصػؿ ككرد, )أخاه, كزيران( كفصؿ بو بيف المفعكليف ,(1)ىك بدؿ": ")ىاركف(
 .(2)الكريـ القرآف في محتممة مكاضع ثالثة

 الفصل بالمضاف إليه:  - اصل الرابعالف

 أواًل: أفعال القموب: 
 كذلؾ أف يككف المفعكؿ األكؿ: الفعل: وجد: .1
 رن مم ام يل ىلُّٱ قػػاؿ تعػػالى: ال(:) اسةةم معةةرفإلةةى  مضةةاف - أ

 . (3)َّمن زن

 الفصؿ ككرد, الييكد( مفعكؿ بو ثافك) الناس( مضاؼ إليو مجركر,) )أشدي( مفعكلو األكؿ,
 .(4)الكريـ القرآف في محتممة مكاضع خمسة في - ىنا –

 ضمير: إلى  مضاف - ب
 (5)َّيك ىك مك لكُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )هم(:إلى  مضاف. 

 . (6)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا – ؿككرد الفص
 (7)َّحت جت هب مب خب حبُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )نا(:إلى  مضاف. 

 . (8)الكريـ القرآف في محتممة مكاضع ثالثة في - ىنا – الفصؿ ككرد
 الضمير:إلى  مضافان  الفعل: ألفى: .2

 (9)َّ مخ جخ مح جحُّٱ قاؿ تعالى: )هم(: الضمير. 
 مكضع في القرآف الكريـ.ير ىذا الكلـ يرد غ

 (10)َّىف يث ىث نثُّٱ (: قاؿ تعالى:)ها الضمير . 

                                                           

 (.986/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (1)
 . 35/ الفرقاف: 35/ إبراىيـ: 97المكاضع: المائدة:  (2)
 [.82]المائدة:  (3)
 . 23/ الفتح:  43, 43/ فاطر: 62/ األحزاب: 82المكاضع: المائدة:  (4)
 [.17]األعراؼ:  (5)
 . 102, 17المكاضع: األعراؼ:  (6)
 [.74]الشعراء:  (7)
 . 23, 22/ الزخرؼ: 74المكاضع: الشعراء:  (8)
 [.69]الصافات:  (9)
 [.25]يكسؼ:  (10)



198 
 

في  السككف عمى مبني ظرؼ :(لدل) ,إليو مضاؼ :(ىا)ك ,منصكب بو مفعكؿ :(سيدىا)"
 ىػػػذا غيػػػر يػػػرد كلػػػـ, (1)البػػػاب" لػػػدل مكجػػػكدان  أم ؛ثػػػاف بػػػو مفعػػػكؿ بمحػػػذكؼ متعمػػػؽ نصػػػب محػػػؿ

 .الكريـ القرآف في المكضع
 جح مج حج مث هت مت ختٱُّ قاؿ تعػالى: د(:اعتق) الفعل: جعل .3

 . (2)َّجس مخ جخ مح
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

 . (3)َّحق مف خفحف جف مغ جغُّٱ :تعالى قاؿ :حسب: الفعل .4

 كاقعػػػػة أم )يحسػػػػبكف(, ؿ الثػػػػاني المفعػػػػكؿ مكضػػػػع فػػػػي ")عمػػػػييـ(, أكؿ بػػػػو مفعػػػػكؿ( كػػػػؿ)
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير دير  كلـصيحةو(, ) , كفصؿ بينيما بالمضاؼ إليو(4)عمييـ"

 ثانيًا: أفعال التحويل: 
 ذلؾ أف يككف المفعكؿ األكؿ: الفعل: اّتخذ: و .1
 .(5)َُّّ َّ ٍّ ٌُّّٱ :قاؿ تعالى اسم معرفة:إلى  مضافاً  - أ

 . (6)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ
 ضمير: إلى  مضافاً  - ب
 (7)َّىه مه جه ين ىن منُّٱ قاؿ تعالى: هم(:) الضمير. 

 . (8)في خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ
 (9)َّهن من خن حنُّٱ قاؿ تعالى:: كم() الضمير. 

 .(10)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع ةأربع في - ىنا – الفصؿ ككرد
 

                                                           

 (.408/ 12) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (1)
 [.19]التكبة:  (2)
 . 4المنافقكف:  (3)
 (.181/ 10) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (4)
 [.35]الجاثية:  (5)
 . 35/ الجاثية: 231كاضع: البقرة: الم (6)
 [.70]األنعاـ:  (7)
 . 2/ المنافقكف: 16/ المجادلة: 31/ التكبة: 51/ األعراؼ: 70المكاضع: األنعاـ:  (8)
 [.57]المائدة:  (9)
 . 94, 92/ النحؿ: 23/ التكبة: 57المكاضع: المائدة:  (10)
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 (1)َّمف خف حف جف  مغُّٱ قاؿ تعالى: هاء الغائب(:) الضمير. 
 (2)الكريـ القرآف مف محتمميف مكضعيف يف - ىنا – الفصؿ ككرد

 (3)َّمخ جخ مح جحُّٱ قاؿ تعالى: ياء المتكمم(:) الضمير. 
 (4)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع ثالثة في - ىنا - الفصؿ ككرد

 كذلؾ أف يككف المفعكؿ األكؿ:  الفعل: جعل: .2
 كذلؾ كما يمي: معرفة:إلى  مضافاً  - أ

 (5)َّيق ىق يف ىفُّٱ :قاؿ تعالى ال(:) اسم معرف بإلى  مضاف. 
 (6)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع أربعة في - ىنا – الفصؿ ككرد

  ًحط مض خض حضٱُّ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: اسةةةةةةةم موصةةةةةةةول:إلةةةةةةةى  مضةةةةةةةافا 
 . (7)َّمظ

 كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. 
 .(8)َّجم هل ملخل حل جل مكُّٱ قاؿ تعالى: اسم نكرة:إلى  مضافاً  - ب

 .الكريـ آفالقر  في المكضع ىذا غير يرد كلـ
 ضمير: إلى  مضافاً  - ت

 (9)َّخس حس جسُّٱ قاؿ تعالى: كم(:) الضمير. 
 (10)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع خمسة في - ىنا – الفصؿ ككرد

 (11)َّهئ مئ خئُّٱ قاؿ تعالى: هم(:) الضمير . 
 . (12)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ

                                                           

 [.43]الفرقاف:  (1)
 . 23ة: / الجاثي43المكاضع: الفرقاف:  (2)
 [.106]الكيؼ:  (3)
 . 1/ الممتحنة: 106, 56المكاضع: الكيؼ:  (4)
 [.12]اإلسراء:  (5)
 . 31/ المدثر: 10/ العنكبكت: 63/ النكر: 12المكاضع: اإلسراء:  (6)
 [.40]التكبة:  (7)
 [.34]النمؿ:  (8)
 [.87]يكنس:  (9)
 . 9بل: / الن4, 4/ األحزاب: 2/ الفرقاف: 87المكاضع: يكنس:  (10)
 [.13]المائدة:  (11)
 . 31/ المدثر: 13المكاضع: المائدة:  (12)
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 ين ىن من خن حن جن يمُّٱ :قػػػػػاؿ تعػػػػػالى هةةةةةاء الغائةةةةةب(:) الضةةةةةمير 

 .(1)َّجه
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ

 (2)َّحم جم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى: هاء الغائبة(:) الضمير . 
اؼ إليػػػو, كىػػػك , كفصػػػؿ بينيمػػػا بالمضػػػ(3)سػػػافميا( ثػػػاف"ك) )جعمنػػػا عالييػػػا(: مفعػػػكؿ أكؿ,"

 .(4)الكريـ القرآف مف ممةمحت مكاضع ثالثة في - ىنا – الفصؿ ككرد, )ىا( الضمير المتصؿ
 (5)َّىه مه جه ين ىن منُّٱ قاؿ تعالى: كاف الخطاب(:) الضمير. 

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
 . (6)َّىي مي خي حي جي يهُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: تر : .3

ا كاف بقربو, كيطمؽ مجازان عمى جعؿ الشيء بحالة مخالفة الترؾ: حقيقتو مفارقة شيء شيئن "
 .(7)ة تمثيالن لحاؿ إلفائو عمى حالة, ثـ تغييرىا بحاؿ مف كاف قرب شيء ثـ ذىب عنو"لحالة سابق

يمكج( ىي المفعكؿ الثاني, كفصػؿ بينيمػا بالمضػاؼ إليػو ) بعضيـ( ىك المفعكؿ األكؿ, كجممةك)
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, يكمئذ() ىـ(, كالمعمكؿ) الضمير

 بالمعمول:  الفصل - الفاصل الخامس

 أواًل: أفعال القموب: 
 . (8)َّحت جت هب مبُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: وجد: .1

ىػػي المفعػػكؿ  (:جممػػة يفعمػػكف)ك ,مفعػػكؿ أكؿ لكجػػدنا (:آباءنػػا)ك ,فعػػؿ كفاعػػؿ (:كجػػدنا)ك"
 . (10)في ستة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – , ككرد الفصؿ(9)الثاني"

                                                           

 [.125]األنعاـ:  (1)
 [.82]ىكد:  (2)
 (.710/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (3)
 . 4/ القصص: 74/ الحجر: 82المكاضع: ىكد:  (4)
 [.29]اإلسراء:  (5)
 [.99]الكيؼ:  (6)
 (.40/ 16التحرير كالتنكير ) (7)
 [.74]الشعراء:  (8)
 (.86/ 7) , العكبرم,إعراب القرآف كبيانو (9)
 . 53/ األنبياء: 20/ المزمؿ: 25/ نكح: 17/ األحزاب:  75, 69المكاضع: اإلسراء:  (10)
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 . (1)َّٱٱٱنث مث زث رث يتُّٱ قاؿ تعالى:الفعل: جعل:  .2

, )مػػف عبػػاده( متعمػػؽ ب )جعمػػكا(, )جػػزءا( مفعػػكؿ بػػو  )لػػو( متعمػػؽ بمحػػذكؼ مفعػػكؿ بػػو ثػػافو
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ,(2)أكؿ
 .(3)َّخئ حئ جئ يي ىي نيُّٱ قاؿ تعالى: اليقينة(:) الفعل: رأى .3

ة, فيككف مفعػكالن يسارعكف( صفة, كأف تككف عممي) أف تككف بصرية, فيككف)ترل( " يحتمؿ
 . (5)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع أربعة في - ىنا – الفصؿ ككرد, (4)ثانيان"

 ثانيًا: أفعال التحويل: 
  .(6)َّمك لك اكُّٱ قاؿ تعالى:الفعل اتخذ:  .1

يجػػكز أف : مفعػػكليف, )ظيريػػان(: المفعػػكؿ الثػػاني, )كراءكػػـ(إلػػى  ")كاتخػػذتمكه(: ىػػي المتعديػػة
 .(7), كأف يككف حاالن مف )ظيريان("يككف ظرفا ؿ)اتخذتـ(

االستعارة ألف الشيء المكضكع بػالكراء ينسػى أك  ؛الكناية عف النسياف" كالمراد بالظيرم ىك
 فػػي - ىنػػا – الفصػػؿ ككرد, (8)لقمػػة مشػػاىدتو, فيػػك يشػػبو الشػػيء المجعػػكؿ خمػػؼ الظيػػر فػػي ذلػػؾ"

 .(9)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع خمسة
 . (10)َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱ لى:قاؿ تعا الفعل جعل: .2

 ثالثػة كعشػريف فػي - ىنا – الفصؿ ككرد, (11)"(اجعؿ) يف(: يجكز أف يككف مفعكال ؿمن)"
 .(12)الكريـ القرآف مف محتمالن  ان ضعمك 

                                                           

 [.15]الزخرؼ:  (1)
 (.71/ 25) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (2)
 [.62]المائدة:  (3)
 (.311/ 4) , أبك حياف,فسيرالبحر المحيط في الت (4)
  80, 62/ المائدة: 91, 22المكاضع: ىكد:  (5)
 [.92]ىكد:  (6)
 (.712/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (7)
 (.151/ 12) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (8)
 . 102, 63, 61/ الكيؼ: 68/ النحؿ: 92المكاضع: ىكد:  (9)
 [.260]البقرة:  (10)
 (.212/ 1) , العكبرم,بياف في إعراب القرآفالت (11)
/ 10/ األعػػػػػػراؼ: 107/ األنعػػػػػػاـ: 144, 141, 91, 90, 75, 75/ النسػػػػػػاء: 260المكاضػػػػػػع: البقػػػػػػرة:  (12)

, 45, 37/ الفرقػػػاف: 36, 25/ الحػػػج: 7/ مػػػريـ: 8/ اإلسػػػراء: 91, 81, 81, 80, 80/ النحػػػؿ: 20الحجػػػر: 
 .80/ يس: 74
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 ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حمٱُّ قػاؿ تعػالى: الفعل: تر : .3
  .(1)َّجه

مراد بو الترؾ الذم ىػك ؛ ألف المعنى صيرىـ, كليس الإلى مفعكليف يتعدل - ىنا –تركيـ "
... كيجػػكز أف يكػػكف )ال يبصػػركف( ىػػك المفعػػكؿ الثػػاني, ك)فػػي ظممػػات( ظػػرؼ يتعمػػؽ  اإلىمػػاؿ,
 . (3)في مكضعيف محتمميف مف القرآف - ىنا – , ككرد الفصؿ(2)أك بػ )يبصركف(" بتركيـ,

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّٱ قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػالى: الفعةةةةةةةةةةةةةةةل: ردَّ: .4

 . (4)َّ مم ام يل

مفعػكليف: األكؿ ىػك ضػػمير الخطػاب, كالثػػاني إلػػى  معنػػى يصػير, فيتعػدلب - ىنػا –يػرد  ك"
, كىذا ألف الحاؿ مستغنى عنيا في أكثر مكاردىا ؛كقد أعربو بعضيـ حاالن, كىك ضعيؼ)كفاران(, 

ـ, حاؿ مف الكاؼ كالمي: )كفاران(" , كلكٌف العكبرم جٌكز األمريف فقاؿ:(5)ال بد منو في ىذا المكاف"
مكضػػعيف  فػػي - ىنػػا - الفصػػؿ ككرد, (6)؛ ألف يػػرد بمعنػػى يصػػير"مفعػػكالن ثانيػػان كيجػػكز أف يكػػكف 

 .(7)الكريـ القرآف مف محتمميف

 الفصل بضمير الفصل:  - الفاصل السادس

 أواًل: أفعال القموب: 
 . (8)َّٱٱٱٱٱٱٰى ين ىن نن من زن رنُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: وجد: .1

خيػػػػػران(, ) , كمفعكلػػػػػو الثػػػػانيضػػػػمير الغائػػػػػب فػػػػي )تجػػػػػدكه( ىػػػػك المفعػػػػػكؿ األكؿ ؿ )تجػػػػدكا(
, كجػاز كقكعػو بػيف معرفػة كنكػرة خالفػان لممعػركؼ (ضػمير فصػؿ) كالضمير المنفصؿ الذم بينيمػا

أشػبو المعرفػة فػي  (أفعػؿ مػف كػذا) ألف ؛في حقيقة ضمير الفصؿ مف كجكب كقكعو بػيف معػرفتيف
 أنو ال يجكز دخكؿ حرؼ التعريؼ عميو.

 
                                                           

 [.17]البقرة:  (1)
 (.33/ 1) , العكبرم,ياف في إعراب القرآفالتب (2)
 . 99/ الكيؼ: 17المكاضع: البقرة:  (3)
 [.109]البقرة:  (4)
 (.558/ 1) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (5)
 (.104/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (6)
 . 100/ آؿ عمراف: 109المكاضع: البقرة:  (7)
 [.20]المزمؿ:  (8)
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 , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. (1)كيد لتحقيقو""كأفاد ضمير الفصؿ ىنا مجرد التل
 :تكاتر ضمير الفصؿ كما يلتي الفعل: رأى: .2
 . (2)َّام يل ىل مل يك ىك مكُّٱ قاؿ تعالى: ضمير الفصل )أنا(: - أ

, ك")اليػػاء( المحذكفػػة لمتخفيػػؼ ضػػمير فػػي محػػؿ نصػػب مفعػػكؿ بػػو, (3)")أنػػا( ضػػمير فصػػؿ"
 القػػرآف فػػي المكضػػع ىػػذا غيػػر يػػرد كلػػـ, (4)اف منصػػكب")أقػػؿ( مفعػػكؿ بػػو ثػػ, )أنػػا( ضػػمير فصػػؿ

 .الكريـ
 مح جح مج حج مث هت مت ختُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: )هةةةو(: ضةةةمير الفصةةةل - ب

 .(5)َّجس مخ جخ

 ىػػذا غيػػر يػػرد كلػػـ, (6))يػػرل(, كىػػك فصػػؿ" )الحػػؽي( بالنصػػب, مفعػػكالن ثانيػػان ؿ "قػػرأ الجميػػكر
 .الكريـ القرآف في المكضع

 ثانيًا: أفعال التحويل: 

 . (7)َّيل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى: :الفعل: جعل

أم لػـ يبػػؽ أحػد مػف النػػاس إال " ؛أفػػاد الحصػر - ىنػا –, كضػػمير الفصػؿ (8): فصػؿ"")ىػـ(
مف نجاه اهلل مع نكح في السفينة مف ذريتو, ثػـ مػف تناسػؿ مػنيـ فمػـ يبػؽ مػف أبنػاء آدـ غيػر ذريػة 

 .الكريـ القرآف في المكضع اىذ غير يرد كلـ, (9)نكح فجميع األمـ مف ذرية أكالد نكح الثالثة"

 

 

 

                                                           

 (.289/ 29) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
 [.39]الكيؼ:  (2)
 (.324/ 15) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (3)
 (.189/ 15) , صافي,في إعراب القرآف الجدكؿ (4)
 [.6]سبل:  (5)
 (.521/ 8) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (6)
 [.77]الصافات:  (7)
 (.1090/ 2) العكبرم, ,التبياف في إعراب القرآف (8)
 (.131/ 23) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (9)



204 
 

 إال(: ) الفصل ب - السابعالفاصل 

 أواًل: أفعال القموب: 
 .(1)َّحس جس مخ جخ محُّٱ قاؿ تعالى: اليقينية(:) رأى .1

لي فػػإٌف )بىشىػػران( مفعػػكؿ بػػو , كبالتػػا(2)ك")نػػراؾ( يحتمػػؿ أف تكػػكف بصػػرية, كأف تكػػكف عمميػػة"
 .ـالكري القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, ثاف

 ثانيًا: أفعال التحويل: 
 . (3)َّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: اّتخذ: .1

": )إال ىػػػزكا(" فػػػي مكضػػػػعيف  - ىنػػػا – , ككرد الفصػػػؿ(4)أم ميػػػزكان بػػػو, كىػػػك مفعػػػكؿه ثػػػافو
 . (5)محتمميف مف القرآف الكريـ

 . (6)َّمك لك اك يق ىق يف ىف يث ىثُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: جعل: .2

 محتممػة خمسػة مكاضػع فػي - ىنػا – الفصؿ ككرد, (7))جعؿ(" ف ؿمفعكؿ ثا: )إال بشرل("
 .(8)الكريـ القرآف مف

 الفصل بحرف الجر الزائد: - الثامنالفاصل 

 أواًل: أفعال القموب: 

 .(9)َّمغ جغ مع جع مظ حطُّٱ قاؿ تعالى: اليقينية(:) رأى

كر مجػر  :حػرؼ جػر زائػد )فضػؿ( :)مػف(, متعمؽ بمحذكؼ مفعكؿ بػو ثػاف ؿ )نػرل( :)لكـ(
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, (10)لفظا منصكب محال مفعكؿ بو أكؿ
                                                           

 [.27]ىكد:  (1)
 (.140/ 6) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (2)
 [.36]األنبياء:  (3)
 (. 918/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (4)
 . 41/ الفرقاف: 36المكاضع: األنبياء:  (5)
 [.126]آؿ عمراف:  (6)
 (.291/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (7)
 . 60/ اإلسراء: 31, 31/ المدثر: 10/ األنفاؿ: 126المكاضع: آؿ عمراف:  (8)
 [.27]ىكد:  (9)
 (.249/ 12) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف (10)
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 ثانيًا: أفعال التحويل: 
 . (1)َّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن منُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: اّتخذ: .1

ألنػػػو فػػػي  ؛الثػػػاني, كجػػػاز دخػػػكؿ )مػػػف( :)مػػػف دكنػػػؾ(ك ىػػػك المفعػػػكؿ األكؿ, :مػػػف أكليػػػاء()"
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ, (2)سياؽ النفي"

 الفصل ببعض الحروف:  - التاسعالفاصل 
 حرف النفي: لم:  - أ

 .(3)َّحج مث هت متُّٱ قاؿ تعالى: حسب:

كاك فاعمػػو, كالجممػػة كالػػ (,لػػـ) مضػػارع مجػػزـك ب :مفعػػكؿ بػػو أكؿ, )لػػـ يػػذىبكا( :األحػػزاب()
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ ,(4)مفعكؿ بو ثاف

 ظّن( وأخواتها وأسمائها يالحظ ما يأتي: ) والمتتبع لمواضع الفصل بين
بمػػغ عػػدد الفكاصػػؿ بػػػيف ىػػذه األفعػػاؿ الناسػػػخة كأسػػمائيا سػػبعة فكاصػػػؿ, كىػػي حسػػب األكثػػػر  -

الجممػػػػة ك متعمقػػػات فعػػػؿ القمػػػب, ك أدكات الصػػػػدكر, ك كركدان )أٍف المصػػػدرية المشػػػددة كالخفيفػػػة, 
تػػػاء التلنيػػػث(, كأخيػػػران حػػػركؼ الجػػػر  نػػػكف التككيػػػد,ؼ )الحػػػرك ك نػػػكف الكقايػػػة, ك االعتراضػػػية, 

 الزائدة(. 
مائة كثمانية كستيف مكضعنا؛  )أٍف( المصدرية المشددة كالخفيفة بمغت عدد مكاضع الفصؿ ب -

معمكؿ فعػؿ  كتركت أثران لفظيان في منع تقديـأٍف( ال يبدػل بيا الكالـ, ألف )لشدة الحاجة إلييا؛ 
 القمب عمى فعؿ القمب. 

كتركت أثػران معنكيػان فػي تعميػؽ أفعػاؿ ت الصدكر في سبعة كأربعيف مكضعان, الفصؿ بلدكا اءج -
 القمكب عف العمؿ, 

يمييػػا الفصػػؿ بمتعمقػػات فعػػؿ القمػػب مػػف )المعمػػكؿ, المضػػاؼ إليػػو, العطػػؼ, الصػػمة( كبمغػػت  -
ثػػة كثالثػػػيف مكضػػعنا؛ ألف المضػػػاؼ يقػػػبح أف ينفصػػؿ عػػػف المضػػػاؼ إليػػو, كبسػػػبب تكسػػػع ثال

تركػػت أثػػران فػػي كجميعيػػا  ,فػػي المعمػػكؿ كالجممػػة التػػي ال محػػؿ ليػػا أكثػػر مػػف غيرىمػػا العػػرب
 تكضيح الجممة كبيانيا. 

                                                           

 [.18]الفرقاف:  (1)
 (.982/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (2)
 [.20ألحزاب: ]ا (3)
 (.46/ 3) ,لدعاسا ,إعراب القرآف (4)
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(؛ ألنيػػا تقػػع فػػي المرتبػػة جممػػة الشػػرط) الجممػػة التػػي ال محػػٌؿ ليػػا مػػف اإلعػػرابالفصػػؿ ب جػػاء -
 .عمى معنى التعميؽالثانية مف الفكاصؿ التي يتكسع العرب فييا, كدلت 

فػػي منػػع كسػػر ىػػذه  لمحاجػػة إلييػػا ككرد فػػي أربعػػة عشػػر مكضػػعنا؛ ,نػػكف الكقايػػةالفصػػؿ بكيًجػػد  -
 ـ المتصمة بيا في محؿ نصب ال جر.األفعاؿ, كبياف أف ياء المتكم

ككانػػت فػػي مكاضػػع قميمػػة إال أنيػػا أدت دكرنا فػػي أخيػػران الفصػػؿ بػػالحركؼ الزائػػدة كنػػكف التككيػػد  -
 عمى التلكيد.الداللة 

 ولي فعل القمب فبمغت تسعة فواصل, عمى النحو اآلتي: أما حول الفواصل بين معم

بمػػػغ عػػػدد مكاضػػػع الفصػػػؿ بػػػالمعمكؿ ثالثػػػة كخمسػػػيف مكضػػػعنا؛ ألنػػػو يعػػػد  مػػػف الفكاصػػػؿ التػػػي  -
 يتكسع العرب فييا؛ لكثرتيا.

يميػػو الفصػػؿ بالمضػػاؼ إليػػو ككرد فػػي سػػتة كأربعػػيف مكضػػعنا؛ ألف الفصػػؿ بػػيف معمػػكلي فعػػؿ  -
 الفصؿ بيف المتضايفيف.  القمب أخؼ مف شدة القبح في

يميو الفصؿ بالجممة التي ال محٌؿ ليا مف اإلعراب ككرد في ثالثة كثالثيف مكضعنا؛ ألنيا تقع  -
 في المرتبة الثانية مف الفكاصؿ التي يتكسع العرب فييا في الكالـ. 

 ثـ الفصؿ بالتكابع ككرد في كاحد كثالثيف مكضعنا؛ لدكرىا في تبييف الجممة كتلكيدىا.  -
أما بقية الفكاصؿ فكانت في مكاضع قميمة ال تذكر جاءت حسب الحاجة إلييا, كأدت جميعيػا  -

 دكرنا في تلكيد الكالـ كتقكيتو. 
بالنسػبة لممطالػب  يػا قميمػةمجممالمالحظ لعػدد مكاضػع الفصػؿ فػي ىػذا المطمػب يجػد أنيػا فػي  -

 السابقة. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 يةفي الجممة الفعمالنحوي الفصل 
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 تمهيد
يعرِّؼ النحكيكف الجممػة الفعميػة بلنيػا الجممػة المصػدرة بفعػؿ, كالمػراد بصػدر الجممػة: الفعػؿ 

 .ية مف الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بوكالمسند إليو, كتتككف الجممة الفعم

 أواًل: الفعل:
 حد الفعل:  .1

 كصػػمنا ؿ, كأقػػدـ تعريػػؼتباينػػت أقػػكاؿ النحػػاة فػػي اعتمػػاد الحػػد الػػذم ييعقػػد عميػػو تعريػػؼ الفعػػ
ـي  )عمـ لمفعؿ ما ذكره سيبكيو, في كتابو, في باب  الفعؿ كأما" العربية(, حيث قاؿ سيبكيو: مف الكىًم

 لػـ كػائف ىػك كمػا يقػع, كلػـ يكػكف كلمػا مضػى, لمػا كبينيػتٍ  األسػماء, أحداث لفظ مف أيخذتٍ  فلمثمة
 .(1)ينىقطع"

ًمػدى, ثكميًكػ عكسػمً  بى فذى مضى ما بناء "فلما :-أيضان  -كذكر  فإٌنػو يقػع لػـ مػا بنػاء كأمػا كحي
" ؿي كييٍقت كيىضًربي  بي كيىذى ؿي يىقت: كمخبران  كاضًرٍب, كاقتيؿٍ  اذىىب: ران آم قكلؾ  . (2)كييضرىبي

)فعػػؿ األمػػر(, كالمخبػػر الفعػػؿ الماضػػي(, كقكلػػو: آمػػران ) مضػػى فسػػيبكيو يقصػػد بقكلػػو: لمػػا
  ممعمكـ أك المجيكؿ, كاعتمد عمى المثاؿ في تعريفو.الفعؿ المضارع(, سكاء كاف مبنيان ليقصد بو )

 لزمػػاف ببنيتيػػا معترضػػةن  كممػػة الفعػػؿ: "يقػػاؿ أف الفعػػؿ بػػو حػػد مػػا كيػػرل أبػػك حيػػاف أف أحسػػف
 الفعػػؿ فػػي داللػػة خػػالؼ ذكػػر كالحػػرؼ, كقػػد كالفعػػؿ االسػػـ يشػػمؿ : جػػنس, كقكلػػو كممػػة(3)معناىػػا"
 . فالزما بتغيير كاستدؿ بالذات,: فقيؿ الزماف, عمى

نمػا بػذاتيا, الزمػاف عمػى تػدؿ ال البنيػة: قػاؿ مف كمنيـ  غيػر أك ماضػينا الحػدث عمػى تػدؿ كا 
,  غيػػػر الحػػػدث مػػػع الماضػػػي غيػػػر كالزمػػػاف الماضػػػي, الحػػػدث مػػػع الماضػػػي الزمػػػاف فينجػػػر مػػػاضو
 .(4)الماضي

 بلحػػد مقترنػان  نفسػو فػي معنػى عمػى دؿ مػا ىػػك"الفعػؿ  سػتراباذم فيػرل أفي حػداأل يٌ ًضػأمػا الري 
 . (6)مستقبؿ" أك ماض كزماف حدث عمى دؿي  ما" , كقيؿ: الفعؿ(5)"الثالثة األزمنة

                                                           

 (.12/ 1) ,سيبكيو ,الكتاب (1)
 (. 12/ 1) ,( المرجع السابؽ2)
 (. 48/ 1) , أبك حياف,( التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ3)
 (. 48/ 1) ,( انظر: المرجع السابؽ4)
 (.38/ 1) اذم,, الرضي االستراب( شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب5)
 (.9/ 3) , ابف عصفكر,( شرح جمؿ الزجاجي6)
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كتعػػددت تعريفػػات النحػػاة فػػي حػػدِّ الفعػػؿ كجمػػيعيـ يركػػزكف عمػػى داللػػة الكممػػة عمػػى الحػػدث 
ما ماض إما الزماف كذلؾ, كزماف معنى عمى دؿ ما" كالزماف, فالفعؿ: ما حاضر كا  , (1)مستقبؿ" كا 

 .(2)بزماف" حدث اقتراف عمى دؿ ماكىك "

 كالذم ييفيـ مف التعريفات السابقة أفي الفعؿ كي يككف فعالن ال بدي أف يتكافر فيو شرطاف, كىما: 

 الداللة عمى الحدث. - أ
 الداللة عمى الزمف. - ب

كبالتػالي فػػإف األفعػػاؿ أحػداث, ككػػؿ حػػدث البػٌد لػػو مػػف زمػف, كمػػف ثػػـ يجػب اقتػػراف األفعػػاؿ 
 ح كالذـ.دبزمف باستثناء أفعاؿ الم

 أقسام الفعل:  .2

لـ يختمؼ النحاة كثيران في تقسيميـ لمفعؿ مف حيث الزمف, فيك عندىـ ثالثة أقساـ: ماضو 
 كمضارع كأمر.

 :الفعل الماضي - أ

 عمى الداؿ" كىك ,(3)بيا" النطؽ قبؿ فات كزمف معنى, أمريف: مجمكع عمى تدؿ كممة" ىك
 . (4)زمانؾ" قبؿ بزماف حدث اقتراف

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم امُّٱ: تعػػػػػػػػالى قكلػػػػػػػػو أمثمتػػػػػػػػو كمػػػػػػػػف
 .(5)َّزي ري

 :الفعل المضارع - ب

 يكػكف أف بػدٌ  كال ,(6)كاالسػتقباؿ" لمحاؿ صالح كزمف معنى,: معنا أمريف عمى تدؿ كممة" ىك
 .(7)المضارعة أحرؼ: األٍحرؼ ىذه أك الياء, كتسميى أك التاء, أك النكف, باليمزة, مبدكءنا

                                                           

 (.38/ 1) , ابف السراج,األصكؿ في النحك (1)
 (.319)ص:  , الزمخشرم,( المفصؿ في صنعة اإلعراب2)
 (.47/ 1) , حسف,( النحك الكافي3)
 (.319)ص:  , الزمخشرم,( المفصؿ في صنعة اإلعراب4)
 [.71( ]الفرقاف: 5)
 (.47/ 1) , حسف,افي( النحك الك 6)
 (. 47/ 1) ,( انظر: المرجع السابؽ7)
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 . (1)َّجح مج حج مث هت مت خت حتُّٱ: تعالى كمف أمثمتو قكلو

 :فعل األمر - ت

 زمػف فػي تحقيقػو مطمػكب المعنػى كىذا معنى,: مجتمعيف أمريف عمى بنفسيا تدؿ كممة" ىك
, كسػػػػػمي األمػػػػػر (3)َّيي ىي مي خي حيُّٱ: تعػػػػػالى , كمػػػػػف أمثمتػػػػػو قكلػػػػػو(2)مسػػػػػتقبؿ"

 باألمر؛ ألنو يدؿ  عمى الطمب, كال يككف إال بالمستقبؿ. 

 لزومه إلى قسمين: وقّسم النحاة الفعل باعتبار تعديه و 

 الفعل الالزم:  - أ

آخػػر(  مفعػػكؿ إلػػى فعمػػو يتعػػده لػػـ الػػذم الفاعػػؿ) تحػػدث عنػػو سػػيبكيو فػػي كتابػػو تحػػت بػػاب
" كجمس زيده  ذىب: فقكلؾ ,فعمو يتعداه ال الذم الفاعؿ فقاؿ: "فلما عمركه

(4). 

اـ أك ال مفعكؿ بو, مثؿ: قػ بزيد, مررت نحك: جر, بحرؼ مفعكلو إال إلى يصؿ كىك ما ال
 .(5)زيده 

الفاعػؿ, أك  عمػى كاقتصػاره بػو, المفعػكؿ عػف الفعؿ الالـز بالفعػؿ القاصػر؛ لقصػكره كيسمى
 .(6)فاعمو يجاكز ال ألنو المجاكز؛ غير بو, أك الفعؿ المفعكؿ عمى يقع ال ألنو الكاقع؛ غير الفعؿ

 الفعل المتعدي:  - ب
مفعػػكؿ, كمثػػؿ لػػو  إلػػى فعمػػو يتعػػداه الػػذم تحػػدث عنػػو سػػيبكيو فػػي كتابػػو تحػػت بػػاب الفاعػػؿ

  .(7)زيدان  اهلل عبد ضرب: بقكلؾ
 .(8)"زيدنا  ضربت :نحك ,جر حرؼ بغير مفعكلو إلى يصؿ الذم ىك" كالفعؿ المتعدم:

 

                                                           

 [.263( ]البقرة: 1)
 (.48/ 1) , حسف,النحك الكافي (2)
 [.35( ]إبراىيـ: 3)

 .(6سيبكيو )ص:  ,الكتاب (4)
 (. 150/ 2) , ابف عقيؿ,( انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ5)
/ 1) , األشػػػمكني,شػػػرح األشػػػمكنى أللفيػػػة ابػػػف مالػػػؾك (, 46/ 1) , الغاليينػػػي,( انظػػػر: جػػػامع الػػػدركس العربيػػػة6)

439.) 
 .(6)ص:  ,سيبكيو ,انظر: الكتاب (7)
 (. 145/ 2) , ابف عقيؿ,( شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ8)
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,  طػارؽي  فػتح مثػؿ: بػو, المفعػكؿ إلػى كيتجػاكزه فاعمػو, أثره يتعدل" الذم كىك الفعؿ األنػدلسى
 .(1)عميو" يقع بو كمفعكؿ يفعمو فاعؿ إلى يحتاج كىك

ػػػػا –الفعػػػػؿ المتعػػػػدم  كيسػػػػمى  كبالفعػػػػؿ بػػػػو, المفعػػػػكؿ عمػػػػى لكقكعػػػػو الكاقػػػػع؛ بالفعػػػػؿ - أيضن
 .(2)بو المفعكؿ إلى الفاعؿ المجاكز؛ لمجاكزتو

الفعػؿ : أقسػاـ ثالثػة إلػى تقسػيـ الفعػؿ مػف حيػث المػزكـ كالتعػدم إلػى ذىب مف العمماء كمف
, ك  , كال بمتعػػد مػػا لػػيسالمتعػػدم, كالفعػػؿ الػػالـز  )كػػاف( األخيػػر الثالػػث القسػػـ ىػػذا مػػف كاكجعمػػ الـز

 .(3)الجر بحرؼ إليو تتعدل كال ,بو المفعكؿ ال تنصب كأخكاتيا ؛ألنيا
أقسػػاـ, كالسػػيكطي مػػثالن, فالفعػػؿ  أربعػػة كمػػف العممػػاء مػػف قسػػـ الفعػػؿ مػػف ىػػذه الجيػػة إلػػى

 كمػا يما,كأخكات ككاد كاف ؛الناقص كىك - تعد كال بمزكـ يكصؼ ال - ككاسطة كمتعد عنده: الـز
 كشكرت شكرتو يقاؿ: فإنو كنصح, شكر بالكجييف, مثؿ: الستعمالو معان؛ كالتعدم يكصؼ بالمزكـ

 لو. كنصحت كنصحتو لو,
 كمػنيـ برأسػو, قسػمان  صػار االسػتعماالف فيػو تسػاكل كلما" كيعمؽ السيكطي عمى ذلؾ بقكلو:

 قػػػاؿ: مػػػف كمػػػنيـ رع,كالفػػػ األصػػػؿ فيػػػو ككثػػػر ,الجػػػر بحػػػرؼ يسػػػتعمؿ أف أصػػػمو كقػػػاؿ: أنكػػػره, مػػػف
 .(4)زائد" الجر كحرؼ بنفسو تعديو األصؿ

أف تقسيـ الفعؿ إلى قسػميف: الـز كمتعػدو ىػك الغالػب, أمػا القسػـ الثالػث فػال خػالؼ  كالراجح
بػػيف النحػػاة عمػػػى أنػػو ال يكصػػػؼ بتعػػدٍّ كال لػػزكـ, أمػػػا القسػػـ الرابػػػع فػػنحكـ عمػػى الفعػػػؿ مػػف خػػػالؿ 

ف تعػدل بكاسػطة حػرؼ الجػر كػاف الزمػان؛ ألف الفعػؿ ال السياؽ, فإف تعػدل بنفسػو كػاف متعػدي ان, كا 
.   يمكف أف يككف الزمان كمتعديان في سياؽو كاحدو

 ثانيًا: الفاعل: 
 تعريف الفاعل:  .1

 .(5)شبيو أك فعؿ طريقة عمى فعؿ إليو المسند كمنيا: أنو االسـ ,تعددت تعريفات النحاة لمفاعؿ

 .(6)العامؿ كخاف الماء جرل نحك: ,البناء الـس فعؿ عيقيب األسماء مف جاء ما كؿ كىك

 
                                                           

 (.34/ 1) , الغالييني,( جامع الدركس العربية1)
 (, 438/ 1) , األشمكني,الؾشرح األشمكنى أللفية ابف م, (34/ 1) المرجع السابؽانظر:  (2)
 (. 145/ 2) , ابف عقيؿ,( انظر: حاشية شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ3)
 (.7/ 3) , السيكطي,( ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع4)
 (.74/ 2) , ابف عقيؿ,( انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ5)
 (.28)ص:  , الحريرم,( انظر: ممحة اإلعراب6)
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 .(1)مجراه" جارو  أك, لممفعكؿ مصكغ غير مقدـ تاـ فعؿ إليو المسند االسـ" كىك

, كالفاعػػؿ (2)"كنحػػكه لممفعػػكؿ مصػػكغ غيػػر فػػارغ مقػػدـ تػػاـ فعػػؿ إليػػو أيسػػند "مػػا: الفاعػػؿ كحػػد
 .(3)"بو مؤكؿ أك الصيغة أصمي تاـ فعؿ إليو أسند الذم االسـ" كذلؾ:

 وحكم الفاعل الرفع, والمراد باالسم في التعريفات السابقة ما يأتي: 

  االسم الصريح: - أ

, كقكلػػػػو (4)َّجئ يي ىي نيُّٱ كىػػػػك يشػػػػمؿ االسػػػػـ الظػػػػاىر, نحػػػػك قكلػػػػو تعػػػػالى:
اهلل,  يػػػػػا تباركػػػػت: نحػػػػػك ,كاالسػػػػػـ المضػػػػمر ,(5)َّمي زي ري ٰى ين ىنُّٱ تعػػػػالى:

  كقـ. أقكـ: نحك ,, كالمستتر(6)َّمن زن رن مم ام يلُّٱ كقكلو تعالى:

  به: والمؤول - ب

نحػػك قكلػػو  كمػػا, كأٍف, أفٌ  - ىنػػا – كالسػػابؾ تقػػديرنا, أك لفظنػػا بسػػابؾ اقتػػرف مػػا باالسػػـ,: أم
 إنزالنا.: أم ؛(7)َّمخ جخ مح جح مج حج مث هتُّٱ: تعالى

 أم: إخالصؾ.  عممؾ؛ في أخمصت ما كنحك: ينفعؾ

 عػػػف النائػػب ىػػكك  فعػػؿ, طريقػػة عمػػػى فعػػؿ إليػػو أسػػند مػػا فعػػػؿ(: طريقػػة )عمػػى بقػػكؿ كخػػرج
ًربى : نحك ,الفاعؿ  زيده.  ضي

 ييُّٱ كقكلػػػػو تعػػػػالى: الزيػػػداف, أقػػػػائـ نحػػػك: الفاعػػػػؿ, المػػػػذككر: اسػػػـ الفعػػػؿ بشػػػػبو كالمػػػراد
 .(8)َّهئ مئ خئ حئ جئ

 

                                                           

 (.583/ 2) , المرادم,تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ (1)
 (.465)ص:  , شياب الديف األندلسي,الحدكد في عمـ النحك (2)
 (.386/ 1) , األشمكني,( شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ3)
 [.54( ]األعراؼ: 4)
 [.25( ]التكبة: 5)
 [.36( ]النساء: 6)

 [.51]العنكبكت:  (7)
 [.46يـ: ( ]مر 8)
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 بػػػػالنكرة؛ االبتػػػداء (: مبتػػػدأ, )أنػػػت(: فاعػػػؿ السػػػـ الفاعػػػؿ سػػػٌد مسػػػد الخبػػػر, كجػػػاز)أراغػػػب
 .(1)اليمزة عمى العتمادىا

 عمػػرنا, زيػػد ضػػرب مػف عجبػػت نحػػك: ,كالمصػدر كجيػػو, حسػػف زيػد :نحػػك المشػػبية: كالصػفة
 الػدار فػي أك أبػكه عنػدؾ زيػد نحػك: ,كالمجػركر كالجار كالظرؼ العقيؽ, ىييات نحك: ,الفعؿ كاسـ

 باألفضؿ.  مرفكع فلبكه ,أبكه باألفضؿ مررت نحك ,التفضيؿ كأفعؿ غالماه,

 :(2)ابف مالؾ بقكلو كعبر
 الفاعةةةةةةةةل الةةةةةةةةذي كمرفةةةةةةةةوعي "أتةةةةةةةةى

 زيةةةةةد" "منيةةةةةرا وجهةةةةةه" "نعةةةةةم الفتةةةةةى"  

  

 : (3)أحكام الفاعل .2
 أك ,(4)َّخت حت جت هبُّٱنحك قكلػو تعػالى:  المصدر, لفظان بإضافة يجر كقد الرفع, .1

نحػػػك قكلػػػو  ,الزائػػػدتيف بالبػػػاء أك بمػػػف أك ,(5)الكضػػػكءي" الرجػػػؿ امرأتػػػو قيبمػػػةً  مػػػف: "نحػػػك ,اسػػػمو
 .(7)َّهل مل خلُّٱ , كقكلو تعالى:(6)َّيت ىت نت مت زت رتُّٱ: تعالى

, فاعػؿ أنػو ظػاىره ما كيًجد فإف المسند, بعد كقكعو .2 ـى  مسػتتران, ضػميران  الفاعػؿ تقػدير كجػب تقىػدي
ما ,(قاـ زيد): نحك في مبتدأ إما المقدـ كككف : نحػك قكلػو تعػالى فػي الفعؿ محذكؼ فاعالن  كا 
الفعميػػػػػة,  بالجممػػػػػة مختصػػػػػة الشػػػػػرط أداة ألف ؛(8)َّمض خض حض جض مصُّٱ

ف اسػتجارؾ أحػده : )عؿ لفعؿ محذكؼ يفسػره المػذككر بعػده, كالتقػديركبالتالي فإف )أحده( فا كا 

                                                           

 (.876/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (1)
 (.24)ص:  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (2)
, ابف أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 76/ 2) , ابف عقيؿ,( انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ3)

/ 2) , الغالييني,جامع الدركس العربيةك (, 398/ 1) , األزىرم,شرح التصريح عمى التكضيحك (, 78/ 2) ىشاـ,
(, 310)ص:  , الحػػازمي,فػػتح رب البريػػة فػػي شػػرح نظػػـ األجركميػػةك (, 68/ 2) , حسػػف,النحػػك الػػكافيك (, 234

 (. 7)ص:  ,ابف ىشاـ ,شرح قطر الندل كبؿ الصدلك 
 [.251( ]البقرة: 4)
/ 2) , الغاليينػػي,جػػامع الػػدركس العربيػػةك , (386/ 1) , األشػػمكني,( انظػػر: شػػرح األشػػمكنى أللفيػػة ابػػف مالػػؾ5)

 , الحمبي,تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائدك (, 78/ 2) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 234
(4 /1579 .) 
 [.29( ]المائدة: 6)

 [.28]الفتح:  (7)
 [.6]التكبة:  (8)
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 ىئُّٱ , كقكلو تعالى:(1)َّمي زيُّ: نحك قكلو تعالى في األمراف كجاز استجارؾ(,
  الفاعمية؛ ألف الغالب في ىمزة االستفياـ أف تدخؿ عمى األفعاؿ. , كاألرجح(2)َّيئ

 زيػػػد, قػػػاـ): نحػػػك ,المفػػػظ فػػػي ظيػػػر فػػػإف منػػػو, فػػػال يمكػػػف حذفػػػو كاالسػػػتغناء عنػػػو, بػػػدي  ال أنػػػو .3
ال فذاؾ, قاما( كالزيداف  أك مػر, كمػا قػاـ( زيػد): كػػ لمػذككر, إمػا راجػع مسػتتر ضػمير فيػك كا 

: أم؛ (3)ٌَّّ ٰى ٰر ٰذُّٱ: نحػك قكلػو تعػالى المشػاىدة, الحػاؿ أك الكػالـ عميو دؿ لما
 الركح.  بمغت إذا

 بمى: أم أحد؛ قاـ ما: قاؿ لمف زيد( بمى): كقكلؾ نفي, بو أجيب إف فعمو, حذؼ يصح أنو .4
 خمقنػػػا: , كالتقػػػدير(4)َّجك مق حق مف خف حفُّٱ زيػػػد, كمنػػػو قكلػػػو تعػػػالى: قػػػاـ
 اهلل. 

: تقػكؿ كػذلؾ أخػكؾ( قػاـ): تقكؿ فكما إفراده, مع يكحد كما كجمعو, تثنيتو مع يكحد فعمو أف .5
, كقكلػػو (5)َّمغ جغُّٱ نسػػكتؾ(, كمنػػو قكلػػو تعػػالى: قػػاـ)ك إخكتػػؾ( قػػاـك) أخػػكاؾ( قػػاـ)

 , فالفعػػػػؿ(7)َّمل خل حل جلُّٱ , كقكلػػػػو تعػػػػالى:(6)َّمب خبُّٱ الى:تعػػػػ
  قاؿ( يجب إفراده مع الفاعؿ المثنى كالجمع, كما ىك الحاؿ في المفرد.)

 المفعػكؿ, فيتقدـ مر,األ يعكس كقد المفعكؿ, بعده يلتي ثـ بفعمو, الفاعؿ اتصاؿ صؿاأل أف .6
 أستاذيه(. المجتيدى  )أكـر نحك: الفاعؿ, كيتلخر

أكؿ  فػػػي المضػػػارعة كبتػػػاء الماضػػػي, آخػػػر فػػػي سػػػاكنة بتػػػاء فعمػػػو أنػػػث مؤنثػػػا افكػػػ إف أنػػػو .7
 .المضارع

 
 
 
 

                                                           

 [.6( ]التغابف: 1)
 [.59]الكاقعة:  (2)
 [.26 ( ]القيامة:3)

 [.87]الزخرؼ:  (4)
 [.23( ]المائدة: 5)
 [.8( ]الفرقاف: 6)
 [.30( ]يكسؼ: 7)
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 ثالثًا: المفعول به:
 تعريفه:  - أ

 . (1)البمدى  كبمغتي  اعمرن  زيده  ضرب: قكلؾ مثؿ في الفاعؿ, فعؿ عميو كقع ىك ما
 صػػػكرة وألجمػػػ تغيػػػر كال نفيػػػان, أك إثباتػػػان  الفاعػػػؿ, فعػػػؿ عميػػػو كقػػػع شػػػيء عمػػػى دؿي " اسػػػـ كىػػػك

 . (2)القمـ" بريت ما نحك: ,كالثاني القمـ, بريت نحك: فاألكؿ الفعؿ,
 أقسامه: - ب

 : (3)ينقسـ المفعكؿ بو إلى قسميف
 كينقسـ إلى قسميف:  المفعول به الصريح: .1

 ,الحيرة. خالد فتح نحك: مفعكؿ بو ظاىر  
 مهُّٱ نحك قكلو تعالى: منفصؿ, أك كأكرمتيـ, أكرمتؾ نحك: متصؿ, مفعكؿ بو ضمير 

 .(4)َّجي يه ىه
 أقساـ: ثالثة كينقسـ إلى الصريح: المفعول به  ير .2

 خب حبُّٱ مجتيد, كقكلو تعالى: أنؾ نحك: عممت مصدرم, حرؼ بعد بمصدر مؤكؿ 

 .(5)َّخت حت جت هب مب
 تجتيد. ظننتؾ نحك: بمفرد, مؤكلة جممة  
 أنو عمى المجركر فينتصب الجر حرؼ يسقط كقد بيدؾ, أمسكت نحك: كمجركر, كجار 

 .النصب مف أصمو إلى يرجع فيك الخافض( نزع عمى المنصكب) كيسمى. بو كؿمفع
 :به المفعول أحكام - ت

 .نصبو يجب أنو .1
رأيت, كمنو  فتقكؿ: , ؟خميالن  رأيت ىؿ كيقاؿ: الماشية, رعت نحك: لدليؿ, حذفو يجكز أنو .2

 أم: كما قالؾ. ؛ (6)َّىك مك لك اك يقُّٱ تعالى: قكلو
                                                           

(, 201)ص:  , ابػػػف ىشػػػاـ,شػػػرح قطػػػر النػػػدل كبػػػؿ الصػػػدلك (, 84/ 2) , السػػػامرائي,( انظػػػر: معػػػاني النحػػػك1)
في قكاعد  النحك الكاضحك (, 53)ص:  , الكرمي الحنبمي,دليؿ الطالبيف لكالـ النحكييفك (, 17ة )ص: جركميٌ اآلك 

 (.496)ص:  , الحازمي,ةجركميٌ فتح رب البرية في شرح نظـ اآلك (, 44/ 1) , الجاـر كأميف,المغة العربية
 (.5/ 3) , الغالييني,جامع الدركس العربية (2)
 (.6/ 3) المرجع السابؽ,( انظر: 3)

 [.5]الفاتحة:  (4)
 [.7]األنفاؿ:  (5)
 [.3( ]الضحى: 6)
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 :أم ؛(1)َّمك لك اكيق ىق يفُّٱ تعػػالى: لػػوكقك  لػػدليؿ, فعمػػو يحػػذؼ أف يجػػكز أنػػو .3
 خيران.  أنزؿ

 الفعػػػؿ عمػػػى أك الفاعػػػؿ, عمػػػى يتقػػػدـ كقػػػد ,كالفاعػػػؿ الفعػػػؿ عػػػف يتػػػلخر أف فيػػػو األصػػػؿ أف .4
 .معان  كالفاعؿ

 

 المبحث األول
 في جممة األفعال التامة المتصرفة الظاهرةالنحوي الفصل 

 

 عميه بين الفعل واألدوات الداخمة النحوي الفصل – المطمب األول
 )أن( المضمرة الخفيفة: الفصل ب - الفاصل األول

 الفصل الواجب: - أ

مػػػػع الفعػػػػؿ المضػػػػارع المنصػػػػكب بالفاصػػػػؿ المضػػػػمر كجكبػػػػان عنػػػػد  - ىنػػػػا – كيقػػػػع الفصػػػػؿ
حتػػػى, الـ الجحػػػكد, كػػػي(, أك أحػػػد ) الحػػػركؼالبصػػػرييف, كذلػػػؾ إذا سػػػبؽ الفعػػػؿ المضػػػارع بلحػػػد 

 (, عمى النحك اآلتي: أك )إاٌل أف )إلى أف( عنىكاك المعية, فاء السببية, أك بم) حركؼ العطؼ
 . ابتداء كحرؼ عطؼ, كحرؼ جر, حرؼ يككف: أقساـ ثالثة البصرييف عند لو حرؼ, حتى: .1

 بعض كزاد المضارع, الفعؿ ينصب نصب, حرؼ يككف أف كىك رابعان, قسمان  الككفيكف كزاد
 .(2)الفاء بمعنى يككف أف كىك خامسان, قسمان  النحكييف
 .(3)َّنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّٱ الى:قاؿ تع
مػػا )إلػى(, مرادفػة لمغايػػة تجعػؿ أف "إمػا فػي ىػذا المكضػػع حتػى()  كػػي() بمعنػى تجعػؿ أف كا 
 كالمضػارع ... المقصػد ىػي الغايػة أف تعػيف بػذلؾ غيػي لمػا القتػاؿ ألف متالزمػاف؛ كىمػا التعميميػة,
 .(4)الغاية" ترتب عمى لمداللة مضمرة )أف( ب( حتى) بعد منصكب
 

                                                           

 [.30( ]النحؿ: 1)
 (.542)ص:  , المرادم,نظر: الجنى الداني في حركؼ المعانيا (2)
 [.193( ]البقرة: 3)
 (.207/ 2) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير4)
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 . (1)َّىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّٱ قكلو تعالى:ك  

 أف إلػػػى يػػػدكـ كقتػػػاليـ فتنػػػتيـ أف: كالمعنػػػى تعميميػػػة, غايػػػة - ىنػػػا – كىػػػي لمغايػػػة( حتػػػى)"
 .(2)دينكـ" عف يردككـ أف كىك غرضيـ يحصؿ

 .(3)في كاحد كثمانيف مكضعان محتمالن في القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 ما: نحك معنى, أك لفظان, الماضية المنفية الناقصة )كاف( بعد الكاقعة الالـ ىيالم الجحود:  .2

 .ليذىب زيد يكف كلـ ليذىب, زيد كاف
 ك)ال( )مػا( إال النفي حركؼ مف قبميا يككف كال بالنفي, الختصاصيا الجحكد؛ الـ كسميت

 .(4)غيرىما دكف
 .(5)َّحت جت هب مب خب حب جب هئ مئُّٱ قاؿ تعالى:
 يػذر, ألف مريػدان  اهلل كػاف مػا: تقػديره محػذكؼ )كػاف( "خبػر (ليػذر اهلل كاف ما: )تعالى فقكلو

 )مػا :التقػدير فيصػير )أف(, ب ينتصػب الػالـ() بعػد الفعػؿ ألف؛ )ليػذر( الخبػر يككف أف يجكز كال
 ىك الترؾ كليس المعنى, في اسميا ىك )كاف( كخبر عميو(, أنتـ ما عمى المؤمنيف ليترؾ اهلل كاف
 قػػػد بعػػػدىا مػػػا ألف؛ ضػػػعيؼ كىػػػذا الفعػػػؿ, ىػػػك كالخبػػػر زائػػػدة, )الػػػالـ( :الككفيػػػكف كقػػػاؿ تعػػػالى, اهلل

 . (6)زائدة" فميست نفسيا )الالـ( ب النصب كاف فإف انتصب
 .(7)في عشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

                                                           

 [.217( ]البقرة: 1)
 (.331/ 2) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير2)
, 221, 221, 217, 214, 196, 193, 191, 187, 120, 109, 102, 55( المكاضع: البقرة: 3)

, 22/ المائدة: 140, 89, 65, 43, 43, 15/ النساء: 183, 179, 92/ آؿ عمراف: 235, 230, 222
, 6/ التكبة: 72, 67, 53, 39/ األنفاؿ: 95,  87, 40/ األعراؼ: 152, 124, 68, 34/ األنعاـ: 68
/ 99/ الحجر: 31, 11/ الرعد: 85, 80, 66/ يكسؼ: 109, 99, 97, 88/ يكنس: 115, 43, 29, 24

/ الشعراء: 62, 33, 28, 27/ النكر: 55/ الحج: 91/ طو: 70, 60/ الكيؼ: 93, 90, 34, 15اإلسراء: 
, 5/ الحجرات: 31, 4/ محمد: 83/ الزخرؼ: 53/ فصمت: 59, 23/ القصص: 32/ ص: 32/ النمؿ: 201

 .1/ البينة:42/ المعارج: 6/ الطالؽ:7/ المنافقكف: 4/ الممتحنة:45/ الطكر: 9
 (. 116)ص:  , المرادم,انظر: الجنى الداني في حركؼ المعاني (4)
 [.179( ]آؿ عمراف: 5)
 (.314/ 1) , العكبرم,( التبياف في إعراب القرآف6)
, 43/ األعراؼ:  111/ األنعاـ: 168,  137/ النساء:  179, 197/ آؿ عمراف:  143( المكاضع: البقرة: 7)

 33/ الحجر:  76/ يكسؼ:  117/ ىكد:  74, 13/ يكنس:  122 ,115, 70/ التكبة:  33/ األنفاؿ:  101
:  40/ العنكبكت:   .44/ فاطر:  9/ الرـك
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 أف(,) بمعنػػى مصػػدريان, حرفػػان  تكػػكف كأف , جػػارة بمعنػػى الـ التعميػػؿ,(1)ليػػا ثالثػػة أحػػكاؿ كةةي: .3
. كيؼ بمعنى تككف كالثالث: أف تكرمني, لكي جئت: نحك تقديران, أك لفظان  بالالـ اقترانيا كيمـز
 (.كيؼ) بعد يرتفع كما بعدىا, الفعؿ يرتفع اسـ, كىذه

  هب مب خب حب جب هئُّٱ أما عف كركدىا ناصبة قكلػو تعػالى:
 جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت
 . (2)َّخس حس جس  مخ

: كالمعنػػى زائػػدة,( ال)ك" )كػػي(, )أف( المضػػمرة كجكبػػان بعػػد بتحزنػػكا( منصػػكبان ) جػػاء الفعػػؿ
 .(3)التكبي " في زيادة فيككف لتحزنكا(,)

 .(4)في عشرة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 معان  مصطحباف بعدىا الذم كالمعنى قبميا الذم المعنى أف عمى ىي التي تدؿ   واو المعية: .4

 . (5)أف( مضمرة كجكبان ) كتحققو, كينصب الفعؿ المضارع بعدىا بتقدير مدلكليما حصكؿ عند
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ممٱُّ قػػػػاؿ تعػػػػالى:
 . (6)َّيه

 : (7)كجياف يعمـ الصابريف( بالفتح, كفيو) فاألكثر في قراءة الفعؿ
, الوجه األول:  الساكنيف. اللتقاء حركت بالفتح الميـ لكف الفعؿ مجزـك

 أظننػتـ: كالتقػدير الجمػع, بمعنػى - ىنػا – كالػكاك )أف(, إضػمار عمػى منصػكب أنو :الثاني الوجه
 أنػؾ المعنػى ىػذا عميػؾ كيقػرب الصػابريف, يعمػـ كأف المجاىػديف, اهلل يعمـ أف قبؿ الجنة تدخمكا أف
 .كاإلعراب المعنى صح )مع( ب الكاك قدرت لك

 .(8)َّمم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱ كقكلو تعالى:
 

                                                           

 (.263)ص:  , المرادم,انظر: الجنى الداني في حركؼ المعاني (1)
 [.153]آؿ عمراف:  (2)
 (.132/ 4) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير3)
/ 50, 37/ األحػػزاب: 13/ القصػػص: 5 / الحػػج:40, 33: / طػػو70/ النحػػؿ: 153( المكاضػع: آؿ عمػػراف: 4)

 .7 / الحشر:23الحديد: 
 (.375/ 4) , حسف,( انظر: النحك الكافي5)
 [.142( ]آؿ عمراف: 6)
 (.295/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف7)
 [.42( ]البقرة: 8)
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 : (1)كجياف (الحؽ تكتمكاك ): يجكز في قكلو تعالى
 تمبسكا(. الك) عمى بالعطؼ مجزكـ األول:
 تلكؿ ال كقكلؾ: بينيما, تجمعكا ال أم: ب )الكاك(؛ الجكاب عمى نصبان  يككف أف يجكز الثاني:
 .المبف كتشرب السمؾ

  .(2)في عشرة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككد الفصؿ 
ترتيب كالتعقيب, مع داللتو عمى السببية الجكابية, كيختص كىي حرؼ يفيد ال فاء السببية: .5

 .(3))أف( المضمرة كجكبان  بالدخكؿ عمى الفعؿ المضارع المنصكب ب
 النفػػػػي إمػػػػا شػػػػيئيف, أحػػػػد يسػػػػبقيا أف بشػػػػرط إال الجكابيػػػػة لمسػػػػببية )الفػػػػاء( ىػػػػذه تكػػػػكف "كال
ما بو, ألحؽ ما أك المحض,  تقػدـ, ممػا شػيء سػبقياي لػـ فػإف بػو, ألحػؽ مػا أك المحػض, الطمب كا 

 . (4)جكابية" سببية يصح اعتبارىا لـ
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ قػػاؿ تعػػالى:

 .(5)َّمج حج مث هت متخت  حت
 النتفػػاء المسػػبب انتفػػاء كالمػػراد )أف(, بإضػػمار النفػػي جػػكاب فػػي - ىنػػا - يمكتػػكا() كنصػػب

  .(6)المكت يككف فكيؼ بالمكت حكـ يككف ما أم: السبب؛

 . (7)َّيم ىم مم خم حم جم يل ىلُّٱ كقكلو تعالى:

 كعالمػػة الفػػاء, بعػػد مضػػمرة )أف( ب منصػػكب فعػػؿ مضػػارع( يكيػػدكا) السػػببٌية, فػػاء( الفػػاء)
 .(8)فاعؿ ك)الكاك( النكف, حذؼ النصب

 
 

                                                           

 (. 58/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف1)
/ األنفػػػاؿ: 127/ األعػػػراؼ: 27/ األنعػػػاـ: 141/ النسػػػاء: 142/ آؿ عمػػػراف: 188, 42( المكاضػػػع: البقػػػرة: 2)

 . 35/ محمد: 9/ يكسؼ: 15/ التكبة: 27
 (.354/ 4) , حسف,( انظر: النحك الكافي3)

 (.355/ 4) المرجع السابؽ, (4)
 [.36( ]فاطر: 5)

 (.1076/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآفك  ,(372/ 11) , األلكسي,انظر: ركح المعاني (6)
 [.5( ]يكسؼ: 7)

 (.381/ 12) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (8)
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فػػاء السػػببية( فػػي سػػتيف مكضػػعان محػػتمالن مػػف ) أف المضػػمرة( كجكبػػان بعػػد) ككرد الفصػػؿ ب
 .(1)القرآف الكريـ

, كمنيػػا: (2)متعػػددة, ذكػػر منيػػا ابػػف ىشػػاـ اثنػػي عشػػر معنػػى حػػرؼ عطػػؼ, كيػػلتي لمعػػاف أو: .6
 تكػػػكف "أف الشػػػؾ, كاإلبيػػػاـ, كالتخييػػػر, كاإلباحػػػة, كغيرىػػػا, كتػػػلتي لمنصػػػب, يقػػػكؿ ابػػػف ىشػػػاـ:

 أك ألقتمنػو كقكلػؾ: أف(,) بإضػمار بعػدىا المضػارع ينتصػب كىػذه االسػتثناء, فػي إال() بمعنى
 . (3)يسمـ"

أف(, نحػػػػك: ) عػػػػدىا عمػػػػى إضػػػػماربالفعػػػػؿ المضػػػػارع )إلػػػػى(, كينصػػػػب  كتػػػػلتي )أك( بمعنػػػػى
 . (4)حقي تقضيني أك أللزمنؾ

 أك() أف البصػػػػرييف كمػػػػذىب بنفسػػػػيا, لمفعػػػػؿ المضػػػػارع ناصػػػػبة )أك( أف الكسػػػػائي كمػػػػذىب
 .(5)مضمرة )أف( ب منصكب بعدىا كالفعؿ عاطفة,

 حت  جتُّٱ أك( ناصػػبة لمفعػػؿ المضػػارع بعػػدىا قكلػػو تعػػالى:) كمػػف األمثمػػة عمػػى كركد
  .(6)َّحس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت

 .(7)ينفع() عمى معطكؼ منصكب فعؿ مضارع( نٌتخذ) عطؼ, حرؼ( أك)
 .(8)في كاحد كأربعيف مكضعان مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 
 
 

                                                           

/ األنعػػػاـ: 52, 31, 21/ المائػػػدة: 59, 47/ اؿ عمػػػراف: 117, 22, 167, 245, 35( المكاضػػػع: البقػػػرة: 1)
/ يكسؼ: 88, 95/ يكنس: 64, 113ىكد:  /46/ األنفاؿ: 73/ األعراؼ: 73, 27, 148, 153, 108, 52
, 156/ الشػػػػػػعراء: 134, 117, 16, 81/ طػػػػػػو: 39, 29, 22/ اإلسػػػػػػراء: 40, 55, 94/ النحػػػػػػؿ: 109, 5

: 68, 37, 82, 21/ غافر: 9, 73, 97/ النساء: 11/ الحديد: 26/ ص: 32/ األحزاب: 102, 213 / الرـك
/ الزمػػر: 10/ المنػػافقكف: 47/ القصػػص: 7لفرقػػاف: / ا55/ الصػػافات: 46/ الحػػج: 10/ محمػػد: 44/ فػػاطر: 9

 .82/ يس: 35/ مريـ: 4/ عبس: 9/ القمـ: 58
 (.87)ص:  , ابف ىشاـ,( انظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب2)

 (.93)ص:  المرجع السابؽ, (3)
 (.94, )ص: نفسو( انظر: المرجع 4)
 (. 232)ص:  , المرادم,( انظر: الجنى الداني في حركؼ المعاني5)
 [.21( ]يكسؼ: 6)

 (.402/ 12) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (7)
, 33, 33, 33/ المائػػػدة: 90, 47, 15/ النسػػػاء :128, 127, 73/ آؿ عمػػػراف: 236( المكاضػػػع: البقػػػرة: 8)

/ النحػػػؿ: 107, 85, 80, 21/ يكسػػػؼ: 30, 30/ األنفػػػاؿ: 173, 20/ األعػػػراؼ: 157, 65/ األنعػػػاـ: 108
/ 63/ النػػػػػػكر: 55/ الحػػػػػػج: 60, 55, 41/ الكيػػػػػػؼ: 93, 93, 92, 91, 68/ اإلسػػػػػػراء: 47, 46, 45, 33

 . 37/ المدثر: 58, 57/ الزمر : 9/ سبل: 24/ األحزاب: 9القصص: 
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  كيتكزع عمى النحك اآلتي:الفصل الجائز:  - ب
 ىػػي اٌلتػػي( الػػاٌلـ) إضػػماره, سػػكاء كانػػت أكيجػػكز فػػي ىػػذه الحالػػة إظيػػار الفاصػػؿ  )الةةالم(: .1

, (1)َّىي مي خي حي جيُّٱ: كقكلػػو تعػػالى الٌتعميػػؿ, الـي  فيػػي( كىػػيٍ ) بمعنػػى
 مب زب رب يئ ىئ نئٱُّ :تعػػػػػػػػػػػالى كقكلػػػػػػػػػػػو العاقبػػػػػػػػػػػة؛ بمعنػػػػػػػػػػػى أك
 .(3)َّمض خض حض جضُّٱ: تعالى كقكلو زائدة؛ أك ,(2)َّنب

 جئتػؾ نحػك: أف() تقػدير غير مف لمفعؿ الناصبة ىي )كي( الـ أف إلى الككفيكف قد ذىبك 
 ألف جئتػػػػؾ: كالتقػػػػدير بعػػػػدىا, مقػػػػدرة أف() لمفعػػػػؿ الناصػػػػب أف إلػػػػى البصػػػػريكف كذىػػػػب منػػػػي,لتكر 

  .(4)تكرمني

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جمُّٱ قكلػػػػػو تعػػػػػالى: - أيضػػػػػان  - كمػػػػػف األمثمػػػػػة
 .(5)َّىه مه جه ين ىن من

 .(6)لمعمة ليبمغ() في فالالـ
  .(7)ريـككرد الفصؿ بالالـ في مائتيف كخمس كثمانيف مكضعان محتمالن مف القرآف الك

                                                           

 [.44]النحؿ:  (1)
 [.8( ]القصص: 2)
 [.26( ]النساء: 3)

, ى الػػػداني فػػػي حػػػركؼ المعػػػانيالجنػػػك (, 469/ 2) , ابػػػف األنبػػػارم,انظػػػر: اإلنصػػػاؼ فػػػي مسػػػائؿ الخػػػالؼ (4)
 (.249)ص:  , ضيؼ,المدارس النحكيةك (, 105)ص:  المرادم,

 [.14( ]الرعد: 5)
 (.109/ 13) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (6)
, 78, 50, 23/ آؿ عمراف: 260, 231, 213, 205, 188, 150, 143, 79, 76( المكاضع: البقرة: 7)

, 105, 64, 56, 26, 19/ النساء: 178, 167, 166, 156, 154, 152, 141, 140, 127, 126
, 97, 92, 75, 71, 60, 55, 53, 19/ األنعاـ: 97, 95, 94, 48, 36, 31, 28, 6/ المائدة: 165
, 63, 27, 20, 2/ األعراؼ: 165, 144, 137, 137, 123, 121, 113, 113,  113, 105, 105
/ 44, 42, 42, 37, 36, 30, 17, 11, 11, 10, 8فاؿ: / األن189, 132, 127, 123, 70, 69, 63

, 14, 5, 4/ يكنس: 122, 122, 121, 118, 96, 95, 92, 90, 62, 55, 37, 33, 32, 31التكبة: 
, 30, 10, 4, 1/ إبراىيـ: 30, 14/ الرعد: 73, 52, 24, 21/ يكسؼ :7, 5/ ىكد :92, 88, 78, 67
/ 116, 102, 64, 55, 44, 39, 39, 25, 14, 14 ,8/ النحؿ: 52, 52, 52, 51, 46, 37, 32

/ 71, 56, 21, 19, 12, 7, 2/ الكيؼ: 106, 76, 73, 66, 41, 12, 12, 7, 7, 7, 1اإلسراء: 
, 9, 5, 5/ الحج: 80/ األنبياء: 131, 84, 73, 57, 39, 23, 15, 2/ طو: 97, 81, 21, 19مريـ: 
/ 194/ الشعراء: 50, 49, 32, 1/ الفرقاف :51, 48, 38, 33, 31/ النكر: 78, 54, 53, 37, 34, 28

: 66, 66, 8/ العنكبكت: 73, 73, 46, 25, 20, 13, 10, 8/ القصص: 86, 40النمؿ:  , 21/ الرـك
/ 73, 43, 33, 24, 8/ األحزاب: 3/ السجدة: 31, 6/ لقماف: 46, 46, 46, 46, 45, 41, 39, 34

, 15, 5, 5/ غافر: 35, 8, 3/ الزمر: 29, 29ص : / 70, 35, 6/ يس: 30, 12, 6/ فاطر: 4سبل: 
/ الجاثية: 63, 32, 13/ الزخرؼ: 15, 7/ الشكرل: 29, 16/ فصمت: 80, 79, 67, 67, 67, 61, 42
, 28, 25, 20, 15, 9, 5, 4, 2/ الفتح: 38, 4/ محمد: 22, 19, 12/ األحقاؼ: 22, 14, 12, 12
/ 15, 4/المجادلة:  29, 25, 25, 9, 8/ الحديد: 31: / النجـ56, 33/ الذاريات: 13/ الحجرات: 29

/ 28, 17/ الجف: 20, 7/ نكح: 12/ الحاقة: 2/ الممؾ: 12, 11, 6/ الطالؽ: 19, 8/ الصؼ: 5الحشر: 
 . 6/ الزلزلة: 5/ البينة: 15/ النبل: 16, 5/ القيامة: 31, 31المدثر: 
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 مكُّٱ قػػاؿ تعػػالى: :جامةةد إذا كةةان الفعةةل المضةةارع المنصةةوب معطوفةةًا عمةةى اسةةم صةةريح .2

 مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل

 . (1)َّجي ٰه

 يكػػػػكف أف يجػػػػكز ممكػػػػان, كال إليػػػػو يبعػػػػث أم: (؛كحيػػػػان ) مكضػػػػع عمػػػػى معطػػػػكؼ: (يرسػػػػؿى  أك)
 إليػػػو يرسػػػؿ أف كال اهلل, كممػػػوي أف لبشػػػر كػػػاف مػػػا: معنػػػاه يصػػػير ألنػػػو يكممػػػو(؛ أف) عمػػػى معطكفػػػان 
 . (2)فاسد كىذا رسكالن,

 . (3)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 )ما(:  الفصل ب - الفاصل الثاني

 ما( كاجبان في الحاالت اآلتية: ) يعد  الفصؿ ب

(: حرف الجر .1 , ىنػا -مية, كتسػمىعمى الجممة الفع ؿكذلؾ ألف )ما( تجعمو صالحان لمدخك  )ربَّ
 عمػػى لمػػدخكؿ ىيلتيػػا كمػػا ,الفعميػػة الجممػػة عمػػى لمػػدخكؿ رب مػػا( المييئػػة؛ ألنيػػا "ىيػػلت) ب

  .(4)"االسمية

 منزؿ مضارع عمى تدخؿ كقد ماض, فعؿ عمى تدخؿ أف" المكفكفة رب() عمى كالغالب
  .(5)كقكعو" لتحقؽ الماضي؛ منزلة

 .(6)َّىن من خن حن جن يم ىمُّٱ :كمف األمثمة قكلو تعالى

 الماضػػػي؛ بمعنػػػى المسػػػتقبؿ فيػػػو جعػػػؿ كد, ربمػػػا تقػػػدير: عمػػػى كتػػػلكلكه االسػػػتقباؿ, فظػػػاىره
ف فجعؿ لكقكعو, التقريب كلقصد بو, المكعكد لصدؽ  . (7)مجازان  كاقع كلنو كاقع, غير كاف كا 

                                                           

 [.51]الشكرل:  (1)
 (.1136/ 2) , العكبرم,فانظر: التبياف في إعراب القرآ (2)
 .51/ الشكرل: 80/ ىكد:  128( المكاضع: آؿ عمراف: 3)
 , األزىػرم,مكصػؿ الطػالب إلػى قكاعػد اإلعػرابك (, 456)ص:  , المرادم,( الجنى الداني في حركؼ المعاني4)

 (.156)ص: 
 (.61/ 3) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (5)
 [.2( ]الحجر: 6)
حاشػػية الصػػباف عمػػى شػػرح األشػػمكنى ك (, 457)ص:  , المػػرادم,ر: الجنػػى الػػداني فػػي حػػركؼ المعػػاني( انظػػ7)

 (.347/ 2) , الصباف,أللفية ابف مالؾ
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 - تعػػػػالى – اهلل عنػػػػد معمػػػػكـ المسػػػػتقبؿ ألف جػػػػاز؛ إنمػػػػا" :كذكػػػػر ابػػػػف ىشػػػػاـ فػػػػي المغنػػػػي
 ربما التقدير: كقيؿ الصكر, في كنف  مثؿ:, مجازان  ماضية حاؿ حكاية عمى ىك كقيؿ: كالماضي,

 ثػػـ سػػيالن  الشػػرطيتيف (لػػك)ك (إف) بػػدكف (كػػاف) حػػذؼ كلػػيس ,شػػلنية ىػػذه (كػػاف) كتكػػكف يػػكد, كػػاف
 . (1)كاف(") تقدير إلى حاجة فال الماضية الحاؿ حكاية عمى مخرج يكد() كىك حينئذ الخبر

 السابؽ مف القرآف الكريـ.  كلـ يرد غير ىذا المكضع

 . (2)َّيث ىث نث مث زث رث يت ىتُّٱ قاؿ تعالى: (:مع الحرف )لو .2

 كمعنػػػػػػى غيػػػػػػره, لكجػػػػػػكد الشػػػػػيء امتنػػػػػػاع معنػػػػػػى: لمعنيػػػػػػيف ك)مػػػػػا( )ال( مػػػػػػع ركبػػػػػػت )لػػػػػك("
 تلتينػػػػا ىػػػػال: كالمعنػػػػى ... لمتحضػػػػيض كحػػػػدىا )ال( مػػػػع إال تركػػػػب فمػػػػـ )ىػػػػؿ( كأمػػػػا التحضػػػػيض,
 ىن نن من زنُّٱ :تعػػػػالى كقكلػػػو إنػػػذارؾ, عمػػػى كيعضػػػػدكنؾ بصػػػدقؾ يشػػػيدكف بالمالئكػػػة
 كمػػا اصػػادقن  كنػػت إف لػػؾ تكػػذيبنا عمػػى لمعقػػاب بالمالئكػػة تلتينػػا ىػػال: أك َّري ٰى ين

 .(3)برسميا؟" المكذبة األمـ تلتي كانت

 كلـ يرد غير المكضع السابؽ مف القرآف الكريـ. 
 الفصل ب )ال(: - الفاصل الثالث

كيكػػكف  ,ىػػؿ, لػػك(, فالفاصػػؿ يتركػػب معيمػػا اليمػػزة,) مػػع حػػركؼ - ىنػػا – يتحقػػؽ الفصػػؿ
, كىػذا مػا (4)حرفان جديػدان يفيػد معنػى التحضػيض مػع المضػارع, كالتػكبي  كالمػكـ مػع الماضػي غالبػان 

 :(5)ذكره ابف مالؾ في قكلو
 وبهمةةةةةةةةةا التحضةةةةةةةةةيَض ِمةةةةةةةةةْز َوَهةةةةةةةةةال

, أال وأوِلَيْنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الِفْعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال    أالَّ

   
 أالى  كأمػا - بالتشػديد – كأال ,كىػال كلكمػا, لػكال,: كىػي ,أربعػة التحضػيض "حػركؼ أف فذكر

 :كجييف يحتمؿ التحضيض حركؼ مع ليا كذكره عرض, حرؼ فيي - بالتخفيؼ –

                                                           

, شػػػػرح التصػػػػريح عمػػػػى التكضػػػػيحكانظػػػػر: (, 408)ص:  , ابػػػػف ىشػػػػاـ,مغنػػػػي المبيػػػػب عػػػػف كتػػػػب األعاريػػػػب (1)
 (. 667/ 1) األزىرم,

 [.7( ]الحجر: 2)
 (.571/ 2) , الزمخشرم,ئؽ غكامض التنزيؿالكشاؼ عف حقا (3)
, ني كالصػػػفاتحػػػركؼ المعػػػاك (, 115/ 3) ,سػػػيبكيو , الكتػػػابك (, 234 /2) , ابػػػف السػػػراج,األصػػػكؿانظػػػر: ( 4)

, المفصػػػػػؿ فػػػػػي صػػػػػنعة اإلعػػػػػرابك (, 183أبػػػػػي جعفػػػػػر النحػػػػػاس )ص:  ,عمػػػػػدة الكتػػػػػابك (, 5)ص:  الزجػػػػػاجي,
 (.832/ 2الممحة في شرح الممحة )ك (, 1653/ 3) مالؾ, , ابفشرح الكافية الشافيةك (, 431)ص:  الزمخشرم,

 (.60)ص:  , ابف مالؾ,( ألفية ابف مالؾ5)
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 ألنػػو ا؛مطمقنػػ ال المكاضػػع بعػػض فػػي (ىػػالي ) بمعنػػى لمتحضػػيض تكػػكف بيػػا أنيػػا يريػػد أف :أحةةدهما
 .لمعرض تككف أنيا المكضع ىذا غير في ذكر

 كقػػرب بالفعػػؿ االختصػػاص فػػي ليػػف لمشػػاركتيا التحضػػيض كاتأد مػػع ذكرىػػا يكػػكف أف :والثةةاني
ف معناىف, مف معناىا  .(1)لمعناىف" مكضكعة تكف لـ كا 

 الشػيء؛ عميػو تعرض العرض في "أنؾ بينيما كالفرؽ العرض, مف تككيدان  أشد فالتحضيض
 قػػكؿ يحسػػف كلػػذلؾ: قيػػؿ. يفكتنػػؾ فػػال تفعػػؿ, أف األكلػػى لػػؾ: تقػػكؿ التحضػػيض فيػػو, كفػػي لينظػػر

 التحضػػيض مػػف اسػػتعماالن فػػي أكثػػر (ىػػال), ك"(2)تعطينػػي" لػػكال: كيقػػبح. تعطينػػي أال: لسػػيده لعبػػدا
زعاج بحث طمب , كذكر ابف ىشاـ أف "التحضيض(3)"(أال)  . (4)كتلدب" بميف طمب كالعرض كا 

 ( مع الحركؼ السابقة فكاف عمى النحك اآلتي: )ال أما الفصؿ ب

 حئ جئيي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن منُّٱ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: الهمةةةةةةزة(:) - أ
 . (5)َّخئ

 يتقون( وجهان:  فيجوز في )أال
 إلنكار كاالستفياـ النافية,( ال)ك االستفياـ ىما: ىمزة ,حرفيف مف مركبة أف تككف )أال( أحدهما:
 كقد ,فييـ نشل قد كاف إذ ,أحكاليـ عمى مطمعان  كاف وفإن ذلؾ, مف مكسى كتعجيب تقكاىـ, انتفاء
 إسرائيؿ.  بني أنبياء كقتؿ شراؾاإل كأعظميا ,مظالميـ عمـ

 . (6)كالتحضيض العرض أداة ىي كاحدة, كممة )أال( يككف أف يجكز والثاني:

 . (7)َّحص مس خس حس جس مخ جخ محُّٱ كقكلو تعالى:

 بشػػػدة الشػػػيء طمػػػب التحضػػػيض ألف التحضػػػيض؛ مفيػػػدة أال() مجػػػيء" - ىنػػػا –فػػػنالحظ 
زعػػػػاج"  بانتفػػػػاء اتقريػػػػرن  (تقػػػػاتمكف ال) عمػػػػى يمػػػػزةال دخمػػػػت (تقػػػػاتمكف أال), كجػػػػاء فػػػػي الكشػػػػاؼ" (8)كا 
 .(9)المبالغة" سبيؿ عمى عمييا الحض: كمعناه ,المقاتمة

                                                           

 (.1308/ 3) , المرادم,تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾانظر:  (1)
 (.383)ص:  , المرادم,( الجنى الداني في حركؼ المعاني2)
 (.614)ص:  ,( المرجع السابؽ3)

 (.361)ص:  , ابف ىشاـ,مبيب عف كتب األعاريبمغني ال (4)
 [.11-10( ]الشعراء: 5)
 (.104/ 19) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير6)
 [.13( ]التكبة: 7)
 (.25/ 2) , ابف ىشاـ,( أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ8)
 (.252/ 2) , الزمخشرم,( الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ9)
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 . (1)َّٱٱحك جك مق حق مفُّٱ كمنيا قكلو تعالى:

 كلـ, طعامان  قدـ مف بخالؼ للكؿ, تلنيسان  ذلؾ في فإف األكؿ, عمى )أال( تفيد "العرض ؼ
 أكمو.  عمى يحث

 عمػييـ فػلنكر األكػؿ, مف فامتنعكا: تقديره محذكؼ ثـ ككلنو لإلنكار, أال() في اليمزة :كقيؿ
 . (2)تلكمكف" أال: فقاؿ األكؿ ترؾ

)ال( بػػػيف اليمػػػزة كالفعػػػؿ فػػػي ثمانيػػػة عشػػػر مكضػػػعان محػػػتمالن مػػػف القػػػرآف  كتحقػػػؽ الفصػػػؿ ب
 .(3)الكريـ

 )ال( بيف ىؿ كالفعؿ لـ يرد في القرآف الكريـ. الفصؿ ب )هل(: - ب
 مخجخ مح جح مج حج مث هت مت ختُّٱ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: )لةةةةةةو(: - ت

 .(4)َّمس خس حس جس

 اهلل معاصػي عػف النيي عف سككتيـ عمى كالعباد العمماء تكبي  يتضمف تحضيض, لكال()"
 كقػػػاؿ لمعممػػػاء, منيػػػا تكبيخػػػان  أشػػػد آيػػػة القػػػرآف فػػػي مػػػا: العممػػػاء كقػػػاؿ بػػػالمعركؼ, كاألمػػػر تعػػػالى

 بػو يػراد أك الكفػر, رهظاى - ىنا – كاإلثـ. عباس ابف كنحكه منيا, أخكؼ القرآف في ما: الضحاؾ
 .(5)اإلثـ" عمييا يترتب التي أقكاليـ سائر

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ :-أيضػػػان  -كمنػػػو قكلػػػو تعػػػالى

 .(6)َّجي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم

 القػػػرآف فػػػي جػػػاءت مػػػا ككثيػػػران  التػػػكبي , صػػػحبيا التػػػي التحضيضػػػية ىػػػي - ىنػػػا – ")لػػػكال(
 عميػو, يحػض الػذم الشػيء فعػؿ اإلنسػاف يػدير  أف كالتحضػيض ىػال..., بمعنػى فيػي لمتحضيض,

ذا  الشيء. ذلؾ عمى الحض المتكمـ يريد فال لمتكبي  كانت كا 

                                                           

 [.27: ]الذاريات (1)
 (.556/ 9) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسيرانظر:  (2)
, 25, 11/ الشػػػػعراء: 22/ النػػػػكر: 59, 25/ النحػػػػؿ: 59/ يكسػػػػؼ: 13/ التكبػػػػة: 31( المكاضػػػػع: األنعػػػػاـ: 3)

 .4/ المطففيف: 14/ الممؾ: 27/ الذاريات: 124, 91/ الصافات: 177, 161, 142, 124, 106
 [.63]المائدة:  (4)
 (.312/ 4) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (5)
 [.98( ]يكنس: 6)
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 ميؿ عمى كىـ ,القرية أىؿ آمف فيال: كبخيـ عمى ترؾ اإليماف النافع, كالمعنى -ىنا  -ك
 .(1)الحاؿ" ىذه في ليـ نافعان  اإليماف فيككف بيـ, العذاب يمتبس لـ

 إيمػاف نفي اآلية معنى مف كمفيكـ ... التحضيض الكالـ في لكال() كأصؿ" كذكر القرطبي
 . (2)يكنس" قكـ استثنى ثـ القرل أىؿ

 .(3)لك( كالفعؿ في سبعة كثالثيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ) )ال( بيف ككرد الفصؿ ب

 . (4)َّخم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى:)أن( الناصبة والفعل بعدها:  - ث
 المكضػػػػع ىػػػػذا فػػػػي( أف)ك تسػػػػجد, أف منعػػػػؾ مػػػػا - أعمػػػػـ كاهلل - لمعنػػػػىذكػػػػر الفػػػػراء أف "ا

 منعػؾ "مػا: األخػرل فػي قػاؿ كمػا تسػجد, أف منعػؾ ما :, كذكر ابف الشجرم" أراد(5)"(ال) تصحبيا
 .(7)"(6)بيدم" خمقت لما تسجد أف

  زيادتيا؟ فائدة ما: قمت كذكر الزمخشرم الفائدة مف زيادة )ال( بقكلو: "فإف
 الكتاب, أىؿ عمـ ليتحقؽ: قيؿ كلنو ,كتحقيقو عميو تدخؿ الذم الفعؿ معنى تككيد: قمت

 .(8)نفسؾ" كتمزمو السجكد تحقؽ أف منعؾ كما
)ال( بػيف )أف( الناصػبة كالفعػؿ بعػدىا فػي خمسػة كأربعػيف مكضػعان محػتمالن  ككرد الفصؿ ب

 .(9)مف القراف الكريـ

                                                           

 (.107/ 6) , أبك حياف,( البحر المحيط في التفسير1)
 (.383/ 8) , القرطبي,تفسير القرطبي (2)
/ 122/ التكبػة: 203/ األعػراؼ: 43, 37, 8/ األنعػاـ: 63/ المائػدة: 77/ النسػاء: 118( المكاضع: البقرة: 3)

/ الفرقاف: 13, 12/ النكر: 134, 133/ طو: 15/ الكيؼ: 27, 7/ الرعد: 116, 12/ ىكد: 98 ,20يكنس: 
/ األحقػػاؼ: 53, 31/ الزخػػرؼ: 44/ فصػػمت: 50/ العنكبػػكت: 48, 47/ القصػػص: 46/ النمػػؿ: 32, 21, 7

 .28/ القمـ: 10/ المنافقكف: 8/ المجادلة: 70, 62, 57/ الكاقعة: 20/ محمد: 28
 [.12]األعراؼ:  (4)
 (.374/ 1) ,لفراءا ,( معاني القرآف5)
 [.75( ]ص: 6)

 (.541/ 2)ابف الشجرم,  ,أمالي ابف الشجرم (7)
 (.90/ 2) , الزمخشرم,( الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ8)
/ 183, 176, 64, 41/ آؿ عمػػػػػراف: 282, 282, 246, 246, 229, 229, 150( المكاضػػػػػع: البقػػػػػرة: 9)

/ 97, 92/ التكبػػػػػة: 34/ األنفػػػػػاؿ: 12/ األعػػػػػراؼ: 151, 119/ األنعػػػػػاـ:  165, 71, 8, 3, 3, 3النسػػػػػاء: 
/ 118, 93/ طػػػو: 48, 24, 10/ مػػػريـ: 23, 2/ اإلسػػػراء: 32/ الحجػػػر: 12/ إبػػػراىيـ: 40/ يكسػػػؼ: 2ىػػػكد:

/ عػبس:  59, 29, 10/ الحديػد: 8/ الرحمف: 21/ األحقاؼ: 30, 14/ فصمت: 31, 25/ النمؿ: 3الشعراء: 
7. 
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 جخ مح جح مج حج مث  هتُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: )كةةةي( والفعةةةل بعةةةدها: - ج
  )فلثابكـ(. :بقكلو كتتعمؽ )كي(, الـ – ىنا – . الالـ(1)َّخس حس جس  مخ

 غميػػـ أنػػو عمػػى: الحػػزف, فػػالمعنى انتفػػاء االغتمػػاـ عمػػى يترتػػب ال ألنػػو زائػػدة؛ ال() :كقيػػؿ
 مكافقتيـ. تركيـ عمى ليـ عقكبة ليحزنيـ

 بانتفػػاء بػػةاإلثا تعميػػؿ فػػي كاختمفػػكا النفػػي, مػػف معناىػػا عمػػى ثابتػػة ال() أف عمػػى كالجميػػكر
 .ذكر ما عمى الحزف

, تجػػرع عمػػى لتتمرنػػكا تحزنػػكا لكػػيال: الزمخشػػرم فقػػاؿ  فػػال الشػػدائد, باحتمػػاؿ كتضػػركا الغمػػـك
 المضار. مف مصيب عمى كال المنافع, مف فائت عمى بعد فيما تحزنكا

 الشػدائد, الحتمػاؿ كاالعتيػاد الغمكـ تجرع عمى التمرف كىي ثبكتية, الحقيقة في العمة فجعؿ
 لينتفػي بػؿ أحػد, بقصة لو تعمؽ ال مستقبؿ ىك الحزف ظرؼ كجعؿ الحزف, انتفاء ذلؾ عمى كرتب
 .(2)القصة ىذه بعد عنكـ الحزف

 تػػػركيـ عمػػػى ليػػػـ عقكبػػػة ليحػػػزنيـ غميػػػـ أنػػػو المعنػػػى ألف زائػػػدة؛ )ال(" كذكػػػر العكبػػػرم أف
 ؛الغػـ بػذلؾ ألياكـ :أم ؛(كـأثاب) ؿ أكؿ تعميؿ فاتكـ( ما عمى تحزنكا )لكيال" ف, كقيؿ إ(3)مكاقفيـ"

 بمصػػيبة أنسػػاىـ فيػػك كالجػػراح, القتػػؿ مػػف أصػػابكـ كمػػا الغنيمػػة, مػػف فػػاتكـ مػػا عمػػى تحزنػػكا لػػئال
  كبيرة. مصيبة صغيرة

: قكلػػػػو كػػػاف إف التػػػكبي  كالتنػػػػديـ, فػػػي زيػػػػادة فيكػػػكف لتحزنػػػكا,: كالمعنػػػػى زائػػػدة,( ال: )كقيػػػؿ
  تيكمان. )فلثابكـ(

 كلػػـ تثػػريبكـ, عػػف سػػكت أم ؛فػػاتكـ مػػا عمػػى تحزنػػكا لكػػيال غمػػان  فلثػػابكـ الرسػػكؿ المعنػػى أك
 ذكػػره عػػف فػػلعرض فػػاتكـ, مػػا عمػػى حزنػػان  بالتثريػػب يػػذكركـ لكػػيال ألجمكػػـ؛ االغتمػػاـ إال لكػػـ يظيػػر
 .(4)لخكاطركـ" جبران 

ككرد الفصؿ ب )ال( بيف )كي( كالفعؿ المضػارع المنصػكب بيػا فػي سػبعة مكاضػع محتممػة 
 :(5)كزعت عمى النحك اآلتيمف القرآف الكريـ, ت

                                                           

 [.153]آؿ عمراف:  (1)
 (.388/ 3) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (2)
 (.302/ 1) , العكبرم,( التبياف في إعراب القرآف3)
 (.132/ 4) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير4)
 (.444/ 2) , المرصفي,( انظر: ىداية القارم إلى تجكيد كالـ البارم5)
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o : خسُّٱ )ال(: قػػاؿ تعػػالى: بػػػ كػػي() كصػػؿ عمػػى المصػػاحؼ اتفقػػت أم موصةةول باتفةةا 
 .(1)َّجض مص خص  حص مس

 .(2)ككرد ذلؾ في أربعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ

o ىف يثُّٱ )ال(: قػػػاؿ تعػػػالى: عػػػف )كػػػي( قطػػػع عمػػػى المصػػػاحؼ اتفقػػػت أم باتفةةةا : مقطةةةوع 
 .(3)َّاك يق ىق يف

 . (4)مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ ثالثة يككرد ذلؾ ف
( كالفعػػؿ المضػػارع المنصػػكب بػػيف )إذنا - أيضػػان  – )ال( يقػػع الفصػػؿ ب ( والفعةةل بعةةدها:)إًذا - ح

( إذف) مػف جػاء كالػذم الكػريـ, القػرآف في تقع لـ المصدرة لممضارع الناصبة( )إذف بيا, كلكف
ثالثػػػة مكاضػػػع محتممػػػة مػػػف القػػػرآف العطػػػؼ فػػػي  بحػػػرؼ مسػػػبكقنا جػػػاء المضػػػارع بعػػػدىا الكاقػػػع
 الكريـ:

o (5)َّخي حي جي يه ىهُّٱقاؿ تعالى:  بالفاء: مسبوًقا. 
o كقكلو تعالى:, (6)َّمن خن حن جن يم ىمُّٱ قاؿ تعالى: بالواو: مسبوًقا 

 .(7)َّىن من خن حن جنُّٱ

 يه ىهُّٱ: تعػػالى قكلػػو فػػي: الػػثالث مػػف آيتػػيف فػػي المضػػارع بنصػػب الشػػكاذ فػػي قػػرئ كقػػد

  .(9)َّمن خن حن جن يم ىمُّٱ , كقكلو تعالى:(8)َّخي حي جي

ذنا ييٍؤتيكا", الى  "فىًإذنا: قرئ ذنا: قرئ يىٍمبىثيكف" الى  "كىاً   .يىٍمبىثيكا" الى  "كىاً 

                                                           

 [.5( ]الحج: 1)
 .23/ الحديد: 50/ األحزاب: 5/ الحج: 153آؿ عمراف:  المكاضع: (2)
 [.37( ]األحزاب: 3)
 . 7/ الحشر: 70/ النحؿ: 37( المكاضع: األحزاب: 4)

 [.53]النساء:  (5)
 [.76اإلسراء:  (6)
 [.16( ]األحزاب: 7)
 [.53( ]النساء: 8)
 [.76( ]اإلسراء: 9)
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 إف: بالخيار فييا فإٌنؾ ,الفعؿ كبيف كالكاك الفاء بيف كانت إذا إذف() أفٌ  كاعمـ" قاؿ سيبكيو:
ف ... سػميفا بيف منيما كاحدة كانت إذا (حسبت)ك (أرل) كإعمالؾ أعممتيا شئت  ألغيػت شػئت كا 

 .(1)أخكؾ" حسبت زيد قمت إذا (حسبت) كإلغائؾ (إذف)
 أذكػره لمػا كاإللغػاء فييػا اإلعمػاؿ صػمح فػاء أك كاك بعػد كقعػت إذا أنيػا "كاعمـ :كذكر المبرد

ف ,رفعػػت شػئت فإ (أكرمػؾ إذف)ك (آتػؾ تػػلتني إف: )قكلػؾ كذلػؾ ,لػؾ ف نصػبت, شػئت كا   شػػئت كا 
  جزمت.

لغػػاء )آتػػؾ( عمػػى العطػػؼ فعمػػى الجػػـز أمػػا  كالرفػػع )إذف(, إعمػػاؿ عمػػى كالنصػػب )إذف(, كا 
 فػػي اآليػػة كىػػذه ,اشػػيئن  تعمػػؿ فمػػـ كالفعػػؿ االبتػػداء بػػيف )إذف( أدخمػػت ثػػـ ,أكرمػػؾ كأنػػا :قكلػػؾ عمػػى

ذف مسعكد ابف مصحؼ  . (2)بإذف" منصكب فييا الفعؿ خمفؾ" يمبثكا ال "كا 
لغاؤىػا ,كلكف األجػكد ىػك إلغاؤىػا  قكلػو فػي السػبعة بيػا قػرأ التػي القػرآف, لغػة كىػي أجػكد, "كا 

 خن حن جن يم ىم  ممخم حم جم يل ىل مل خلُّٱ :تعػػػػػػػػػػالى
 .(3)َّمن
 . (4)بالنصب" –" يمبثكا ال: "الشكاذ بعض كفي

 كجػػػو مػػػا :قمػػػت فػػػإف" - بػػػالرفع كالنصػػػب -كذكػػػر الزمخشػػػرم تعميػػػؿ الػػػكجييف اإلعػػػرابييف 
 ,(كػاد )خبػر لكقكعػو مرفػكع كىػك ,الفعػؿ عمػى الفعػؿ فييػا عطػؼ فقػد الشػائعة أمػا: قمت القراءتيف؟
 . االسـ مكقع كاقع (كاد) خبر في كالفعؿ

ف) قكلػو: جممػة عمػى عطػؼ يمبثػكا(, ال إذا) ىػي التػي برأسيا الجممة ففييا يٌ بى أي  قراءة كأما  كا 
 .(5)ليستفزكنؾ(" كادكا

 الفصل بمعمول الفعل: - الفاصل الرابع
 ول الفعل في حالتين:يجوز الفصل بمعم

 حق مف خفُّٱ قػػاؿ تعػػالى: ل المنصةةوب أو المرفةةوع مةةع همةةزة االسةةتفهام:مةةع المعمةةو .1
 . (6)َّمق

                                                           

 .(179)ص:  ,سيبكيو ,( الكتاب1)
 (.11/ 2) رد,, المب( المقتضب2)
 [.76( ]اإلسراء: 3)
  (.1536/ 3, )ابف مالؾ ,( شرح الكافية الشافية4)

 (.686/ 2) , الزمخشرم,الكشاؼ (5)
 [.24]القمر:  (6)
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 أنتبػػع أم ؛المػػذككر يفسػػره بفعػػؿ )بشػػران( يجػػكز فييػػا كجيػػاف: منصػػكب أم: أنتبػػع بشػػران, ؼ
 نعت. (منا)ك ,ابشرن 
 .(1)(نتبعو) لو, كالخبر نعت (منا)ك ,االبتداء عمى بالرفع (أبشره ) كيقرأ

. ؛(2)َّمي زيُّٱ لى:كمنيا أيضان قكلو تعا  أم: أييدينا بشره
 .(3)في تسعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

: كلدكات التحضيض, كىي مع المعمول المنصوب مع األدوات المتضمنة لمعنى الفعل: .2
 لكال, لكما(. , أاٌل, ىاٌل )

 .(4)َّجغ مع جع مظ حطُّٱ قاؿ تعالى:
 بمعمػػكؿ بينيمػػا كيفصػػؿ مضػػمران, أك ظػػاىران  لفعػػؿا يمييػػا تحضػػيض حػػرؼ - ىنػػا – )لػػكال(

 ؿ معمكلػػة كىػػي )إذ( ب ك)تضػػرعكا( )فمػػكال( بػػيف - ىنػػا – كفصػػؿ كظػػرؼ, بػػو مفعػػكؿ مػػف الفعػػؿ
 )تضرعكا(.

نمػػا جػػاء حػػيف تضػػرعيـ يقػػع لػػـ أنػػو عمػػى يػػدؿ   كالتحضػػيض  معاتبػػة إظيػػار معنػػاه البػػلس, كا 
ظيار غائب مذنب  المخاطب. عميو ليتحسر فعمو؛ سكء كا 
سناد  .(5)كعالماتو البلس أكائؿ كالمراد: إلييـ, كصكلو عف مجاز البلس إلى المجيء كا 

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هبُّٱ كمنػػػػػو قكلػػػػػو تعػػػػػالى:
 . (6)َّجس مخ

 األشياء مف تنزليا كىك شلف لمظركؼ: قمت كقمتـ؟ لكال بيف الفصؿ جاز كيؼ: قمت فإف"
 .غيرىا في يتسع ال ما فييا يتسع فمذلؾ ا,عني تنفؾ ال كأنيا فييا لكقكعيا أنفسيا منزلة
 فاصالن؟ أكقع حتى الظرؼ تقديـ في فائدة فلم  : قمت فإف
 

                                                           

/ 10) , أبػػك حيػػاف,البحػػر المحػػيط فػػي التفسػػيرك (, 1194/ 2) , العكبػػرم,انظػػر: التبيػػاف فػػي إعػػراب القػػرآف (1)
42.) 
 [.6]التغابف:  (2)
 .53/ األنعاـ: 62/ األنبياء: 99/ يكنس: 6/ التغابف: 24/ القمر: 72, 69, 64, 59ضع: الكاقعة: ( المكا3)
 [.43( ]األنعاـ: 4)
 (.514/ 4) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير5)

 [.16]النكر:  (6)
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 التكمـ عف باإلفؾ سمعكا ما أكؿ يتفادكا أف عمييـ الكاجب كاف أنو بياف فيو الفائدة: قمت
 .(1)التقديـ" كجب أىـ الكقت ذكر كاف فمما بو,
 .(2)محتممة مف القرآف الكريـفي سبعة مكاضع  - ىنا –ككرد الفصؿ  

 الفصل بجممة ال محّل لها من اإلعراب: - الفاصل الخامس
يتحقؽ الفصؿ ىنا بالجممة المعترضة, إذا كانت جممة قسـ أك شرط تعيف حذؼ جكابيا 

 . (3)َّىت نت مت زت رت يب ىبُّٱ كجكبان, كذلؾ مثؿ قكلو تعالى:
 غيػػػػر كنػػػػتـ إف الحمقػػػػكـ بمغػػػػت اإذ ترجعكنيػػػػا ذكػػػػر الزمخشػػػػرم أف ترتيػػػػب اآليػػػػة ىػػػػك: فمػػػػكال

  .(4)ألجؿ التككيد مكررة الثانية( فمكال)مدينيف, ك
 

 الفصل بين الفعل والفاعل: - المطمب الثاني
 : وينقسم إلى قسمين: الفصل بالمفعول -ل الفاصل األو

 كيتـ ذلؾ في حاالت كىي:الفصل الواجب:  - أ
 ىي نيُّٱ قاؿ تعالى: اصؿ:الف مى ضمير يعكد عمى المفعكؿاشتماؿ الفاعؿ أك نائبو ع .1

 .(5)َّجئ يي
 أم عػػاد عمػػى متقػػدـ لفظػػان, "كتقػػديـ قػػدـ فػػي المعنػػى, كعػػاد الضػػمير عميػػو؛إبػػراىيـ( م) ألف
 مػػػع اسػػػمو إلػػػى )رب( اسػػػـ بإضػػػافة إبػػػراىيـ تشػػػريؼ المقصػػػكد ألف ؛(إبػػػراىيـ) لفػػػظ كىػػػك المفعػػػكؿ
ذ يقػؿ لـ فمذلؾ اإليجاز, مراعاة لػئال يعػكد  الي يتعػيف تػلخير الضػمير, كبالتػ(6)إبػراىيـ" اهلل ابتمػى كا 

 عمى متلخر لفظان كرتبة.
 .(7)بيف الفعؿ كفاعمو في خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ ككقع الفصؿ بالمفعكؿ

                                                           

 (.220/ 3) , الزمخشرم,( الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ1)
 .16/ سبل: 86, 83/ الكاقعة: 16, 12/ النكر: 39/ الكيؼ: 43 ( المكاضع: األنعاـ:2)

 [.87-86]الكاقعة:  (3)
 (.468/ 4) , الزمخشرم,انظر: الكشاؼ (4)
 [.124( ]البقرة: 5)
 (.702/ 1) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير6)
: 44/ المؤمنكف: 52/ غافر: 158( المكاضع: األنعاـ: 7)  . 124/ البقرة: 57/ الرـك
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 جحُّٱأف يكػػػػػػكف المفعػػػػػػكؿ ضػػػػػػميران متصػػػػػػالن, كالفاعػػػػػػؿ اسػػػػػػمان ظػػػػػػاىران: قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:  .2
 نيُّٱ , كقكلػػػو تعػػػالى:(2)َّحق مف خف حفُّٱ , كقكلػػػو تعػػػالى:(1)َّمح
 .(3)َّمئ خئ حئ جئ يي ىي
 .(4)في مائة كاثنيف كخمسيف مكضعان في القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 إذا كاف الفاعؿ محصكران, كىذا ينقسـ إلى قسميف:  .3

                                                           
 [.4( ]البينة: 1)
 [.37( ]آؿ عمراف: 2)
 [.2( ]المائدة: 3)

, 174, 167, 159, 137, 123, 101, 100, 93, 92, 89, 89, 88, 38, 36المكاضع: البقرة:  (4)
186 ,55 ,118 ,153 ,156 ,204 ,209 ,210 ,213 ,222 ,225 ,248 ,248 ,251 ,253 ,255 ,
 / آؿ عمراف:284, 80, 282, 282, 275, 275 ,266, 266, 265, 265, 259, 255, 214, 206
19 ,24 ,28 ,29 ,30 ,37 ,39 ,40 ,47 ,77 ,79 ,81 ,86 ,105 ,120 ,123 ,124 ,125 ,

126 ,152 ,154 ,120 ,120 ,155 ,160 ,170 ,172 ,174 ,176 ,180 ,165 ,182 ,182 ,
, 100, 78, 78, 97, 83, 83, 73, 72, 62, 54, 52, 39, 37, 15, 11, 11/ النساء: 140, 196
, 19, 19, 15, 15, 14, 8, 4, 2/ المائدة: 174, 170, 158, 153,  153, 153, 120, 118, 105
, 34, 33, 17, 5, 4/ األنعاـ:105,  102, 100, 94, 89, 88, 85, 64, 63, 60, 52, 41, 32
36 ,43 ,47 ,49 ,54 ,61 ,68 ,71 ,77 ,140,142 ,144 ,104 ,111 ,130 ,61 ,71 ,103 ,

, 35, 50, 49, 37, 27, 20, 5/ األعراؼ: 59, 157, 130, 124, 109, 70, 40, 31,  80, 158
37 ,101 ,163 ,51 ,63 ,69 ,73 ,73 ,80 ,91 ,97 ,98 ,143 ,152 ,131 ,131 ,85 ,78 ,

, 14/ التكبة: 68, 52,  43, 34, 26, 19, 10, 7, 5/ األنفاؿ: 201, 200, 188, 175, 160, 155
25, 25 ,28 ,30 ,40 ,45 ,50 ,50 ,51 ,52 ,55 ,70 ,85 ,59 ,59 ,68 ,83 ,86 ,94 ,99 ,

, 98, 97, 94, 93, 90, 90, 65, 57, 50, 39, 27, 22, 22, 13, 9/ يكنس: 128, 121, 120
, 6/ يكسؼ: 113, 111, 93, 89, 89, 78, 74, 48, 39, 34, 33, 31, 27, 17/ ىكد: 108, 107
, 9/ إبراىيـ: 110, 107, 107, 100, 91, 88, 77, 68, 50, 46, 42, 37, 23, 17, 14, 13, 10
, 32, 28, 26/ النحؿ: 99,  83, 73, 54, 48, 18, 11, 3/ الحجر: 31/ الرعد: 44, 21, 17, 9, 9

, 79, 67, 64, 40/ اإلسراء: 114, 113, 113, 112, 112, 104, 103, 92, 79, 53, 45, 34
, 39, 39, 16, 9/ طو: 45, 23, 20/ مريـ: 81, 63, 55, 55, 55, 45 ,24, 22/ الكيؼ: 94, 83
, 11/ الحج: 105, 103, 83, 63, 46, 2/ األنبياء: 133, 128, 126, 123, 122, 86, 85, 78
, 35, 33, 32, 25, 3/ النكر: 68, 41/ المؤمنكف: 73, 72, 60, 58, 31, 37, 55, 55, 11, 13
, 197, 189, 158, 156, 26, 11, 6, 5/ الشعراء: 63, 4قاف: الفر  63, 63, 40, 39, 38,  37

, 28, 24, 14/ العنكبكت: 48, 47, 46, 36, 25/ القصص: 36, 18, 14, 13/ النمؿ: 224, 206
37 ,39 ,40 ,53 ,55  : / األحزاب: 11, 3/ السجدة: 33, 32, 27, 23, 14/ لقماف: 60,  36/ الرـك
, 41, 37, 35, 35,  25, 14, 5, 5/ فاطر:  14, 3/ سبل:  72, 69, 63, 57, 52, 22, 16, 12, 9

/ ص: 142, 75, 10/ الصافات: 79, 76, 65, 47, 46, 35, 30, 23, 18, 13/ يس: 44, 42, 42
, 21, 4/ غافر: 71, 61, 59, 55, 54, 51, 51, 50, 40, 38, 26, 25, 18/ الزمر: 41, 21, 4

, 39, 14/ الشكرل: 51, 42, 36, 35, 35, 21, 17, 14/ فصمت:  66, 83,  50, 45, 34, 22, 22
/ األحقاؼ: 35, 30, 24, 23, 17/ الجاثية: 17, 13/ الدخاف: 71, 62, 30, 29, 7/ الزخرؼ: 51, 48
, 16/ الذاريات: 38, 2/ ؽ: 6/ الحجرات: 25, 22, 19, 16, 11, 3/ الفتح: 23, 27/ محمد: 28, 15
, 6/ المجادلة: 14, 14/ الحديد: 38, 4/ القمر: 23, 5/ النجـ: 32, 21, 18, 18/ الطكر: 52, 44, 24
/ 7/ الطالؽ: 5/ التغابف: 9, 4, 4, 1/ المنافقكف:12, 11, 10, 9, 8, 3/ الممتحنة: 7, 2/ الحشر: 8, 6

 ,1/ نكح: 44, 21, 20/ المعارج: 12/ الحاقة:  50, 43, 49/ القمـ: 28, 9,  8/ الممؾ: 3, 3التحريـ: 
/ 41, 4, 2/ عبس: 25, 16, 15, 7/ النازعات: 21, 11/ اإلنساف:  47, 48/ المدثر: 22ف: / الج21

الضحى:  8/ؾ17, 15, 7/ البمد: 15/ الفجر: 24, 1/ الغاشية: 11/ األعمى: 17/ البركج: 21المطففيف: 
 . 74, 56/ الرحمف: 4, 1/ البينة: 5, 3
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o حط مض خضُّٱ )إال(, كذلؾ لقصر الحػدث عمػى الفاعػؿ, كمنػو قكلػو تعػالى: محصكران ب 

 زب رب يئ ىئُّٱكقكلػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى:  ,(1)َّحف جف مغ جغ مع جع مظ
 .(2)َّمب
 ب محصػػكره  الجنػػة, الػػذنكب( كجكبػػان؛ ألف الفاعػػؿى ) ي اآليتػػيف السػػابقتيف تقػػدـ المفعػػكؿ بػػوففػػ

كمػػا فػػي  - , أك تعظػػيـ شػػلف المتػػلخر-كمػػا فػػي اآليػػة األكلػػى –)إال(, كىػػذا التقػػديـ أفػػاد الحصػػر 
  .-اآلية الثانية

 . (3)في خمسة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ –ىنا  –ككرد الفصؿ 
o  إنما( عف  )إنما(, كقد اتفؽ النحاة عمى أنو يجب تلخير الفاعؿ المحصكر ب ان بمحصكر(

, كعف ذلؾ قاؿ ابف مالؾ في (4))إنما( إال تلخيره المفعكؿ بو؛ ألنو ال دليؿ عمى انحصاره ب
 :(5)ألفتيو

 ومةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةباّل أو ببنمةةةةةةةةةةا انحصةةةةةةةةةةر

 أّخةةةةةر وقةةةةةد يسةةةةةب  إن قصةةةةةٍد ظهةةةةةر  

   
 .(6)َّخص حص مس خس حس جسُّٱ كمف ذلؾ قكلو تعالى:

 )العممػاء(, الفاعػؿ عمػى الكريمػة اآليػة فػي جاللػة لفػظ الكاقػع بػو المفعكؿ "تقدـ - ىنا – ؼ
 إال عبػػػاده مػػػف اهلل يخشػػػى مػػػا: المعنػػػى ألف )إنمػػػا(؛ ب الفاعػػػؿ النحصػػػار الكجػػػكب؛ تقدمػػػو كحكػػػـ

 . (7)العمماء"

كػػر أفي السػػر حيػػث ذ - ىنػػا –رجػػاني فػػي دراسػػتو لتقػػدـ المفعػػكؿ بػػو عمػػى الفاعػػؿ كتميػػز الجي 
 العممػػاء بػػلنيـ كيخبػػر ىػػـ, مػػف الخاشػػكف يبػػيف أف ألجػػؿ كػػاف إنمػػا - تعػػالى – اهلل فػػي تقػػديـ اسػػـ

  غيرىـ. دكف خاصة

 عمى المعنى لصار اهللى(, العمماءي  يخشى )إنما: فقيؿ العمماء() كقدـ اهلل, اسـ ذكر أخر كلك
 دكف - تعالى – اهلل بلنو خباركاإل ىك, مف المخشي بياف الغرض كلصار اآلف, عميو ىك ما ضد

                                                           

 [.111]البقرة:  (1)
 [.135]آؿ عمراف:  (2)
/ 79/ النحػؿ: 9/ إبػراىيـ: 27/ ىكد: 51/ التكبة: 59/ األنعاـ:  135/ آؿ عمراف: 111مكاضع: البقرة: ( ال3)

 . 15/ الميؿ: 24/ الجاثية: 35, 35/ فصمت: 99/ الشعراء: 3/ النكر: 63, 22الكيؼ: 
 (.87/ 2) , حسف,انظر: النحك الكافي (4)
 (.25)ص:  , ابف مالؾ,( ألفية ابف مالؾ5)
 [.28: ( ]فاطر6)

 (.112/ 2) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (7)
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 كأف العممػػػاء, عمػػػى مقصػػػكرة - تعػػػالى – اهلل مػػػف الخشػػػية تكػػػكف أف - حينئػػػذ – يجػػػب كلػػػـ غيػػػره,
 يخشكف العمماء غير أف المعنى يككف كاف بؿ اآلية, في الغرض ىك كما بيا مخصكصيف يككنكا
 غير يخشكف ال كالعمماء يره,غ معو يخشكف - تعالى اهلل خشيتيـ مع - أنيـ إال أيضان, تعالى اهلل
 .(1)تعالى اهلل

فيػػذا المعنػػى البميػػغ الػػذم خػػرج إليػػو الجرجػػاني عػػف طريػػؽ دراسػػتو لمتقػػديـ كالتػػلخير فػػي ىػػذه 
 . -تعالى - اآلية بيف أف العمماء ال يخشكف غير اهلل

إنمػا(, كقػد أشػار الجرجػاني ) إال( يماثػؿ معنػى الكػالـ ب)ما( ك) كقد يككف معنى الكالـ ب
 . (2))إنما(" ب الكالـ معنى في يككف ك)إال( قد )ما( ب الكالـ أف" ى ذلؾ بقكلو:إل

, كبػيف (3)َّخص حص مس خس حس جسُّٱ كيفرؽ الجرجاني بيف معنى قكلػو تعػالى:

, بػلف الغػرض مػف االختصػاص فػي اآليػة األكلػى ىػك (4)َّمس خس حس جس مخُّٱ قكلو تعػالى:
 . (5)غرضو بياف المخشيبياف الخاشيف, في حيف أف االختصاص في اآلية الثانية 

 . (6)في ثمانية مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 كيتـ في حالة كاحدة:الفصل الجائز:  - ب

o :مخ جخُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى: عنةةةةد وجةةةةود قرينةةةةة تميةةةةز بةةةةين الفاعةةةةل والمفعةةةةول بةةةةه 

 .(7)َّجس
( عمى الفاعؿ) ففي ىذه اآلية تقدـ المفعكؿ بو (؛ لمتكضػيح ) يعقكبى كالعنايػة بيعقػكب المكتي

 لكصػية عنػد مكتػو, فػال خػالؼ أفي يعقػكب قػد مػات, كلكػف االىتمػاـ بيعقػكب عنػد مكتػو ك تفصػيالن 
سػػماعيؿ إبػػراىيـ ممػػة عمػػى يككنػػكا أف أبنػػاءه أمػػر بلنػػو يعقػػكب سػػحاؽ كا   بالحنيفيػػة تنكيػػو كىػػذا ... كا 
بطاؿ ... اإلسالـ, أساس ىي التي  بنيػو بيػا أكصػى أنػوك  الييكديػة عمػى كاف يعقكب أف لزعميـ كا 

                                                           

 .(99)ص:  , الجرجاني,انظر: دالئؿ اإلعجاز (1)
 .(99)ص:  ,( انظر: المرجع السابؽ2)
 [.28( ]فاطر: 3)
 [.39( ]األحزاب: 4)
 (. 99)ص: الجرجاني, ( انظر: دالئؿ اإلعجاز, 5)
 .28/ فاطر: 105, 103, 92/ النحؿ: 33/ ىكد: 45, 18: / التكبة155( المكاضع: آؿ عمراف: 6)
 [.133( ]البقرة: 7)
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 كنقضػان  الييػكد لػدعاكم إبطػاالن  )يعقػكب( ؛ لػذلؾ تقػدـ المفعػكؿ بػو(1)عنيا يحكلكف فال ذريتو فمزمت
 عميو. دليؿ ال الذم لمعتقدىـ

 . (2)َّحص مس خسُّٱ كقكلو تعالى: 
 فيككف مقدماتو, ال حقيقتو -ىنا - بالمكت ك"المراد فيذه اآلية جاءت لمتنبيو عمى الكصية,

ألنو ىػك مػف ىك مف يمكت؛  - ىنا –, كبالتالي فاألىـ (3)كالكرثة" األكصياء إلى اتكجين م الخطاب
 لذلؾ قدـ مف يمكت عمى المكت.  سيترؾ الكصية؛

 متقػدمان  بػو المفعػكؿ يكػكف ,(4)كمػو القػرآف في مكضعان  عشر أحد في فاعالن  المكت لفظ كجاء
 عمػى كالتميؼ كاالىتماـ لمعناية التقديـ كذلؾ ,بو لممفعكؿ كتقديـ المكت لمفظ إبعاد كلنو دائمان  فييا

 الفاعؿ. معرفة
 .(5)في ثالثيف مكضعان في القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ بالمفعكؿ بو بيف الفعؿ كفاعمو 

 يبػػيح جػػكاز عػػدـ تلنيػػث الفعػػؿ مػػع فاعمػػو المؤنػػث الحقيقػػي, قػػاؿ تعػػالى: - ىنػػا –كالفصػػؿ 
  .(7)َّجم يل ىلُّٱ , كقكلو تعالى:(6)َّجب هئ مئُّٱ

قبػػؿ الفصػػؿ, كمػػف األمثمػػة كيحسػػنو أكثػػر إذا كػػاف الفاعػػؿ مؤنثػػان غيػػر حقيقػػي؛ لجػػكاز ذلػػؾ 
 .(8)َّري ٰى ين ىنُّٱ تعالى: ولعمى ذلؾ قك 

 :(9)أوجه ثالثة التاء حذف ذكر العكبري أنَّ في
 الصػػيحة أف :والثالةةث حقيقػػي, غيػػر التلنيػػث أف :والثةةاني كالفاعػػؿ, الفعػػؿ بػػيف فصػػؿ أنػػو األول:
 .المعنى عمى فحمؿ الصياح, ىبمعن

                                                           

 (.730/ 1) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير1)
 [.180]البقرة:  (2)
 (.157/ 2) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (3)
/ 17/ إبػراىيـ: 61األنعػاـ:  /106/ المائػدة: 100, 78, 18, 15/ النساء: 180, 133المكاضيع: البقرة:  (4)

 .10/ المنافقكف: 99المؤمنكف: 
/ الحػػػج: 50/ إبػػػراىيـ: 26, 12/ يػػػكنس: 95/ األعػػػراؼ: 8, 18/ النسػػػاء: 180, 133المكاضػػػع: البقػػػرة:  (5)
/ 8, 2/ النػػػكر: 94/ ىػػػكد: 50/ األنفػػػاؿ: 10/ المنػػػافقكف:  49, 8/ الزمػػػر:  99, 104/ المؤمنػػػكف: 99, 37

:  23راء: / اإلسػػػ61الحجػػػر:  / المائػػػدة: 90/ التكبػػػة: 17/ الحاقػػػة: 41/ القمػػػر: 29/ السػػػجدة: 57, 33/ الػػػرـك
 .140/ اؿ عمراف: 124/ األنعاـ: 106
 [.10]الممتحنة:  (6)
 [.12]الممتحنة:  (7)
 [.67( ]ىكد: 8)
 (. 705/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف9)
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 لك خك حكُّٱ , كقكلػو تعػػالى:(1)َّٱهن من خن حن جنُّٱ كقكلػو تعػالى:
 .(2)َّحل جل مك
, أنزؿ(؛ ألف تلنيث )الضراء, آية( غير حقيقي.) التاء( في) حذفت   مسي

 . (3)َّٰذ يي ىي مي خيُّٱ كقكلو تعالى:
 غيػر الحيػاة لنيػثت كألف إليػو؛ أسػند مػا كبػيف الفعػؿ بػيف الفصػؿ ألجػؿ ؛التػاء حذفت: (زيف)
 .(4)الفصؿ مع يحسف فذلؾ حقيقي

 )إال(: الفصل ب -الفاصل الثاني 
يجكز الفصؿ بػيف الفعػؿ كفاعمػو, أك نائبػو فػي الجممػة الفعميػة المنفيػة فقػط لفظػان, أك تقػديران, 

 كذلؾ كما يمي: 
 . (5)َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ قاؿ تعالى: الفصل بين الفعل وفاعمه: - أ

الضػالكف( ىػـ )ك ,(7)اليػلس" أتػـ" ىػك ك)القنكط( ,(6)النفي معنى تضمفي إنكار استفياـ كىك
- كقدرتػو عممو ككماؿ رحمتو سعة يعرفكف فال - تعالى – اهلل معرفة في طريؽ المخطئكف الكفرة

 .(8)-كتعالى سبحانو

 .(9))إال( بيف الفعؿ كفاعمو في ستة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ ككقع الفصؿ ب
 

 . (10)َّجه هن من خن حنُّٱ قاؿ تعالى: بين الفعل ونائب الفاعل: الفصل - ب
 

                                                           

 [.95( ]األعراؼ: 1)
 [.20( ]يكنس: 2)
 [.212( ]البقرة: 3)
 (. 170/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف4)
 [.56( ]الحجر: 5)
 (. 60/ 14) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير6)

 .(135/ 4) , ابف عطية,المحرر الكجيز (7)
 .(29/ 10) , األلكسي,( انظر: تفسير األلكسي8)
/ الحجػػر: 87/ يكسػػؼ: 40, 36/ ىػػكد: 83/ يػػكنس:  7/ آؿ عمػػراف: 269, 213, 99( المكاضػػع: البقػػرة: 9)

 . 12/ المطففيف: 13, 4/ غافر: 32/ لقماف:  49, 47/ العنكبكت:  79/ النحؿ: 56
 [.35( ]األحقاؼ: 10)
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 كأفػػاد ...منػػو  االسػػتثناء صػػح لػػذلؾ النفػػي؛ فػػي مسػػتعمؿ االسػػتفياـ" ذكػػر ابػػف عاشػػكر أف
 . (1)الصالحات" كعممكا آمنكا الذيف ىـ أك اليالؾ, ىذا ييمككف ال غيرىـ أف االستثناء

نما ىك بمعنػى النفػي,ليس عمى حقيقتو, ك  - ىنا –أم أف االستفياـ  كالتقػدير: كمػا ييمػؾ,  ا 
نذار" كعيد اآلية ىذه كفي"  .(2)كا 

 .(3)َّمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريُّٱ كقكلو تعالى:

نائػب فاعػؿ,  ك)مػا( حصػر لممجيػكؿ, ك)إال( أداة مبنػي مضػارع فعػؿ يقاؿ(ك) نافية, ك)ما(
 .(4)أذاىـ مف ينالو ما عمى - كآلو عميو اهلل صٌمى - لتسميتو مسكؽ - ىنا –كالحصر 

 . (5)في خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – ككقع الفصؿ
 . (6)َّجه ين  ىن منُّٱ قاؿ تعالى: )إنما(: الفصل ب - ت

 , كقيؿ: ىي ؿ(7)عقكليـ فائدة عنيـ انتفت إذ ليـ عقكؿ ال بلنيـ بالمشركيف تعريض كاآلية
 .(8)الصحيحة" العقكؿ أىؿ يتعظ"

 . (9)الفعؿ كفاعمو في ستة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـإنما( بيف ) ككرد الفصؿ ب
 الفصل بحرف الجر الزائد:  - الفاصل الثالث
 بالباء ك)ًمف(, عمى النحك اآلتي:  - ىنا –يجكز الفصؿ 

 كتلتي عمى درجات:زيادة الباء قبل الفاعل,  -أواًل 
: د, قػػاؿ ابػػف ىشػػاــ بزيػػ, نحػػك: أكػػر كذلػػؾ قبػػؿ الفاعػػؿ فػػي صػػيغة التعجػػب :أن تكةةون واجبةةة - أ

صػػار ذا  ى: أحسػػف زيػده, بمعنػػكر: إٌف األصػؿ"فالكاجبػة فػػي نحػك: أحسػػف بزيػد فػػي قػكؿ الجميػػ
 .(10)"لمفظ الطمب, كزيدت الباء إصالحان  ىحسف, ثـ غييِّرت صيغة الخبر إل

 
 

                                                           

 (.69/ 26) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير1)
 (.452/ 9) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (2)
 [.43 ( ]فصمت:3)

 (.570/ 8) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (4)
 . 43/ فصمت: 35, 25/ األحقاؼ: 70/ ص: 47( المكاضع: األنعاـ: 5)
 [.19( ]الرعد: 6)

 (.123/ 13) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (7)
 (.45/ 7) , الحسيني القنكجي,( فتح البياف في مقاصد القرآف8)
 . 9/ الزمر: 15/ السجدة: 15/ الحجر: 19/ الرعد: 173/ األعراؼ: 136نعاـ: ( المكاضع: األ9)

 (.144)ص:  ابف ىشاـ, مغني المبيب عف كتب األعاريب, (10)
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 : كزًيدت ىذه الباء في الفاعؿ كجكبان في القراف الكريـ مرتيف

  .(1)َّمع جع مظُّٱقكلو تعالى:  األولى:

 عمػػا خػػارج كالمسػػمكعات بالمبصػػرات عممػػو فػػي سػػبحانو شػػلنو أف عمػػى التعجػػب ىػػذا "أفػػاد
 كالصػػػغير كالظػػػاىر, كالخفػػػي كالحاضػػػر, الغائػػػب عممػػػو فػػػي يسػػػتكم كأنػػػو المػػػدركيف, إدراؾ عميػػػو

 لإلنشػاء, األمر صيغة إلى نقؿ ثـ أسمعو, كما أبصره ما أصمو ككلف كالكثيؼ, كالمطيؼ كالكبير,
 .(2)األخفش" كخالفو سيبكيو, عند ةزائد كالباء

 أبصػر التقػدير ألف رفػع؛ كمكضػعيا ,-كجػؿ عز - اهلل عمى تعكد الياء" كذكر العكبرم أف
 .(3)األمر" لفظ عمى ىك الذم التعجب فعؿ في كىكذا زائدة, كالباء اهلل,

 .(4)َّمه جه هن من خنُّٱ قكلو تعالى: والثانية:

زائدة, كما بعدىا في مكضع رفع بفعمو, كال  - ىنا –فالباء " اآلية قاؿ ابف يعيش:ىذه كفي 
 الفاعمية. ىفي مكضع رفع عم (ىـ), فالمقصكد أفي الضمير (5)ضمير في الفعؿ"

كقكلو  ,بزيد حاضران  ى, نحك قكلؾ : كفىكذلؾ في فاعؿ كف :أن تكون زيادة الباء  البة - ب
 .(6)َّمم  خم حمُّٱ :ىتعال
  .(7)تككيددخمت لم (الباء )كلكف ,اهلل ىكف ى:المعن

لقبح  ؛كاالكتفاء باهلل, كىذا التلكيؿ فيو بيعد ىكالتقدير: كف : ليست بزائدة,كقاؿ ابف السراج
 :(8), قاؿ عبد بني الحسحاسخالفو ى, كألٌف االستعماؿ يدؿ عمالفاعؿحذؼ 

 ُعَمْيةةةةةةةةةرَة َودبع إْن َتَجهَّةةةةةةةةةْزَت َ اِديةةةةةةةةةا

 َكَفةةةةةةى الشَّةةةةةةْيُب واإِلْسةةةةةةالُم لممةةةةةةرء ناِهيةةةةةةا  

   
                                                           

 [.26( ]الكيؼ: 1)
 (. 331/ 3) ,لشككانيا ,فتح القدير (2)
 (. 844/ 2) , العكبرم,( التبياف في إعراب القرآف3)
 [.38( ]مريـ: 4)
 (.419/ 4(, كانظره: )79/ 5) ,ابف يعيش ,شرح المفصؿ( 5)
 ".28", الفتح: "96", اإلسراء: "43", الرعد: "29", يكنس : "166, 79ع: النساء: "( المكاض6)
, المبػاب فػي عمػؿ البنػاء كاإلعػػرابك (, 116/ 1) , ابػف السػراج,األصػكؿك (, 92/ 1, ), سػيبكيو( انظػر: الكتػاب7)

أكضػح المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػف ك (, 47)ص:  , المػرادم,في حركؼ المعانيالجنى الداني ك (, 203/ 1) العكبرم,
 (. 119/ 2) ,ابف يعيش ,شرح المفصؿك (, 78/ 2) , ابف ىشاـ,مالؾ

اإلنصػػػاؼ فػػػي مسػػػائؿ ك (, 119/ 2) , ابػػػف يعػػػيش,(, كشػػػرح المفصػػػؿ4/225) , سػػػيبكيو,( البيػػػت فػػػي الكتػػػاب8)
 (. 136/ 1) ألنبارم,, ابف االخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف
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 زائدة لمتككيد.أف الباء  ىكركد السماع بغير الباء يدؿ عمف
ال معنػى  ,ىػك الػداؿ عمػى الكفايػة - ىنػا – ى(كفػ) كلعؿ مف الكاضح لدينا أف المقصػكد ب

أ, أك التػػي بمعنػػي أجػػز  (كفػػى): "كال تػػزاد البػػاء فػػي فاعػػؿ أجػػزأ, أك أغنػػى, أك كقػػى, قػػاؿ ابػػف ىشػػاـ
  .لؾ بشكاىد مف الشعرأكضح ذك  (1)"أغنى, كال التي بمعنى كقى

 . (2)في القرآف الكريـمحتمالن  كضعان كعشريف م ةست في ى(كف) كقد كردت زيادة الباء قبؿ فاعؿ
 :(3), كذلؾ في نحك قكؿ الشاعروتكون زيادة الباء مع الفاعل شاذة, أو ضرورة - ت

 أََلةةةةةةةةةةةْم َيأِتيةةةةةةةةةةةَ  واألَنبةةةةةةةةةةةاُء َتْنمةةةةةةةةةةةي

 ِبَمةةةةةةةةا اَلَقةةةةةةةةْت َلُبةةةةةةةةوُن َبنةةةةةةةةي ِزَيةةةةةةةةادِ   

   
, كالمراد: ما القت لبكف بني زياد, كيجكز أف ةالباء زائد" ؿ ابف يعيش عقيب ىذا البيت:قا

 .(4)ىذا تككف الباء مزيدة مع المفعكؿ" ىأال ىؿ أتاىا األنباء, فعم :يككف الفاعؿ في النية, كالمراد
كجو االحتماؿ, كىك  ىكقد كردت زيادة الباء ىذه في القرآف الكريـ في مكضع كاحد؛ كعم

 .(5)َّرب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱقكلو تعالى: 
, كالمعنى: ىناكـ ما (ىنيئان )فاعؿ  (ما)كقيؿ الباء زائدة, ك قاؿ البيضاكم في ىذه اآلية:"

 .(6)أم جزاؤه" ؛كنتـ تعممكف
 ( قبل الفاعل: زيادة )من - ثانياً 

ذلؾ , أك بغيرىما, ك (ىؿ) , أك باالستفياـ ب(ما) قبؿ الفاعؿ مسبكقة بالنفي ب (مف)كتيزاد 
, كال, ؟, كىػؿ جػاء مػف أحػدو مثؿ قكلنا: ما جاء مف رجؿو  ف جػاء مػف أحػدو , مقصػكدكا  : مػا جػاء رجػؿه

ف جاء أحده ؟كىؿ جاء أحده   , أما زيادتيا في القرآف الكريـ فكانت عمى النحك اآلتي: , كا 
 .(7)َّمل خل حل جل مك لكُّٱ :ىتعال قاؿ ما( النافية:) مسبوقة ب - أ

 ميا.كما تسقط كرقةه إال يعم والتقدير:
                                                           

 (.145)ص:  , ابف ىشاـ,مغني المبيب عف كتب األعاريب (1)
/ 43/ الرعػد: 29/ يكنس: 171, 166, 132, 81, 79, 70, 55, 50, 45, 45, 6المكاضع: النساء:  (2)

/ 48, 39, 25, 3/ األحزاب: 52/ العنكبكت: 58, 31/ الفرقاف: 47/ األنبياء:  96, 65, 17, 14اإلسراء: 
 . 28/ الفتح: 8األحقاؼ: 

(, شػرح 223)ص:  , الفراىيػدم,يمة العبسي, كىك في الجمؿ في النحكذير بف جالبيت منسكب لقيس بف زى( 3)
(, شرح ابف عقيػؿ عمػى ألفيػة 79/ 2) , ابف ىشاـ,(, أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ224/ 1أبيات سيبكيو )

 (. 75/ 2) , ابف عقيؿ,ابف مالؾ
 (. 479/ 4) ,ابف يعيش ,مفصؿشرح ال( 4)
 [.19( ]الطكر: 5)
 (.153/ 5) , البيضاكم,( تفسير البيضاكم, أنكار التنزيؿ كأسرار التلكيؿ6)
 [.59( ]األنعاـ: 7)
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محتمالن  النافية في خمسة كعشريف مكضعان  (ما) زائدة قبؿ الفاعؿ مسبكقة ب (مف)كردت ك 
 . (1)في القرآف الكريـ

 نن من زن رن مم ام يل ىل ملُّٱ :قػػػػاؿ تعػػػػالى (:هةةةةل) ب ةمسةةةةبوق - ب
  , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.(2)َّٰى ين ىن

  .(3)َّٰى ين ىن نن من زن رن ممُّٱ قاؿ تعالى: (:إنْ ) مسبوقة ب - ت

 . (4)َّمك لك خك حك جكُّٱ قكلو تعالى:حكؿ زيادتيا في  كاختمؼ
  .(5)فقيؿ: ىي حاؿ, أك زائدة

 شبه الجممة: - الفاصل الرابع
 بين الفعل وفاعمه: - أ

 جخُّٱتعػالى:  يجكز الفصؿ بيف الفعػؿ كفاعمػو بشػبو الجممػة, كمػف األمثمػة عمػى ذلػؾ, قػاؿ
 . (6)َّحص مس خس حس جس مخ

 الفاعػؿ يتقػدـ أف كاألصػؿ ,(حػيف) الفاعػؿ عمػى( نسػافاإل عمػى) كالمجركر الجار حيث قٌدـ
 يمػر فالػدىر ,الػدىر عمػى كلػيس ,اإلنسػاف عمػى ىػك اآليػة فػي الكػالـ لكػف ,كالمجػركر الجػار عمى

 الفاعؿ تلخير فاقتضى ,اآلية فيو كردت الذم السياؽ في الدىر مف أىـ فيك ,اإلنساف في كالكالـ
 .(7)كالمجركر" الجار كتقديـ

مف أقصى ) , فتقدمت شبو الجممة(8)َّري ٰى ين ىن نن منُّٱ لى:كقكلو تعا 
 أنػو ذكػر كفائػدة المدينػة, طػرؼ أم المدينػة؛ بعيد رجؿ(, كالمقصكد بو "مف) المدينة( عمى الفاعؿ

 فػي ظيػكره قبػؿ المدينػة ربػض أىػؿ فػي ظيػر بػاهلل اإليماف أف إلى اإلشارة المدينة أقصى مف جاء
 اإلنصػػػاؼ عػػػف أبعػػػد كىػػػـ ,الييػػػكد كأحبػػػار ,حكاميػػػا سػػػكفم ىػػػك المدينػػػة قمػػػب المدينػػػة, ألف قمػػػب

                                                           

/ 6/ األنبيػػػػاء: 11, 5/ الحجػػػػر: 80/ األعػػػػراؼ: 59, 4/ األنعػػػػاـ: 19/ المائػػػػدة: 105ع: البقػػػػرة: المكاضػػػػ (1)
/ يػػس: 44, 11/ فػػاطر: 3/ السػػجدة: 28/ العنكبػػكت: 46/ القصػػص: 5عراء: / الشػػ21/ النػػكر: 43المؤمنػػكف: 

 . 11/ التغابف: 22/ الحديد: 52/ الذاريات: 38/ ؽ: 7/ الزخرؼ: 47, 47/ فصمت: 46, 30
 [.127]التكبة:  (2)
 [.41]فاطر:  (3)
 [.34]األنعاـ:  (4)
 (.301/ 2) , ابف مالؾ,انظر شرح الكافية (5)
 [.1]اإلنساف:  (6)
 (.5/ 1) , السامرائي,لمسات بيانية لسكر القرآف الكريـ (7)
 [.20( ]يس: 8)
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 كخشػػيتيـ بيػػـ لػػتعمقيـ ؛لعظمائيػػا تبػػع سػػكانيا كعامػػة الرسػػؿ, إليػػو يػػدعكىـ مػػا صػػحة فػػي كالنظػػر
 ؛بػػاآلخريف اكتػػراث كقمػػة ,بػالنظر االسػػتقالؿ إلػػى أقػرب فيػػـ ,المدينػػة أطػراؼ سػػكاف بخػػالؼ بلسػيـ
 أقصػػا مػػف تقػػديـ كجػػو يظيػػر البػػدك, كبيػػذا مػػف ـلقػػربي أنفسػػيـ عممػػة غػػالبيـ األطػػراؼ سػػكاف ألف

 مػا األطػراؼ فػي الخيػر يكجد قد كأنو ,المدينة أقصى أىؿ بالثناء عمى لالىتماـ رجؿ عمى المدينة
 أىػػؿ فيػػو مػػا الحػػؽ عػػف يصػػدىـ ال ألنيػػـ ؛الضػػعفاء إليػػو يسػػبؽ اإليمػػاف كأف الكسػػط, فػػي يكجػػد ال

 .(1)المدينة" كسط يسكنكف أنيـ المعتاد إذ كعظمة ترؼ مف السيادة
 حك جكُّٱ قد كردت ىذه اآلية فػي سػكرة القصػص عمػى الترتيػب األصػمي, فقػاؿ تعػالى:ك 
 اداعينػ يكػف كلػـ ,اناصػحن  الرجػؿ ذلػؾ كػاف اإذ التقػديـ إلػى داعي , فال(2)َّجل مك لك خك

 القػػػرآف امتػػػاز ممػػا كىػػػك ,الرسػػؿ أعمػػػاؿ سػػػفر فػػي مػػػذككر غيػػر الرجػػػؿ فيػػػذا ىػػذا لإليمػػاف, "كعمػػػى
 الرسػؿ بػرجـ المدينػة أىػؿ ىػـ بمغو كأنو ,امسرعن  جاء أنو يفيد بالسعي الرجؿ ككصؼ بو, باإلعالـ

 ممف أنو يفيد الرجؿ ىذا عمى ثناء كىذا الرسؿ, كعمى عمييـ خشية ينصحيـ أف فلراد تعذيبيـ, أك
 .(3)المنكر" تغيير إلى اإلسراع في بو يقتدل

لمنػػاس( ) جػػركرالجػػار كالم - ىنػػا –, فقػػدـ (4)َّىل مل خلُّٱ كقكلػػو تعػػالى:
 لػػيعمـ لمنػػاس االقتػػراب بػػلف االىتمػػاـ مػػف لمػػا فػػي تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر" حسػػابييـ() عمػػى الفاعػػؿ

 التقػديـ كعنػد القػرآف, فػي اكثيػرن  بالنػاس عػنيـ يكنػى الػذيف ألنيـ ؛المشركيف تيديد المراد أف السامع
 لداللػػة مضػػاؼال كحػػذؼ الحسػػاب, لمنػػاس حسػػاب اقتػػرب: مثػػؿ فصػػار مضػػاؼ تقػػدير إلػػى احتػػيج
 لفػػظ إلػػى ليعػػكد ؛النػػاس بضػػمير جػػيء المػػذككريف النػػاس حسػػاب الحسػػاب كػػاف كلمػػا. عميػػو مفسػػره
 .(5)الكالـ" نسج مف بديع نمط كىذا ,آخر تلكيد فيحصؿ ,الناس

 

 

                                                           

 (.366/ 22) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
 [.20( ]القصص: 2)
 (.366/ 22) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير3)
 [.1( ]األنبياء: 4)
 (.10/ 17) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير5)
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ككرد الفصػؿ بشػبو الجممػػة بػيف الفعػػؿ كفاعمػو فػي ثالثمائػػة كأربعػة كثالثػػيف مكضػعان محػػتمالن 
 . (1)مف القرآف الكريـ

 ين الفعل ونائب الفاعل: ب - ب

  .(2)َّمم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكُّٱ قاؿ تعالى:

, كفصؿ بينيا (3)مرفكع فاعؿ نائب( شفاعة)مرفكع,  لممجيكؿ مبنيٌ  فعؿ مضارع( )ينقبؿ
 )منيا(. بشبو الجممة

                                                           

, 187, 178, 166, 132, 131, 120, 109, 99, 81, 74, 74, 60, 48, 25ة: ( المكاضػػػػػع: البقػػػػػر 1)
, 137, 136, 116, 37, 15, 10, 5/ آؿ عمػػػػػػػػراف: 282, 248, 247, 246, 243, 229, 228, 213
, 44, 30, 16, 12/ المائػػدة: 122, 64, 57, 13/ النسػػاء: 198, 195, 195, 173, 154, 146, 144
/ 144, 143, 113,  94, 91, 88, 76, 66, 43, 35, 28, 24, 10 / األنعػػػػػػػػػػػػػػػاـ:119, 95, 85, 80

/ 48 ,31, 30, 19, 10/ األنفاؿ: 169 ,160, 154, 134, 71, 53, 48, 43, 30, 22, 20األعراؼ: 
, 61, 50, 30, 24, 9/ يػػػػكنس: 122, 118, 118, 114, 113, 100, 89, 72, 43, 42, 25التكبػػػػة: 

, 9/ يكسؼ: 116, 101, 81, 74, 43, 40, 40, 39, 38, 36, 21, 8/ ىكد: 96, 90, 83, 80, 71
, 43, 42, 38, 23, 18, 13, 11/ إبػراىيـ: 35, 30, 6/ الرعد: 83, 80, 63, 49, 48, 36, 34, 18
/ الكيػػػؼ: 59, 44, 39, 16/ اإلسػػػراء: 87, 69, 63, 36, 34, 31, 26/ النحػػػؿ: 84, 65/ الحجػػػر: 46
, 91, 90, 86, 86, 81, 81, 76, 64, 61/ طػػػػػػو: 96, 92, 75, 59/ مػػػػػػريـ: 45, 37, 31, 29, 16
/ 54, 42, 31, 23, 18, 18, 14/ الحػج: 101, 78, 44, 41, 6, 1/ األنبياء :121, 120, 108, 96

, 51, 43, 21/ الشػعراء: 77, 18, 10, 4/ الفرقػاف: 41, 37, 37, 24, 21/ النكر: 106, 27المؤمنكف: 
, 45, 18/ القصػػػػػػػص: 72, 40, 24/ النمػػػػػػػؿ: 210, 207, 193, 177, 166, 161, 142, 124, 106
/ 52/ األحػػػػزاب: 27, 15/ السػػػػجدة: 16/ لقمػػػػاف : 58, 49, 47, 38, 26/ العنكبػػػػكت: 76, 75, 66, 63

/ 62,  12/ ص: 71, 30/ الصػػػافات: 40, 27, 23, 20/ يػػػس: 37, 24/ فػػػاطر: 50, 26, 20, 3سػػػبل: 
/ 85, 83, 82, 78, 44, 16, 5, 4/ غػػػػػػػافر: 73, 71, 49 ,47, 47, 47, 40, 23, 20, 19الزمػػػػػػػر: 
/ 29/ الػػػػػػػػدخاف: 77, 53/ الزخػػػػػػػػرؼ: 20, 17, 13, 3/ الشػػػػػػػػكرل: 53, 48, 30, 25, 22, 20فصػػػػػػػػمت: 
, 27, 26, 17, 11, 5, 2/ الفػتح: 32, 25, 12/ محمػد: 26, 26, 18/ األحقػاؼ: 33, 33, 10الجاثية: 

, 14, 12, 10, 1/ الحديػد: 17/ الكاقعة: 43, 22/ الرحمف: 9/ القمر: 46, 24/ الطكر :16, 12/ ؽ: 29
/ 1/ الجمعػػػػػػػػة: 12, 3, 1/ الصػػػػػػػػؼ: 4/ الممتحنػػػػػػػػة :24, 1/ الحشػػػػػػػػر: 22, 19, 17/ المجادلػػػػػػػػة: 16, 16

/ 29, 28, 18/ الحاقػػػة: 19/ القمػػػـ: 4/ الممػػػؾ: 8/ التحػػػريـ :11, 6/ الطػػػالؽ: 9, 1/ التغػػػابف: 5المنػػػافقكف: 
/ 26, 25, 13/ الفجػػر: 11/ البػػركج: 28, 14, 12/ المطففػػيف: 38/ النبػػػل: 19, 6, 1/ اإلنسػػاف: 10الجػػف: 
 . 2/ المسد: 8/ البينة:  11/ الميؿ: 14, 13/ الشمس: 5البمد: 

 [.48]البقرة:  (2)
 (. 122/ 1) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف3)
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  .(1)َّجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ كقكلو تعالى:

ٌرمػػت) , كفصػػؿ بينيمػػا بشػػبو (2)مرفػػكع اعػػؿف نائػػب( الميتػػة) لممجيػػكؿ, مبنػػي مػػاض فعػػؿ( حن
 )عميكـ(. الجممة

كثالثػػػيف مكضػػػعان  يػػػةككرد الفصػػػؿ بشػػػبو الجممػػػة بػػػيف الفعػػػؿ كنائػػػب الفاعػػػؿ فػػػي مائػػػة كثمان
 .(3)محتمالن مف القرآف الكريـ

  بين ما يعمل عمل الفعل ومعموله: - ت
 . (4)َّىم مم خم حم جمُّٱ قاؿ تعالى: اسم الفاعل ومفعوله: -

ًميفىةن ) , كفصؿ بينيػا كبػيف اسػـ الفاعػؿ )جاعػؿ( (5)فاعؿ اسـ ألنو ؛)جاعؿ( ؿ بو مفعكؿ( خى
 بشبو الجممة )في األرض(. 

 .(6)في سبعة عشر مكضعان محتمالن مف القراف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 

                                                           

 [.3]المائدة:  (1)
 (. 273/ 6) في,, صاانظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (2)
, 185, 183, 180, 178, 170, 162, 123, 114, 105, 91, 86, 61, 48( المكاضػػػػػػػػػع: البقػػػػػػػػػرة: 3)

, 23/ النساء: 167, 112, 112, 101, 91, 88, 14/ اؿ عمراف: 246, 232, 216, 212, 206, 187
/ 157, 122, 93, 37, 34, 19, 8/ األنعػػػػػػاـ: 104, 96, 96, 75, 5, 4, 3, 1, 1/ المائػػػػػػدة: 77, 42

, 12, 11/ يػػػػػكنس: 120, 64, 38, 37, 37, 35/ التكبػػػػػة: 38, 2/ األنفػػػػػاؿ: 169, 161, 40األعػػػػػراؼ: 
/ 30, 24/ النحػػػػػػؿ: 6/ الحجػػػػػػر: 33, 31, 31, 31, 27, 7/ الرعػػػػػػد: 20, 12, 12/ ىػػػػػػكد: 52, 20, 15

/ 36/ النػػكر: 72, 40, 30, 20, 19, 19, 4/ الحػػج: 60/ األنبيػػاء: 114, 66, 48/ طػػو: 73, 58مػػريـ: 
/ العنكبػػػػكت: 86, 78, 57/ القصػػػػص: 17/ النمػػػػؿ: 92, 39/ الشػػػػعراء: 69, 60, 32, 21, 8, 7الفرقػػػػاف: 

, 37/ غػافر: 69, 31, 8/ ص: 17, 8/ فػاطر: 43/ سػبل: 30/ األحزاب: 20/ السجدة: 21, 7/ لقماف: 50
/ 43, 9/ الػػػػػػػذاريات: 20, 14/ محمػػػػػػػد: 7/ األحقػػػػػػػاؼ: 25/ الجاثيػػػػػػػة: 53/ الزخػػػػػػػرؼ: 43, 6/ فصػػػػػػمت: 72

/ 15/ القمػػػـ: 8/ الممػػػؾ: 7, 2/ الطػػػالؽ: 5/ المنػػػافقكف: 11/ المجادلػػػة: 15, 13/ الحديػػػد: 39, 35الػػػرحمف: 
 . 23/ الفجر: 21/ االنشقاؽ: 13/ المطفييف: 48/ المرسالت: 15/ اإلنساف:  25/ القيامة: 13الحاقة: 

 [.30]البقرة:  (4)
 (.77/ 1) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو5)
/ 14, 11, 2/ الزمػػػػر: 33, 32/ لقمػػػػاف: 12/ ىػػػػكد: 22/ يػػػػكنس: 29/ األعػػػػراؼ: 30( المكاضػػػػع: البقػػػػرة: 6)

 . 5/ البينة: 14/ اإلنساف: 65, 46/ غافر: 66/ الصافات: 65, 34/ العنكبكت: 14غافر: 
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 مل يك ىك مك لك اك يق  ىقيف ىفُّٱقػػاؿ تعػػالى:  اسةةم المفعةةول ونائبةةه: -
 . (1)َّام يل ىل

 .(2)مفتحة() المفعكؿ السـ فاعؿ نائب )األبكاب( حاؿ, )مفتحة(
 .(3)مكضعيف محتمميف مف القراف الكريـ في - ىنا –ككرد الفصؿ 

 .(4)َّمص خص حص مس خس حس جس مخ جخ محُّٱقاؿ تعالى: المصدر ومفعوله:  -
(. (5)(إطعاـ) بو لممصدر مفعكؿ: (يتيمان )  , كفصؿ بينيما بشبو الجممة )في يـك

 .(6)لكريـفي مكضعيف محتمميف مف القراف ا - ىنا –ككرد الفصؿ 
 الفصل بالتوابع: - الفاصل الخامس

 . (7)َّجح مج حج مثُّٱ قاؿ تعالى:
 :زائػػدة ك)مػػا( الفاعػػؿ, كقيػػؿ (الػػالـ) :فكممػػة )ىييػػات( اسػػـ فعػػؿ لمماضػػي مػػف البعػػد, كقيػػؿ

 تككيػػد: الثانيػػة() , كىييػػات(8)التصػػديؽ لمػػا تكعػػدكف ليسػػت زائػػدة كالفاعػػؿ مضػػمر, كالتقػػدير: بىعيػػدى 
 ىييات األكلى( كفاعمو. ) لفعؿلفظي, فصؿ بيف اسـ ا

 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.كلـ يرد غ
 
 
 
 
 
 

                                                           

 [.50 -49]ص:  (1)
(, البحػػػػر 1103/ 2) , العكبػػػرم,ي إعػػػراب القػػػػرآف(, التبيػػػاف فػػػػ126/ 3) ,لػػػػدعاسا ,انظػػػر: إعػػػػراب القػػػرآف (2)

 (.167/ 9) , أبك حياف,المحيط في التفسير
 . 50/ ص: 103( المكاضع: ىكد: 3)

 [.15-14]البمد:  (4)
 (.1289/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (5)
 . 15-14/ البمد: 156( المكاضع: النساء: 6)

 [.36]المؤمنكف:  (7)
 , ابف ىشػاـ,(, مغني المبيب عف كتب األعاريب458/ 1) , العكبرم,: المباب في عمؿ البناء كاإلعرابانظر (8)

 , الفػػكزاف,(, دليػػؿ السػالؾ إلػػى ألفيػة ابػػف مالػؾ395/ 1) , األزىػرم,(, شػرح التصػػريح عمػى التكضػػيح293)ص: 
 (.262)ص:  , البياتي,(, أدكات اإلعراب174)ص: 
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 الفصل بحرف يدلن عمى تثنية الفاعل أو جمعه: -الفاصل السادس 
 شنكءة, كأزد طٌيء, إلى في لغة قميمة غير شائعة, كتينسب - ىنا –يجكز تحقؽ الفصؿ 

 أكمكني() في , فالكاك(1)(البراغيث أكمكني) لغة حاةالنٌ  يسٌمييا الٌمغة كىذه كعب, بف كبني الحارث
 . (2)كالجماعة الكاحد بيف لمفرؽ جاءت إنيا بؿ لمفاعؿ, ضميران  كليست الجمع تفيد عالمة

 حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى:

 يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 .(3)ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ
 : (4)أوجه ثالثة موضعه في(: ظمموا الذين)
 يكػػكف أف: كالثػػاني )أسػػركا(, فػػي الػػكاك مػػف بػػدالن  يكػػكف أف: أحػػدىا أكجػػو: أربعػػة كفيػػو ,فةةعالر  .1

: كالتقػػػدير ىػػذا( ىػػؿ) كالخبػػر مبتػػدأ, يكػػكف أف: كالثالػػػث اسػػـ, ال لمجمػػع حػػرؼ كالػػكاك فػػاعالن,
 .ظممكا الذيف ىـ أم: محذكؼ, مبتدأ خبر يككف أف: كالرابع ىذا, ىؿ: يقكلكف

 . أعني() إضمار عمى منصكبان  يككف أف :النصب .2
 .لمناس صفة مجركران  يككف أف :الجر .3

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قكلػػو تعػػالى: -أيضػػان  -كمنيػػا

 . (5)َّىن من خن حن جن
 :(6)لها وجو  إعرابية (منهم كثيرٌ )
  كثير. كالصـ العمى: أم محذكؼ؛ مبتدأ خبر - أ
 . )صمكا( في الفاعؿ ضمير مف بدؿ - ب
 فػػي كقػػع قػػد الفعػػؿ ألف ضػػعيؼ؛ كىػػك عمػػكا, مػػنيـ كثيػػر: أم عنػػو؛ خبػػر قبمػػو كالجممػػة مبتػػدأ, - ت

 . غيره بو ينكل فال مكضعو,
 .)صمكا( فاعؿ ك)كثير( اسـ, ال جمع عالمة الكاك - ث

                                                           

 , ابػف الػكراؽ,عمػؿ النحػكك (, 71/ 1) , ابػف السػراج,األصػكؿ فػي النحػكك (, 19/ 1) ,سػيبكيو ,انظر: الكتاب (1)
 , المػػرادم,الجنػػى الػػداني فػػي حػػركؼ المعػػانيك (, 312/ 1) , الجػػذامي,الممحػػة فػػي شػػرح الممحػػةك (, 272)ص: 
 (. 89/ 2) , ابف ىشاـ,(, أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ149)ص: 

 (.172/ 1) ف السراج,, ابانظر: األصكؿ في النحك (2)
 [.3 -1 ( ]األنبياء:3)

 (.911/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (4)
 [.71]المائدة:  (5)
 (.453/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (6)
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 الفصل بين الفاعل والمفعول به:  - المطمب الثالث
 الفصل بالفعل:  -الفاصل األول 

 خلُّٱ ؾ قكلػػو تعػػالى:كمػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػ, إذا اتصػػؼ المفعػػكؿ بػػو بالصػػدارةالفصةةل الواجةةب: 
 . (1)َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 قصػػمنا( أضػػفى عمػػى الػػنص القرآنػػي معػػاني الغضػػب) كػػـ( عمػػى الفعػػؿ) فتقػػديـ المفعػػكؿ بػػو
كػػـ( ), ك(3)الشػػديد اإلىػػالؾ عػػف بػػو كعبػػر الكسػػر, ىػػك أفظػػع , كالقصػػـ(2)العظػػيـ كالسػػخط الشػػديد

 . (4)كثيران  خبرية كتدؿ عمى كثرة العدد, كالتقدير: قصمنا
 خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حجُّٱ كقكلػػػػو تعػػػػالى:

 مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حضجض مص

 . (5)َّحق
: الجػػكاب فػي )مػف(؛ لػذلؾ جػاء بمعنػى كىػي ,(تعبػػدكف) نصػب بػػ مكضػع فػي اسػتفياـ( مػا)
 .(6)إليؾ

 بػو سيكصػييـ مػا إلػييـ ؛ ليمقػيالػديف عمػى ثبػاتيـ مقػدار لينظر - ىنا –كتقديـ المفعكؿ بو 
 قصػد عنػد األصػؿ ىػي )ما( ألف )مف(؛ دكف االستفيامية )ما( ب السؤاؿ في كجيء ر,التذكي مف

؛  .(7)العابدكف يعبده أف يمكف عما سلليـ ألنو العمـك
, أفػػاد فػػي (8)فػػي ثالثػػة كسػػبعيف مكضػػعان محػػتمالن مػػف القػػرآف الكػػريـ - ىنػػا –ككرد الفصػػؿ 

 معظميا االختصاص كاألىمية.
                                                           

 [.11( ]األنبياء: 1)
 (.105/ 3) , الزمخشرم,انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (2)
 (.412/ 7) , أبك حياف,ظر: البحر المحيط في التفسير( ان3)
 (.24/ 17) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير4)

 [.133]البقرة:  (5)
 (. 119/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف6)

 (.732/ 1) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (7)
/ 143,  88, 88/ النسػػػػػاء: 259, 219, 215, 215, 172, 41, 40/ البقػػػػػرة: 5( المكاضػػػػػع: الفاتحػػػػػة: 8)

, 97, 17/ اإلسػراء:  51/ النحؿ: 28/ يكنس: 186, 178, 178, 144, 110, 4/ األعراؼ: 109المائدة: 
, 28/ النمؿ: 70, 35, 7/ الشعراء: 11/ األنبياء: 128/ طو: 98, 74/ مريـ: 17, 17/ الكيؼ: 110, 97
: / ال63, 58/ القصص: 33 / فاطر: 40, 39, 23, 17/ سبل: 26/ السجدة: 34, 11/ لقماف:  39, 39رـك
/  81, 33, 9/ غػػػػافر: 37, 36, 23/ الزمػػػػر:  3/ ص: 102, 85, 75/ الصػػػػافات: 31/ يػػػس: 40, 2, 2

, 3/ المػػدثر: 16/ الػػنجـ: 36/ ؽ:  4/ األحقػػاؼ:  2/ الفػػتح:  6/ الزخػػرؼ:  46, 44/ الشػػكرل: 37فصػػمت: 
 . 10, 9 / الضحى:5, 4
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 :لجرالفصل بحرف ا -الفاصل الثاني 
 الفصل الواجب:  - أوالً 

العمؿ؛  في فرعان  , أك بككنو(1)بتلخره إما ضعؼ, عامؿ كىي المزيدة لتقكية بالم التقوية: - أ
 .(2)َّلك خك حك جك مقُّٱ فتقكيو عمى العمؿ, كذلؾ كقكلو تعالى:

 مرصػدان  أم: لمتعدم؛ كالمقكية فتككف )عرضة(, ب متعمقة تككف أف - ىنا – الالـ تحتمؿ
 .(3)أليمانكـ

 .(4)َّخب حب جب هئ مئ خئُّٱ كقكلو تعالى:

 حػػديث يستلنسػػكا أف فنيػػكا لممفعػػكؿ, الفاعػػؿ اسػػـ لطمػػب المقكيػػة الػػالـ" ىػػي: - ىنػػا – الػػالـ
 .(5)البيت" أىؿ

ككردت الـ التقكيػة فاصػالن بػػيف العامػؿ كمفعكلػػو فػي أحػد عشػػر مكضػعان محػػتمالن مػف القػػرآف 
 .(6)الكريـ

 مػػف لتبػػيف مضػػمرة؛ مخزكلػػة بلفعػػاؿ المنصػػكبة صػػادرالم بعػػد كىػػي التػػي تمحػػؽ بةةالم التبيةةين: - ب
نمػػا(7)بيػػا لػػو المػػدعك  التبيػػيف, الـ تمحػػؽ ثػػـ منػػو بػػدالن  المصػػدر جعمػػكا ألنيػػـ ؛الفعػػؿ اختػػزؿ , كا 
 عميو. المدعك أك ىذا مف بشيء لو المدعك مف يعمـ لـ الالـ ىذه لكال ألنو لزيد؛ سقيان  فيقاؿ:
 عمػػػى تػػػدخؿ( كػػػي بمعنػػػى الػػػالـ) أف بينيمػػػا رؽكالفػػػ ,(كػػػي) بمعنػػػى التبيػػػيف الـ تجػػػيء كقػػػد
 .األسماء عمى تدخؿ التبييف الـ أما, المستقبمة األفعاؿ
 .(8)َّحل جل مكُّٱ: -كجؿ عز – اهلل قكؿ ذلؾ كمف

 

                                                           

أم: تتصػػؿ الـ التقكيػػة بػػالمفعكؿ المتقػػدـ عمػػى فعمػػو األصػػمي, كعنػػدىا يكػػكف الفصػػؿ معنكيػػان ال لفظيػػان, كذلػػؾ  (1)
 [.43]يكسؼ:  َّمل خل حل جلُّٱمثؿ قكلو تعالى: 

 [.224( ]البقرة: 2)
 (.439/ 2) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير3)

 [.53]األحزاب:  (4)
 (.500/ 8) , أبك حياف,يط( البحر المح5)

/ 16/ المعػػػارج: 16/ البػػػركج: 107/ ىػػػكد: 117/ طػػػو: 3/ آؿ عمػػػراف: 224, 91, 41المكاضػػػع: البقػػػرة:  (6)
 . 53/ األحزاب: 47/ التكبة: 1الحديد: 

 (. 122)ص:  , الزجاجي,انظر: الالمات (7)
 [.11]الممؾ:  (8)
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 اهلل سػػحقيـ أم ؛المصػػدر عمػػى كىػػي منصػػكبة عمػػييـ, دعػػاء كىػػك ليػػـ, فبعػػدان  أم ؛فسػػحقان 
 .(1)سحقان  سحقان, أك منصكبة بفعؿ محذكؼ: فللزميـ

 . (2)َّحل جل مك  لكُّٱ كقكلو تعالى:
 .(3)لمتبييف( الظالميف لمقكـ) جاءت الالـ في:

ككقع الفصؿ بالـ التبييف بػيف المصػدر المنصػكب كمفعكلػو فػي عشػرة مكاضػع محتممػة مػف 
 .(4)القرآف الكريـ

 يي ىيُّٱ كالفصػػؿ فػػي ىػػذا المكضػػع يبػػيح فػػي المصػػدر الرفػػع باالبتػػداء, كقكلػػو تعػػالى:
 . (6)َّنئ مئُّٱ تعالى: , كقكلو(5)َّٰذ

, (7)كعمؿ الزجاجي ذلؾ بلنؾ لك حػذفت الفاصػؿ امتنػع الرفػع باالبتػداء؛ لعػدـ كجػكد خبػر لػو
كفصؿ بينو كبيف معمكلو بػالالـ فػي خمسػة كعشػريف مكضػعان محػتمالن مػف  ,ككقع المصدر مرفكعان 

 .(8)القرآف الكريـ
 .(9)َّخت حت جت هبُّٱ قاؿ تعالى: الم المفعول له: - ت

 لفػػظ الجاللػػة اهلل( المصػػدرية, كبالتػػػالي يجػػب اتصػػالو بػػػالالـ, )هلل() مفعػػكؿ لػػػوحيػػث فقػػد ال
 .(11)لو" المفعكؿ "ىي الـ , كذكر العكبرم:(10)أجمو مف مفعكؿ كىك )أتمكا(, ب متعمؽ

 

                                                           

/ 10) , أبػػك حيػػاف,البحػػر المحػػيط فػػي التفسػػيرك (, 1232 /2) , العكبػػرم,( انظػػر : التبيػػاف فػػي إعػػراب القػػرآف1)
224.) 

 [.44( ]ىكد: 2)
 (. 701/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف3)
/ محمػد: 11/ الممػؾ: 16/ الحديػد: 10/ الػرحمف: 50/ المائدة: 232/ البقرة: 44, 95, 6( المكاضع: ىكد: 4)
 . 41/ المؤمنكف: 8

 [.15]المرسالت:  (5)
 [.4( ]الماعكف: 6)
 (.127/ 3) ,ابف مالؾ ,شرح التسييؿك (, 125-122) ,لزجاجيا ,( انظر: الالمات7)
/ 65/ الزخػػػرؼ: 6/ فصػػػمت: 22/ الزمػػػر: 27/ ص: 37/ مػػػريـ: 2/ إبػػػراىيـ: 79, 79( المكاضػػػع: البقػػػرة: 8)

/ 49, 47, 45, 40, 37, 34, 28, 24, 19, 15/ المرسػػػػػػالت: 11/ الطػػػػػػكر: 60/ الػػػػػػذاريات: 7الجاثيػػػػػػة: 
 .4/ الماعكف: 1/ اليمزة: 10, 1المطففيف: 

 [.196( ]البقرة: 9)
 (.255/ 2( انظر: البحر )10)
 (.159/ 1) العكبرم, ,في إعراب القرآف ( التبياف11)
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 الفصل الجائز: - ثانياً 
 الباء: - أ

 فعػػكؿم فػي زيادتيػػا البػػاء( بػيف الفاعػػؿ كالمفعػكؿ بػػو غيػر مقيسػػة مػع كثرتيػػا, ككثػرت) زيػادة
  .(1)مفعكليف ذم مفعكؿ في زيادتيا كقمت كشبيو, )عرؼ(

 .(2)َّحئ جئ يي ىي نيُّٱ تعالى:قاؿ 

ألٌف الفعػػػؿ يتعػػػدل بنفسػػػو  ؛(3)التيمكػػػة ى: كال تمقػػػكا أيػػػديكـ إلػػػىكالمعنػػػزائػػػدة,  - ىنػػػا – البػػػاء
أم: تنبػػت  ؛(5)َّرئ ُّّٰٱ , كقكلػػو تعػػالى:(4)َّٰذ يي ىيُّٱبػػدليؿ قكلػػو تعػػالى: 

 الدىف.

 هي مي خيٱُّ: تعػػػػػػػػػػالى , كقكلػػػػػػػػػػو(6)َّجم هل مل خلُّٱ :كقكلػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى
 . (8)ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ: تعالى, كقكلو (7)َّمئ

كمػػػف يػػػرد فيػػػو , إلػػػى السػػػماء فميمػػػدد سػػػببان , : كىػػػزم إليػػػؾ جػػػذع النخمػػػةكالتقػػػدير فيمػػػا تقػػػدـ
 . (9)إلحادان 

 
                                                           

, تمييػػػد القكاعػػػد بشػػػرح تسػػػييؿ الفكائػػػدك (, 51)ص:  , المػػػرادم,انظػػػر: الجنػػػى الػػػداني فػػػي حػػػركؼ المعػػػاني (1)
 (. 202/ 11) , أبك حياف,التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿك (, 2943/ 6) الحمبي,

 [.195]البقرة:  (2)
(, 381)ص:  , الزمخشػػػػرم,المفصػػػػؿ فػػػػي صػػػػنعة اإلعػػػػرابك (, 284/ 2) , ابػػػػف جنػػػػي,انظػػػػر: الخصػػػػائص (3)
الػداني فػي الجنػى ك (, 230/ 1) , ابػف األنبػارم,اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بػيف النحػكييف البصػرييف كالكػكفييفك 

مغنػػػي ك (, 34/ 3) , ابػػػف ىشػػػاـ,أكضػػػح المسػػػالؾ إلػػػى ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾك (, 51)ص:  , المػػػرادم,حػػػركؼ المعػػػاني
(, 648/ 1) , األزىػػرم,شػػرح التصػػريح عمػػى التكضػػيحك (, 147)ص:  , ابػػف ىشػػاـ,المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب

 (. 332/ 2) , الصباف,حاشية الصباف عمى شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾك 
 [.19]الحجر:  (4)
 [.20]المؤمنكف:  (5)
 [.25]مريـ:  (6)
 [.15]الحج:  (7)
 [.25( ]الحج: 8)

, ىمػع اليكامػع فػي شػرح جمػع الجكامػعك (, 147)ص:  , ابػف ىشػاـ,انظر: مغني المبيػب عػف كتػب األعاريػب (9)
, العربيػػػػػة جػػػػػامع الػػػػػدركس, ك (7)ص:  , المػػػػػرادم,الجنػػػػػى الػػػػػداني فػػػػػي حػػػػػركؼ المعػػػػػانيك (, 13/ 2) السػػػػػيكطي,
 (,199/ 3) الغالييني,
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في محتمالن مكضعان كعشريف  أربعةفي  بيف الفاعؿ كمفعكلوكقد جاءت الباء محتممة لمزيادة 
 .(1)قرآف الكريـال

 من: - ب

 :اعؿ كالمفعكؿ بو عمى النحك اآلتيمف( بيف الف) تزاد

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ كردت مف زائدة قبؿ المفعكؿ بو كىي مسبكقة بػ )ىؿ(: قاؿ تعالى: .1
 . (2)َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ  ّٰ

 ؟فطكران  لما رأيت كما ترل في خمؽ الرحمف تفاكتان فارجع البصر ىؿ تر  والتقدير:

 . (3)َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ كقكلو تعالى:

 .(4)اهلل عذاب مف كائنان  زائدة, كالتقدير: ىؿ أنتـ مغنكف عنا شيئان  )مف( جاءت

 .(5)مكاضع محتممة في القرآف الكريـ ةفي خمس - ىنا –)مف(  ككرد الفصؿ ب
 جن يم ىم مم خم حمُّٱ (: قػػاؿ تعػػالى:مػػا) المنفػػي ب زائػػدة قبػػؿ المفعػػكؿ بػػو (مػػف) كردت .2

 .(6)َّمن خن حن
 .(7)زائدة ك)مف( أنزؿ(,) مفعكؿ :شيء

 .(8)َّحق مف خف حف مغجف جغ معُّٱ كقاؿ تعالى:
 . (9)عممنا() ؿ بو مفعكالن  محالن, اسـ مجركر لفظان منصكب سكء() زائدة, )ًمف(

 

                                                           

/ 25, 15/ الحػػػػػػػػج: 25/ مػػػػػػػػريـ: 64, 59, 6/ المائػػػػػػػػدة: 195, 194, 137, 33, 31انظػػػػػػػػر: البقػػػػػػػػػرة:  (1)
/ 14, 1/ العمؽ: 28/ المطففيف: 6/ اإلنساف: 1, 1/ الممتحنة: 16/ ؽ: 33/ ص: 43/ النكر: 20المؤمنكف: 
 .20/ الطكر: 5, 4العاديات: 

 [.3الممؾ: ] (2)
 [.21]إبراىيـ:  (3)
 (. 767/ 2) , العكبرم,( انظر : التبياف في إعراب القرآف4)
: 98/ مريـ: 21( المكاضع: إبراىيـ: 5)  . 8/ الحاقة: 3/ الممؾ: 40/ الرـك

 [.91]األنعاـ:  (6)
 (.518/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف7)
 [.51( ]يكسؼ: 8)
عراب القرآفك (, 241)ص:  ,لخراطا ,رآف( انظر: مشكؿ إعراب الق9)  (. 92/ 2) ,لدعاسا ,ا 
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  .(1)كضعان محتمالن في القرآف الكريـتسعة كستيف مفي  - ىنا –مف( ) ككرد الفصؿ ب
 زن رن مم  امُّٱ (: قػاؿ تعػالى:كػـػ )قة بػزائدة قبؿ المفعكؿ بو كىي مسػبك  (مف)كردت  .3

 .(2)َّزي ري ٰى ين ىن نن من

 .(3)قركنان  قبميـ مف فييا أىمكنا أزمنة كـ: أم زائدة؛ ك)مف(: )أىمكنا(, مفعكؿ )قرف(

 .(4)كاضع محتممة في القرآف الكريـم ةأربعفي  - ىنا –مف( ) ككرد الفصؿ ب
 ٰذ يي ىيُّٱ اؿ تعػػػػالى:قػػػػ (:الػ )زائػػػػدة قبػػػػؿ المفعػػػػكؿ بػػػػو كىػػػػي مسػػػػبكقة بػػػػ (مػػػػف) كردت .4

 . (6)زائدة -ىنا  –)مف( , (5)َّٰر

 رتُّٱ , كقكلو تعالى:(7)َّ خك حك جك مق حق مف خف حفُّٱ كقكلو تعالى:
 مكاضع الثالثة السابقة فقط. ال, ككردت في (8)َّيت ىت نت مت زت
 نئ مئ زئ رئُّٱ تعػالى:كما في قكلو  زائدة قبؿ المفعكؿ بو الثاني (مف)كقد كقعت  .5

 من خن حن جن يم ىم مم خمُّٱ عػػػالى:, كقػػػاؿ ت(9)َّيب ىب نب مب زب ربيئ ىئ

 , كلـ يرد غير ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ. (10)َّيه ىه مه جه ين ىن

                                                           

, 7/ األعػػراؼ: 91/ األنعػػاـ: 103, 6/المائػػدة: 113, 64/ النسػػاء :106, 102, 102( المكاضػػع: البقػػرة: 1)
/ 4/ إبراىيـ: 104, 68, 67, 51, 38/ يكسؼ: 101, 27/ ىكد: 61, 61/ يكنس: 60/ األنفاؿ: 102, 94

/ 91/ غػػػافر: 78, 52/ الحػػػج: 25/ األنبيػػػاء: 35/ مػػػريـ: 61, 49, 48, 35, 35, 28/ النحػػػؿ: 4الحجػػػر: 
/ 48, 43, 12/ العنكبػػػػكت: 38/ القصػػػػص: 208, 180, 164, 145, 127, 109/ الشػػػػعراء: 18الفرقػػػاف: 

/ 29/ الشػػػػػػكرل: 86/ ص: 28, 15/ يػػػػػػس: 45, 44, 13/ فػػػػػػاطر: 44, 44, 39, 34/ سػػػػػػبل: 4األحػػػػػػزاب: 
/ 6/ الحشػػػػػػػػػر: 23/ الػػػػػػػػػنجـ: 21/ الطػػػػػػػػػكر: 57, 45, 42/ الػػػػػػػػػذاريات: 26ألحقػػػػػػػػػاؼ: / ا48, 23الزخػػػػػػػػػرؼ: 
 .9, 3/ الممؾ:4الممتحنة:

 [.6]األنعاـ:  (2)
 (.481/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف3)
 .36/ ؽ: 6/ الزخرؼ: 3/ ص: 6( المكاضع: األنعاـ: 4)

 [.148]األنعاـ:  (5)
/ 1) ف, الخػػراط,(, المجتبػػى مػػف مشػػكؿ إعػػراب القػػرآ546/ 1) , العكبػػرم,ب القػػرآف( انظػػر: التبيػػاف فػػي إعػػرا6)

301.) 
 [.61( ]يكنس: 7)
 [.52( ]األحزاب: 8)

 [.72]يكنس:  (9)
 [.57( ]الفرقاف : 10)
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 حض جض مص خص حص مسُّٱ : قػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:زائػػػػػدة قبػػػػػػؿ نائػػػػػب الفاعػػػػػػؿ (مػػػػػفكردت ) .6

 , كقػػػاؿ تعػػػالى:(1)َّحف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض

 القػػرآف فػػي المكضػػعيف ىػػذيف غيػػر يػػرد كلػػـ ,(2)َّمت هب مب هئ مئ هي مي خيُّٱ
 .الكريـ

 خص حص مس خس حسُّٱ : قػػػػاؿ تعػػػػالى:قبػػػػؿ المفعػػػػكؿ بػػػػو (مػػػػف)حػػػػكؿ زيػػػػادة  اختيمػػػػؼ .7
 .(3)َّخض حض جض مص

 .(4)الجنس لبياف: كقيؿ زائدة, )مف(:: قيؿ

 . (5)الكريـ القرآف ف( في ىذا المكضع عشر مرات فيككردت )م

 ىل مل يكُّٱ : قػػاؿ تعػػالى:زائػػدة قبػػؿ المفعػػكؿ بػػو عمػػى رأم األخفػػش( مػػف)كردت  .8
 .  (6)َّنن من زن رن مم  ام يل

 .(7)زائدة - األخفش قكؿ عمى -)مف(  :(العيكف مف)

 .(8)في القرآف الكريـ ثالث عشرة مرةككردت )مف( في ىذا المكضع 

  الالم: - ت

 . (9)َّخي حي جي يه ىهُّٱ قاؿ تعالى:

                                                           

 [.105( ]البقرة: 1)
 [.11( ]فاطر : 2)
 [.101( ]يكسؼ: 3)
 (.746/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف4)
/ الكاقعػة: 8/ العنكبػكت: 8/ مػريـ: 89, 66/ اإلسػراء: 29/ الحجػر: 101/ يكسػؼ: 25( المكاضع: النساء: 5)

 . 5/ اإلنساف: 52, 52
 [.34]يس:  (6)
/ 3) , عضػػيمة,دراسػػات ألسػػمكب القػػرآف الكػػريـك (, 1082/ 2) , العكبػػرم,انظػػر: التبيػػاف فػػي إعػػراب القػػرآف (7)
404 .) 

/ 43/ النػكر: 5/ الحػج: 113/ طػو: 54, 31/ الكيػؼ :19/ الحجر: 37/ إبراىيـ: 125( المكاضع: البقرة: 8)
 . 31/ األحقاؼ: 49/ غافر: 34/ يس: 19/ لقماف: 3القصص: 

 [.30( ]البقرة: 9)
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 . (1)زائدة لؾ() الالـ في

 . (2)الكريـ القرآف في مكضعان  عشر ثالثة في محتممة كىى ,بو المفعكؿ قبؿ الالـ زيادة كجاءت

 مث هت متُّٱ بيف فعمي اإلرادة كاألمػر: قػاؿ تعػالى: - أيضان  – جيء زيادة الالـكت
 .(3)َّحج

 : (4)عمى أقوال لنسمم() الالم اختمف العمماء في هذ 

ما ,الفعؿ لنفس إما ,لمتعميؿ كي بمعنى أنيا كالثاني: زائدة, أنيا األول:  المصدر المسبكؾ لنفس كا 
 الباء(. ) بمعنى أنيا كالرابع: )أف(, مجرل يتأجر  )كي( الـ أنيا كالثالث: الفعؿ, مف

 .(5)مف القرآف الكريـمحتمالن ككردت الالـ زائدة بيف فعمي اإلرادة كاألمر في أحد عشر مكضعان 
 الفصل بجممة ال محّل لها من اإلعراب:  -الفاصل الثالث 

 الفصل الواجب: جممة الصمة:  - أوالً 
 ع ذلؾ عمى النحك اآلتي: كيتكز إذا كان الفاعل اسمًا موصواًل:  - أ

 مه جه ين ىن من خن حنُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: االسةةةةةم الموصةةةةةول: الةةةةةذي: -

 . (6)َّحي جي يه ىه

 جاء االسـ المكصكؿ )الذم( فاعالن, )أمانتو( مفعكالن بو, كفصؿ بينيما بجممة الصمة. 

 .(7)في أربعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّٱالى: قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاالسةةةةةةم الموصةةةةةةول: الةةةةةةذين:  -
ٌَّّ(8) . 

                                                           

 .(446/ 2) , عضيمة,دراسات ألسمكب القرآف الكريـ, ك (231/ 1) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط1)
/ 104/ األنبيػاء: 12/ الكيػؼ: 56, 5/ يكسػؼ: 87, 57/ يػكنس: 204/ األعػراؼ: 30( المكاضع: البقػػػرة: 2)

 . 61/ األنفاؿ: 12/الزمر: 72/ النمؿ: 36/ المؤمنكف: 26الحج: 
 [.71( ]األنعاـ: 3)
 (. 554/ 4) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير4)
/ 71/ األنعػػػاـ: 5/ القيامػػػة: 33/ األحػػػزاب: 55ة: / التكبػػػ8/ الصػػػؼ: 6/ المائػػػدة: 26( المكاضػػػع: النسػػػاء: 5)

 . 5/ البينة: 31/ التكبة: 15/ الشكرل: 12الزمر: 
 [.283]البقرة:  (6)
 . 40/ النمؿ:  45, 21/ يكسؼ: 283( المكاضع: البقرة: 7)

 [.59]البقرة:  (8)
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 جاء االسـ المكصكؿ )الذيف( فاعؿ, )قكالن( مفعكؿ بو, كفصؿ بينيما بجممة الصمة. 

 . (1)في سبعة كستيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخيُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: االسةةةةةم الموصةةةةةول: مةةةةةن: -
ََّّ(2) . 

بػػو, كفصػػؿ بينيمػػا بجممػػة الصػػمة )فػػي  مفعػػكؿ( الغيػػب) عػػؿ,فا مكصػػكؿ )مػػف( االسػػـ جػػاء
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ., كلـ يرد غ(3)السماكات كاألرض(

 إذا كان نائب الفاعل اسمًا موصواًل: - ب

 خص حص مس خس حس جسُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: االسةةةم الموصةةةول: الةةةذين:
 .(4)َّ حط مض خض حض جض مص

 نائػػػب رفػػػع محػػػؿٌ  فػػػي مبنػػػيٌ  كصػػػكؿم اسػػػـ( الٌػػػذيف) لممجيػػػكؿ, مبنػػػيٌ  مػػػاض فعػػػؿ( أدخػػػؿ)
الكسػرة, ففصػؿ بػيف الفاعػؿ  النصػب كعالمػة منصػكب )أدخػؿ( عاممػو بػو مفعكؿ( جٌنات) ,الفاعؿ

 .(5)كمفعكلو بجممة الصمة )آمنكا كعممكا الصالحات(

 . (6)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 

 

 

                                                           

, 72, 53مائػػػدة: / ال102, 42/ النسػػػاء: 249, 167, 165, 118, 118, 105, 59( المكاضػػػع: البقػػػرة: 1)
, 27/ الرعػػد: 116/ ىػػكد: 66/ يػكنس: 162, 76, 53/ األعػػراؼ: 148, 140, 25, 7/ األنعػاـ: 110, 73
/ الفرقػاف: 73/ مريـ: 21/ اإلسراء: 86, 85, 45, 39, 35, 27/ النحؿ: 2/ الحجر: 44, 13/ إبراىيـ: 43
: / الػػػػػر 12/ العنكبػػػػػكت:  80, 79, 63/ القصػػػػػص: 67/ النمػػػػؿ: 32, 21, 4 , 7, 3/ سػػػػػبل: 58, 56, 29ـك

/ الزخػػرؼ: 45/ الشػػكرل: 29, 26/ فصػػمت: 48, 47, 38, 30/ غػػافر: 47/ يػػس: 43, 33, 32, 31, 31
 . 26/ الفتح: 20, 12/ محمد: 11, 7/ األحقاؼ: 86
 [.65]النمؿ:  (2)
 (.200/ 20) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف3)

 [.23]إبراىيـ:  (4)
 (. 182/ 13) , صافي,جدكؿ في إعراب القرآف( انظر: ال5)
 . 84/ القصص: 23( المكاضع: إبراىيـ: 6)
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 ًا موصواًل: إذا كان المفعول المتقدم عمى فاعمه اسم - ت

 خس حس جس مخ جخ محٱٱُّ :قػػػاؿ تعػػػالى االسةةةم الموصةةةول: الةةةذين:

 .(1)َّحص مس

 .(2))الذيف( مفعكالن بو مقدمان, ك)الصيحة( فاعؿ مؤخر, كفصؿ بينيما بجممة الصمة )ظممكا(

 .(3)في ثمانية مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا  –ككرد الفصؿ 
 الفصل الجائز:  - ثانياً 

 جس مخ جخ مح جحُّٱ الشػػرط المحػػذكؼ جكابيػػا: قػػاؿ تعػػالى: كيكػػكف ذلػػؾ بجممػػة
 . (4)َّحص مس خس حس

 كمفعكلو )أخاؼ( الفعؿ بيف معترضة تككف أف يجكز إف عصيت ربي() الشرطية الجممة
 .(5)عظيـ( يكـ عذاب)

 .(6)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 الفصل بالفاء:  -الفاصل الرابع 

 الفصل الواجب:  - أوالً 
( )أٌمػا )أمػا(, كذلػؾ عنػدما ال يكجػد فاصػؿ آخػر بػيف كجكبػان فػي جممػة - ىنػا - يقع الفصؿ

 حبُّٱ كالفػػاء؛ ألنيمػػا ال يتعاقبػػاف, فيتقػػدـ المفعػػكؿ كجكبػػان, كمػػف األمثمػػة عمػػى ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى:
 .(7)َّهت مت خت حت جت هب مب خب

, كأشار السامرائي إلى الغرض (8)شلنوب لالىتماـ كقدـ تقير(, فال) ؿ مفعكالن  اليتيـ() جاءت
 قيػرو  جػكازي  بػو المقصػكد لػيس إذبلنو ال يندرج تحػت التخصػيص, " -ا ىن –مف تقديـ المفعكؿ بو 

                                                           

 [.94( ]ىكد: 1)
 (.308/ 12) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
: 94, 67/ ىكد: 90/ التكبة: 50/ األنفاؿ: 157, 124( المكاضع: األنعاـ: 3)  .29/ السجدة: 57/ الرـك
 [.15( ]األنعاـ: 4)
 (. 78/ 3) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو5)
 . 13/ الزمر: 15/ يكنس: 15( المكاضع: األنعاـ: 6)

 [.10-9]الضحى:  (7)
 (. 401/ 30) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (8)
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نمػػا السػػائؿ, غيػػر كنيػػر اليتػػيـ غيػػر  كىمػػا السػػائؿ, ككػػذلؾ ضػػعيؼ اليتػػيـ فػػإف التكجيػػو, بػػاب ىػػك كا 
 .(1)استضعافيما" عدـ إلى كالتكجيو بشلنيما لالىتماـ فقدميما القير, مظٌنة

 كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. 
 الفصل الجائز: 

, كتككف الفاء رابطة (2)بيف المفعكؿ المتقدـ, كالعامؿ فيو المتلخر عنو - ىنا –يقع الفصؿ 
 بيف الجممتيف, كمف األمثمة عمى ذلؾ: 

 .(3)َّمب زبُّٱ قكلو تعالى:

 ىك" اص, كىك ما نص عميو الزمخشرم بقكلو:إيام( لغرض االختص) فتقدـ المفعكؿ بو
, كلكف ابف األثير عارض تعميؿ الزمخشرم في أف التقديـ أفاد (4)االختصاص" إفادة في أككد

 . (5)االختصاص, كىك يرل أنو لمراعاة نظـ الكالـ
كأميػػػؿ إلػػػى مػػػا جػػػاء بػػػو مػػػف الزمخشػػػرم مػػػف تعميػػػؿ ىػػػذا التقػػػديـ بلنػػػو لمتخصػػػيص, فداللػػػة 

  اهلل. أف المرء يجب أال يخاؼ أحدان إال تدؿ عمى - ىنا – الحصر

 .(6)َّزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱ كقكلو تعالى:

 كاسعة, أرضى إف) :المعنى ألف محذكؼ؛ شرط جكاب - ىنا –ذكر الزمخشرم أفي الفاء 
 تقديـ بحذفو كعكض الشرط, حذؼ ثـ غيرىا(, في فلخمصكىا أرضي, في العبادة تخمصكا لـ فإف

 .(7)كاإلخالص االختصاص معنى تقديمو إفادة مع المفعكؿ بو,
 .(8)في سبعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ

 الفصل بنون الوقاية:  -الفاصل الخامس 
يعػػٌد الفصػػؿ بنػػكف الكقايػػة كاجبػػان إذا كػػاف المفعػػكؿ بػػو يػػاء المػػتكمـ؛ لكقايتػػو مػػف الكسػػر الػػذم 

يا جػػر ككسػػر, كجػػاء الفصػػؿ بنػػكف الكقايػػة فػػي مػػائتيف كخمسػػة تجمبػػو اليػػاء؛ ألف األفعػػاؿ ال يػػدخم
 كأربعيف مكضعان محتمالن, تكزعت عمى النحك اآلتي: 

                                                           

 (. 16)ص: , السامرائي, أسرار البياف في التعبير القرآني (1)
 عامؿ في المعمكؿ فعؿ مضمر يفسره الفعؿ الظاىر. ال يكجد فصؿ إذا قيدِّر أف ال (2)
 [.40( ]البقرة: 3)

 (.131/ 1) , الزمخشرم,الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (4)
 (. 36/ 2) ابف األثير, انظر: المثؿ السائر, (5)
 [.56( ]العنكبكت: 6)

 (. 461/ 3) , الزمخشرم,انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (7)
  . 5, 3, 4/ المدثر: 56/ العنكبكت: 51/ النحؿ: 41, 40ضع: البقرة: ( المكا8)
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 :الفعل الماضي - أ
كاجبػان؛  إلػى يػاء المػتكمـ دخػكؿ نػكف الكقايػة عمػى الفعػؿ الماضػي المتصػرؼ الػذم أسػنديعٌد 

نمػػا" ,تقيػػو مػػف الكسػػر ألنيػػا  .(1)الكسػػرة" يػػدخمكا أف اىيػػةكر  كيضػػربني, ضػػربني: الفعػػؿ فػػي قػػالكا كا 
 جخ مح جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبُّٱقكلو تعالى:  كمف ذلؾ
 . (2)َّخض حض جض مص خص حص مسخس حس جس مخ

الضػمير ) رتني, تكفيتني(, كفصمت بيف الفاعؿ)أم فدخمت نكف الكقاية عمى الفعؿ الماضي
  ياء المتكمـ(.) المستتر(, كالمفعكؿ بو

 .(3)َّمه جه ين ىن من خن حن جن يم ىمُّٱ كقكلو تعالى:
  خمقتني(.) فدخمت نكف الكقاية عمى الفعؿ الماضي

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱ كقكلو تعػالى:
 . (4)َّمن زن رن مم ام يل ىل مل

مكضعان  كستيف ةثالثفي  كمفعكلو الفعؿ الماضي ت نكف الكقاية فاصالن بيف فاعؿكردك 
 .(5)محتمالن مف القرآف الكريـ

 الفعل المضارع:  - ب
 جػب دخػكؿ نػكف الكقايػة عمػى الفعػؿ المضػارع إذا أسػند إلػى يػاء المػتكمـ,اتفؽ النحػاة أنػو ي

 :-عػػػز كجػػػؿ -كرد فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ فػػػي قكلػػػو ك  ,بشػػػرط أال تسػػػبقيا نػػػكف أخػػػرل متصػػػمة بالفعػػػؿ
 . (6)َّمي زي ري ٰىُّٱ

كاتصمت بو ياء المتكمـ ففي  (نكف اإلعراب)أم  ؛أما إذا كاف المضارع مف األفعاؿ الخمسة
  , عمى النحك اآلتي:اإلدغاـ, كالحذؼ ف فيو ثالثة أكجو: الفؾ,يكك  الحالة ىذه

                                                           

 .(166سيبكيو )ص:  , ( الكتاب1)
 [.117( ]المائدة: 2)
 [.12( ]األعراؼ: 3)
 [.31-30( ]مريـ: 4)
, 12/ األعػػراؼ: 161, 80/ األنعػػاـ: 117, 117/ المائػدة: 40, 20/ آؿ عمػػراف: 186( المكاضػع: البقػػرة: 5)

, 101, 101, 100, 37, 32, 26/ يكسػػػػػػػػػػػػػػؼ: 88, 63, 55, 51/ 28/ ىػػػػػػػػػػػػػػكد :188, 150, 150, 16
, 30/ مػػػػػريـ: 95, 70, 63/ الكيػػػػػؼ: 62, 24/ اإلسػػػػػراء: 54, 54, 39/ الحجػػػػػر: 36, 36/ إبػػػػػراىيـ: 108
/ 117, 78/ الشػعراء :29, 29/ الفرقػاف: 39, 26/ المؤمنػكف: 83/ األنبياء :125/ طو: 43, 31, 31, 30

/ 10/ المنػػػػافقكف: 27/ الزخػػػػرؼ: 66/ غػػػػافر: 57, 38/ الزمػػػػر: 76, 41, 23/ ص: 27يػػػػس:  /36النمػػػػؿ: 
 . 21/ الشعراء: 16, 15/ الفجر: 21/ نكح: 28/ الممؾ: 3التحريـ: 

 [.32]مريـ:  (6)
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 -:عػػػز كجػػػؿ-كىػػػك بقػػػاء النػػػكنيف عمػػػى األصػػػؿ, فينطػػػؽ بيمػػػا معػػػان كقكلػػػو  :الفػػػؾ الوجةةةه األول:
 جخ مح جحُّٱ , كقكلػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى:(1)َّمي  زي ري ٰى ين ىن نن منُّٱ
 .(2)َّحض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ

ذا اجتمعت مع نكف ايقكؿ السيكطي: "  .(3)الفؾ, نحك: أتعدانني"لكقاية جاز كا 
دغاميػا - نػكف الرفػع -كىػك إسػكاف النػكف األكلػى  :اإلدغػاـ الوجه الثةاني:  فتصػبح فػي الثانيػة, كا 

, (4)َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئُّٱ :-عػػػػز كجػػػػؿ -مشػػػػددة, كقكلػػػػو  نكنػػػػان 
 . (5)َّمح جح مج حج مث هت متخت حتُّٱ كقكلو تعالى:
الفعؿ  عرابإلمنطؽ, فيككف  تخفيفان كىك أف تحذؼ النكف األكلى  :الحذؼ تخفيفان  الوجه الثالث:

 .مرفكعان بالنكف المحذكفة تخفيفان, كاختمؼ النحاة في المحذكؼ
كقد رجحو ابف مالؾ؛ ألف نكف الرفع  - أم اإلعراب - فسيبكيو جعؿ المحذكؼ نكف الرفع

 كالسبب, (6)تحذؼ بال سبب, كأيضان لـ يعيد حذؼ نكف الكقاية, كالمعيكد حذفو أكلى بالحذؼ قد
 ألنؾ ضاعفت النكف, ؛تحذؼ نكف الرفع: "استثقاؿ التضعيؼ حيث يقكؿ ىك الذم يذكره سيبكيو

 كىـ يستثقمكف التضعيؼ, فحذفكىا إذ كانت تحذؼ, كىـ في ذا المكضع أشد استثقاالن لمنكنات,
 فبـ تبشركف(,) ككاف يقرأأتحاجكني(, (بمغنا أف بعض القراء قرأ  ,كقد حذفكىا فيما ىٌك أشد مف ذا

 .(7)"كىي قراءة أىؿ المدينة؛ كذلؾ ألنيـ استثقمكا التضعيؼ
 كالمبرد كالصغير األكسط األخفش كعميو الكقاية, نكف المحذكؼ أف المتلخريف كيرل أكثر

 مف الفعؿ لتقي فتجيء بالحذؼ, أكلى فيي إعراب عمى تدؿ ال ألنيا جني؛ كابف عمي كأبك
 .(8)لعامؿ تدخم الرفع كنكف عامؿ لغير دخمت كقد الكسر,

 
 
 
 

                                                           

 [.17( ]األحقاؼ: 1)
 [.5( ]الصؼ: 2)
 (201/ 1) , السيكطي,ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (3)
 .[64( ]الزمر: 4)
 [.80( ]األنعاـ: 5)
 (.201/ 1) , السيكطي,في شرح جمع الجكامع ( انظر: ىمع اليكامع6)
 (. 298( الكتاب, )7)
 (.202/ 1) , السيكطي,( انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع8)
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اصالن بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بو في الفعؿ المضارع في خمسة كتسعيف كجاءت نكف الكقاية ف
 .(1)مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ

 فعل األمر: - ت

كمنػو , (2)أكرمنػي :المػتكمـ مثػؿ مػر إذا أسػند إلػى يػاءاأليجب دخكؿ نكف الكقايػة عمػى فعػؿ 
 نئ مئ زئ  رئُّٱ قكلو تعالى:, ك (3)ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱ قكلو تعالى:
 حط مضخض حض جض مص خص حصُّٱ , كقكلػػو تعػػالى:(4)َّمب زب رب يئىئ
, فػػػكردت نػػػكف الكقايػػػة فػػػي )اجنبنػػػي, اجعمنػػػي( فاصػػػالن بػػػيف الفاعػػػؿ )الضػػػمير (5)َّجع مظ

 المستتر(, كالمفعكؿ بو )ياء المتكمـ(. 

 عان سبعة كثمانيف مكض فعؿ األمر في في فاصالن بيف الفاعؿ كمفعكلو نكف الكقاية ككردت
 .(6)في القرآف الكريـمحتمالن 

                                                           

 / التكبػة:195, 150, 150, 143, 71/ األعػراؼ: 28/ المائػدة: 47/ آؿ عمراف: 152المكاضع: البقرة:  (1)
, 66, 60, 45, 36, 13/ يكسػػػػؼ:  71/ يػػػػكنس: 78, 63, 63, 47, 46, 43, 37, 30, 11/ ىػػػػكد: 49
, 66, 40, 39, 24/ الكيػػػؼ: 69, 68/ الحجػػػر: 22. 22/ إبػػػراىيـ: 101, 66, 60, 36, 101, 93, 83
, 98, 94, 27/ المؤمنػػػػػػػكف: 89, 37/ األنبيػػػػػػػاء: 93/ طػػػػػػػو:  32, 20, 6/ مػػػػػػػريـ: 76, 73, 73, 70, 69

/ 40, 38, 32, 36/ النمؿ: 87, 81, 80, 79, 80, 79, 78, 62, 14, 12/ الشعراء: 55/ النكر: 108
/ 102, 99, 56/ الصػافات: 23/ يس: 108, 98, 94, 27/ المؤمنكف: 34, 33, 27, 22, 19القصص: 
 /17/ األحقػػػػاؼ :22/ الجػػػػف: 59, 57, 56/ الػػػػذاريات: 20/ الػػػػدخاف: 27/ الزخػػػػرؼ: 43, 42, 41غػػػػافر: 
 . 80/ األنعاـ: 64/ الزمر: 5الصؼ: 

 (.255/ 1)السيكطي, انظر: ىمع اليكامع,  (2)
 [.35( ]إبراىيـ: 3)

 [.55]يكسؼ:  (4)
 [.40]إبراىيـ:  (5)
, 3/ المائػػػػدة: 175, 50, 30/ آؿ عمػػػػراف: 260, 197, 152, 150, 41, 40, 31المكاضػػػػع: البقػػػػرة:  (6)
, 55/ يكسػػػػؼ: 55/ ىػػػػكد: 79/ يػػػػكنس: 195, 143, 142, 14/ األعػػػػراؼ: 143, 77/ األنعػػػػاـ: 116, 44
/ الكيػػػػػؼ:  80, 80/ اإلسػػػػػراء: 51, 2/ النحػػػػػؿ: 36/ الحجػػػػػر:  101, 101, 93, 59, 54, 50, 43, 42
/ 99, 52, 39, 29, 26/ المؤمنػػػػكف: 92, 25/ األنبيػػػػاء :114, 90, 14/ طػػػػو: 46, 43/ مػػػػريـ: 96, 95

, 31, 29, 19/ النمػػػػػػؿ: 179, 169, 163, 150, 144 ,131, 126, 118, 110, 108, 85الشػػػػػػعراء: 
/ 79/ ص :61, 25/ يػػػػػس: 40/ فػػػػػاطر: 27/ سػػػػبل: 11/ لقمػػػػػاف: 56, 30/ العنكبػػػػػكت: 59/ القصػػػػص: 32

/ المزمػؿ: 3/ نػكح: 15, 4, 4/ األحقاؼ :21/ الدخاف: 63, 61/ الزخرؼ: 60, 38, 26/ غافر: 16الزمر: 
 . 40, 35/ إبراىيـ: 39/ المرسالت: 44/ القمـ: 11/ المدثر: 11
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 الفصل بالنون:  -الفاصل السادس 
 في حاالت:  - ىنا –يتحقؽ الفصؿ الجائز 

الفصػػػؿ بنػػػكف المثنػػػى, أك الجمػػػع, أك بػػػالتنكيف إذا انتصػػػب المفعػػػكؿ باألسػػػماء العاممػػػة عمػػػؿ  .1
يمػػػي  تكفيػػػا عػػف اإلضػػػافة, كفيمػػا - ىنػػا – الفعػػؿ, كالمصػػػدر كاسػػـ الفاعػػػؿ, فػػالنكف الفاصػػػمة

 تفصيؿ ذلؾ: 
 خي حي جي يهُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: الفصةةةةةل بةةةةةالتنوين والعامةةةةةل اسةةةةةم الفاعةةةةةل: - أ

 . (1)َّمي
 باخعه(, كفصؿ بينيما بالتنكيف لفظان.) نفسؾ( مفعكؿ بو السـ الفاعؿ) جاءت

  .(2)في اثنيف كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 حص مس خس حس جس مخ جخ محُّٱ اؿ تعالى:ق الفصل بالتنوين والعامل المصدر: - ب
 .(4)(إطعاـه ) بو, كالعامؿ مفعكؿ: (يتيمان ). جاءت (3)َّمص خص

 . (5)َّمس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثُّٱ كقكلو تعالى:

رسػػكالن, كيجػػكز أف  ذكػػر أف إلػػيكـ أنػػزؿ أم (؛)ذكػػران  ب يجػػكز أف يكػػكف منصػػكبة: (رسػػكالن )
 .(6)الرسالة بمعنى الرسكؿ كيككف )ذكران(, مف بدالن  يككف

 .(7)في اثني عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ  

 

 

                                                           

 [.6( ]الكيؼ: 1)
/ 12/ ىػػػػكد: 41, 89, 145, 145/ البقػػػػرة: 28/ المائػػػدة: 3/ الشػػػػعراء: 23, 18, 6المكاضػػػع: الكيػػػػؼ:  (2)

/ 22/ فاطر: 36, 11, 2/ الزمر: 64/ التكبة: 73/ البقرة: 32/ النمؿ: 4/ الكافركف: 28/ الحجر: 33لقماف: 
 . 20/ الحاقة: 53األنفاؿ: 

 [.15-14]البمد:  (3)
 (. 1289/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف4)
 [.11-10( ]الطالؽ: 5)
 (. 1228/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف6)
/ 25/ النسػاء: 11-10/ الطػالؽ: 6/ النساء: 26-25/ المرسالت: 73/ النحؿ: 15-14( المكاضع: البمد: 7)

 . 160/ النساء: 108/ آؿ عمراف: 46/ ص: 6/ الصافات: 24األنبياء:  /25العنكبكت: 
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 . (1)َّخت حت جتُّٱ قاؿ تعالى: الفصل بالنون والعامل اسم الفاعل: - ت
 .(2)البثيف معمكؿ: (أحقابا)

 .(3)في عشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ
 لنحك اآلتي:كذلؾ عمى ا :الفصل بنون التوكيد .2

  الفعل المضارع: .1

بفاصؿ,  عف المو مفصكؿ غير لقسـ جكابان  مستقبالن  كيشترط لتككيده بالنكف أف يككف مثبتان 
 .(4)َّىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن منُّٱ قاؿ تعالى:

 ضمير كالفاعؿ الثقيمة, التككيد بنكف التصالو الفتح عمى مبني مضارع فعؿ: )نكلينؾ(
 .(5)ثاف بو مفعكؿ( ًقٍبمىةن ) أكؿ, بو فعكؿم كالكاؼ )نحف(, تقديره مستتر

 . (6)َّخي حي جي يه ىه مه جه ينُّٱ كقاؿ تعالى:

 مسػػػتتر كالفاعػػػؿ الثقيمػػػة, التككيػػػد بنػػػكف التصػػػالو الفػػػتح عمػػػى مبنػػػي مضػػػارع فعػػػؿ )نبمػػػكٌف(:
 .(7)بو مفعكؿ ك)الكاؼ( )نحف(, تقديره كجكبان 

 

 

 

 

 

                                                           

 [.23( ]النبل: 1)
 (.1267/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف2)

/ الكاقعة: 66/ الصافات: 23/ النبل: 134/ اؿ عمراف: 18/ األحزاب: 3 :/ الصافات2المكاضع : المائدة:  (3)
/ 21/ إبػػػػراىيـ: 4/ الكػػػػافركف: 34, 12/ العنكبػػػػكت: 7/ القصػػػػص: 29األعػػػػراؼ: / 162, 162/ النسػػػػاء: 53

 .5/ البينة: 109/ ىكد: 27/ الفتح: 16/ النكر: 47غافر: 
 [.144]البقرة:  (4)
 (. 206/ 1) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو5)
 [.31( ]محمد: 6)
 (.216/ 1) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو7)
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 ةكؿ بػو فػي الفعػؿ المضػارع مائػة كسػتككردت نكف التككيد الثقيمة فاصالن بيف الفاعؿ كالمفعػ
 .(1)كثمانيف مكضعان محتمالن في القرآف الكريـ

 من خن حن جن يم ىم مم خم حمُّٱ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: إمةةةةةةا(:) فةةةةةةي جممةةةةةةة .2
 .(2)َّىن

, متصػؿ(ال الضػمير) )ترأييف(, كفصمت نكف التككيد الثقيمة بيف الفاعػؿ الفعؿ )تريٌف( أصمو
 كمفعكلو )أحدان(. 

 .(3)عشريف مكضعان محتمالن في القرآف الكريـ - ىنا – كبمغ عدد المكاضع

كىػػػي: النيػػػي, كاألمػػػر, كالعػػػرض, كاالسػػػتفياـ,  ,(4)إذا وقةةةع الفعةةةل المضةةةارع بعةةةد أداة طمةةةب .3
 :تحضيض, كالدعاء, عمى النحك اآلتيكالتمني, كال

 .(5)َّجغ مع جع مظ حط مض خض حض جضُّٱ قاؿ تعالى: بعد النهي: - أ
 

                                                           

/ 195, 186, 81, 195, 187, 186, 81/ اؿ عمراف: 31/ محمد: 155, 144, 96المكاضع: البقرة: ( 1)
/ المائدة: 119, 119, 119, 119, 159, 119, 119, 118, 87, 73, 72/ النساء: 12, 12المائدة: 

, 18, 17, 6, 16, 7, 6/ األعراؼ: 109, 77, 63, 12/ األنعاـ: 94, 82, 82, 73, 68, 64, 27
/ 119, 111, 8, 7/ ىكد: 55/ يكنس: 107, 75, 75, 65/ التكبة: 189, 167, 149, 88, 88, 23

, 92, 56, 41/ النحؿ: 92, 39, 39/ الحجر: 13, 14, 13, 12, 7/ إبراىيـ: 66, 35, 32, 15يكسؼ: 
 ,71, 58/ طو: 68, 77, 69, 68, 46/ مريـ: 36, 21/ الكيؼ: 86, 62, 4, 4/ اإلسراء: 97, 97, 96
, 55, 55, 53/ النكر: 40/ المؤمنكف: 60, 59, 58, 40/ الحج: 57, 46/ األنبياء: 97, 97,  71,  71
, 7, 3, 10, 9, 7, 3/ العنكبكت: 49, 37, 37, 21, 21, 21/ النمؿ: 167, 116, 29/ الشعراء: 55
11 ,11 ,13 ,13 ,32 ,53 ,58 ,63 : / 3/ سبل: 60/ األحزاب :21/ السجدة: 25/ لقماف: 58/ الرـك

/ 50, 50, 27, 27/ فصمت: 65, 65, 38/ الزمر :88, 58, 28/ ص: 18, 18/ يس: 42فاطر: 
/ 4/ الممتحنة: 12, 11/ الحشر: 21/ المجادلة: 27/ الفتح :30/ محمد: 13/ السجدة: 87, 9الزخرؼ: 
 . 4/ اليمزة: 8/ التكاثر: 19/ االنشقاؽ: 17/ القمـ:  7, 7/ التغابف: 8المنافقكف: 

 [.26]مريـ:  (2)
/ 58, 57/ األنفػػاؿ: 36/ فصػػمت: 68/ األنعػػاـ: 123/ طػػو: 200, 35/ األعػػراؼ: 38( المكاضػػع: البقػػرة: 3)

/ الزخػرؼ: 77, 77/ غػافر: 40, 40/ الرعػد: 46, 46/ يكنس: 93/ المؤمنكف: 26/ مريـ: 28, 23اإلسراء: 
41 ,42. 
 (. 97/ 4) ىشاـ,, ابف انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (4)
 [.88]الحجر:  (5)
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 محؿ في التككيد الثقيمة بنكف التصالو فتح؛ال عمى مبني مضارع فعؿ تمدف()ك ناىية, )ال(
, كالفاعؿ  .(1)بو مفعكؿ ك)عينيؾ( أنت(,) تقديره مستتر جـز

 . (2)ككرد ذلؾ في ستة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ
ألف  األمػر؛ الـ بعػد بػالنكف مؤكػدان  المضػارع الفعػؿ يرد في القرآف الكػريـ لـ :األمر بعد الم - ب

 بػػلف عممػػان  لمخفػػة, تميػػؿ كانػػت كالعػػرب الثقػػؿ, يسػػبب التككيػػد كنػػكف مػػراأل الـ بػػيف الجمػػع
 غيػر كميػا جػاءت مكضعان, ثمانيف في األمر بعد الـ الكريـ القرآف في كرد الفعؿ المضارع

 بالنكف. مؤكدة
 فمػـ الكػريـ , أما القػرآف(3)المعنى" في طمبه  التمٌني" : التمني بمعنى األمر؛ ألفٌ بعد التمني - ت

. بعد بالنكف مؤكد مضارع فعؿ فيو يرد  تمفو
 فػػي يػػرد مػػا, كلػػـ فعػػؿ عمػػى بإزعػػاج كحممػػو كحثػػو المخاطػػب حػػث كىػػك :بعةةد التحضةةيض - ث

 التحضيض.  بعد بالنكف مؤكد مضارع فعؿ القرآف
 .الدعاء بعد بالنكف مؤكد مضارع فعؿ القرآف في يرد لـ بعد الدعاء: - ج
 حق مف خف حفُّٱ لى:ال( النافيػػػػػة: قػػػػػاؿ تعػػػػػا) تككيػػػػػد الفعػػػػػؿ المضػػػػػارع بػػػػػالنكف بعػػػػػد .4

 . (4)َّخك حك  جك مق

ف كػاف قمػيالن  النافيػة )ال( بعػد بػالنكف المضػارع الفعؿ كتككيد , كلػـ يػرد غيػر ىػذا (5)جػائز, كا 
 المكضع في القرآف الكريـ. 

 :الفصل بالمضاف إليه -الفاصل السابع 
ككرد ذلؾ إذا كاف الفاعؿ نكرة؛ ألف الفاصؿ يفيده التعريؼ,  - ىنا - يجكز تحقؽ الفصؿ - أوالً 

 الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي: محتمالن مف القرآف في سبعة كتسعيف مكضعان 
 

                                                           

 (. 261/ 5) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو1)
/ 88/ الحجر :47, 42/ إبراىيـ : 188, 188, 169/ اؿ عمراف: 87/ القصص:  89( المكاضع: يكنس: 2)

 . 23, 23/ نكح: 57/ النكر: 67/ الحج: 131, 117/ طو: 23, 19الكيؼ: 
 (. 168/ 5) ,عيشابف ي ,شرح المفصؿ (3)
 [.25( ]األنفاؿ: 4)
 , األشػمكني,شػرح األشػمكنى أللفيػة ابػف مالػؾك (, 303/ 2) , األزىػرم,( انظر: شرح التصػريح عمػى التكضػيح5)
, مغنػي المبيػب عػف كتػب األعاريػبك (, 318/ 4) , ابػف عقيػؿ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابػف مالػؾك (, 119/ 3)

 (. 334)ص:  ابف ىشاـ,
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 . (1)َّىق يف ىف يث ىثُّٱ : قاؿ تعالى:المضاف إليه اسم نكرة .1
 أناس(.) مشربيـ( بالمضاؼ إليو) كؿ( فاعؿ, كفصؿ بينيا كبيف مفعكليا) جاءت

 .(2)آف الكريـفي أربعة عشر مكضعان محتمالن مف القر  - ىنا –ككرد الفصؿ 
 . (3)َّمخ جخ مح جح مج حجُّٱ : قاؿ تعالى:المضاف إليه اسم نكرة مضاف إلى ضمير .2

, كلـ يرد (4)ربؾ() )جنكد( مفعكالن بو, كفصؿ بينيا كبيف فاعميا )ىك( بالمضاؼ إليو جاءت
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.غ
 كتكزع عمى النحك اآلتي:  المضاف إليه معرفة, .3
 . (5)َّجح مج حج مث هتُّٱ لى:قاؿ تعا اسم عمم: - أ

, (ؿعً جي  )معنى ضرب بتضميف منصكب بو مفعكؿ( مثالن ) الفاعؿ, نائب( ابف)جاءت 
 .(6)مريـ() كفصؿ بينيما بالمضاؼ إليو

 .(7)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع سبعة في - ىنا – الفصؿ ككرد
 .(8)َّىي ني مي زي ري ٰىُّٱ قاؿ تعالى: ل(:)أ اسم معرفة ب - ب

 األعراؼ(. ) رجاالن( باالسـ المعرفة) أصحاب(, كمفعكلو) فصؿ بيف الفاعؿ
 .(9)في ثالثة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 
 
 
 
 

                                                           

 [.60: ( ]البقرة1)
/ 31/ يكسػػػؼ: 160, 142األعػػػراؼ:  /30/ يػػػكنس: 161, 30, 25/ آؿ عمػػػراف: 60: البقػػػرة:  ( المكاضػػػع2)

 . 52/ المدثر: 70/ الزمر: 13/ السجدة: 2الحج:  /111/ الحجر: 51إبراىيـ: 
 [.31( ]المدثر: 3)
 (.157/ 29) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف4)

 [.57]الزخرؼ:  (5)
 (.98/ 25) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (6)
 .40/ القمر: 57/ الزخرؼ: 9/ القصص: 160, 105 / الشعراء:61/ الحجر: 35عمراف: ( المكاضع: آؿ 7)
 [.48( ]األعراؼ: 8)
, 26/ اإلسػراء: 8/ الحجػر: 28/ إبػراىيـ: 18/ التكبػة: 99, 98, 97, 50, 48, 44ضع: األعراؼ: ( المكا9)

 .176/ الشعراء: 50رقاف: / الف89
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 كتكزع عمى النحك اآلتي:  المضاف إليه ضمير, .4
 .(1)َّجح مج حج مث هتُّٱ قاؿ تعالى: ياء المتكمم(:) الضمير - أ

 ياء المتكمـ(. ) لظالميف( بالمضاؼ إليوا) عيدم( كالمفعكؿ بو) فصؿ بيف الفاعؿ
 . (2)في خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 . (3)َّمث زث رث يت ىتُّٱقاؿ تعالى:  :)نا( الضمير - ب

  نا(.) كؿ( بالمضاؼ إليو الضمير) رب(, كالمفعكؿ بو) فصؿ بيف الفاعؿ

 . (4)لكريـفي خمسة مكاضع محتممة مف القرآف ا -ىنا–ككرد الفصؿ 
 . (5)َّنب مب زب رب يئُّٱ قاؿ تعالى: الكاف(:) الضمير - ت

 )الكاؼ(. ما( بالضمير) رب(, كالمفعكؿ بو) فصؿ بيف الفاعؿ
 . (6)في ثمانية مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 . (7)َّحص مس خس حس  جس مخٱُّ قاؿ تعالى: كم(:) الضمير - ث
 المكت( بالمضاؼ إليو )كـ(. ) عمو المتلخرفصؿ بيف المفعكؿ المتقدـ )أحد(, كفا

 . (8)في ستة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ
 . (9)َّجك مق حق مفُّٱ قاؿ تعالى:هاء الغائب(: ) الضمير - ج

 ىاء الغائب(. ) السماكات( بالمضاؼ إليو) كرسيو(, كالمفعكؿ بو) فصؿ بيف الفاعؿ
 .(10)الكريـ القرآف مف محتممة مكاضع ستة في - ىنا – الفصؿ ككرد

                                                           

 [.124]البقرة:  (1)
 .57/ ىكد: 33/ األعراؼ: 80, 80/ األنعاـ: 124المكاضع: البقرة:  (2)
 [.89( ]األعراؼ: 3)
 .33, 31/ العنكبكت: 69/ ىكد: 95, 89( المكاضع: األعراؼ: 4)
 [.112( ]األنعاـ: 5)

/ 10/ الشػػػعراء: 24/ مػػػريـ: 82, 49الكيػػػؼ: / 28/ الحجػػػر: 172/ األعػػػراؼ: 112اضػػػع: األنعػػػاـ: المك  (6)
 .70ص: 
 [.180]البقرة:  (7)
/ 19/ األنفػػػػاؿ: 44/ األعػػػػراؼ: 61, 54/ األنعػػػػاـ: 106/ المائػػػػدة: 283, 266, 180رة: المكاضػػػػع: البقػػػػ (8)

 . 10/ المنافقكف: 12, 12/ الحجرات: 60/ غافر: 42/ سبل: 25/ العنكبكت: 116حجر: / ال83يكسؼ: 
 [.255: ]البقرة (9)

 . 27, 23/ ؽ: 15/ الحج: 41 / يكسؼ:7/ اؿ عمراف: 255مكاضع: البقرة: ال (10)
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 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: هةةةا(:) الضةةةمير - ح

 . (1)َّمل يك ىك
القػكؿ, كفصػؿ بينيػا كبػيف  مقػكؿ نصػب محػؿٌ  فػي كػافركف( بما أرسمتـ بػو إٌنا) جاءت جممة

 , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.(2)الفاعؿ بالضمير )ىا(
 . (3) َّحص مس خس حسٱُّ عالى:قاؿ ت هم(:) الضمير - خ

 ىـ(.) المكت( بالمضاؼ إليو الضمير) أحد( كفاعمو المتلخر) ففصؿ بيف المفعكؿ بو المتقدـ
  .(4)في ستة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ –ىنا  –ككرد الفصؿ 

 . (5)َّنن من زنُّٱ قاؿ تعالى: :)هما( الضمير - د
 ىما(.) بالمضاؼ إليو األخرل() إحداىما(, كمفعكلو) فصؿ بيف الفاعؿ

 .(6)الكريـ القرآف مكاضع محتممة مف خمسة في - ىنا – الفصؿ ككرد
إذا كاف الفاصؿ ىك الفاعؿ في المعنى, ككرد ذلؾ في ثالثة كعشريف مكضعان مف القرآف  - ثانياً 

 الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي: 
 مث هت  مت خت حت جت هبُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى: الفصةةةةل باسةةةةم معرفةةةةة: .1

 .(7)َّحج
 .(8)مفعكلو الناس()ك الفاعؿ, إلى مضاؼ دفع( مصدر)

 .(9)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 
 

                                                           

 [.34( ]سبل: 1)
 (. 231/ 22) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (2)
 [.18( ]النساء: 3)

/ النحػػػؿ: 50, 28, 10/ إبػػػراىيـ: 94/ يكسػػػؼ: 36, 26/ يػػػكنس: 128/ األنعػػػاـ: 18المكاضػػػع: النسػػػاء:  (4)
 . 21/ اإلنساف: 28/ القمـ: 18/ الطكر: 31/ سبل: 104, 99, 44المؤمنكف:  /62
 [.282( ]البقرة: 5)
 . 26/ القصص: 2/ النكر: 81/ الكيؼ: 36/ يكسؼ: 282( المكاضع: البقرة: 6)

 [.251]البقرة:  (7)
 (.200/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف8)
 . 1/ فاطر: 40/ الحج: 251( المكاضع: البقرة: 9)
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 زت رت يب ىب نب مبُّٱ قاؿ تعالى: الفصل باسم مضاف إلى ضمير: .2
 . (1)َّنت مت

, بمفعكؿ متعٌمؽ( كدعاء)  . (2))دعاء( لممصدر بو مفعكؿ( بعضان ) ثافو
 . (3)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

  الفصل بالضمير, وتوزع عمى النحو اآلتي: .3
 يي ىي ني مي زي ريُّٱ قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى: كةةةةةةةةةم(:) الضةةةةةةةةةمير - أ

 . (4)َّجئ
 ضمير( كـ) ك كذكركـ, ذكران  أم: ؛مطمؽ مفعكؿ بمحذكؼ متعٌمؽ كمجركر جارٌ ( كذكر)
 .(5)منصكب بو مفعكؿ( آباء) إليو مضاؼ

  .(6)في أربعة مكاضع محتممة في القرآف الكريـ - ناى – ككرد الفصؿ 
 .(7)َّحئ جئ يي ىيُّٱ قاؿ تعالى: هم(:) الضمير - ب

ىـ(, كىك الفاعؿ في ) ميثاقيـ( بالمضاؼ إليو) نقض( كمفعكلو) حيث فصؿ بيف المصدر
 المعنى.

 .(8)في ثالثة عشر مكضعان مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 . (9)َّحم جم  هل مل خل حل جلُّٱ اؿ تعالى:ق هاء الغائب(:) الضمير - ت
, كلػـ (10)رٌب( يػا: جممػة) حيث فصؿ الضمير )ىاء الغائب( بيف المصػدر )قيػؿ( كمفعكلػو:

 يرد غيرىا في القرآف الكريـ.
 

                                                           

 [.63( ]النكر: 1)
 (. 299/ 18) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
 .47/ إبراىيـ: 63/ النكر: 2( المكاضع: مريـ: 3)
 [.200( ]البقرة: 4)
 ( .416/ 2) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف5)
: 200, 54( المكاضع: البقرة: 6)   .9/ غافر: 28/ الرـك
 [.13( ]المائدة: 7)
/ اؿ عمػراف: 2/ قػريش: 63, 63, 62, 13/ المائدة: 156, 155, 155, 161, 161( المكاضع: النساء: 8)

 . 76/ ىكد: 5/ الرعد: 181
 [.88]الزخرؼ:  (9)
 (.116/ 25) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف10)
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 )إال(:  الفصل ب -الفاصل الثامن 
)إال( بيف الفاعؿ المتقدـ كمفعكلو المتلخر, أك بيف المفعكؿ المتقدـ  يجكز كقكع الفصؿ ب

 فاعمو المتلخر, عمى النحك اآلتي: ك 
 . (1)َّىن من خن حنُّٱ قاؿ تعالى: المتأخر: ومفعوله المتقدم الفاعل بين - أ

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثُّٱ كقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:
 ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك

 .(2)َّٰى
 التي الكثرة عف كناية ففي اآلية قصر المعرفة كالعمـ بالقركف السابقة عمى اهلل كحده, كىك

 .بيـ الناس عمـ انتفاء ميايستمز 
 رسػػميـ جػػاءتيـ) جممػػة كبػػيف بعػػدىـ( مػػف )كالػػذيف بػػيف معترضػػة اهلل( إال يعمميػػـ )ال كجممػػة

 .(3)بعدىـ( مف )كالذيف مف حاالن  الكاقعة بالبينات(
إال( بػػػيف الفاعػػػؿ المتقػػػدـ كمفعكلػػػو المتػػػلخر فػػػي كاحػػػد كتسػػػعيف مكضػػػعان ) ككرد الفصػػػؿ ب

 .(4)محتمالن مف القرآف الكريـ
  .(5)َّمب زب رب يئ ىئُّٱ : قاؿ تعالى:بين المفعول المتقدم وفاعمه المتأخر - ب

: الزمخشرم قاؿ الذنب, بغفراف قصر غفراف الذنكب عمى اهلل كحده دكف غيره, فيك يختص
 عدلػػػو كأف ككرمػػػو, فضػػمو إال لممػػػذنبيف مفػػزع ال كأنػػػو المغفػػػرة, كقػػرب الرحمػػػة بسػػعة ذاتػػػو "كصػػؼ

                                                           

 [.53( ]األعراؼ: 1)
 [.9( ]إبراىيـ: 2)
 (.196/ 13) , ابف عاشكر,رير كالتنكير( انظر: التح3)
, 66, 62/ النسػاء:  69, 64, 7/ اؿ عمػراف: 233, 210, 174, 171, 83, 26, 9( المكاضع: البقػرة: 4)

, 138, 123, 116, 50, 26/ األنعاـ: 117, 59, 25, 1/ المائدة: 171, 120, 117, 117, 113, 84
,= 54, 52, 18/ التكبػػػػػػػة: 187, 169, 147, 126, 105, 99, 58, 53/ األعػػػػػػػراؼ: 160, 158, 148
, 23/ اإلسػػػػػراء: 43, 33/ النحػػػػػؿ: 109, 40, 40/ يكسػػػػػؼ: 102, 66, 36, 15/ يػػػػػكنس: 107, 79, 32
/ القصػػػص: 90, 81/ النمػػػؿ: 8/ الفرقػػػاف:  3/ النػػػكر: 7/ األنبيػػػاء: 108, / طػػػو: 50, 16, 5/ الكيػػػؼ: 47
: 43/ العنكبكت: 84, 80, 19 / 15/ ص: 49/ يػس: 43/ فػاطر: 17, 14/ سػبل: 13: / األحػزاب53/ الرـك

/ الكاقعػة: 29, 28, 23/ الػنجـ: 18/ محمػد: 21, 9/ األحقػاؼ: 66/ الزخػرؼ: 43, 14/ فصمت: 40غافر: 
 . 15/ الميؿ: 31/ المدثر: 27/ نكح: 37/ الحاقة: 19/ الممؾ: 79
 [.135( ]آؿ عمراف: 5)
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 عػػف كردع عمييػػا, كبعػػث لمتكبػػة كتنشػػيط العبػػاد, لنفػػكس تطييػػب فيػػوك  ... لمتائػػب, المغفػػرة يكجػػب
ف الذنكب كأف كالقنكط, اليلس  . (1)أعظـ" ككرمو أجؿ, عفكه فإف جمت كا 

 . (2)في خمسة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

(, كيتػكزع ذلػؾ إنمػا) إال( عمى سػبيؿ التقػدير, كذلػؾ فػي جممػة) كذلؾ فإنو يجكز الفصؿ ب
 عمى النحك اآلتي: 

 ىث نث مث زث رث يت ىتُّٱ : قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:بةةةةةةين الفاعةةةةةةل ومفعولةةةةةةه - أ
 . (3)َّىق يف  ىف يث
كاك الجماعة(, كمفعكلو )ناران( ) ما يلكمكف في بطكنيـ إال ناران, ففصؿ بيف الفاعؿ والتقدير:

 إال( عمى سبيؿ التقدير. ) ب
 . (4)َّمث هت مت خت حت جت هب مبُّٱ كقكلو تعالى:

الضػػمير المسػػتتر(, كمفعكلػػو ) مػػا تنػػذر إال مػػف اتبػػع الػػذكر, ففصػػؿ بػػيف الفاعػػؿ والتقةةدير:
  إال( عمى سبيؿ التقدير.) مف( ب) االسـ المكصكؿ
  .(5)كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ ةفي ثماني - ىنا –ككرد الفصؿ 

 ىن نن من زن رن ممُّٱ قػػاؿ تعػػػالى: بةةين المفعةةول المتقةةةدم وفاعمةةه المتةةةأخر: - ب
 .(6)َّىي ني مي زي  ري ٰى ين

مسػػاجدى(, ) مػػا يعمػػر مسػػاجدى اهلل إال مػػف آمػػف بػػاهلل, ففصػػؿ بػػيف المفعػػكؿ المتقػػدـ والتقةةدير:
 إال( عمى سبيؿ التقدير. ) مف( ب) كفاعمو المتلخر االسـ المكصكؿ

 . (7)في ثمانية مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
                                                           

 (.416/ 1رم, )الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ, الزمخش (1)
/ 79/ النحػؿ: 9/ إبػراىيـ: 27/ ىكد: 51/ التكبة: 59/ األنعاـ:  135/ آؿ عمراف: 111( المكاضع: البقرة: 2)

 . 15/ الميؿ: 24/ الجاثية: 35, 35/ فصمت: 99/ الشعراء: 3/ النكر: 63, 22الكيؼ: 
 [.10( ]النساء: 3)

 [.11]يس:  (4)
/ 203, 33/ األعػػراؼ: 91/ المائػػدة: 10/ النسػػاء: 185, 47عمػػراف: / آؿ 173, 117المكاضػػع: البقػػرة:  (5)

, 17/ العنكبكت: 91/ النمؿ: 108/ األنبياء: 72/ طو: 35/ مريـ: 115/ النحؿ: 36/ الرعد: 85, 55التكبة: 
/ 7/ التحػريـ: 16/ الطػكر: 10/ الفػتح: 68/ غافر: 10/ الزمر: 11/ يس: 18, 6/ فاطر: 33/ األحزاب: 25

 . 20الجف: 
 [.18]التكبة:  (6)
 . 28/ فاطر: 105, 103, 92/ النحؿ: 33/ ىكد: 45, 18/ التكبة: 155المكاضع : آؿ عمراف:  (7)
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 الفصل بالمعمول:  -الفاصل التاسع 
 يتكزع عمى النحك اآلتي:ك 
 .(1)َّحن جن مم خم حم جم هلُّٱ قاؿ تعالى: بين الفاعل ومفعوله: - أ

  .(2)مكضعان محتمالن في القرآف الكريـكثالثة كخمسيف  فألؼ كمائتي في - ىنا – ككرد الفصؿ
                                                           

 [.37( ]البقرة: 1)
, 57, 57, 50, 48, 41, 38, 37, 34, 33, 30, 29, 26, 26, 26, 22, 22المكاضع: البقرة:  (2)
58 ,59 ,60 ,61 ,63 ,67 ,68 ,68 ,69 ,69 ,70 ,70 ,79 ,80 ,80 ,82 ,90 ,93 ,93 ,99 ,

102 ,105 ,117 ,118 ,123 ,125 ,129 ,129 ,132 ,151 ,151 ,164 ,165 ,168 ,173 ,
174 ,174 ,182 ,185 ,185 ,185 ,197 ,201 ,213 ,219 ,236 ,242 ,246 ,246 ,247 ,
, 38, 37, 35, 31, 24, 16, 13, 10, 8, 7, 3/ آؿ عمراف:  165, 286, 284, 282, 266, 250
41 ,50 ,52 ,64 ,69 ,72 ,75 ,77 ,78 ,79 ,81 ,94 ,97 ,99 ,103 ,118 ,119 ,124 ,140 ,

147 ,151 ,151 ,154 ,154 ,154 ,164 ,164 ,167 ,168 ,168 ,176 ,179 ,186 ,187 ,
, 21, 20, 19, 19, 18, 15, 15, 10, 5, 9, 8, 6, 6, 6, 1, 1/ النساء: 199, 195, 193, 193
24 ,25 ,31 ,32 ,34 ,36 ,37 ,40 ,41 ,50 ,51 ,52 ,61 ,63 ,65 ,66 ,67 ,74 ,77 ,77 ,
79 ,80 ,82 ,88 ,89 ,89 ,90 ,91 ,93 ,94 ,100 ,100 ,102 ,102 ,104 ,112 ,113 ,113 ,

117 ,118 ,121 ,123 ,128 ,139 ,140 ,143 ,145 ,150 ,151 ,153 ,154 ,154 ,154 ,
 20, 17, 15, 15, 14, 12, 12, 11, 6, 3, 3, 3/ المائدة: 175, 174, 173, 171, 161, 160

,20 ,23 ,27 ,28 ,35 ,41 ,44 ,45 ,48 ,48 ,52 ,59 ,60 ,64 ,65 ,68 ,70 ,72 ,73 ,75 ,
, 21, 12, 9, 7, 6/ األنعاـ: 117, 114, 112, 110, 106, 104, 103, 91, 89, 85, 76, 76
22 ,25 ,38 ,44 ,50 ,50 ,51 ,54 ,54 ,61 ,65 ,71 ,74 ,81 ,81 ,84 ,88 ,89 ,90 ,91 ,
93 ,93 ,94 ,97 ,99 ,99 ,99 ,99 ,100 ,108 ,111 ,111 ,112 ,112 ,114 ,119 ,122 ,

, 22, 20, 11, 3/ األعراؼ: 158, 151, 146, 145, 144, 137, 136, 130, 130, 128, 123
26 ,27 ,28 ,33  ,33 ,33 ,35 ,37 ,38 ,39 ,57 ,59 ,60 ,62 ,71 ,74 ,80 ,80 ,84 ,86 =,
89 ,94 ,96 ,102 ,103 ,105 ,105 ,109 ,111 ,123 ,126 ,126 ,128 ,133 ,134 ,134 ,

134 ,135 ,138 ,138 ,142 ,146 ,148 ,150 ,154 ,154 ,156 ,156 ,157 ,157 ,157 ,
160 ,160 ,161 ,162 ,162 ,164 ,166 ,167 ,169 ,172 ,175 ,179 ,187 ,188 ,189 ,
, 4/ التكبة: 68, 60, 60, 58, 32, 29, 29, 23, 12, 12, 11, 11, 11/ األنفاؿ: 200, 192, 190

4 ,8 ,9 ,10 ,25 ,36 ,46 ,48 ,52 ,52 ,83 ,89 ,90 ,98 ,100 ,103 ,111 ,115 ,123 /
, 106, 98, 90, 87, 78, 75, 74, 71, 69, 67, 61, 60, 59, 49, 18, 17, 12, 11يكنس: 
, 4, 3/ يكسؼ: 120, 120, 99, 84, 82, 70, 60, 48, 40, 33, 27, 26, 15, 8, 3/ ىكد: 107
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 . (1)َّحت جت هب مب خب حبُّٱقاؿ تعالى:  بين نائب الفاعل ومفعوله الثاني: - ب

ثػػػاف,  بػػػو مفعػػػكؿ كلسػػػان() فاعػػػؿ, نائػػػب الػػػكاك()ك لممجيػػػكؿ, مبنػػػي فعػػػؿ مضػػػارع )يسػػػقكف(
 .(2)فييا() كفصؿ بينيما بشبو الجممة

 . (3)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ قاؿ تعالى: بين المفعولين األول والثاني: - ت

 . (4)َّىئ نئ مئ زئ رئ
 ألنػػو باليػػاء؛ منصػػكب )بػػديؿ( ؿ ثػػاف بػػو مفعػػكؿ جنتػػيف()ىػػـ( مفعػػكؿ بػػو أكؿ, ك) الضػػمير

 . (5)بجنتييـ() مثنى, كفصؿ بينيما بشبو الجممة
  .(6)في خمسة كثالثيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 والمتتبع لمواضع الفصل في الجممة الفعمية يالحظ ما يأتي: 

أٍف المصػػػدرية ) سػػػة فكاصػػػؿ, كىػػػيبمػػػغ عػػػدد الفكاصػػػؿ بػػػيف الفعػػػؿ كاألدكات الداخمػػػة عميػػػو خم -
 الخفيفة, ال, ما, معمكؿ الفعؿ, الجممة التي ال محؿي ليا مف اإلعراب(. 
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؛ لممحافظػة عمػى ة مكاضػعأٍف( المضمرة الخفيفة خمسمائة كعشر ) بمغ عدد مكاضع الفصؿ ب -
أك( بنصػػب الفعػػػؿ ك فػػاء السػػػببية, ك كاك المعيػػة, ك كػػػي, ك الـ الجحػػكد, ك حتػػػى, ) عمػػؿ الحػػركؼ

ة أٍف( المضػمر ) ضػارع, مػع تنػكع األثػر المعنػكم كػؿ حػرؼ مػف ىػذه الحػركؼ, فالنصػب بالم
كاك المعيػة( تػدٌؿ عمػى أف المعنػى الػذم قبميػا كالمعنػى ) كػي( يفيػد التعميػؿ, كبعػدك حتػى, بعد )

دؿ عمػػػػى السػػػػببية فػػػػاء السػػػػببية( تػػػػصػػػػطحباف عنػػػػد حصػػػػكؿ مػػػػدلكليما, كبعػػػػد )الػػػػذم بعػػػػدىا م
الػػالـ( تػػدؿ عمػػى التعميػػؿ, إال( فػػي االسػػتثناء, كبعػػد )) معنػػىمػػى أك( تػػدؿ عالجكابيػػة, كبعػػد )

 كالتبييف, كالعاقبة, كالتلكيد إذا كانت زائدة.  
ة عمى معػافو جديػدة ؛ لمحاجة إليو في الداللكرد في مائة كسبعة مكاضعال( حيث ) الفصؿ ب -

مػع الماضػي,  اليمزة, لك( تدٌؿ عمى التحضيض مع المضػارع, كالتػكبي  كالمػكـمتنكعة, فبعد )
كػػي( تػػدؿ عمػػى ) يقػػو, كبعػػدأٍف( تػػدؿ عمػػى تككيػػد معنػػى الفعػػؿ الػػذم تػػدخؿ عميػػو كتحق) كبعػػد

 التعميؿ.
معمػػكؿ الفعػػؿ ككرد فػػي سػػتة عشػػر مكضػػعنا, كىػػك عػػدد قميػػؿ جػػدنا؛ لشػػدة الػػتالـز بػػيف بالفصػػؿ  -

األدكات المتضػػػمنة لمعنػػػى الفعػػػؿ أك ىمػػػزة االسػػػتفياـ كبػػػيف الفعػػػؿ, كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف كجػػػكد 
 الفصؿ إال أنو ترؾ أثرنا دالليان في االىتماـ بذكر الشخص أك الزماف أك المكاف. 

ككرد فػي  ,ما( ككرد في مكضعيف فقط, كالفصؿ بجممة ال محػٌؿ ليػا مػف اإلعػراب) الفصؿ ب -
جدنا؛ لشدة التالـز بيف الفعػؿ كاألدكات الداخمػة عميػو, ككراىيػة  مكضع كاحد, كىي أعداده قميمة ه

 . الفصؿ بينيما
الفصةل بشةبه الجممةة, : )أما حول الفصل بين الفعل وفاعمه فورد في ستة مواضع, وهي

 المفعول به, حرف الجر الزائد, إال, التوابع, حرف يدّل عمى تثنية الفعل(, عمى النحو اآلتي: 
بمػػغ عػػدد مكاضػػع الفصػػؿ بشػػبو الجممػػة أربعمائػػة كثالثػػة كتسػػعيف مكضػػعنا؛ لتكسػػع العػػرب فػػي  -

ا – لكثرتيا, كىي أفادتشبو الجممة؛  الشخص, الزمػاف, ) االىتماـ بالمتقدـ سكاء كاف - أيضن
 المكاف(. 

؛ ألنو يقع ضمف دائرة التقديـ كالتلخير, ف كعشرة مكاضعمفعكؿ ككرد في مائتييمييا الفصؿ بال -
ا - كىي مما تكسعت فيو العرب ؛ إلفادتيا دالالت متعددة منيا االىتماـ بشلف المتقدـ, -أيضن

 تعظيـ شلف المتلخر, أك التكضيح. ريفو, أك الحصر, أككتش
فالحاجة إلى الحرؼ الفاصػؿ تػزداد بزيػادة  - ككما ذكرت مسبقنا - يمي ذلؾ الفصؿ بالحركؼ -

البػػاء( فػػي تسػػعة كعشػػريف مكضػػعنا, ) مكاضػػعو فػػي الكػػالـ, فػػكرد الفصػػؿ بحػػرؼ الجػػر الزائػػد
ىمػػا متقاربػػاف؛ لمحاجػة إلييمػػا فػػي مػػف( فػػي ثمانيػة كعشػػريف مكضػعنا, ك ) كالفصػؿ بحػػرؼ الجػر

 أك تعدية الفعؿ إلى المفعكؿ بو. التككيد
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إال( ككرد فػػػي سػػػبعة كعشػػريف مكضػػػعنا؛ لمحاجػػػة إلييػػػا فػػي إفػػػادة معنػػػى الحصػػػر, ) الفصػػؿ ب -
 كالتعريض.      - صمى اهلل عميو كسمـ - كالنفي, كتسمية النبي

 سعة فواصل, عمى النحو اآلتي: أما حول الفصل بين الفاعل ومفعوله فبمغت عدد فواصمه ت
كتسػعيف مكضػعنا؛ لتكسػع العػرب فيػو؛  اككاحػدن  فكمػائتي ابمغ عدد مكاضع الفصؿ بػالمعمكؿ ألفنػ -

 )الشخص, الزماف, المكاف(. لكثرتو, كترؾ أثرنا داللينا في االىتماـ بالمتقدـ
ثػة كعشػريف كثال فيميػو الفصػؿ بػالنكف بنكعييػا, فبمػغ عػدد مكاضػع الفصػؿ بنػكف التككيػد مػائتي -

ككرد فػي اثنػيف  ,مكضعنا؛ لمحاجة إلييا في تلكيد الفعؿ كتقكيتو, كالفصؿ بنكف المثنػى كالجمػع
 عف اإلضافة. كثالثيف مكضعنا؛ لمحاجة إلييا في كؼ المفعكؿ بو

كخمسػة كأربعػيف مكضػعنا؛ لمحاجػة إلييػا فػي  فكبمػغ عػدد مكاضػعو مػائتي ,الفصؿ بنػكف الكقايػة -
 عمى أف الياء في مكضع نصب ال جر.سر, كالداللة كقاية األفعاؿ مف الك

ككرد في مائة كثالثػة كتسػعيف مكضػعنا؛ لمحاجػة إليػو فػي مكػاف كركده,  ,الفصؿ  بحرؼ الجر -
فالـ التقكية كردت؛ لمحاجة إلييا في تقكية عامؿ ضعيؼ إما بسبب تلخره, أك لككنو فرعنا في 

مػف, ) مػف المػدعك لػو بيػا, كالفصػؿ بػالحرفيف العمؿ, أما الـ التبييف؛ فممحاجة إلييا فػي تبيػيف
 الباء(؛ لمحاجة إلييما في تككيد الكالـ. 

؛ لمحاجػػة إلييػػا فػػي الداللػػة  ,إال() الفصػػؿ ب - ككرد فػػي مائػػة كاثنػػيف كأربعػػيف مكضػػعنا محػػتمالن
عمى معنى القصر كالحصر, كعدد مكاضػع الفصػؿ بيػا يتقػارب مػع عػدد مكاضػع الفصػؿ فػي 

 كبيرة؛ لكثرة كركد الجمؿ االسمية كالفعمية في القرآف الكريـ. الجممة االسمية صكرة 
ككرد فػػي مائػػة كعشػػريف مكضػػعنا؛ ألف الفصػػؿ بػػيف الفاعػػؿ كمفعكلػػو  ,الفصػػؿ بالمضػػاؼ إليػػو -

 أخؼ مف شدة القبح في الفصؿ بيف المتضايفيف, فيما بمثابة اسـ كاحد. 
ة كثمػانيف مكضػعنا؛ ألنيػا تقػع الفصؿ بالجممة التي ال محػٌؿ ليػا مػف اإلعػراب, ككرد فػي خمسػ -

 في المرتبة الثانية مف الفكاصؿ التي تكسعت فييا العرب؛ لكثرتيا. 
الداللػػة عمػػى االختصػػاص  ككرد فػػي ثالثػػة كسػػبعيف مكضػػعنا؛ لمحاجػة إليػػو فػػي ,الفصػؿ بالفعػػؿ -

 كاألىمية.
عنػد  ؿ, كأفػادت االختصػاصككرد في ثمانية مكاضع, كىك عدد قمي ,الفاء() كأخيرنا الفصؿ ب -

 كجكدىا.
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 المبحث الثاني
 في جممة األفعال الجامدة  ير المتصرفةالنحوي الفصل 

 

 :ومعموله, الذم أو المدح فعل بين الفصل - األول المطمب
 المدح لغة:  - أ

 يمدحػػو كمدحػػو جميػػؿ, بكػػالـ محاسػف كصػػؼ عمػػى يػػدؿ صػحيح أصػػؿ كالحػػاء كالػػداؿ المػيـ
 .(1)الثناء عميو إذا أحسف: مدحان 

ٍسػػف اليجػػاء, نقػػيض: حكالمػػد ػػدائحي  كجمعػػو المػػديح, اسػػػـ كالًمٍدحػػة الثينػػاء, كىػػػك حي ,  مى كًمػػػدىحه
 . (2)كالمدح: ىك المصدر

وي  كقد الحسف, كىك "الثناء ةي, ككذلؾ بمعننى, كامتدىحو مىدىحى , الًمٍدحى ةي" كالمىديحي  . (3)كاألٍمدكحى

كىاٍلمىيِّت لمحي كيككف اٍلمىٍدح
 قىٍكلؾ: مف ميكىرر, مدح ثناء بلف" الثينىاء, كالفرؽ بينو كبيف ال(4)

يط, ثنيت ًمٍنو آخر, اخيطن  ًإلىٍيوً  أضفت ًإذا ًبالتيٍشًديًد: كثنيتو طاقيف, جعمتو ًإذا اٍلخى  تىعىالىى: قىٍكلو كى
مد؛ سيكرىة يىٍعًني: ,(5)َّخص  حص مس خس حس جس مخُّٱ  تكىرر أًلىنييىا اٍلحى
ٍكعىة" كؿ ًفي رى

(6). 
 الذم لغة:  - ب

ػػٍدح كنقيضػػو, كرجػػؿ خػػالؼ: كالػػذـ ذمػػان, أذمػػو الشيػػٍيء مػػتالػػذـ: ذم  مػػذمكـ أم: ؛مػػذمـ اٍلمى
مد" نقيض" , كىك(8)ذميـ" فيك ذممتو" , كييقاؿ:(7)اجدن  :" , كىك(9)اٍلحى ٍمتيوي, المكـ, ييقىاؿي  ذىًميـه: كىىيكى  ذىمى

                                                           

 (. 308/ 5انظر: مقاييس المغة ) (1) 
مختػػػػػار ك (, 268/ 3) , ابػػػػػف سػػػػػيدة,المحكػػػػػـ كالمحػػػػػيط األعظػػػػػـك (, 188/ 3) , الفراىيػػػػػدم,ر: العػػػػػيف( انظػػػػػ2) 

 (. 589/ 2) , ابف منظكر,لساف العربك (, 291)ص:  , الرازم,الصحاح
 (. 403/ 1( تاج المغة كصحاح العربية, الصحاح, )3) 
 (. 51)ص:  ,لعسكرم, ا( انظر: الفركؽ المغكية4) 
 [.87( ]الحجر: 5) 
 (. 51)ص:  ,لعسكرما ,( الفركؽ المغكية6) 
مختػػار ك (, 57/ 10) , ابػػف سػػيدة,المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـك (, 118/ 1) , ابػػف دريػػد,( انظػػر: جميػػرة المغػػة7) 

 (. 113)ص:  , الرازم,الصحاح
 (. 1925/ 5)الجكىرم, ( تاج المغة كصحاح العربية, 8) 
 (.52)ص:  ,لعسكرما ,ية( الفركؽ المغك 9) 
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ٍيري  " غى ًميدو  فػي المػكـ كىػك ذمػان, يػذـ   ذـي  :تقػكؿ النػاس, كالعػرب فػي مذمكميف تركيـ: بيـ أذـ", ك(1)حى
 . (2)المالمة": كالمذمة كاحد, كالمذمكـ كالذـ اإلساءة,

 أفعال المدح والذم عند النحاة:  - ت

 مػػف ليػػا بػػدي  كال خبريػػة, ال طمبيػػة, غيػػر إنشػػائية فجمميػػا الػػذـ أك المػػدح إلنشػػاء أفعػػاؿ كىػػي
 فػػي كاحػػدان  سػػمكبان أ لمزكميػػا التصػػرؼ؛ إلػػى محتاجػػة الػػذـ, كىػػي أفعػػاؿ غيػػر أك بالمػػدح مخصػػكص

 أك المػػػدح فػػػي المبالغػػػة , كمعناىمػػػا(3)الزمػػػاف بػػػاختالؼ يختمػػػؼ ال كالػػػذـ المػػػدح التعبيػػػر, فمعنػػػى
 . (4)الذـ

 :(5)كتحدث ابف مالؾ عنيما بقكلو
 فعةةةةةةةةةةةةةةةةةالن  يةةةةةةةةةةةةةةةةةر متصةةةةةةةةةةةةةةةةةرفينِ 

 نعةةةةةةةةةةم وبةةةةةةةةةةئس رافعةةةةةةةةةةان اسةةةةةةةةةةمينِ   

  

 بكػر(, أبػك ؿالرجػ نعـ(, نحك: )بئس)ك (نعـ) أك الذـ بعد فاعؿ كيذكر المخصكص بالمدح
 كاجػػب لمبتػػدأ خبػػران  يكػػكف أف كيجػػكز خبػػره,: قبمػػو كالجممػػة مبتػػدأ,: كىػػك ليػػب(, أبػػك الرجػػؿ بػػئس)ك

 .(6)ليب أبك كالمذمكـ بكر, أبك الممدكح: أم الحذؼ؛
 فاعل أفعال المدح أو الذم:  - ث

 : (7)كمضمران, عمى النحك اآلتي ظاىران : قسميف يككف كفاعميما
 ثالثة أنكاع:  كيككف عمى الفاعل الظاهر: .1

 .(8)َّخف حف جف مغُّٱ قاؿ تعالى: :أل() ب معرفاً  -
 الجنسية. ؿ()أ بػ المعرؼ المكلى, النصير() لفاعمو رافعان  نعـ() جاء
 
 

                                                           

 (. 176)ص:  , ابف عمي,المغرب في ترتيب المعرب (1) 
 (.220/ 12) , ابف منظكر,( لساف العرب2) 
 (.74/ 1) , الغالييني,( جامع الدركس العربية3) 
 (.361)ص:  , الزمخشرم,المفصؿ في صنعة اإلعرابك (, 140الممع في العربية البف جني )ص: انظر: ( 4) 
 (.43 )ص: , ابف مالؾ,( ألفية ابف مالؾ5) 
 (. 248/ 3) , ابف ىشاـ,( انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ6) 
أكضػح المسػالؾ إلػى ألفيػة ك (, 904/ 2) , كالمرادم,( انظر: تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ7) 

رح شػػػك  (,161/ 3) , ابػػػف عقيػػػؿ,شػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ عمػػػى ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾك (, 240/ 3) , ابػػػف ىشػػػاـ,ابػػػف مالػػػؾ
 (27)ص:  , سيد مير,مبادئ قكاعد المغة العربية, ك (277/ 2) , األشمكني,األشمكنى أللفية ابف مالؾ

 [.40]األنفاؿ:  ((8 
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 . (1)َّري ٰى ينُّٱ قاؿ تعالى: :بهما معرف إلى مضافاً  -
 الجنسية.  ؿ()أ ب معرؼ إلى أضيؼ كقد نعـ(,) لػ دار( فاعالن ) جاء
 : (2)قاؿ الشاعر بهما: عرفالم إلى إلى مضاف مضافاً  -

 فةةةةةةنعم ابةةةةةةن أخةةةةةةت القةةةةةةوم  يةةةةةةر مكةةةةةةذَّب

 زهيةةةةةةةةر حسةةةةةةةةاٌم مفةةةةةةةةرٌد مةةةةةةةةن حمائةةةةةةةةل  

  

 .ؿ()أ ب مقترف إلى مضاؼ اسـ إلى مضافان  اسمان  نعـ() فاعؿ فجاء

 . (3)َّحج مث هتٱُّ قاؿ تعالى:الفاعل المضمر:  .2
 أم- ىػك ئسب: كالتقدير لو, مفسر منصكب تمييز بدالن()ك فييا, مضمران  بئس() فاعؿ جاء

 . -البدؿ
الظػػػاىر, نحػػػك قػػػكؿ  كالفاعػػػؿ التمييػػػز بػػػيف يجمػػػع أف كالفارسػػػي السػػػراج كابػػػف المبػػػرد كأجػػػاز

 : (4)الشاعر
 لةةةةةةةةةةةو هنةةةةةةةةةةةدُ  فتةةةةةةةةةةةاةً  نعةةةةةةةةةةةم الفتةةةةةةةةةةةاةُ 

 ا أو ببيمةةةةةةةةاءِ نطًقةةةةةةةة التحيةةةةةةةةةِ  بةةةةةةةةذلت ردَّ   

  

 التمييػز فػي كلػيس فتػاة(,) تمييزىػا كبػيف الفتػاة(,) الظػاىر نعػـ() فاعؿ بيف جمع - ىنا -ك
 شيء.  إبياـ رفع ال التككيد مجرد منو الغرض أف غير الفاعؿ عميو يدؿ ما عمى زائد معنى

 فعمي المدح أو الذم:  - ج
( ًنٍعػػـ)ك ,باإلتبػػاع ًنًعػػـ()ك ,بػػالتخفيؼ نىٍعػػـ()ك ,األصػػؿ كىػػي( نىًعػػـ) :لغػػات أربػػع كفييػػا نعةةم: .1

 .(5)القرآف لغة كىي ًنٍعـ() كأفصحيا اإلتباع, بعد بالتخفيؼ
 
 

                                                           

 [.30]النحؿ:  (1)
صػػمى اهلل عميػػو  -مػػف كممػػة يمػػدح فييػػا الرسػػكؿ  -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -قائمػػو: ىػػك أبػػك طالػػب عػػـ النبػػي  (2)

تكضػيح المقاصػد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ك (, 65اف منيا. ديكاف أبي طالب )ص: كيعاتب قريشان عمى ما ك -كسمـ 
 (.904/ 2) , المرادم,ابف مالؾ

 [.50( ]الكيؼ: 3)
/ 3) , ابػػف ىشػػاـ,لػػـ يينسػػب البيػػت إلػػى قائػػؿ معػػيف, كىػػك مػػف شػػكاىد: أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ (4)
, ىمػػػع اليكامػػػع فػػػػي شػػػرح جمػػػع الجكامػػػػعك (, 286/ 2) , األشػػػػمكني,شػػػرح األشػػػمكنى أللفيػػػػة ابػػػف مالػػػؾك (, 244

 (. 32/ 3) السيكطي,
المفصػػػػؿ فػػػػي صػػػػنعة ك (, 903/ 2)المػػػػرادم, انظػػػػر: تكضػػػػيح المقاصػػػػد كالمسػػػػالؾ بشػػػػرح ألفيػػػػة ابػػػػف مالػػػػؾ,  (5)

 (.361)ص: الزمخشرم, اإلعراب, 
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- بػيس() :لغتػاف إال فييػا يسمع لـ: بعضيـ نعـ( السابقة, كقاؿ) كلغاتيا مثؿ لغات بئس: .2
 .(1)بالقياس كاألخرياف األصؿ, عمى بئس()ك ,-اإلتباع بعد بالتخفيؼ
 أل(:) الفصل ب -الفاصل األول 

 إذا لػػػـ يكػػػف الفاعػػػؿ مضػػػمران, أك مضػػػافان إلػػػى المعػػػرؼ ب - ىنػػػا –يتحقػػػؽ كجػػػكب الفصػػػؿ 
 : (2)عمى أربعة أقكاؿ الالـ, في نحك: نعـ الرجؿ زيد, ىذه في نحاةؿ(, كاختمؼ ال)أ

: قاؿ .1  بالذكر, زيدان  خصصت ثـ زيد, أجؿ مف كمو الجنس فمدحت حقيقة, لمجنس ىي قـك
 مرتيف. مدحتو قد فتككف

  مبالغة. كمو الجنس زيدان  جعمت قد ككلنؾ مجازان, لمجنس ىي قيؿ: .2
دكف إرادة  - رجػػػؿ حقيقػػػة مػػػف األذىػػػاف فػػػي مػػػا إلػػػى بيػػػا مشػػػار - لمعيػػػد الػػػذىني ىػػػي قيػػػؿ: .3

 الجنس, أك أم شخص بعينو. 
 شخص المخصكص بالمدح أك الذـ.  لمعيد بإرادة أنيا .4

 ؿ( بيف فعؿ المدح أك الذـ كفاعمو عمى النحك اآلتي: )أ كتكزع الفصؿ ب
 جف مغ جغمع جع مظ حط مض خضُّٱ قاؿ تعالى: ِنْعَم( وفاعمها:) بين الفعل - أ

 . (3)َّخف حف
 الضػػٌمة رفعػو كعالمػة مرفػكع فاعػؿ( المػكلى) المػدح, إلنشػاء ؛جامػد مػاض فعػؿ( نعػـ) جػاء

, كفصؿ بيف فعػؿ (4)(-كجؿ عز - اهلل) تقديره محذكؼ بالمدح كالمخصكص األلؼ, عمى المقٌدرة
 ؿ(.)أ كفاعمو ب حالمد

 .(5)َّنت مت زت رت يبىب نب مبُّٱ كقكلو تعالى:
بالمػدح, كقيػؿ  المخصػكص حػذؼؿ(, ك )أ العبػد( ب) نعـ(, كفاعمػو) ففصؿ بيف فعؿ المدح

 .(6)إما سميماف أك داكد: تقديره

                                                           

ؾ بشػرح ألفيػة ابػف تكضيح المقاصد كالمسالك (, 361)ص:  , الزمخشرم,انظر: المفصؿ في صنعة اإلعراب (1)
 (. 903/ 2) , المرادم,مالؾ
, ابػف شرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 280/ 2) , األشمكني,انظر: شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ (2)

 (.77/ 2) , المرادم,شرح التصريح عمى التكضيحك (, 161/ 3) عقيؿ,
 [.40( ]األنفاؿ: 3)

 (.220/ 9) في,, صاانظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (4)
 [.30( ]ص: 5)

 (. 1100/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (6)
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 .(1)في أحد عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 هي مي خي حي جي ٰه مه جهُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: ِبةةةْئَس( وفاعمهةةةا:) بةةةين الفعةةةل - ب

 . (2)َّهب مب هئمئ
 كبػػػئس: تقػػػديره محػػػذكؼ بالػػػذـ كالمخصػػػكص فاعمػػػو, المصػػػير(ك) بػػػئس( فعػػػؿ الػػػذـ,) جػػػاء
 ؿ(.)أ , كفصؿ بيف فعؿ الذـ كفاعمو ب(3)النار المصير

 منزن رن ممام يل ىل مل يك ىك مك لكُّٱ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:
 .(4)َّىن نن

 أم الميػاد(؛ كلبئس) ؿ(, كالمقصكد بقكلو)أ المياد( ب) , كفعمو)بئس( فصؿ بيف فعؿ الذـ
 فييػا يمقػكف عصػاةال ألف تيكمػان؛ ميػادان  جيػنـ كسػميت ينػاـ, لمػف يييػل أم ؛يميػد مػا كالمياد جينـ,

 .(5)كظيكرىـ جنكبيـ فتصادؼ

 .(6)في خمسة كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 الفصل بشبه الجممة:  -الفاصل الثاني 

إذا كػػاف المعمػػكؿ الظػػاىر لفعػػؿ لمػػدح أك الػػذـ نكػػرة منصػػكبة عمػػى  - ىنػػا –يجػػكز الفصػػؿ 
ؿ غيػػر المتصػػرؼ كفاعمػػو؛ ألف الفاعػػؿ حينئػػذو مضػػمر فيػػو التمييػػز؛ لعػػدـ كجػػكد فاصػػؿ بػػيف الفعػػ
 .(7)َّحج مث هتُّٱ تعالى: كجكبان, كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو

 

 

                                                           

, 30/ ص: 75/ الصافات: 78, 78/ الحج: 31/ الكيؼ: 40, 40/ األنفاؿ: 173( المكاضع: آؿ عمراف: 1)
 . 23/ المرسالت: 48/ الذاريات: 44
 [.126]البقرة:  (2)
 (. 115/ 1) , العكبرم,آفانظر: التبياف في إعراب القر  (3)
 [.206( ]البقرة: 4)
 (. 272/ 2) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير5)
,  98/ ىػػكد:  73/ التكبػػة: 16/ األنفػػاؿ: 197,  162,  12/ آؿ عمػػراف: 206, 126( المكاضػػع: البقػػرة: 6)

/ الزخػػػرؼ: 60, 56: / ص57/ النػػػكر: 72, 13, 13/ الحػػػج:  29/ الكيػػػؼ: 29/ إبػػػراىيـ: 18/ الرعػػػد: 99
 . 6/ الممؾ:  9/ التحريـ: 10/ التغابف: 8/ المجادلة: 15/ الحديد: 11/ الحجرات: 38
 [.50]الكيؼ:  (7)
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بػػػئس( ) السػػػـ مفسػػػر منصػػػكب تمييػػػز: بػػػدالن() فييػػػا, مضػػػمران  بًػػػئس() جػػػاء فاعػػػؿ - ىنػػػا-ك
 .(1)-البدؿ أم - ىك بئس: كالتقدير المحذكؼ لقصد االستغناء عنو بالتمييز,

 .(2)إبميس" ,-كعزي  جؿي  - العزة رب مف الظالمكف بو استبدؿ ما بئس أنوباآلية: " كالمقصكد

() بيف يفصؿ أنو ال حياف أبكك  ابف أبي الربيعكيرل  مجركر كال  كال بظرؼ كفاعميا ًنعـى
  زيده. الدار في الرجؿي  ًنعـى : كتقكؿ زيده, الرجؿي  الدار في نعـى : تقكؿ غيره, فال

الراغب  فيؾ نعـ نحك: الفاعؿ, أم: الفصؿ مع معمكؿ فعؿ المدح؛فلجاز  أما الكسائي
  :(4)الفىقعىًسي   ًرفاعةي  , كلكف ما يؤيد قكؿ الكسائي كركده في قكؿ(3)زيده, كمنع ذلؾ الجميكر

 يبةةةةةةةةةةادرن الةةةةةةةةةةدبياَر َيةةةةةةةةةةِزْفَن فيهةةةةةةةةةةا

 وِبةةةةةةةةةْئَس ِمةةةةةةةةةَن اَلمِميحةةةةةةةةةاِت الَبةةةةةةةةةِديلُ   

   
 مف المميحات(. ) البديؿ( بشبو الجممة) مكلوبئس( كمع) بيف فعؿ الذـ - ىنا –ففصؿ 

 في غير اآلية السابقة في القرآف الكريـ.  - ىنا –كلـ يرد الفاصؿ 
 والمتتبع لمواضع الفصل في جممة فعل المدح والذم يالحظ ما يأتي:

)اؿ(  بمػػغ عػػدد الفكاصػػؿ بػػيف فعػػؿ المػػدح أك الػػذـ كمعمكلػػو فاصػػميف فقػػط, كىمػػا: الفصػػؿ ب -
سػابقة؛ كذلػؾ ألنػو لجممة, كىك عدد قميؿ بالنسبة لعدد الفكاصؿ في المطالػب الكالفصؿ بشبو ا
, قكم قبح الفصؿ بينيما. كمما قكم الجزآ  ف اتصاالن

 ؿ( سػػتة كثالثػػيف مكضػػعنا؛ لمحاجػػة إلييػػا فػػيأ) المكاضػػع التػػي كرد الفصػػؿ فييػػا ببمػػغ عػػدد  -
 المبالغة في ذكر المخصكص بالمدح أك الذـ. 

جممػػة فػػكرد فػػي مكضػػع كاحػػد فقػػط؛ ألف العالقػػة بػػيف فعػػؿ المػػدح أك الػػذـ أمػػا الفصػػؿ بشػػبو ال -
 كمجاكرة؛ لذا يصعب الفصؿ بينيما.كمعمكلو عالقة تالـز 

 
 

                                                           

/ 15) , ابػف عاشػكر,التحريػر كالتنػكيرك (, 243/ 3) , ابػف ىشػاـ,انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابػف مالػؾ (1)
عػػراب القػػرآف كبيانػػوك (, 292/ 3) الشػػنقيطي, ,أضػػكاء البيػػاف فػػي إيضػػاح القػػرآف بػػالقرآفك (, 342 / 5) , دركيػػش,ا 
618 .) 

عرابو2)  (. 294/ 3) ,لزجاجا ,( معاني القرآف كا 
, ابػػف األصػػكؿ فػػي النحػػكك (, 2046/ 4) ,أبػػي حيػػاف األندلسػػي ,ظػػر: ارتشػػاؼ الضػػرب مػػف لسػػاف العػػرب( ان3)

التػػذييؿ كالتكميػػؿ فػػي شػػرح ك (, 29/ 3) , السػػيكطي,ىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػعك  ,(119/ 1) السػػراج,
 . (101/ 10) , أبك حياف,كتاب التسييؿ

 ( المرجع السابؽ. 4)
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 تعجب:الفصل النحوي في جممة ال -المطمب الثاني 
 تمهيد: 

 التعجب لغة:  - أ

 ركاآلخ لمشيء, كاستكبار كبر عمى أحدىما يدؿ صحيحاف, أصالف كالباء كالجيـ العيف
 .الحيكاف خمؽ مف خمقة

 باب مف كتقكؿ بنفسو, معجبه  ىك: تقكؿ نفسو, في اإلنساف يتكبر أف كىك العجب, فاألكؿ
شػدة " , كاالسػتعجاب:(1)كاسػتعظـ اسػتكبر إذا عجيب كعيجػاب: كأمر عجبان, يعجب عجب: العجب
  .(2)التعجب"

 ييتىعجػػب فػػاألمر مثمػػو, كالعجػػب العجيػػب فلمػػا فرقػػان, كالعجػػاب العجيػػب بػػيف أف الخميػػؿ كذكػػر
 النػػاس فػػي فالطكيػػؿ كالطػػكاؿ, الطكيػػؿ مثػػؿ كذلػػؾ يجػػاكز حػػد العجػػب, فالػػذم العجػػاب كأمػػا منػػو,
 .(3)الطكؿ األىكج: كالطكاؿ كثير,

قىػػاؿى  ٍنسىػػاف أىف" الم غػػة: ًفػػي اٍلعجػػب أصػػؿ: الٌزجػػاج كى ػػا رأل ًإذا اإٍلً  قػػد: قىػػاؿى  مثمػػو كيىًقػػؿ   ينكػػريه مى
 .(4)كىذىا" مف عجبتي 

 الػػػذنب أصػػػؿ مػػػف الكركػػػاف عميػػػو ضػػػمت مػػػا دابػػػة كػػػؿ مػػػف كىػػػك" لمعجػػػب, اآلخػػػر كاألصػػػؿ
 أكاخػػػر أنيػػػا كذلػػػؾ بػػػذلؾ, تشػػػبييا عجكبػػػان؛ سػػػميت الكثبػػػاف كعجػػػكب العجػػػز, مػػػؤخر فػػػي المغػػػركز
 , كليس ىك المعنى المقصكد بالدراسة اآلف. (5)المستدقة" الكثباف

 استعظاـ الشيء كاستحسانو. كمما سبؽ يتضح أف العجب ىك ركعة تلخذ اإلنساف عند
 التعجب اصطالحًا:  - ب

ا" التيعىج ب حد ٍنسىاف يجده مى كج ًعٍند نىفسو مف اإٍلً ري  . (6)عىادىتو" مف الشيٍيء خي

                                                           

 (. 268/ 1) , ابف دريد,جميرة المغةك (, 243/ 4) , الرازم,انظر: مقاييس المغة (1)
 (.235/ 1) , الفراىيدم,العيفك (, 247/ 1) , األزىرم اليركم,( تيذيب المغة2)
, ابػف المحكػـ كالمحػيط األعظػـك (, 243/ 4) , الػرازم,مقػاييس المغػةك (, 235/ 1) الفراىيػدم,, ( انظر: العػيف3)

 (.339/ 1) سيدة,
 (. 247/ 1) , األزىرم اليركم,( تيذيب المغة4)
 (.244/ 4) , الرازم,( مقاييس المغة5)
 (. 78)ص:  , الفراىيدم,( الجمؿ في النحك6)
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تمك نىػو(,  يىػتمكيف الفعػؿ, كلػـ مىجػرل يىٍجػرً  كلـ الفعؿ عىمىؿى  يىٍعمىؿي  ما) كذكره سيبكيو تحت باب
 أحسػفى  شيء: قكلؾ بمنزلة أنو الخميؿه  "زعـ كعقب عميو بقكلو: اهلل! عبدى  أٍحسىفى  كمثيؿ لو بنحك: ما

مىو اهلًل, عبدى   .(1)التعج ب" معنى كدىخى

 يتصػػرؼ كال مػػبيـ, كفاعمػػو مفعػػكؿ, إلػػى يتعػػدل الػػذم الفعػػؿ) أمػػا المبػػرد فػػذكره تحػػت بػػاب
, (تعجػبال بػاب كىػك ذلػؾ, عمػى لزمػو المعنػى ألف ؛كاحػدة طريقة األفعاؿ, كيمـز مف غيره تصرؼ

 التعجػب معنػى أف إال زيػدان, أحسف شيء (, كتقديره:!زيدان  أحسف ما) كمثؿ لو بنفس مثاؿ سيبكيو,
 .(2)ما() غير شيء في يككف كيرل المبرد أف ىذا المعنى ال (,ما )مع دخمو

 كصػؼ فػي زيػادة اسػتعظاـ" كىػك ,(3)فيػو" المزٌيػة ظػاىر فاعػؿو  فعػؿ استعظاـ": ىك كالتيعج ب
 .(4)فييا" نظيره قؿي  أك أمثالو, عف بو المتعجب بيا كخرج سببيا, خفي الفاعؿ

 أقسام التعجب:  - ت
لتعجػػب القياسػي, عمػػى ينقسػـ التعجػب فػػي المغػة العربيػػة إلػى قسػميف: التعجػػب السػماعي, كا

 النحك اآلتي:
 التعجب السماعي:  - أ

 فاأللفػاظ ,المجػازم باالسػتعماؿ عميػو دلػت ثػـ التعجػب, لغير أصالن  ىي التي األساليب تمؾ
 ىػػػذه كمعػػػاني لغيػػػره, المغػػػة فػػػي مسػػػتعممة فيػػػي ,بالتعجػػػب ليػػػا عالقػػػة ال األسػػػاليب ليػػػذه المنطكقػػػة
 المجػػاز طريػػؽ عػػف عارضػػة داللػػة عميػػو دلػػت لكنيػػا التعجػػب, منيػػا يفيػػـ ال األصػػؿ فػػي األلفػػاظ
 , كمف ىذه األساليب: (5)النطؽ كظركؼ

التعجػػػب مػػػف سػػػياؽ الكػػػالـ, قػػػاؿ  حيػػػث يفيػػػـ االسةةةتفهام المجةةةازي المقصةةةود منةةةه التعجةةةب: .1
 . (6)َّىك مك لك اك يق ىق يفُّٱ تعالى:

ا أرسؿ اهلل فداللة االستفياـ في اآلية السابقة خرجت إلى معنى التعجب السماعي عندم
 عمييـ طيران أبابيؿ.

  .(7)َّمس خس حس جس مخ جخُّٱ كقكلو تعالى:
                                                           

 (. 72/ 1) ,سيبكيو ,الكتاب (1)
 (. 173/ 4) , المبرد,ر: المقتضب( انظ2)
 (. 262/ 2) , األشمكني,شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾك (, 503/ 1) , الجذامي,( الممحة في شرح الممحة3)
 (. 224/ 3) , ابف ىشاـ,( أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ4)
 (. 564)ص:  , عيد,( انظر: النحك المصفى5)
 [.1( ]الفيؿ: 6)

 [.18]البقرة:  (7)
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ػػب, معنػػى ًفػػي اسػػتفياـه  (كيػػؼى ) ػػبي  كىىىػػذىا التعج  ػػا التيعج  ٍمػػؽً  كى ىيػػ ًإنيمى ػػٍؤمًنيفى  لمخى ًلٍممي بيػػكا أىم ؛كى  اٍعجى
ءً  مف قد يىٍكفركف, كىيؼى  ىىؤيالى ةي  ثىبىتىتٍ  كى جي مىٍيًيـ اهلل حي  .(1)عى
 وال حيًّا َيْنَجُس  ال المؤمنَ  إنّ !! اهلل سبحانَ : "الرسكؿ قكؿسبحان اهلل(: ) التعجب بصيغة .2

 .(2)"مّيتًا

 .(3)األصؿ غير عمى التعجب في استخدمت ثـ ة,كالعباد لمدعاء كمعناىا بمفظيا: اهلل فسبحاف
 : (4)كمنو قكؿ الشاعريا( لالستغاثة: ) التعجب بطريقة .3

 َفيا َلَ  ِمْن َلْيٍل! كأنَّ ُنُجوَمُه ... ِبُكلب ُمغاِر اْلَفْتل ُشدَّْت ِبَيْذُبلِ 

منػػو  : متعجػػػب(الكػػػاؼ)حػػػرؼ جػػػر, ك كىػػي: الـ التعجػػب (لػػؾ) ,حػػرؼ نػػداء كتعجػػب)يػػا(: 
 فعػػػػؿ التعجػػػػب المحػػػػذكؼ, تقػػػػديره:مير متصػػػؿ مبنػػػي فػػػي محػػػؿ جػػػر بحػػػرؼ الجػػػر, متعمػػػؽ بضػػػ

 : تمييز مجركر لفظان منصكب محالن. (ليؿ): حرؼ جر زائد لمتككيد, (مف), ك(أعجب!)
 التعجب بصيغة )هلل در(:  .4

د رىؾ(,  د  تع  اعية التػي, مف أساليب التعجب السم(اهلل ى د رهي أك )صيغة التعجب بلسمكب )اهلل ى

 ك يستحسػػػػف إضػػػػافةأيكثػػػػر تػػػػداكليا فػػػػي التػػػػراث العربػػػػي, السػػػػيما فػػػػي المػػػػدح كاإلطػػػػراء, كيفضػػػػؿ 

درهي , كذلػؾ مثػؿ: (5)إلييػا, زيػادةن فػي المعنػى, كتقكيػة فػي السػياؽ (الياء) , أك(الكاؼ)الضمير   اهلل  
 . اهلل ى د رؾ عالمان  ,اهلل   درهي فارسان , بطالن 
 حم جم هل ملُّٱ كمنػو قكلػو تعػالى: عجب( ومشتقاتها:) التعجب بمفظة .5

 يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل من خن حن جن مم خم
 . (6)َّخن حن  جن
 الكلػد مػف اليػلس يقع الذم الكبر عمى الكلد كجكد كىك" تعجبت, لممرأة الشرطاف اجتمع فمما

 اهلل فلبطػؿ لذنبيػاء, العػادات كخػرؽ اهلل قػدرة كىػك السبب كجيؿ بعميا, ككبر كبرىا كىك مثمو, في

                                                           

الممحػة فػي ك (, 213/ 10), األزىػرم اليػركم, تيذيب المغة ك (, 312/ 9) , ابف منظكر,انظر: لساف العرب (1)
مغني المبيب ك (, 224/ 3) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 907/ 2) , الجذامي,شرح الممحة

 (. 734/ 2) ,جرملجك ا ,شرح شذكر الذىبك (, 271)ص:  , ابف ىشاـ,عف كتب األعاريب
 .(282/ 1) مسمـ صحيح (2)
 (.564)ص:  , عيد,انظر: النحك المصفى (3)
 .(50)ص:  امرؤ القيس, ديكاف امرئ القيس, (4)
 (. 4انظر: داللة أكجو التعجب النحكية في العربية, الباحث: أنكر رحيـ جبر أحمد, جامعة بابؿ, )ص  (5)
 [.72-71( ]ىكد: 6)
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 ين ىنُّٱ: قكلو تعالى كىك ,(1)األخرل" اآلية في السبب أعمميا بلف عجبيا - كجؿ عز -
  .(2)َّيي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه
 كمنو قكليـ: كاىان لو.  واها(:) التعجب بصيغة .6

 .(3)أعجب": بمعنى مضارع فعؿ اسـ": كاىا
 : (4)كمنو قكؿ الشاعر فمّمه(:) التعجب بصيغة .7

 َشةةةةةةةةةْيٌب وافتَقةةةةةةةةةاٌر وثةةةةةةةةةروٌة ... َفممَّةةةةةةةةةه هةةةةةةةةةذا الةةةةةةةةةدهُر كيةةةةةةةةةَف تَةةةةةةةةةَردََّداشةةةةةةةةةباٌب و 

   
 الثػػػركة يعطينػػػا فمػػػرة حػػػاؿ, عمػػػى يػػػدكـ ال إنػػػو! المتػػػردد الزمػػػاف ىػػػذا لعجيػػػب إنػػػو: المعنػػػى

  .(5)كالشيخكخة بالفقر يصيبنا كمرة كالشباب,
 التعجب القياسي:  - ب

 اثنتػػػاف صػػػيغتاف عػػػراب, كلػػػوكاإل فػػػي التركيػػػب معينػػػة لقاعػػػدة يخضػػػعي  الػػػذم األسػػػمكب كىػػػك
أفعػؿ بػو(, كذكرىمػا ابػف مالػؾ فػي ألفيتػػو ) كصػػيغة أفعمػو( مػا) صػيغة كىمػا كمشػيكرتاف معركفتػاف

 : (6)بقكلو
 بأفعةةةةةةل انطةةةةةة  بعةةةةةةد مةةةةةةا تعجبةةةةةةا أو

 جةةةةةيء ب أفعةةةةةل قبةةةةةل مجةةةةةرور ببةةةةةا  

   
 وتمةةةةةةةةةةةو أفعةةةةةةةةةةةل انصةةةةةةةةةةةبنه   مةةةةةةةةةةةا

 وفةةةةةةةةةةى خميمينةةةةةةةةةةا وأصةةةةةةةةةةد  بهمةةةةةةةةةةا  

   
 زيدان(.  أحسف ما) نحك: ما أفعل() صيغة .1

 مبتدأ؛ أنيا عمى كأجمعكا عمييا, يعكد ضميران  أحسف() في ألف سميتيا؛ا عمى فلجمعكا ما()
 غير أنيا) شيء( تامة أم شيء بمعنى أنيا) نكرة ىي: سيبكيو قاؿ ثـ إلييا, لإلسناد مجردة ألنيا

  رفع. فمكضعو خبر, بعدىا كما التعجب, معنى لتضمنيا بيا؛ كابتدئ بعدىا(, بشيء مكصكفة
 نكػرة أك لو, مكضع فال صمة: بعدىا كما الذم(,) بمعنى ناقصة معرفة ىي: األخفش كقاؿ

 عظيـ. شيء: أم كجكبان, محذكؼ فالخبر: كعمييما رفع, فمحمو صفة بعدىا كما ناقصة,

                                                           

 (.145)ص:  ,ابف الخشاب ,لجمؿالمرتجؿ في شرح ا (1)
 [.73( ]ىكد: 2)
 (.2611/ 6) , الحمبي,( تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد3)
 (1/ 4) األعشى, ديكاف األعشى,( 4)
 (. 80/ 2), األشمكني, ( انظر: شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ 5)
 (. 25)ص:  , ابف مالؾ,( ألفية ابف مالؾ6)
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 إلػى أفقرنػي مػا) :نحك الكقاية؛ نكف المتكمـ ياء مع لمزكمو فعؿ؛: فمنيـ مف قاؿ أفعؿ() أما
 كقػػاؿ بػػو, مفعػػكؿ بعػػده كمػػا عمػػران(, ضػػرب زيػػد) مػػف ضػػرب فػػي كالفتحػػة بنػػاء ففتحتػػو ,اهلل( رحمػػة
 ألف كذلػؾ عنػدؾ(؛ زيػد) فػي كالفتحػة إعػراب, ففتحتػو (,!أحيسػنو مػا) :لقكليـ اسـ؛: الككفييف بقية

 كصػؼ المعنػى فػي ىػك أحسػف( إنمػا)ك نصػب الخبػر, - عنػدىـ – تقتضي الخبر لممبتدأ, مخالفة
 الفعػؿ يشػبو مػا بعػد لكقكعػو بػو؛ كذلػؾ بػالمفعكؿ مشػبو - عنػدىـ – زيد(, ك)ما() لضمير ال لزيد,
  .(1)الصكرة في
 بزيد(.  أحسف) نحك:: أفعل ب() صيغة .2

 كىػك الخبػر,: كمعنػاه األمػر, لفظ لفظو: البصريكف قاؿ ثـ أفعؿ(,) فعمية عمى أجمع النحاة
البعيػػر(:  أغػػدٌ ) مثػػؿ قػػكليـكػػذا(,  ذا صػػار) بمعنػػى أفعػػؿ() صػػيغة عمػػى مػػاضو  فعػػؿ: األصػػؿ فػػي

 فزيػدت الظػاىر, االسػـ إلػى األمر صيغة إسناد فقبح الصيغة إلى األمر, غيرت ثـ غدة, ذا صار
ٍر ) كػ بو, المفعكؿ صكرة عمى ليصير الفاعؿ؛ في الباء  .(2)بزيد( اٍمري

 الفصل بحرف الجر:  -الفاصل األول 

؛ ألنيمػػػا يكصػػػالف معنػػػى (لػػػالـا) ك (البػػػاء )بحرفػػػي الجػػػر - ىنػػػا –يتحقػػػؽ كجػػػكب الفصػػػؿ 
 أفعؿ ب( إلى االسـ المتعجب منو المجركر بيما. ) التعجب بصيغة

 حص مس خس حسُّٱ ككرد الفصؿ بالباء في مكضعيف مف القرآف الكريـ, كىمػا قكلػو تعػالى:

  .(3)َّمع جع مظ  حطمض خض حض جض مصخص

 مػا م:أ (؛!بػو أكػـر) :تقػكؿ كمػا كأسػمعو, أبصػره مػا "أم:؛ لذخفػش القػرآف معػاني جاء فػي
 أف يلمرىا كاف كلك ,!أكرمو ما: معنى فيذا ,!بزيد أكـر اهلل أمة يا: تقكؿ العرب أف كذلؾ ,!أكرمو
 .(4)زيدان" أكرمي: لقاؿ تفعؿ

 

                                                           

تكضيح المقاصد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ك (, 225/ 3) , ابف ىشاـ,إلى ألفية ابف مالؾ انظر: أكضح المسالؾ (1)
شػػرح ابػػف عقيػػؿ ك (, 322)ص:  , ابػػف ىشػػاـ,شػػرح قطػػر النػػدل كبػػؿ الصػػدلك (, 885/ 2) , المػػرادم,ابػػف مالػػؾ

 (.150/ 3) , ابف عقيؿ,عمى ألفية ابف مالؾ
 انظر: المرجع السابؽ.  (2)
 [.26( ]الكيؼ: 3)
 (. 429/ 2) ,ألخفش, اى القرآف( معان4)
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 كقكلػؾ -كتعػالى تبارؾ -اهلل يريد( !كأسمع بو أبصر) كقكلو": لمفراء القرآف معاني كجاء في
 مػػا(: !كأبصػػر بيػػـ أسػػمع) :قكلػػو ككػػذلؾ ,!اهلل بػػدع أكػػـر مػػا: كمعنػػاه ,!اهلل بعبػػد أكػػـر: الكػػالـ فػػي

 . (1)"!ما أبصرىـ أسمعيـ

 بمعنػى كىك األمر, لفظ عمى ألنو اإلعراب؛ منو حذؼ كىأىٍسًمعٍ  ًبوً  كذكر النحاس أف "أىٍبًصٍر 
 .(3)كبصره" سمعو أعظـ ما" , أك(2)أبصره" كما أسمعو ما أم ؛التعجب

 . (4)َّمه جه هن من خنُّٱ كقكلو تعالى:

 مػػا: التعٌجػػب, كالتقػػدير معنػػى كمعنػػاه األمػػر, لفػػظ لفظػػو ألف السػػككف؛ عمػػى (: مبنػػيأسػػمعٍ )
 .(5)!أبصرىـ كما أسمعيـ

 نصػػارل مػػف يكمئػػذ بحػػاليـ أعجػػب" أم ؛(كفػػركا الػػذيف) إلػػى عائػػد ىػػـ() الغػػائبيف كضػػمير
 .(6)األصناـ" كعبدة

عػػف زيػػادة  كتحػػدثت عػػف كجػػكب زيػػادة البػػاء فػػي ىػػذيف المكضػػعيف بالتفصػػيؿ أثنػػاء حػػديثي
 الباء بيف الفعؿ كالفاعؿ في المطمب الثاني مف المبحث األكؿ في ىذا الفصؿ. 

 والمتتبع لمواضع الفصل النحوي في جممة التعجب يالحظ ما يأتي: 

, كىػػك البػػاء الزائػػدة, ككرد فػػي مكضػػعيف اكاحػػدن  بمػػغ عػػدد الفكاصػػؿ فػػي جممػػة التعجػػب فاصػػالن  -
عػػػدد قميػػػؿ جػػػدنا بالنسػػبة لعػػػدد الفكاصػػػؿ فػػػي المطالػػػب , كىػػػك محتممػػيف فقػػػط فػػػي القػػػرآف الكػػريـ

؛ كذلؾ بسبب ضعؼ فعؿ التعجب؛ لككنو فرعنا في العمؿ, كالفرع يػنحط عػف األصػؿ, السابقة
احػػػدة, ففعػػػؿ التعجػػػب ككػػػذلؾ كػػػكف صػػػيغة التعجػػػب تجػػػرم مجػػػرل األمثػػػاؿ لمزكميػػػا طريقػػػة ك 

 عب الفصؿ بينيما. يف يصر اتصاالن شديدنا كزكجيف متالزميف كمتجاك  كمعمكلو متصالف

 

 

 
                                                           

 (. 139/ 2), لفراءا , معاني القرآف (1)
 (.293/ 2) ,لنحاسا ,( إعراب القرآف2)
 (. 862/ 5) ,( التفسير الكسيط, مجمع البحكث3)
 [.38( ]مريـ: 4)
 (. 13/ 3) ,لنحاسا ,( انظر: إعراب القرآف5)
 (. 107/ 16) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير6)
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 المبحث الثالث
 الفصل النحوي في جممة األفعال التامة المقدرة

 
 النداء لغة:  - أ

أال كىك الدعاء, كمف ذلؾ مػا  ,مكحدان حكؿ أصؿ كممة النداء أكردت المعاجـ العربية معننى
 مػف كثػرأ فييمػا كالمػد ضػميا, مف أكثر النكف ككسر الدعاء, كالنداء:" قالو الفيكمي في مصباحو:

 . (1)كنداء" مناداة كناديتو القصر,

ييقىػػاؿ" كجػػاء فػػي جميػػرة المغػػة:  كالث غػػاء, الػػد عاء ميخػػرج أخرجػػو ضػػٌمو فىمػػف كالن ػػداء, النِّػػداء: كى
مف ٍكت, ًنداء: كالنِّداء ًنداءن, ناديتو مصدر جعمو كىسره كى  . (2)مداه" بعد كىىيكى  الصي

 المػد, مػع ضػميا ثػـ القصػر, مػع ثػـ المػد, مػع لنػكفا كسػر أشػيرىا" لغاتو  ثالث كالنداء فيو
 صػػكتنا أبعػػد كػػافإذا  فػػالف مػػف صػػكتنا أنػػدل فػػالف: يقػػاؿ بعػػده, كىػػك الصػػكت نػػدل مػػف كاشػػتقاقو

 لكػػف ؛أربػػع فمغاتػػو القصػػر, مػػف أكثػػر فييمػػا كالمػػد ضػػميا, مػػف أكثػػر النػػكف بكسػػر , "كىػػك(3)منػػو"
 . (4)قياسي" مصدر الممدكد المكسكر

صػػباف ذكػػر ثػػالث لغػػات لمنػػداء, كىػػي: كسػػر النػػكف مػػع المػػد, ككسػػرىا مػػع كبالتػػالي فػػإف ال
 القصر, كضميا مع المد.

بينمػػا ذكػػر الخضػػرم أنيػػا أربػػع لغػػات, كىػػي: كسػػر النػػكف مػػع المػػد, كضػػـ النػػكف مػػع المػػد, 
اعتبرنػا أف إذا  ككسرىا مع القصر, كضميا مع القصر, كلعػٌؿ رأم الخضػرم ىػك الصػكاب, كذلػؾ

ػػؿ ًفعػػاؿ() ك مصػػدر لفعػػؿ ربػػاعيىػػ نًػػداء() المصػػدر ذا اعتبرنػػا ) كمػػا نقػػكؿ فىاعى عػػادل ًعػػداء(, كا 
ػرىخى ) فىعىػؿى فيعىػاؿ( كمػا نقػكؿ) ىك مصدر لفعؿ ثالثي - بضـ النكف –نيداء( ) أيضان أف المصدر صى

 ًنداء, ًندا, نيداء, نيدا(. ) صيراخ(؛ لذلؾ تصبح أربع لغات

 

 

                                                           

 (.599/ 2) , الفيكمي,مصباح المنير في غريب الشرح الكبيرال (1)
/ 6), الجػػػػكىرم, (, كانظػػػػر: الصػػػػحاح تػػػػاج المغػػػػة كصػػػػحاح العربيػػػػة 1061/ 2) , ابػػػػف دريػػػػد,( جميػػػػرة المغػػػػة2)

 (.58/ 40) , الزبيدم,تاج العركسك  ,(307)ص:  , الرازم,مختار الصحاحك (, 2505
 (.197/ 3) , الصباف,ة ابف مالؾ( حاشية الصباف عمى شرح األشمكنى أللفي3)
 (.176/ 2) , الخضرم,( حاشية الخضرم عمى ابف عقيؿ4)
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 النداء اصطالحًا:  - ب
االصطالحية حكؿ ماىية النداء, كلكنيا تدكر جميعيا في فمؾ كاحػد, لقد تعددت التعريفات 

 تكجيػػػو" , أك(1)اإلجابػػػة" مطمػػػؽ باإلقبػػػاؿ كالمػػػراد أخكاتيػػػا, إحػػػدل أك )يػػػا( ب اإلقبػػػاؿ طمػػػب" كىػػػك
 باسػػمو الشػػخص دعػػاء" , أك(2)المػػتكمـ" يريػػده مػػا كسػػماع لإلصػػغاء, كتنبيػػو المخاطػػب, إلػػى الػػدعكة
ار ىيكى " أك ,(3)بكصفو" أك بنكعو أك العمـ اًضر, كتنبيو اٍلغىاًئب, ًإٍحضى  كتفريغ المعرض, كتكجيو اٍلحى

 .(4)الفارغ" كتيييج المشغكؿ,
 أحرف النداء:  - ت

 : (5)ذكرىا ابف مالؾ في ألفيتو بقكلو
 ... ولممنةةةةةةةةادى النةةةةةةةةاء أو كالنةةةةةةةةاء يةةةةةةةةا

 وأي وآ كةةةةةةةةةةةةةةذا آيةةةةةةةةةةةةةةا ثةةةةةةةةةةةةةةم هيةةةةةةةةةةةةةةا  

  

  ... والهمةةةةةةةز لمةةةةةةةداني ووا لمةةةةةةةن نةةةةةةةدب
 ا لةةةةةدي المةةةةةبس اجتنةةةةةبيةةةةةا و يةةةةةر و أو   

  

 أحرؼ النداء ثمانية, كىي: 
 .(6)لمقريب أنيا النحاة جميكر ذىب الهمزة: .1
 المبػرد كعميػو كػاليمزة لمقريػب, قيؿ أقكاؿ: معناىا في كالقصر, الياء كسككف اليمزة بفتح: أي .2

 . (7)لممتكسط كقيؿ مالؾ, ابف كعميو يا() كػ لمبعيد, كقيؿ كالجزكلي,
 الػذم كأنػو مطمقػان, كالبعيػد لمقريػب تسػتعمؿ كأنيػا الحػركؼ, أعػـ كقيػؿ إنيػاالبػاب,  أـ ىػي يا: .3

 كالنػػػائـ حكمػػػان, أك حقيقػػػة, لمبعيػػػد ىػػػي مالػػػؾ: ابػػػف كقػػػاؿ العػػػرب, كػػػالـ اسػػػتقراء مػػػف يظيػػػر
 بينيمػا كقيػؿ كالقريب, البعيد بيف مشتركة ىي: كقيؿ تككيدان, القريب بيا ينادل كقد كالساىي,

 .(8)كبيف المتكسط
                                                           

 (.176/ 2) , الخضرم,حاشية الخضرم عمى ابف عقيؿ (1)
 (.1/ 4) , حسف,( النحك الكافي2)

 (.28/ 5) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (3)
 (.906)ص:  , الكفكم,( الكميات4)
 (.49)ص:  , ابف مالؾ,( ألفية ابف مالؾ5)
, ابف أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 32/ 2) , السيكطي,( انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع6)

 (. 4/ 4) ىشاـ,
 , ابػػف سػػيدة,المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـك (, 4/ 4) , ابػػف ىشػػاـ,( انظػػر: أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ7)
 (. 2277/ 6) , الجكىرم,ة كصحاح العربيةالصحاح تاج المغك (, 598/ 10)
(, 34/ 2) , السػيكطي,ىمع اليكامػع فػي شػرح جمػع الجكامػعك (, 347)ص:  , ابف الكراؽ,( انظر: عمؿ النحك8)
/ 7) , الحمبػػي,تمييػػد القكاعػػد بشػػرح تسػػييؿ الفكائػػدك  ,(4/ 4) , ابػػف ىشػػاـ,أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك 

 (. 275/ 1) , ابف بابشاذ,بةشرح المقدمة المحسك (, 3531
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 .(2)أقبؿ زيد أيا: تقكؿ: كالبعيد القريب بيا , كقيؿ: ينادل(1)البعيد نداءل أيا: .4
 .(4)كأراؽ" ىراؽ مثؿ أيا, أصميا, ك"(3)لمبعيد هيا: .5
 . (5)كىي لمبعيد بالمد:( آي)  .6
 كذكػػػر بعػػػربيتيـ, يثقػػػكف الػػػذيف العػػػرب عػػػف الككفيػػػكف حكاىػػػا كقػػػد لمبعيػػػد, كىػػػي بالمةةةد:( آ) .7

 . (6)كاليمزة لمقريب( المقرب) في عصفكر ابف عمياكج( آ) الكبير كتابو في األخفش
 فػػي تسػػتعمؿ أنيػا بعضػػيـ كحكػػى غيرىػا, فػػي تسػػتعمؿ ال بالندبػة مختصػػة أنيػػا كالجميػكر وا: .8

 .(7)(العاص بف يا لؾ كاعجبا) العاص بف لعمرك الخطاب بف عمر كقكؿ قميالن, الندبة غير
 العامل في النداء:  - ث

  ى النحك اآلتي:المنادل عم عامؿ في النحاة اختمؼ
 كأما العاـ, لذلؾ بو مفعكالن  المنادل فيككف ,كجكبان  مضمره  فعؿه  عاممو أف إلى الجميكر ذىب 

 :اآلتية األربعة فمذسباب العامؿ ذلؾ إضمار
 .معناه بظيكر االستغناء - أ
ظيار اإلنشاء, النداء بعبارة قصدىـ - ب  .إظياره فتحاشكا اإلخبار يكىـ الفعؿ كا 
 .كالميـ في ءالندا استعماؿ كثرة - ت
 العػػػكض بػػػيف الكػػػالـ فػػػي يجمػػػع ال أنػػػو كمعمػػػكـ النػػػداء, حػػػرؼ الفعػػػؿ ىػػػذا مػػػف تعكيضػػػيـ - ث

 .عنو كالمعكض
 ال معنكيػػان  العامػػؿ يكػػكف القصػػد, كعميػػو ىػػك النػػداء فػػي العامػػؿ أف إلػػى النحػػاة بعػػض كذىػػب 

نما معنكم, عامؿ النصب عكامؿ في يعيد لـ ألنو مردكد؛ القكؿ كىذا لفظيان,  في ذلؾ عيد كا 
 . المضارع لمفعؿ الرافع كالتجرد لممبتدأ, الرافع كاالبتداء الرفع, عكامؿ

 النيابػػة سػػبيؿ عمػػى النػػداء, حػػرؼ ىػػك المنػػادل, فػػي العامػػؿ أف إلػػى الفارسػػي عمػػي أبػػك كذىػػب 
 عند ىك كما - بو مفعكال ال بو, بالمفعكؿ مشبيان  المنادل كجعؿ منو, بو كالعكض الفعؿ عف

 العػكض يكػكف كحينئػذو  الكػالـ, مف يحذؼ النداء حرؼ بلف الرأم, ذاى عمى كيرد - الجميكر
 عنو. كالمعكض العكض حذؼ بيف تجمع ال العرب أف كمعمكـ محذكفيف, منو كالمعكض

                                                           

 (.5/ 4) , ابف ىشاـ,( انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ1)
 (.2277/ 6) , الجكىرم,( انظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية2)
 (.35/ 2) , السيكطي,( ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع3)
 (.2562/ 6) , الجكىرم,( الصحاح تاج المغة كصحاح العربية4)
 (.35/ 2) , السيكطي,( ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع5)

 (.35/ 2المرجع السابؽ, ) (6)
 (.36/ 2( المرجع نفسو, )7)
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 الفعػػػؿ فعػػػ عكضػػػان  لككنيػػػا ال النػػػداء, أداة ىػػػك المنػػػادل فػػػي العامػػػؿ أف إلػػػى بعضػػػيـ كذىػػػب 
 كىػذا أدعػك,: بمعنػى مضػارع فعػؿ ـاسػ األكؿ ىػذه ألف بػؿ - الفارسػي قػاؿ كمػا - المحػذكؼ
 ضعيؼ لسببيف:  مذىب

 أسماء سائر في كما مستتر, ضمير فييا لكاف أفعاؿ؛ أسماء كانت لك النداء أدكات أف األول:
  األفعاؿ.

 يجػكز تامػة, جممػة المسػتتر كالضػمير ىػي لكانت لمضمير؛ متحممة األدكات ىذه كانت لك الثاني:
 . أحد بذلؾ يقؿ كلـ فضمة, ألنو معيا؛ المنادل ذكر إلى مـالمتك يحتاج كال بيا, االكتفاء

 ال أفعػاؿ, األدكات تمػؾ أف عمػى النػداء أداة ىػك المنػادل, فػي العامػؿ أف إلى: آخركف كذىب 
الػراجح  كالػرأم, -أيضػان  – مػردكد قػكؿ كىػذا أفعػاؿ, عػف بيػا عػكض حػركؼ كال أفعػاؿ أسػماء

 . (1)ىك رأم الجميكر
كما ينقسـ مف ناحية معناه إلػى حقيقػي  ة ذكره إلى ممحكظ كممفكظ,كينقسـ النداء مف ناحي

ثمػػة , كمػػف أم(3)َّجف مغ جغ معُّٱ ثمػػة النػػداء الممحػػكظ, قكلػػو تعػػالى:, فمػػف أم(2)كمجػػازم

 . (4)َّيث ىث نث مث زث رثُّٱ النداء الممفكظ, قكلو تعالى:
, كمػف (5)َّجح مج حج مث هت متُّٱ لنػداء الحقيقػي, فمنػو قكلػو تعػالى:أما ا
 .(6)َّخت حت جت هبُّٱ جازم, قكلو تعالى:اء المأمثمة الند

 بين حرف النداء واالسم المنادى: النحوي الفصل  - المطمب األول
 الفاصل األول: الفصل باألسماء المبهمة: 

ؿ(, كيقػػػع أ) كػػػاف االسػػػـ المنػػػادل معرفػػػان بإذا  )أم( ب – ىنػػػا –يتحقػػػؽ الفصػػػؿ الكاجػػػب 
نػػث, سػػكاء فػػي ذلػػؾ اإلفػػراد, أك التثنيػػة, أك الجمػػع, أم( لفظػػان كاحػػدان مػػع المػػذكر كالمؤ ) الفصػػؿ ب

                                                           

أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ك (, 141/ 2) , الصػػاف,(, كحاشػػية الصػػباف171/ 1) , السػػيكطي,انظػػر ىمػػع اليكامػػع (1)
 (.3/ 4) , ابف ىشاـ,ألفية ابف مالؾ

, يقصد بو طمب االستجابة, كنداء اهلل سػبحانو كتعػالى. أكضػح المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾ ( النداء المجازم:2)
 (.3/ 4) ابف ىشاـ,

 [.29( ]يكسؼ: 3)
 [.7( ]مريـ: 4)
 [.35( ]البقرة: 5)
 [.89( ]األنبياء: 6)
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 ٰى ٰرٱُّ :تعػػػػالى قػػػػاؿ الصػػػػفة لتلنيػػػػث تؤنػػػػث"أيتيػػػػا(, ) كلكػػػػف األفضػػػػؿ مػػػػع المؤنػػػػث لفػػػػظ
 .(2)المرأة(" أييا يا) فيجكز كاجب ال أكلى ذلؾ أف( البديع) كفي ,(1)ٌَّّ

 أعمػـ كال تػاء, ربغيػ أييػا( يػا) :عمػي بػف زيػد التلنيػث, كقػرأ بتاء: الجميكر كقرأكفي البحر: "
ف تػػذكر, أنيػػا ذكػػر أحػػدان   بػػػذلؾ, شػػاىدة القػػراءة كىػػذه البػػديع, صػػاحب إال مؤنثػػػان, المنػػادل كػػاف كا 
 يؤنػث لػـ فكػذلؾ ,كالمجمػكع المثنػى نػداء فػي يجمػع كلػـ يػثف لػـ أنػو كذلػؾ القيػاس, مف كجو كلذلؾ
 .(3)المؤنث" نداء في

حػػد, كىمػػا حػػرؼ النػػداء, كأداة كعمػػة الفصػػؿ ىػػي منػػع اجتمػػاع أداتػػي تعريػػؼ فػػي معمػػكؿ كا
 حػػرؼ كبػػيف بينػػو أدخمػػت كالػػالـ لػػؼاأل فيػػو اسػػمان  ناديػػت , ؼ "إذاكمػػا قػػاؿ المبػػرد ؿ()أ التعريػػؼ
 معنػػى النػػداء إلػػى االسػػـ المعػػرؼ بىػػي تكصػػيؿ  - ىنػػا –؛ لػػذا فػػإف فائػػدة الفاصػػؿ (4)أييػػا" النػػداء

داء ال يتـ  كال يكتمؿي إال بو؛ ألنػو ؿ(, ألنو ىك المنادل الحقيقي في المعنى؛ ألف معنى جممة الن)أ
ىػػك المقصػػكد بالنػػػداء, كلكػػف المنػػػادل فػػي المفػػػظ دكف المعنػػى ىػػػك االسػػـ المػػػبيـ الفاصػػؿ, كاليػػػاء 

ذا"المتصػػمة بػػو لمتنبيػػو,   إلبيػػاـ عنيػػا يسػػتغني ال أنػػو فػػي الصػػمة محػػؿ تحػػؿ الزمػػة الصػػفة كانػػت كا 
 قبميػػا مػػا ذكػػرت إنمػػا ألنػػؾ الكاحػػد؛ الشػػيء بمنزلػػة قبميػػا كمػػا ألنيػػا رفعػػان؛ إال يكػػف لػػـ المكصػػكؼ,

 مػدعك, أم() أقبػؿ(, الرجػؿ أييػا )يػا :قكلػؾ كذلػؾ المعنػى, فػي المدعك فيي ندائيا, إلى بو لتصؿ
 . (5)لمتنبيو"( ك)ىا ليا نعت( ك)الرجؿ

أييا( فاصػالن بػيف أداة النػداء كالمنػادل فػي مائػة كثالثػة كأربعػيف مكضػعان محػتمالن مػف ) ككرد
 كريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي: القرآف ال

 ٰى ين ىن نن منُّٱ قػاؿ تعػالى: ل(:أ) بين )يا( النداء واالسم المعةرف ب .1
 . (6)َّيي ىي ني مي زي  ري

 أؿ() فيػو مػا نػداء إلػى تكصػالن  النػداء فػي بػو أتػي شػيء, كػؿ عمػى لكقكعػو مػبيـ اسـ( )أم"
 األصػؿ ألف؛ لمتنبيػو حمػةمق ك)ىػا( مقصكد, مفرد اسـ ألنيا كبنيت ,أؿ() تباشر ال( يا) كانتإذا 

                                                           

 [.27( ]الفجر: 1)
 (.52/ 2) , السيكطي,( ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع2)
 (.476/ 10) , أبك حياف,ط في التفسير( البحر المحي3)
 (.2276/ 6) , الجكىرم,( الصحاح تاج المغة كصحاح العربية4)

, ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع, ك (197/ 2) ,سيبكيو ,(, كانظر: الكتاب216/ 4) , المبرد,المقتضب (5)
 . (46/ 2) السيكطي,

 [.21( ]البقرة: 6)
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 ال ألم كصؼ الناس()ك, (ىا) ذلؾ مف عكض )أم(, ب بينيما حيؿ فمما الناس,( يا) تباشر أف
 .(1)المعنى" في المنادل ألنو؛ منو بد

محػتمالن  تسػعة كأربعػيف مكضػعان  فػي( ؿأ) المعػرؼ ب كاالسػـ, النػداء( يػا) بػيف الفصؿ ككرد
 .(2)الكريـ القرآف مف
ككرد فػػي ثالثػػػة كتسػػعيف مكضػػعان محػػػتمالن مػػف القػػػرآف  ء واالسةةةم الموصةةةول:بةةين )يةةةا( النةةدا .2

 الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي:
 مي خي  حي جي يه ىهُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: الةةةذين(:) االسةةةم الموصةةةول - أ

 . (3)َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
الذيف( في اثنيف كتسعيف مكضعان محتمالن ) ككرد الفصؿ بيف )يا( النداء, كاالسـ المكصكؿ

 . (4)الكريـمف القرآف 
 زت رت يب ىب نب مب زبُّٱ قػػاؿ تعػػالى: الةةذي(:) االسةةم الموصةةول - ب

 .(5)َّمت
 كلـ يرد غيرىا في القرآف الكريـ.

 

                                                           

 (.38/ 1) عكبرم,, ال( التبياف في إعراب القرآف1)
, 64/ األنفػاؿ:  158/ األعراؼ: 67, 41/ المائدة: 174, 170, 1/ النساء: 168, 21( المكاضع: البقرة: 2)

/ 73, 49, 5, 1/ الحػػػػػػػج: 88, 78, 43/ يكسػػػػػػػؼ: 108, 104, 57, 23/ يػػػػػػػكنس: 73/التكبػػػػػػػة:  70, 65
,= 50, 45, 28, 1األحػػزاب:  /33/ لقمػػاف: 38/ القصػص: 38, 32, 29, 18, 16/ النمػػؿ: 51المؤمنػكف: 

/ 1/ المػدثر: 1/ المزمػؿ: 9, 1/ التحػريـ: 1/ الطػالؽ: 12/ الممتحنػة: 13/ الحجػرات: 15, 5, 3/ فاطر: 59
 . 1/ الكافركف: 6/ االنشقاؽ: 6االنفطار: 

 [.183]البقرة:  (3)
اؿ عمراف: / 282, 278, 267, 264, 254, 208, 183, 178, 172, 153, 104المكاضع: البقرة:  (4)
, 136, 135, 94, 71, 59, 47, 43, 29, 19/ النسػػػػػػػاء: 200, 156, 149, 130, 118, 102, 100
/ األنفػػػػػػػاؿ: 106, 105, 101, 95, 94, 90, 87, 57, 54, 51, 35, 11, 8, 6, 2, 1/ المائػػػػػػػدة: 144
/ 58, 27, 21/ النػكر: 77/ الحج: 123, 119, 38, 34, 28, 23/ التكبة: 45, 29, 27, 24, 20, 15

/ 28/ الحديػػػػد: 12, 11, 2, 6, 1/ الحجػػػػرات: 33, 7/ محمػػػػد: 70, 69, 56, 53, 49, 41, 9األحػػػػزاب: 
/ 9, 6/ الجمعػػػػػػػػة: 14, 10, 2/ الصػػػػػػػػؼ: 13, 10, 1/ الممتحنػػػػػػػػة: 18/ الحشػػػػػػػػر: 12, 11, 9المجادلػػػػػػػػة: 
 .8, 7, 6/ التحريـ: 14/ التغابف: 9المنافقكف: 

 [.6( ]الحجر: 5)
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 ٰى ٰرٱُّ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: ل(:أ) أيتهةةةةةةا( بةةةةةةين )يةةةةةةا( النةةةةةةداء, واالسةةةةةةم المعةةةةةةرف ب) .3
ٌَّّ(1) . 

 كلـ يرد غيرىا في القرآف الكريـ. 
 حظ ما يأتي: والمتتبع لمواضع الفصل بين أداة النداء والمنادى يال

زكجػػػاف متالزمػػػاف قمػػػة عػػػدد الفكاصػػػؿ بػػػيف أداة النػػػداء كالمنػػػادل؛ لشػػػدة الػػػتالـز بينيمػػػا, فيمػػػا  -
 ف يصعب الفصؿ بينيما. كمتجاكرا

؛ لمنع اجتماع أداتي  - كرد الفصؿ باالسـ المبيـ في مائة كثالثة كأربعيف مكضعنا محتمالن
 ؿ(.   أ) معرؼ ب: أداة النداء كاالسـ التعريؼ في معمكؿ كاحد, كىما

االسـ المكصكؿ( في ثالثة كتسعيف مكضػعان مػف ) يا( كالمنادل) بيف أداة النداء)أييا(  فصمت -
المػػؤمنيف فػي أكثرىػػا,  - عػز كجػؿ –القػرآف الكػريـ, كىػػي أكثػر المكاضػع كركدان, كخاطػػب اهلل 

, ثػـ الن ييا المؤمنيف تسػعة كثمػانيف مكضػعنا محػتمحيث بمغت عدد المكاضع التي خاطب اهلل ف
الػػذيف ك) ,(3)الػػذيف أكتػػكا الكتػػاب( فػػي آيػػة كاحػػدةك) ,(2)الػػذيف ىػػادكا( فػػي آيػػة كاحػػدة) خاطػػب

 . (4)كفركا( في آية كاحدة أيضان 
لممػػػؤمنيف بيػػػذه الطريقػػػة؛ لتػػػذكيرىـ بالعيػػػد الػػػذم  - عػػػز كجػػػؿ - وكلعػػػٌؿ السػػػبب كراء ندائػػػ

 ماف بو. عميو, كىك اإليماف بما أمرىـ باإلي - عز كجؿ –عاىدكا اهلل 
ينياىـ عنو  ككلنو يحثيـ بيذا الكصؼ عمى أف ييقبمكا عمى ما يلمرىـ بو فيلخذكه, كعمى ما

 سػػػـ المكصػػكؿ داللػػػة عمػػى أنػػػو المعػػركؼ بالصػػػمة التػػي ىػػػياالب المنػػادلكجػػاء تعريػػػؼ , فيجتنبػػكه

ف عميػػو أ يجػػب , فيػػك شػػرفو الػػذمالمنػػادلمػػا يعػػرؼ بػػو ذلػػؾ  ىػػذا اإليمػػاف ىػػك أجػػؿ  كأفي اإليمػػاف 
باإلكثار مف الطاعات, كالفرار مػف  يستمسؾ بو, كأف يفخر بنعتو بو كأف يسعى إلى زيادتو كتثبيتو

 .مف بعد ذلؾ النداء مف أمر بمعركؼ كنيي عف منكر ما ىك آتبالسيئات, فعميو العناية 
)آمنػػػكا( حػػػذؼ لممتعمػػػؽ بفعػػػؿ اإليمػػػاف, فكػػػلنيـ آمنػػػكا بكػػػؿ مػػػا أمػػػرىـ اهلل  كفػػػي قكلػػػو تعػػػالى

 اف بو, كلـ يترككا منو شيئان.يمباإل

                                                           

 [.27( ]الفجر: 1)
 [.6( ]الجمعة, 2)
 [.47( ]النساء: 3)
 [.7( ]التحريـ: 4)
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فػػي قكلػػو  (إال فػػي آيػػة كاحػػدة فػػي سػػكرة )النػػكر (كلػػـ يػػلت فػػي القػػرآف الكػػريـ نػػداء )المػػؤمنيف
, كفي ىػذه اآليػة حػذؼ ألداة النػداء )يػا(؛ (1)َّحم جم هل مل خل حلُّٱتعالى: 

 داللة عمى قرب المنادل مف اهلل. 
 

 النحوي بين القسم وجوابه: الفصل  - المطمب الثاني
 القسم لغة:  - أ

 كىػػك جحػػد, أك إيجػػاب مػػف عنػػو ييخبػػر شػػيئان  بيػػا ليؤكػػد الحػػالؼ؛ بيػػا ييقًسػػـ "يمػػيف ىػػك القىسىػػـ
ػػػـ ىػػي المؤكيػػدة فالجممػػػة أخػػرل, جممػػة بيػػػا يؤكػػد جممػػة ػػػدة كالجممػػة عميػػو, الميٍقسى ػػػـ, ىػػي المؤكِّ  القسى
 . (2)بو" الميٍقسىـ ىك القسىـ حرؼ عميو يدخؿ الذم كاالسـ
 .(3), .... كتقاسما بمعنى تحالفا-عز كجؿ -ميف باهلل ىك الي والقسم:

قاسػػػـ القػػػكـ: , كاستقسػػػمو بػػػو, كقاسػػػمو: حمػػػؼ لػػػو, كت-تعػػػالى –اليمػػػيف, كقػػػد أقسػػػـ بػػػاهلل  والقسةةةم:
: أم - يقسػػػػمكف الػػػػذيف الجماعػػػػة: , كالقسػػػػامة(4)َّىث نث مثُّٱ تحػػػػالفكا, قػػػػاؿ تعػػػػالى:

 .(5)باليميف: أم ؛بالقسامة فالنان  فالفه  الشيء, كقتؿ عمى - يحمفكف
 .(6)قسامات: كجمعيا كالمسمميف, العدك بيف اليدنة والقسامة:

 القسم اصطالحًا:  - ب
اف يتكػػػكف أسػػػمكب القسػػػـ مػػػف جممتػػػيف: جممػػػة القسػػػـ, كجممػػػة جػػػكاب القسػػػـ, كىاتػػػاف الجممتػػػ

 كالشػرط كالجػكاب, القسػـ أعني الجممتيف, أف كاعمـ" ستراباذم:مرتبطتاف بعضيما ببعض, قاؿ األ
 .(7)كاحدة" كجممة القسـ بقرينة صارتا ,كالجزاء
 

                                                           

 [.31]النكر:  (1)
 (.71/ 4) ,ابف سيده ,( المخصص 2)
 (. 269/ 33لزبيدم, )ا ,تاج العركسك (, 1149/ 1ز أبادم, )( انظر: القامكس المحيط, الفيرك 3)
 [.49( ]النمؿ: 4)
 (.481/ 12) , ابف منظكر,عربلساف الك (, 270/ 33لزبيدم, )ا ,( انظر: تاج العركس5)
 (.270/ 33) الزبيدم, ( انظر: تاج العركس,6)
 (.304/ 4) ,ابف الحاجب ,( شرح الرضي عمى الكافية7)
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بػػراز معانيػػو كأغراضػػو التػػػي  كأسػػمكب القسػػـ فػػي العربيػػة طريػػؽ مػػف طػػرؽ تككيػػد الكػػالـ, كا 
 فػي - كجػؿ عػز - يرمي إلييا المػتكمـ, كىػك ممػا اعتػادت عميػو العػرب فػي كالميػا, كقػد ذكػره اهلل

ـى  أفي  كذلؾ كتلكيدىا, الحجة لكماؿ" القرآف؛ ٍك ميا بالشيادة, إميا: باثنيف ؿييٍفصى  الحي  .(1)بالقىسىـ" كا 
ا: القسػـ الصػريح, كالقسػـ كينقسـ القسـ باعتبار ذكر جممة القسـ أك حذفيا إلى قسميف, ىمػ

 المضمر.
 القسم الصريح أو الظاهر:  - أ

 , مثػػؿ قكلػػو تعػػالى:(2)قسػػـكىػك مػػا كػػاف القسػػـ فيػو صػػريحان كظػػاىران, كيسػػتدؿ عميػػو بحػرؼ ال
 :(4), أك ييستدؿ عميو بفعؿ القسـ, كقكؿ الشاعر(3)َّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

  وأقسةةةةةةةم ال أنسةةةةةةةا  مةةةةةةةا ذر شةةةةةةةار 
 ومةةةةةةةا هةةةةةةةب آل فةةةةةةةي مممعةةةةةةةة قفةةةةةةةر  

  

 مع جع مظ حط مضُّٱ :تعػػػالى كقكلػػػو معػػػان, كالفعػػػؿ بػػػالحرؼ عميػػػو يسػػػتدؿ أك
 مصػػػدرنا, أك كػػػاف اسػػػمان  القسػػػـ, ألفػػػاظ مػػػف بمفػػػظ عميػػػو يسػػػتدؿ أك ,(5)َّحف جف  مغ جغ
 :(6)القيس امرئ كقكؿ

 فقمةةةةةةةةةت يمةةةةةةةةةين اهلل أبةةةةةةةةةرح قاعةةةةةةةةةًدا 

 ولةةةةةو قطعةةةةةوا رأسةةةةةي لةةةةةدي  وأوصةةةةةالي  

  

, (7)كىػػػك القسػػػـ المحػػػذكؼ منػػػو فعػػػؿ القسػػػـ كالمقسػػػـ بػػػو :الصةةةريح  يةةةر أو القسةةةم المضةةةمر - ب
 جخ محُّٱنحػػك قكلػػو تعػػالى:  إمػػا جكابػػو المقػػركف بػػالالـ, كيسػػتدؿ عميػػو بلحػػد أمػػريف:

ديره: كتق ,(9)َّيث ىث نث مث زثُّٱ :كقكلو تعالى ,(8)َّجس مخ
(, )كاهلل لئف أخرجكا ال يخرجكف معيـ(.   )كاهلل لتبمكفي

                                                           

 (.14)مقدمة/ , ابف قيـ الجكزية, التبياف في أيماف القرآف (1)
 (.209/ 13) , القمقشندم,( انظر: صبح األعشى في صناعة اإلنشاء2)
 [.8-7( ]الذاريات: 3)
 (.41)ص:  , ابف معمر,( ديكاف جميؿ بثينة4)
 [.109( ]األنعاـ: 5)
 (.137)ص: امرؤ القيس, ( ديكاف امرئ القيس, 6)
 (.15)مقدمة/  ابف قيـ الجكزية,( انظر: التبياف في أيماف القرآف, 7)
 [.186( ]آؿ عمراف: 8)
 [.12( ]الحشر: 9)
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 لػيس مبتػدأة جػاءتإذا  (لػتفعمف) قكلػو عػف[ الخميػؿ يعنػي] كسللتو(: "الكتاب) في حيث جاء
ف اليميف, نية عمى جاءت إنما فقاؿ, بو, يحمؼ ما قبميا  .(1)بو" بالمحمكؼ يتكمـ لـ كا 

ما دؿي   كاهلل: أم ؛(2)َّىك مك لك اكُّٱكلػو تعػالى: نحػك ق المعنى كالسػياؽ, عميو كا 
 بعػد جػاءت فإنيػا ,اآليػة ىػذه فيػو جػاءت الػذم كالسػياؽ المعنػى بداللػة النيػار, كارده  إال كافرو  مف ما

ػػػػػـ مؤكيػػػػػداتو  آيػػػػاتً    مئ زئ رئ ُّّٰٱ :سػػػػػبحانو قكلػػػػػو كىػػػػػك ,الممفػػػػػكظ بالقىسى
 يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 .(3)َّىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث

 اهلل عيػػػد عمػػػيٌ )ك ألفعمػػػف,( اهلل عاىػػػدت)ك (اهلل عمػػػرؾ)ك (اهلل شػػػيد)ك (اهلل عمػػػـ): ككقػػػكليـ
 .(4)(ألفعمف

 أحرف القسم:  - ت
 .(5)كالالـ كالتاء كالباء الكاك :القسم أحرف أشهر

 بػػيف مػػف بػػو ك)التػػاء( تختصػػاف كىػػي ,(6)القسػػـ فػػي اسػػتعماالن  مػػف أكثػػر الحػػركؼ كىػػي :الةةواو .1
 الضػػمير عمػػى تػػدخؿ كال كاهلل, أقسػػـ: يقػػاؿ فػػال ,مػػع الػػكاك القسػػـ فعػػؿ يػػذكر كال الجػػر, حػػركؼ

 ,(8)َّخي حي جي يهُّٱ: تعػالى قػاؿ بو, مقسـ كؿ الكاك عمى , كتدخؿ(7)كؾ: يقاؿ فال
 .-تعالى– اهلل بمفظ تختص كال ,(9)َّ مي زي ريُّٱ: كقاؿ تعالى

يػا مػف كىي أصؿ حركؼ القسـ, ثـ جعمكا الكاك بدالن مػف البػاء, كخصػكا بيػا القسػـ؛ ألن :الباء .2
 بػاهلل أقسػـ) :تقػكؿ كحذفو, فمف ذكػر فعػؿ القسػـ معيا القسـ فعؿ ذكر , كيجكز(10)مخرج الباء

 حن جن مم خم حم جم هل مل خلُّٱ: تعػػػالى قػػػاؿ الصػػػدؽ(, ألقػػػكلف

                                                           

 (.106/ 3) ,سيبكيو ,( الكتاب1)
 [.71]مريـ:  (2)
 [.70-68( ]مريـ: 3)
 (.161/ 4) , السامرائي,( معاني النحك4)
 (.489/ 2) , حسف,( انظر: النحك الكافي5)
 , بترقيـ الشاممة آليا(. 293)ص:  ,سيبكيو, الكتابك (, 430/ 1) , ابف السراج,( انظر: األصكؿ في النحك6)
/ 4) , االسػػػتراباذم,البػػػف الحاجػػػب شػػػرح الرضػػػي عمػػػى الكافيػػػةك (, 489/ 2) , حسػػػف,( انظػػػر: النحػػػك الػػػكافي7)

  . (161/ 4) , السامرائي,معاني النحكك (, 299
 [.2-1( ]الفجر: 8)
 [.1( ]الميؿ: 9)
 (. 71/ 4( انظر: المخصص, البف سيدة, )10)
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 ٰه مه جه هن من خنُّٱ كقكلو تعالى:, (1)َّىل مل خل  من خن

  .(2)َّجي

 مث هتٱُّٱ: تعػالى , كمنو قكلػو(الصدؽ ألقكلف باهلل) كمف مكاضع حذؼ فعؿ القسـ:
 .(3)َّمس هث

 ذلؾ يجكز كال ,(ىذا تفعؿ كال ىذا افعؿ عميؾ باهلل: )فتقكؿ كالمضمر, الظاىر عمى كتدخؿ
 .(4)(ىذا تفعؿ ال أك ىذا أفعؿ كاهلل: )تقكؿ فال غيرىا, في
 جل مكُّٱ: تعػػالى قػػاؿ مػػع لفػػظ الجاللػػة اهلل, إال الكػػريـ القػػرآف فػػي تػػرد لػػـ :التةةاء .3

 التعجػػػػػػػب معنػػػػػػػى كفييػػػػػػػا ,(6)َّٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱ: كقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى ,(5)َّحل

 خل حل جل مك لكُّٱ: ألبػػػييـ يكسػػػؼ خػػػكةإ لسػػػاف عمػػػى تعػػػالى قػػػاؿ كالتفخػػػيـ,

  العيد. طكؿ مع يتغير لـ حالو عمى أبييـ بقاء مف كىـ في ذلؾ يتعجبكف ,(7)َّمل

 حئ جئ يي ىيُّٱ: يكسػػػػػػػؼ ألخػػػػػػػييـ يكسػػػػػػػؼ خػػػػػػػكةإ لسػػػػػػػاف عمػػػػػػػى أيضػػػػػػػان  كقػػػػػػػاؿ

 كػانكا مػا غيػر عمػى مكانػة كرفعػة عمػك مػف لػو, حصػؿ يتعجبػكف ممػا - أيضػان  –كىػـ  ,(8)َّخئ
 . (9)يتكقعكف

 أثناء تفسػيره لقكلػو في الباء كالتاء() الفرؽ بيف حرفي القسـ (الكشاؼ)كذكر الزمخشرم في 
 كلنػػو التعجػػب, كىػػك معنػػى زيػػادة فييػػا التػػاء" بػػلفٌ  (10)َّحل جل مكُّٱ :تعػػالى
 .(11)كتعذره" لصعكبتو ؛منو مقنكطنا أمرنا كاف ذلؾ ألف كتلتيو؛ يده عمى الكيد تسيؿ مف تعجب

                                                           

 [.77-75( ]الكاقعة: 1)
 [.53]النكر:  (2)
 [.82]ص:  (3)
 (.162/ 4) , السامرائي,( انظر: معاني النحك4)
 [.57: ( ]األنبياء5)
 [.56( ]الصافات: 6)
 [.95( ]يكسؼ: 7)
 [.91( ]يكسؼ: 8)
 (. 162/ 4) , السامرائي,( انظر: معاني النحك9)
 [.57( ]األنبياء: 10)
 (.122/ 3) , الزمخشرم,( الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ11)
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 معُّٱ: كقكلػػو تعػػالى ,(1)َّجي يه ىه مه جهُّٱ: تعػػالى قكلػػو التفخػػيـ كمػػف
 بػػػػػػػالكاك؛ مػػػػػػػف القسػػػػػػػـ , كبالتػػػػػػػالي فػػػػػػػإف القسػػػػػػػـ بالتػػػػػػػاء أفخػػػػػػػـ(2)َّمف خف حف جف مغ جغ

 .-سبحانو – اهلل باسـ الختصاصيا
 التعجب, ىمعن بيا أريدإذا  إال القسـ في تستعمؿ كال تعالى,( اهلل) بمفظ تختص كىي :الالم .4

 :(4)عائذ بف أمية قاؿ, (3)التعجب" معنى فييا يككف أف إال تجيء كال: "سيبكيو قاؿ
 لِمةةةةةةةةةه َيْبَقةةةةةةةةةى َعَمةةةةةةةةةى َاأليَّةةةةةةةةةاِم ُذو َحَيةةةةةةةةةٍد ... ِبُمْشةةةةةةةةةَمِخٍر بةةةةةةةةةِه الظيَّةةةةةةةةةاُن واآلُس 

   
 

  
 تعجب.  حاؿ في مستعمؿه  ىذا أفٌ  إال, يبقى ال: كاهلل كالمقصكد:

 اجتماع الشرط والقسم:  - ث

القسػػػـ كالشػػػرط يػػػدخؿ كػػػؿه منيمػػػا عمػػػى اآلخػػػر, فػػػإف تقػػػدـ القسػػػـ كدخػػػؿ الشػػػرط بينػػػو كبػػػيف 
ف عكػس فبػالعكس, فلييمػا تصػد ر كػاف الجكاب, كػاف الجػكاب لمقسػـ كأغنػى عػف جػكاب الشػرط, كا 

 االعتماد عميو كالجكاب لو.

 : تقدم القسم عمى الشرط - أ

 ..., فػاألكثر الشػرط كممػة كبعػده ران,مقػد أك ظػاىران  الكالـ, أكؿ القسـ تقدـقاؿ الرضي: "إذا 
 لقيػػػاـ الشػػػرط؛ جػػػكاب عػػػف كيسػػػتغنى لمقسػػػـ الجػػػكاب فيجعػػػؿ الشػػػرط, دكف القسػػػـ اعتبػػػار: كاألكلػػػى
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زثُّٱ , كمػػف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى:(5)مقامػػو" القسػػـ جػػكاب
يخرجػػػػػػػػػػػػكف, ) , فجػػػػػػػػػػػػاء الفعػػػػػػػػػػػػالف(6)َّىل مل يك ىك مك لك اك  يق

قسػػػػـ قبميمػػػػا, كالتقػػػػدير: كاهلل ال يخرجػػػػكف معيػػػػـ كال ينصػػػػركنيـ( غيػػػػر مجػػػػزكميف؛ ألنيمػػػػا جػػػػكاب 
 ينصركنيـ, كلذلؾ لـ ينجزما بحرؼ الشرط. 

 تقدم الشرط عمى القسم:  - ب
 مف أقكل األصؿ في ككنو مع بالتصدر لتقكيو اعتباره؛ كجب القسـ عمى الشرط تقدـ إذا
 إلغاء كسطو, فمفلت القسـ إلغاء ... كيجكز إلمكانو القسـ اعتبار ىذا بعد لؾ كيجكز القسـ,

                                                           

 [.56( ]النحؿ: 1)
 [.63( ]النحؿ: 2)

 (. 430/ 1) , ابف السراج,ك(, األصكؿ في النح293)ص:  , سيبكيو,الكتاب (3)
 (.293)ص:  ,( الكتاب, سيبكيو4)
 (.456/ 4) , االستراباذم,( شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب5)
 [.12( ]الحشر: 6)
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 فكاهلل جئتني إف) :نحك ,الشرط اعتبار مع كمف اعتباره أكرمؾ(, كاهلل جئتني إف) :نحك ,القسـ
 .(1)ألكرمنؾ(

  توسط القسم مع تقدم ما يطمب خبرًا: - ت
 كالضابط في ىذه المسللة ىك الخبر, فإف كاف جممة جاز أف يعتبر القسـ كأف يمغى, نحك:

() ف كاف الخبر مفردان كجب إلغاء القسـ نحكأنك) أنا كاهلل ألقكمفي أنا كاهلل قائـ(؛ ) :ا كاهلل أقكـ(, كا 
 .(2)الستحالة اعتباره؛ ألف جكاب القسـ ال يككف إال جممة

 الفصل بأدوات الصدر:  -الفاصل األول 
كبالتػػالي تعمػػؿ  ,(3)تفصػػؿ أدكات الصػػدر كجكبػػان بػػيف جممػػة المقسػػـ بػػو, كجممػػة المقسػػـ عميػػو

أم  - بػػػيف الجػػػزأيف األساسػػػييف لجممػػػة القسػػػـ, كتبػػػيف كػػػذلؾ أف جممػػػة جػػػكاب القسػػػـ عمػػػى التمييػػػز
, كقػػػد ذكػػر ابػػػف ىشػػاـ ذلػػػؾ بقكلػػػو: ىػػي جممػػػة مسػػػتلنفة جػػيء بيػػػا لتلكيػػد المعنػػػى - المقسػػـ عميػػػو

 :, كمف ىذه الحركؼ(4)الصدر" ليا كميا القسـ بيا يتمقى التي الحركؼ"
( الناسةةخة:) .1 خػػتص بجممػػة جػػكاب القسػػـ االسػػمية, عمػػى النحػػك الفصػػؿ ب )إٌف( الناسػػخة ي إنَّ

 اآلتي: 
 زث رث يت ىت نت مت زت رتُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى: القسةةةةم: الةةةةواو: حةةةةرف -

 .(5)َّمث
 . (6)القسـ جكاب كىك أك صيرناه, سميناه أم؛ جعمناه( )إنا

 .(7)في أربعة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 .(8)َّمي زي ري ٰى ين ىنُّٱقاؿ تعالى:  حرف القسم: الالم: -

                                                           

 (.459/ 4) , االستراباذم,( انظر: شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب1)
 (.459/ 4انظر: المرجع السابؽ, ) (2)
 (.484/ 4) , حسف,كافي( انظر: النحك ال3)
 (.323)ص:  , ابف ىشاـ,( مغني المبيب عف كتب األعاريب4)
 [.3-1( ]الزخرؼ: 5)
 (. 358/ 9) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير6)
/ 5-1/ الفجػػر: 7-1/ المرسػػالت: 7-1/ الطػػكر: 5-1/ الػػذاريات: 4-1/ الػػدخاف: 3-1( المكاضػػع: يػػس: 7)

/ 3-2/ الزخػرؼ: 35-33/ المػدثر: 53/ يػكنس: 23/ الػذاريات: 2-1/ العصػر: 6-1ات: / العادي4-1الميؿ: 
 .4-1الصافات: 

 [.90]األعراؼ:  (8)
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(, كالجكاب لمقسػـ, كجػكاب الشػرط إذا  إنكـ) لخاسركف( جممة جكاب القسـ, كتصدرت ب)إفي
 محذكؼ؛ لداللة جكاب القسـ عميو.

 . (1)َّحن جن يم ىم ممُّٱ قكلو تعالى: -أيضان  -كمنو
 النػػػػاس ليعػػػػرؼ ؛- صػػػمى اهلل عميػػػػو كسػػػػمـ - بػػػػالنبي – كجػػػػؿ عػػػػز –أقسػػػػـ اهلل  - ىنػػػا -ك
 . (2)لديو كمكانتو ,اهلل عند عظمتو

 .(3)في ثمانية مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 . (4)َّخي حي جي يهُّٱ قاؿ تعالى: القسم: الباء: حرف -

 )إٌف كالالـ(.  )إنيـ لمنكـ( جكاب القسـ, كىي جممة اسمية مؤكدة ب
 .(5)ف القرآف الكريـبيف المقسـ بو كجكابو في ستة مكاضع محتممة م( )إفي  ككقع الفصؿ ب

 . (6)َّمل خل حل جل مك لكُّٱقاؿ تعالى:  القسم: التاء: حرف -
 كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. 

  ما يجري مجرى القسم: -
 . (7)َّيل ىل مل يك ىك مك لك اكُّٱقاؿ تعالى:  الفعل: يشهد: (1

في ( القسـ, ككقعت)إنؾ بو يجاب ما بمثؿ يجاب لذا القسـ؛ يشيد( يتضمف معنى) الفعؿ
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد , كلـ(8)جكاب القسـ

 . (9)َّزب رب يئ ىئ نئ مئُّٱقاؿ تعالى:  الفعل: يعمم: (2
 يرد , كلـ(10)قسـ, ككانت العرب في الجاىمية تستخدميا في الحمؼ كاليميف يعمـ( كربنا)

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير

                                                           

 [.72( ]الحجر: 1)
 (.42/ 3) , الزركشي,( انظر: البرىاف في عمـك القرآف2)
/ 34منػػكف: / المؤ 7/ إبػػراىيـ: 72/ الحجػػر: 50/ فصػػمت: 14/ يكسػػؼ: 9/ ىػػكد: 90( المكاضػػع: األعػػراؼ: 3)

 . 145البقرة: 
 [.56]التكبة:  (4)
 . 40-38/ الحاقة: 40/ المعارج: 19-15/ التككير: 56/ التكبة: 53/ المائدة: 44( المكاضع: الشعراء: 5)

 [.95]يكسؼ:  (6)
 [.1( ]المنافقكف: 7)
 (.234/ 28) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير8)
 [.16( ]يس: 9)
 (.361/ 22) , ابف عاشكر,كالتنكير( انظر: التحرير 10)
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  المخففة من الثقيمة(:) إنْ  .2
 .(1)َّزي ري ٰى ين ىن ننُّٱ قاؿ تعالى: التاء:القسم: حرف  -
 .(2)الثقيمة مف مخففة - ىنا –)إف(  

 .(3)َّٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱ كقاؿ تعالى:
, كلـ يرد غير ىذيف المكضعيف في القرآف (4)التعجب فيو قسـ كىك الثقيمة, مف مخففة إف()
 الكريـ.

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱقػػػػاؿ تعػػػػالى:  حةةةةرف القسةةةةم: الةةةةواو: -
 .(5)َّجه ين ىن من  خن حن جن يم

 : (6)اختمف النحاة في تفسير )إن( عمى أقوال
 بػيف لمفػرؽ الداخمػة ىػيالفارقػة  ك)الػالـ( مبتػدأ ك)كؿ( الثقيمة, مف مخففة إف() :رأي الجمهور -

ف النافية إف  . بو متعمؽ ك)عمييا( المبتدأ, خبر ك)حافظ( زائدة, ك)ما( المخففة, كا 
 خبر. مبتدأ, ك)حافظ( ك)كؿ( زائدة, ك)ما( إال, ىبمعن ك)الالـ( نافية, )إف( :رأي الكوفيين -
 ك)حػػافظ( زائػدة, ك)مػا( خبػر )إف(, فػي الداخمػػة ىػي ك)الػالـ( بالنصػب, )كػؿ( بالتشػديد, )إٌف( -

 خبر)إف(. 
 ألف النافيػػة, أك المشػػددة أك المخففػػة كانػػت سػػكاء ,(إف) عميػػو دخمػػت مػػا ىػػك القسػػـ جػػكابك"

 غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. , كلـ يرد (7)القسـ" بو يتمقى منيا كال
  )إْن( النافية: .3

 ىق يف ىف يث ىث نث مثُّٱقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:  حةةةةةةةرف القسةةةةةةةم: البةةةةةةةاء: -
 . (8)َّيق

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد , كلـ(9)نافية, كىي كاقعة في جكاب القسـ( )إف
                                                           

 [.97]الشعراء:  (1)
 (.96/ 7) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 [.56( ]الصافات: 3)
 (.105/ 9) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير4)
 [.4-1( ]الطارؽ: 5)
 (.450/ 10) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط6)
 (.450/ 10( المرجع السابؽ, )7)
 [.62( ]النساء: 8)
 (.247/ 2) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو9)
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 . (1)َّٰى ين ىن نن من زن رن ممُّٱقاؿ تعالى:  حرف القسم: الالم: -
 غيػػر يػػرد , كلػـ(2))لػػئف( فػي التكطئػػة الـ قبػػؿ المقػدر لمقسػػـ جػكاب كيما(أمسػػ)ك نافيػة, )إف(

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا
كجػػػاء فػػػي  يقػػػع الفصػػػؿ بػػػالالـ فػػػي جممػػػة جػػػكاب القسػػػـ االسػػػمية كالفعميػػػة, الةةةالم(:) الفاصةةةل .4

 إال يتصػػؿ كال بػػو, بالمقسػػـ تصػػمو أدكات لمقسػػـ ألف لمقسػػـ؛ ةه صػػمى كي  فيػػي الػػالـ فلمػػاالمقتضػػب "
 لػـ (الػالـ) كلكال عمرك(, مف أفضؿ لزيد كاهلل) ألقكمف(, كاهلل) تقكؿ: الالـ ذلؾ فمف ببعضيا,
 كما يلتي: , كيقع الفصؿ بالالـ(3)تتصؿ"

 جممة القسم االسمية: - أ
 .(4)َّمض خض حض جضُّٱ قاؿ تعالى: القسم: الباء: حرف -

 المكضػع ىػذا غيػر ردي , كلـ(5)جكاب )يقسماف( كىك خبر المبتدأ, مبتدأ, )أحؽ( لشيادتنا()
 .الكريـ القرآف في

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خنُّٱ الػػالـ: قػػاؿ تعػػالى: القسةةم: حةةرف -
 . (6)َّمب هئ مئ هي

 شػػرط, بعػػده كرد مقػػدران, قسػػمان  قبميػػا بػػلف مؤذنػػة أم لمقسػػـ, مكطئػػة قتمػػتـ( لػػئف) فػػي الػػالـ()
 .(7)القسـ جكاب الـ ىي لمغفرة() في الالـ()ك ,الشرط مع إال تقع ال فمذلؾ

 .(8)َّمع جع مظ حط مضُّٱ كقكلو تعالى:

 .الكريـ القرآف في المكضعيف ىذيف غير يرد كلـ
 )قد( و)الالم(:  جممة القسم الفعمية المثبتة المصدرة بفعل ماٍض متصرف مع وجود - ب

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: القسةةةةةةةم: التةةةةةةةاء: حةةةةةةةرف -
 . (9)َّمب

                                                           

 [.41( ]فاطر: 1)
 (.39/ 9) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (2)
 (.334/ 2( المقتضب )3)
 [.107( ]المائدة: 4)
 (.470/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف5)
 [.157 ( ]آؿ عمراف:6)
 (.143/ 4) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير7)
 [.126( ]النحؿ: 8)
 [.73( ]يكسؼ: 9)
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 ألنيا القسـ؛ حركؼ مف (التاء) ب , كأقسمكا(1)لقد عممتـ( كاقعة في جكاب القسـ) جممة
 .(2)األمر بيذا رمييـ مف عجبكا كلنيـ غالبان, التعجب تتضمف معنى
 .(3)في ثالثة مكاضع مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱ قاؿ تعالى: الواو: القسم:حرف  -
 . (4)َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

 فػي المكضػع ىػذا غيػر يػرد , كلػـ(5)ة بػالالـ كقػدالقسػـ, كىػي مؤكػد لقػد خمقنػا( جػكاب) جممة
 .الكريـ القرآف
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّٱ قػػاؿ تعػػالى: القسةةم: البةةاء: حةةرف -
 . (6)َّيق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

, كفصؿ بينيا كبيف الفعؿ ب )الالـ كقد(, (7)القسـ جكاب كبد( في اإلنساف خمقنا جممة )لقد
 .ريـالك القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ
 (:قد) وجود دون متصرف ماضٍ  بفعل المصدرة المثبتة الفعمية القسم جممة - ت

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: القسةةةةةم: الةةةةةالم: حةةةةةرف -

 . (8)َّىم

 الماضػػي فيػػو كضػػع ممػػا كىػػك )لظمػػكا(, كجكابػػو محػػذكؼ, بقسػػـ مؤذنػػة )كلػػئف( فػػي (الػػالـ)
 ىذا المكضع في القرآف الكريـ.ير , كلـ يرد غ(9)ليظمف: اتساعان, كتقديره المستقبؿ مكضع

 جممة القسم الفعمية المثبتة المصدرة بفعل مضارع مفيد لالستقبال متصل به نون التوكيد:  - ث
 . (10)َّمس هث مث هتُّٱ قاؿ تعالى:القسم: الباء:  حرف -

                                                           

 (.34/ 13) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف1)
 (.304/ 6) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (2)
 . 63/ النحؿ: 91, 73المكاضع: يكسؼ:  (3)
 [.4-1( ]التيف: 4)
 (.361/ 30) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف( انظر: 5)
 [.4-1( ]البمد: 6)
 (. 350/ 30) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير7)
(8 :  [.51( ]الرـك

 (.401/ 8) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (9)
 [.82( ]ص: 10)
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 ك)ألغكينيـ( جكاب القسـ.  ,(1)القسـ )بعزتؾ( باء
 . (2)لكريـفي عشرة مكاضع محتممة مف القرآف ا - ىنا – ككرد الفصؿ

 , كقػػػػاؿ تعػػػػالى:(3)َّحل جل مكُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى: القسةةةةم: التةةةةاء: حةةةةرف -
 . (4)َّجي يه ىه مه جهٱُّٱ

فصؿ ألكيدف, لتسللف( جكاب القسـ, ككالىما فعؿ مضارع متصؿ بنكف التككيد, ك ) جاء
 بينو كبيف فعؿ القسـ بالالـ, كلـ يرد غير ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ. 

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ختُّٱ تعػالى:قػاؿ  القسم: الةالم: حرف -
 . (5)َّحس جس

 غريػػب عمػػى "تنبييػػان  التككيػػد؛ كبنػػكف القسػػـ جػػكاب كبػػالـ لمقسػػـ المكطئػػة كأكػػد الجممػػة بػػالالـ
 .(6)منو" ذلؾ لكقكع المنكر منزلة سامعيا ينزؿ حتى حالتو

 .(7)في اثنيف كأربعيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 . (8)َّزئ رئ ُّّٰٱقاؿ تعالى:  قسم: الواو:حرف ال -

كتنبيػو عمػى عظػـ  - صمى اهلل عميو كسػمـ - كأقسـ اهلل برب محمد كفي ذلؾ تشريؼ لمنبي
 .(10)في أربعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –, ككرد الفصؿ (9)منزلتو عنده
 

                                                           

 (.175/ 9) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير1)
/ 17/ القمػـ: 42/ فػاطر: 49/ النمػؿ: 53/ النػكر: 109/ األنعػاـ: 39/ الحجر:  84, 82مكاضع: ص: ( ال2)

 . 16/ األعراؼ: 19-16االنشقاؽ: 
 [.57]األنبياء:  (3)
 [.56( ]النحؿ: 4)
 [.73( ]النساء: 5)
 (.119/ 5) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير6)
/ التكبػػػػة: 189, 149, 134/ األعػػػػراؼ: 109, 77, 63نعػػػػاـ: / األ12/ المائػػػػدة: 73( المكاضػػػػع: النسػػػػاء: 7)

/ مػػػريـ: 36/ الكيػػػؼ: 86, 62/ اإلسػػػراء: 7/ إبػػػراىيـ: 32/ يكسػػػؼ: 10, 8, 7/ ىػػػكد: 22/ يػػػكنس: 75, 65
: 63, 61, 10/ العنكبػػػػكت: 176, 116, 29/ الشػػػػعراء: 53/ النػػػػكر: 46/ األنبيػػػػاء: 46 / لقمػػػػاف: 58/ الػػػػرـك
, 11/ الحشػػر: 87, 9/ الزخػػرؼ: 50/ فصػػمت: 65, 38/ الزمػػر: 18/ يػػس: 42/ فػػاطر: 60/ األحػػزاب: 25
 . 15/ العمؽ: 8/ المنافقكف: 12
 [.68]مريـ:  (8)
 (.12( انظر: القسـ في القرآف, حسيف نصار, )ص: 9)
 . 92/ الحجر: 7/ التغابف: 3/ سبل: 68( المكاضع: مريـ: 10)
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 ما يجري مجرى القسم:  -
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يتُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى:تةةةأذن(: ) الفعةةةل (1

 . (1)َّاك يق

تىفىعيػػؿ( مػػف اإليػػذاف, كىػػك اإلعػػػالـ؛ ألف ) أم: عػػـز ربػػؾ, كىػػك عمػػػى صػػيغة ؛تػػلذف ربػػؾ()
اهلل,  كشػيد اهلل, كعمػـ القسػـ, فعػؿ مجرل كأجرل بفعمو, كيؤذنيا بو نفسو يحدث األمرالعاـز عمى 
كضػػع فػػي القػػرآف , كلػػـ يػػرد غيػػر ىػػذا الم(2)ليبعػػثف() قكلػػو كىػػك القسػػـ بػػو يجػػاب بمػػا كػػذلؾ أجيػػب

 الكريـ. 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّٱ قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى: الفعةةةةةةةةةل: تمةةةةةةةةةت: (2
 .(3)َّٰى

ؽي  قضاؤه نفذ: أم ؛ربؾ( كممة تمت)  بيػا يتمقػى التػي ىػي )ألمذف(, في الالـ()ك" أمره, كحى
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد كلـ ,(4)القسـ" معنى ضمنت قبميا الجممة أك القسـ,

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رتُّٱ اؿ تعػػػػالى:قػػػػ الفعةةةةل: قضةةةةينا: (3
 . (5)َّنث

 لتفسدف() فيككف القسـ, مجرل القضاء يجرل أف كيجكز محذكؼ, قسـ جكاب لتفسدف()
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد , كلـ(6)لتفسدف( )كأقسمنا: قاؿ كلنو لو, جكابان 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ قػاؿ تعػالى: الفعل: وعد: (4

 .(7)َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 أك ليسػػتخمفنيـ, كأقسػػـ اهلل, كعػػدىـ: تقػػديره محػػذكؼ - ىنػػا – جػػاء فػػي الكشػػاؼ أف القسػػـ

 اهلل أقسػػػػػـ) :قيػػػػػؿ كلنػػػػػو القسػػػػػـ, بػػػػػو يتمقػػػػػى بمػػػػػا فتمقػػػػػى القسػػػػػـ, منزلػػػػػة تحققػػػػػو فػػػػػي اهلل كعػػػػػد نػػػػػٌزؿ
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد , كلـ(8)ليستخمفنيـ(

                                                           

 [.167( ]األعراؼ: 1)
 (.173/ 2) , الزمخشرم,غكامض التنزيؿ ( انظر: الكشاؼ عف حقائؽ2)
 [.119( ]ىكد: 3)
 (.228/ 6) , أبك حياف,( البحر المحيط في التفسير4)

 [.4]اإلسراء:  (5)
 (.649/ 2) , الزمخشرم,( انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ6)

 [.55]النكر:  (7)
 .(252/ 3) , الزمخشرم,انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (8)
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 . (1)َّ هش مش هس مس هثمث هت مت هب مبُّٱ قاؿ تعالى: الفعل: كتب: (5
 .(2)قاؿ بمعنى ألنو كتب(؛) جكاب ىك: محذكؼ, كقيؿ قسـ جكاب: (ألغمبف)

 .(3)َّنث مث زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىبُّٱ كقاؿ تعالى:
 ىػػذيف غيػػر يػػرد , كلػػـ(4)مكقعػػو كتػػب() كقػػع محػػذكؼ قسػػـ جػػكاب ليجمعػػنكـ() فػػي (الػػالـ)

 .الكريـ القرآف في المكضعيف
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: الفعةةةل: أخةةةذ الميثةةةا : (6

 . (5)َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 .(6)لتؤمنف( كاقعة في جكاب القسـ( في )الالـ) المعنى, ك في قسـ( الميثاؽ )أخذ

 . (7)َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ كقاؿ تعالى:
 غير يرد لتبيننو( كاقعة في جكاب القسـ, كلـ) في (الالـ), ك(8)القسـ معنى فيو الميثاؽ أخذ

 .الكريـ القرآف في عيفالمكض ىذيف
 التي لم يتصل فعمها بالالم:  المثبتة الفعمية القسم جممة - ج

 .(9)َّخم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى: القسم: الالم:حرف  -
 يػػلتي الفعػػؿ أف جػػاز الجػػر حػػرؼ عمػػى كلػػدخكليا محػػذكؼ, قسػػـ جػػكاب الػػالـ() اهلل" إللػػى"

 فػػي المكضػع ىػذا غيػر يػرد كلػـ ,(10)اهلل( إلػى )لتحشػركف كاألصػؿ بػالنكف, مؤكػد غيػر يحشػركف()
 .الكريـ القرآف

 
 
 

                                                           

 [.21( ]المجادلة: 1)
 (.1214/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (2)
 [.12( ]األنعاـ: 3)
 (.483/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف4)
 [.81( ]آؿ عمراف: 5)
 (.276/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف6)
 [.187( ]آؿ عمراف: 7)
 (.318/ 1) , العكبرم,لتبياف في إعراب القرآف( انظر: ا8)

 [.158]آؿ عمراف:  (9)
 (. 305/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف10)
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 كيككف ذلؾ في حاالت: )ال(: النفي حرفالفصل ب .5
 :مضارع بفعل المصدرة الفعمية القسم جواب جممة - أ

 .(1)َّحئ جئ يي ىي ني مي زي ريُّٱقاؿ تعالى:  حرف القسم: الباء: -
 .(2)باهلل(, كىي مصدرة ب)ال( )فيقسماف قكلو: جكاب ىك نشترم( ك)ال
 .(3)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –الفصؿ  ككرد
 خص حص مس خس حس جس مخُّٱقػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  حةةةةرف القسةةةةةم: الةةةةةواو: -

 . (4)َّجض مص

 اهلل صػمى - لمنبػي تعظيمػان  الخطػاب؛ كاؼ إلى الرب بإضافة - ىنا – كجؿ كأقسـ اهلل عز
, كفصػػؿ بػػيف فعػػؿ (5)لقسػػـا جػػكاب يؤمنػػكف( الك) القسػػـ, معنػػى لتلكيػػد ال() كزيػػدت ,- كسػػمـ عميػػو

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد ال( النافية, كلـ) القسـ كجكابو ب

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حنُّٱقاؿ تعالى: حرف القسم: الالم:  -

 .(6)َّىي مي خي حي
 مف الجكاب المحذكؼ, "كجرد القسـ جكاب بمثمو( يلتكف ال) لمقسـ, كجممة مكطئة الالـ()
 . (7)النافية" كال القسـ, الـ: ميفال اجتماع كراىية القسـ؛ بجكاب نيااقترا الغالب الالـ

 . (8)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 خل حل جل مك لك خكُّٱ قػاؿ تعػالى: ما يجري مجرى القسم: الفعل: عاهد: -
 . (9)َّجم هل مل
 

                                                           

 [.106]المائدة:  (1)
 (.396/ 4) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير2)
 . 49/ األعراؼ: 38/ النحؿ: 106( المكاضع: المائدة: 3)

 [.65ء: ]النسا (4)
 (.694/ 3) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير5)
 [.88( ]اإلسراء: 6)
 (.202/ 15( التحرير كالتنكير )7)
 . 12, 12/ الحشر: 88( المكاضع: اإلسراء: 8)
 [.15( ]األحزاب: 9)
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 المكضع ىذا غير يرد , كلـ(1)(أقسمكا) معنى في (عاىدكا) ألف القسـ؛ جكاب: (يكلكف ال)
 .الكريـ القرآف في
 يجوز إضمار )ال( في السعة عند عدم وجود لبس:  - ب

 .(2)َّجف مغ جغ معُّٱ: قاؿ تعالى القسم: التاء: حرف -

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد , كلـ(3)بيا لمعمـ )ال( كحذفت تفتل, ال أم ؛(تفتل)
 حالتيف: كيككف ذلؾ فيما(: ) النفي حرفالفصل ب .6
 جممة جواب القسم االسمية: - أ

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱقاؿ تعالى:  حرف القسم: الباء: -
 . (4)َّمئ

 ال :أم المػكت؛ بعػد األرض مػف" ما لكـ مف زكاؿ( كاقعة في جكاب القسـ, كيريدكف بػذلؾ)
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد , كلـ(5)القبكر" مف نبعث
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهُّٱ: لى: قػػاؿ تعػػاالقسةةم: الةةالم حةةرف -

 .(6)َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
في  - ىنا –, ككرد الفصؿ (7)كتحقيقو لمخبر لتككيد كذلؾ لمقسـ, مكطئة لئف() الالـ( في)

 .(8)مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ ةثالث
 . (9)َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىثنثُّٱ: : الكاك: قاؿ تعالىالقسم حرف -

, كفصؿ بينيا كبيف القسـ ب )ما( (10)عة في جكاب القسـكاق بمجنكف(: ربؾ بنعمة أنت ما)
 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا غير يرد النافية, كلـ

                                                           

 (.1053/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف1)
 [.85]يكسؼ:  (2)
 (.743/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف( انظر: 3)
 [.44( ]إبراىيـ: 4)
 (.452/ 6) , أبك حياف,( البحر المحيط في التفسير5)
 [.120( ]البقرة: 6)
 (.694/ 1) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير7)
 . 37/ الرعد: 28/ المائدة: 120( المكاضع: البقرة: 8)

 [.2-1]القمـ:  (9)
 (. 235/ 10), أبك حياف, ر: البحر المحيط في التفسير ( انظ10)
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 جممة جواب القسم الفعمية:  - ب
 مع جع مظ حط مض خض حض جضُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى:القسةةةةم: الةةةةالم:  حةةةةرف -

 .(1)َّمغ جغ
المتقػػػػدـ  القسػػػػـ اجتمػػػػع فقػػػػد متقػػػػدـ, محػػػػذكؼ بقسػػػػـ تػػػػؤذف التػػػػي ىػػػػي كلػػػػئف() فػػػػي (الػػػػالـ)

 .(2)قبمتؾ يتبعكف ما: تبعكا(, كالمعنى )ما كىك لمقسـ فالجكاب عنو, المتلخر كالشرط المحذكؼ,
 غيػر يػرد مػا( النافيػة, كلػـ) الجممػة الفعميػة(, كفعػؿ القسػـ ب) بيف الجػكاب - ىنا –كفصؿ 

 .الكريـ القرآف في المكضع ىذا
 .(3)َّ مه جه ين ىنُّٱ: قاؿ تعالىالقسم: الباء:  حرف -

 كفصؿ بينو كبيف فعؿ القسـ ب ,(4)قسـ جكاب ىك: (قالكا ما)القسـ,  مقاـ ئـقا :يحمفكف()
 .الكريـ القرآف في لمكضعا ىذا غير يرد ما( النافية, كلـ)

 خلُّٱ: كقكلو تعالى ,(5)َّمت خت حت جت هبُّٱ: قاؿ تعالىالقسم: الواو:  حرف -
 ىف يث ىث نثُّٱ: , كقكلػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػالى(6)َّىم مم خم حم جم يل ىل مل
  .(7)َّىك مك لك اك يق ىق يف
 تقتػرف لػـ منفيػة جممػة كػافإذا  القسػـ كجكاب القسـ, جكاب ربؾ كما قمى( كدعؾ ما): مةجم

صػمى اهلل عميػػو  - قطػع الػكحي عػف رسػكلو - كجػؿ عػز - بػالالـ, كىػذه اآليػة نفػي ألف يكػكف اهلل
  .(8)-كسمـ

 اهلل صػمى - النبػي عػف انقطػع الػكحي أف المشػركيف زعػـ عمػى ردان  الخبػر لتلكيد كىذا القسـ
 الرسػكؿ كأمػا بالمشػركيف, تعػريض فالتلكيد لياؿ, بضع بالقرآف الميؿ يقـ لـ رأكه حيف - كسمـ وعمي
 .بكقكعو اهلل يخبره ما كقكع في يتردد فال - كسمـ عميو اهلل صمى -

 االىتداء كحصكؿ الكحي نزكؿ تمثيؿ إلى إيماء فيك الشمس نكر انبثاؽ كقت كالضحى ىك
 كػػاف الػػذم الكقػػت كىػػك بػػالقرآف, - كسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى - لنبػػيا قيػػاـ كقػػت الميػػؿ فيػػك كأمػػا بػػو,

                                                           

 [.145( ]البقرة: 1)
 (. 26/ 2) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير2)
 [.74( ]التكبة: 3)
 (.651/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف4)
 [.23( ]األنعاـ: 5)
 [.2-1( ]النجـ: 6)
 [.3-1( ]الضحى: 7)
 (.395/ 30) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير( 8)
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, كلـ يرد غير ىذه (1)الحراـ المسجد مف أك بيتو مف القريبة بيكتيـ مف قراءتو المشرككف فيو يسمع
  المكاضع الثالثة السابقة في القرآف الكريـ.

 الفصل بجممة ال محلَّ لها من اإلعراب:  -الفاصل الثاني 
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: قػػاؿ تعػػالى راضةةية:الجممةةة االعت .1

 .(2)َّحن جن

 .(3)بينيما" معترض: (أقكؿ كالحؽ)"

 ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّٱ: قاؿ تعالى
 . (4)َّيق ىق يف

 المقسػـ تعظػيـ كتفيػد ,(5)بيػا المقسـ كأنت حؿ بيذا البمد( اعتراضية بيف المتعاطفات) جممة
 أقسػػـ أف بعػػد كبلمتػػو - صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ - بالرسػػكؿ تعػػالى بػػو(, فلقسػػـ مقػػيـ فلنػػت) أم بػػو؛

 جػػكاب كبػػد( فػػي اإلنسػػاف خمقنػػا لقػػد) , كجممػػة-كالسػػالـ الصػػالة عميػػو - شػػرفو فػػي مبالغػػةن  ببمػػده,
 .(6)القسـ

  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خلُّٱ: كقػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى
 . (7)َّىل مل خل

نو) كجكابو بقكلو القسـ بيف مؤكدة, كفصؿ مزيدة ك)ال( )فلقسـ(, معناه أقسـ( )فال  لقسـ كا 
 في القرآف الكريـ. , كلـ يرد سكل ىذه اآليات الثالث(8)عظيـ(, كذلؾ لمتعظيـ تعممكف لك

 . (9)َّمت خت حت جت هبُّٱ: قاؿ تعالى جممة النداء: .2

                                                           

 (.395/ 30) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (1)
 [.85-84]ص:  (2)
 (.1107/ 2) , العكبرم,( التبياف في إعراب القرآف3)
 [.4-1( ]البمد: 4)
 (.347/ 30)ابف عاشكر, ( التحرير كالتنكير, 5)
 (.479/ 10)أبك حياف, ( البحر المحيط, 6)
 [.77-75( ]الكاقعة: 7)
, ابػػػف (, التحريػػػر كالتنػػػكير468/ 4) , الزمخشػػػرم,(, الكشػػػاؼ92/ 10) , أبػػػك حيػػػاف,( انظػػػر: البحػػػر المحػػػيط8)

 (.331/ 27)عاشكر, 
 [.23( ]األنعاـ: 9)
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 كالكسػػائي, حمػػزة, كقػػرأه الجاللػػة, السػػـ صػفة() أنيػػا عمػػى - بػػالجر – )ربنػػا( الجميػػكر كقػرأ
عميػػو,  كالمقسػػـ القسػػـ بػػيف معتػػرض , كىػػك(1)حرفػػو لنػػداء مػػع حػػذؼا عمػػى - بالنصػػب – كخمػػؼ

 في القرآف الكريـ. كنا مشركيف(, كلـ يرد غير ىذا المكضع ما) كجكاب القسـ
  جممة الشرط: .3
 .(2)َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ: قاؿ تعالى لو الشرطية: .1

رىٍجنا(,) سيحمفكف باهلل( فعؿ القسـ, كجكابو) , كلـ (3)جميعان  كلك القسـ جكابي مسدٌ  فسدٌ  لىخى
 في القرآف الكريـ.  يرد غير ىذا المكضع

 .(4)َّحئ جئ يي ىي ني مي زي ريُّٱ: قاؿ تعالى إن الشرطية: .2

 , كلـ(5)بالشرط" كجكابو القسـ بيف باهلل(, كفصؿ فيقسماف) قكلو: جكاب ىك (نشترم ال)ك"
 .الكريـ القرآف في ىذا المكضع غير يرد

 لشرط: دخول الالم الموطئة لمقسم عمى جممة ا .3
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئُّٱقػػػػاؿ تعػػػػػالى:  إن( الشةةةةةرطية:) جممةةةةة -

 .(6)َّحت جت هب مب
 ليككنف( جكاب القسـ. ) لمقسـ, مكطئة الالـ( لىًئفٍ )

 ككرد الفصؿ بيف القسـ كجكابو بالشرط )إف( مع كجكد الالـ المكطئة لمقسـ في كاحد كستيف
 .(7)مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ

                                                           

 (. 487/ 1) , العكبرم,(, التبياف في إعراب القرآف177/ 7) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير1)
 [.42بة: ( ]التك 2)

 (.273/ 2) , الزمخشرم,انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (3)
 [.106( ]المائدة: 4)
 (.396/ 4) , أبك حياف,( البحر المحيط في التفسير5)
 [.42( ]فاطر: 6)

/ 189, 149, 134, 90/ األعراؼ: 109, 77, 63/ األنعاـ: 106, 28, 12 المكاضع: المائدة: (7)
/ يكنس: 75, 65/ التكبة: 145, 120/ البقرة: 126/ النحؿ: 158, 157ؿ عمراف: / آ 32, 14يكسؼ: 

: 37/ الرعد: 86, 88, 62/ اإلسراء: 7, 7/ إبراىيـ: 22 / 46/ مريـ: 42, 41/ فاطر: 58,  51/ الرـك
, 12, 12, 11/ الحشر: 65, 38/ الزمر:18/ يس: 60/ األحزاب: 167, 116, 29/ الشعراء: 53النكر: 

/ 34/المؤمنكف: 46/ األنبياء: 36/ الكيؼ: 10, 9, 8, 7/ ىكد: 73/ النساء: 15/ العمؽ: 8منافقكف: / ال12
 . 87, 9/ الزخرؼ: 50, 50/ فصمت: 25/ لقماف: 63, 61, 10العنكبكت: 
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 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّٱ: قاؿ تعالى ما( الشرطية:) جممة -

 .(1)َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
, المخاطػػب ضػمير الثػاني كالمفعػكؿ )آتيػتكـ(, شػرطية فػي محػؿ نصػب مفعػػكؿ بػو ؿ ؛)مػا(

 محػذكؼ الشػرط النبيػيف(, كجػكاب ميثػاؽ اهلل جػكاب )أخػذ بػو(: لتؤمنفك) القسـ, لتمقي قبميا كالالـ
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ., كلـ يرد غ(2)عميو القسـ جكاب لداللة
 ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىلُّٱ: قاؿ تعالى من( الشرطية:) جممة -

 . (3)َّزي  ري ٰى

, (4)الشػرط جػكاب مسد ساد كىك جكابو, ك)ألمذف( لمقسـ, مكطئة تبعؾ( )لمف في( ك)الالـ
 في القرآف الكريـ. كلـ يرد غير ىذا المكضع ,(5)مف( مكصكلة) أبك حياف كقد عدي 

 ين ىن نن من زنُّٱ: قػاؿ تعػالى )إن( الشةرطية: الالم الموطئة مةع وجةود حذف .4

 . (6)َّ ىي ني مي زي ري  ٰى
ف) الشرط جكاب مسد كسدي  محذكؼ, قسـ جكاب: (ليمسفي )  .(7)ينتيكا( لـ كا 

 .(8)في ثالثة مكاضع مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 مئُّٱ: , قاؿ تعػالى(9)عطكؼ عميو)إٍف( لكجكدىا في الم ككرد حذؼ الالـ المكطئة لمقسـ مع .5

 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ
 كجػػكاب الشػػرطية, إف محػػذكؼ قبػػؿ قسػػـ جػػكاب: . )لننصػػرنكـ((10)َّيت ىت نت

                                                           

 [.81]آؿ عمراف:  (1)
 (. 237/ 3) أبك حياف, (, البحر المحيط في التفسير,276/ 1, ), العكبرمالتبياف في إعراب القرآف (2)
 [.18]األعراؼ:  (3)
 (.94/ 2) , الزمخشرم,انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (4)
 (. 24/ 5) أبك حياف, ( البحر المحيط,5)
  [.73( ]المائدة: 6)

 (. 330/ 4) , أبك حياف,(, البحر المحيط453/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (7)
 . 23/ األعراؼ: 121/ األنعاـ: 73دة: ( المكاضع: المائ8)

 (. 260/ 3) عضيمة, انظر: دراسات ألسمكب القرآف الكريـ, (9)
 [.11( ]الحشر: 10)
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 –الشػرط, كلكػف  أداة قبػؿ بالقسػـ المؤذنة الالـ إثبات العرب كالـ في كالكثير محذكؼ, إف()
 رآف الكريـ.في الق , كلـ يرد غير ىذا المكضع(1))إف( بدكف الـ جاءت - ىنا

 الفصل بشبه الجممة:  -الفاصل الثالث 

 . (2)َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ: قاؿ تعالى

 ما لكـ مف زكاؿ(. ) أقسمتـ(, كجكابو) , كفصمت بيف القسـ(3)بلقسمتـ متعمقاف قبؿ( )مف

 .(4)َّجم هل مل خل حل جل مك لك خكُّٱ: كقكلو تعالى

 كاب القسـ. ج( األدبار يكلكف ال)ك القسـ, بمنزلة اهلل( )عاىدكا
 الفصل بالتوابع:  -الفاصل الرابع 

 الفصل بالعطف:  - أ

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنُّٱ: قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى
 . (5)َّخت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ

كتاب, البيت, السقؼ, ) , فتككف(6)لمعطؼ بعدىا كما القسـ, كاك كالطكر(:) األكلى الكاك
 لكاقع(. ربؾ عذاب إفي ) :قكلو ىي عمييا ـالمقس كالجممة البحر( جميعيا أسماء معطكفة مجركرة,

 .(7)َّ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىثنثُّٱ: قاؿ تعالى

 

 

 

                                                           

 (.260/ 3) , عضيمة,(, دراسات ألسمكب القرآف145/ 10) أبك حياف, ( انظر: البحر المحيط في التفسير,1)
 [.44]إبراىيـ:  (2)
 (. 136/ 2) ,لدعاسا ,( انظر: إعراب القرآف3)
 [.15( ]األحزاب: 4)

 [.7-1]الطكر:  (5)
 (.568/ 9) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (6)
 [.2-1( ]القمـ: 7)
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, ككرد الفصػػؿ باالسػػـ المعطػػكؼ فػػي عشػػريف (1)قبمػػو مػػا عمػػى معطػػكؼ مكصػػكؿ اسػػـ "كمػػا"
 .(2)مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ

 الفصل بالنعت:  - ب

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مكُّٱ: قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى
 .(3)َّني مي زي ري  ٰى ين

 فػي ال تػرل الخنس, الجكار, الكنس( ىي الككاكب, ككصفت بالخنس؛ ألنيػا) كالمقصكد ب
 الخنػػكس كنحػػكه؛ ألف شػػجر فػػي المختفيػػة بالكحشػػية فشػػبيت لغمبػػة شػػعاع الشػػمس عمييػػا, النيػػار
ثػػـ شػػبو طمػػكع الككاكػػب عنػػد المغػػرب بخػػركج الكحشػػية مػػف  الصػػياديف, أنظػػار عػػف الػػكحش اختفػػاء
 .(4)كناسيا

 والمتتبع لمواضع الفصل النحوي في جممة القسم يالحظ ما يأتي: 
الفصػػؿ بػػلدكات الصػػدكر, الفصػػؿ ) بمػػغ عػػدد الفكاصػػؿ فػػي جممػػة القسػػـ أربعػػة فكاصػػؿ, كىػػي -

 بجممة ال محٌؿ ليا مف اإلعراب, الفصؿ بالتكابع, الفصؿ بشبو الجممة(. 
مكضػػعنا؛ لمحاجػػة إلييػػا فػػي بمػػغ عػػدد مكاضػػع الفصػػؿ بػػلدكات الصػػدكر مائػػة كخمسػػة كثالثػػيف  -

 - المقسػـ عميػو - التمييز بيف الجزأيف األساسييف لجممة القسـ, كلبياف أف جممة جكاب القسػـ
جممة مستلنفة جيء بيا لتلكيد المعنى, فلدكات الصدكر تعمؿ عمى ربط كفصؿ جممتي القسـ 

  .  كجكابو المستقمتيف في آفو كاحدو
حػٌؿ ليػا مػف اإلعػراب ثالثػة كسػبعيف مكضػعنا؛ ألنيػا تقػع بمغ عػدد الفكاصػؿ بالجممػة التػي ال م -

في المرتبة الثانيػة مػف الفكاصػؿ التػي تكسػعت العػرب فييػا؛ لكثرتيػا فػي الكػالـ, كجػاء الفصػؿ 
بجممة الشرط في تسعة كستيف مكضعنا؛ لمحاجة إلييا في الداللة عمى التعميؽ, أك إفادة معنى 

 التحقؽ في كؿ حاؿ. 

                                                           

 (.367/ 3) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (1)
-1/ البركج: 4-1/ الطارؽ: 6-1/ النازعات: 7-1/ المرسالت: 7-1/ الطكر: 5-1المكاضع: الذاريات:  (2)
-1/ الصػافات: 2-1/ القمػـ: 3-1/ الضػحى: 6-1/ العاديػات: 4-1/ الميػؿ: 9-1/ الشمس: 5-1/ الفجر: 4
/ 2-1/ القيامػػة: 40-38/ الحاقػػة: 4-1/ التػػيف: 19-15/ التكػػكير: 19-16/ االنشػػقاؽ: 35-33/ المػػدثر: 4

 .4-1البمد: 
 [.19-15]التككير:  (3)
 (. 154/ 30) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (4)
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ردت في مكاضع قميمة؛ ألف العالقة بيف جممة القسـ كجكابو عالقة تػالـز أما باقي الفكاصؿ فك  -
كمجػػاكرة؛ لػػذا يصػػعب الفصػػؿ بينيمػػا, كيشػػتد األمػػر صػػعكبة إذا لػػـ تكػػف ىنػػاؾ حاجػػة ممحػػة 

 لمفصؿ. 

 

 :الفصل النحوي بين االسم المنصوب عمى االشتغال وعاممه - المطمب الثالث
 االشتغال لغة:  - أ

, شيػػٍغؿه : لغػػات أربػػع فيػػو الشيػػٍغؿي  , كشىػػٍغؿه  كشيػػغيؿه , كىػػك ضػػد الفػػراغ كالجمػػع كشىػػغىؿه , (1)أىٍشػػغاؿه
شيًغٍمتي  ؿه  ًبًو, أم: تىمىييٍيتي  ًبوً  كى كمىٍشغيكؿه  كميٍشتىغىؿه  كميٍشتىًغؿه  الش ٍغؿ ًمفى : شىًغؿ كىرىجي

(2).  
 االشتغال اصطالحًا:  - ب

متقػػدـ, كلػك تفػػرغ ىػػذا أف يتقػدـ اسػػـ, كيتػلخر عنػػو فعػػؿ منشػغؿ بضػػمير أك مالبػس االسػػـ ال
 لمعامػؿ مناسػب عامػؿ نصػبو عنػد السػابؽ لالسػـ الفعؿ أك مناسبو لنصػبو لفظػان أك محػالن, فيضػمر

 : (4), كأكرده ابف مالؾ في ألفيتو بقكلو(3)بو مفسر الظاىر
 إن مضةةةةمر اسةةةةم سةةةةاب  فعةةةةال شةةةةغل

 عنةةةةةةةةةه بنصةةةةةةةةةب لفظةةةةةةةةةه أو المحةةةةةةةةةل  

   
 فالسةةةةةةةةاب  انصةةةةةةةةبه بفعةةةةةةةةل أضةةةةةةةةمرا

 لمةةةةةةةةةا قةةةةةةةةةد أظهةةةةةةةةةراا ا موافًقةةةةةةةةةحتًمةةةةةةةةة  

   
 والنصةةةةةب حةةةةةتم إن تةةةةةال السةةةةةاب  مةةةةةا

 يخةةةةةةةةةتص بالفعةةةةةةةةةل  "إن" و"حيثمةةةةةةةةةا"  

   
 أركان االشتغال:  - ت

  :(5)ىي ثالثة االشتغاؿ أركاف

 .المتقدـ االسـ كىك: عنو مشغكؿ .1
 .المتلخر الفعؿ كىك: مشغكؿ .2
 كىك ضمير االسـ المتقدـ أك مالبسو. : بو مشغكؿ .3
 

                                                           

 (.717)ص:  ,ابف فارس ,( انظر: مجمؿ المغة1)
 , ابػف سػيده,المحكػـ كالمحػيط األعظػـك (, 1735/ 5) , الجػكىرم,( انظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية2)
/ 1) , الفيػكمي,المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرك (, 355/ 11) , ابف منظكر,لساف العربك (, 393/ 5)

316.) 
 (.103/ 2) , الصباف,ظر: حاشية الصباف عمى شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾان (3)
 (.27)ص:  , ابف مالؾ,( ألفية ابف مالؾ4)

 (. 140/ 2) , ابف ىشاـ,انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (5)
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 : (1)شروط أركان االشتغال - ث

 : -المتقدم االسم - عنه المشغول شروط: أوالً 

المعنػى,  دكف المفػظ فػي متعػددان  أك ضػربتو(, )زيػدان : نحػك كمعنػى, لفظػان  متعػدد غيػر يككف أف .1
ػػ الكاحػػد كاالسػػـ االسػػميف جعػػؿ العطػػؼ ألف ضػػربتيما(؛ كعمػػران  )زيػػدان : نحػػك  فػػإف ا, كػػذلؾحكمن
 أعطيتو. ادرىمن  زيد: نحك كالمعنى ال يصح المفظ في التعدد

 نصػب إف بػؿ زيػدان(, )ضػربتو: نحػك االشػتغاؿ, بػاب مػف يكػف لـ تلخر فإف ,متقدمان  يككف أف .2
ف الضػػمير, مػػف بػدؿ أنػػو فعمػػى )زيػدان( : نقػػكؿ كمػػا قبمػػو, التػي الجممػػة كخبػػره مبتػػدأ فيػك رفػػع كا 
 .ضربتو( )زيده 

 يخػػتص بحػػرؼ المجػػركر عػػف كال كالتمييػػز, الحػػاؿ عػػف االشػػتغاؿ يصػػح فػػال اإلضػػمار, قبكلػػو .3
 .)حتى( كػ الظاىرب
 بالعامػػؿ اكتفػػى االسػػـ ألف فلكرمػػو(؛ زيػػد )جػػاء: نحػػك فػػي يجػػكز فػػال ,بعػػده لمػػا مفتقػػران  ككنػػو .4

 .عميو المتقدـ
 ملُّٱ: تعػػػػػالى فقكلػػػػػو محضػػػػػة, نكػػػػػرة يكػػػػػكف ال بػػػػػلف بػػػػػو, لالبتػػػػػداء صػػػػػالحان  ككنػػػػػو .5

 كجممػػة بػػالكاك, قبمػػو مػػا عمػػى معطػػكؼ رىبانيػػة() بػػؿ االشػػتغاؿ, بػػاب مػػف لػػيس َّىل
 .( صفةابتدعكىا)
 :-المتأخر الفعل - المشغول شرط: ثانياً 

 .عنو بالمشغكؿ متصالن  يككف أف .1
 عممو لشركط مستكمالن  فاعؿ اسـ أك متصرفان, فعالن  يككف بلف قبمو, فيما لمعمؿ صالحان  ككنو .2

 فعالن  أك مشبية صفة أك فعؿ اسـ أك احرفن  كاف فإف عممو, لشركط مستكمالن  مفعكؿ اسـ أك
 .يصح لـ جامدان 

  به: المشغول شرط: الثاً ث

 :نحك ,عنو المشغكؿ ضمير يككف أف فيصح عنو, المشغكؿ عف أجنبيان  أك ان غريب يككف أال
 زيػػػدان ) :نحػػػك عنػػػو, المشػػػغكؿ ضػػػمير إلػػػى مضػػػافان  ظػػػاىران  اسػػػمان  بػػػو(, أك مػػػررت أك ضػػػربتو, زيػػػدان )

 .السببي كىك ما ييسمى بغالمو( مررت) أك أخاه(, ضربت

 

                                                           

 (. 139/ 2) , ابف ىشاـ,( انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ1)
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 : (1)ب عمى االشتغالأحكام االسم المنصو  - ج
 وجوب النصب:  .1

 أكرمتػػػو زيػػػدان  )إف الشػػػرط, نحػػك كػػلدكات الفعػػػؿ إال يمييػػا ال أداة بعػػػد كقػػع االسػػػـ السػػابؽ إذا
 أدكات أكرمتػػو(, أك زيػػدان  ىػػال) نحػػك التحضػػيض, فلكرمػػو(, أك أدكات تمقػػو زيػػدان  حيثمػػا)ك أكرمػػؾ(
 فلمػػا أكرمتػػو(, زيػػدان  ىػػؿ) نحػػك اليمػػزة, غيػػر االسػػتفياـ أكرمتػػو(, أك أدكات زيػػدا أال) نحػػك العػػرض,
 دخكليػػاك  األفعػػاؿ, عمػػى تػػدخؿ كمػػا األسػػماء عمػػى تػػدخؿ أف يجػػكز بػػؿ بالفعػػؿ, تخػػتص فػػال اليمػػزة
 .أكثر األفعاؿ عمى
 وجوب الرفع:  .2
 الفجائيػػة, نحػػك )خرجػػت( )إذا ؾ باالبتػػداء, تخػػتص أداة بعػػد عنػػو المشػػتغؿ إذا كقػػع االسػػـ - أ

 نصبو. يجكز كال (زيد) برفع عمرك( يضربو زيده  فإذا
 الشػػػػرط كػػػػلدكات قبميػػػػا, فيمػػػػا بعػػػػدىا مػػػػا يعمػػػػؿ ال أداة بالضػػػػمير المشػػػػتغؿ الفعػػػػؿ كلػػػػى إذا - ب

 لقيتػػو( مػػا زيػػده )ك تضػػربو( ىػػؿ زيػػده )ك فلكرمػػو( لقيتػػو إف زيػػده ) نحػػك النافيػػة, كمػػا كاالسػػتفياـ
 زيد(. ) رفع فيجب

 جواز الرفع والنصب, مع رجحان النصب:  .3
 ك)زيػدان  اضربو( )زيدان  نحك كالدعاء, كالنيى كاألمر طمب, عمى داؿ فعؿه  االسـ بعد كقع إذا - أ

 النصب. كالمختار كنصبو زيد() رفع فيجكز اهلل( رحمو ك)زيدان  تضربو( ال
 ضػػػػربتو( أزيػػػػدان ) :نحػػػػك االسػػػػتفياـ الفعػػػػؿ, كيمػػػػزة يمييػػػػا أف يغمػػػػب أداة بعػػػػد االسػػػػـ كقػػػػع إذا - ب

 .النصب كالمختار كالرفع, بالنصب
 العػػػاطؼ بػػػيف يفصػػػؿ كلػػػـ فعميػػػة, جممػػػة تقدمتػػػو عػػػاطؼ بعػػػد عنػػػو المشػػػتغؿ االسػػػـ كقػػػع إذا - ت

 لعطػؼ النصػب كالمختػار كنصبو, )عمرك( رفع فيجكز (أكرمتو كعمران  زيد قاـ) نحك كاالسـ
 .فعمية جممة عمى فعمية جممة

 : الرفع جواز الرفع والنصب, مع رجحان .4
 يجػػكز مػػا كال نصػػبو, يػػرجح مػػا كال رفعػػو, يكجػب مػػا كال نصػػبو, يكجػػب مػػا معػػو يكجػػد لػـ إذا

 ألف رفعػو؛ كالمختػار كنصػبو, زيػد رفػع فيجػكز ضػربتو( زيػد) نحػك كذلػؾ السكاء, عمى األمريف فيو
 .اإلضمار مف أرجح اإلضمار عدـ

                                                           

أكضػح المسػالؾ إلػى ألفيػة ك (, 614/ 2) , الرمػادم,اصػد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ابػف مالػؾانظر: تكضػيح المق (1)
مغني المبيػب عػف ك (, 194)ص:  , ابف ىشاـ,شرح قطر الندل كبؿ الصدلك (, 141/ 2) , ابف ىشاـ,ابف مالؾ

شػرح ك  (,136/ 2) , ابػف عقيػؿ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 631)ص:  , ابف ىشاـ,كتب األعاريب
شرح التصريح ك (, 431/ 1) , األشمكني,شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾك (, 755/ 2) ,لجكجرما ,شذكر الذىب
 (. 132/ 3) , السيكطي,ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامعك (, 444/ 1) , األزىرم,عمى التكضيح
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 جواز األمرين عمى السواء: .5
 اسػػـ, صػػدرىا جممػػة) كجيػػيف ذات جممػػة تقدمتػػو عػػاطؼ بعػػد عنػػو المشػػتغؿ االسػػـ كقػػع إذا
 رفػػػع فيجػػػكز السػػػكاء, عمػػػى كالنصػػػب الرفػػػع جػػػاز ,أكرمتػػػو( كعمػػػرك قػػػاـ زيػػػد نحػػػك فعػػػؿ, كعجزىػػػا

 .لمعجز مراعاة كنصبو لمصدر, مراعاة عمرك()
 المضاف إليه:  -الفاصل األول 

؛ ألف المتضايفيف بمثابة اسـ كاحد, كمف األمثمة -ىنا - يجكز كقكع الفصؿ بالمضاؼ إليو
 عمى ذلؾ: 

 ىتُّٱ: تعػػػػالى , كقكلػػػػو(1)َّمع جع مظ حط مض خضُّٱ: قػػػػاؿ تعػػػػالى
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت
 .(2)َّمن زن رن مم اميل ىل  مل يك

( منصكب  .(3)الفعؿ فيو عمؿ قد اسـ عمى معطكؼ ألنو؛ محذكؼ بفعؿ )كؿي
 .(4)َّخئ حئ جئ يي ىي ني ميُّٱقاؿ تعالى: 
 يػػدخمكف: أم االشػػتغاؿ؛ عمػػى بالنصػػب عػػدف( )جنػػات الػػرحمف عبػػد كأبػػك ثابػػت بػػف زيػػد قػػرأ

 .(5)يدخمكنيا عدف جنات
ككرد الفصػػؿ بالمضػػاؼ إليػػو بػػيف االسػػـ المنصػػكب عمػػى االشػػتغاؿ كعاممػػو فػػي أحػػد عشػػر 

 .(6)مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ
 الفصل بشبه الجممة:  -الفاصل الثاني 

بػػػػيف االسػػػػـ  - الجػػػػار كالمجػػػػركر كظػػػػرؼ المكػػػػاف كالزمػػػػاف –يجػػػػكز الفصػػػػؿ بشػػػػبو الجممػػػػة 
 حق مف خفُّٱ: قػػػػاؿ تعػػػػالى مثمػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ:المنصػػػػكب عمػػػػى االشػػػػتغاؿ كعاممػػػػو, كمػػػػف األ

 .(7)َّمق

                                                           

 [.12]يس:  (1)
 [.12( ]اإلسراء: 2)
 (.46/ 15) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكيرك (, 815/ 2) عكبرم,, ال( انظر: التبياف في إعراب القرآف3)
 [.31( ]النحؿ: 4)
 (.526/ 6) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير5)
/ فاطر: 23/ الرعد: 31( مكاضع الفصؿ بالمضاؼ إليو بيف االسـ المنصكب عمى االشتغاؿ كعاممو: النحؿ: 6)

 . 59/ الكيؼ: 64/ الزمر: 9/ المزمؿ: 49/ القمر: 29-28نبل: / ال12/ يس: 13, 12/ اإلسراء: 33
 [.24]القمر:  (7)
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 ألف االستفياـ؛ بيمزة التصالو كقدـ االشتغاؿ, طريقة عمى نتبعو() ؿ مفعكؿ بو )أبشران(
 .(1)التصدير حقيا

 .(2)َّيل ىل مل يك  ىك مك لك اك يقُّٱ: قاؿ تعالى
 .(3)األرض( كدحا) أم محذكؼ, بفعؿ منصكب: (األرض)

 .(4)مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ ككرد الفصؿ بشبو الجممة في أربعة
 

 :قد -الفاصل الثالث 
 .(5)َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ: قاؿ تعالى
ير ىذا المكضع , كلـ يرد غ(6)رسالن( كقصصنا) :تقديره محذكؼ بفعؿ منصكب: (كرسالن )

 في القرآف الكريـ.
 

 الفاء:  -الفاصل الرابع 
, -أم: أمر أك نيي - الفعؿ المفسِّر طمبيان  كافإذا  - ىنا –الفاء( ) يجكز كقكع الفصؿ ب

 , كمف األمثمة عمى ذلؾ: (7)فاضربو( )زيد في النصب أجاز زائدة الفاء جعؿ مفف
 .(8)َّمه جه ين ىن من خن حن جنُّٱ: قاؿ تعالى

 : (9)ورد لفظ )الزانية والزاني( بالرفع والنصب عمى النحو اآلتي
 فيما أم: محذكؼ؛ كالخبر مبتدأ أنو يبكيوس كمذىب بالرفع, كالزاني( الزانية) الجميكر قرأ - أ

 أف بدٌ  ال الحكـ, فسيبكيو يرل أنو لذلؾ بياف فاجمدكا: كقكلو كالزاني, الزانية حكـ عميكـ يتمى
 الفاعؿ كاسـ تقديران, أك لفظان  الشرط أداة يقبؿ بما مكصكالن  خبره في الفاء الداخؿ المبتدأ يككف
 . الشرط داةأ عميو أف يدخؿ يجكز ال المفعكؿ كاسـ

                                                           

 (. 1194/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآفك (/ 196/ 27) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير1)
 [.30-29( ]النازعات: 2)
 (.1270/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف3)
 -29/ النازعػػات: 37ضػػع الفصػػؿ بشػػبو الجممػػة بػػيف االسػػـ المنصػػكب عمػػى االشػػتغاؿ كعاممػػو: الفرقػػاف: ( مكا4)

 .100/ ىكد: 24/ القمر: 30
 [.164( ]النساء: 5)

 (.409/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (6)
 (. 446/ 1) األزىرم, شرح التصريح عمى التكضيح, (7)
 [.2( ]النكر: 8)

 (.964/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآفك  ,(7/ 8), أبك حياف, ظر: البحر المحيط في التفسير ان (9)
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الزمخشرم, فيـ ال يشترطكف ما  كجكزه )فاجمدكا( الخبر أف إلى كالزجاج كالمبرد الفراء ذىب - ب
  ذكره سيبكيو.

 كركيػػس السػػماؿ كأبػػك كشػيبة جعفػػر كأبػػك فائػػد بػف كعمػػرك الثقفػػي عيسػػىك يعمػر  بػػف يحيػػى قػرأ - ت
 فاضربو. زيدان  كقكلؾ: كالزاني الزانية كاجمدكا أم: االشتغاؿ, عمى بنصبيما كالزاني( الزانية)

ككرد الفصؿ بالفاء بيف االسـ المنصكب عمى االشتغاؿ كعاممو في سبعة مكاضع محتممة 
 .(1)مف القرآف الكريـ
 الفصل بجممة ال محلَّ لها من اإلعراب:  -س الفاصل الخام

كاف االسـ المنصكب عمى إذا  بجممة صمة المكصكؿ - ىنا – يتحقؽ الفصؿ الكاجب
 ان مكصكالن عمى النحك اآلتي: االشتغاؿ اسم

 خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى االسةةةةةةةةةم الموصةةةةةةةةةول: الةةةةةةةةةذين: -
 . (2)َّمم

 عميػػو دؿي  بفعػػؿ الػػذيف() ينتصػػب أف خبػػره, كيجػػكز: أعمػػاليـ( أضػػؿٌ ) مبتػػدأ,( كفػػركا الػػذيف)
 . (3)كفركا الذيف أضؿٌ  أم: المذككر,

ي عشػر مكضػعان محػتمالن مػف الذيف( منصكبان عمى االشتغاؿ فػي اثنػ) ككرد االسـ المكصكؿ
 .(4)القرآف الكريـ

 الفصل بحرفي التنفيس: -الفاصل السادس 

 سػػػػلكتبيا, الرسػػػػالة نحػػػػك: يسػػػػبؽ حرفػػػػي التنفػػػػيس, الػػػػذم االسػػػػـ فػػػػي كالرفػػػػع النصػػػػب يجػػػػكز
 , كمف األمثمة عمى ذلؾ: (5)أحفظيا سكؼ القصيدة

                                                           

/ 9/ المزمػػؿ: 38/ المائػػدة: 2ب عمػػى االشػػتغاؿ كعاممػػو: النػػكر: ( مكاضػػع الفصػػؿ بالفػػاء بػػيف االسػػـ المنصػػك 1)
 . 56/ العنكبكت: 51/ النحؿ: 41, 40البقرة: 

 [.1]محمد:  (2)
 (.1160/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف( انظر: 3)
/ 122, 57/ النسػاء: 57, 56( مكاضع كركد االسـ المكصػكؿ )الػذيف( منصػكبان عمػى االشػتغاؿ: آؿ عمػراف: 4)

 . 21/ الطكر: 17, 8, 2, 1/ محمد: 37/ الدخاف: 9, 28 / العنكبكت:182األعراؼ: 
الصػػباف  حاشػػية العالمػػةك (, 131/ 3) , السػػيكطي,اليكامػػع ىمػػعك (, 133/ 2) , حسػػف,انظػػر: النحػػك الػػكافي (5)

/ 4) ,أبي حياف األندلسي ,ارتشاؼ الضرب مف لساف العربك (, 106/ 1) , الصباف,عمى شرح الشي  األشمكني
2164 .) 
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 .(1)َّىك مك لك اك يق ىق يف ىفُّٱ: قاؿ تعالى

  .(2)الذيف سنستدرج: أم المذككر؛ فسره محذكؼ بفعؿ نصب مكضع في الذيف() يككف أف يجكز

 .(3)َّجي ٰه مه جهُّٱ: كقاؿ تعالى

 ىػذيف غير يرد , كلـ(4)أكلئؾ كنؤتي: أم محذكؼ؛ بفعؿ نصب مكضع في يككف أف يجكز
 الكريـ. القرآف المكضعيف في

 الفصل بالم األمر:  -الفاصل السابع 

ؿ الفاصؿ بالصدارة, فيرجح نصب االسـ المتقدـ لعدـ اتصا - ىنا – يجكز كقكع الفصؿ
باالشتغاؿ؛ ألنو يضعؼ كقكع الجممة الطمبية خبران لالبتداء, فيي ليست خبرية كبالتالي ال تحتمؿ 

 االتصاؼ بالصدؽ, أك الكذب, كمف األمثمة عمى ذلؾ: 

 . (5)َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئُّٱ: قاؿ تعالى

 .(6)آمنكا الذيف لندخمف: ديركالتق نصب, مكضع في الذيف() يككف أف كيجكز

 .(7)َّيف ىف يث ىث نث مث زث  رثُّٱ: كقكلو تعالى

  .(8)نصب, كالتقدير: لنبكئف الذيف آمنكا مكضع في يككف )الذيف( أف يجكز

 كلـ يرد غير ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ.

 

 

 

                                                           

 [.182]األعراؼ:  (1)
 (.605/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (2)
 [.162( ]النساء: 3)
 (.408/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف( انظر: 4)
 [.9( ]العنكبكت: 5)
 (.1030/ 2) , العكبرم,( التبياف في إعراب القرآف6)
 [.58( ]العنكبكت: 7)
 (.1034/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف8)
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 الفصل بالتوابع:  -الفاصل الثامن 

كع كالكممة الكاحدة, جنبي, فالتابع كالمتبألف الفاصؿ ليس بل؛ -ىنا - يجكز كقكع الفصؿ
 : كذلؾ كما يلتي

 يه ىه مه جه ين ىنُّٱ: قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى الفصةةةةةةةل بةةةةةةةالعطف: - أ

 . (1)َّمي خي حي جي

  السارؽ( في قراءة مف أجاز النصب.) السارقة( معطكؼ عمى) فجاءت

 .(2)مف القرآف الكريـفي ثالثة مكاضع محتممة  - ىنا –ككرد الفصؿ 

 .(3)َّجع مظ حط مض خض حض جضُّٱ :قاؿ تعالى الفصل بالنعت: - ب

, كالتقدير: يرفع (4)االشتغاؿ عمى بنصبيما الصالح( كالعمؿ) :عبمة أبي عيسى كابف قرأ
 في القرآف الكريـ.  العمؿ الصالح يرفعو, كلـ يرد غير ىذا المكضع

 والمتتبع لمواضع الفصل في جممة االشتغال يالحظ ما يأتي: 
الفصػؿ بجممػة ال محػؿ ليػا مػف ) نيػة فكاصػؿ, كىػيبمغ عدد الفكاصػؿ فػي جممػة االشػتغاؿ ثما -

الفصػػؿ بشػبو الجممػػة, كالفصػػؿ بػػالتكابع, ك الفصػػؿ بالفػػاء, ك الفصػػؿ بالمضػػاؼ إليػو, ك اإلعػراب, 
 )قد((.  كالفصؿ بالـ األمر, كالفصؿ بحرفي التنفيس, كالفصؿ ب

نيػػا بمػػغ عػػدد مكاضػػع الفصػػؿ بالجممػػة التػػي ال محػػؿ ليػػا مػػف اإلعػػراب اثنػػي عشػػر مكضػػعنا؛ أل -
 تقع في المرتبة الثانية مف الفكاصؿ التي تكسعت فييا العرب؛ لكثرتيا في الكالـ. 

يميػػو الفصػػؿ بالمضػػاؼ إليػػو ككرد فػػي أحػػد عشػػر مكضػػعنا؛ ألف الفصػػؿ بػػيف االسػػـ المنصػػكب  -
 عمى االشتغاؿ كعاممو أفضؿ مف الفصؿ بيف المتضايفيف, فيما بمثابة اسـ كاحد. 

مكاضػػع قميمػػة جػػدنا؛ ألف العالقػػة بػػيف االسػػـ المنصػػكب عمػػى أمػػا بػػاقي الفكاصػػؿ فػػكردت فػػي  -
 االشتغاؿ كعاممو عالقة تالـز كمجاكرة؛ لذلؾ شدد النحاة عمى ضركرة عدـ الفصؿ بينيما.  

                                                           

 [.38]المائدة:  (1)
 . 9/ المزمؿ: 38/ المائدة: 2( المكاضع: النكر: 2)
 [.10( ]فاطر: 3)
 (.19/ 9) , أبك حياف,( البحر المحيط في التفسير4)
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 :الجممة الشرطية

 الشرط في المغة: - أ

ػػػرىطالشػػيف كالػػػراء كالطػػاء( أصػػػؿ يػػد)  ؿ عمػػػى عمػػػـ كعالمػػة, كمػػػا قػػارب ذلػػػؾ مػػف عمػػػـ, كالشى
فػكف بيىػا(1)بالتحريؾ(: العالمة) ػةن ييٍعرى ـٍ عىالمى يىٍت الش رىط؛ ألنييـ جعميكا ألىٍنفيًسًي ؛ كليذا سيمِّ

, كأشػراطي (2)
 أم: عالماتيا.؛ (4)َّمم خم حمُّٱ: , كمنو قكلو تعالى(3)الساعة: عالماتيا

, كاألشػراط مػف األضػداد, (5)و فػي البيػع كنحػكه, كالجمػع شػركط: إلزاـ الشػيء كالتزامػوالشرط
 .(6)فيي تستخدـ لذشراؼ كلذرذاؿ

: تعميػػؽ شػػيء بشػػيء بحيػػث إذا كجػػد األكؿ كجػػد الثػػاني, كقيػػؿ: الشػػرط مػػا يتكقػػؼ والشةةرط
عميػػو كجػػكد الشػػيء كيكػػكف خارجػػان عػػف ماىيتػػو كال يكػػكف مػػؤثران فػػي كجػػكده, كقيػػؿ: الشػػرط ىػػك مػػا 

 .(7)الحكـ عميويتكقؼ ثبكت 

اة(: تىٍرًتيب أىمر عمى أىمر آخر بػلداة,  وأدوات كجاء في المعجـ الكسيط أفي الشرط )ًعٍند الن حى
ميما : ىي اأٍلىٍلفىاظ اليًتي تٍستىٍعمؿ ًفي ىىذىا التيٍرًتيب, مثؿ: ًإفٍ الشَّْرط مف كى كى

(8). 

 الشرط في االصطالح: - ب

ء بعضيـ في تسميتو, كاتفؽ آخركف, كيمكف التمييز اىتـ النحاة بدراسة الشرط, فتباينت آرا
بيف منيجيف في دراستو: أحدىما ما يخصػص لػو بابػان أك أبكابػان متتابعػة, كاآلخػر مػا يمحػؽ دراسػتو 

 بدراسة جكاـز الفعؿ المضارع.

 

                                                           

 (.260/ 3) , الرازم,مقاييس المغة (1)
 (.212/ 11) , األزىرم,انظر: تيذيب المغة (2)
/ 1), الفيػػػكمي, باح المنيػػػرالمصػػػك (, 235/ 6) , الفراىيػػػدم,العػػػيفك (, 211/ 11) المرجػػػع السػػػابؽ,انظػػػر:  (3)

, 271/ 1) , الصػػػغاني,العبػػػاب الزاخػػػر كالمبػػػاب الفػػػاخرك (, 40/ 1لقاسػػػـ بػػػف سػػػالـ )ا, غريػػػب الحػػػديثك (, 309
 بترقيـ الشاممة آليا(.

 [.18]محمد:  (4)
 (.329/ 7) , ابف منظكر,لساف العرب (5)
 (.1136/ 3) , الجكىرم,انظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (6)
 (.166)ص:  , الجرجاني,انظر: التعريفات (7)
 (.479/ 1) , مجمع المغة العربية,نظر: المعجـ الكسيطا (8)
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ىػذا ) كاتبع المنيج األكؿ سػيبكيو, حيػث خصػص لمشػرط بابػان درس فيػو أدكات الشػرط سػماه
 صطمح الجزاء.فمـ يستعمؿ مصطمح الشرط بؿ استعمؿ م, (1)باب الجزاء(

كتػػابع المبػػرد سػػيبكيو فػػي اسػػتعمالو لمصػػطمح الجػػزاء, فخصػػص بابػػان لدراسػػة أدكات الشػػرط 
 .(3), كحذا الزجاجي حذكىما فخصص باب الجزاء(2)سٌماه )ىذا باب المجازاة كحركفيا(

 سػة جػكاـز األفعػاؿ, كػابفكىناؾ مف اتبع المنيج اآلخػر, كدرس الجممػة الشػرطية ضػمف درا
, كدرس الزمخشػػرم الجممػػة الشػػرطية فػػي مكضػػعيف مػػف (4)السػػراج فػػي كتابػػو األصػػكؿ فػػي النحػػك

كدرسػػو , (6), ككػػذلؾ فعػػؿ ابػػف يعػػيش, كابػػف الحاجػػب, كالرضػػي فػػي شػػرح الكافيػػة(5)المفصػػؿ كتابػػو
تحػػدث عنيػػا , ك (7)فػػي كتابػػو تسػػييؿ الفكائػػد كتكميػػؿ المقاصػػد تحػػت بػػاب عكامػػؿ الجػػـز ابػػف مالػػػؾ

 .(8)باب الجكاـز السيكطي تحػت

كجػػاـز  كمػف النحػػاة مػف قسػػـ أدكات جػكاـز الفعػػؿ المضػارع إلػػى قسػػميف: جػاـز لفعػػؿ كاحػد,
 .(9)لفعميف, كنجد ىذا التقسيـ عند ابف عقيؿ في شرحو أللفية ابف مالؾ

 بناء جممة الشرط: - ت
 ـ جممتاف؟ية, ىؿ ىي جممة كاحدة أتذبذب النحاة في نظرتيـ لمجممة الشرط

, كمػرد ذلػؾ التقسػيـ (10)اسػمية كفعميػة كظرفيػة"" جاء في مغني المبيب أفي الجممة تنقسـ إلػى
المسػػند أك المسػػػند إليػػػو( فػػػال عبػػرة عنػػػده بمػػػا تقػػػدـ عمييمػػا مػػػف الحػػػركؼ؛ لػػػذا ) ىػػك صػػػدر الجممػػػة
 :ية, كمػف نحػكأقائـ الزيداف كأزيد أخكؾ كلعؿ أباؾ منطمؽه كما زيده قائمان( اسػم) :فالجممة مف نحك

ف قػاـ زيػده كقػد قػاـ زيػده كىػال قمػت( فعميػة, كبالتػالي فيػك يػرل أفي الجممػة الشػرطية مػف ) أقاـ زيػده كا 
" الشرط كالجزاء عبارة عف جممتيف تربط بينيما األداة "(11)قبيؿ الفعمية  .(12), كذكر بلفي

                                                           

 (.56/ 3) ,سيبكيو ,انظر: الكتاب (1)
 (.46/ 2) , المبرد,انظر: المقتضب (2)
 (.222 -215)ص:  , الفراىيدم,انظر: الجمؿ في النحك (3)
 (.165/ 2) , ابف السراج,انظر: األصكؿ في النحك (4)
 (.439(, )ص: 333)ص:  الزمخشرم,, انظر: المفصؿ في صنعة اإلعراب (5)
/ 4) , االسػتراباذم,شرح الرضي عمى الكافية البػف الحاجػبك (, 263/ 4) ,ابف يعيش ,انظر: شرح المفصؿ (6)

81.) 
 (.235)ص:  , ابف مالؾ,انظر: تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد (7)
 (.545/ 2) , السيكطي,انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (8)
 (.26/ 4) , ابف عقيؿ,نظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾا (9)
 (.492)ص:  , ابف ىشاـ,مغني المبيب عف كتب األعاريب (10)
 (.492)ص:  المرجع السابؽ,انظر:  (11)
 (.131)ص:  نفسو,المرجع  (12)
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أضػػرب: فعميػػة كالجممػػة عمػػى أربعػػة : "الجممػػة, فقػػاؿأقسػػاـ أمػػا الزمخشػػرم, فقػػد عػػدىا مػػف 
 .(1)"كاسمية كشرطية كظرفية

فػي الحقيقػة ضػرباف: فعمٌيػةه كاسػمٌيةه؛ ذه القسػمة لفظيػة, كأفي الجممػة "كذكر ابف يعيش بػلفي ىػ
, كالجػػػػػزاء فعػػػػػؿه  ألٌف الشػػػػػرطٌية فػػػػػي التحقيػػػػػؽ مركيبػػػػػةه مػػػػػف جممتىػػػػػيف فعمٌيتىػػػػػٍيف: الشػػػػػرطي فعػػػػػؿه كفاعػػػػػؿه

 .(2)كفاعؿ"

 شرطية جممة قائمة بذاتيا إلػػىبعضيـ إلى اعتبار الجممة الأما النحاة المعاصركف فقد ماؿ 
أقسػاـ الجممػة ثالثػة: الجممػة االسػمية : "جانب الجمؿ األخرل, كمنيـ فخػر الػديف قبػاكة الػذم يقػكؿ

 كىي التي صدرىا اسـ صريح أك مؤكؿ أك اسـ فعؿ أك حرؼ غير مكفكؼ مشػبو بالفعػػؿ التػػاـ أك
 تػػػي صػػػدرىا فعػػػؿ تػػػاـ أك نػػػاقص, كالجممػػػة الػػػػشرطية كىػػػػي التػػػػيالنػػػاقص, كالجممػػػة الفعميػػػة كىػػػي ال

 .(3)صدرىا أداة شرط

 يتكػكف مػف ثالثػة أجػزاء: أداة شػرطالمطيؼ فذكر أفي أسمكب الشػرط " أما محمد حماسة عبد
 رابطة, كجممة الشرط, كجممة الجكاب, كتترابط جممة الشرط في معناىػا ترابطػان جعػؿ بعػض النحػاة

قسػػاـ الجممػػة مػػع الجممػػػة االسػػمية كالفعميػػة, كلكنيػػا فػػي حقيقػػة األمػػر جممتػػػاف يجعميػػا قسػػمان مػػف أ
 .(4)أداة الشرط حكـ إحداىما باألخرل" عمقت

كف الشػػرط مػػف بػػاب الخبػػر, كقػػد أمػػا أف الجممػػة الشػػرطية جممػػة خبريػػة أـ إنشػػائية, فقػػد يكػػ
 مف باب اإلنشاء. يككف

 – كحػػدىاعػػان, أمػػا الجممػػة األكلػػى كالػػذم يكصػػؼ بػػالخبر أك اإلنشػػاء ىػػك الشػػرط كالجػػكاب م
 .(5)فميس كذلؾ؛ ألنيا ال تفيد فائدة تامة, كال تحتمؿ صدقان كال كذبان  - فعؿ الشرط

 أدوات الشرط: - ث

ف األكلػػػى سػػػببنا, كالثانيػػػة أدكات الشػػػرط: ىػػػي كممػػػات كضػػػعت لتعميػػػؽ جممػػػة بجممػػػة, كتكػػػك 
ف شػػلنيا أف تقمػب الماضػػي إلػػى كلػػذلؾ يجػػب اسػتقباؿ الفعمػػيف بعػػدىا؛ ألف أدكات الشػرط مػػ ؛مسػببنا

 .(6)االستقباؿ كتخمص المضارع لو
                                                           

 (.229/ 1) ,ابف يعيش ,صؿشرح المف (1)
 السابؽ. رجعالم (2)
 (.19الجمؿ, قباكة, )ص انظر: إعراب الجمؿ كأشباه  (3)
 (.77بناء الجممة العربية, عبد المطيؼ, )ص  (4)
 (.337انظر: البالغة فنكنيا كأفنانيا, عباس, )ص  (5)
ىمػع اليكامػع فػي شػرح جمػع ك (, 1862/ 4) ,أبي حيػاف األندلسػي ,ظر: ارتشاؼ الضرب مف لساف العربان (6)

 (.551/ 2) , السيكطي,الجكامع
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 :(حسب عمميا)كأدكات الشرط تصنؼ إلى نكعيف 
 النوع األول:

ػػػف, مػػػا, إذمػػػا, إٍف, ) :أدكات الشػػػرط الجازمػػػة, أك مػػػا يسػػػمى أدكات الشػػػرط العاممػػػة, كىػػػي مى
 أم, حيثما(. أينما, ى, أياف, أنى,ميما, مت

 :(1)م إلى قسمينوأدوات الشرط الجازمة تقس

 إذما( كفييا خالؼ., )إف( باإلجماع) :حروف .1
 : كتتكزع عمى النحك اآلتي:أسماء .2
 مىف(.) منيا ما كضع لمداللة عمى مف يعقؿ: كىك 
 كمنيا ما كضع لمداللة عمى ما ال يعقؿ: كىك ما, كميما. 
 كمنيا ما كضع لمداللة عمى الزماف: كىك متى, كأياف. 
 ,كىك أيف, كأٌنى, كحيثما كمنيا ما كضع عمى المكاف. 
 كأدكات  ,كمنيا مػا ىػك متػردد بػيف األقسػاـ السػابقة كىػي )أم( فإنيػا بحسػب مػا تضػاؼ إليػو

 الشرط الجازمة تجـز الفعؿ المستقبؿ كالجكاب, إال أف تدخؿ في الجكاب الفاء فيرتفع.
 النوع الثاني:

 , كىي نكعاف:أدكات الشرط غير الجازمة, أك ما يسمى أدكات الشرط غير العاممة

)أما, لػكال, لكمػا, كممػا(, كنػكع يختمػؼ النحػاة فػي  :, كىيعمى عدـ جزمو نكع باتفاؽ النحاة
)إذ, كيفمػا,  :اعتباره جازمان, كقميؿه منيـ يعده جازمان, كيقصر جزمو عمى الشػعر دكف النثػر, كىػي

 .(2)لك(

ؿ المضارع, كمع ذلػؾ كأدكات الشرط غير الجاـز تدخؿ عمى جممتيف, إال أنيا ال تجـز الفع
 تظؿ متضمنة لممعنى الشرطي, كىك ارتباط الشرط بالجكاب.

 

 

 

                                                           

/ 9) , الحمبػػػػي,تمييػػػػد القكاعػػػػد بشػػػػرح تسػػػػييؿ الفكائػػػػدك (, 597/ 2لجػػػػكجرم )ا ,الػػػػذىبانظػػػػر: شػػػػرح شػػػػذكر  (1)
4320.) 

 (.406/ 4) , حسف,انظر: النحك الكافي (2)
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 :(1)صور الشرط والجزاء - ج
إذا كػػػاف الشػػػرط كالجػػػزاء جممتػػػيف فعميتػػػيف فيككنػػػاف عمػػػى أربعػػػة صػػػكر, ذكرىػػػا ابػػػف مالػػػػؾ  -

 :(2)بقكلو

 تمفيهمةةةةةةةةةةةةةةا أو متخةةةةةةةةةةةةةةالفين ...  وماضةةةةةةةةةةةةةةيين أو مضةةةةةةةةةةةةةةارعين
   

 كتتكزع عمى النحك اآلتي:

 .(3)َّهب مب خب حبُّٱيككف الفعالف ماضييف, نحك قكلو تعالى: أف  .1
أف يككنػػا مضػػارعيف, كىػػك األصػػؿ, يقػػكؿ المبػػرد: "أصػػؿ الجػػزاء أف تكػػكف أفعالػػو مضػػارعة؛  .2

 مت زت رت يبُّٱ, كمػػػف ذلػػػؾ قكلػػػو تعػػػالى: (4)ألنػػػو يعربيػػػا, كال يعػػػرب إال المضػػػارع"

 .(5)َّمث زث رث  يت ىت نت
 زب رب يئ ىئ نئُّٱك قكلػػػو تعػػػالى: أف يكػػػكف األكؿ ماضػػػيان كالثػػػاني مضػػػارعان, نحػػػ .3

 .(6)َّرت يب ىب نب مب
 يف ىف يث ىثُّٱأف يكػػػػكف األكؿ مضػػػػارعان كالثػػػػاني ماضػػػػيان, كمنػػػػو قكلػػػػو تعػػػػالى:  .4

, كىذه الصكرة قميؿه كركدىا, ذكػر ابػف (7)َّىك مك لك اك يق ىق
يعػيش: "كال يحسػػف عكػػسي ىػػذا الكجػػو بػػلف يكػكف األٌكؿ مضػػارعنا معربنػػا كالثػػاني ماضػػينا مبنيالػػا, 

 .(8))إٍف تقـ قمت("نحكى قكلؾ: 
 فإذا كاف الشرط ماضيان كالجزاء مضارعان, جاز جـز الجزاء كرفعو.

ف كاف الشرط مضارعان كالجزاء مضارعان كجب الجـز فييما. كرفع الجزاء ضعيؼ.  كا 

                                                           

, أكضػح المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾ ك (, 33/ 4) , ابػف عقيػؿ,انظر: شرح ابف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػف مالػؾ (1)
 (.867/ 2) , الصايغ,الممحة في شرح الممحةك (, 205/ 4)ابف ىشاـ, 

 (.58)ص:  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (2)
 [.7]اإلسراء:  (3)
 (.49/ 2) , المبرد,المقتضب (4)
 [.284]البقرة:  (5)
 [.15]ىكد:  (6)
 [.11]يكنس:  (7)
 (.108/ 5) ,ابف يعيش ,شرح المفصؿ (8)
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أمػػا إذا كػػػاف الجػػػكاب جممػػػة اسػػػمية كجػػػب اقترانػػو بالفػػػاء, كيجػػػكز إقامػػػة )إذا( الفجائيػػػة مقػػػاـ  -
 .(1)َّرث يت ىت نت مت زت رت يب ىبُّٱى: الفاء, كمنو قكلو تعال

 :(2)أحكام جممة الشرط - ح
 إذ ال يصح أف يككف الشرط جممة. ؛أف تككف فعمية, كيككف الفعؿ ىك الشرط .1
كجػكب الترتيػػب بػيف أجزائيػػا, فػال يجػػكز أف يتقػػدـ فعميػا, كال شػػيء مػف معمكالتيػػا عمػػى أداة  .2

 الشرط, إال إذا كانت أداة الشرط معمكلة لفعمو.
 عميا ماضي المعنى, فال يصح: إف ىطؿ المطر أمس يشرب النبات.امتناع كقكع ف .3
 -أف يكػػػػكف فعميػػػػا خبريػػػػان, أم: لػػػػيس أمػػػػران, كال نييػػػػان كال مسػػػػبكقان بػػػػلداة مػػػػف أدكات الطمػػػػب  .4

فذلؾ كم و ال يقىعي فعالن لمشرط, كذلؾ فػال يجػكز أف يقػع  -كاالستفياـ كالعىٍرًض كالٌتحضيض 
 جامدان.

أك بشػػيء لػػو  - عنػػد كثػػرة النحػػاة -بػػدكءان بحػػرؼ تنفػػيس, أك بقسػػـ امتنػاع أف يكػػكف فعميػػا م .5
الصػػدارة: كػػلدكات االسػػتفياـ كالشػػرط, أك بحػػرؼ مػػف حػػركؼ النفػػي, مثػػؿ: )مػػا, لػػف, إٍف(, 

 لكف يجكز اقترانو ب )لـ(, أك )ال( إف كاف مضارعان كاقتضى المعنى نفيو بلحدىما.
, كجازمػػػػو فػػػػي - إف كػػػػاف ماضػػػػيان  -, كمحػػػػالن - إف كػػػػاف مضػػػػارعان  -كجػػػػكب جزمػػػػو لفظػػػػان  .6

 الحالتيف أداة الشرط, بشرط أف تككف ىذه األداة الشرطية جازمة.
 :(3)والجممة الشرطية ال محلَّ لها من اإلعراب إال في حالتين

: أف تكػػكف أداة الشػػرط )إذا( فتكػػكف ظرفػػان مضػػافان, كالجممػػة الشػػرطية بعػػدىا فػػي محػػؿ جػػر األولةةى
 مضاؼ إليو.

 - عند مػف يجعميػا خبػران  -ف أداة الشرط ىي المبتدأ, كالجممة الشرطية ىي الخبر : أف تكك الثانية
 كىك األرجح.

 أحكام جممة جواب الشرط: - خ
ينبغػػي أف يكػػػكف جػػكاب الشػػػرط فعػػالن, "فػػػال تكػػكف المجػػػازاة إال بفعػػؿ؛ ألف الجػػػزاء إنمػػا يقػػػع  .1

يـ الفاء جػكاب الشػرط, , كذكر ابف ىشاـ أفي "قكل(4)ألف معنى الفعؿ فييا" ؛بالفعؿ أك بالفاء
نما جكاب الشرط الجممة"  .(5)كالصكاب أف يقاؿ رابطة لجكاب الشرط, كا 

                                                           

(1)  :  [.36]الرـك
 (.444/ 4) , حسف,النحك الكافيك (, 191/ 2) , الغالييني,انظر: جامع الدركس العربية (2)
 (.444/ 4) , حسف,انظر: النحك الكافي (3)
 (.49/ 2) , المبرد,المقتضب (4)
 (.856)ص:  , ابف ىشاـ,مغني المبيب عف كتب األعاريب (5)
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 .(1)ال بدي لجممة الجكاب مف إفادتيا معنى جديدان ال يفيـ مف جممة الشرط .2
 .(2)يجكز حذؼ جكاب الشرط كاالستغناء بالشرط عنو .3
ا كمعمكالتيػػا عمػػى أداة الشػرط, يجب تلخيرىا, فال يجكز تقديميا كال تقديـ شيء مػف أجزائيػػ .4

 :(3)كال عمى الجممة الشرطية إال في حالتيف
 د.مرفكع نحك: خيران إف تستمع تستف أف يككف الجكاب جممة مضارعية, مػضارعيا - أ
إذا( الشػػػرطية عنػػػد مػػػف يعربيػػػا ظرفػػػػان لجكابيػػػا, ككػػػذا غيرىػػػا مػػػف ) أف يكػػػكف المعمػػػكؿ ىػػػك - ب

 كف فعالن ناسخان.معمكلة لفعؿ الشرط حيف يكاألسماء الشرطية األخرل التي ال تككف 
, (4)إذا( الفجائيػػة) يصػػح أف تكػػكف جممػػة الجػػكاب اسػػمية مقترنػػة بالفػػاء الزائػػدة لمػػربط, أك ب .5

الفػػػػاء( رغػػػػـ تػػػػكافر الشػػػػركط المكجبػػػػة ليػػػػا, كقػػػػكؿ ) كقػػػػد جػػػػاءت جممػػػػة الجػػػػكاب خاليػػػػة مػػػػف
 :(5)الشاعر

 بالشةةةةةّر عنةةةةةد اهلل مةةةةةثالن والشةةةةةرن  ... َمةةةةةن َيفعةةةةةِل الَحَسةةةةةناِت اهلل َيْشةةةةةُكُرها

   
 كالتقدير: فاهلل يشكرىا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.449/ 4) , حسف,النحك الكافي انظر: (1)
 (.449/ 4) المرجع السابؽ,انظر:  (2)
 (.449/ 4نفسو, )انظر: المرجع  (3)
 (.449/ 4) , حسف,النحك الكافيك (, 38/ 4) , ابف عقيؿ,انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ (4)
, ابػػػف األصػػػكؿ فػػػي النحػػػكك (, 72/ 2) , المبػػػرد,المقتضػػػبك (, 65/ 3) ,سػػػيبكيو ,انظػػػر البيػػػت فػػػي: الكتػػػاب (5)

(, 884/ 2) , الصػػايغ,شػػرح الممحػػة الممحػػة فػػيك (, 440)ص:  , ابػػف الػػكراؽ,عمػػؿ النحػػكك (, 462/ 3) السػػراج,
 (.385)ص:  , عيد,النحك المصفىك (, 218)ص:  , ابف ىشاـ,مغني المبيب عف كتب األعاريبك 
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 المبحث األول
 الفصل النحوي في جممة أدوات الشرط الجازمة

 

 :أدوات الشرط الجازمة

 :إنْ  - أوالً 

 :(2), كاألصؿ فييا, كذلؾ لكجييف(1)إٍف( أـ أدكات الشرط) تعد  

 في إفادة المعاني الحركؼ.: أنيا حرؼ كغيرىا مف أدكاتو اسـ, كاألصؿ أحدهما

ػػٍف( لمػػف ) : أنيػػا تسػػتعمؿ فػػي جميػػع صػػكر الشػػرط, كغيرىػػا يخػػص بعػػض المكاضػػع, ؼوالثةةاني مى
 إف( مفردة تصمح لمجميع.ك) ما( لما ال يعقؿ, ككذلؾ باقييا, كؿ منيا ينفرد بمعنىك) يعقؿ,
 )إْن(: أحكام

 حض جض مصُّٱ: ى, كمػػػػػف ذلػػػػػؾ قكلػػػػػو تعػػػػػال(3)جػػػػػكاز كقػػػػػكع االسػػػػػـ بعػػػػػدىا فػػػػػي سػػػػػعة الكػػػػػالـ .1
 ال يصح ذلؾ في بقية أدكات الشرط., ك (4)َّمض خض

ذلؾ قكؿ  , كمف(6), كذىب بعضيـ إلى تخصيص ذلؾ بالضركرة(5)جكاز حذؼ الفعميف معيا .2
 الشاعر رؤبة بف العجاج:

                                                           

 , المػرادم,الجنػى الػداني فػي حػركؼ المعػانيك (, 50/ 2) , العكبػرم,انظر: المباب فػي عمػؿ البنػاء كاإلعػراب (1)
, شػػرح التصػػريح عمػػى التكضػػيحك (, 253/ 1) ف ىشػػاـ,, ابػػأكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 208)ص: 

المقاصػػد ك (, 356/ 1) , الصػػباف,حاشػػية الصػػباف عمػػى شػػرح األشػػمكنى أللفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 254/ 1) األزىػػرم,
 (.1929/ 4) , العيني,النحكية في شرح شكاىد شركح األلفية

 ,شػرح المفصػؿك (, 50/ 2) , العكبػرم,بالمباب فػي عمػؿ البنػاء كاإلعػراك (, 63/ 3) ,سيبكيو ,انظر: الكتاب (2)
 (.86/ 4) , االستراباذم,شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجبك (, 217/ 1) ,ابف يعيش

 (.63/ 3) , السيرافي,سيبكيو ,انظر: الكتاب (3)
 [.6]التكبة:  (4)
, يػػة ابػػف مالػػؾتكضػػيح المقاصػػد كالمسػػالؾ بشػػرح ألفك (, 888/ 2) , الصػػايغ,انظػػر: الممحػػة فػػي شػػرح الممحػػة (5)

, جػػامع الػػدركس العربيػػةك (, 852)ص:  , ابػػف ىشػػاـ,مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػبك (, 1288/ 3) المػػرادم,
, شػػػػػػرح الرضػػػػػي عمػػػػػى الكافيػػػػػػة البػػػػػف الحاجػػػػػػبك (, 481/ 4) , حسػػػػػف,النحػػػػػك الػػػػػػكافيك (, 197/ 2) الغاليينػػػػػي,
, كني: عمػػػى ألفيػػػة اإلمػػػاـ ابػػػف مالػػػؾحاشػػػية العالمػػػة الصػػػباف" عمػػػى شػػػرح الشػػػي  األشػػػمك (, 86/ 4) االسػػػتراباذم,

 ,ارتشاؼ الضرب مف لساف العربك (, 58/ 4) , النجار,ضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾك (, 38/ 4) الصباف,
 (.2426/ 5) ,أبي حياف األندلسي

, جػػامع الػػدركس العربيػػةك (, 1288/ 3) , المػػرادم,انظػػر: تكضػػيح المقاصػػد كالمسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ (6)
 (.197/ 2) ييني,الغال
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ن ن معةةةةةةدماً  كةةةةةةان فقيةةةةةةراً  ... قالةةةةةةت بنةةةةةةات العةةةةةةم يةةةةةةا سةةةةةةممى وا   قالةةةةةةت: وا 

   
ف كاف فقيران   يتو.رض معدمان  كالتقدير: قالت: كا 

, (2)َّخئ حئ جئ يي ىيُّ: , نحػػػػػك قكلػػػػػو تعػػػػػالى(1)ال( النافيػػػػػة) قػػػػػد تقتػػػػػرف ب .3
 مت زت رت يب ىب نب ُّٱ: , نحػػػػػػػػك قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى(3)مػػػػػػػػا() كتمحػػػػػػػػؽ بيػػػػػػػػا
 .(4)َّنت

كلػػذلؾ كػػػاف الجػػزاء باألفعػػػاؿ  ؛االحتمػػػاؿ؛ ألنيػػا فػػػي الجػػزاء مبيمػػػةإٍف( فػػػي الظػػف ك ) تسػػتعمؿ .4
يتبػيف سػبب عػدـ  - ىنػا –تكجػد, كمػف المستقبمة؛ ألنيا غير متيقنة الكقكع فقد تكجد, كقد ال 

ف دلػػػت عمػػػى االسػػػتقباؿ فيػػي لذمػػػر الكاقػػػع ال محالػػػة, نحػػػك قكلػػػو ) المجػػازاة ب إذا(؛ ألنيػػػا كا 
آتيػػػؾ إف احمػػػر  , كقكلػػػؾ: آتيػػػؾ إذا احمػػػر البسػػػر, كيقػػػبح:(5)َّجي يه ىهُّٱ: تعػػػالى

 .(6)البسر؛ ألفي كقتو معمكـ
 مت زت رت يب ىب نبُّٱ: إذا(, كمػػف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى) إٍف( مكقػػع) قػػد تسػػتعمؿ .5

إذا(, إال أنػو لٌمػا لػـ يتعػيف زمانػو, ) , فالمكت كاقػع ال محالػة, فيػي مػف مكاضػع(7)َّنت
 .(8)إٍف() جاز استعماؿ

 َمن: - ثانياً 

ػػػػف( فػػػػي أسػػػػرة األسػػػػماء, كتعػػػػرؼ بػػػػلف لفظيػػػػا كاحػػػػد مػػػػذكر, كمعنػػػػاه معنػػػػى الجػػػػنس ) تقػػػػع مى
المؤنػث, كلكػي يفػرؽ بػيف ىػذه المعػاني إلبياميا, كىي تصمح لمكاحد كاالثنػيف كالجماعػة كالمػذكر ك 

 .(10)َّمل خل حل جلُّٱ: , قاؿ تعالى(9)يالحظ الضمير الذم يعكد عمييا
                                                           

 (.33)ص:  , ابف ىشاـ,انظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب (1)
 [.40]التكبة:  (2)
 (.411)ص: ابف ىشاـ, انظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب,  (3)

 [.200]األعراؼ:  (4)
 [.1]االنشقاؽ:  (5)
 (.56/ 2) , المبرد,المقتضبك (, 113/ 5) ,ابف يعيش ,شرح المفصؿك (, 60/ 3) ,سيبكيو ,انظر: الكتاب (6)
 [.144]آؿ عمراف:  (7)
 (.113/ 5) ,ابف يعيش ,انظر: شرح المفصؿ (8)
/ 2) , ابػػػف السػػػراج,األصػػػكؿ فػػػي النحػػػكك (, 187)ص:  , الزمخشػػػرم,انظػػػر: المفصػػػؿ فػػػي صػػػنعة اإلعػػػراب (9)

(, شػرح 350/ 1) ف,, حسػالنحػك الػكافيك (, 338/ 1) , السػيكطي,ىمع اليكامع فػي شػرح جمػع الجكامػعك (, 396
 (.212/ 1) ,ابف مالؾ, التسييؿ 

 [.40]يكنس:  (10)
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 )مىف(. يؤمف( مفرد مذكر, مراعاة لمفظ) ففاعؿ

مىف( كقكعيا عمى العاقؿ, كال تقع عمى غير العاقؿ إال في مكاضع) كاألصؿ في
(1): 

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّٱ: : أف ينػػػػزؿ منزلتػػػػو, نحػػػػك قكلػػػػو تعػػػػالىأحةةةةدها
 .(2)َّ جك مق

 َّ ٍُّّٱ: : أف يقتػػرف مػػػع العاقػػؿ فػػي شػػمكؿ أك تفصػػػيؿ, كمػػف ذلػػؾ قكلػػو تعػػػالىوالثةةاني والثالةةث
  يي ىي مي خي حي جي يهُّٱ: , كالثػػػػػػػػػػاني نحػػػػػػػػػػك(3)َّمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 )كؿ دابة(. ؛ القترانو بالعاقؿ في(4)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 .(5)كزائدة مؤكدة مىف( شرطية كاستفيامية كمكصكلة كنكرة مكصكفة,) كترد

 .(6)َّرئ ّٰ ِّ ُّ َُّّٱ: كمف كركدىا شرطية جازمة قكلو تعالى

ػػف(: اسػػـ شػػرط جػػاـز يجػػـز فعمػػيف, جػػكاب الشػػرط كجػػزاءه,) ػػٍؿ(: فعػػؿ الشػػرط مجػػزكـ ) مى يىٍعمى
ػا كعالمػة جزمػو حػذؼ حػرؼ ) كعالمة جزمو السػككف, كجػكاب الشػرط ييٍجػزى بًػًو( كىػك مجػزكـ أيضن

ف لـ يعمؿ لػـ  اءن زل( بللؼ في آخره, كالتقدير: أنو إذا عمؿ سك ييج) العمة؛ ألف التقدير جزم بو, كا 
كلػػذلؾ ترتػػب الجػػكاب عمػػى الشػػرط, فمتػػى حصػػؿ عمػػؿ السػػكء حصػػؿ الجػػزاء, كمتػػى لػػـ  ؛يجػػز بػػو

 .(7)يحصؿ لـ يترتب عميو ىذا الجزاء

فقػد  إٍف( يفيد االختصار,) كقد أشار ابف جني إلى أفي تضميف أدكات الشرط االسمية معنى
 .(8)مف يقـ أقـ معو( مف ذكر جميع الناس) كفاؾ الشرط في قكلؾ:

 

                                                           

شػرح ك (, 351/ 1) , حسػف,النحػك الػكافيك (, 133/ 1) , األشػمكني,انظر: شرح األشػمكنى أللفيػة ابػف مالػؾ (1)
 (.429/ 1) , المرادم,تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾك (, 215/ 1) ,ابف مالؾ ,التسييؿ

 [.5األحقاؼ: ] (2)
 [.15]الرعد:  (3)
 [.45]النكر:  (4)
 (.55)ص:  , الزجاجي,حركؼ المعاني كالصفاتك (, 214/ 1ابف مالؾ ) ,انظر: شرح التسييؿ (5)
 [.123]النساء:  (6)
 (.15)ص:  ,ابف ىشاـ ,نظر: شرح قطر الندل كبؿ الصدلا (7)
 (.83/ 1) , ابف جني,انظر: الخصائص (8)
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 ما: - ثالثاً 

 :(1)تلتي عمى كجييف: حرفية كاسمية, أما أكجو الحرفية فيي

 ييُّٱ: أف تككف نافية: فإف دخمت عمى الجممة االسمية أعمميا الحجازيكف, نحػك قكلػو تعػالى .1
ف دخمػػت عمػػى الفعميػػة لػػـ تعمػػؿ, نحػػ(2)َّٰر ٰذ  ىف يث ىثُّٱ: ك قكلػػو تعػػالى, كا 
 .(3)َّيق ىق يف

 يلُّٱ: أف تكػػػكف مصػػػدرية: كىػػػي نكعػػػاف زمانيػػػة كغيرىػػػا, فالزمانيػػػة نحػػػك قكلػػػو تعػػػالى .2
, كأصػػمو: مػػدة دكامػػي حيػػان, كغيػػر الزمانيػػة نحػػك قكلػػو (4)َّمن زن رن مم  ام
 .(5)َّمت خت حت جتُّٱ: تعالى

 .(6)َّمن خن حن جن يم ىمُّٱ: أف تككف زائدة: نحك قكلو تعالى .3

 :(7)تكون عمى أوجهأما االسمية, ف

 .(8)َّمب زب رب يئُّٱ: : نحك قكلو تعالىاستفهامية .1

 .(9)َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئُّٱ: : نحك قكلو تعالىموصولة .2
ٍرتي بما ميٍعًجبو لىؾى ) : نحكنكرة موصوفة .3  (.مىرى
ٍيدان(. نحك :تعجبية .4  )ما أىٍحسىفى زى
 : كىي مكضكع الدراسة.شرطية .5

 

                                                           

, المػػػكجز فػػػي قكاعػػػد المغػػػة العربيػػػةك (, 399)ص:  , ابػػػف ىشػػػاـ,لمبيػػػب عػػػف كتػػػب األعاريػػػبانظػػػر: مغنػػػي ا (1)
 (.161/ 1) , الفكجكم,شرح قكاعد اإلعرابك (, 391)ص:  األفغاني,

 [.31]يكسؼ:  (2)
 [.272]البقرة:  (3)
 [.31]مريـ:  (4)
 [.128]التكبة:  (5)
 [.159]آؿ عمراف:  (6)
 (.88)ص:  , الكرمي,لنحكييفانظر: دليؿ الطالبيف لكالـ ا (7)
 [.17]طو:  (8)
 [.96]النحؿ:  (9)
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, كضػػع لمد ـي ضػػمف معنػػى فػػإف كانػػت شػػرطية فيػػي اسػػـ شػػرط جػػاـز ػػا الى يعقػػؿ ثػػ اللػػة عمػػى مى
 :(2), كىي نكعاف(1)الشيٍرط

 .(3)َّخي حي جي يه ىه مهُّٱ: : نىٍحك قىٍكلو تىعىالىى ير زمانية - أ
مالؾ, كىك ظاىر في قكلو كأبك البقاء كأبك شامة كابف كابف برم : كأثبت ذلؾ الفارسي زمانية - ب

يـ , أم: اسػػػػتقيمكا ليػػػػـ مػػػػدة اسػػػػتقامت(4)َّيه ىه مه جه ينُّٱتعػػػػالى: 
 لكـ.

ما( بما ال يعقؿ ككنيػا اسػمان, كتػدؿ  عمػى العمػكـ كاإلبيػاـ, فتقػع عمػى كػؿ شػيء, ) كتختص
عمػى ذكات غيػر اآلدميػػيف, كعمػى صػػفات اآلدميػيف, كقػػد تقػاـ الصػػفة مقػاـ المكصػػكؼ, نحػك قكلػػو 

 .(6)للدمييف - ىنا –)ما(  ػ, ف(5)َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱ: تعالى
تو, المشككؾ فيو لبعػده, كػلف تػرل شػبحان ظيػر لػؾ مػف بعيػد, كتقع كذلؾ عمى المبيـ إنساني

 .(7)ما ذاؾ؟(, فإذا شعرت أنو إنساف, قمت: )مف ىك؟() ال تشعر بو

 مهما: - رابعاً 

ـي ضػمف معنػى الشيػٍرط ػا الى يعقػؿ ثػ اسـ شػرط جػاـز كضػع لمداللػة عمػى مى
, كاختمػؼ النحػاة (8)

ا مػػػف ناحيػػة, كحػػػكؿ مجيئيػػا ظرفػػػان أك غيػػػر , ككػػاف خالفيػػػـ حػػكؿ اسػػػميتيا أك حرفيتيػػ(ميمػػػا )فػػي
 .(9)ظرؼ مف ناحية أخرل, كحكؿ ككنيا بسيطة أك مركبة, كلكنيـ مجمعكف عمى أنيا لمجزاء

 

                                                           

شػػرح ك (, 598/ 2لجػػكجرم )ا ,شػػرح شػػذكر الػػذىبك (, 434)ص:  ,ابػػف ىشػػاـ ,انظػػر: شػػرح شػػذكر الػػذىب (1)
فتح رب البرية في شػرح ك (, 399/ 2) , األزىرم,شرح التصريح عمى التكضيحك (, 48)ص:  , األزىرم,األزىرية

 (.293)ص:  ازمي,, الجنظـ اآلجركمية
 (.398)ص:  , ابف ىشاـ,انظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب (2)
 [.197]البقرة:  (3)
 [.7]التكبة:  (4)
 [.6]المؤمنكف:  (5)
 (.41/ 1) , المبرد,انظر: المقتضب (6)
 (.277/ 1) , ابف مالؾ,شرح الكافية الشافيةك (, 406/ 2) ,ابف يعيش ,انظر: شرح المفصؿ (7)
 (.599/ 2) ,لجكجرما ,شرح شذكر الذىبك (, 434)ص:  ,ابف ىشاـ ,ظر: شرح شذكر الذىبان (8)
 (.266/ 4) ,ابف يعيش ,انظر: شرح المفصؿ (9)
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لعػػكد الضػػمير  ؛أمػا خالفيػػـ حػكؿ اسػػميتيا كحرفيتيػا فقػػد اتفقػت معظػػـ اآلراء عمػى أنيػػا اسػـ
 .(2)َُّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱفي قكلو تعالى:  (1)إلييا

, كىػك السػييمي كتبعػو ابػف يسػعكف, (3)ميما( حػرؼ) ـ أفي ىناؾ مف يقكؿ أفي كذكر ابف ىشا
 :(4)يرقكؿ زى كدليميـ

ن خالها تخفى عمى الناس تعمم .... ومهما تكن عند امرئ من خميقة  وا 

 

 إٍف( بدليؿ أنو ال محؿي ليا مف اإلعراب.) حرؼ بمنزلة - ىنا –فيي 

 :(5)وهي)مهما( ثالثة معاٍن  ةوأورد ابن هشام ل

تدؿ  عمى مػا ال يعقػؿ غيػر الزمػاف مػع تضػمف معنػى الشػرط, كمنػو اآليػة السػابقة, كىػي فييػا  .1
لصػػدر, أم: ميمػػا إمػػا مبتػػدأ أك منصػػكبة عمػػى االشػػتغاؿ, فيقػػدر ليػػا عامػػؿ متعػػد؛ ألف ليػػا ا

 تحضرنا تلتنا بو.
يف أىممػػكه, حػػكيتػػدؿ  عمػػى الزمػػاف كالشػػرط, فتكػػكف ظرفػػان لفعػػؿ الشػػرط, كزعػػـ ابػػف مالػػؾ أفي الن .2

مف( في لزـك التجرد عف ) ميما( مثؿك) ما() جميع النحكييف يجعمكفكعارضو الرضي بلفي "
 .(6)الظرفية, مع أف استعماليا ظرفيف ثابت في أشعار الفصحاء مف العرب"

ميما( استفيامية, كمنيـ ابف مالؾ, كاستدلكا عميو بقكؿ عمػرك بػف ممقػط ) كىناؾ مف يرل أفي  .3
 :(7)الطائي

 أودى بنعمةةةةةةةةي وسةةةةةةةةر باليةةةةةةةةه ....  ة مهمةةةةةةةةا ليةةةةةةةةهيَمةةةةةةةةمهمةةةةةةةةا لةةةةةةةةي المَّ 

   
 مػػو( اسػػـ فعػػؿ بمعنػػى اكفػػػؼ,) كأجيػػب عميػػو بلنػػو ال دليػػؿ عمػػى قكلػػو, الحتمػػػاؿ أف تكػػكف

 ما( ىي االستفيامية.ك)
                                                           

/ 4) ,ابػػػف يعػػػيش ,شػػػرح المفصػػػؿك (, 435)ص:  , ابػػػف ىشػػػاـ,انظػػػر: مغنػػػي المبيػػػب عػػػف كتػػػب األعاريػػػب (1)
266.) 

 [.132]األعراؼ:  (2)
 (.435)ص:  , ابف ىشاـ,تب األعاريبانظر: مغني المبيب عف ك (3)

 (.6)ص:  , ابف أبي سممى,ديكاف زىير بف أبي سممى (4)
 (.436)ص:  ,السابؽ رجعانظر: الم (5)
 (.1625/ 3) , ابف مالؾ,شرح الكافية الشافية (6)
, الجنػػػى الػػػداني فػػػي حػػػركؼ المعػػػانيك (, 872/ 2) , الجػػػذامي,انظػػػر البيػػػت فػػػي: الممحػػػة فػػػي شػػػرح الممحػػػة (7)
شػػػرح الرضػػػي عمػػػى ك (, 548/ 2) , السػػػيكطي,ىمػػػع اليكامػػػع فػػػي شػػػرح جمػػػع الجكامػػػعك (, 611)ص:  لمػػػرادم,ا

, الصػػباف, حاشػػية العالمػػة الصػػباف عمػػى شػػرح الشػػي  األشػػمكنيك (, 88/ 4) , االسػػتراباذم,الكافيػػة البػػف الحاجػػب
 (.1864/ 4) ,أبي حياف األندلسي ,ارتشاؼ الضرب مف لساف العربك (, 17/ 4)
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 :(1)وأما خالفهم حول كونها بسيطة أم مركبة فقد تشعب إلى ثالثة أمور

مػػا( الزائػػدة بآخرىػػا, كمػػا تمحػػؽ حػػركؼ ) كألحقػػت بيػػامػػا(, ) ميمػػا( أصػػميا عنػػد الخميػػؿ) إفي  .1
ما ما(, فاسػتقبحكا ىػذا المفػظ؛ لتكػرار الحػرفيف, فلبػدلكا األلػؼ األكلػى ىػاء, ) الجزاء فلصبحت

 ميما(.) كالياء مف مخرج األلؼ فقالكا
اكفػػؼ عػػف كػػؿ شػػيء, مػػا  مػػا( الشػػرطية, كالمعنػػى:ك) مػػو( بمعنػػى اكفػػؼ,) أنيػػا مركبػػة مػػف .2

 تفعؿ, افعؿ.
كألفيا إمػا لمتلنيػث, أك اإللحػاؽ, كذىػب إلػى ذلػؾ , يا بسيطة كليست مركبة, ككزنيا )فعمى(أن .3

 .ابف ىشاـ
 أي: - خامساً 

لتعمػػيـ أكصػػاؼ الشػػيء, كاألكصػػاؼ مشػػتركة؛ لػػذا يمػػـز فييػػا أف تضػػاؼ  اسػػـ مػػبيـ منكػػكر
زمػاف, لفظان أك معنى إلى المكصكؼ, فيي بعضي ما تيضػاؼ إليػو, فػإف أضػفتيا إلػى الزمػاف فيػي 

ف أضفتيا إلى المكاف فيي مكاف, فإلى أم شيء أضفتىيا كانت منو  .(2)كا 
 :(3)أم( ليا عدة أكجو, كىي)

 .(4)َّحن جن مم خمُّٱنحك قكلو تعالى:  :استفهاماً  .1
 .(5)َّمم ام يل ىل مل يكُّٱ :: نحك قكلو تعالىجزاء .2
عنػى: أخػكؾ؟(, كالمأييػـ قػاـ ) الػذم(, كقكلػؾ:) : كتكصػؿ بمػا يكصػؿ بػوبمعنى )الةذي( خبر .3

 الذم قاـ أخكؾ.
                                                           

, ء كاإلعػػػػرابالمبػػػػاب فػػػػي عمػػػػؿ البنػػػػاك (, 48/ 2) , المبػػػػرد,المقتضػػػػبك (, 60/ 3) ,سػػػػيبكيو ,ظػػػػر: الكتػػػػابان (1)
 , ابػػف ىشػػاـ,مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػبك (, 408/ 2) ,ابػػف يعػػيش ,شػػرح المفصػػؿك (, 54/ 2) العكبػػرم,
 (.869/ 2) , الجذامي,الممحة في شرح الممحةك (, 436)ص: 

شػػػرح ك (, 869/ 2) , الجػػػذامي,الممحػػػة فػػػي شػػػرح الممحػػػةك (, 269/ 4) ,يعػػػيش ابػػػف ,انظػػػر: شػػػرح المفصػػػؿ (2)
, أدكات اإلعػرابك (, 547/ 2) , السػيكطي,ىمع اليكامع فػي شػرح جمػع الجكامػعك (, 72/ 4) ,ابف مالؾ ,التسييؿ
تمييػػد القكاعػػد ك (, 1868/ 4) ,أبػػي حيػػاف األندلسػػي ,ارتشػػاؼ الضػػرب مػػف لسػػاف العػػربك (, 51)ص:  البيػػاتي,
/ 6) , الشػاطبي,شرح ألفيػة ابػف مالػؾ لمشػاطبي = المقاصػد الشػافيةك (, 4327/ 9) , الحمبي,تسييؿ الفكائد بشرح
 (.423)ص: , ابف الكراؽ, عمؿ النحكك (, 104

(, 62)ص:  , الزجػػاجي,حػػركؼ المعػػاني كالصػػفاتك (, 286/ 1) , ابػػف مالػػؾ,انظػػر: شػػرح الكافيػػة الشػػافية (3)
, بتػػرقيـ الشػػاممة 34)ص:  , الػػرازم,الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػةك (, 106)ص ,, اليػػركماألزىيػػة فػػي عمػػـ الحػػركؼ

 آليا(.
 [.81]األنعاـ:  (4)
 [.110]اإلسراء:  (5)
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 : نحك قكلؾ: )مررت برجؿ أم رجؿ(, أم: رجؿ كامؿ في الرجكلية.فيه معنى المدح نعت .4
 )أم  رجؿو زيده!(. : نحك قكلؾ:تعجب .5
 )ىذا عبد اهلل أم رجؿ(. : كذلؾ بعد المعرفة, نحك قكلؾ:حال .6
 )ىػا(: لمتنبيػو, أٌم(: منػادل مفػرد,) يا(: حػرؼ نػداء,) يا أييا الرجؿ(, ؼ) : نحك قكلؾ:نداء .7

 )أم(.ػ الرجؿ(: نعت ل)
ف فعمت ىىذىا.(, أييا ٌما فعمت فمي كذا) : نحك قكلؾ:لمترجيح َبْيَن أمرين .8  أم: إف فعمت ىىذىا كا 

أٌم( مرفكعػػة عمػػى ) أٌم( نحكيػػان مػػع مقتضػػيات التركيػػب الكظػػائفي لمسػػياؽ, فتكػػكف) كتتكيػػؼ
نصػػكبة بمػػا بعػػػدىا, نحػػك قكلػػػو , كتكػػػكف م(1)َّمئ زئ رئُّٱ: االبتػػداء, نحػػك قكلػػػو تعػػالى

 بلم رجؿ مررت اليكـ؟(.) , كتككف مجركرة, نحك قكلؾ:(2)َّمل خل حلُّٱ: تعالى

أٌم( اسػػتفيامنا أك جػػزاءن, كانػػت تاٌمػػةن, كال تحتػػاج إلػػى صػػمةو, كال يعمػػؿ فييػػا مػػا ) فػػإذا كانػػت
 .(3)قبميا؛ ألف االستفياـ كالجزاء ليما صدر الكالـ

 :أين, حيثما, أّنى() - سادساً 

كىي أسماء باتفاؽ, كضعت لمداللة عمى اٍلمىكىاف ثـي ضػمنت معنػى الشيػٍرط
, كتفيػد داللتيػا (4)

 .(5)المكانية عمى عمـك األمكنة

أيػػف, حيثمػػا( ظػػرؼ مػػف ظػػركؼ األمكنػػة, مػػبيـ, يقػػع عمػػى الجيػػات السػػت, ككػػؿ مكػػاف ) ػفػػ
ا أراد أف يسػتفيـ عػف مكػاف , كالغرضي منو اإليجػازي كاالختصػار؛ ألف السػائؿ إذ(6)يستفيـ بيا عنو

أيػػف( مشػػتممة عمػػى جميػػع األمكنػػة, ) ػشػػخص, فإنػػو يحتػػاج إلػػى تكػػرار ذلػػؾ فػػي كػػؿ مػػرة, فجػػيء بػػ
 .(7)كضمنكىا معنى االستفياـ, فتقكؿ: أيف كنت؟

                                                           

 [.38]النمؿ:  (1)
 [.227]الشعراء:  (2)
 (.426, 149/ 2) ,ابف يعيش ,انظر: شرح المفصؿ (3)
شرح التصريح ك (, 48)ص:  ألزىرم,, اشرح األزىريةك (, 436)ص:  ,ابف ىشاـ ,انظر: شرح شذكر الذىب (4)

 (.294)ص:  , الحازمي,فتح رب البرية في شرح نظـ اآلجركميةك (, 399/ 2), المرادم, عمى التكضيح 
 (.868/ 2) , الجذامي,انظر: الممحة في شرح الممحة (5)
 (.269, 183/ 2) ,ابف يعيش ,انظر: شرح المفصؿ (6)
 (.134/ 3السابؽ ) رجعانظر: الم (7)
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 جس مخ جخُّٱ: , نحػػػك قكلػػػو تعػػػالى(1)أيػػػف( لمتككيػػػد كتقكيػػػة الكػػػالـ) مػػػا( بعػػػد) تػػػزاد
ٍسنناأيف( إبيامنا, كتزدا) , كىي تزيد(2)َّحس  .(3)د المجازاةي بيما حي

ا, أمػػػا )حيثمػػػا( فػػػال تكػػػكف إال شػػػرطنا كتكػػػكف )أيػػػف( شػػػرطنا, كاسػػػتفيامن
 , كال يجػػػازل بيػػػا إالٌ (4)

مىا( الزمةه لياك)
(5). 

 :(6)أٌنى( فقد أكرد السيكطي ليا دالالت عديدة) أما

 .(7)َّحض جض مص خصُّٱ: : نحك قكلو تعالىاستفهامًا بمعنى )متى( - أ
 .(8)َّهن من خنُّٱ: نحك قكلو تعالى :وبمعنى )من أين( - ب

 .(9)َّمئ خئ حئ جئ يي ىيُّٱ: : نحك قكلو تعالىبمعنى )كيف( - ت

 :)متى, أيان( - سابعاً 

ػاف ـي ضػمنت معنػى الشيػٍرط ,كىػي أسػماء باتفػاؽ, كضػعت لمداللػة عمػى الزيمى متػى( ك) ,(10) ثػ
 :(11)ليا عدة أكجو

                                                           

/ 1) , الغاليينػي,جػامع الػدركس العربيػةك (, 58/ 3) , ابػف ىشػاـ,نظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابػف مالػؾا (1)
 (.329)ص:  , ابف ىشاـ,مغني المبيب عف كتب األعاريبك (, 143

 [.87]النساء:  (2)
 (.135/ 3) ,ابف يعيش ,انظر: شرح المفصؿ (3)
 (.1867/ 4) ,األندلسي أبي حياف ,ظر: ارتشاؼ الضرب مف لساف العربان (4)
 (.160/ 2) , ابف السراج,انظر: األصكؿ في النحك (5)
أبي  ,ارتشاؼ الضرب مف لساف العربك (, 547/ 2) , السيكطي,انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (6)

 (.1867/ 4) ,حياف األندلسي
 [.223]البقرة  (7)
 [.37]آؿ عمراف:  (8)
 [.259]البقرة:  (9)
شػػػػرح ك (, 48)ص:  , األزىػػػػرم,شػػػػرح األزىريػػػػةك (, 435ابػػػػف ىشػػػػاـ )ص:  ,: شػػػػرح شػػػػذكر الػػػػذىبانظػػػػر (10)

)ص:  , الحػػػازمي,فػػػتح رب البريػػػة فػػػي شػػػرح نظػػػـ اآلجركميػػػةك (, 399/ 2) , المػػػرادم,التصػػػريح عمػػػى التكضػػػيح
295.) 

, ابػف مالػؾ شػرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػةك (, 55/ 1) , ابػف ىشػاـ,انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (11)
, شػرح التصػريح عمػى التكضػيحك (, 43/ 1) ك األشػمكني,شرح األشػمكنى أللفيػة ابػف مػالكك (, 32/ 1) ابف عقيؿ,
ارتشػػػاؼ ك (, 79/ 1) , الصػػػباف,حاشػػػية الصػػػباف عمػػػى شػػػرح األشػػػمكنى أللفيػػػة ابػػػف مالػػػؾك (, 43/ 1) المػػػرادم,

 (.200)ص  , اليركم,في عمـ الحركؼ األزىيةك (, 1864/ 4) ,أبي حياف األندلسي ,الضرب مف لساف العرب
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قػػـ أقػػـ(, فجمػػع ىػػذا المفػػظ متػػى ت) : كفييػػا معنػػى العمػػـك لجميػػع األكقػػات, نحػػك قكلػػؾ:جةةزاء .1
 .(1)جميع األكقات, كلف تحتاج أف تخص كقتان بعينو, كال يمكنؾ أف تقدر جميع األكقات

 .(2)َّجغ مع جعُّٱ: : نحك قكلو تعالىاستفهام .2
 أم: في كسطو, كقيؿ: ىي لغة ىذيؿ.: نحك قكلؾ: )جعمتو في متى الكيس(, بمعنى وسط .3
 كمو(, أم: مف كمو.ؾ: )أخرجو متى : بمعنى مف, نحك قكلحرف جر .4

تىػػى( لمجػػزاء زائػػدة ميؤكػػدة) مػػا( عمػػى) كقػػد تػػدخؿ مى
(, كمنػػو قػػكؿ ) , نحػػك:(3) ـٍ ـٍ أىقيػػ متػػى مػػا تىقيػػ

 :(4)الشاعر
 متةةةةةةةى مةةةةةةةا َيةةةةةةةَر النةةةةةةةاُس الَغِنةةةةةةةي وجةةةةةةةاُر  َفِقيةةةةةةةٌر يقولةةةةةةةوا: عةةةةةةةاِجز وَجِميةةةةةةةدُ 

   
تىػى( لزمػاف مػبيـ, مى ) إذا( لمزماف المعيف, كىك اآلتي, أما) متى( ىك أفي ك) إذا() كالفرؽ بيف
لػػك كيضػػع  (5)َّجن يم ىمُّٱ)إذا(, ففػػي قكلػػو تعػػالى:  متػػى(, كلػػـ يجػػاز بػػػ) فمػػذلؾ جػػكزم بػػػ

ا ىك متيقفي الكجكًد مشػكككنا إف الشمسي كٌكرت( لـ يحسف؛ ألنؾ تجعؿ م) إٍف(, فقيؿ:) إذا() مكافى 
 .(6)فيو

تىػػى( لكثػػرة اسػػتعماليا صػػارت أ) أيػػاف( أفي ك) متػػى() أمػػا الفػػرؽ بػػيف ( فػػي ) ظيػػرى مػػفمى أيػػافى
تىػػػى( ييسػػػتعمؿ فػػػي كػػػػٌؿ زمػػػاف, أمػػػا) الزمػػػاف, كأفي  ـي أمػػػػره ) مى ( ال ييسػػػػتعمؿ إالي فيمػػػا يػػػراد تفخػػػي أيػػػافى
ػػو, ن أم: متػػى , (8)َّٰذ يي ىيُّ: , كقكلػػو تعػػالى(7)َّحق مفُّٱحػػك قكلػػو تعػػالى: كتعظيمي

 .(9)مرساىا؟ كمتى يـك الديف؟

                                                           

 (.437)ص:  , ابف الكراؽ,انظر: عمؿ النحك (1)
 [.214]البقرة:  (2)
 ,أبػػي حيػػاف األندلسػػي ,ارتشػػاؼ الضػػرب مػػف لسػػاف العػػربك (, 135/ 3) ,ابػػف يعػػيش ,انظػػر: شػػرح المفصػػؿ (3)
(4 /1864.) 
ؿ المرتجػػك (, 98/ 4) , السػػامرائي,نحػػكمعػػاني الك (, 135/ 3) ,ابػػف يعػػيش ,انظػػر البيػػت فػػي: شػػرح المفصػػؿ (4)

 (.273)ص:  ,ابف الخشاب ,في شرح الجمؿ
 [.1]التككير:  (5)
 (.135/ 3) ,ابف يعيش ,انظر: شرح المفصؿ (6)
 [.187]األعراؼ:  (7)
 [.12]الذاريات:  (8)
 (.135/ 3) ,ابف يعيش, انظر: شرح المفصؿ (9)
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ة لسػػميـ, كأنكػػر قػػـك جزميػػا لقمتػػو, كلكثػػرة أيػػاف( فقػػد كرد كسػػر ىمزتيػػا )إيػػاف( كىػػي لغػػ) أمػػا
 .(2)َّحق مفُّٱ: نحك قكلو تعالى ,(1)كركده استفيامان 

 

 :الفصل النحوي بين أداة الشرط وفعمه - المطمب األول
 ( الزائدة:ال) ةالفصل ب - الفاصل األول

ال( النافيػػة باعتبػػار الفاصػػؿ ممغػػى عػػف العامػػؿ, فيػػك ال ) ػبػػ –ىنػػا  - يجػػكز كقػػكع الفصػػؿ
مص المضارع لالستقباؿ؛ كي ال يتدافع ذلػؾ مػع عمػؿ أدكات الشػرط؛ المتنػاع اجتمػاع عػامميف يخ

عمػػى إفادتػػو النفػػي فقػػط, فػػإذا دخػػؿ  -ىنػػا  - فػػي معمػػكؿ كاحػػد, كبالتػػالي يقتصػػر تػػلثير الفاصػػؿ
مػف ال يكرمنػي أكرمػو(, عمػؽ ) حرؼ النفي عمى فعؿ الشرط نفاه, فتعمؽ الحكـ عميو منفينػا, نحػك:

 كراـ عمى انتفاء اإلكراـ.كجكد اإل

لكف أبا حياف ذىب إلى عدـ تسمط معنى النفي عمى فعؿ الشرط نفسو, بؿ عمى متعمقو إذا 
مػػف ال يػػرد أف أكرمػػو ) كػػاف فعػػؿ الشػػرط مػػف أفعػػاؿ المشػػيئة كاإلرادة كالرؤيػػة كالظػػف, كذلػػؾ نحػػك:

 .(3)أىنو(, فمعناه: مف يريد أاٌل أكرمو أىنو

فذنيػا لكثػرة اسػتعماليا, يتخطاىػا  ؛أما )ال(: "ال( بقكلو) ػفصؿ بكبٌيف الرضي سبب جكاز ال
 .(4)العامؿ"

  هت مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئُّٱ: كمنػػػػػػػو قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى
 .(5)َّمج حج مث

 

                                                           

أبي  ,ارتشاؼ الضرب مف لساف العربك (, 546/ 2) سيكطي,, الانظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (1)
 (.1865/ 4) ,حياف األندلسي

 [.42]النازعات:  (2)
, ىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػعك (, 33)ص:  , ابػػف ىشػػاـ,انظػػر: مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب (3)

المقاصػػػػد ك (, 1888/ 4) ,أبػػػػي حيػػػػاف األندلسػػػػي ,ارتشػػػػاؼ الضػػػػرب مػػػػف لسػػػػاف العػػػػربك (, 514/ 3) السػػػػيكطي,
 (.1080/ 3) , العيني,النحكية في شرح شكاىد شركح األلفية

 (.109/ 4) , االستراباذم,شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب (4)
 [.73]األنفاؿ:  (5)
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 إٍف( ال ب) ػيكػػكف بػػ - ىنػػا –, كالجػػـز (1)ال( النافيػػةك) إٍف( الشػػرطية,) )إاٌل( مركبػػة مػػف ػفػػ
 )ال(.

 .(2)َّيب ىب نب مب زب رب يئُّٱ: قكلو تعالى - أيضان  – كمنو

ال( صػارت كجػزء مػف الفعػؿ كىػي غيػر ) ال(؛ ألف) ػإف( كلػـ يبطػؿ عمميػا بػ) ػفجاء الجـز ب
إٍف( ) إٍف(؛ ألفٌ ) ؛ كلػػػذلؾ جػػػاز أف تػػػدخؿ عمييػػػاالنفػػػي, كىػػػي تنفػػػي مػػػا فػػػي المسػػػتقبؿ عاممػػػة فػػػي

 .(3)الشرطية تختص بالمستقبؿ

 .(4)يـفي خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكر  -ىنا  - ككرد الفصؿ
 افية:لم( الن) ةالفصل ب - الفاصل الثاني

كؿ إذا كػاف فعػؿ الشػرط مضػارعان؛ الختصػاص الفاصػؿ بالػدخ -ىنػا  - يجكز كقكع الفصؿ
 عميو, فيقمب زمنو إلى الماضي.

لػػـ( ىػػك قػػكة ارتباطيػػا بالفعػػؿ الػػذم يمييػػا فصػػارت كػػالجزء ) كعمػػؿ الرضػػي جػػكاز الفصػػؿ ب
 .(5)منو, مع قمة حركفيا

 .(6)َّمل خل حل جل مك لك خكُّٱ: و تعالىكمنو قكل

لػػـ( عامػػؿ شػػديد االتصػػاؿ بمعمكلػػو, كلػػـ يقػػع إال ) إٍف(؛ ألف) ػلػػـ( ال بػػ) ػبػػ – ىنػػا –فػػالجـز 
 .(7)إف( فقد دخمت عمى الماضي في المفظ كقد كلييا االسـ) مع الفعؿ المستقبؿ في المفظ, أما

 .(8)رآف الكريـفي اثنيف كعشريف مكضعان محتمالن مف الق -ىنا  - ككرد الفصؿ
                                                           

 (.522)ص:  , المرادم,انظر: الجنى الداني في حركؼ المعاني (1)
 [.47]ىكد:  (2)
التبيػػػاف فػػػي إعػػػراب ك (, 40/ 2) , العكبػػػرم,مف مػػػف كجػػػكه اإلعػػػراب كالقػػػراءاتانظػػػر: إمػػػالء مػػػا مػػػف بػػػو الػػػرح (3)

 (.702/ 2) , العكبرم,القرآف
 .33/ يكسؼ: 47/ ىكد: 40, 39/ التكبة: 73المكاضع: األنفاؿ:  (4)
 (.109/ 4) , االستراباذم,انظر: شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب (5)
 [.24]البقرة:  (6)
المبػاب فػػي عمػؿ البنػػاء ك (, 25/ 1) , العكبػػرم,مػػا مػف بػػو الػرحمف مػػف كجػكه اإلعػػراب كالقػراءاتانظػر: إمػالء  (7)

 (.52/ 2كاإلعراب )
, 67, 41/ المائػػػدة: 176, 91, 23, 12, 12, 11/ النسػػاء: 282, 279, 265, 24المكاضػػع: البقػػػرة:  (8)

/ الػػدخاف: 5/ األحػزاب: 50: / القصػص28/ النػكر: 6/ الكيػؼ: 60/ يكسػؼ: 58/ التكبػة: 23/ األعػراؼ: 73
 .12/ المجادلة: 21
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 )ما( الزائدة: ةالفصل ب - الفاصل الثالث

كىػػػذه الزيػػػادة تكػػػكف  ,(1)مػػػا( تػػػزاد بعػػػد أدكات الشػػػرط الجازمػػػة) ؛ ألفي -ىنػػػا –يجػػكز الفصػػػؿ 
, كأيضػػان قصػػر بعػػض أدكات الشػػرط عمػػى معنػػى الجػػزاء فقػػط دكف (2)لمجػػرد التككيػػد كتقكيػػة الكػػالـ

 أيػػف(,ك) متػػى(,) فييػػا قبػػؿ الفصػػؿ, كذلػػؾ كقصػػر غيػػره مػػف المعػػاني األخػػرل التػػي كانػػت جػػائزة
 القرآف الكريـ عمى النحك اآلتي: . كتكزعت في(3)كيؼ( عمى معنى الجزاء دكف االستفياـك)

 (4)َّحس جس مخ جخُّٱقاؿ تعالى:  أين(:) اسم الشرط. 

أيػف( الشػرطية؛ لتقػكم معناىػػا ) يكثػر دخكليػا عمػػى, ك"(5)مػػا(: زائػدة) أيػف(: شػرط كمجػازاة,)
فػػػي أربعػػػة مكاضػػػع محتممػػػة مػػػف القػػػػرآف  - ىنػػػا –, ككرد الفصػػػؿ (6)رط, كيجػػػكز حػػػذفيا"فػػػي الشػػػ
 .(7)الكريـ

 من خن حن جن يم ىم مم خم حمُّٱ: قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػالى إْن(:) الحةةةةةةةةةةةةةةةرف 
 .(8)َّىن

(: فػػي مكضػػع جػػـز بالشػػرط, كاألصػػؿ:) ًيفي كزيػػدت النػػكف تككيػػدان, كصػػمح )فإمػػا تريػػي(, " تىػػرى
فإمػا تػرل( فمٌمػا زدت النػكف رددتػو إلػى ) نػكف لكػافما(, كلك نطؽ بو بغير ) ذلؾ في الخبر لدخكؿ

أصػػػمو, ككسػػػرت اليػػػاء؛ اللتقػػػاء السػػػاكنيف, ككانػػػت الكسػػػرة أكلػػػى لمفػػػرؽ بػػػيف المػػػذٌكر كالمؤٌنػػػث, ثػػػـ 
(") خٌففت اليمزة فللقيت حركتيا عمى الراء كحذفت, فصار يِّفي ترى

(9). 
                                                           

مغنػػي ك (, 58/ 3) , ابػػف ىشػػاـ,أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 59/ 3) ,سػػيبكيو ,كتػػابالانظػػر:  (1)
(, 68)ص:  , الفػػكزاف,تعجيػػؿ النػػدل بشػػرح قطػػر النػػدلك (, 413)ص:  , ابػػف ىشػػاـ,المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب

 (.400/ 1) , العيني,د شركح األلفيةالمقاصد النحكية في شرح شكاى
, ىمػع اليكامػع فػي شػرح جمػع الجكامػعك (, 329)ص:  , ابػف ىشػاـ,انظر: مغني المبيػب عػف كتػب األعاريػب (2)

, تعجيػػػػؿ النػػػػدل بشػػػػرح قطػػػػر النػػػػدلك (, 188/ 2) , الغاليينػػػػي,جػػػػامع الػػػػدركس العربيػػػػةك (, 565/ 2) السػػػػيكطي,
 (.98/ 4) ئي,, السامرامعاني النحكك (, 68)ص:  الفكزاف,

شػػػػػرح ك (, 72/ 4) ,ابػػػػف مالػػػػؾ ,شػػػػرح التسػػػػييؿك (, 143/ 1) , الغاليينػػػػػي,انظػػػػر: جػػػػامع الػػػػدركس العربيػػػػة (3)
 (.272)ص:  ,ابف الخشاب ,المرتجؿ في شرح الجمؿك (, 135/ 3) ,ابف يعيش, المفصؿ

 [.78]النساء:  (4)
 (.227/ 1) ,لنحاسا , انظر: إعراب القرآف (5)
 (.374/ 1) , العكبرم,ب القرآفالتبياف في إعرا (6)
  61/ األحزاب: 76/ النحؿ: 78/ النساء: 148المكاضع: البقرة:  (7)
 [.26]مريـ:  (8)
 (.10/ 3) ,لنحاسا ,إعراب القرآف (9)



344 
 

, )مػا(: زائػدة, )تػريٌف(:) كجاء في الجدكؿ: مضػارع مجػزـك كعالمػة  إٍف(: حرؼ شػرط جػاـز
الجػػػـز حػػػذؼ النػػػكف؛ ألنػػػو مػػػف األفعػػػاؿ الخمسػػػة, )اليػػػاء(: ضػػػمير متصػػػؿ فػػػي محػػػٌؿ رفػػػع فاعػػػؿ, 

 .(1))النكف(: نكف التككيد, )الفاء(: رابطة لجكاب الشرط

 - دائمػان  – مػا( يمييػاك) إٍف( الشرطية) إٌما( الشرطية المركبة مف) كبالتالي فالفعؿ الذم يمي
 .(2)ما( شبيت بالـ القسـ فحسف المجيء بالنكف")" فعؿ مؤكد بالنكف؛ ألففي القرآف الكريـ 

 .(3)في ستة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

 (4)َّمم ام يل ىل مل يكُّٱ: قاؿ تعالى أي(:) اسم الشرط. 

, (5)متككيدما(: فزائدة لك) أيا(, كىي شرط,) تدعكا(: مجزكـ بػك) تدعكا(,) أيان(: منصكب بػ)
فػػػػي مكضػػػػعيف محتممػػػػيف مػػػػف القػػػػرآف  -ىنػػػػا  - , ككرد الفصػػػػؿ(6)كىػػػػي تزيػػػػد إبيامػػػػان بيػػػػذه الزيػػػػادة

 .(7)الكريـ

 :فصل بالمضاف إليهال - الفاصل الرابع

أم( فقط دكف سائر أسماء الشرط األخرل؛ الختصاصيا ) ػب –ىنا  - يتعيف كجكب الفصؿ
عكض عنو  -ىنا  - ان كتقديران؛ ألنو إذا حذؼ الفاصؿدكف غيرىا باإلضافة الالزمة ليا دائمان لفظ

أٌم( ) ىػػك الػػذم يكضػػح نػػكع -ىنػػا  - , كالفاصػػؿ(8)بػػالتنكيف؛ لمداللػػة عميػػو, فيػػك كػػالمكجكد لفظػػان 
 كأشرت إلى ذلؾ مسبقان أثناء الحديث عنيا.

                                                           

 (.288/ 16) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (1)
 (.47/ 1) ,لنحاسا ,إعراب القرآف (2)
/ 40/ الرعػػػد: 46/ يػػػكنس: 58, 57/ األنفػػػاؿ: 200, 35/ األعػػػراؼ: 68نعػػػاـ: / األ38المكاضػػػع: البقػػػرة:  (3)

 .41/ الزخرؼ: 36/ فصمت: 77/ غافر: 93/ المؤمنكف: 123/ طو: 26/ مريـ: 28, 23اإلسراء: 
 [.110]اإلسراء:  (4)
(, 127/ 7) ,, أبك حيػافالبحر المحيط في التفسيرك (, 836/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (5)

 (.428/ 2) ,لدعاسا ,إعراب القرآف
 (.82/ 4) , السامرائي,انظر: معاني النحك (6)
 .28/ القصص: 110المكاضع: اإلسراء:  (7)
 , المػػرادم,شػرح التصػريح عمػى التكضػيحك (, 141/ 2) , األشػمكني,انظػر: شػرح األشػمكنى أللفيػة ابػف مالػػؾ (8)
حاشػػية الصػػباف عمػػى شػػرح ك (, 619, 565/ 2) , السػػيكطي,جكامػػعىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الك (, 692/ 1)

المفصػػؿ فػػي ك (, 11/ 1) , الغاليينػػي,جػػامع الػػدركس العربيػػةك (, 377/ 2) , الصػػباف,األشػػمكنى أللفيػػة ابػػف مالػػؾ
 (.375/ 1) , االستراباذم,شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجبك (, 118)ص:  , الزمخشرم,صنعة اإلعراب
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 .(1)َّمم ام يل ىل مل يكُّٱ: كمف ذلؾ قكلو تعالى

أراد أف  - كجػػػػؿ عػػػػز – , ككػػػػلف اهلل(2)التنػػػػكيف(: عػػػػكض مػػػػف المضػػػػاؼك) )أم(: شػػػػرطية,
 كاف.يخبر المؤمنيف بجكاز دعائو بلم اسـ مف أسمائو دكف تعييف, كفي أم زماف, كأم م

 .(3)َّخم حم جم هل مل خل حلجل مك لك خكُّٱ: كقكلو تعالى

 مػػػػا(: زائػػػػدة,) قضػػػػيت(,) ػأم(: اسػػػػـ شػػػػرط جػػػػاـز فػػػػي محػػػػؿ نصػػػػب مفعػػػػكؿ بػػػػو مقػػػػدـ لػػػػ)
 ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ., كلـ يرد غير (4)األجميف(: مضاؼ إليو)

 والمتتبع لمواضع الفصل بين أداة الشرط وفعمه يالحظ ما يأتي: 

 الفصػػػؿ ب) بمغػػت عػػدد مكاضػػػع الفصػػؿ أربعػػة فكاصػػػؿ, تكزعػػت حسػػب أكثرىػػػا كركدان إلػػى
 ال( النافية, الفصؿ بالمضاؼ إليو(. ) ما( الزائدة, الفصؿ بالفصؿ ب ) -)لـ(

كبر عدد لمكاضع الفصؿ فبمغت عدد مكاضعو اثنيف كعشريف لـ( عمى أ) حصؿ الفصؿ ب
مكضػػعان؛ ألٌف اهلل أراد أف يبػػيف لمنػػاس عجػػزىـ فػػي الماضػػي عػػف اإلتيػػاف بالفعػػؿ المػػذككر, كعػػدـ 
قدرتيـ عميو, كلكنو في الكقت ذاتو يعيد النصيحة ليـ, كيعطييـ فرصة أخرل بحمكؿ أخرل, فيال 

 .ليـ أف يتعظكا كيعكدكا إلى رشدىـ!

لػػـ( مضػػارعان, كلكنػػو قػػد ) كالخطػاب فػػي القػػرآف الكػػريـ صػالحه لكػػؿ األزمنػػة, فنجػػد الفعػػؿ بعػد
تحقػػػؽ فػػػي الػػػزمف الماضػػػي, كالمسػػػتمع يعػػػرؼ بنتيجتػػػو كيػػػؼ كانػػػت, كىػػػذا دليػػػؿ عمػػػى رحمػػػة اهلل 

 المطمقة بعباده؛ لئال يعكدكا لنفس الكرة فيحؿ عمييـ العذاب. 

 

 

 

 

 

                                                           

 [.110 ]اإلسراء: (1)
 (.127/ 7) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (2)
 [.28]القصص:  (3)
 (.428/ 2) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (4)
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 :فعل الشرط وجوابه بينالنحوي الفصل  - المطمب الثاني
 الفصل بالفاء: - الفاصل األول

 الفصل الواجب:

إذا لػػػـ تسػػػتطع أداة الشػػػرط التػػػلثير باالسػػػتقباؿ فػػػي جػػػكاب  - ىنػػػا – يتعػػػيف الفصػػػؿ بالفػػػاء
الشػػرط, فالفػػاء الفاصػػػمة تػػربط الجػػػكاب بالشػػرط, كىنػػػاؾ مكاضػػع يجػػػب اقتػػراف جػػػكاب الشػػرط فييػػػا 

 تتبعيا النحاة عمى النحك اآلتي: نحكم الناجح, فقدبالفاء, كىذه المسللة مثاؿ لمتطكر ال

إال بفعػؿ  - كيعنػي بػالجزاء الشػرط -كاعمـ أنو ال يككف جكاب الجزاء : "بدأىا سيبكيو بقكلو
أك بالفػػاء, فلمػػا الجػػكاب بالفعػػؿ فنحػػك قكلػػؾ: إف تػػلتني آتػػؾ, كأمػػا الجػػكاب بالفػػاء فقكلػػؾ: إف تػػلتني 

 .(1)فلنا صاحبؾ"

أف أصػػؿ  كالػػذم أحػػكج إلػػى إدخػػاؿ )الفػػاء( فػػي جػػكاب الجػػزاء,: "بقكلػػوكعمػػؿ السػػيرافي ذلػػؾ 
كمػان ممتبسػان بمػا ؿ الشػرط, أك كجػد مجز ًعػألنو شيء مضمكف فعميو إذا في  ؛الجكاب أف يككف مستقبالن 

 قبمو مف الشرط.

ك)إٍف( ىػػي التػػي تػػربط أحػػدىما بػػاآلخر, ثػػـ عػػرض فػػي الكػػالـ أف يجػػازل باالبتػػداء كالخبػػر 
تكا بحػرؼ يقػع بعػده لما, كال يقعاف مكقع فعؿ مجػزكـ؛ فػ)إٍف( ال تعمؿ فييك الجكاب,لنيابتيما عف 

ف  االبتداء كالخبر, كجعمكه مع ما بعده في مكضع الجكاب, كذلؾ قكلؾ: إف تزرني فعندم سعة, كا 
 .(2)تلتني فالمنزؿ لؾ"

شرط متصالن كبييف سبب اختيار )الفاء( دكف )الكاك( كدكف )ثـ(؛ ألف الجكاب يككف عقيب ال
بو, فيك يقع مف أجؿ كقكعو, ك)الفاء( تكجب ذلؾ؛ ألنيا في العطػؼ بعػد الػذم قبمػو, متصػؿ بػو, 

 .(3)أما )الكاك( فيي ال تدؿ عمى الترتيب, أٌما )ثـ( فذف بينيا كبيف ما قبميا أكثر مف ميمة

 

 

                                                           

, شػػرح كتػػاب سػػيبكيوك (, 160/ 2) , ابػػف السػػراج,األصػػكؿ فػػي النحػػككانظػػر: (, 63/ 3) ,سػػيبكيو ,الكتػػاب (1)
 (.255/ 3) السيرافي,

 (.264/ 3) لسيرافي,, اشرح كتاب سيبكيو (2)
 (.264/ 3, )انظر: المرجع السابؽ (3)
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ترانو بالفػاء, كبالتالي بٌيف سيبكيو كشٌراحو أٌف كؿ ما ال يصمح لمشرطية مف الجكاب كجب اق
ثػػـ تكسػػػع مػػف جػػػاء بعػػده مػػػف النحػػاة فػػػي القاعػػدة, كجعمػػػكا اقتػػراف جػػػكاب الشػػرط بالفػػػاء فػػي سػػػبعة 

 :(1)مكاضع, نظميا بعضيـ بقكلو
 وبمةةةةةةةةةا ولةةةةةةةةةن وبقةةةةةةةةةد وبةةةةةةةةةالتنفيس ....  اسةةةةةةةةةمية طمبيةةةةةةةةةة وبجامةةةةةةةةةد

   
كأكلػػى األشػػياء بػػو: الفػػاء : "فػػذكر الرضػػي قكلػػو, كعمػػؿ النحػػاة سػػبب كجػػكب الفصػػؿ بالفػػاء

مناسػػبتو لمجػػزاء معنػػى؛ ألف معنػػاه: التعقيػػب بػػال فصػػؿ, كالجػػزاء متعقػػب لمشػػرط كػػذلؾ, ىػػذا إلػػى ل
 .(2)خفتيا لفظان"

أما ابف يعيش فبٌيف سبب اختصاص الفاء بذلؾ مف دكف سائر حركؼ العطؼ األخرل في 
, إذ لػيس فػي حػركؼ عٌمػا قبميػا , كتيؤًذف بلٌف ما بعػدىا مسػبيبه أتكا بالفاء؛ ألنيا تفيد االتٌباعى : "قكلو

د فيو ىذا المعنى سكل الفاء, فمػف ذلػؾ قكلػؾ: إف أتػاؾ زيػده فلٍكًرٍمػو(؛ أال تػرل ) العطؼ حرؼه يكجى
 .(3)أٌنو لكال الفاءي, لـ ييٍعمىـ أٌف اإلكراـ متحقِّؽه باإلتياف"

؛ كأجابكا الشرط بالفاء فقػالكا: إف تزرنػي فػلزكرؾ: "كذكر أبك حياف قكؿ الفراء في ذلؾ بقكلو
 .(4)ليدلكا عمى اتصاؿ الجكاب باألكؿ"

 :(5)كأظير المرادم الفاء الرابطة في أبيات نظميا عف أقساـ الفاء بقكلو
 عمةةةةةةى سةةةةةةببية, فةةةةةةي كةةةةةةل حةةةةةةال .... ورابطةةةةةةة الجةةةةةةواب, تةةةةةةدل فيةةةةةةه

   
نمػا جػكاب  كبٌيف ابف ىشاـ أٌف ىذه الفاء رابطة لجكاب الشرط, كليست ىي جكاب الشػرط, كا 

 .(6)تمي الفاء فيي كحدة كاحدة في مكضع جـز لجكاب الشرط الشرط الجممة التي

أما القاعػدة العامػة التػي فصػميا فقيػاء النحػك فػي جميػع عصػكره حػكؿ كجػكب اقتػراف جػكاب 
كػػػؿ مػػا ال يصػػػمح لمشػػػرط مػػف جمػػػؿ الجػػكاب يجػػػب اقترانػػو بالفػػػاء, كعػػػدـ : "الشػػرط بالفػػػاء فيػػي أفي 

ػ ة, كجامػػدة الفعػػؿ لػػذاتيا, كفػػي الجمػػؿ المسػػبكقة بػػالصػػالحية يتحقػػؽ فػػي الجممػػة االسػػمية كاإلنشػػائي
                                                           

(, 93)ص:  , األفغػاني,اعد المغة العربيةالمكجز في قك ك (, 463/ 4) , حسف,انظر البيت في: النحك الكافي (1)
(, 49/ 4) , النجار,ضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾك (, 19البف ىشاـ )ص:  ,شرح قطر الندل كبؿ الصدلك 
 (.385)ص:  , عيد,صفىالنحك المك 
 (.110/ 4) , االستراباذم,شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب (2)
 (.111/ 5) ,ابف يعيش ,شرح المفصؿ (3)
 (.1877/ 4) ,أبي حياف األندلسي ,ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب (4)
 (.78)ص:  , المرادم,الجنى الداني في حركؼ المعاني (5)
 (.856)ص:  ابف ىشاـ, كتب األعاريب, انظر: مغني المبيب عف (6)
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قػػد( ) ػإٍف( النافيػػات, لمػػا اقتػػرف بيػػا مػػف تمػػؾ الحػػركؼ, كفػػي الجمػػؿ المسػػبكقة بػػ) لػػف( أك) )مػػا( أك
 .(1)سكؼ(؛ لما تفيده ىذه الحركؼ مف إثبات يتنافى مع الشرط") لفظان أك تقديران, أك السيف أك

 النحك اآلتي: صؿ كاجب كجائز, عمىبالفاء( إلى قسميف: ف) كينقسـ الفصؿ
 :(2)كيتكزع عمى النحك اآلتي الفصل الواجب: - أوالً 

: كذلؾ ألف الجممة االسمية ال تصمح ألف تككف جكابان لمشػرط؛ أن يكون الجواب جممة اسمية .1
... فلمػػا جػػكاب الشػػرط: "لعػػدـ داللتيػػا عمػػى الحػػدث الػػذم يطمبػػو الشػػرط, كعٌبػػر المػػرادم بقكلػػو

 , كتتكزع عمى النحك اآلتي:(3)كف فعالن صالحان لجعمو شرطان"فلصمو أف يك
 الجممة االسمية المجردة: - أ

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّ: قػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػالى إن(:) أداة الشةةةةةةةةةةةةرط 
ٌَّّ(4). 

, كفػي ىػذه اآليػة تفضػيؿ لصػدقة (5)الجممة جػكاب الشػرط, كمكضػعيا جػـز: )فيك خير لكـ(
 - , ككرد الفصػؿ(6)مع عميو غير المعطػيالسر؛ ألف فييا إبقاء عمى ماء كجو الفقير, حيث لـ يط

 .(7)في اثنيف كسبعيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا 

 
                                                           

 (.188, )ص, ىاركفاألساليب اإلنشائية في النحك العربي (1)
)ص:  , ابػف ىشػاـ,مغنػي المبيػب عػف كتػب األعاريػبك (, 443)ص:  ,ابف ىشاـ ,انظر: شرح شذكر الذىب (2)

(, 192/ 2) اليينػػي,, الغجػػامع الػدركس العربيػػةك (, 405/ 2) , المػرادم,شػرح التصػػريح عمػى التكضػػيحك (, 217
/ 2) , الفػػكزاف,دليػؿ السػػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 210/ 4), ابػف ىشػاـ, أكضػح المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػػف مالػؾك 

/ 4) , النجػار,ضياء السػالؾ إلػى أكضػح المسػالؾك (, 72)ص:  , الفكزاف,تعجيؿ الندل بشرح قطر الندل ك(,42
رشػػاد السػػالؾ إلػػى حػػؿ ألفيػػة ابػػف ك (, 126)ص:  العنػػزم, ,المنيػاج المختصػػر فػػي عممػػي النحػػك كالصػػرؼك (, 47 ا 
 (. 158)ص:  , النشرتي,الرابط كأثره في التراكيب في العربيةك (, 803/ 2) , ابف قيـ الجكزية,مالؾ

 (.66)ص:  , المرادم,الجنى الداني في حركؼ المعاني (3)
 [.271]البقرة:  (4)
 (.221/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (5)
 (.67/ 3) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (6)
, 282, 280, 279, 271, 265, 240, 239, 237, 233, 233, 220, 137المكاضع: البقرة:  (7)

, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 3/ النساء: 160, 20/ اؿ عمراف: 230, 229, 196, 193, 180, 283
/ 139, 17, 17/األنعاـ: 107/ المائدة: 176, 176, 176, 135, 128, 92, 92, 25, 23, 12, 12

/ 60/ يكسؼ: 35/ ىكد: 104, 107, 107, 84, 71, 46 / يكنس:11, 3/ التكبة: 72, 19األنفاؿ: 
/ الكاقعة: 81/ الزخرؼ: 49, 38, 24, 24/ فصمت: 54/ النكر: 7/ اإلسراء: 82/ النحؿ: 40, 5الرعد: 

 .77/ غافر: 50/ سبل: 5األحزاب: / 4/ الطالؽ: 12/ التغابف: 92, 90, 88
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 :)مي زي ري ٰى ين  ىن نن منزنٱُّ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: اسةةةةةم الشةةةةةرط )َمةةةةةن 
 .(1) َّ خئ حئ جئ  ييىي ني

ػػففلكلئػػؾ أصػػحاب النػػار) , (2)كقػػرف بالفػػاء؛ ألف جػػكاب الشػػرط جممػػة اسػػمية(, (: جػػكاب )مى
 .(3)مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ سبعيففي ثمانية ك  -ىنا  - ككرد الفصؿ

 (4)َّحم جم هل مل خل حل جل مكُّٱ: قاؿ تعالى ما(:) اسم الشرط. 
الفػاء(: ) ,(5)فممكالديف(: جكاب الشػرط) ما(: شرطية في مكضع نصب بالفعؿ الذم بعدىا,)

فيػػػػك  رابطػػػػة لجػػػػكاب الشػػػػرط, كالجػػػػار كالمجػػػػركر متعمقػػػػاف بمحػػػػذكؼ خبػػػػر لمبتػػػػدأ محػػػػذكؼ, أم:
في ثمانيػة عشػر  -ىنا  - , ككرد الفصؿ(6)لمكالديف, كالجممة االسمية في محؿ جـز جكاب الشرط

 .(7)مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ
 (8)َّمم ام يل ىل مل يكُّٱ: قاؿ تعالى أي(:) اسم الشرط. 

)أيػػان(: اسػػـ شػػرط جػػاـز فػػي محػػؿ نصػػب مفعػػكؿ بػػو مقػػدـ, )مػػا(: زائػػدة, )تػػدعكا(: مضػػارع 
؛ ألنػػػو جممػػػة اسػػػمية مجػػػردة, ككرد (9)نػػػو فعػػػؿ الشػػػرط, )الفػػػاء(: رابطػػػة لجػػػكاب الشػػػرطمجػػػزكـ؛ أل
 .(10)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ -ىنا  -الفصؿ 

                                                           

 [.81]البقرة:  (1)
 (135/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (2)
, 196, 196, 196, 178, 178, 185 ,184, 184, 181, 121, 112, 81المكاضع: البقرة:  (3)

ئدة: / الما134, 124, 93, 92, 92, 69, 25/ النساء: 94, 82/ اؿ عمراف: 275, 275, 229, 217
/ 23/ التكبة: 178, 178, 9, 8/ األعراؼ: 104, 104, 160/ األنعاـ: 95, 94, 89, 47, 45, 45, 44

, 7/ المؤمنكف: 30/ الحج: 29/ األنبياء: 17/ الكيؼ: 97, 72, 71, 19/ اإلسراء: 106/ النحؿ: 17ىكد: 
: 84/ القصص: 89/ النمؿ: 52, 55/ النكر: 117, 103, 102 / الزمر: 39, 10اطر: / ف44, 44/ الرـك
/ 9/ الممتحنة: 11/ الحجرات: 15, 15/ الجاثية:  41, 40/ الشكرل: 46, 46/ فصمت: 40/ غافر: 41

 .14/ الجف: 31/ المعارج: 3/ الطالؽ: 16/ التغابف: 4, 4/ المجادلة: 9المنافقكف: 
 [.215]البقرة:  (4)
 .(173/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (5)
 (.318/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (6)
/  118, 118, 22/ المائدة: 170, 79, 79/ النساء: 166/ اؿ عمراف: 272, 215المكاضع: البقرة:  (7)

: 53النحؿ:  / القصص: 7, 5/ الحشر: 36, 30, 10/ الشكرل: 2, 2/ فاطر: 47, 39/ سبل: 39/ الرـك
 .136/ األنعاـ: 60
 [.110اء: ]اإلسر  (8)
 (.207/ 2) ,لدعاس, اانظر: إعراب القرآف (9)
 .28/ القصص: 110المكاضع: اإلسراء:  (10)



350 
 

 الجممة االسمية المصدرة بناسخ: - ب
 (1)َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّٱ: قاؿ تعالى إْن(:) حرف الشرط. 

, )عزمػػػكا(: فعػػػؿ الشػػػرط,) سػػػميع عمػػػيـ(: فػػػي محػػػؿ جػػػـز فػػػإف اهلل ) إف(: حػػػرؼ شػػػرط جػػػاـز
بالفػػاء؛ ألف الجممػة مصػػدرة بناسػػ , كقيػػؿ: جػػكاب الشػػرط  -ىنػػا  - جػكاب الشػػرط, كاقتػػرف الجػػكاب

فػي ثالثػة كثالثػيف مكضػعان محػتمالن مػف القػػرآف  -ىنػا  - , ككرد الفصػؿ(2)محػذكؼ تقػديره فميكقعػكه
 .(3)الكريـ

 (4)َّىن نن من زن رن مم امُّٱ: قاؿ تعالى َمْن(:) اسم الشرط. 
( في محؿ جـز جكاب الشرط) الفاء(: رابطة لجكاب الشرط, كجممة) مف( شرطية,)  .(5)إفي

خيػػران( نكػػرة فػػي سػػياؽ الشػػرط فيػػي عامػػة؛ لإلتيػػاف بحكػػـ كمػػي فػػي أفعػػاؿ الخيػػرات ) كجػػاءت
 -ىنػا  - , ككرد الفصػؿ(6)خيػران( خصػكص السػعي) كميا مف فرائض كنكافؿ, كلػيس المقصػكد مػف

 .(7)محتمالن مف القرآف الكريـ مكضعان  سبعة كخمسيففي 
 (8)َّحي جي ٰه مه جه هن من خنُّٱ: قاؿ تعالى ما(:) اسم الشرط. 

فإف اهلل بو عميـ(: إفي ) الفاء(: رابطة لجكاب الشرط,) تفعمكا(: فعؿ الشرط,) ,(9)ما(: شرط)
ىنػا  - , ككرد الفصػؿ(10)كلفظ الجاللة اسػميا كعمػيـ خبرىػا, كالجممػة فػي محػؿ جػـز جػكاب الشػرط

 .(11)ي خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـف -

                                                           

 [.227]البقرة:  (1)
 (.94/ 1) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (2)
/ اؿ عمراف:  226, 192, 282, 227 203, 203, 197, 182, 173, 158, 38المكاضع: البقرة:  (3)

/ الرعد: 186, 35/ األعراؼ: 48/ األنعاـ: 149, 135, 131, 129, 128, 104/ النساء: 186, 63, 32
/ اإلسراء: 37/ النحؿ: 8/ إبراىيـ: 38, 3/ ىكد: 106/ يكنس: 96/ التكبة: 39/ األنفاؿ: 94/ األنبياء: 33
/غافر:  37, 36, 7/ الزمر: 54, 29/ األحزاب: 107/ المؤمنكف: 40/النكر: 18, 5/ الحج: 7/ طو: 25
 .4/ التحريـ: 41/ الزخرؼ: 46, 44/ الشكرل: 33
 [.158]البقرة:  (4)
 (.219/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (5)
 (.64/ 2) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (6)
/ 51, 115, 56, 39, 3/ المائػػػػػدة: 97, 19/ اؿ عمػػػػػراف: 283, 249, 211, 158المكاضػػػػػع: البقػػػػػرة:  (7)

/ اإلسػػراء: 115/ النحػػؿ: 36, 36/ إبػػراىيـ: 90/ يكسػػؼ: 63/ التكبػػة: 13, 49/ األنفػػاؿ: 145, 54األنعػػاـ: 
/ 13/ الفػػتح: 43/ الشػػكرل: 12/ لقمػػاف: 5/ العنكبػػكت: 40, 11/ النمػػؿ: 71/ الفرقػػاف: 124, 74/ طػػو: 63

 .33, 21/ النكر: 32, 4/ الحج: 23/ الجف: 4/ الحشر: 24/ الحديد: 6الممتحنة: 
 [.215البقرة: ] (8)
 (.173/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (9)
 (.89/ 1) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (10)
 .127/ النساء: 92/ اؿ عمراف: 273, 270, 215المكاضع: البقرة:  (11)
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: بٌيف الرضي أنكاع الجممػة الطمبيػة, كحكميػا مػف حيػث كجػكب أن يكون الجواب جممة طمبية .2
إف الجػزاء إف كػاف جممػة طمبيػة كػاألمر كالنيػي : "اتصاليا بالفاء إذا كقعت جكابان لمشرط بقكلػو

, (1)ء, يجػػب مقارنتيػػا لعالمػػة الجػػزاء"كاالسػػتفياـ كالتمنػػي كالعػػرض كالتحضػػيض كالػػدعاء كالنػػدا
, كيتػػكزع عمػػى النحػػك (2)كفػػي الطمبيػػة لتمحضػػيا لالسػػتقباؿ": "ثػػـ بػػيف سػػبب دخػػكؿ الفػػاء بقكلػػو

 اآلتي:
 األمر: - أ

 (3)َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ: قاؿ تعالى إن(:) حرف الشرط. 

(: فعػؿ الشػرط,) ًإف(: أداة الشرط,)  :نػو كقػع طمبينػا أم: جػكاب الشػرط, كلكفىػاتيًبعيكًني() كيٍنػتيـٍ
أمػػران, كالطمػػب ال يقػػع فعػػالن لمشػػرط, كمػػا داـ جػػكاب الشػػرط ال يصػػح أف يقػػع فعػػالن لمشػػرط, فيجػػب 

 .(5)ة كستيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـتفي س -ىنا  - , ككرد الفصؿ(4)إلحاؽ الفاء بو

 (6)َّحئ جئ يي ىي نيُّٱ: قاؿ تعالى َمن(:) اسم الشرط. 

الفػػاء(: ) بتػػدأ, )شػػيد(: فعػػؿ مػػاض فػػي محػػؿ جػػـز فعػػؿ الشػػرط,مػػف(: اسػػـ شػػرط جػػاـز م)
فػػػي ثالثػػػة عشػػػر مكضػػػعان  -ىنػػػا  - , ككرد الفصػػػؿ(7)رابطػػػة لجػػػكاب الشػػػرط؛ ألف الجممػػػة طمبيػػػة

 .(8)محتمالن مف القرآف الكريـ

 

                                                           

 (.110/ 4) , االستراباذم,شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب (1)
 (.114 /4) ,المرجع السابؽ (2)
 [.31]آؿ عمراف:  (3)
 (.20)ص:  ,ابف ىشاـ ,انظر: شرح قطر الندل كبؿ الصدل (4)
/ 179, 64, 31, 20/ اؿ عمراف: 209, 191, 94, 283, 282, 279, 24, 23المكاضع: البقرة:  (5)

/ 92, 49, 42, 42, 41, 41, 6, 6/ المائدة: 91, 89, 59, 43, 35, 16, 15, 6, 4, 3النساء: 
, 12, 6, 5, 3/ التكبة: 62, 61, 40, 58, 57, 32/ األنفاؿ: 106, 87, 200/ األعراؼ:147ـ: األنعا
/ 216/ الشعراء: 28/ النكر: 68/ الحج: 109/ األنبياء: 126/ النحؿ: 94, 41/ يكنس: 129, 83, 24

لجمعة: / ا11/ الممتحنة: 9, 9, 6/ الحجرات: 21/ الدخاف: 36, 13/ فصمت: 28/ األحزاب: 50القصص: 
 .26مريـ:  /28/ اإلسراء: 39/ المرسالت: 6
 [.185]البقرة:  (6)
 (.262/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (7)
/ 110, 29, 29/ الكيػػؼ: 111/ التكبػػة: 6, 6/ النسػػاء: 61/ اؿ عمػػراف: 194, 185المكاضػػع: البقػػرة:  (8)

 .7/ الطالؽ: 92/ النمؿ: 15/ الحج: 75مريـ: 
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 (1)َّزث رث يت ىت نتُّٱ: قاؿ تعالى ما(:) اسم الشرط. 
الفػػاء(: ) ب مفعػػكؿ مقػػدـ,مػػا(: يجػػكز أف تكػػكف شػػرطية أك مكصػػكلة, كىػػي فػػي محػػؿ نصػػ)

فػي خمسػة  - ىنػا –, ككرد الفصػؿ (2)ذركه(: فعؿ أمر, كفاعمو كمفعكلو) كاقعة في جكاب الشرط,
 .(3)مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ

 االستفهام: - ب
 (4)َّىث نث مث زث رث يت ىت نتُّٱ: قاؿ تعالى إْن(:) حرف الشرط. 

مػػػػف(: اسػػػػـ ك) كاب الشػػػػرط,الفػػػػاء(: رابطػػػػة لجػػػػ) يخػػػػذلكـ(: فعػػػػؿ الشػػػػرط,ك) إف(: شػػػػرطية,)
: (فمػف) اسـ اشارة في محؿ رفػع خبػر المبتػدأ, كجممػة ذا(:, ك)استفياـ إنكارم في محؿ رفع مبتدأ

, كلػـ (6)إنكػارم؛ أم: فػال ينصػركـ أحػد غيػره - ىنػا –, كاالسػتفياـ (5)في محؿ جـز جكاب الشػرط
  ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.يرد غ

فمػا اآلية السػابقة,  كقد اجتمع ذلؾ في اسمية طمبية في آف كاحد,كقد تككف الجممة الكاحدة 
ػػػٍدرىا اسػػػـ كىػػػك ػػػٍف( اسػػػـ االسػػػتفياـ, كطمبيػػػة؛ ألف) بعػػػد الفػػػاء جممػػػة اسػػػمية؛ ألف صى ػػػٍف( فييػػػا ) مى مى

 )الذم( خبريه. مىٍف( مبتدأ كالمكصكؿك) استفيامية, كاالستفياـ مف أنكاع الطمب,

 النهَي: - ت
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: ىقػػػػاؿ تعػػػػػال إْن(:) حةةةةرف الشةةةةرط 

 .(7)َّيم
,) إف(: شػػػرطية جازمػػػة,) الفػػػاء(: رابطػػػة لجػػػكاب ) لػػػـ تجػػػدكا(: فعػػػؿ الشػػػرط مضػػػارع مجػػػزـك

فػي ثمانيػة مكاضػع محتممػة مػف  -ىنا  - , ككرد الفصؿ(8)ال الناىية() الشرط كجكبان ؛ لتصدره ب
 .(9)القرآف الكريـ

                                                           

 [.47ؼ: ]يكس (1)
 (.505/ 4) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (2)
 .47/ يكسؼ: 7/ التكبة: 24/ النساء: 7المكاضع: الحشر:  (3)
 [.160]آؿ عمراف:  (4)
 (.91/ 2) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (5)
 (.153/ 4) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (6)
 [.28]النساء:  (7)
 (.589/ 6) , دركيش,إعراب القرآف كبيانو انظر: (8)
 .23اإلسراء:  28/ النكر: 76, 70/ الكيؼ: 150, 68/ األنعاـ: 34, 20المكاضع: النساء:  (9)
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 جم هل مل خل حل جل مك لك خكُّٱقػػاؿ تعػػالى:  مةةن(:) اسةةم الشةةرط 
 .(2), في قراءة ابف كثير(1)َّخم حم

فال يخاؼ( جكاب الشرط, كاقترانو بالفاء دليؿ عمى أف الجممة غير صالحة لمػكاالة ) جاءت
ما أف يككف الكالـ عمى نية اال ستئناؼ. كالتقدير: أداة الشرط, كبالتالي إما أف تككف )ال( ناىية, كا 

 فيك ال يخاؼ.

يػػػد عػػػدـ التػػػردد فػػػي حصػػػكؿ األمػػػف مػػػف الظمػػػـ كصػػػيغة الجػػػـز عمػػػى قػػػراءة ابػػػف كثيػػػر, كتف
 .(4)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا –, ككرد الفصؿ (3)كاليضـ

 لػيس(,) بػئس(,) ًنعػـ(,) : كذلؾ مثؿأن يكون الجواب جممة فعمية فعمها جامد  ير متصرف .3
 مى النحك اآلتي:مطمقان, كتتكزع ععسى(, ككجب اقترانيا بالفاء؛ ألنيا ال تدؿ  عمى الزماف )

 ِنعم(:الفعل ) - أ
 (5)َّحي جي يه ىه مهُّٱ: قاؿ تعالى: إْن() حرف الشرط. 

 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ., كلـ يرد غ(6)فعؿ جامد ال يككف فيو مستقبؿ: )فنعما(
 ليس(:الفعل ) - ب

 (7)َّمع جع مظ حط مض خض حض جضُّٱ: قاؿ تعالى َمن(:) اسم الشرط. 
,ك) فع مبتدأ,مف(: اسـ شرط جاـز في محؿ ر ) جاءت الفػاء(: ) يفعؿ(: فعػؿ الشػرط مجػزـك

فػي ثالثػة مكاضػع  - ىنػا –, ككرد الفصػؿ (8)لػيس() رابطة لجكاب الشرط؛ ألنو جممػة فعميػا جامػد
 .(9)محتممة مف القرآف الكريـ

 

                                                           

 [.112طو: ] (1)
(, 159/ 2) ,ألزىػرما ,معػاني القػراءاتك (, 424)ص:  , ابػف مجاىػد البغػدادم,انظر: السػبعة فػي القػراءات (2)
 (.298)ص:  , النيسابكرم,المبسكط في القراءات العشرك (, 251/ 5) ابف عبد الغفار, ,الحجة لمقراء السبعةك 
 (.312/ 16) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (3)
 .23/ لقماف: 112المكاضع: طو:  (4)
 [.271]البقرة:  (5)
 (.221/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (6)
 [.28]آؿ عمراف:  (7)
 (.488/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (8)
 .32/ األحقاؼ: 28/ اؿ عمراف: 249المكاضع: البقرة:  (9)
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 عسى(:الفعل ) - ت
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱقػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  إن(:) حةةةةةرف الشةةةةةرط 

 .(1)َّٰى ين ىن نن

 عسػػى(: مػػاض جامػػد؛ لػػذلؾ اقتػػرف جػػكاب الشػػرط بالفػػاء,ك) جػػكاب,الفػػاء( رابطػػة لم) جػػاءت
فػػي مكضػػعيف محتممػػيف  -ىنػػا  - , ككرد الفصػػؿ(2)جممػػة عسػػى(: فػػي محػػؿ جػػـز جػػكاب الشػػرطك)

 .(3)مف القرآف الكريـ
 ساء(:الفعل ) - ث

 (4)َّىه مه جه ين ىن من خنُّٱ: قاؿ تعالى َمن(:) اسم الشرط. 
الفاء(: رابطػة لجػكاب الشػرط؛ التصػالو ) ,يكف(: فعؿ الشرط) مف(: اسـ شرط جاـز مبتدأ,)

 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ., كلـ يرد غ(5)ساء() بفعؿ جامد إلنشاء الذـ
 أن يكون الجواب جممة فعمية فعمها منفي بة )ما(: .4

 (6)َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱقاؿ تعالى:  إْن(:) حرف الشرط. 

مػػا(: ) الفػػاء(: رابطػػة,) رط,تػػكليتـ(: فعػػؿ كفاعػػؿ فػػي محػػؿ جػػـز فعػػؿ الشػػ) إف(: شػػرطية,)
فػي  - ىنػا –, ككرد الفصػؿ (7)سللتكـ(: فعؿ كفاعػؿ, كالجممػة فػي محػؿ جػـز جػكاب الشػرط) نافية

 .(8)أربعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ

 

 

                                                           

 [.40-39]الكيؼ:  (1)
مغنػي المبيػب ك (, 442)ص:  ,ابػف ىشػاـ ,شػرح شػذكر الػذىبك (, 219/ 2) ,لػدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (2)

 (.217)ص:  , ابف ىشاـ,عف كتب األعاريب
 .19/ النساء: 40 -39ضع: الكيؼ: المكا (3)
 [.38]النساء:  (4)
 (.197/ 1) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (5)
 [.72]يكنس:  (6)
عراب القرآفك (, 278/ 4) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (7) مبػادئ قكاعػد المغػة ك (, 36/ 2) ,لػدعاسا ,ا 

 (.21)ص:  , مير,العربية
 .48/ الشكرل: 72/ يكنس: 67مائدة: / ال90المكاضع: النساء:  (8)
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 (1)َّخن حن جن يم ىم ممُّٱ: قاؿ تعالى َمن(:) اسم الشرط. 

)الفػػاء(: رابطػػة )مػػف(: شػػرطية جازمػػة, )تػػكلى(: فعػػؿ مػػاض فػػي محػػؿ جػػـز فعػػؿ الشػػرط, 
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ., كلـ يرد غ(2)لجكاب الشرط؛ التصالو بحرؼ نفي )ما(

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱ: قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى مةةةةةةةا(:) اسةةةةةةةم الشةةةةةةةرط 
 .(3)َّزئ

أفاء(: فعؿ الشرط ) ,(4)ما( يجكز أف تككف شرطية أك مكصكلة) جاء في البحر المحيط أفٌ 
مىٍيػػًو(: جػػكاب الشػػرط) ـ,, كلكنػػو فػػي محػػؿ جػػز كىػػك فعػػؿ مػػاضو  ٍفػػتيـٍ عى ػػا أىٍكجى كلكنػػو كقػػع منفينػػا, , فىمى

يػػر ىػػػذا , كلػػـ يػػػرد غ(5)كبالتػػالي ال يصػػح أف يقػػػع فػػي مكػػػاف فعػػؿ الشػػػرط؛ لػػذا كجػػػب إلحػػاؽ الفػػػاء
 المكضع في القرآف الكريـ.

: كذلػػؾ لتمحضػو لالسػػتقباؿ بػػدكف أداة أن يكةون الجةةواب جممةةة فعميةةة فعمهةةا مقةةرون بةةة )لةن( .5
 كيتكزع عمى النحك اآلتي:, (6)الشرط

 (7)َّخئ حئ جئ يي ىي ني مي زيُّٱ: قاؿ تعالى إْن(:) حرف الشرط.  

)إف(: شرطية, )تدعيـ(: فعػؿ الشػرط مضػارع مجػزكـ, )الفػاء(: رابطػة لمجػكاب؛ ألنػو جممػة 
 .(9)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –, ككرد الفصؿ (8)فعمية مصدرة ب )لف(

 

 

 

                                                           

 [.80]النساء:  (1)
 (.210/ 1) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (2)
 [.6]الحشر:  (3)
 (.140/ 10) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (4)
 ف,, الفػكزاتعجيػؿ النػدل بشػرح قطػر النػدلك (, 21)ص:  ,ابف ىشاـ ,انظر: شرح )قطر الندل كبؿ الصدل( (5)

 (.73)ص: 
 (.114/ 4) االستراباذم,انظر: شرح الرضي عمى الكافية,  (6)
 [.57]الكيؼ:  (7)
 (.224/ 2) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (8)
 .57/ الكيؼ: 80/ التكبة: 42المكاضع: المائدة:  (9)
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 (1)َّىف يث ىث نث مث زث رث يتُّٱ: قاؿ تعالى َمن(:) اسم الشرط. 

الفػػاء(: رابطػػة لجػػكاب ) ينقمػػب(: فعػػؿ الشػػرط,) مػػف(: شػػرطية جازمػػة فػػي محػػؿ رفػػع مبتػػدأ,)
فػػي ثمانيػػة مكاضػػع محتممػػة  - ىنػػا –, ككرد الفصػػؿ (2)لػػف() الشػػرط؛ ألنػػو جممػػة فعميػػة مصػػدرة ب

 .(3)مف القرآف الكريـ

 (4)َّحق مف خف حف جف مغُّٱقاؿ تعالى:  ما(:) اسم الشرط. 
,) مػػا(: شػػرطية فػػي محػػؿ نصػػب مفعػػكؿ بػػو مقػػدـ,) الفػػاء(: ) يفعمػػكا(: فعػػؿ الشػػرط مجػػزـك

, كلـ يرد غيػر ىػذا المكضػع فػي القػرآف (5)فمف يكفركه(: في محؿ جـز جكاب الشرط) رابطة, جممة
 الكريـ. 

ي الفعػؿ كلكػف يشػترط فػ :أن يكون الجواب جممة فعمية فعمها مقرون بة )قةد( لفًظةا أو تقةديرًا .6
 , كيتكزع عمى النحك اآلتي:(6)الماضي أف يككف ماضيان لفظان كمعنى

 مقرون ب )قد( لفظًا: - أ
 (7)َّخص حص مس خس حس جسُّٱقاؿ تعالى:  إن(:) حرف الشرط. 

 .(8)في خمسة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ
 (9)َّمت زت رت يب ىب نب مبُّٱ: قاؿ تعالى َمن(:) اسم الشرط. 

الفػاء(: رابطػة لجػكاب ) يفعمػو(: فعػؿ الشػرط,ك) ف(: اسـ شرط جاـز في محؿ رفػع مبتػدأ,م)
 .(10)قد() ػالشرط؛ القترانو ب

 
                                                           

 [.144]آؿ عمراف:  (1)
 (.64/ 2) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (2)
 . 97/ اإلسراء: 17/ الكيؼ: 41/ المائدة: 143, 88, 52/ النساء: 85, 144آؿ عمراف:  المكاضع: (3)
 [.115]آؿ عمراف:  (4)
 (.31/ 2) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (5)
, ابػف شػرح الكافيػة الشػافيةك (, 1282/ 3) , المػرادم,انظر: تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ (6)

 (.404/ 2), المرادم, شرح التصريح عمى التكضيحك (, 1595 /3) مالؾ,
 [.77]يكسؼ:  (7)
/ 71, 38, 19/ األنفػػػػاؿ: 89/ األنعػػػػاـ: 116/ المائػػػػدة: 184, 20/ اؿ عمػػػػراف: 137المكاضػػػػع: البقػػػػرة:  (8)

 .4/ التحريـ: 25, 4/ فاطر:18/ العنكبكت: 77/ يكسؼ: 42/ الحج: 57ىكد: 
 [.1]الممتحنة:  (9)
 (.58/ 10) , درركيش,: إعراب القرآف كبيانوانظر (10)
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 .(1)في سبعة كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ
 مقرون ب )قد( تقديرًا: - ب

 (2)َّحج مث هت مت خت حت جتُّٱ: قاؿ تعالى إْن(:) حرف الشرط. 
 .(4)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ  ,(3)كذبت أم: فقد

أمػا إذا كػاف جػػكاب الشػرط فعػالن ماضػػيان لفظػان فقػط, كيػػدؿ معنػاه عمػى المسػػتقبؿ, كيقصػد بػػو 
  جه ين ىن من خنُّٱ: , نحك قكلو تعالى(5)كعد أك كعيد, فإنو يجكز اقترانو بالفاء

 .(6)َّىه مه
رل كجػػكب اتصػػاؿ الجػػكاب بالفػػاء؛ ألنػػو نػػزؿ ىػػذا الفعػػؿ لتحقػػؽ خالفػػان البػػف ىشػػاـ حيػػث يػػ

 .(7)كقكعو منزلة ما كقع
: كذلػػؾ أن يكةةون الجةةواب جممةةة فعميةةة فعمهةةا مقةةرون بحةةرف التنفةةيس )السةةين أو سةةوف( .7

 , كيتكزع عمى النحك اآلتي:(8)لتمحضو لالستقباؿ بدكف شرط
 حرف السين: - أ

 ىن نن من زن رنُّٱقػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى:  َمةةةةةةةةن(:) اسةةةةةةةةم الشةةةةةةةةرط 

 .(9)َّري ٰى ين

                                                           

, 116, 100, 48/ النساء: 192, 185, 101/ اؿ عمراف:  256, 269, 231, 108المكاضع: البقرة:  (1)
/ لقماف: 81, 75/ طو: 33/ اإلسراء: 16/ األنفاؿ:  16/ األنعاـ: 12, 5/ المائدة:  112, 80, 136, 119
 .1/ الطالؽ: 1لممتحنة: / ا9/ غافر: 71, 36/ األحزاب: 22
 [.27]يكسؼ:  (2)
/ 2) , الغالييني,جامع الدركس العربيةك (, 551/ 2) , السيكطي,انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (3)

192.) 
 .79 -78/ الحجر: 27, 26المكاضع: يكسؼ:  (4)
د كالمسالؾ بشرح ألفية ابػف تكضيح المقاصك (, 67)ص:  , المرادم,انظر: الجنى الداني في حركؼ المعاني (5)

عمػػى شػػرح الشػػي   مػػة الصػػبافحاشػػية العالك (, 468/ 4) , حسػػف,النحػػك الػػكافيك (, 1282/ 3) , المػػرادم,مالػػؾ
 (.108/ 4) , السامرائي,معاني النحكك (, 33/ 4) , الصباف,األشمكني: عمى ألفية اإلماـ ابف مالؾ

 [.90]النمؿ:  (6)
 (.218)ص:  , ابف ىشاـ,عاريبانظر: مغني المبيب عف كتب األ (7)
 (.114/ 4) , االستراباذم,انظر: شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب (8)
 [.172]النساء:  (9)
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,) مػػػف(: اسػػػـ شػػػرط جػػػاـز فػػػي محػػػؿ رفػػػع مبتػػػدأ,) الفػػػاء(: ) يسػػػتنكؼ(: فعػػػؿ الشػػػرط مجػػػزـك
يػر ىػذا المكضػع السيف(, كلـ يرد غ) ؛ التصالو بحرؼ يدؿ  عمى االستقباؿ(1)رابطة لجكاب الشرط
 في القرآف الكريـ.

 (2)َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱقاؿ تعالى:  إْن(:) حرف الشرط. 

اسػػػرتـ(: فعػػػؿ مػػػاض مبنػػػي عمػػػى السػػػككف فػػػي محػػػؿ جػػػـز فعػػػؿ تع) إف(: شػػػرطية جازمػػػة,)
السػيف(, كلػـ يػرد ) ؛ التصػالو بحػرؼ يػدؿ  عمػى االسػتقباؿ(3)الفػاء(: رابطػة لجػكاب الشػرط) الشرط,

 غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.
 سوف(:) الحرف - ب

 نث مث زث رث يت ىت نتُّٱ: قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى َمةةةةةةن(:) اسةةةةةةم الشةةةةةةرط 
 .(4)َّىث

,) كضػػع رفػػع باالبتػػداء,مػػف(: اسػػـ شػػرط جػػاـز فػػي م) الفػػاء(: ) يفعػػؿ(: فعػػؿ الشػػرط مجػػزـك
 .(5)سكؼ() رابطة لجكاب الشرط؛ التصالو ب

ك)سكؼ( حرؼ يدخؿ عمى المضارع فيمحضو لمػزمف المسػتقبؿ, كقيػؿ: )سػكؼ( تػدؿ عمػى 
فػي أربعػػة مكاضػػع محتممػػة مػػف القػػرآف  -ىنػػا  - , ككرد الفصػػؿ(6)مسػتقبؿ بعيػػد, كسػػمكه: التسػػكيؼ

 .(7)الكريـ

 ٰىُّٱقػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  إْن(:) حةةةةةرف الشةةةةةرط ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 

 .(8)َّرئ

                                                           

 (.393/ 2) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (1)
 [.6]الطالؽ:  (2)
 (.124/ 10) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (3)
 [.30]النساء:  (4)
 (.351/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآفك (, 194/ 1) ,لدعاسا ,إعراب القرآفانظر:  (5)
 (.25/ 5) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (6)
 .54/ المائدة: 114, 74, 30المكاضع: النساء:  (7)
 [.28]التكبة:  (8)
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الفػػػاء(: رابطػػػة ك) خفػػػتـ(: فعػػػؿ مػػػاضو فػػػي محػػػؿ جػػػـز فعػػػؿ الشػػػرط,) إف: شػػػرطية جازمػػػة,)
فػػػػي مكضػػػػػعيف  -ىنػػػػػا  - , ككرد الفصػػػػؿ(1)سػػػػكؼ() لجػػػػكاب الشػػػػرط؛ التصػػػػػالو بحػػػػرؼ اسػػػػػتقباؿ

 .(2)محتمميف مف القرآف الكريـ
 الفصل الجائز: - ثانياً 

ال : "عنػػػو ابػػػف الحاجػػػب بقكلػػػو كتحػػػدث ذا كػػػاف مضػػػارعا مثبتػػػا أك منفيػػػا بػػػال فالكجيػػػاف, كا  كا 
 .(4)لصٌحة تقدير تلثير الٌشرط فييما كصٌحة نفي تلثيره"كجاز ذلؾ ", (3)فالفاء"

الفاء( عمػى المضػارع المجػرد؛ لككنػو فػي تقػدير االسػمية عمػى ) ثـ بييف الرضي سبب دخكؿ
 مذىب سيبكيو.

ف كانػت لالسػتقباؿ, قػد تجػردت لمنفػي نحػك: جئػت بػال  كأما المصػدر بػال النافيػة فػإف )ال( كا 
ف لػػـ تجػػرد لمنفػػي  مػػاؿ, فتكػػكف األداة قػػد أثػػرت فػػي الفعػػؿ المصػػدر بيػػا تخصيصػػان باالسػػتقباؿ, كا 

 عمى النحك اآلتي:, كيتكزع ذلؾ (5)أفادت االستقباؿ مف دكف أداة الشرط فتجب الفاء
 كيتكزع عمى النحك اآلتي:)ال(:  ةب إذا كان الجواب فعل مضارع منفي - أ

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حلُّٱ: قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى إْن(:) حةةةةةةةةةرف الشةةةةةةةةةرط 

 .(6)َّخن
الفػػاء(: رابطػػة ك) طمقيػػا(: فعػػؿ مػػاض فػػي محػػؿ جػػـز فعػػؿ الشػػرط,) إف(: شػػرطية جازمػػة,)

ال( النافيػة, كذكػر السػامرائي ) ػالجكاز لتصدر جممة الجػكاب بػ -ىنا  - , كحكميا(7)لجكاب الشرط
 .(9)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ -ىنا  - , ككرد الفصؿ(8)ىذه الفاء تفيد التككيد أفٌ 

 
 

                                                           

 (.452/ 1) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (1)
 .143األعراؼ:  /28المكاضع: التكبة:  (2)
 (.109/ 4) , االستراباذم,بف الحاجبال شرح الرضي عمى الكافية (3)
 (.26/ 2) , أبك الفداء,الكناش في فني النحك كالصرؼ (4)
 (.114/ 4) , االستراباذم,بف الحاجبال انظر: شرح الرضي عمى الكافية (5)
 [.230]البقرة:  (6)
 (.341/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (7)
 (.110/ 4) , السامرائي,انظر: معاني النحك (8)
 .230/ البقرة: 8المكاضع: األحقاؼ:  (9)
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 (1)َّمه جه هن من خن حن جن ممُّٱ: قاؿ تعالى مْن(:) اسم الشرط. 
ػػاؼ(: ) (: نىاًفيىػػة,) , ؼ-بًػػالريٍفع -فىػػالى يخى ٍبنًػػٌي عمػػى ) الى يخػػاؼ(: فعػػؿ الشػػرط, كىىػػذىا اٍلًفٍعػػؿ مى

ٍحػػذيكؼ, ٍبتىػػدأ مى ػػاؼ مي كالتيٍقػػًدير: فىييػػكى الى يخى
فػػي سػػتة مكاضػػع محتممػػة مػػف  -ىنػػا  - , ككرد الفصػػؿ(2)

 .(3)القرآف الكريـ
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبُّٱ: قاؿ تعالى ما(:) اسم الشرط 

 .(4)َّحج

(, , ككرد (5)ال يربػػػكا عنػػػد اهلل(: جػػػكاب الشػػػرط) الفػػػاء(: رابطػػػة,) مػػػا(: شػػػرطية تفيػػػد العمػػػـك
 .(6)ضعيف محتمميف مف القرآف الكريـفي مك  -ىنا  - الفصؿ

 ان الجواب فعاًل مضارعًا مجردًا:إذا ك - ب
 (7)َّين ىن من خن حن جن يمُّٱ: قاؿ تعالى إْن(:) حرف الشرط. 

)إف(: شػػرطية, )ضػػممت(: فعػػؿ مػػاض فػػي محػػؿ جػػـز فعػػؿ الشػػرط, )الفػػاء(: رابطػػة لجػػكاب 
 الكريـ. , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف(8)الشرط؛ ألنو فعؿ مضارع مجرد

 (9)َّجي ٰه مه جهُّٱ: قاؿ تعالى َمن(:) اسم الشرط. 
الفػاء( جكابيػا, كقيػؿ الجػكاب محػذكؼ تقػديره: كمػف كفػر ك) مػف(: شػرطية,) يجكز أف تككف

 .(11)في سبعة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - , ككرد الفصؿ(10)أرزقو
 

                                                           

 [.13]الجف:  (1)
 (.442)ص:  ,ابف ىشاـ ,انظر: شرح شذكر الذىب (2)
 .13/ الجف: 40/ غافر: 84/ القصص: 123, 112/ طو: 160المكاضع: األنعاـ:  (3)
(4)  :  [.39]الرـك
 (.18/ 3) ,لدعاسا ,(, إعراب القرآف105/ 21) , ابف عاشكر,رير كالتنكيرانظر: التح (5)
(6)  :  .136/ األنعاـ: 39المكاضع: الرـك
 [.50]سبل:  (7)
 (.114/ 8) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (8)
 [.126]البقرة:  (9)
 (.114/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (10)
/ 15, 15/ اإلسػػػراء: 108, 108/ يػػػكنس: 95/ المائػػػدة: 111/ النسػػػاء: 245, 126بقػػػرة: المكاضػػػع: ال (11)

 .10/ الفتح: 38/ محمد: 41/ الزمر: 18/ فاطر: 12/ لقماف: 6/ العنكبكت: 40, 92/ النمؿ: 100طو: 
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 :الفصل بالجممة المعطوفة - الثانيالفاصل 

بالجممػػة المعطكفػػة عمػػى جممػػة فعػػؿ الشػػرط, كمػػا نػػص عمػػى  -ىنػػا  - ع الفصػػؿيجػػكز كقػػك 
 , كتتكزع عمى النحك اآلتي:(1)ذلؾ ابف ىشاـ كالسيكطي

 (2)َّمل خل حل جل مك لك خكُّٱ: قاؿ تعالى إن(:) حرف الشرط. 

 .(3)في اثنيف كثالثيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: عػػػالىقػػػاؿ ت َمةةةن(:) اسةةةم الشةةةرط 
 .(4)َّحن جن

مػػػف(: اسػػػـ شػػػرط جػػػاـز فػػػي محػػػؿ رفػػػع مبتػػػدأ, )خػػػاؼ(: فعػػػؿ مػػػاض فػػػي محػػػؿ جػػػـز فعػػػؿ )
فػال ) خػاؼ(, جممػة) الشرط, )فلصػمح(: الفػاء: حػرؼ عطػؼ, كأصػمح: فعػؿ مػاض معطػكؼ عمػى

مىف() إثـ عميو(: في محؿ جـز جكاب الشرط, كفعؿ الشرط كجكابو في محؿ رفع خبر
(5). 

 .(6)في تسعة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّٱ: قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى مةةةةةةا(:) اسةةةةةةم الشةةةةةةرط 

 .(7)َّحن

ننسػ (: فعػؿ الشػرط, )أك(: حػرؼ عطػؼ, جممػة )ننسػيا(: معطكفػة ) ما(: شرطية جازمة,)
 كضع في القرآف الكريـ. , كلـ يرد غير ىذا الم(8)ننس (, )نلت(: جكاب الشرط مجزكـ) عمى

                                                           

, (, ىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػع506)ص:  , ابػػف ىشػػاـ,انظػػر: مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب (1)
 (.329/ 2) السيكطي,

 [.24]البقرة:  (2)
, 11/ النساء: 186, 179, 125, 120, 29/ اؿ عمراف: 284, 283, 271, 24المكاضع: البقرة:  (3)

/ ىكد: 83, 12, 11, 5/ التكبة: 87, 23/ األعراؼ: 149, 135, 135, 128, 91, 90, 176, 20, 12
 .77/ غافر: 40/ الرعد: 46/ يكنس: 28/ الممؾ: 11/ الممتحنة: 54/األحزاب: 63
 [.182]البقرة:  (4)
 (.258/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (5)
/ 115, 112, 172, 110, 100, 74/ النساء: 275, 256, 217, 182, 81المكاضع: البقرة:  (6)

 .19: / اإلسراء31/ األحزاب: 11/ النمؿ: 52/ النكر: 60/ الحج: 48, 54/ األنعاـ: 39المائدة: 
 [.106]البقرة:  (7)
 (.164/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (8)
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 :يةالفجائ( إذا) الفصل ب - الفاصل الثالث

 ,لجػكاب بالشػرط إذا كػاف جممػة اسػميةكالفصػؿ بالفػاء؛ لػربط ا -ىنػا  - يتعيف كقكع الفصؿ
 كتجػػيء: "قػػاؿ ابػػف الحاجػػب: , كذكػػر ابػػف الحاجػػب(1)إذا( كمػػا يجػػاب بالفػػاء") كيجػػاب الشػػرط ب"
 .(2)اء"إذا( مع الجممة االسمية مكضع الف)

الفػػػاء(؛ ألف كمييمػػػا ال يكػػػكف فػػػي ابتػػػداء الكػػػالـ, ك) إذا() كجػػػاز ذلػػػؾ لمتشػػػابو الكبيػػػر بػػػيف
إذا( يتناسػب مػع ) كيدالف عمى أفي ما يمييما يعقب ما قبميما؛ ألفي معنػى المفاجػلة الػذم تػدؿ عميػو

 .(3)معنى التعاقب بيف الشرط كجكابو

 يت ىت نت مت زت رت يب ىبُّٱ: قكلػػػػػو تعػػػػػالى( إذا) كمػػػػػف أمثمػػػػػة الفصػػػػػؿ ب

 .(4)َّرث

إذا(: مكانية لممفاجلة, نابت مناب الفاء في جكاب الشرط؛ ألف المفاجػلة تعقيػب, كال يكػكف )
 .(5)أكؿ الكالـ, كما أف الفاء كذلؾ

 .(6)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 والمتتبع لمواضع الفصل بين فعل الشرط وجوابه يالحظ ما يأتي: 

  الفصػػؿ بالفػػاء, الجممػػة المعطكفػػة, إذا : )ثالثػػة فكاصػػؿ, كىػػي - ىنػػا –بمغػػت عػػدد الفكاصػػؿ
 الفجائية(. 

 الفاء( في أربعمائة كسبعة كستيف مكضعان محػتمالن, كىػك أكبػر عػدد لمكاضػع ) جاء الفصؿ ب
, كيرجع ذلؾ إلى داللة الفاء الفاصمة عمى التلكيد؛ أم تلكيد حصػكؿ الجػكاب -ىنا - الفصؿ

نتيجة لمف يقكـ بالفعؿ المذككر, إضافة إلى داللتيا عمػى التعقيػب كالترتيػب, فالنتيجػة التػي كال
 يتمقاىا اإلنساف تككف بناءن عمى تصرفاتو, كليست مف فراغ. 

                                                           

 (.214)ص:  , الزمخشرم,المفصؿ في صنعة اإلعراب (1)
 (.116/ 4) , االستراباذم,شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجب (2)
/ 3) , ابػػػػف مالػػػػؾ,لشػػػػافيةشػػػػرح الكافيػػػػة اك (, 59/ 2) , العكبػػػػرم,انظػػػػر: المبػػػػاب فػػػػي عمػػػػؿ البنػػػػاء كاإلعػػػػراب (3)

)ص:  , المػػرادم,الجنػػى الػػداني فػػي حػػركؼ المعػػانيك (, 885/ 2) , الصػػايغ,الممحػػة فػػي شػػرح الممحػػةك (, 1598
 (.126/ 3) ,ابف يعيش ,شرح المفصؿك (, 159)ص:  , النشرتي,الرابط كأثره في التراكيب في العربيةك (, 376

(4)  :  [.36]الرـك
 (.1041/ 2) , العكبرم,قرآفانظر: التبياف في إعراب ال (5)
(6)  :  .58/ التكبة: 36المكاضع: الرـك
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 الفاء( في جكاب الجممة االسمية حصػؿ عمػى مػائتيف ) يجد أفي الفصؿ ب - أيضان  - كالمتتبع
خػػػر لمفػػػاء, كلعػػػٌؿ ذلػػػؾ يرجػػػع إلػػػى داللػػػة التصػػػاؿ اآلمكضػػػعان مقارنػػػة بمكاضػػػع اكسػػػتة كسػػػتيف 

يقكؿ لإلنساف: يا عبدم ىػذه  - كجؿ عز –الجممة االسمية عمى الثبكت كالحتمية, ككلٌف اهلل 
 فمتتعظ فلنت مخيره في االختيار. ىي الطريؽ, كىذه ىي النتيجة, كىؤالء ىـ األقكاـ السابقة,

 ككانػت -أيضػان  - إٌف() لجػكاب مؤكػدان بالفاء( جػاء ا) كذلؾ في بعض مكاضع االتصاؿ ب ,
ىذه المكاضع في أغمبيا فكاصؿ قرآنية يختتـ اهلل بيا آياتو, ككانت في مجمميا تحمؿ صػفات 

مف رحمةو كغفراف كحكمة كعمـ كقدرة؛ ليبيف اهلل لإلنساف عظيـ  - كجؿ عز – مف صفات اهلل
 قة كأنو أرحـ بو مف األـ بكلدىا.صفاتو كقدرتو المطم
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 المبحث الثاني
 الفصل النحوي في جممة أدوات الشرط  ير الجازمة

 

 :(أما) الفصل النحوي في جممة - المطمب األول
 أما الشرطية:

 .(1))أميا(: بالفتح كالتشديد, كيقاؿ فييا )أيما( بإبداؿ ميميا األكلى ياءن استثقاالن لمتضعيؼ

تفصػػيؿ فػػي غالػػب أحكاليػػا, كىػػي قائمػػةه مقػػاـ كىػػي حػػرؼ بسػػيط فيػػو معنػػى الشػػرط, كتفيػػد ال
, كالمذككر بعػدىا (3)"ميما يكف مف شيء" ؛ لذا ذكر سيبكيو أنيا بمعنى(2)أداة الشرط كفعؿ الشرط

 جكاب الشرط فمذلؾ لزمتو الفاء.

أمػػا( ) فلنيبػػت كاألصػػؿ: ميمػػا يكػػف مػػف شػػيء فزيػػد منطمػػؽ, كذلػػؾ نحػػك: أمػػا زيػػد فمنطمػػؽ,
فصار: أما فزيد منطمؽ, ثـ أخرت الفاء إلى الخبػر, فصػار: أمػا زيػد ميما يؾ مف شيء(, ) مناب

 :(5), كعبير ابف مالؾ عف ذلؾ بقكلو(4)فمنطمؽ
ةةةةةا كمهمةةةةةا يةةةةةُ  مةةةةةن شةةةةةيء َوَفةةةةةا  لِتْمةةةةةِو تموهةةةةةا ُوُجوبةةةةةا أِلَفةةةةةا ... أمَّ

   
 :(6)أحكامها - أ

 مخُّٱى عنػػو المحكػػي بػػو, كقكلػػو تعػػالى: الفػػاء بعػػدىا الزمػػة ال تحػػذؼ, إال مػػع قػػكؿ أغنػػ .1

 أم: فيقاؿ ليـ أكفرتـ. ؛(7)َّمس خس حس جس

                                                           

 (.577/ 2) , السيكطي,انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (1)
, ابػف مغنػي المبيػب عػف كتػب األعاريػبك (, 52/ 4) , ابػف عقيػؿ,انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالػؾ (2)

عراب القرآف كبيانوك (, 81)ص:  ىشاـ,  (.395/ 2) دركيش,, ا 
 , الزمخشػػرم,المفصػػؿ فػػي صػػنعة اإلعػػرابك (, 354/ 2) , المبػػرد,المقتضػػبك (, 137/ 3) ,سػػيبكيو ,الكتػػاب (3)

 (.443)ص: 
, ابف شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾك (, 523)ص:  , المرادم,انظر: الجنى الداني في حركؼ المعاني (4)

 (.1305/ 3) , المرادم,بشرح ألفية ابف مالؾتكضيح المقاصد كالمسالؾ ك (, 52/ 4) عقيؿ,
 (.59)ص:  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (5)
صػد كالمسػػالؾ بشػرح ألفيػػة تكضػػيح المقاك (, 523)ص:  , المػرادم,انظػر: الجنػى الػػداني فػي حػػركؼ المعػاني (6)

ع اليكامع فػي ىمك (, 81)ص:  , ابف ىشاـ,مغني المبيب عف كتب األعاريبك (, 1305/ 3), المرادم, ابف مالؾ
 (.579/ 2) , السيكطي,شرح جمع الجكامع

 [.106]آؿ عمراف:  (7)
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الفػاء( بجممػة, إال إف كانػت دعػاء, بشػرط أف يتقػدـ الجممػة ك) أما() ال يجكز أف يفصؿ بيف .2
 أما(, نحك: أما اليكـ, رحمؾ اهلل, فاألمر كذا.) فاصؿ بينيا كبيف

ؿ أٌمػػػا( فعػػػؿ؛ ألنيػػػا قائمػػػة مقػػػاـ شػػػرط كفعػػػؿ شػػػرط, فمػػػك كلييػػػا فعػػػؿ لتػػػكىـ أنػػػو فعػػػ) ال يمػػػي .3
نما يمييا   كاحد مف األمكر اآلتية:الشرط, كا 

 مبتدأ, نحك: أما زيد فقائـ. - أ
 الفصؿ بينيما بالخبر قميؿ. خبر المبتدأ, نحك: أما قائـ فزبد, كقيؿ: أفي  - ب
 .(1)َّهب مب خب حبُّقاؿ تعالى:  مفعكؿ مقدـ, نحك - ت
 لمذككر, نحك: أما زيدان فلكرمتو.مفعكؿ بفعؿ مقدر, يفسره ا - ث
.ظرؼ, نحك: أما اليك  - ج  ـ فلقـك
 .(2)َّمح جح مج حجٱُّقاؿ تعالى:  مجركر, نحك - ح
 حاؿ, نحك: أما مسرعان فزيد ذاىب. - خ
 أما العمـ فعالـ. مفعكؿ لو, نحك: - د
 مصدر, نحك: أما ضربان فاضرب. - ذ

 .(3)َّمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نثٱُّ قاؿ تعالى: شرط, نحك - ر

 نث مث زث رث يتٱٱُّ قػاؿ تعػالى: التفصيؿ فتكرر غالبػان, نحػك (أما) تفيد .4
 .(4)َّىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث ىث

كقد يترؾ تكرارىا استغناء بذكر أحد القسميف عف اآلخر, أك بكالـو يذكر بعدىا فػي مكضػع 
أم: كأمػػػا  (5)َّخف حف جف مغ جغ مع ُّٱٱ قػػػاؿ تعػػػالى: نحػػػك فةةةاألولذلػػػؾ القسػػػـ, 

 الذيف كفركا فميـ كذا ككذا.

بػػو أم: كأمػػا غيػػرىـ فيؤمنػػكف  (6)َّ خئ حئ جئ يي ىيٱُّٱ :نحػػك قكلػػو تعػػالى والثةةاني
 .(7)َّجخ مح جحُّٱقاؿ تعالى:  كيكمكف معناه إلى ربيـ, كيدؿ عمى ذلؾ

                                                           

 [.9]الضحى:  (1)
 [.11]الضحى:  (2)
 [.89-88]الكاقعة:  (3)
 [.26]البقرة:  (4)
 [.175]النساء:  (5)
 [.7]آؿ عمراف:  (6)
 [.7]آؿ عمراف:  (7)
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ػػا )تفيػػد .5 التككيػػد, كذكػػر ذلػػؾ ابػػف ىشػػاـ كالزمخشػػرم, ففائػػدة )أمػػا( فػػي الكػػالـ أف تعطيػػو  (أمي
, فإذا قصدت تككيد ذلػؾ كأنػو بصػدد  ,كأنػو ال محالػة ذاىػب ,فضؿ تككيد, تقكؿ: زيده ذاىبه

 .أما زيده فذاىبه كأنو منو عزيمة قمت:  ,الذىاب
 :الفصل بالمبتدأ - الفاصل األول

كالفصػػػؿ , (1)يجػػػب الفصػػػؿ بػػػيف )أمػػػا( الشػػػرطية, كفػػػاء الجػػػزاء المتصػػػدرة لجكابيػػػا بالمبتػػػدأ
 نث مث زث رث يتُّٱ: تعػالى ولػك قبالمبتدأ يشمؿ االسـ المكصكؿ كغيره, كمنػو 

 .(2)َّىف يث ىث

ا أجمػؿ, كيقػع االسػػـ أمػا(: حػرؼ نػاب عػف حػرؼ الشػرط كفعػؿ الشػرط, كيػذكر لتفصػيؿ مػ)
 كتمـز الفاء خبره, كاألصؿ: ميما يكػف مػف شػيء فالػذيف آمنػكا يعممػكف, لكػف لمػا نابػت ,بعده مبتدأ

)أمػػا( عػػف حػػرؼ الشػػرط كرىػػكا أف يكلكىػػا الفػػاء, فلخركىػػا إلػػى الخبػػر, كصػػار ذكػػر المبتػػدأ بعػػدىا 
 .(3)عكضان مف المفظ بفعؿ الشرط

 .(4)في ثمانية كأربعيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ بالمبتدأ

 بجممة ال محلَّ لها من اإلعراب: الفصل - الفاصل الثاني

كثالثػيف مكضػعان محػتمالن مػف  ةالفصؿ بجممة صمة المكصػكؿ: ككرد فػي سػت الفصل الواجب: .1
 الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي: القرآف

 نث مث زث رث يت ىت نتُّٱ: قػاؿ تعػالى الةذين(:) االسم الموصول - أ
 .(5)َّيث ىث

                                                           

 (.580/ 2) , السيكطي,انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (1)
 [.26]البقرة:  (2)
 (.26/ 1) , العكبرم,انظر: إمالء ما مف بو الرحمف مف كجكه اإلعراب كالقراءات (3)
, 124/ التكبػػػػة: 175, 173, 173, 107, 106, 57, 56, 7/ اؿ عمػػػػراف: 26, 26المكاضػػػػع: البقػػػػرة:  (4)

/ القصػػص: 88, 87, 82, 80, 79/ الكيػػؼ: 17, 17/ الرعػػد: 41, 41/ يكسػػؼ: 108, 106/ ىػػكد: 125
67 : / 25, 19, 6, 5/ الحاقػػػػة: 31, 30/ الجاثيػػػػة: 17, 15/ فصػػػػمت: 20, 19/ السػػػػجدة: 16, 15/ الػػػػرـك

 .8, 6/ القارعة: 8, 5/ الميؿ: 15/ الفجر: 10, 7/ االنشقاؽ: 8, 5/ عبس: 40, 37/ النازعات: 15الجف: 
 [.56]آؿ عمراف:  (5)
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كفػػػركا(: صػػػمة المكصػػػكؿ ال محػػػؿ ) الػػػذيف(: مبتػػػدأ, كجممػػػة) أمػػػا(: حػػػرؼ شػػػرط كتفصػػػيؿ,)
(, ككرد الفصػػؿ  , كفصػػؿ بيػػا بػػيف(1)ليػػا ـٍ ػػذِّبييي فػػي عشػػريف مكضػػعان  - ىنػػا –)أمػػا( كالفػػاء فػػي )فىليعى

 .(2)محتمالن مف القرآف الكريـ

 .(3)َّجل مك لك خك حك جك مقُّٱ: قاؿ تعالى ما(:) االسم الموصول - ب

ينفػع النػاس(: مضػارع ) مػا(: مكصػكلة فػي محػؿ رفػع مبتػدأ,) أما(: حػرؼ شػرط كتفصػيؿ,)
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ., كلـ يرد غ(4)الناس(: مفعكلو, كالجممة صمةك) فاعمو مستتر

 .(5)َّىق يف ىف يث ىث نث مث زثُّٱ: قاؿ تعالى من(:) االسم الموصول - ت

 فمػو(, ككرد الفصػؿ) , كفصؿ بيا بػيف )أمػا( كالفػاء فػي(6)(: صمةآمف) جممةك  مف(: مبتدأ,)
 .(7)في خمسة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  -
 كيتكزع عمى النحك اآلتي: الفصل الجائز: .2
أميػا( عميػو, ) كذلػؾ لداللػة جػكاب الفصل بجممة الشرط المعترضة المحذوف جوابها وجوبًا: - أ

مػػف القػػرآف الكػػريـ, تكزعػػت عمػػى النحػػك محتممػػة مسػػة مكاضػػع فػػي خ -ىنػػا  - ككرد الفصػػؿ
 اآلتي:

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نثُّٱ: قاؿ تعػالى إْن(:) جممة شرطية مصدرة ب 
 .(8)َّين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

فػػركح كريحػػاف(: جػػكاب )أمػػا(, كفصػػؿ بػػيف )أمػػا( المتضػػمنة معنػػى اسػػـ شػػرط كبػػيف فعػػؿ )
اف مػػف المقػػربيف(؛ لمػػزـك الفصػػؿ بػػيف )أمػػا( كجكابيػػا إف كػػ) شػػرط كبػػيف الجػػكاب بشػػرط آخػػر ىػػكال

                                                           

 (.521/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (1)
, 124/ التكبػػػػة: 175, 173, 173, 107, 106, 57, 56, 7/ اؿ عمػػػػراف: 26, 26المكاضػػػػع: البقػػػػرة:  (2)

: 108, 106/ ىكد: 125  .31, 30/ الجاثية: 20, 19/ السجدة: 16, 15/ الرـك
 [.17]الرعد:  (3)
 (.115/ 2) ,لدعاس, اانظر: إعراب القرآف (4)
 [.88]الكيؼ:  (5)
 (.23/ 6) , دركيش,ب القرآف كبيانوانظر: إعرا (6)
/ 8, 5/ عػػػػػػبس: 40, 37/ النازعػػػػػات: 25, 19/ الحاقػػػػػة: 67/ القصػػػػػص: 88, 87المكاضػػػػػع: الكيػػػػػؼ:  (7)

 .8, 6/ القارعة: 8, 5/ الميؿ: 10, 7االنشقاؽ: 
 [.91-88]الكاقعة:  (8)
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بفاصػػؿ؛ كراىيػػة اتصػػاؿ فػػاء الجػػكاب بػػلداة الشػػرط لمػػا التزمػػكا حػػذؼ فعػػؿ الشػػرط, فلقػػامكا مقامػػو 
 فاصالن كيؼ كاف.

 ةفػي ثالثػ -ىنا  - , ككرد الفصؿ(1)كجكاب )إف( الشرطية محذكؼ أغنى عنو جكاب )أما(
 مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ.

 جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ: قػاؿ تعػالى إذا(:) ةممة شرطية مصدرة بج 
 .(2)َّجخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

الشرط إذا كفعمو كجكابػو( ال محػٌؿ ليػا ) )أٌما( حرؼ شرط كتفصيؿ لحاالت اإلنساف, كجممة
 ,(3)أٌمػا( كىػك خبػر المبتػدأ) اعتراضٌية عمػى نٌيػة التػلخير, كجػكاب الشػرط محػذكؼ دٌؿ عميػو جػكاب

 .(4)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

أٌمػا( بتحقػؽ كقػكع ) كالفصؿ بجممػة الشػرط المعترضػة يفيػد التعميػؽ, أم تعميػؽ تحقػؽ جػكاب
ليية جعميا اهلل ميثاقان بينو كبيف عبػاده, كىػي أٌف إعترضة, كذلؾ فيك يكضح مبدأ كسنة الجممة الم

ف اتقػػاء عصػياف اهلل كالعمػػؿ عمػػى رضػػاه كقػكع العصػػياف يعنػػي اسػػتحقاؽ ا لكقػكع فػػي عػػذاب اهلل, كا 
 .كيجعمو مف الفائزيف برضاه كالجنة, كاهلل أعمـ ,يقي العبد مف عذاب اهلل

 جف مغ جغ معٱُّٱ الفصةةل بجممةةة معطوفةةة عمةةى جممةةة ال محةةلَّ لهةةا مةةن اإلعةةراب: - ب

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف

 .(5)َّجل

فػي أربعػة عشػر  -ىنا  - , ككرد الفصؿ(6)آمنكا() كاعتصمكا بو( عطؼ عمى جممة) جممة
 .(7)مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ

                                                           

 (.348/ 27) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (1)
 [.16-15]الفجر:  (2)
 (.324/ 30) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (3)
 [.16-15]الفجر:  (4)
 [.175]النساء:  (5)
 (.395/ 2) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (6)
: 67/ القصػػص: 88/ الكيػػؼ: 175, 173, 173/ النسػػاء: 57المكاضػػع: آؿ عمػػراف:  (7) / 16, 15/ الػػػرـك

 .10-8, 7-5/ الميؿ: 41-40, 39-37: / النازعات30/ الجاثية: 19السجدة: 
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كسيمة مف كسائؿ التفريع, التي مف خالليا ينمك الخطاب كيتسع ة المعطكفة كالفصؿ بالجمم
ليؤدم كظائؼ أكثر, عف طريؽ كصؼ السياؽ بكؿ تفاصيمو كجزئياتو, مف خػالؿ العطػؼ بجمػؿ 

 كاضحة لممخاطب. تثرم المشيد كتجعؿ الصكرة
 الفصل بمعمول ما بعد فاء الجزاء: - الفاصل الثالث

ػػػػا( كالفػػػػاء المتصػػػػدرة لجكابيػػػػا بفاصػػػػؿ, كقػػػػد ذكرىػػػػا ابػػػػف ىشػػػػاـ فػػػػي ) يجػػػػب الفصػػػػؿ بػػػػيف أمي
 , فيجكز في ىذا الفاصؿ أف يككف:(1)المغني

 .(2)َّهت مت خت حت جت هب مب خب حبٱُّٱقاؿ تعالى:  مفعواًل به: - أ
قيػر(, كقػدـ لالىتمػاـ بشػلنو, كألف جػكاب )أمػا( يجػب أف يكػكف فال ت) اليتيـ(: مفعكؿ لفعؿ)

 .(3)مفصكال عف )أما( بشيء كراىية مكاالة فاء الجكاب لحرؼ الشرط
أما( يصػح أف يعػرب مفعػكالن بػو لمفعػؿ المتػلخر إف لػـ يسػتكًؼ ) فاالسـ المنصكب الذم يمي

 )فاء الجزاء( فيما قبميا. بعدمفعكلو كما في اآلية السابقة, كفي ىذه المكاضع يصح أف يعمؿ ما 
 .(4)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

كذلػػؾ إذا اشػػتغؿ الفعػػؿ الظػػاىر المفسِّػػر بعػػد الفػػاء بضػػمير  مفعةةواًل منصةةوبًا عمةةى االشةةتغال: - ب
كاألعمػػػش كالمفضػػػؿ عػػػف  إسػػػحاؽيعػػػكد عمػػػى المفعػػػكؿ الفاصػػػؿ, كذلػػػؾ كقػػػراءة الحسػػػف كابػػػف 

أم: كأمػػػا ثمػػػكد  ؛(6)َّحس جس مخُّٱٱ :فػػػي قكلػػػو تعػػػالى (5)كدى(ثمػػػ) عاصػػػـ بنصػػػب
 فيدينا ىديناىـ.

أمػا( نائبػة ) كيرل بعض النحاة أنو يجب تقدير العامؿ بعد الفاء كقبؿ مػا دخمػت عميػو؛ ألف
يػر ىػذا , كلـ يرد غ(8), كىذا كالـ ال يحسف األخذ بو(7)عف الفعؿ فكلنيا فعؿ كالفعؿ ال يمي الفعؿ

 آف الكريـ.المكضع في القر 

                                                           

 (.82)ص:  , ابف ىشاـ,انظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب (1)
 [.10-9]الضحى:  (2)
 (.401/ 30) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (3)
 .10, 9المكاضع: الضحى:  (4)
, اتحاؼ فضالء البشر في القراءات (39/ 4لنحاس ), ا(, إعراب القرآف14/ 3لفراء )ا ,انظر: معاني القرآف (5)

 (.488)ص:  , الدمياطي,األربعة عشر
 [.17]فصمت:  (6)
, (, معتػػػرؾ األقػػػراف فػػػي إعجػػػاز القػػػػرآف83)ص:  , ابػػػػف ىشػػػاـ,انظػػػر: مغنػػػي المبيػػػب عػػػف كتػػػب األعاريػػػب (7)

 (.64/ 2) السيكطي,
 (.509/ 4) , حسف,انظر: النحك الكافي (8)
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قكلػػو  , كمػػف ذلػػؾ(1)أٌمػػا( كالفػػاء باسػػـ منصػػكب محػػالن ) يجػػكز أف يفصػػؿ بػػيف جةةار ومجةةرور: - ت
 .(2)َّمح جح مج حج ٱُّٱ تعالى:

ػػػدِّث(, كال تمنػػع الفػػػاء مػػف ذلػػػؾ؛ ألنيػػػا كالزائػػدة) متعمػػؽ بػػػػ: )بنعمػػة ربػػػؾ( , كالجػػػار مػػػع (3)حى
ىػػذا المكضػػع فػػي القػػرآف يػػر , كلػػـ يػػرد غ(4)مجػػركره فػػي حكػػـ المفعػػكؿ بػػو, فكلنػػو منصػػكب محػػالن 

 الكريـ.
  الفصل بجممة لها محّل من اإلعراب: - الفاصل الرابع

 .(5)َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱتعالى:  ولك قكمف ذلؾ 

يخشػػػى(؛ لظيػػػكره؛ ألف ) كىػػػك يخشػػػى(: فػػػي مكضػػػع نصػػػب حػػػاؿ, كحػػػذؼ مفعػػػكؿ) جممػػػة
 .(6)لمضارع إلفادتو التجددالخشية في لساف الشرع تنصرؼ إلى خشية اهلل تعالى, كاختير الفعؿ ا

 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.كلـ يرد غ
 أما( يالحظ ما يأتي: ) والمتتبع لمواضع الفصل في جممة

جممة ليػا ك جممة ال محٌؿ ليا مف اإلعراب, ك المبتدأ, ) :بمغ عدد الفكاصؿ أربعة فكاصؿ,  كىي .1
 . معمكؿ ما بعد فاء الجزاء(ك محٌؿ مف اإلعراب, 

ٌما( شرطية غير جازمة في أربعة كخمسػيف مكضػعان, كحصػؿ الفصػؿ أ) مكاضع كركد بمغ عدد .2
؛ ألف الفصػػؿ -ىنػػا - بالمبتػػدأ فػػي ثمانيػػة كأربعػػيف مكضػػعان, كىػػي أكبػػر عػػدد لمكاضػػع الفصػػؿ

بالمبتدأ فيو داللػة عمػى ثبػكت األحكػاـ كاألحػكاؿ التػي سػيمقييا اهلل عمػى عبػاده, كحػاؿ اإلنسػاف 
 و, كابتالء اهلل لو.في حالة إكراـ اهلل ل

أمػا الػذيف ) ككاف المبتدأ في ستة كثالثيف مكضعان اسمان مكصكالن يميػو جممػة الصػمة, كذلػؾ مثػؿ .3
أما المؤمنكف( كلػيس باالسػـ المكصػكؿ, كلكػف ألفي ) آمنكا(, فكاف مف الممكف التعبير عنيا ب

الػػذيف( ) اإليمػػاف, ؼ)الػػذيف امنػػكا( فيػػو داللػػة عمػػى أنيػػـ المؤمنػػكف حقػػان, ال مجػػرد دعػػكل  لفػػظ
مبيمة كإلزالة إبياميا تلتي جممة الصمة كالتي تحمؿ الصفات المزيمة لإلبياـ, كبالتػالي فاالسػـ 

                                                           

حاشػػية ك (, 508/ 4) , حسػػف,النحػػك الػػكافيك (, 429/ 2) , األزىػػرم,كضػػيحانظػػر: شػػرح التصػػريح عمػػى الت (1)
 (.68/ 4) , الصباف,عمى ألفية اإلماـ ابف مالؾ األشمكنيالعالمة الصباف عمى شرح الشي  

 [.11]الضحى:  (2)
 (.1292/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (3)
 (.509/ 4) , حسف,انظر: النحك الكافي (4)
 [.10-8]عبس:  (5)
 (.109/ 30) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (6)
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يقػػدـ النتيجػػة الحتميػػة ليػػذا  -تعػػالى–المكصػػكؿ صػػالحه لكػػؿ شػػخص يحمػػؿ ىػػذه الصػػفة, كاهلل 
 الشخص في أم عصر مف العصكر كاف. 

 

 :لو() الفصل النحوي في جممة - المطمب الثاني
 لو( الشرطية: )

لػػك( الػػكاردة فػػي سػػياؽ ) - ىنػػا –, كسػػلتناكؿ (1)لػػك( بمعػػافو عديػػدة فػػي القػػرآف الكػػريـ) كردت
يتضمف معنى الشرط, كىي حرؼ لما كاف سػيقع لكقػكع غيػره, أم أنيػا تقتضػي فعػالن ماضػيان كلنػو 

امتنػػع المتنػػاع مػػا يتكقػػع ثبكتػػو لثبػػكت غيػػره, كالمتكقػػع غيػػر كاقػػع, فكلنػػو قػػاؿ: حػػرؼ يقتضػػي فعػػالن 
 .(2)كاف يثبت لثبكتو

كمػػنيـ مػػف قػػاؿ: بلنيػػا حػػرؼ امتنػػاع المتنػػاع, كىػػذه العبػػارة األخيػػرة ىػػي المشػػيكرة, كلكػػف 
 .(3)عبارة سيبكيو األكلى ىي األصح

 :(4)كذكرىا ابف مالؾ في ألفيتو بقكلو
                                                           

 مف معاني )لك(: (1)
 : أف تككف لمعرض, أم: الطمب برفؽ كليف, نحك: لك تنزؿ عندنا فتصيب خيرنا.األول
 : أف تككف لمتقميؿ نحك: تصدقكا كلك بشؽ تمرة, أم: كلك كاف تصدقكـ بشؽ تمرة.الثاني
 يردا في القرآف الكريـ.ف النكعيف لـ اكىذ

]البقػػرة:  َّ مت خت حت جت هب مبُّٱ : أف تكػػكف لمتمنػػي نحػػك: لػػك تلتينػػا فتحػػدثنا, كمنػػو قكلػػو تعػػالى:الثالةةث
167.] 
 َّمب زب رب يئ ىئ نئُّٱ يكد(, كمنيا قكلػو تعػالى: -: أف تككف مصدرية: كتقع بعد الفعؿ )كدي الرابع

 [, أم: يكد التعمير.96]البقرة: 
 كضكع الدراسة.: أف تككف شرطية امتناعية: كىي مالخامس
 رب يئُّٱ : أف تككف غير امتناعية: بمعنى )إٍف( الشرطية, لكنيا ال تككف جازمػة, كمنيػا قكلػو تعػالى:السادس

 [.17]يكسؼ:  َّزب
ىمع ك (, 46/ 4) , الصباف,عمى ألفية اإلماـ ابف مالؾ ة الصباف عمى شرح الشي  األشمكنيانظر: حاشية العالم

 (.574/ 2) , السيكطي,كامعاليكامع في شرح جمع الج
, ىمػع اليكامػع فػي شػرح جمػع الجكامػعك (, 342)ص:  , ابػف ىشػاـ,انظر: مغني المبيػب عػف كتػب األعاريػب (2)

 (.568/ 2) السيكطي,
 (.47/ 4) , ابف عقيؿ,انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ (3)
 (.59)ص:  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (4)
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 إيالؤهةةةةةةةةا مسةةةةةةةةتقباًل لكةةةةةةةةن قبةةةةةةةةل ...ويقةةةةةةةةلّ  يًّ لةةةةةةةةو حةةةةةةةةرف شةةةةةةةةرط فةةةةةةةةي مضةةةةةةةة

   
 :(1)لو() أحكام - أ

: يػػلتي بعػػدىا الفعػػؿ الماضػػي غالبػػان, كقػػد تػػرد لممسػػتقبؿ مثػػؿ )إف(, كذلػػؾ مثػػؿ قكلػػو تعػػالى .1
 .(2)َّنب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱ

أف كاسميا كخبرىا( نحك: لك ) أنيا تختص بالفعؿ, فال تدخؿ عمى االسـ, لكنيا تدخؿ عمى .2
 أف زيدان قائـه لقمت.

عميػػو فػػي مكضػػع رفػػع فاعػػؿ بفعػػؿ  أف( كمػػا دخمػػتك) نيػػا تبقػػى عمػػى اختصاصػػيا,إ :كقيػػؿ
 محذكؼ, كالتقدير: لك ثبت أف زيدان قائـه لقمت, أم: لك ثبت قياـ زيد.

أف( كمػػػػا دخمػػػػت عميػػػػو فػػػػي مكضػػػػع رفػػػػع مبتػػػػدأ كالخبػػػػر ك) زالػػػػت عػػػػف االختصػػػػاص :كقيػػػػؿ
 محذكؼ, كالتقدير: لك أف زيدان قائـه ثابت لقمت, أم: لك قياـ زيد ثابت, كىذا مذىب سيبكيو.

ذا كػػاف جكابيػػا ) ػليػػا مػػف جػػكاب, كجكابيػػا إمػػا فعػػؿ مػػاض أك مضػػارع منفػػي بػػال بػػدي  .3 لػػـ(, كا 
مثبتان فاألكثر اقترانو بالالـ نحك: لػك قػاـ زيػد لقػاـ عمػرك, كيجػكز حػذفيا فتقػكؿ: لػك قػاـ زيػد 

ف كػاف منفيػان بػ ف  لػـ( لػـ تصػحبيا الػالـ فتقػكؿ:) ػقاـ عمرك, كا  لػك قػاـ زيػد لػـ يقػـ عمػرك, كا 
ما( فاألكثر تجرده مف الالـ نحك: لػك قػاـ زيػد مػا قػاـ عمػرك, كيجػكز اقترانػو ) ػجكابيا ب ينف

 بيا نحك: لك قاـ زيد لما قاـ عمرك.

 الفصل بين أداة الشرط وفعمه: المسألة األولى:

 :أّن( المصدرية) ةالفصل ب - الفاصل األول

الفاصػؿ مػع  لك( اسػـ صػريح؛ الختصاصػيا باألفعػاؿ؛ ألفي ) إذا تال -ىنا  - يتعيف الفصؿ
ما يميو يككف مصدران مؤكالن يككف في محؿ رفػع باالبتػداء عنػد سػيبكيو شػذكذان, كأٌف خبػره محػذكؼ, 

") بعدىا األسماء سكل ئلكال(, كال تبتد) لك( بمنزلة: "ك)كقاؿ (, نحك: لك أنؾ ذاىبه  .(3)أفي

 

                                                           

, شػرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 566/ 2) , السػيكطي,مع في شرح جمع الجكامعانظر: ىمع اليكا (1)
 (.1639/ 3) , ابف مالؾ,شرح الكافية الشافيةك (, 49/ 4) ابف عقيؿ,

 [.9]النساء:  (2)
 (.139/ 3) ,سيبكيو ,الكتاب (3)
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ؿ مضػػمر فاعػػؿ لفعػػ - ىنػػا –بينمػػا ذىػػب الككفيػػكف كالزمخشػػرم إلػػى أٌف المصػػدر المػػؤكؿ 
( لػػػك) ثبػػػت( كىػػػك أقػػػرب فػػػي القيػػػاس ممػػػا ذىػػػب إليػػػو سػػػيبكيو؛ لمحافظتػػػو عمػػػى اختصػػػاص) تقػػػديره
 .(1)بالفعؿ

 مت خت حت جت هب مب خب حب جبُّٱ: قػػػػاؿ تعػػػػالى
 .(2)َّمح جح مج حج  مث هت

أٌف( كاسػػميا كمػػا فػػي حيزىػػا مصػػدر مػػؤٌكؿ فاعػػؿ لفعػػؿ محػػذكؼ, أم: لػػك ك) لػػك(: شػػرطية,)
كجػػدكا اهلل(: فعػػؿ كفاعػػؿ كمفعػػكؿ بػػو ك) لػػك(,) فػػي جػػكاب الػػالـ(: كاقعػػة) لكجػػدكا(:) ثبػػت مجيػػئيـ,

 .(3)أكؿ, كالجممة ال محؿ ليا؛ ألنيا جكاب شرط غير جاـز

 .(4)في ستة كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

( مف التحقيؽ كالتثبيت) يفيد تلكيد المعنى؛ لما في -ىنا كما ذكر السييمي  - كالفصؿ  .(5)أفي

 الفصل بين فعل الشرط وجوابه: المسألة الثانية:

 الفصل بالالم: -ول الفاصل األ 

بػػالالـ, فيػػي تػػدخؿ لتلكيػػد ارتبػػاط إحػػدل الجممتػػيف بػػاألخرل,  -ىنػػا  - يجػػكز كقػػكع الفصػػؿ
 ع الفصؿ بالالـ عمى النحك اآلتي:كتكز 

ك: لػك قػاـ زيػد لقػاـ عمػرك, , نح(6)إذا كاف الجكاب فعالن ماضيان مثبتان, فإنو يكثر الفصؿ بالالـ - أ
 .(7)َّٰذ يي ىي ميُّٱ: كمف ذلؾ قكلو تعالى

                                                           

 (.506)ص:  , ابف مالؾ,انظر: شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ (1)
 [.64لنساء: ]ا (2)
 (.248/ 2) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (3)
/ األنعػػػاـ: 66, 65, 36/ المائػػػدة: 66, 66, 64, 46/ النسػػػاء: 30/ اؿ عمػػػراف: 103المكاضػػػع: البقػػػرة:  (4)

/ 114/المؤمنػػػػكف:  31, 18/ الرعػػػد: 54/ يػػػػكنس: 80/ ىػػػكد: 59/ التكبػػػػة: 96/ األعػػػراؼ: 157, 111, 58
 .5/ الحجرات: 57, 47/ الزمر: 168/ الصافات: 27/ لقماف: 134 / طو:64القصص: 

 (.269)ص:  , السييمي,انظر: نتائج الفكر في النحك (5)
(, 51/ 4) , ابف عقيػؿ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾك (, 142/ 5) ,ابف يعيش ,انظر: شرح المفصؿ (6)
 (.1640/ 3) , ابف مالؾ,شرح الكافية الشافيةك 
 [.220رة: ]البق (7)
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مفعػكؿ:  -ىنػا  -المجيء بيا فيو, ك -في لساف العرب-الالـ( في الفعؿ المكجب األكثر )
 .(1)شاء, محذكؼ لداللة الجكاب عميو, كالتقدير: كلك شاء اهلل إعناتكـ

 .(2)َّحص مس خس حس جس مخُّٱ: كيجكز حذفيا, كمف ذلؾ قكلو تعالى

بلفي الحرؼ إذا كاف في مكاف, كعرؼ كاشتير  -ىنا  - كعمؿ الزمخشرم جكاز حذؼ الالـ
بلنو في ذلؾ المكاف, جاز حذفو لشيرة أمره, فإف الالـ عمـ الرتباط الجممػة الثانيػة بػاألكلى, فجػاز 

 .(3)حذفو استغناء بمعرفة السامع

 .(4)تمالن مف القرآف الكريـفي ثالثة كثمانيف مكضعان مح - ىنا – ككرد الفصؿ بالالـ

)ما(: فاألكثر تجرده مػف الػالـ, نحػك: لػك قػاـ زيػد مػا قػاـ  ػإذا كاف الجكاب فعالن ماضيان منفيان ب - ب
: , ككرد في القرآف الكريـ متجردان مف الالـ في جميع مكاضعو, كمف ذلػؾ قكلػو تعػالى(5)عمرك
 .(6)َّحن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

مية, فإنػػو يجػػكز كقػػكع الفصػػؿ بػػالالـ تبعػػان لمزجػػاج كالزمخشػػرم, أمػػا إذا كػػاف الجػػكاب جممػػة اسػػ - ت
 .(7)لك() غيرىـ فيركف أف الجكاب محذكؼ, كالالـ جكاب قسـ محذكؼ, أغنى عف جكاب

                                                           

 (.414/ 2) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (1)
 [.70]الكاقعة:  (2)
, الكشػػػػػاؼ عػػػػف حقػػػػػائؽ غػػػػػكامض التنزيػػػػػؿك (, 89/ 10) , أبػػػػػك حيػػػػػاف,انظػػػػر: البحػػػػػر المحػػػػػيط فػػػػػي التفسػػػػير (3)

 (.466/ 4) الزمخشرم,
, 83, 82, 66, 64, 46ء: / النسػػػا167, 159, 154, 110/ اؿ عمػػػراف: 220, 20المكاضػػػع: البقػػػرة:  (4)

, 176, 96/ األعػػػػػػراؼ: 157, 149, 88, 58, 35, 28, 8, 8, 7/ األنعػػػػػػاـ: 66, 65, 48/ المائػػػػػػدة: 90
/ الرعػػػػػد: 99, 54, 11/ يػػػػػكنس: 57, 46, 42, 42/ التكبػػػػػة: 43, 42, 31, 23, 23, 23/ األنفػػػػػاؿ: 188
, 77, 58, 18/ الكيؼ: 100, 95, 42/ اإلسراء: 93, 9/ النحؿ: 15-14/ الحجر: 21/ إبراىيـ: 31, 18

/ 67, 66/ يػػػػػػػس: 14/ األحػػػػػػػزاب: 51, 45/ الفرقػػػػػػػاف: 75, 71, 24/ المؤمنػػػػػػػكف: 22, 17/ األنبيػػػػػػػاء: 134
, 4/ محمػد: 60/ الزخػرؼ: 27, 8/ الشكرل: 44, 14/ فصمت: 57, 47, 4/ الزمر: 169 -168الصافات: 

 .16/ الجف: 45 -44/ الحاقة: 21الحشر: / 65/ الكاقعة: 7, 5/ الحجرات: 25, 22/ الفتح: 30, 21
/ 3) , ابػف مالػؾ,شػرح الكافيػة الشػافيةك (, 51/ 4) , ابػف عقيػؿ,انظر: شػرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػف مالػؾ (5)

1640.) 
 [.45]فاطر:  (6)
, ابػف مغنػي المبيػب عػف كتػب األعاريػبك (, 284)ص:  , المػرادم,انظر: الجنػى الػداني فػي حػركؼ المعػاني (7)

 ,ىمػػػػع اليكامػػػػع فػػػػي شػػػػرح جمػػػػع الجكامػػػػعك (, 425/ 2) ,شػػػػرح التصػػػػريح عمػػػػى التكضػػػػيحك (, 310)ص:  ىشػػػػاـ,
 (.573/ 2) السيكطي,
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 حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّٱكمف األمثمة عمى ذلؾ قكلػو تعػالى: 

 .(1)َّهب مب خب

لػػك( ) محػػذكؼ؛ ألف أف( كمػػا عممػػت فيػػو مصػػدر فػػي مكضػػع رفػػع بفعػػؿ: ))كلػػك أنيػػـ آمنػػكا(
أم إيمانيـ, كىػذا مػذىب المبػرد, أمػا عنػد سػيبكيو: , تقتضي الفعؿ تقديره: لك كقع منيـ أنيـ آمنكا

 باالبتداء, أم كلك إيمانيـ ثابت.ىك مرفكع 

خيػر(: ك) مف عنػد اهلل(: صػفتو,ك) مثكبة(: مبتدأ,ك) لك(,) الالـ كاقعة في جكاب: لمثكبة()
 زمخشرم.خبره, كىذا رأم الزجاج كال

يػر , كلـ يرد غ(2)لك( محذكؼ لداللة ما بعده عميو, كتقديره: ألثيبكا) كىناؾ مف جعؿ جكاب
 ىذا المكضع في القرآف الكريـ.

 )إذا( الزائدة المهممة: ةالفصل ب -اني الفاصل الث

, حيػػث يكثػػر كقكعػػو قبػػؿ الػػالـ إذا (3)؛ لتلكيػػد الجػػكاب كتقكيتػػو- ىنػػا – يجػػكز كقػػكع الفصػػؿ
إذان( حػػػػرؼ جػػػػكاب كجػػػػزاء, مػػػػع تقػػػػدير قسػػػػػـ ) اب متصػػػػالن بيػػػػا, كيػػػػرل أبػػػػك حيػػػػػاف أفي كػػػػاف الجػػػػك 
 .(4)محذكؼ

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّٱ: كمػػػػػػػػػػف األمثمػػػػػػػػػػة قكلػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى
 .(5)َّنث

 .(6)لك() البتغكا( جكاب عف مقالة المشركيف كجزاء ؿ) إذا( تدؿ  عمى أفي ما بعدىا كىك)

 .(7)ف مف القرآف الكريـفي مكضعيف محتممي - ىنا –ككرد الفصؿ 

 

                                                           

 [.103]البقرة:  (1)
(, 536/ 1) , أبك حيػاف,البحر المحيط في التفسيرك (, 101/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (2)
عراب القرآفك   (.573/ 2) , السيكطي,رح جمع الجكامعىمع اليكامع في شك (, 72/ 1) ,لنحاسا ,ا 
 انظر: المرجع السابؽ. (3)
 (.89/ 7) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (4)
 [.100]اإلسراء:  (5)
 (.669/ 2) , الزمخشرم,انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (6)
 .100, 42المكاضع: اإلسراء:  (7)
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 والمتتبع لمواضع الفصل في جممة) لو( يالحظ ما يأتي: 

أٍف( المصػػػدرية؛ ) فقػػػط كىػػػك اكاحػػػدن  لػػػك( كفعميػػػا فاصػػػالن ) بمػػػغ عػػػدد الفكاصػػػؿ بػػػيف أداة الشػػػرط .1
 لك( بالدخكؿ عمى األفعاؿ.) لممحافظة عمى اختصاص

 الفصؿ بالالـ, إذا الزائدة(.) ي, كىالفكاصؿ  بيف فعؿ الشرط كجكابو فاصميف فقطبمغت عدد  .2
كىذه الالـ تسمى )الـ التسكيؼ(, أم: التلجيػؿ جاء الفصؿ بالالـ في أربعة كثمانيف مكضعان,  .3

كالتػػلخير كالتميػػؿ؛ ألنيػػا تػػدؿ عمػػى أف تحقػػؽ الجػػكاب سػػيتلخر عػػف تحقػػؽ الشػػرط زمنػػان طػػكيالن 
لشرط زمنان يسيران, أقؿ مف نكعان, كعدـ مجيئيا يدؿ عمى أف تحقؽ الجكاب سيتلخر عف تحقؽ ا

كالشػػلف فػػي الجػػكاب  -المػػدة السػػابقة, فتحقػػؽ الجػػكاب فػػي الحػػالتيف متػػلخر عػػف تحقػػؽ الشػػرط 
إال أف مجيء الالـ معو دليػؿ عمػى أنػو سػيتلخر كثيػران, كأف ميمتػو سػتطكؿ بالنسػبة لػو  - دائمان 

)الالـ( يجد بكضػكح  ػكاب بالمتتبع لممكاضع التي كرد فييا ارتباط الجلذا ف؛ (1)حيف يككف خاليان 
خالفيػـ لميعػاده, كيجػد  مكقؼ الكفػار كالمنػافقيف مػف آيػات اهلل كمػف دعكتػو إيػاىـ إلػى جيػاده كا 

عطائيـ الفرصة الكافية لمتلمؿ فػي خمقػو, كمراجعػة أنفسػيـ, فػاهلل  – رحمة اهلل الطكيمة بعباده كا 
 في تغيير مكاقفيـ, كرحمةن بيـ.بؿ أميميـ كقتان طكيالن رغبةن  ؛لـ يعاقبيـ مباشرة - كجؿ عز

 

 :(الفصل النحوي في جممة )لوال - المطمب الثالث
 تركيب )لوال( عند عمماء المغة: - أ

 )لكال( عمى النحك اآلتي: اختمؼ العمماء في تركيب
)ال( فػي ك كأٌما )لكال( فجمعكا فييا بيف )لك(" ال(ك) لك() لكال( مركبة مف) يرل الفراىيدم أفٌ 

ٍعنىيىػػٍيف,  ـٍ يكيػػٍف(أمى كقكلػػؾ: لػػكال زيػػد ألكرمتػػؾ, معنػػاه: لػػك لػػـ يكػػف. كاآلخػػر: )ىػػاٌل(, , حػػديىما: )لػػك لػػ
 .(2)كقكلؾ: لكال فعمت ذاؾ, في معنى: ىاٌل فعمت"

( " كيرل اٍلفراء أفي  ذا كانت مع األفعاؿ فيي بمعنى )لىٍكالى إذا كانت مع األسماء فيي شرط, كا 
 .(3)لـك عمى ما مضى كتحضيض لما يلتي", )ىال(

 .(4)لكال( تمنع الشيء مف أجؿ كقكع غيره")كجاء عف األزىرم أفي "

                                                           

 (.498/ 4) , حسف,انظر: النحك الكافي (1)
 (.351/ 8العيف ) (2)
 (.298/ 15) , األزىرم,تيذيب المغة (3)
 (.298/ 15, )المرجع السابؽ (4)
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, كىػػػي تمنػػػع الثػػػاني مػػػف أجػػػؿ (1)لػػػك("ك) إف() مركبػػػة مػػػف معنػػػى"أمػػػا الجػػػكىرم فيػػػرل أنيػػػا 
ىال( ) أم: امتنع كقكع اليالؾ مف أجؿ كجكد زيد, كقد يككف بمعنى ؛األكؿ, تقكؿ: لكال زيد ليمكنا
 .(2)َّمس خس حس جس مخُّٱ: يز, كمنو قكلو تعالىكىك كثير في القرآف العز 

 عمى النحك اآلتي: (3)"تفسيرىا يككف حسب الجمؿ التي تدخؿ عمييا" أما المرادم فيرل أفي 
, نحػػػك قكلػػػؾ: لػػػكال زيػػػد إن كانةةةت الجممتةةةان بعةةةدها مةةةوجبتين  فهةةةي حةةةرف امتنةةةاع لوجةةةوب .1

 إليؾ, فاإلحساف امتنع لكجكد زيد.ألحسنت 
, نحػك: لػكال عػدـ قيػاـ زيػد لػـ أحسػف إليػؾ, أم: ف وجةوب المتنةاعإن كانتا منفيتين فهي حةر  .2

 كجب اإلحساف؛ لعدـ قياـ زيد.
, نحػػك: لػػكال زيػػد لػػـ أحسػػف إليػػؾ, أم: إن كانتةةا موجبةةة ومنفيةةة, فهةةي حةةرف وجةةوب لوجةةوب .3

 كجب اإلحساف؛ لكجكد زيد.
حسنت إليػؾ, , نحك: لكال عدـ قياـ زيد ألإن كانتا منفية وموجبة, فهي حرف امتناع المتناع .4

 أم: امتنع اإلحساف إليؾ؛ المتناع قياـ زيد.
 ء عمى أنيا مركبة مف )لك( ك)ال(., كأكثر العمما(4)األصؿ عدـ التركيب"" كذكر السيكطي أفي 

, كتػػلتي (5)حػرؼ يػدؿ عمػى امتنػػاع شػيء لكجػكد غيػره"( لػػكال)كجػاء فػي المعجػـ الكسػيط أٌف "
 :عمى ثالثة أكجو

مية ففعميػة؛ لػربط امتنػاع الثانيػة بكجػكد األكلػى, نحػك: لػكال العػالج أف تدخؿ عمػى جممتػيف اسػ .1
 .ليمؾ؛ أم: لكال العالج مكجكد

 , فتختص بالمضارع أك ما في تلكيمو.(6)أف تككف لمتحضيض كالعرض .2
 أف تككف لمتكبي  كالتنديـ, فتختص بالماضي. .3
 
 
 

                                                           

(, 286)ص:  , الػػػرازم,مختػػػار الصػػػحاحك (, 2554/ 6) , الجػػػكىرم,الصػػػحاح تػػػاج المغػػػة كصػػػحاح العربيػػػة (1)
 (.211/ 2) , ابف السراج,األصكؿ في النحكك 
 [.10]المنافقكف:  (2)
 (.597)ص:  , المرادم,الجنى الداني في حركؼ المعانيانظر:  (3)
 (.576/ 2) , السيكطي,ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (4)
 (.846/ 2) , مجمع المغة العربية,المعجـ الكسيط (5)
 , األزىرم,أم: طمب بإزعاج ًفي التحضيض أىك طمب ًبًرٍفؽ ًفي اٍلعرض, مكصؿ الطالب إلى قكاعد اإلعراب (6)

 (.114)ص: 
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 لوال الشرطية عند النحويين: - ب

, كىػػػذا مت) إفي  لػػػكال( بلنيػػػا حػػػرؼ امتنػػػاع ) ضػػػمف فػػػي تعريػػػؼلػػػكال( حػػػرؼ شػػػرط غيػػػر جػػػاـز
, كمػا (2), فيػي تػدؿ  عمػى امتنػاع الشػيء لثبػكت غيػره(1)الداؿ() ػلكجكب, كبعضيـ يقكؿ: لكجكد, ب

 أكضحت في السابؽ.

, (3)لػػػكال( االمتناعيػػػة مختصػػػة باألسػػػماء, كالخبػػػر بعػػػدىا محػػػذكؼ كجكبػػػان عنػػػد البصػػػرييف)ك
)عبػد اهلل( ارتفػع باالبتػداء,  ػقكلؾ: لكال عبد اهلل ألكرمتؾ ف, كذلؾ (4)كخبره محذكؼ لما يدؿ عميو""

خبػر , كقكلو: )ألكرمتؾ( كخبره محذكؼ, كالتقدير: لكال عبد اهلل بالحضرة, أك لسبب كذا ألكرمتؾ,
 .(5)معمؽ بحديث )لكال(

ألف التقػػدير فػػي "أمػػا الككفيػػكف فػػإف االسػػـ المرفػػكع ىػػك فاعػػؿ مرفػػكع بفعػػؿ محػػذكؼ كجكبػػان؛ 
لكال زيد ألكرمتؾ(: لك لـ يمنعني زيػد مػف إكرامػؾ ألكرمتػؾ, إال أنيػـ حػذفكا الفعػؿ تخفيفنػا, ) قكلؾ:
") ال( عمى) كزادكا  , كىذا رأم الكسائي.(6)لك( فصار بمنزلة حرؼو كاحدو

لػكال( فيػػي عنػػده ترفػع االسػػـ الػػذم يمييػا؛ ألنيػػا نائبػػة ) ػكذىػب الفػػراء إلػػى أٌف االسػـ مرفػػكع بػػ
 .(7)ال() ػنو بعف فعؿ مضمر عكض ع

 :(8)لوال() أحكام - ت
لكال( في األصؿ ال تقع إال عمى اسـ, كىك مبتدأ حذؼ خبره, كيككف جكابيػا مصػدران بفعػؿ ) .1

 )لـ(. ماضو لفظان كمعنى, أك بمضارع مجزكـ بػ

                                                           

تكضػػيح المقاصػد كالمسػػالؾ بشػرح ألفيػػة ك (, 597)ص:  , المػرادم,انظػر: الجنػى الػػداني فػي حػػركؼ المعػاني (1)
 (.1307/ 3) , المرادم,ابف مالؾ

 (.1650/ 3) ,, ابف مالؾانظر: شرح الكافية الشافية (2)
تكضػػيح المقاصػػد ك (, 304/ 1) , الجػػذامي,الممحػػة فػػي شػػرح الممحػػةك (, 1650/ 3) المرجػػع السػػابؽ,انظػػر:  (3)

 . (1307/ 3) ,, المرادمكالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ
 (.76/ 3) , المبرد,المقتضب (4)
 (.76/ 3) المرجع السابؽ,انظر:  (5)
 (.60/ 1) , األنبارم,اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف (6)
 (.27ص: ) , المرادم,الجنى الداني في حركؼ المعاني (7)
الجنػػى الػػداني فػػي ك (, 1650/ 3) , ابػػف مالػػؾ,شػػرح الكافيػػة الشػػافيةك (, 77/ 3) , المبػػرد,انظػػر: المقتضػػب (8)

/ 3) , المػػػرادم,تكضػػػيح المقاصػػػد كالمسػػػالؾ بشػػػرح ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾك (, 598)ص:  , المػػػرادم,حػػػركؼ المعػػػاني
 (.575/ 2) , السيكطي,ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامعك (, 1299
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 خن حن جنُّٱكقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى:  يقتػػػػػػرف جكابيػػػػػػا إف كػػػػػػاف ماضػػػػػػيان مثبتػػػػػػان بػػػػػػالـ مفتكحػػػػػػة, .2

 .(1)َّمن
ف كػػػػاف منفيػػػػان   ىي مي خي حي جي يه ىهُّٱالالـ, كقكلػػػػو تعػػػػالى: لػػػػـ يقتػػػػرف بػػػػكا 

 .(2)َّٰى ٰر ٰذ يي
 جن مم خم حمُّٱ: لػػػػػكال( يحػػػػػذؼ, مثػػػػػؿ قكلػػػػػو تعػػػػػالى) إذا دؿي دليػػػػػؿ عمػػػػػى جػػػػػكاب .3

 .(3)َّجه هن من خن حن
 الفصل بين أداة الشرط وفعل الشرط: المسألة األولى:

 :أْن( المصدرية) ةالفصل ب - الفاصل األول
لػػكال( الفعػػؿ؛ ) ذؼ الفاصػػؿ, كذلػػؾ إذا تػػال؛ المتنػػاع جػػكاز حػػ- ىنػػا – يتعػػيف كقػػكع الفصػػؿ

الختصاصيا بالدخكؿ عمى األسماء, كالفاصؿ يؤكؿ مع الفعؿ الذم يميو بمصدر, أم اسـ مرفكع 
)أف( عمػى  ػباالبتداء, كخبره محذكؼ كجكبان لكثرة االستعماؿ, كذلؾ عند البصرييف, ككرد الفصؿ ب

 النحك اآلتي:
 .(4)َّجل مك لك خك حك جك مقُّٱ: لىقاؿ تعا أْن( يميها الفعل الماضي:) - أ

أف(: مصػػدرية, كىػػي مػػع مػػدخكليا فػػي مكضػػع رفػػع مبتػػدأ, ك) لػػكال(: حػػرؼ امتنػػاع لكجػػكد,)
لػػكال( محػػذكؼ لداللػػة مػػا قبمػػو عميػػو, كالتقػػدير: لػػكال ىدايػػة اهلل لنػػا ) كخبػػر المبتػػدأ محػػذكؼ, كجػػكاب

 .(5)مكجكدة ما اىتدينا أك لشقينا
 .(6)محتممة مف القرآف الكريـ في ثمانية مكاضع -ىنا  - ككرد الفصؿ

 جف مغ جغ مع  جع مظُّٱ: قػػػػاؿ تعػػػػػالى )أْن( الناصةةةةبة لمفعةةةةل المضةةةةةارع: - ب

 .(7)َّحك  جك مق حقمف خف حف

                                                           

 [.31]سبل:  (1)
 [.21]النكر:  (2)
 [.10]النكر:  (3)
 [.43]األعراؼ:  (4)
عراب ك (, 569/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآفك (, 355/ 3) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (5) ا 

عراب القرآفك (, 53/ 2) ,لنحاسا ف,القرآ  (.363/ 1) ,لدعاسا ,ا 
/ القمـ: 3/ الحشر: 82, 10/ القصص: 42/ الفرقاف: 74/ اإلسراء: 24/ يكسؼ: 43المكاضع: األعراؼ:  (6)

49. 
 [.94]يكسؼ:  (7)
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تفنػػدكف(: فعػػؿ ) أٍف( كمػػا فػػي حيزىػػا مبتػػدأ خبػػره محػػذكؼ,ك) لػػكال(: حػػرؼ امتنػػاع لكجػػكد,)
اعػػاة لمتخفيػػؼ كلمر  ؛كحػػذفت يػػاء المػػتكمـ أٍف(, كعالمػػة نصػػبو حػػذؼ النػػكف,) مضػػارع منصػػكب ب

لػػكال( محػػذكؼ, ) كالخبػػر محػػذكؼ تقػػديره: لػػكال تفنيػػدكـ مكجػػكد, كجػػكابكالنػػكف لمكقايػػة, الفكاصػػؿ, 
 .(1)أم: لصدقتمكني
 .(2)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰىُّٱ: قػاؿ تعػالى أّن( المشددة ومعموليهةا:) - ت
 .(3)َّهئ مئ خئ

,لكال(: حرؼ شرط ) كاف(: مػاض نػاقص, كاسػميا ضػمير ) أٌف( كاسميا,) أنو(:) غير جاـز
أٌف( كمػػا بعػػدىا: فػػي تلكيػػؿ مصػػػدر ك) كػػاف(,) مػػف المسػػبحيف(: الجػػار كالمجػػركر خبػػر) مسػػتتر,

, كلػـ (4)لمبث(: الػالـ كاقعػة فػي جػكاب لػكال) أٌف(,) كاف(: خبر) مبتدأ خبره محذكؼ كجكبان, كجممة
 آف الكريـ.ير ىذا المكضع في القر يرد غ

 الفصل بين فعل الشرط وجوابه: المسألة الثانية:
 الفصل بالالم: -ول الفاصل األ 

, كذكػر محيػي الػديف دركيػش (5)لػك() كما ىك الحاؿ فػي جممػة -ىنا  - يجكز كقكع الفصؿ
ف كػاف منفيػان فػإف كػاف  أٌف "حكـ الػالـ فػي جكابيػا أٌف الكػالـ إف كػاف مثبتػان فػالكثير دخػكؿ الػالـ, كا 

 .(6)ما( فالكثير فيو حذؼ الالـ كيقٌؿ اإلتياف بيا") ؼ النفيحر 
 ىت نت مت زت رت يبىب نب  مب زب ربُّٱ: كمػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى

 .(7)َّزث  رث يت
 لػػك( قبػػؿ التركيػػب يمتنػػع بيػػا الشػػيء المتنػػاع غيػػره,ك) ال(,ك) لػػك() ىػػي مركبػػة مػػف: فمػػكال()

لػك(, كالنفػي ) مػى أحػد امتنػاعيال( ع) ػال( لمنفي, كاالمتنػاع نفػي فػي المعنػى, فقػد دخػؿ النفػي بػك)
 .(8)لكال( امتناع الشيء لكجكد غيره) إذا دخؿ عمى النفي صار إيجابان, فمف ىنا صار معنى

                                                           

/ 2) , الزمخشػػرم,الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ غػػكامض التنزيػػؿك (, 55/ 5) , دركيػػش,انظػػر: إعػػراب القػػرآف كبيانػػو (1)
عراب القرآفك (, 504  (.105/ 2) ,لدعاسا ,ا 

 .33/ الزخرؼ: 47/ القصص: 94المكاضع: يكسؼ:  (2)
 [.143]الصافات:  (3)
عراب القرآف كبيانوك (, 115/ 3) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (4)  (.312/ 8) , دركيش,ا 
 (.575/ 2) , السيكطي,انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (5)
 (.117/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (6)
 [.64]البقرة:  (7)
 (.72/ 1) , العكبرم,القرآف انظر: التبياف في إعراب (8)
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لػػكال(: حػػرؼ امتنػػاع لكجػػكد متضػػمف معنػػى الشػػرط, )فىٍضػػؿي الميػػًو(: ك) فىمىػػٍكال( الفػػاء: عاطفػػة,)
(: الػػػالـ كاقعػػػة فػػػ) مبتػػػدأ خبػػػره محػػػذكؼ تقػػػديره مكجػػػكد,  , كبيػػػا فصػػػؿ بػػػيف(1)لػػػكال() ي جػػػكابلىكيٍنػػػتيـٍ

 .(2)في ثالثة كعشريف مكضعان مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ )لكال(, كجكابيا,

 مغ جغُّٱ: , كقكلػػػػو تعػػػػالى(3)قػػػػد() ػككرد الفصػػػػؿ مػػػػع الفعػػػػؿ الماضػػػػي المثبػػػػت المحقػػػػؽ بػػػػ
 .(4)َّجك مق حق مف خف حف جف

خبػػػر, أم: كلػػػكال تثبيتػػػا لػػػؾ أف كالفعػػػؿ(: مبتػػػدأ محػػػذكؼ الك) لػػػكال(: حػػػرؼ امتنػػػاع لكجػػػكد,)
يػػر ىػػذا , كلػػـ يػػرد غ(5)قػػد(: حػػرؼ تحقيػػؽك) لػػكال(,) الػػالـ(: كاقعػػة فػػي جػػكابك) كعصػػمتنا إيػػاؾ,

 المكضع في القرآف الكريـ.
 الفصل بالتوابع: -ني الفاصل الثا

 ممة تكضيحان, كتلكيدان, كمف ذلؾ:فيك يفيد معنى الج -ىنا  - يجكز كقكع الفصؿ
 جل مك لك خك حك جك  مق حق مفُّٱ: تعػػػػػػػػالىقػػػػػػػػاؿ  الفصةةةةةةةةل بالنعةةةةةةةةت: - أ

 .(6)َّحل

كالخبر محػذكؼ تقػديره: مكجػكد,  سبؽ(: صفة لو,) مف اهلل(: صفة, جممة) كتاب(: مبتدأ,)
فػي ثمانيػة مكاضػع محتممػة  - ىنا –, ككرد الفصؿ (7) لكال() لمسكـ(: كاقعة في جكاب) كالالـ في

 .(8)مف القرآف الكريـ

 

 

                                                           

 (.117/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (1)
/ اإلسػػراء: 110, 91/ ىػػكد: 19/ يػػكنس: 68/ األنفػػاؿ: 113, 83/ النسػػاء: 251, 64المكاضػػع: البقػػرة:  (2)

/ 143, 57/ الصػػػافات: 31/ سػػػبل: 53/ العنكبػػػكت: 82/ القصػػػص: 14/ النػػػكر: 40/ الحػػػج: 129/ طػػػو: 74
 .49/ القمـ: 3/ الحشر: 33/ الزخرؼ: 21, 14/ الشكرل: 45مت: فص
 (.1905/ 4) ,أبي حياف األندلسي ,انظر: ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب (3)
 [.74]اإلسراء:  (4)
 (.478/ 5) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (5)
 [.68]األنفاؿ:  (6)
عراب القرآف كبيانوك (, 632/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (7)  (.42/ 4) , دركيش,ا 
/ 14/ الشكرل: 45/ فصمت: 53/ العنكبكت: 129/ طو: 110/ ىكد: 19/ يكنس: 68المكاضع: األنفاؿ:  (8)

 .25الفتح: 
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 .(1)َّزث رث يت ىت نت مت زت رتُّٱ: قاؿ تعالى الفصل بالعطف: - ب

 .(2)فضؿ() كرحمتو(: عطؼ عمى) )فضؿ اهلل(: مبتدأ, خبره محذكؼ تقديره: مكجكد,

جػػػػكاز عػػػػدـ ذكػػػػر الخبػػػػر عنػػػػد حػػػػذؼ الجػػػػكاب؛ ألف الفصػػػػؿ  -ىنػػػػا  - كمػػػػف آثػػػػار الفصػػػػؿ
 .(4)في ثمانية مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ  ,(3)بالمعطكؼ يطيؿ الكالـ

 ل بجممة ال محّل لها من اإلعراب:الفص -ث ثالالفاصل ال
لػػػكال( الشػػػرطيتيف االمتنػػػاعيتيف المحػػػذكؼ ك) لػػػك() بجممػػػة -ىنػػػا  - يتحقػػػؽ الفصػػػؿ الجػػػائز

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ: جكابيمػػػػػػا, كمػػػػػػف ذلػػػػػػؾ قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى
  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت  زترت يب ىب نب مب

 .(5)َّاك يق ىق يف
, كعمػؿ ابػف خػركؼ ذلػؾ (6)لمعترضػة محػذكفان ا( لػك) لعذبنا( جكابان ؿ )لكال(, كجكاب) جاءت

ػػػا مػػػف الخبػػػر, فكػػػره : "بقكلػػػو حػػػذؼ جػػػكاب )لػػػك( يكثػػػر, بخػػػالؼ جػػػكاب )لػػػكال(, ألنػػػو صػػػار عكضن
 .(7)حذفو"

 ؛لػػػػكال رجػػػػاؿ مؤمنػػػػكف() ػلػػػػك تزيمػػػػكا( كػػػػالتكرير لػػػػ) كذكػػػػر الزمخشػػػػرم بلنػػػػو يجػػػػكز أف يكػػػػكف
 .(9)ف أبا حياف رفض ىذا القكؿ, لك(8)لعذبنا( ىك الجكاب) لمرجعيما إلى معنى كاحد, كيككف

 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱ: كقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى
 .(10)َّزث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

 .(11)لكال( األكلى, كأغنى ذلؾ عف جكاب الثانية) جكاب: ترجعكنيا() جاءت
                                                           

 [.64]البقرة:  (1)
 (.117/ 1) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (2)
 (.72/ 1) م,, العكبر انظر: التبياف في إعراب القرآف (3)
 .25/ الفتح: 20, 20, 14, 10/ النكر: 113, 83/ النساء: 64المكاضع: البقرة:  (4)
 [.25]الفتح:  (5)
 (.1167/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (6)
 (.1906/ 4) ,أبي حياف األندلسي ,ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب (7)
 (.343/ 4) , الزمخشرم,تنزيؿانظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض ال (8)
 (.496/ 9) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (9)
 [.87-83]الكاقعة:  (10)
 (.1206/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (11)
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كذكر الزمخشػرم أٌف ترتيػب اآليػة: فمػكال ترجعكنيػا إذا بمغػت الحمقػكـ إف كنػتـ غيػر مػدينيف, 
, (2)لػكال( األكلػى كالثانيػة) ترجعكنيا( جكابػان ) , كىناؾ مف جعؿ(1)لكال( الثانية مكررة لمتككيد) جعؿك 

 ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ.كلـ يرد غير 
 والمتتبع لمواضع الفصل في جممة) لوال( يالحظ ما يأتي: 

أٍف( المصػػدرية, ككردت ) فقػػط, كىػػك اكاحػػدن  بمػػغ عػػدد الفكاصػػؿ بػػيف )لػػكال( كفعػػؿ الشػػرط فاصػػالن  .1
 - ىنػػا – فػي اثنػػي عشػػر مكضػعنا؛ لشػػدة الػػتالـز بػيف أداة الشػػرط كفعػػؿ الشػرط, كلكػػف الفاصػػؿ

 عمى األسماء. لكال( بالدخكؿ) في الحفاظ عمى اختصاص اأدل دكرن 
الفصػػؿ : )لػػكال( ثالثػػة فكاصػػؿ, كىػػي) بمغػػت عػػدد الفكاصػػؿ بػػيف فعػػؿ الشػػرط كجكابػػو فػػي جممػػة .2

 جممة ال محؿي ليا مف اإلعراب(.ك التكابع, ك بالالـ, 
 - كما ذكرت مسبقان  - الالـ( أربعة كعشريف مكضعان, كىذه الالـ) بمغ عدد مكاضع الفصؿ ب .3

ىػػي الـ التسػػكيؼ كالتلجيػػؿ؛ لػػذا احتمػػت أكبػػر عػػدد لمكاضػػع الفصػػؿ؛ لتبػػيف رحمػػة اهلل بعبػػاده 
عطػائيـ الفرصػػة الكاممػة لمتفكيػػر كالتػدبر فػػي آياتػو قبػػؿ لعػػذاب أف يمحػؽ بيػػـ ا كفضػمو عمػػييـ كا 

 كاألذل.
جاء الفصؿ بالتكابع, كىي النعت في ثمانية مكاضع؛ لبيػاف أٌف السػبب دائمػان كراء عػدـ ىػالؾ ك  .4

 المسمميف كفتنتيـ ىك إنقاذ اهلل ليـ بكممة منو أك بكتاب, أال كىك القرآف الكريـ.
كرحمتػػو(؛ أم ىمػػا  فضػػؿ اهلل) كػػذلؾ الفصػػؿ بػػالعطؼ؛ إلفػػادة التفريػػع, كجػػاء العطػػؼ دائمػػان ب .5

 كراء نجاة العباد. السبب الرئيس
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.194/ 5) ,لشككانيا ,فتح القديرك (, 470/ 4) , الزمخشرم,انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ (1)
(, 232/ 17) , القرطبػي,تفسػير القرطبػيك  (,800/ 2) , النيسػابكرم,انظر: إيجاز البياف عف معػاني القػرآف (2)
 (.158/ 23) , الطبرم,تفسير الطبرمك (, 243/ 4) , الخازف,تفسير الخازفك 
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 )لّما(: في جممةالنحوي الفصل  - المطمب الرابع
 :(1)لٌما( في الكالـ عمى ثالثة أقساـ) 

كىػػي التػػي تجػػـز الفعػػؿ المضػػارع, كىػػي حػػرؼ نفػػي, تػػدخؿ عمػػى  الجازمةةة:( لّمةةا) القسةةم األول:
فػػان لمػػف زعػػـ أنيػػا تصػػرؼ لفػػظ الماضػػي إلػػى المضػارع فتجزمػػو, كتصػػرؼ معنػػاه إلػػى المضػػي, خال

 .(2)المبيـ
 )إال(, كليا مكضعاف: التي بمعنى لّما( االستثنائية:) القسم الثاني:

 :(3)بعد القسـ, نحك: نشدتؾ باهلل لما فعمت, قاؿ الراجز أحدهما:
 لمةةةةةةا  نثةةةةةةت نفسةةةةةةًا, أو اثنةةةةةةين ... قالةةةةةةت لةةةةةةه: بةةةةةةاهلل, يةةةةةةا ذا البةةةةةةردين

   
 رث يت ىت نت متُّٱ فػػػػػي: كمنػػػػػو قػػػػػراءة عاصػػػػػـ كحمػػػػػزة لقكلػػػػػو تعػػػػػػالى:بعػػػػػد الن وثانيهمةةةةةا:
 .(5)َّىن من خن حن جن يم ىمُّٱ, كقكلو تعالى: (4)َّزث

 .أم: ما كؿ إال جميع, كما كؿ ذلؾ إال متاع
يـ يقػكؿ: حػرؼ كجػكد كىي حػرؼ كجػكب لكجػكب, كبعضػ لّما( الشرطية الحينية:) القسم الثالث:
 .(6), كالمعنى بينيما قريبلكجكد, بالداؿ

 

                                                           

بيب مغني المك (, 1643/ 3) , ابف مالؾ,شرح الكافية الشافيةك (, 101/ 4) ,ابف مالؾ ,انظر: شرح التسييؿ (1)
(, 291/ 2) , السػػيكطي,ىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػعك (, 370)ص:  , ابػػف ىشػػاـ,عػػف كتػػب األعاريػػب

المسػائؿ النحكيػػة فػي كتػاب التكضػػيح لشػرح الجػػامع ك (, 4451/ 9) , الحمبػػي,تمييػد القكاعػد بشػػرح تسػييؿ الفكائػدك 
 (.194)ص:  , اليكيمؿ,الصحيح

 (.592)ص:  , المرادم,يانظر: الجنى الداني في حركؼ المعان (2)
لسػػػاف ك (, 104/ 8) , األزىػػػرم,تيػػػذيب المغػػػةك (, 428/ 1) , ابػػػف دريػػػد,البيػػػت بػػػال نسػػػبة فػػػي: جميػػػرة المغػػػة (3)

ابػف  ,شػرح التسػييؿك (, 242/ 3) , الزبيدم,تاج العركس مف جكاىر القامكسك (, 173/ 2) , ابف منظكر,العرب
 , المرادم,الجنى الداني في حركؼ المعانيك (, 1645/ 3) لؾ,, ابف ماشرح الكافية الشافيةك (, 207/ 3) ,مالؾ

 (.371)ص:  , ابف ىشاـ,مغني المبيب عف كتب األعاريبك (, 593)ص: 
 كناية عف الجماع. -ىنا  -كشاىده: كقكع )لٌما( بمعنى )إال( في جكاب القسـ, كالغنث 

 [.32]يس:  (4)
 [.35]الزخرؼ:  (5)
 (.594)ص:  , المرادم,المعاني انظر: الجنى الداني في حركؼ (6)
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نمػػا تجػػيء بمنزلػػة" عنػػد سػػيبكيوكىػي  , كاختمػػؼ (1)لػػك(") لذمػػر الػػذم قػػد كقػػع لكقػكع غيػػره, كا 
 )لٌما( ىؿ ىي حرؼ أـ اسـ؟ العمماء حكؿ

 )لّما( حرف أم اسم: - أ

حػيف( تنفػي ) أنيا ظرؼ بمعنػى" , أما ابف السراج يرل(2)لٌما( "حرؼ") ذىب سيبكيو إلى أفي 
 .(3)عف الثاني ما كجب لذكؿ"

لٌمػػا( فعػػؿ مػػاض لفظػػان ) إذا كلػػي"فجمػػع فػػي التسػػييؿ بػػيف المػػذىبيف, فقػػاؿ:  أمػػا ابػػف مالػػؾ
إذ(, فيػػػػػو معنػػػػػى الشػػػػػرط, أك حػػػػػرؼ يقتضػػػػػي فيمػػػػػا مضػػػػػى كجكبػػػػػان ) كمعنػػػػػى فيػػػػػي ظػػػػػرؼ بمعنػػػػػى

 .(4)لكجكب"

 (:لّما) ترجيح حرفية - ب

 :(5)لٌما( الحينية, كاستدلكا عمى ذلؾ بلفٌ ) رجح كثير مف النحاة حرفية

ك, كلكنلك(, ) لٌما( تقابؿ) .1 .كتحقيؽ تقابميما أنؾ تقكؿ: لك قاـ زيده قاـ عمره ـٍ  و لٌما لـ يقـ لـ يق
أنيا لك كانت ظرفان لكاف جكابيا عامالن فييا, كيمـز مف ذلؾ أف يككف الجكاب كاقعان فييا؛ ألف  .2

 جض مص خص حصُّٱف يكػػكف كاقعػػان فيػػو, قػػاؿ تعػػالى: العامػػؿ فػػي الظػػرؼ يمػػـز أ

 بسبب ظمميـ.كالمراد: أنيـ أىمككا  ,(6)َّحض
 .أنيا تشعر بالتعميؿ, كالظركؼ ال تشعر بالتعميؿ .3
إذا( الفجائيػة فػي ) إذا( الفجائيػة؛ لػذلؾ رجػح أبػك حيػاف الحرفيػة بكقػكع) ػأفي جكابيا قد يقترف بػ .4

 من زن رن مم ام يل ىل مل يكُّٱ: لٌمػػػا(, فقػػػاؿ فػػػي قكلػػػو تعػػػالى) جػػػكاب
ذا ) بػػوفجكا - كىػػك الصػحيح -إذا كانػػت حرفػان )لٌمػا( " , أفٌ (7)َّىن نن إذا( الفجائيػػة, كا 

إذا( الفجائية فيما ) كانت ظرفا فيحتاج إلى عامؿ فييا فيعسر؛ ألنو ال يمكف أف يعمؿ ما بعد
لٌمػػا( ىػػي مضػػافة إلػػى الجممػػة ) لٌمػػا( الفعػػؿ الػػذم يمييػػا؛ ألفٌ ) قبميػػا, كال يمكػػف أف يعمػػؿ فػػي

                                                           

 (.234/ 4) ,سيبكيو ,الكتاب (1)
 (.594)ص:  , المرادم,الجنى الداني في حركؼ المعاني (2)
 (.25/ 1) , ابف السراج,األصكؿ في النحك (3)
 (.103/ 1) ؿ, أبك حياف,التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييك (, 101/ 4) ,ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (4)
 (.595)ص:  , المرادم,الجنى الداني في حركؼ المعاني ر:انظ (5)
 [.59]الكيؼ:  (6)
 [.77]النساء:  (7)
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( الفجائيػػػػة ظػػػػرؼ إذا) لٌمػػػػا(, كأنيػػػػا حػػػػرؼ, كأف) بعػػػػدىا, كالػػػػذم نختػػػػاره مػػػػذىب سػػػػيبكيو فػػػػي
 .(1)مكاف"

 .لٌما( شيء مف عالمات األسماء) ليس في .5
 بين أداة الشرط وفعل الشرط: النحوي الفصل المسألة األولى:

 )أْن( الخفيفة الزائدة: الفصل ب - الفاصل األول

 ىل مل خلُّٱ: إذا كاف فعػؿ الشػرط ماضػيان, كقكلػو تعػالى -ىنا  - يتحقؽ جكاز الفصؿ
 .(2)َّىم مم خم حم جم يل

عنػػد عممػػاء النحػػك, كلكػػٌف ابػػف األثيػػػر  (4)لٌمػػػا() , كتطػػرد زيادتيػػا بعػػد(3)ف(: زائػػدة لمتككيػػدأ)
 كلػك لػـ يكػف ثػـ مػدة بعيػدة كأمػد متطػاكؿ لمػا جػيء بػلف بعػد: "يرفض ىذا الرأم كيػرد عمػييـ بقكلػو

 .(5)لٌما( كقبؿ الفعؿ, بؿ كانت تككف اآلية: فمما جاء البشير ألقاه عمى كجيو")

لٌما( مف الداللة الظرفية الزمانيػة, لتصػبح دالػة ) يخمِّص -ىنا  - ي أفي الفصؿكيرل السييم
 .(6)عمى الشرط فقط, أم: السببية بيف فعمي الشرط كالجكاب

 .(7)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ
 بين فعل الشرط وجوابه: النحوي الفصل المسألة الثانية:

 )ما( النافية: الفصل ب -ول الفاصل األ 

إذا كػػػػاف فعػػػػؿ الجػػػػكاب ماضػػػػيان فقػػػػط, كيمتنػػػػع مػػػػع الفعػػػػؿ  -ىنػػػػا  - يجػػػػكز تحقػػػػؽ الفصػػػػؿ
: لٌمػػا(, كمػػف ذلػػؾ قكلػػو تعػػالى) المضػػارع؛ ألف الفاصػػؿ ال يقمػػب زمنػػو إلػػى الماضػػي الػػذم تطمبػػو

 .(8)َّحن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكُّٱ

                                                           

 (.713/ 3) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (1)
 [.96]يكسؼ:  (2)
 (.215/ 2) ,لنحاسا ,انظر: إعراب القرآف (3)
 (.324/ 6) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (4)
 (.14/ 3) , ابف األثير,ثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعرالم (5)
 (.98)ص:  , السييمي,انظر: نتائج الفكر في النحك (6)
 .33/ العنكبكت: 19/ القصص: 96المكاضع: يكسؼ:  (7)
 [.14]سبل:  (8)



387 
 

يتصػؼ بالصػدارة فيمنػع مػا  - ىنػا –اصػؿ لٌمػا(؛ ألف الف) كبو استدٌؿ أبك حياف عمى حرفية
لٌمػا( إذا كانػت اسػمان, ) بعده مػف العمػؿ فيمػا قبمػو؛ لػذلؾ فالفاصػؿ يمنػع فعػؿ الجػكاب أف يعمػؿ فػي

 .(1)لٌما() كبالتالي تترجح حرفية

 .(2)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 )إذا(: الفصل ب -ني الفاصل الثا

؛ (3)لٌمػػػػا() عنػػػد مػػػػف أجػػػاز كقػػػػكع الجممػػػة االسػػػػمية جكابػػػان ؿ -ىنػػػػا  - كقػػػػكع الفصػػػؿ يجػػػكز
 بالدخكؿ عمى الجممة االسمية. - ىنا –الختصاص الفاصؿ 

 .(4)َّجم هل مل خل حل جل مكُّٱ: كمف ذلؾ قكلو تعالى

يضػػػػحككف(: مضػػػػارع مرفػػػػكع كالػػػػكاك فاعمػػػػو, كالجممػػػػة خبػػػػر ) ىػػػػـ(: مبتػػػػدأ,) إذا(: فجائيػػػػة,)
 .(5)لما() جكاب الشرط ال محؿ ليا؛ ألنيا جكابالمبتدأ, كجممة 

 :(6)وذكر أبو حيان أنَّ المذاهب في )إذا( ثالثة

 ب أنيا حرؼ, فال تحتاج إلى عامؿ.مذى - أ
مذىب أنيا ظرؼ مكاف, فػإف صػرح بعػد االسػـ بعػدىا بخبػر لػو, كػاف ذلػؾ الخبػر عػامالن فييػا  - ب

المكػاف الػذم  كػلف التقػدير: خرجػت ففػيإذا(, ) ػقائـ( ناصػب لػ) ػنحك: خرجت فإذا زيده قائـه, ف
 خرجت فيو زيد قائـ.

مذىب أنيا ظػرؼ زمػاف, كالعامػؿ فيػو الخبػر أيضػان, كلنػو قػاؿ: ففػي الزمػاف الػذم خرجػت فيػو  - ت
ف لـ يذكر بعػد االسػـ خبػر, أك ذكػر اسػـ منصػكب عمػى الحػاؿ, كانػت إذا( خبػران ) زيده قائـه, كا 

خرجػت فػإذا ) ظػرؼ مكػاف كػاف األمػر كاضػحان, نحػك:لممبتدأ, فإف كاف االسـ جثة كقمنا: إنيػا 
ف قمنػػا إنيػػا ظػػرؼ زمػػاف كػػاف عمػػى  األسػػد( أم: ففػػي الحضػػرة األسػػد أك فػػإذا األسػػد رابضػػان, كا 

                                                           

 (.529/ 8) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (1)
 .14ل: / سب68/ يكسؼ: 42المكاضع: فاطر:  (2)
حاشػػػية ك (, 1646/ 3) , ابػػػف مالػػػؾ,شػػػرح الكافيػػػة الشػػػافيةك (, 102/ 4) ,ابػػػف مالػػػؾ ,انظػػػر: شػػػرح التسػػػييؿ (3)

شػػرح الرضػػي عمػػى ك (, 4457/ 9) , الحمبػػي,تمييػػد القكاعػػد بشػػرح تسػػييؿ الفكائػػدك (, 10/ 4) , الصػػباف,الصػػباف
 (.222/ 2) , السيكطي,ح جمع الجكامعىمع اليكامع في شر ك (, 231/ 3) , االستراباذم,الكافية البف الحاجب

 [.47]الزخرؼ:  (4)
 (.201/ 3) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (5)
 (.379/ 9) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (6)
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خرجػػت فػػإذا األسػػد( أم: ففػػي الزمػػاف ) حػػذؼ مضػػاؼ؛ لػػئال يخبػػر الزمػػاف عػػف الجثػػة, نحػػك:
 حضكر األسد.

 .(1)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ: كقكلو تعالى

يشػػرككف(: ) مبتػػدأ, كجممػػة ىػػـ(:) :: فجائيػػة, كدخمػػت عمػػى جممػػة اسػػمية, كىػػيإذا() جػػاءت
 إذا(.) , كفصؿ بينيما ب(2)لٌما() خبر المبتدأ, كالجممة االسمية كقعت في جكاب

إذا( الفجائيػػة ال يعمػػؿ فيمػػا قبميػػا, ) إذ مػػا بعػػد ؛لٌمػػا() كاسػػتدؿ النحكيػػكف بػػذلؾ عمػػى حرفيػػة
 .(3)ضع محتممة مف القرآف الكريـفي ثمانية مكا -ىنا  - ككرد الفصؿ
 الفصل بالفاء: -ثالث الفاصل ال

 خلُّٱ: , كمػػػف ذلػػػؾ قكلػػػو تعػػػالى(4)بالفػػػاء عنػػػد ابػػػف مالػػػؾ -ىنػػػا  - يجػػػكز كقػػػكع الفصػػػؿ
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 .(5)َّحي جي يه ىه  مه جه ين

 ( جػكاب لقكلػو:كفػركاك) لٌمػا( األكلػى,) فمما جاءىـ( جػكاب) الفاء( في قكلو:) ذكر الفراء أفي 
 .(6)فمما جاءىـ()

كلكف أبا حياف رفض ما ذىب إليو الفراء؛ لعدـ كجكد دليؿ كاضح مسمكع عف العرب يثبت 
مػػا ذىػػب إليػػو, كاألكلػػى أف يكػػكف الجػػكاب محػػذكفان؛ لداللػػة المعنػػى عميػػو, كأف يكػػكف التقػػدير: كلمػػا 

اصػالن بػنفس مجػيء الكتػاب , كيكػكف التكػذيب حهمف عند اهلل مصدؽ لما معيـ كذبك  جاءىـ كتاب
 .(7)مف غير فكر فيو كال ركية

                                                           

 [.65]العنكبكت:  (1)
 (.459/ 7) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (2)
, 50, 47/ الزخػػرؼ: 65/ العنكبػػكت: 12/ األنبيػػاء: 23يػػكنس: / 135/ األعػػراؼ: 77المكاضػػع: النسػػاء:  (3)

57. 
(, 174)ص:  , ابػف ىشػاـ,مغني المبيب عف كتب األعاريػبك (, 102/ 4) ,ابف مالؾ ,انظر: شرح التسييؿ (4)
, ىمػػػع اليكامػػػع فػػػي شػػػرح جمػػػع الجكامػػػعك (, 231/ 3) , االسػػػتراباذم,شػػػرح الرضػػػي عمػػػى الكافيػػػة البػػػف الحاجػػػبك 

 (.222/ 2) السيكطي,
 [.89]البقرة:  (5)
 (.487/ 1) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسيرك (, 59/ 1) ,لفراءا ,انظر: معاني القرآف (6)
 (.487/ 1) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (7)
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 :(1)لٌما( األكلى فيو كجكه, كىي) كجاء في التبياف أٌف جكاب

لٌمػػا( ال تجػػاب ك) لٌمػػا( الثانيػػة,) ؛ ألف الفػػاء مػػعا( الثانيػػة كجكابيػػا؛ كىػػذا ضػػعيؼلٌمػػ) جكابيػػا - أ
 بالفاء إال أف يعتقد زيادة الفاء عمى ما يجيزه األخفش.

 ى كالثانية؛ ألف مقتضاىما كاحد.كا( جكاب األكلكفر ) أفٌ  - ب
 قيؿ: الثانية تكرير فمـ تحتج إلى جكاب. - ت
 قيؿ: جكاب األكلى محذكؼ تقديره: أنكركه, أك نحك ذلؾ. - ث

 .(2)َّٰى ين ىن نن من زنُّٱ: كمنو أيضان قكلو تعالى

 .(3)لٌما( جممة اسمية مقركنة بالفاء) فجاء جكاب

 .(4)كا قسميف, منيـ مقتصد, كمنيـ غير ذلؾكقيؿ: ًإف الجكاب محذكؼ, أىم: انقسم

 ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ.كلـ يرد غير 
 الفصل بالواو الزائدة: -رابع الفاصل ال

 ىل مل خلُّٱ: عنػػػد الكػػػكفييف, كمػػػف ذلػػػؾ قكلػػػو تعػػػالى -ىنػػػا  - يجػػػكز كقػػػكع الفصػػػؿ

 .(5)َّمه جه ين ىن من خن حن جن يمىم مم خم حم جم يل

 :(6)لٌما( فيو كجياف) جكاب

 .(7)تقديره: عرفناه أك أنجيناه كحفظناه ىك محذكؼ - أ
 

                                                           

 (.90/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (1)
 [.32]لقماف:  (2)
دراسػػات ك (, 104/ 11) , األلكسػػي,ركح المعػػانيك (, 383/ 4) , الزركشػػي,عمػػـك القػػرآف انظػػر: البرىػػاف فػػي (3)

 (.630/ 2) , عضيمة,ألسمكب القرآف الكريـ
البرىػػػاف فػػػي عمػػػـك ك (, 445/ 4) , الفيػػػركز أبػػػادم,انظػػػر: بصػػػائر ذكم التمييػػػز فػػػي لطػػػائؼ الكتػػػاب العزيػػػز (4)

المجتبػػػػى مػػػػف مشػػػػكؿ إعػػػػراب القػػػػرآف ك (, 104/ 11) ,, األلكسػػػػيركح المعػػػػانيك (, 384/ 4) , الزركشػػػػي,القػػػػرآف
مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب ك (, 630/ 2) , عضػػيمة,دراسػػات ألسػػمكب القػػرآف الكػػريـك (, 250/ 1) , الخػػراط,الكػػريـ

 (.221)ص:  , ابف ىشاـ,األعاريب
 [.15]يكسؼ:  (5)
 (.725/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (6)
 (.385/ 4) , الزركشي,القرآفالبرىاف في عمـك  (7)
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 , كىذا مذىب الككفييف.(1)أكحينا(, كالكاك زائدة) الجكاب - ب

 .(2)َّرب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّٱ: كقكلو تعالى

 :(3)لٌما( فيو ثالثة أكجو) جكاب

 .(4)حاؿ -عمى ىذا  -ىك محذكؼ تقديره: أقبؿ أك أخذ يجادلنا, كيجادلنا  - أ
؛ أم جادلنػا, كىػذا مػذىب األخفػش كالكسػائي كابػف قبؿ بمعنػى الماضػيجادلنا, كىك مسػتأنو ي - ب

 .(5)عصفكر, كال يكجد فيو فصؿ
 .(6)كجاءتو البشرل(, عمى زيادة الكاك) الجكاب - ت

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ: كقكلػػػػػو تعػػػػػالى

 .(7)َّحن

 :(8)لٌما( فيو كجياف) جكاب

, كلنػو زائػدة إمػا األكلػى أك الثانيػة ذىب الككفيكف كاألخفش إلى أٌف إحدل الكاكيف فػي اآليتػيف - أ
 قاؿ: ناديناه.

                                                           

مػػػالء مػػػا مػػػف بػػػو الػػػرحمف مػػػف كجػػػكه اإلعػػػراب , ك (385/ 4) , الزركشػػػي,القػػػرآفالبرىػػػاف فػػػي عمػػػـك انظػػػر:  (1) ا 
 .(50/ 2) , العكبرم,كالقراءات

 [.74]ىكد:  (2)
, بصػػائر ذكم التمييػػز فػػي لطػػائؼ الكتػػاب العزيػػزك (, 708/ 2) , العكبػػرم,انظػػر: التبيػػاف فػػي إعػػراب القػػرآف (3)

 (.445/ 4) الفيركز أبادم,
/ 2) , الخػػراط,المجتبػػى مػػف مشػػكؿ إعػػراب القػػرآفك (, 385/ 4) , الزركشػػي,انظػػر: البرىػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف (4)

 (.230)ص:  ,لخراط ,مشكؿ إعراب القرآفك (, 477
اإلتقػػاف فػػي ك (, 384/ 4) , الزركشػػي,البرىػػاف فػػي عمػػـك القػػرآفك (, 177/ 2لنحػػاس )ا ,انظػػر: إعػػراب القػػرآف (5)

 (.293/ 2) , السيكطي,معترؾ األقراف في إعجاز القرآفك (, 278/ 2) , السيكطي,عمـك القرآف
 (.385/ 4) , الزركشي,انظر: البرىاف في عمـك القرآف (6)
 [.103]الصافات:  (7)
عػراب القػرآفك (, 191/ 3) , السػيكطي,انظر: ىمع اليكامع فػي شػرح جمػع الجكامػع (8) (, 292/ 3) ,لنحػاسا ,ا 
 , القيركاني,النكت في القرآف الكريـك (, 11/ 5) ,ابف يعيشا ,شرح المفصؿك (, 51/ 6) ,نحاسلا ,معاني القرآفك 

عػػراب القػػرآفك (, 420)ص:  (, 1092/ 2) , العكبػػرم,التبيػػاف فػػي إعػػراب القػػرآفك (, 342)ص:  ,ألصػػبيانيا ,ا 
خصػائص التعبيػر ك (, 101)ص:  , البػدكم,مػف بالغػة القػرآفك (, 385/ 4) , الزركشػي,البرىاف في عمـك القرآفك 

المجتبػى مػف مشػكؿ إعػراب ك (, 156/ 7) , الػرازم,أحكػاـ القػرآفك (, 68/ 2) , المطعنػي,القرآني كسماتو البالغية
 (. 1044/ 3) , الخراط,القرآف
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 لٌما( محذكؼ, أم: فمٌما أسمما سعدا كأجزؿ ليما الثكاب.) ذىب البصريكف إلى أفي جكاب - ب
 ضع الثالثة في القرآف الكريـ.كلـ يرد غير ىذه المكا

 : يأتي ما يالحظ( لّما) جممة في الفصل لمواضع والمتتبع
فػي ثالثػة مكاضػع فقػط؛ أٍف( الخفيفػة الزائػدة, احد كىك )كفعميا بفاصؿ ك  لٌما() كرد الفصؿ بيف .1

لشػػػدة الػػػتالـز بػػػيف أداة الشػػػرط كفعميػػػا, كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف كقػػػكع الفصػػػؿ إال أنػػػو أدل دكرنا فػػػي 
 فقط.  الشرط عمى دالة لتصبح, الزمانية الظرفية الداللة مف( لٌما) صتخمي

, النافيػة مػا): كىػي, فكاصػؿ أربعػة( لٌمػا) جممػة فػي بيف فعػؿ الشػرط كجكابػو الفكاصؿ عدد بمغ .2
 (. الزائدة الكاك, الفاء, الفجائية( إذا)

 عػػدد بمغػػتحيػػث  الفجائيػػة( إذا) ب الفصػػؿ عػػدا مػػا, جػػدان  متقاربػػة الفصػػؿ مكاضػػع عػػدد كانػػت .3
 كالتحقػػؽ؛ الثبػػكت عمػػى تػػدؿٌ  اسػػمية جممػػة( إذا) بعػػد الجممػػة ككانػػت, مكاضػػع ثمانيػػة مكاضػػعو
 يعػػكدكف كلكػػنيـ, فينجػػدىـ اهلل مػػف النجػػدة فييػػا يطمبػػكف مػػرة كػػؿ بعػػد مشػػركيفال عنػػاد إلثبػػات
 أنفسػػػيـ مػػػف النػػػاس يغيػػػر أف فػػػي المطمقػػػة اهللإرادة  لبيػػػاف ؛(إذا) ب التعبيػػػر جػػػاء لػػػذا لمكفػػػر؛

 .مجددان  لمضالؿ يعكدكف إذ بيـ يتفاجل فيك, اليداية إلى كيتكجيكا
 

 :(إذا) في جممةالنحوي الفصل  - المطمب الخامس
 :(1)إذا( في المغة العربية) مواضع - أ

لة, كقكلؾ: .1 خرجتي فإذا زيده بالباب(, تريد: ففاجئني زيد, كىي في ىذا المعنى ) تككف لمميفاجى
نمػػا أدخػػؿ عمييػػا: )ظػػرؼه مػػف المكػػاف, كمػػا تقػػكؿ الفػػاء( مػػف بػػيف حػػركؼ ) عنػػدم زيػػد(, كا 

 رتيب.الفاء( لمتك) العطؼ؛ ألفي كقكع الثاني بعد األكؿ في المعنى,
إذا جػاءني ) تككف ظرفان لمزمػاف المسػتقبؿ فػي معنػى الجػزاء, كال بػدي ليػا مػف جػكاب, كقكلػؾ: .2

 زيده فلكًرميوي(, معناه: إذا يجيء.
 
 
 
 
 

                                                           

المبػػاب فػػي ك (, 122/ 3) ,ابػػف يعػػيش ,شػػرح المفصػػؿك (, 202) , اليػػركم,انظػػر: األزىيػػة فػػي عمػػـ الحػػركؼ (1)
ىمػػع اليكامػػع فػػي ك (, 1598/ 3) , ابػػف مالػػؾ,شػػرح الكافيػػة الشػػافيةك (, 59/ 2) لعكبػػرم,, اعمػػؿ البنػػاء كاإلعػػراب
 (.193/ 3) , االستراباذم,شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجبك (, 183/ 2) , السيكطي,شرح جمع الجكامع
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 :(1)تككف زائدة: نحك قكؿ الشاعر عبد مناؼ بف ربع اليذلي .3
(2)ُرَداحتةةةةةةةى إذا َأْسةةةةةةةَمُكوُهم فةةةةةةةي ُقتَاِئةةةةةةةَدٍة ... َشةةةةةةةالَّ كمةةةةةةةا َتْطةةةةةةةُرُد الَجمَّاَلةةةةةةةُة الشَّةةةةةةة

 

   
 إذا(.) زادىا؛ لعدـ الجكاب, فكلنو قاؿ: حتى أسمككىـ, كتلكلو ابف جني عمى حذؼ جكاب

 ىبُّٱ: إذا( جكابػػان لمجػػزاء بمنزلػػة الفػػاء, كتقػػع بعػػدىا جممػػة مبتػػدأة, نحػػك قكلػػو تعػػالى) تكػػكف .4
 - إذا() , معنػػػاه: فػػػإذا ىػػػـ يقنطػػػكف, ؼ(3)َّرث يت ىت نت مت زت رت يب
 لفاء.جكاب الشرط بمنزلة ا -ىنا 

 :(5), نحك قكؿ الشاعر المرار بف منقذ(4)لك() إذا( بمعنى) تككف .5
 َأْمَمةةةةةةةةةةةةُح الَخْمةةةةةةةةةةةةِ  ِإذا َجرَّْدَتهةةةةةةةةةةةةا َ ْيةةةةةةةةةةةةَر ِسةةةةةةةةةةةةْمطيِن عميهةةةةةةةةةةةةا وُسةةةةةةةةةةةةُؤرْ 

   
(6)َلَحِسةةةةةةةْبَت الشَّةةةةةةةْمَس فةةةةةةةي ِجْمَباِبهةةةةةةةا قةةةةةةةد َتَبةةةةةةةدَّْت ِمةةةةةةةن َ َمةةةةةةةاٍم ُمْنَسةةةةةةةِفرْ 

 

   
الػالـ( ال تقػع فػي ) الالـ( في جكابيا؛ ألف) لك( بدليؿ كقكع) إذا( معنى) ففي البيت ضمنت

 لك(.) إذا(, كتقع في جكاب) جكاب

 

                                                           

و إلػى جريػب البيت لعبػد منػاؼ بػف ربػع اليػذلي )بكسػر الػراء كسػككف البػاء(, مػف ىػذيؿ, شػاعر جػاىمي, نسػبت (1)
ف ىػذيؿ كبنػي )كقريش( كىك بطف مف ىذيؿ, أكرد البغدادم قصيدة لو, ذكر فييا يـك )أنؼ( مف أياـ الجاىميػة, بػي

 .(166/ 4) ,لزركميا ,األعالـظفر مف سميـ, انظر: 
(, خزانة األدب كلػب لبػاب 122/ 2) ,(, أمالي ابف الشجرم333)ص:  , ابف قتيبة,البيت في: أدب الكاتب (2)
: مذىب األصمعي أفي )إذا( ليس ليا جكاب, كمنيـ مف قاؿ: شال أثر  ,(38/ 7) , البغدادم,ساف العربل كفيو أفي

كفىة أىك مىكًضع, كالمىٍسمىؾ: كؿ طىًريؽ سمكتى ًفيًو, جميرة المغػة , الجكاب إذا التقدير: شمكىـ شالن / كقتائدة: ثنية مىٍعري
 (.342/ 3) نظكر,, ابف ملساف العربك (, 390/ 1) ابف دريد,

(3)  :  [.36]الرـك
 (.37 :انظر: المعجـ الكافي في أدكات النحك العربي, د. عمي تكفيؽ الحمد, كيكسؼ جميؿ الزغبي, )ص (4)
كىػػك: المػػرار بػػف منقػػذ بػػف عمػػرك بػػف يثربػػي ابػػف مالػػؾ بػػف حنظمػػة ابػػف مالػػؾ بػػف زيػػد منػػاة بػػف تمػػيـ الحنظمػػي  (5)

 العدكية, كىك صاحب القصيدة المختارة: العدكم, شاعر إسالمي مشيكر, مف بني
 عجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب خولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إذ تنكرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي     أم رأت خولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيخًا قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد كبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر

   

(, 409)ص:  , المرزبػاني,معجـ الشعراءك (, 232)ص:  , اآلمدم,انظر: المؤتمؼ كالمختمؼ في أسماء الشعراء
 (.812)ص:  ,تراجـ شعراء المكسكعة الشعريةك 
 , األخفػش األصػغر,االختياريف المفضميات كاألصمعياتك (, 92)ص:  بي,, المفضؿ الضانظر: المفضميات (6)

 قميصيا, )منسفر(: منقشع. ط(: النظـ مف المؤلؤ, )جمبابيا(:(, )سؤر(: جمع سكار, )السم361)ص: 
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: كقاؿ قػ .6 : مفعػكالن بػو( فػي حػديث) : فقػاؿ ابػف مالػؾ إنيػا كقعػت(1)نيػا تخػرج عػف الظرفيػةإـك
ذا كنت عمي غضبي""  نتُّٱكمبتدأ في قكلو تعالى: , (2)إني ألعمـ إذا كنت عني راضية, كا 
, كمجػػػػركرة ب )حتػػػػى( فػػػػي (4)َّىف يثُّٱثانيػػػػة , كالخبػػػػر )إذا( ال(3)َّيت ىت

 .(5)َّجس مخ جخُّٱ: قكلو تعالى
 ( الشرطية:إذا)  - ب

اسػػـ يػػدؿ  عمػػى زمػػاف مسػػتقبؿ, متضػػمنة معنػػى الشػػرط, كلػػـ تسػػتعمؿ إال مضػػافة إلػػى إذا: 
مررت فإذا زيده قائـه() كتككف لمشيء تكافقو في حاؿو أنت فييا, كذلؾ قكلؾ: ,(6)جممة

(7). 
 :(8)الدليل عمى اسميتها - ت

 لة عمى الزماف دكف تعٌرض لحدىث.إذ( مف الدال) أف فييا ما في .1
 ؾ: )راحة المؤمف إذا دخؿ الجنة(.اإلخبار بيا مع دخكليا عمى األفعاؿ, نحك قكل .2
 )أكرمؾ اهلل غدان إذا جئتني(. كقكعيا بدالن مف اسـ صريح: نحك .3
: "إنػي -رضي اهلل عنيا -لعائشة  -صمى اهلل عميو كسمـ  -كقكعيا مفعكالن بو كقكؿ النبي  .4

ذا كنت عمٌي غىضبىى"  .(9)ألعمـ إذا كنت عٌني راضية, كا 
إٍذ( ) , كمػا انفػردَّجس مخ جخُّٱى( الجػارة عمييػا, كقكلػو تعػالى: انفردت بدخكؿ )حت .5

 بمحاؽ التنكيف كاإلضافة إلييا.
 

                                                           

, ىمػع اليكامػع فػي شػرح جمػع الجكامػعك (, 129)ص:  , ابػف ىشػاـ,انظر: مغني المبيػب عػف كتػب األعاريػب (1)
 (.179/ 2) السيكطي,

 (.374/ 40)الصكياف, مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ,  (2)
 [.1]الكاقعة:  (3)
 [.3]الكاقعة:  (4)
 [.73]الزمر:  (5)
شػػػرح ك (, 367)ص:  , المػػػرادم,الجنػػػى الػػػداني فػػػي حػػػركؼ المعػػػانيك (, 232/ 4) ,سػػػيبكيو ,انظػػػر: الكتػػػاب (6)

التػػذييؿ كالتكميػػػؿ فػػي شػػرح كتػػػاب ك (, 120/ 3) ,ابػػػف يعػػيش ,شػػرح المفصػػؿك (, 210/ 2) ,ابػػف مالػػػؾ ,التسػػييؿ
 (.310/ 7) , أبك حياف,التسييؿ

الجنػػػى الػػػداني فػػػي ك (, 177/ 3) , ابػػػف السػػػراج,األصػػػكؿ فػػػي النحػػػكك (, 232/ 4) ,سػػػيبكيو ,انظػػػر: الكتػػػاب (7)
 (.1413/ 3) ,حياف األندلسي كأب ,ارتشاؼ الضرب مف لساف العربك (, 373)ص:  , المرادم,حركؼ المعاني

 (.178/ 2) , السيكطي,ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامعك (, 210/ 2) ,ابف مالؾ ,ظر: شرح التسييؿان (8)
 (.374/ 40)الصكياف,مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ,  (9)
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 :(1)سبب منع الجزم بها - ث
, فإن .1  مل خلُّٱكقكلػػػو تعػػػالى: يػػػا قػػػد تتجػػػرد منػػػو, أف تضػػػمنيا معنػػػى الشػػػرط لػػػيس بػػػالـز

)إنني ألعمـ إذا كنػت عنػي  , كقد تتجرد مف الظرفية مع تجردىا مف الشرط نحك:(2)َّىل
 راضية(.

ـز بيا في الشػعر فميسػت  .2 ذا جي أنيا مضافة إلى ما يمييا, كالمضاؼ يقتضي جٌرا ال جٍزمان, كا 
 )إٍف(. مضافة إلى الجممة, كبناؤىا حينئذ لتضمنيا معنى

إٍف( ) آتيػػؾ إذا دعػػكتني(, بخػػالؼ) ف الكػػكف أك فػػي حكػػـ المتػػيقف, نحػػك:أف مػػا يمييػػا متػػيقِّ  .3
)إذا( تجػػيء كقتػػان : "فإٌنيػػا تػػدخؿ عمػػى المشػػككؾ فيػػو كالمسػػتحيؿ, كذكػػر سػػيبكيو ذلػػؾ بقكلػػو

ػػا؛ أال تػػرل أنػػؾ لػػك قمػػت: آتيػػؾ إف ) آتيػػؾ إذا احمػػر البسػػر( كػػاف حسػػنان, كلػػك قمػػت:) معمكمن
ا" إذا( لـ ييجـز بيا إال في الشعر مضطريف؛ ألنيـ ) ا خالفتيا, فمم(3)احمر البسر( كاف قبيحن

 إٍف(, حيث رأكىا لما يستقبؿ, كأنيا ال بٌدليا مف جكاب.) شبيكىا ب

 قاؿ بعضيـ: :"قاؿ, كجاء في كتاب األلغاز النحكية لمسيكطي ممغزان 
 َهةةةةةذا سةةةةةؤاٌل مةةةةةن يجبةةةةةه يعظَّةةةةةم...  سةةةةةمْم عمةةةةةى شةةةةةيخ النحةةةةةاِة وقةةةةةل لةةةةةه

   
ذا جزمةةةةةةةُت فةةةةةةةبننى لةةةةةةةم أجةةةةةةةزم... وجةةةةةةةدتمونى جازمةةةةةةةًا  أنةةةةةةةا إن شةةةةةةةككتَ   وا 

   
 جكابو:

 شةةةةةةةةرٍط و)إن( و)إذا( ُمةةةةةةةةراد مكممةةةةةةةةى.. .هةةةةةةةةذا سةةةةةةةةؤاٌل  ةةةةةةةةامض فةةةةةةةةي كممتةةةةةةةةي 

   
ذا( إذا تَةةةةةةةةةأتى ِبهةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةم تجةةةةةةةةةزمِ  ... )إْن( إن نطقةةةةةةةةةت بهةةةةةةةةةا فبنةةةةةةةةة  جةةةةةةةةةازم  )وا 

   
(4)بخةةةةةةةالِف )إْن( فةةةةةةةافهم أخةةةةةةةي وفهةةةةةةةم"...  َو)إذا( لمةةةةةةةا َجةةةةةةةزم الفتةةةةةةةى بوقوِعةةةةةةةه

 

   
 
 
 
 
 

                                                           

التػذييؿ كالتكميػؿ فػي شػرح كتػاب ك (, 211/ 2ابػف مالػؾ ) ,شػرح التسػييؿك (, 61/ 3سيبكيو ), انظر: الكتاب (1)
 (.311/ 7) , أبك حياف,التسييؿ

 [.1]النجـ:  (2)
 (.60/ 3) ,سيبكيو ,الكتاب (3)
 (.46)ص:  , السيكطي,األلغاز النحكية (4)
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 :(1)إذا() أحكام - ج
 رب يئ ىئُّٱمزماف الماضي, نحك قكلػو تعػالى: إذا( مستعممة استعماؿ )إذ( ل) قد تلتي .1

 كاقع في ما مضى. -ىنا  - , فاالنفضاض المشار إليو(2)َّىب نب مب زب
 مظ حطُّٱ: قد تكضع )إذا( مكضع )إٍف(؛ كما تكضع )إٍف( مكضع )إذا(: نحػك قكلػو تعػالى .2

 .(3)َّجع

لػػـ  - تعػػالى –إف( لمممكػػف, كىػػك ك) إذا( لممحقػػؽ,) عنػػي أنيػػـ قػػالكا إفي ي: "جػػاء فػػي البحػػر
 .(4)إف(") إذا( مكضع) يشل, لكنو قد تكضع

 حم جم يل ىل ملُّٱ: إذا( فػي االسػتقباؿ, نحػػك قكلػو تعػػالى) إذ( مكقػػع) قػد تقػع .3
 .(5)َّخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منخن حن جن يم ىممم خم

عنػى, فتعػيف كػكف المبػدؿ منػو مثمػو يػكـ يجمػع( مسػتقبؿ المك) يػكـ يجمػع(,) إذ( بدؿ مف) ػف
 في االستقباؿ.

 مل يك ىك مك لكُّٱتمرار الزمػاف, نحػك قكلػو تعػػالى: قػد تكػكف )إذا( مػع جممتيػا السػػ .4

 ؛ أم: ىذه عادتيـ المستمرة.(6)َّزن رن مم ام يل ىل

 جنُّٱ: كتمـز )إذا( اإلضافة إلى الجممة صدرىا فعؿ, سكاء كاف مضارعان, نحك قكلو تعػالى .5
 .(8)َّمك لك اكُّٱ: , نحك قكلو تعالى, أـ ماضيان (7)َّمن خن حن

                                                           

تمييد القكاعد بشرح ك (, 121/ 3) ,ابف يعيش ,شرح المفصؿك (, 212/ 2) ,ابف مالؾ ,انظر: شرح التسييؿ (1)
ىمع ك (, 185/ 3) , االستراباذم,شرح الرضي عمى الكافية البف الحاجبك (, 1937/ 4) , الحمبي,تسييؿ الفكائد

 (.180/ 2) , السيكطي,اليكامع في شرح جمع الجكامع
 [.11]الجمعة:  (2)
 [.133]النساء:  (3)
 (.369/ 10) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (4)
 [.110-109]المائدة:  (5)
 [.11]البقرة:  (6)
 [.7]األحقاؼ:  (7)
 [.1]المنافقكف:  (8)
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, كقػػاؿ ابػػف (1)كزعػػـ الفػػراء أف )إذا( إذا كػػاف فييػػا معنػػى الشػػرط ال يكػػكف بعػػدىا إال الماضػػي
, كقد يمييا اسـ بعد فعؿ فيقدر قبمػو فعػؿ يفسػره الفعػؿ (2)ىشاـ إيالؤىا الماضي أكثر مف المضارع

 .(3)َّجن يم ىمُّٱكقكلو تعالى: بعد االسـ عند سيبكيو, 

كيػػٌكرٍت( مضػػمران, كال يجيػػز سػػيبكيو غيػػر ذلػػؾ, كاختػػار األخفػػش مػػا ) ػالشػػمس( مرفػػكع بػػ) ػفػػ
 إذا( مبتدأ.) أكجبو سيبكيو, كأجاز مع ذلؾ جعؿ المرفكع بعد

 بين أداة الشرط وفعل الشرط: النحوي الفصل المسألة األولى:

 ما( الزائدة:) الفصل ب -ول الفاصل األ 

, كذكػػر المػػرادم (4)مػػا( الزائػػدة لمتككيػػد) فعػػؿ الشػػرط بإذا(, ك ) بػػيف -ىنػػا  - يجػػكز الفصػػؿ
 حي جي يه ىهُّٱ: , كمنيػػػػا قكلػػػػو تعػػػػالى(5)إذا( كثيػػػػرة"ك) إف( الشػػػػرطية) زيادتيػػػػا بعػػػػد: "أفي 
 .(6)َّٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي

؛ كذلؾ أٌنو ال يجػازىل بيػا ) زائدةه؛ ألٌف الحكـ بعد دخكؿً  - ىنا –ما( ) ما( عمى ما كاف قبؿي
فػػػي اثنػػػي عشػػػر مكضػػػعان محػػػتمالن مػػػف القػػػرآف  -ىنػػػا  - , ككرد الفصػػػؿ(7)إالي فػػػي ضػػػركرًة شػػػاعر

 .(8)الكريـ

 

 

 

 

                                                           

 (.297/ 1) ,لفراءا ,اني القرآفانظر: مع (1)
 (.127)ص:  , ابف ىشاـ,انظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب (2)
 [.1]التككير:  (3)
, الجنػػػػى الػػػػداني فػػػػي حػػػػركؼ المعػػػػانيك (, 424)ص:  , الزمخشػػػػرم,انظػػػػر: المفصػػػػؿ فػػػػي صػػػػنعة اإلعػػػػراب (4)

 (.332)ص:  المرادم,
 (.333: )ص , المرادم,الجنى الداني في حركؼ المعاني (5)
 [.124]التكبة:  (6)
عراب القرآف كبيانوك (, 71/ 5) ,ابف يعيش ,انظر: شرح المفصؿ (7)  (.196/ 4) , دركيش,ا 
/ يػػػػكنس: 92, 127, 124/ التكبػػػػة: 16, 15/ الفجػػػػر: 66/ مػػػػريـ: 93/ المائػػػػدة: 282رة: قػػػػالمكاضػػػع: الب (8)

 .45/ األنبياء: 37/ الشكرل: 20/ فصمت: 51
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 بين فعل الشرط وجوابه:النحوي الفصل  المسألة الثانية:

 الفصل بالفاء: - الفاصل األول

 النحك اآلتي:, كيتكزع عمى الفصل الواجب - أوالً 

 : كيتكزع عمى النحك اآلتي:الجواب جممة اسمية .1

 .(1) َّ حط مض خض حض مص خص حص مسُّٱ: قاؿ تعالى: مجردة جممة اسمية - أ

(: فعػػػؿ مػػػاض فعػػػؿ الشػػػرط, نقػػػر)إذا(: ظػػػرؼ لمػػػزمف المسػػػتقبؿ متضػػػٌمف معنػػػى الشػػػرط, )
 ضػػػعامك سػػػبعة فػػػي  - ىنػػػا –؛ ألنػػػو جممػػػة اسػػػمية, ككرد الفصػػػؿ (2))الفػػػاء(: رابطػػػة لجػػػكاب الشػػػرط

 .(3)مف القرآف الكريـ ةمحتمم

 .(4)َّحل جل مك لكٱُّ: : قاؿ تعالىجممة اسمية منسوخة - ب

 جممػػة دخمتمػػكه(: فػػي محػػؿ جػػر باإلضػػافة,) إذا(: ظػػرؼ مسػػتقبؿ متضػػمف معنػػى الشػػرط,)
سػبعة فػي  -ىنا  - , ككرد الفصؿ(5)إذا(؛ ألنو جممة اسمية مصدرة بناس ) الفاء(: رابطة لجكاب)

 .(6)مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ
 : كيتكزع عمى النحك اآلتي:الجواب جممة طمبية .2
 نت مت زت رت يب ىب نب مبُّٱ: : قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالىأمةةةةةةةراً  - أ

 .(7)َّىت
 
 

                                                           

 [. 9-8]المدثر:  (1)
 (.100/ 13) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (2)
-8/ المدثر: 51/ فصمت: 80/ الشعراء: 124/ التكبة: 53/ النحؿ: 25/ النساء:  196المكاضع: البقرة:  (3)
9  . 
 [.23]المائدة:  (4)
 (.444/ 2) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (5)
 . 49/ األحزاب: 11/ الرعد: 101/ المؤمنكف: 45/ فاطر: 23مائدة: / ال234, 186المكاضع: البقرة:   (6)
 [.198]البقرة:  (7)
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, كالتاء فاعؿ, كالجممة في محػؿ  أفضتـ(:) إذا(: ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف,) فعؿ ماضو
في  -ىنا  - ؛ ألنو جممة طمبية أمر, ككرد الفصؿ(1)الفاء(: رابطة لجكاب الشرط) جر باإلضافة,

 .(2)اثنيف كخمسيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ

 .(3)َّحك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ معُّٱ: : قاؿ تعالىنهياً  - ب

 جممػػػة سػػػمعتـ(: فػػػي محػػػؿ جػػػر باإلضػػػافة,) إذا(: ظػػػرؼ مسػػػتقبؿ متضػػػمف معنػػػى الشػػػرط,)
فػػي أربعػػة  -ىنػػا  - ؛ لتصػػدره بجممػػة طمبيػػة نيػػي, ككرد الفصػػؿ(4)الفػػاء(: رابطػػة لجػػكاب الشػػرط)

 .(5)مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ

 : كيتكزع عمى النحك اآلتي:ها جامدالجواب جممة فعمية فعم .3
 .(6)َّجف مغ جغ مع جع مظُّٱ: : قاؿ تعالىالفعل )ساء( - أ

, (7))الفاء(: رابطة لجكاب الشرط؛ التصالو بفعؿ جامد )ساء( كىك: فعؿ ماض إلنشاء الػذـٌ 
 كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.

 من خن حن جن مم خم حم جم هل ملُّٱ: : قػػػػػاؿ تعػػػػػالىالفعةةةةةل )لةةةةةيس( - ب
 .(8)َّهن

 

                                                           

 (.83/ 1) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (1)
, 94, 86, 8, 6/ النسػػػاء: 159/ اؿ عمػػػراف: 282, 239, 231, 222, 200, 198المكاضػػػع: البقػػػرة:  (2)

/ التكبػػػة: 45/ األنفػػػاؿ: 204/ األعػػػراؼ: 152, 68 ,54/ األنعػػػاـ: 6, 2/ المائػػػدة: 103, 103, 102, 102
/ 7/ القصػػص: 61, 62, 59/ النػػكر: 28/ المؤمنػػكف: 7/ اإلسػػراء: 36/ الحػػج: 98/ النحػػؿ: 29/ الحجػػر: 5

, 9/ الجمعػػػة: 12, 10/ الممتحنػػػة: 12, 11, 11/ المجادلػػػة: 4/ محمػػػد: 72/ ص: 53, 53, 53األحػػػزاب: 
 .3-1/ النصر: 45/ فاطر: 28, 27/ المؤمنكف: 7شرح: / ال18/ القيامة: 2, 1/ الطالؽ: 10
 [.140]النساء:  (3)
 (.353/ 2) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (4)
 .9/ المجادلة: 15/ األنفاؿ: 140/ النساء: 232المكاضع: البقرة:  (5)
 [.177]الصافات:  (6)
 (.96/ 23) , صافي,انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف (7)
 [.101لنساء: ]ا (8)
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ضػػربتـ(: فعػػؿ مػػاضو كفاعمػػو كالجممػػة فػػي محػػؿ جػػر ) ا(: ظػػرؼ لمػػا يسػػتقبؿ مػػف الػػزمف,إذ)
يػر ىػذا ليس(, كلػـ يػرد غ) ؛ التصالو بجممة فعمية فعميا جامد(1)الفاء(: رابطة لمجكاب) باإلضافة,

 المكضع في القرآف الكريـ.

 جف  مغ جغ مع جع مظُّٱ: : قػػاؿ تعػػالى)السةةين( ةالجةةواب جممةةة فعميةةة فعمهةةا مصةةدر بةة .4
 .(2)َّمك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف

 , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. (3))فسيعممكف(: جكاب )إذا(
 الفصل الجائز: - ثانياً 

 مج حج مث هتُّٱ: ال(: قػػاؿ تعػػالى) ػإذا كػػاف الجػػكاب جممػػة فعميػػة فعميػػا مضػػارع منفػػي بػػ 

 .(4)َّمخ جخ مح جح

كضعيف محتممػيف مػف القػرآف في م -ىنا  -, ككرد الفصؿ (5))فال يستلخركف(: جكاب )إذا(
 .(6)الكريـ

 :الفجائية )إذا( ةالفصل ب - الفاصل الثاني

إذا( الشػػرطية ليسػػت ) كقػػد قررنػػا فػػي عمػػـ النحػػك الػػذم كتبنػػاه أفي : "جػػاء فػػي البحػػر المحػػيط
ف كػػاف مػػذىب األكثػػريف, كأنيػػا ليسػػت بمعمكلػػة لمجػػكاب ... بػػؿ  مضػػافة إلػػى الجممػػة التػػي تمييػػا, كا 

إذا( الفجائيػػػة رابطػػػة لجممػػػة ك) ؿ الػػػذم يمييػػػا, كسػػػائر أسػػػماء الشػػػرطية الظرفيػػػة,ىػػػي معمكلػػػة لمفعػػػ
الجػػزاء بجممػػة الشػػرط, كالفػػاء كىػػي معمكلػػة لمػػا بعػػدىا, إف قمنػػا إنيػػا ظػػرؼ, سػػكاء كػػاف زمانػػان أك 

 .(7)مكانان, كمف قاؿ إنيا حرؼ, فال يعمؿ فييا شيء"

 .(8)َّمت خت حت جت  هب مب خب حبُّٱ: كمف ذلؾ قكلو تعالى

                                                           

 (.217/ 1) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (1)
 [.75]مريـ:  (2)
 (.880/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (3)
 [.49]يكنس:  (4)
 (.239/ 1) , ابف الحاجب,انظر: أمالي ابف الحاجب (5)
 .85/ النحؿ: 49المكاضع: يكنس:  (6)
 (.208/ 9) ,, أبك حيافالبحر المحيط في التفسير (7)
 [.45]الزمر:  (8)
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يستبشػػػركف(: مضػػػارع مرفػػػكع بثبػػػكت النػػػكف, كالػػػكاك فاعمػػػو, ) ىػػػـ(: مبتػػػدأ,) فجائيػػػة, إذا(:)
إذا( ) تصػدرت ب -ىنػا  - كالجممة خبر المبتدأ, كالجممة االسمية جكاب شرط ال محؿ ليا, كىػي

 .(1)الفجائية

 .(2)في أحد عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

 ل بالجممة المعترضة:الفص -ثالث الفاصل ال

إلفػػػادة الكػػػالـ تقكيػػػةن كتسػػػديدان أك " يجػػػكز الفصػػػؿ بالجممػػػة المعترضػػػة بػػػيف الشػػػرط كجكابػػػو؛
 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جحُّٱ: , كمف ذلؾ قكلو تعالى(3)تحسينان"

 .(4)َّحض جض مص خص

أعمػػـ(: خبػػر, كالجممػػة اعتراضػػية ال محػػؿ ليػػا, , ك)مبتػػدأ - لفػػظ الجاللػػة - كاهلل أعمػػـ(:) 
 .(5)إذا() قالكا( ال محؿ ليا مف اإلعراب؛ ألنيا جكاب) كجممة

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰىُّٱ: ككػػذلؾ الفصػػؿ بالجممػػة المعطكفػػة, كمنيػػا قكلػػو تعػػالى
 .(6)َّنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ

ىنػا  - , ككرد الفصؿ(7)فعمكا فاحشة() أك ظممكا أنفسيـ( معطكفة عمى جممة) جاءت جممة
 .(8)في تسعة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -

 

 

                                                           

 (.142/ 3) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (1)
/ 48/ النػػكر: 77, 64/ المؤمنػػكف: 97 -96/ األنبيػػاء: 54/ النحػػؿ: 21/ يػػكنس: 44المكاضػػع: األنعػػاـ:  (2)

 :  .45/ الزمر: 48, 33, 25الرـك
 (.506)ص:  , ابف ىشاـ,انظر: مغني المبيب عف كتب األعاريب (3)
 [.101]النحؿ:  (4)
 (.175/ 2) ,لدعاس, اانظر: إعراب القرآف (5)
 [.135]آؿ عمراف:  (6)
 (.161/ 1) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (7)
/ 110/ يكسػؼ: 40/ ىػكد: 24, 22/ يكنس: 140, 102, 86, 8/ النساء:232, 231المكاضع: البقرة:  (8)

/ 12/ الممتحنػػػػػة: 20/ محمػػػػػد: 51/ األحقػػػػػاؼ: 72/ ص: 28, 27/ المؤمنػػػػػكف: 29/ الحجػػػػػر: 49األحػػػػػزاب: 
 .3المطففيف: 
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 )إذا( يالحظ ما يأتي: في جممةالنحوي والمتتبع لمواضع الفصل 

فقػػط, كىػػك) مػػا الزائػػدة(؛ لشػػدة  اكاحػػدن  إذا( كفعميػػا فاصػػالن ) بمػػغ عػػدد الفكاصػػؿ بػػيف أداة الشػػرط .1
 التالـز بيف أداة الشرط كفعؿ الشرط.  

الفصػػؿ ) فكاصػػؿ, كىػػي ثالثػػةفػػي جممػػة )إذا(  بػػيف فعػػؿ الشػػرط كجكابػػو بمغػػت عػػدد الفكاصػػؿ .2
ذاك بالفاء,   الجممة المعترضة(.ك الفجائية,  ا 

الفاء( سبعة كسبعيف مكضعان محػتمالن, ككػاف الجػكاب بعػد الفػاء ػ )بمغت عدد مكاضع الفصؿ ب .3
أراد أف يبػػيف  - كجػؿ عػز –أمػر( فػػي سػتة كخمسػيف مكضػعان محػػتمالن؛ ألٌف اهلل ) جممػة طمبيػة

عنػػدىـ أك التػػردد فػػي طريػػؽ الصػػكاب,  لمنػػاس الطريػػؽ الصػػحيح لعبادتػػو؛ ليمنػػع مجػػاؿ الشػػؾ
فعمييـ أف يتدبركا كالـ اهلل كيقكمكا بتنفيذه بسرعة؛ لذا جاء الفصؿ بالفػاء؛ فػال مجػاؿ لمتراخػي 

 ك التردد؛ حتى ال نزيغ عف اليدل.أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 ل النحوي بين التراكيب الثنائيةالفص
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 المبحث األول
 الفصل النحوي في تركيب االسم المنصوب

 

 :النحوي بين التمييز والعامل فيه الفصل - المطمب األول
 لغة:التمييز  - أ

ٍيػػزان, كقػد أمػػاز بعضػو مػػف بعػػض,  الَمْيةز: التمييػػز بػيف األشػػياء, تقػػكؿ: ًمػزتي الشيػػيء أىًميػزيهي مى
و مف بعض: إذا فصؿ بعضو مف بعض  .(1)كقىًد اٍنمازى بىٍعضي

 .(2)شيء تميزان, كمزتو ميزان, كامتاز القكـ: تميز بعضيـ عف بعضكميزت ال

 .(3)ا عزلو كفرزه, كفضؿ بعضو عمى بعضكمازه: يميزه , ميزان: إذ

مػػػف قىػػػرىأى: , (4)َّحج مث هت مت ختُّٱقىػػػكؿ اهلل تعػػػالى:  رئكقيػػػ مػػػف: مػػػاز يًميػػػز, كى
يِّز ييز ييمى تيى ييميِّز( فىييكى مف مى )حى
(5). 

ييػز, كجاء في معجـ المغة  يِّػز, كالمفعػكؿ ميمى العربية المعاصرة أفي مييزى يميِّػز, تىمًييػزنا, فيػك ميمى
 :(6)كليا معنياف

لو كفرزه عنو, فريؽ بينيما. :ميَّز الغثَّ من السَّمين .1  عزى
 / عمى أخيو. : مازه, فٌضمو عمى غيره, كمنو: مييز األخى مفميَّز الشَّيءَ  .2

 تحتمؿ معنييف, أحدىما الفصؿ كالفرز, كاآلخر التفضيؿ. كبالتالي فإفي التمييز في المغة
 
 
 
 

                                                           

 , ابػف منظػػكر,لسػػاف العػربك (, 186/ 13) , األزىػرم,تيػػذيب المغػةك (, 394/ 7) , الفراىيػدم,انظػر: العػيف (1)
(5 /412.) 
 (. 820)ص:  ,ابف فارس ,( انظر: مجمؿ المغة2)
 (. 340/ 15) , الزبيدم,( انظر: تاج العركس3)
 [.179اف: ( ]آؿ عمرى 4)
/ 9) , الحميػػرم,شػػمس العمػػـك كدكاء كػػالـ العػػرب مػػف الكمػػـكك (, 186/ 13) , األزىػػرم,( انظػػر: تيػػذيب المغػػة5)

 (.412/ 5) , ابف منظكر,لساف العربك (, 6428
 (.2144/ 3) , عمر,( انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة6)
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 اصطالحًا:التمييز  - ب

اسػـ يػذكر لبيػاف " , كىػك(1)نػبيـ مػف الػذكات"ااالسـي المنصكب المفٌسري ًلمىا  : "ىكحد التمييز
 .(2)المراد مف اسـ سابؽ يصمح ألف تراد بو أشياء كثيرة"

 .(3)بياـ اسـ أك نسبةمف( مبيف إل) اسـ نكرة فضمة, بمعنى: والتمييز

لبيػاف مػا ) فػي(, كقكلػو:) متضمف معنى مف( الحػاؿ؛ ألنيػا متضػمنة معنػى) فاحترز بقكلو:
التي لنفي الجػنس نحػك: ( ال) مف( كليس فيو بياف لما قبمو, كاسـ) قبمو( احتراز مما تضمف معنى

 .(4)ال رجؿ قائـ, فإف التقدير: ال مف رجؿ قائـ

 .(5)ف كالمبيف كالتفسير كالمفسركيقاؿ لو: المميز كالتبيي

 :(6)كذكره ابف مالؾ في ألفيتو بقكلو
 ُيْنَصةةةةةةةةةُب َتْمِييةةةةةةةةةزًا ِبَمةةةةةةةةةا َقةةةةةةةةةْد َفسَّةةةةةةةةةَر ْ  … ِبَمْعَنةةةةةةةةةى ِمةةةةةةةةةْن ُمِبةةةةةةةةةيٌن َنِكةةةةةةةةةَر ْ ِاسةةةةةةةةةٌم 

   
ةةةةةةةةةةةةةةةةا َوَقِفيةةةةةةةةةةةةةةةةٍز ُبةةةةةةةةةةةةةةةةرًّاكَ   َمَنةةةةةةةةةةةةةةةةَوْيِن َعَسةةةةةةةةةةةةةةةةاًل َوَتْمةةةةةةةةةةةةةةةةرًاوَ  … ِشةةةةةةةةةةةةةةةةْبٍر أْرضًّ

   
 نوعا التمييز:  - ت
  :(7)التمييز المفرد .1

  ك النكع األكؿ مف أنكاع التمييز, كلو أربعة أنكاع:ى

نحػك:  ,نحك: لػو شػبر أرضػان, كالمكػيالت ,كىي الممسكحات ,(8)التمييز الواقع بعد المقادير - أ
 نحك: لو منكاف عسالن.  ,لو قفيز بران, كالمكزكنات

                                                           

 (.476)ص:  , األبذم,( الحدكد في عمـ النحك1)
 (.353/ 1) , الجاـر كأميف,لكاضح في قكاعد المغة العربية( النحك ا2)

/ 2) , ابػػف ىشػػاـ,أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 463/ 2) ,لجػػكجرما ,انظػػر: شػػرح شػػذكر الػػذىب (3)
, ىمػػػػع اليكامػػػػع فػػػػي شػػػػرح جمػػػػع الجكامػػػػعك (, 46/ 2) ,, األشػػػػمكنيأللفيػػػػة ابػػػػف مالػػػػؾ يشػػػػرح األشػػػػمكنك (, 295

 (.62)ص:  , الحنبمي,لنحكييفدليؿ الطالبيف لكالـ اك (, 336/ 2) السيكطي,
 (.464/ 2) ,لجكجرما ,( انظر: شرح شذكر الذىب4)

 (.336/ 2) , السيكطي,انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (5)
 (.34)ص:  , ابف مالؾ,( ألفية ابف مالؾ6)
, ابػػف مالػػؾشػػرح األشػػمكنى أللفيػػة ك (, 287/ 2) , ابػػف عقيػػؿ,( انظػػر: شػػرح ابػػف عقيػػؿ عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ7)

 , ابػف ىشػاـ,أكضػح المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 402/ 1) ,الممحػة فػي شػرح الممحػةك (, 47/ 2) األشمكني,
(2 /299.) 
". شرح المفصؿ8) : "ىك المقاًبؿ لمشيء, يعًدليو مف غيًر زيادة كال نيٍقصافو  (.40/ 2) ,ابف يعيش ,( الًمقداري



405 
 

 شبر, قفيز, منكاف(. ) أرضان, بران, عسالن( تمييز, كىك منصكب بما فسره) فاأللفاظ
 .(1)َّجع مظ حطُّٱ نحك: عندم عشركف درىمان, كقكلو تعالى: ,الواقع بعد األعداد - ب

 عشركف(.) ا( تمييز, كىك منصكب بما فسرهدرىمان, كككبن ) فاأللفاظ
, كىػػك مػػا يػػدٌؿ عمػػى قػػدر غيػػر معػػٌيف؛ ألٌنػػو غيػػر مقػػٌدر بآلػػة الواقةةع بعةةد مةةا يشةةبه المقةةدار - ت

 . (2)َّحئ  جئ يي ىيُّٱلٌشبيو بالكزف نحك قكلو تعالى: خاٌصة, فا

ا لػ )مثقػاؿ ذرة( الشػبيو بمػا يػكزف بػو, كىػك لػيس اسػمان لشػيء يػكزف ا مبينن جاءت )خيران( تمييزن 
 بو عرفان.

 خم حم جمُّٱنحك قكلو تعالى:  ,بيو بالمساحةكالشٌ , نحك: )ًنٍحيه سىٍمننا( ,كالٌشبيو بالكيؿ
 . (3)َّمم

نمػا ىػك ا لػ )مثمػو( الشػبيو بالمسػاحة, ا مبينن جاءت )مددان( تمييزن  كلػيس ىػك مسػاحة حقيقيػة, كا 
 داؿ عمى المماثمة مف غير ضبط بحد.

 , نحك: خاتـ حديدان, فإف الخاتـ فرع الحديد. (4)الواقع بعد ما كان فرًعا لمتمييز - ث
 تمييز النسبة: .2

ىك النكع الثاني مف أنكاع التمييز, كىك الذم ييزيػؿ اإلبيػاـ كالغمػكض عػف النسػبة المبيمػة, 
  كىذا التمييز يككف إما: :(6), كىك التمييز المحكؿ(5)لجممةكييسميى تمييز ا

 .(7)َّجه هن من خن حن جنُّٱ نحك قكلو تعالى: ,محواًل عن المبتدأ - أ
, كىك تمييز أفعؿ التفضيؿ. أكثر  كاألصؿ: مالي  مف مالؾ, كنفرم أعز 

 .(8)َّخي حي جيُّٱ , كقكلو تعالى:محواًل عن الفاعل - ب
                                                           

 [.4( ]يكسؼ: 1)
 [.7]الٌزلزلة:  (2)
 [. 109]الكيؼ: ( 3)
( ضابطو: "كؿ فرع أصبح لو بسبب التفريع اسـ خاص يميو أصمو, بحيث يصح إطالؽ األصؿ عميو". أكضح 4)

 (.299/ 2) , ابف ىشاـ,المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ
 (.46/ 2) , األشمكني,( انظر: شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ5)
 (.340/ 2) السيكطي,, ( انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع6)
 [.43( ]الكيؼ: 7)
 [.4( ]مريـ: 8)
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كاشػتعؿ شػيب  :ميبػيفه لػذلؾ اإلبيػاـ, كاألصػؿ شةيبًا()الػرأس مبيمػة, كإلػى  فإف نسبة اشػتعؿ
فارتفع ثـ جيء  ,()الرأسالمضاؼ إليو كىك إلى  )شيب(الرأس, فحكؿ اإلسناد مف المضاؼ كىك 

ؿ عنو اإلسناد فضمةن كتمييزان. كِّ  بذلؾ المضاؼ الذم حي
 .(1)َّنب مب زبُّٱ: , كقكلو تعالىمحواًل عن المفعول - ت

مبػػيف لػػذلؾ اإلبيػػاـ, كاألصػػؿ: كفجرنػػا  )عيونةةًا(مبيمػػة ك (األرض) إلػػى (فجرنػػا) فػػإف نسػػبة
كالغػرض  .(2)كجػيء بالمضػاؼ تمييػزان , عيكف األرض, فحكؿ المضػاؼ كأقػيـ المضػاؼ إليػو مقامػو

 .مف التحكيؿ االتساع كالشمكؿ كالمبالغة
النحػػػػاة فػػػػي أكثػػػػر  , كاختمػػػػؼ)كفةةةةى(األلفػػػػاظ الكاقعػػػػة بعػػػػد الفعػػػػؿ  (3)كيمحػػػػؽ بتمييػػػػز الجممػػػػة

 أىك تمييز أـ ىك حاؿ.المنصكب: 

هلل دره ك  الكاقع بعد ما يفيد التعجب, نحك: أكـر بػو أبػان, كمػا أشػجعو رجػالن, - أيضان  – كمنو
 فارسان.

ف لػـ  ككذلؾ التمييز الكاقع بعد أفعؿ التفضيؿ, فإف كػاف فػاعالن فػي المعنػى كجػب نصػبو, كا 
 يكف كذلؾ كجب جره باإلضافة.

ح جعمػػو فػػاعالن بعػػد جعػػؿ أفعػػؿ التفضػػيؿ فعػػالن, كعالمػػة مػػا ىػػك فاعػػؿ فػػي المعنػػى أف يصػػم
منػزالن كمػاالن( يجػب نصػبيما إذ يصػح جعميمػا فػاعميف بعػد ) نحك: أنت أعمى منزالن كأكثر مػاالن, ؼ

 جعؿ أفعؿ التفضيؿ فعالن. فتقكؿ: أنت عال منزلؾ ككثر مالؾ.

 :من() الفصل ب - الفاصل األول

 )مف( في المكاضع اآلتية: يجكز الفصؿ ب

 خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى: م االسةةةةتفهامية أو الخبريةةةةة:مةةةةع كةةةة .1
 .(4)َّمم

 . (5)استفيامية, كأجاز الزمخشرم أف تككف استفيامية كخبرية - ىنا –كـ( ) يرل العكبرم أفي 
                                                           

 [.12( ]القمر: 1)
حاشػية ك (, 1/396) , األزىػرم,شػرح التصػريح عمػى التكضػيحك (, 1/251) , السػيكطي,ينظر: ىمػع اليكامػع (2)

 (.95-2/94) , الصباف,الصباف
, المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾأكضػح ك (, 289/ 2) , ابػف عقيػؿ,( انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابػف مالػؾ3)

 (.301/ 2) ابف ىشاـ,
 [.211( ]البقرة: 4)
 (.254/ 1) , الزمخشرم,( انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ5)



407 
 

ليس  , كذكر أبك حياف أنوخبرية – ىنا –أف تككف )كـ(  الزمخشرم أجاز :كجاء في البحر
ى: سػؿ ع لمجممة التي ىي فييا مف جممة السؤاؿ, فيصير المعنػبجيد؛ ألف جعميا خبرية ىك اقتطا

 كؿ عنو.ؤ بني إسرائيؿ, كما ذكر المس

كػػػـ ) ثػػػـ قػػػاؿ: كثيػػػران مػػػف اآليػػػات آتينػػػاىـ, فيصػػػير ىػػػذا الكػػػالـ مفمتػػػان ممػػػا قبمػػػو؛ ألف جممػػػة:
سػؿ(, كمصػب السػؤاؿ فػي األصػؿ عمػى ىػذه الجممػة. فيػذا ال ) آتيناىـ( صارت خبران ال تتعمػؽ بػو

 تقػػػدير حػػػذؼ, كىػػػك المفعػػػكؿ الثػػػانيإلػػػى  كف إال فػػػي االسػػػتفيامية, كيحتػػػاج فػػػي تقريػػػر الخبريػػػةيكػػػ
 .(1)لسؿ()

 : (2)و)كم( يجوز فيها وجهان

 )آتيناىـ(, كالتقدير: أعشريف آية أعطيناىـ. ػ ألنيا المفعكؿ الثاني ل ؛في مكضع نصب - أ
لتقػػػدير: آتيناىمكىػػػا, أك فػػػي مكضػػػع رفػػػع باالبتػػػداء, ك)آتينػػػاىـ( خبرىػػػا, كالعائػػػد محػػػذكؼ, كا - ب

 آتيناىـ إياىا, كىك ضعيؼ عند سيبكيو.

حيػػػث يػػػرل أبػػػك البقػػػاء أفي  )مػػػف(,ػ )كػػػـ(, كفصػػػؿ بػػػيف )كػػػـ( كمميزىػػػا بػػػػ تمييػػػز لػػػ: )آيػػػة(ك
 .(3))مف(" األحسف إذا فصؿ بيف كـ كبيف مميزىا أف يؤتى ب"

؛ ـ يستكؼ مفعكلػول كـ( كتمييزىا بفعؿ متعد) مف( إذا فصؿ بيف) ػكبالتالي يحسف الفصؿ ب
 .(4)لئال يتكىـ أف المنصكب مفعكؿ بو كليس تمييزنا

 . (5)في خمسة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –مف( ) ػككرد الفصؿ ب

 مث زث رث يت ىتُّٱ ككردت )مػػف( زائػػدة كىػػي ليسػػت مفعػػكالن بػػو, قػػاؿ تعػػالى:

 .(6)َّىف يث ىث نث

                                                           

 (.349/ 2) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (1)
 (.170/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف2)
 (.170/ 1)( المرجع السابؽ, 3)
 , عضػيمة,دراسػات ألسػمكب القػرآف الكػريـك (, 127/ 4) , النجػار,( انظر: ضياء السالؾ إلػى أكضػح المسػالؾ4)
(2 /401.) 
/ السػجدة: 58/ القصص: 11/ األنبياء: 98, 74/ مريـ: 17/ اإلسراء: 6/ األنعاـ: 211( المكاضع: البقرة: 5)

 .7/ الشعراء: 128/ طو:  36 / ؽ:25/ الدخاف: 6/ الزخرؼ: 3/ ص: 31/ يس: 26
 [.249( ]البقرة: 6)
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زائػدة, كلػػيس مػف مكاضػػع زيادتيػا, كقيػػؿ: مػف( قيػػؿ: ) فػػي مكضػع رفػػع عمػى االبتػػداء,( كػـ)
مفػػػرد فػػػي معنػػػى الجمػػػع, كالمعنػػػى: كثيػػػر مػػػف فئػػػات قميمػػػة  )كػػػـ(, ك)فئػػػة(:ػ فػػػي مكضػػػع الصػػػفة لػػػ

 .(1)غمبت

 .(2)ككرد ذلؾ في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ

 خئ حئجئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ينُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: مةةةةةع )كةةةةةأين(: .2

 .(3)َّهئ مئ

, (4)داٌبػػة( تمييػػز) مبنػػٌي عمػػى السػػككف فػػي محػػٌؿ رفػػع مبتػػدأ, )كػػليف( اسػػـ كنايػػة عػػف العػػدد
 )مف(. ػكفصؿ بينيا كبيف )كليف( ب

ػػػٍبيىـ, يحتػػػاج تمييػػػز, كتسػػػتعمؿ لمداللػػػة عمػػػى تكثيػػػر المعػػػدكد, كيجػػػيء إلػػػى  ك)كػػػليف( لفػػػظ مي
عمػػ(5)تمييزىػػا منصػػكبان, أك مجػػركران بػػػ )مػػف( عمػػى األكثػػر ت , ك"إنمػػا ألزمكىػػا )ًمػػف( ألنيػػا تككيػػد, فجي

كلنيا شيء يتـ بو الكالـ, قاؿ: كرٌب تككيدو الزـه حتى يصير كلنو مف الكممة"
(6). 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هتُّٱ كقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:
 .(7)َّخص حص مس خس

 .(8))كليف( تقتضي التكثيرػ )كليف(, فػ )مف قرية( تمييز ل

 .(9)في سبعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 
 
 

                                                           

 (.591/ 2) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير1)
 .26/ النجـ: 4/ األعراؼ: 249المكاضع: البقرة:  (2)
 [.60]العنكبكت:  (3)
 (.1034/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآفك (, 13/ 21) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف4)
 (.578/ 4) , حسف,( انظر: النحك الكافي5)
 .(125)ص:  ,سيبكيو( الكتاب, 6)
 [.45( ]الحج: 7)
 (.520/ 7) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير8)
 .8/ الطالؽ: 13/ محمد: 60/ العنكبكت: 48, 45/ الحج: 105/ يكسؼ: 146( المكاضع: آؿ عمراف: 9)
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 .(1)َّجس مخ جخ مح جحُّٱ قاؿ تعالى: )من(:ة المجرور ب في التمييز .3
 .(2)في كاحد كثالثيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 الفصل بالمضاف إليه:  - الفاصل الثاني

, (3)إذا كػػاف المضػػاؼ ال يصػػح إغنػػاؤه عػػف المضػػاؼ إليػػو - ىنػػا –يتعػػيف كجػػكب الفصػػؿ 
تكزعػػت عمػػى النحػػك  شػػرة مكاضػػع محتممػػة مػػف القػػرآف الكػػريـ,ككرد الفصػػؿ بالمضػػاؼ إليػػو فػػي ع

 اآلتي:

 . (4)َّجغ مع جع مظ حط مض خضُّٱ قاؿ تعالى: )ال(:ة اسم معرفة ب .1

 .(5)بو( تعكد عمى المؿء أك عمى ذىب) ذىبان( عمى التمييز, كالياء في) انتصاب

 .(6)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 .(7)َّمع جع مظ حطُّٱ قاؿ تعالى: اسم إشارة: .2

)عػػدؿ( بالمضػػاؼ إليػػو )اسػػـ اإلشػػارة ذلػػؾ(,  , كفصػػؿ بينيػػا كبػػيف العامػػؿ(8))صػػيامان( تمييػػز
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.كلـ يرد 

 .(9)َّمم خم حم جمُّٱ قاؿ تعالى:الضمير:  .3

 لياء(. الضمير ا) مثمو(, كفصؿ بينيما بالمضاؼ إليو) , كالعامؿ فيو(10))مددان( تمييز
                                                           

 [.71( ]الزخرؼ: 1)
, 92/ اؿ عمػػػراف: 273, 272, 272, 270, 270, 215, 215, 197, 110, 106( المكاضػػػع: البقػػػرة: 2)

/ الكيػؼ: 38/ إبػراىيـ: 92/ التكبة: 60, 60/ األنفاؿ: 132/ األعراؼ: 4/ األنعاـ: 83/ المائدة: 154, 115
/ المزمػػػؿ: 71, 53 / الزخػػػرؼ:46/ يػػػس: 23/ فػػػاطر: 39/ سػػػبل: 16/ لقمػػػاف: 23/ الحػػػج: 47/ األنبيػػػاء: 31
 .27/ الجف: 20
 (.48/ 2) , األشمكني,انظر: شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ (3)
 [.91( ]آؿ عمراف: 4)

 (.279/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآفك (, 255/ 3) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (5)
 .82/ المائدة: 91, 85( المكاضع: اؿ عمراف: 6)
 [.95( ]المائدة: 7)

 (.25/ 7) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآفك (, 462/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (8)
 [.109( ]الكيؼ: 9)
مػػػالء مػػػا مػػػف بػػػو اك (, 864/ 2) , العكبػػػرم,( انظػػػر: التبيػػػاف فػػػي إعػػػراب القػػػرآف10) لػػػرحمف مػػػف كجػػػكه اإلعػػػراب ا 

 (.264/ 16) , صافي,دكؿ في إعراب القرآفالجك (, 109/ 2) , العكبرم,كالقراءات
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 .(1)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 .(2)َّحئ جئ يي ىيُّٱ قاؿ تعالى: اسم نكرة: .4

 )ذرةو(. مثقاؿ( كفصؿ بينيما بالمضاؼ إليو) , كالعامؿ فيو(3)خيران: يجكز أف يككف تمييزان 

 .(4)مف القرآف الكريـ محتممة في ثالثة مكاضع - ىنا –ككرد الفصؿ 

 التنوين:الفصل بالنون أو  - فاصل الثالثال

 الفصل بالنون: - أوالً 

 :(5)في الحاالت اآلتية - ىنا –يتحقؽ الفصؿ الكاجب 
 , كذلؾ كما يلتي:إذا كان المميَّز عددًا من ألفاظ العقود .1
 حي  جي يه ىه مه جه ينىن من خن حنُّٱ منفػػػػػػػػػػردان: قػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى: - أ

 .(6)َّخي

 ػمف ألفاظ العقكد, كفصؿ بينيا كبيف التمييز بثالثكف, أربعيف( كىي ) - ىنا –جاء المميز 
 )النكف(.

 .(7)مف القرآف الكريـ في اثني عشر مكضعان محتمالن  - ىنا – ككرد الفصؿ

 .(8)َّٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يلُّٱ معطكفان عمى غيره: قاؿ تعالى: - ب

كبػػػيف  تسػػػع(, كفصػػػؿ بينيػػػا) تسػػػع كتسػػػعكف( كىػػػي معطكفػػػة عمػػػى) - ىنػػػا –جػػػاء المميػػػز 
 نعجة( بالنكف, كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.) التمييز

 

                                                           

 .104/ طو: 82/ المائدة: 109( المكاضع: الكيؼ: 1)
 [.7( ]الزلزلة: 2)
 (.1299/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف3)
 .54/ الكيؼ: 8, 7( المكاضع: الزلزلة: 4)

 (.316/ 2) , ابف بابشاذ,انظر: شرح المقدمة المحسبة (5)
 [.15ألحقاؼ: ( ]ا6)
/ 14/ العنكبكت: 4/ النكر: 80/ التكبة: 155, 142, 142/ األعراؼ: 26/ المائدة: 51( المكاضع: البقرة: 7)

 .32/ الحاقة: 4/ المجادلة: 15, 15األحقاؼ: 
 [.23]ص:  (8)
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 .(1)َّيل ىلٱٱُّ قاؿ تعالى: عند التثنية أو الجمع: .2
األخسػريف(, فلعمػاليـ ) ألنو منصكب عمى أسػماء الفػاعميف ؛تمييز, كجاز جمعو: )أعماالن(

مػا كػاف مػف , كذلؾ لإليػذاف بػلف خسػرانيـ إن(2)في الضالؿ مختمفة كليسكا مشتركيف في عمؿ كاحد
 .(3)جيات شتى ال مف جية كاحدة

يػر ىػذا األخسريف( بنكف الجمع, كلـ يرد غ) أعماالن(, كعاممو) بيف التمييز - ىنا –كفصؿ 
 المكضع في القرآف الكريـ.

 ن:التنوي - ثانياً 
 .(4)َّىف  يث ىثُّٱ قاؿ تعالى: إذا كان المميَّز صفة مشبهة بالفعل: .1

 .(5)َّمه جه ين ىنمن خن حنُّٱ كقكلو تعالى:
يكػػػؼ  -ىنػػػا  - خيػػػر( بػػػالتنكيف, كالفاصػػؿ) , كفصػػؿ بينػػػو كبػػػيف عاممػػو(6))حافظػػان(: تمييػػػز
 إلى التمييز. الممييز عف اإلضافة

 .(7)في خمسة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 خض حض جض مص خص حصُّٱ قػاؿ تعػالى: األعداد من أحد عشةر إلةى تسةعة عشةر: .2
 .(8)َّجع مظ حط  مض

 .(9)كعشرةأحد  مقدران؛ ألٌف أصمو: - ىنا –كف التنكيف كيك
 .(10)في خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 
 

                                                           

 [.103( ]الكيؼ: 1)
 (.230/ 7) , أبك حياف,لتفسيرالبحر المحيط في اك (, 863/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (2)
 (.35/ 6) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو3)

 [.60]المائدة:  (4)
 [.64( ]يكسؼ: 5)
 (.737/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف6)
, 73/ مػػػريـ: 81, 46, 44, 44, 36/ الكيػػػؼ: 77, 64/ يكسػػػؼ: 60/ المائػػػدة: 60( المكاضػػػع: النسػػػاء: 7)

 .62/ الصافات: 34, 24/ الفرقاف: 76 ,75
 [.4( ]يكسؼ: 8)
 (.210/ 1) , ابف األثير,( انظر: البديع في عمـ العربية9)
 .4/ يكسؼ: 36/ التكبة: 160/ األعراؼ: 12/ المائدة: 60( المكاضع: البقرة: 10)
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 الفصل بالفاعل: - الفاصل الرابع

فعػػالن صػػريحان, عمػػى  إذا كػػاف الممييػػز العامػػؿ فػػي التمييػػز - ىنػػا –يتحقػػؽ الفصػػؿ الكاجػػب 
 النحك اآلتي:

 حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّٱقػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  :الفاعةةةةةل اسةةةةةمًا ظةةةةةاهراً  - أ
 .(1)َّخي

 , كاألصؿ: كاشتعؿ شيب الرأس. (2)منصكبة عمى التمييز: )شيبا(

 إلى التمييز؟ فإف قيؿ: إف األصؿ في ىذا التمييز فاعؿ, فًمـ عيدؿ عنو

إال أف  (,)اشػتعؿ شػيب الػػرأس أراد ذلػؾ لقصػد االتسػاع, كالشػػمكؿ, كالمبالغػة, كقػالكا أصػػمو:
أفي ىناؾ شيبان في الػرأس متفرقػان  )اشتعؿ شيب الرأس(ينيما في المعنى, فمعنى قكلؾ: ىناؾ فرقان ب

 .(3)فمعناه أفي الرأس قد امتذ بالشيب َّخي حي جيُّٱاشتعؿ, كأما قكلو تعالى: 

 .(4)َّمع جع مظ حط مضُّٱ كقكلو تعالى:

محٌكؿ عف ربي(, كىك تمييز ) كسع(, كفصؿ بينيما بالفاعؿ) , كالعامؿ فيو(5))عممان( تمييز
ػر التمييػز ليحػدث إييامػان مؤقتػان لمتشػكيؽ, (6)الفاعؿ, كالتقدير: كسع عمػـ ربػي كػؿ شػيء , كلكنػو أخي

 .(7)كبذلؾ يثبت في النفكس عمـ اهلل تعالى فضؿ ثبكت

 .(8)في أربعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 .(9)َّمي خي حيُّٱ )كفى(: قاؿ تعالى: كذلؾ الفصؿ بفاعؿ الفعؿ

                                                           

 [.4( ]مريـ: 1)
 (.866/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف2)
 (.317/ 2) , السامرائي,معاني النحك ( انظر:3)

 [.80]األنعاـ:  (4)
 (.203/ 7) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف5)
, العػػػػذب النميػػػػر مػػػػف مجػػػػالس الشػػػػنقيطي فػػػػي التفسػػػػيرك (, 159/ 3) , دريػػػػش,( انظػػػػر: إعػػػػراب القػػػػرآف كبيانػػػػو6)

 (.436/ 1) الشنقيطي,
 (.2567/ 5) , أبك زىرة,( انظر: زىرة التفاسير7)
 .11/ الطالؽ: 4/ مريـ: 89/ األعراؼ: 80( المكاضع: األنعاـ: 8)

 [.6]النساء:  (9)
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ىك اسـ اهلل, كالبػاء زائػدة, دخمػت  أحدهما:: (1)كفى( كجياف) يجكز في فاعؿ: )ككفى باهلل(
أف الفاعػػػؿ مضػػػمر, كالتقػػػدير: كفػػػى  والثةةةاني:لتػػػدؿ عمػػػى معنػػػى األمػػػر, إذ التقػػػدير: اكتػػػؼ بػػػاهلل. 

 : تمييز.حاؿ, كقيؿ: )حسيبان(ك عمى ىذا في مكضع نصب مفعكالن بو,( )باهللػ االكتفاء باهلل, ف

 )كفى( بالفاعؿ )باهلل(. حسيبان(, كالعامؿ فيو) فعمى الكجو األكؿ يككف قد فصؿ بيف التمييز

 .(2)في ستة كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني ميُّٱ قػاؿ تعػػالى: الفاعةل ضةميرًا متصةةاًل: - ب
 .(3)َّجت هب مب خب حب

 نكف النسكة(.) , كفصؿ بينيما بالضمير المتصؿ(4)طبف() مؿ فيوتمييز كالعا: )نفسان(

 .(5)في سبعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 من خن حنجن مم خم حم جم هلُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: الفاعةةةل ضةةةميرًا مسةةةتترًا: - ت
 .(6)َّهن

 , كفصػػؿ بػػيف التمييػػز(7))شػػغفيا( فعػػؿ مػػاض, )اليػػاء( مفعػػكؿ بػػو, )حٌبػػا( تمييػػز منصػػكب
 )الضمير المستتر(. شغؼ( بالفاعؿ) بان(, كالعامؿ فيح)

منقػػكؿ مػػف الفاعػػؿ, كقكلػػؾ: مػػذت اإلنػػاء مػػاء, أصػػمو مػػذ المػػاء اإلنػػاء,  - ىنػػا – كالتمييػػز
 .(8)كأصؿ ىذا شغفيا حبو

 

 
                                                           

 (.332/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف1)
/ 43/ الرعػد: 29/ يكنس: 171, 166, 132, 81, 79, 70, 55, 50, 45, 45, 6المكاضع: النساء:  (2)

/ 48, 39, 3/ األحػػػػػزاب: 52/ العنكبػػػػػكت:  58, 31/ الفرقػػػػاف: 47اء: / األنبيػػػػػ 96, 65, 17, 14اإلسػػػػراء: 
 .28/ الفتح: 8األحقاؼ: 

 [.4]النساء:  (3)
 (.329/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (4)
 .4/ مريـ:  12/ القمر:  84/ النمؿ: 29/ الزمر: 24/ ىكد:  137, 4( المكاضع: النساء: 5)

 [.30]يكسؼ:  (6)
 (.730/ 2) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآفك (, 415/ 12) , صافي,الجدكؿ في إعراب القرآف ( انظر:7)
 (.266/ 6) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير8)
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 .(1)في ثالثة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ –ىنا  –ككرد الفصؿ 
 الفصل بالمعمول: - الفاصل الخامس

 .(2)َّنب مب زبُّٱ ؿ تعالى:قا

 )األرض(. فجرنا( كفصؿ بينيما بالمعمكؿ كىك المفعكؿ بو) , كالعامؿ فيو(3)عيكنان(: تمييز)

أفاد معنى الشمكؿ, كأف األرض قد كانت صارت عيكنػان كميػا, كأف المػاء  - ىنا –كالتمييز 
 عيػكف األرض(, أككفجرنػا ) قد كاف يفكر مف كؿ مكاف منيا, كلك أجرل المفظ عمى ظاىرة فقيػؿ:

العيكف في األرض( لػـ يفػد ذلػؾ, كلػـ يػدؿ عميػو, كلكػاف المفيػكـ منػو: أف المػاء قػد كػاف فػار مػف )
 .(4)عيكف متفرقة في األرض, كتبجس مف أماكف منيا

 .(5)َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱ كقكلو تعالى:

 :(6))غير( يجكز فييا كجياف

 فصؿ بيف التمييز كعاممو بالمفعكؿ بو. - ىنا -)يبتغ(, ك)دينان( تمييز, كػ مفعكالن بو ل - أ
)دينػػان(, ثػػـ تقػػدمت عميػػو, ك)دينػػان( عمػػى ىػػذا الكجػػو ػ حػػاالن؛ ألنيػػا كانػػت فػػي األصػػؿ صػػفة لػػ - ب

 مفعكالن بو.

 .(7)في اثني عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 

 

 

                                                           

/ طػػػو: 30/ يكسػػػؼ: 77/ ىػػػكد: 69, 140/ األعػػػراؼ: 114, 164/ األنعػػػاـ:  85( المكاضػػػع: آؿ عمػػػراف: 1)
 .28/ الجف: 106/ النحؿ:  114/ طو:  37 / اإلسراء:33/ العنكبكت: 98
 [.12]القمر:  (2)
/ 21) , صػػػافي,الجػػػدكؿ فػػػي إعػػػراب القػػػرآفك (, 39/ 10) , أبػػػك حيػػػاف,( انظػػػر: البحػػػر المحػػػيط فػػػي التفسػػػير3)

عراب القرآف كبيانك (, 150  (.378/ 9) و, دركيش,ا 
 (.318/ 2) , السامرائي,انظر: معاني النحك (4)
 [.85( ]آؿ عمراف: 5)
 (.556/ 1) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو6)
/ 7/ غػػافر: 98/ طػػو: 30/ يكسػػؼ:  140, 89, 69/ األعػػراؼ: 80/ األنعػػاـ: 85( المكاضػػع: آؿ عمػػراف: 7)

 .28/ الجف: 114/ طو: 12/ القمر: 37اإلسراء: 
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ل عميه: - سالفاصل الساد  الفصل بالمفضَّ

 .(1)َّٰى ين ىن نن من زن رنُّٱ قاؿ تعالى:

, كفصػؿ بػيف (2))كمف أحسف( مبتدأ أك خبر, )مف اهلل( فػي مكضػع نصػب, )صػبغة( تمييػز
 )مف اهلل(. التمييز كعاممو بالمفضؿ عميو

 صبغة.أحسف مف اهلل أحد  أم: ال ؛هلل صبغة( استفياـ كمعناه: النفي)مف أحسف مف ا

ر اهلل حسػػنان, ال أف ذلػػؾ أحسػػف( يػػراد بيػػا التفضػػيؿ باعتبػػار مػػف يظػػف أف فػػي صػػبغة غيػػ)ك
كالتقػػدير: كمػػف , مػػف التمييػػز المنقػػكؿ مػػف المبتػػدأ - ىنػػا –حقيقػػة الشػػيء, كالتمييػػز إلػػى  بالنسػػبة

 .(3)صبغتو أحسف مف صبغة اهلل, فالتفضيؿ إنما يجرم بيف الصبغتيف ال بيف الصابغيف

 . (4)في كاحد كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ –ىنا  –ككرد الفصؿ 
 الفصل بشبه الجممة: - الفاصل السابع

 .(5)َّيت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبُّٱقاؿ تعالى: 

 عمى الرحمف(.) أشد(, كفصؿ بينيما بشبو الجممة) , كعاممو(6))عتٌيا( تمييز منصكب

 .(7)كىك تمييز محكؿ مف المبتدأ, كالتقدير: أييـ ىك عتكه أشد عمى الرحمف

 .(8)َّخت حت جت هب مب خب حبُّٱ كمنو قكلو تعالى:

كفػػػى( بشػػػبو الجممػػػة ) , كفصػػػؿ بينػػػو كبػػػيف عاممػػػو(9))حسػػػيبان(: تمييػػػز, كىػػػك بمعنػػػى حاسػػػب
 )اليكـ(. الظرفية

                                                           

 [.138( ]البقرة: 1)
 (.280/ 1) , صافي,جدكؿ في إعراب القرآفالك (, 122/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف2)
 (.656/ 1) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير3)
/ 78, 34/ القصػػص: 69/ التكبػػة:  50/ المائػػدة:  60, 122, 87, 51/ النسػػاء: 138( المكاضػػع: البقػػرة: 4)

 : , 36, 39, 34, 24/ الكيػػػؼ: 36/ ؽ: 8/ الزخػػػرؼ: 15, 15/ فصػػػمت: 21/ غػػػافر: 44/ فػػػاطر: 9الػػػرـك
81. 
 [.69]مريـ:  (5)
 (.325/ 16) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف6)

 (.288/ 7) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (7)
 [.14( ]اإلسراء: 8)
 (.400/ 5) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو9)
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 .(1)في ستة كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 الفصل بالجممة االعتراضية: - ثامنالفاصل ال

كػػػليف( مػػػف )كػػػـ( االسػػػتفيامية, ك) بالجممػػػة االعتراضػػػية مػػػع - ىنػػػا –يجػػػكز كقػػػكع الفصػػػؿ 
 رجػػػالن( منصػػكبة عمػػػى التمييػػػز, كالعامػػػؿ فيػػػو) ػ, فػػػ(2)رجػػػالن  أتػػػانيكنايػػات العػػػدد, فتقػػػكؿ: كػػػليف قػػد 

 )كليف(.

 .(3)َّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى:

 )كـ( بالجممة )آتيناىـ(. آية(, كالعامؿ فيو) ففصؿ بيف التمييز

 .(4)محتمالن مف القرآف الكريـ في خمسة عشر مكضعان  - ىنا –ككرد الفصؿ 

 والمتتبع لمواضع الفصل النحوي بين التمييز والعامل فيه يالحظ ما يأتي: 

الفصػػؿ بالفاعػػؿ, ك الفصػػؿ بًمػػف, ) بمػػغ عػػدد الفكاصػػؿ فػػي جممػػة التمييػػز سػػبعة فكاصػػؿ, كىػػي -
الفصػػػػػؿ ك الفصػػػػػؿ بالمفضػػػػػؿ عميػػػػػو, ك الفصػػػػػؿ بشػػػػػبو الجممػػػػػة, ك الفصػػػػػؿ بػػػػػالنكف أك التنػػػػػكيف, ك 

 الفصؿ بالمضاؼ إليو(.  ك مكؿ, بالمع
ف مكضعنا؛ لمحاجة إليو في إزالة اإلبياـ إذا كاف التمييز يًمٍف( في ستة كخمس) كرد الفصؿ ب -

 مجركرنا. 
ككرد في خمسيف مكضعنا؛ لمحاجػة إليػو فػي تحديػد الممٌيػز لمعرفػة عالقتػو  ,ثـ الفصؿ بالفاعؿ -

 بالتمييز
لممييػػز عػددنا مػف ألفػػاظ العقػكد سػػكاء كػاف منفػػردنا أك ثػـ الفصػؿ بػػالنكف؛ لمحاجػة إلييػػا إذا كػاف ا -

 .معطكفنا عمى غيره, كالفصؿ بالتنكيف؛ لمحاجة إليو في كؼ الممييز عف اإلضافة
ككرد في ستة كعشػريف مكضػعنا؛ ألف العػرب تكسػعت فييػا؛ لكثرتيػا  ,يميو الفصؿ بشبو الجممة -

 في الكالـ. 

                                                           

/  46, 12/ الكيػػؼ: 84/ النمػؿ: 33/ العنكبػػكت:  77/ ىػكد: 69/ األعػػراؼ:  11, 4( المكاضػع: النسػاء: 1)
/ األنعػاـ: 52/ العنكبػكت: 58/ الفرقػاف: 17, 14/ اإلسراء: 106/ النحؿ: 11/ الطالؽ: 70, 69,  76مريـ: 

 .7/ الشعراء: 128/ طو: 36/ ؽ: 3/ ص: 31/ يس: 26/ السجدة: 98, 74/ مريـ: 6
ارتشػاؼ الضػرب مػف ك (, 320/ 1) , ابػف السػراج,فػي النحػكاألصػكؿ ك (, 170/ 2) ,سػيبكيو ,( انظر: الكتػاب2)

 (.789/ 2) , أبك حياف,لساف العرب
 [.211( ]البقرة: 3)
/ السػجدة: 58/ القصص: 11/ األنبياء: 98, 74/ مريـ: 17/ اإلسراء: 6/ األنعاـ: 211( المكاضع: البقرة: 4)

 .7لشعراء: / ا128/ طو: 36/ ؽ: 25/ الدخاف: 6/ الزخرؼ: 3/ ص: 31/ يس: 26
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ألفي مكضع التمييز فػي أغمػب األحيػاف بعيػده عػف أما باقي الفكاصؿ فكانت في مكاضع قميمة؛  -
 العامؿ فيو, فمك فصمنا بشيء الزداد بعدنا؛ لذلؾ ميًنع الفصؿ بينيما إال في الضركرة. 

 

 :الفصل النحوي في جممة الحال - المطمب الثاني
 لغة:الحال  - أ

ؿ ينػػة اإلنسػػاف, كمػػا ىػػك عميػػو مػػف خيػػر أك شػػر, يػػذكر كيؤنػػث, كالجمػػع أحػػكا: ىػػك كً الحةةال
 .(1)كأحكلة
 .(2)كاحدةي حاًؿ اإلنساًف كأىٍحكاًلًو"": والحاَلةُ 

سىفه  اؿي فالفو حسنىةه كحى  كالكاحدة حالىةه. ,كالحاؿ تؤنث كتذكر, يقاؿ: حى

مف أٌنثيىا جمعيىا حاالىتو  اؿ جمعو أىٍحكىاالن, كى , فىمف ذٌكر اٍلحى كييقىاؿ: ىيكى بحالًة سكءو
(3). 

يػره, مػػف األمػػكر المتغيػػرة, فػي نفسػػو كبدنػػو كقنيتػػو, كىػػك : مػا يخػػتص بػػو اإلنسػػاف كغوالحةةال
يستعمؿ في المغة لمصفة التي عمييا المكصكؼ, كفي تعارؼ أىػؿ المنطػؽ لكيفيػة سػريعة الػزكاؿ, 

 .(4)نحك: حرارة كبركدة كرطكبة كيبكسة عارضة, كالحالة, كىي: كاحدة حاؿ اإلنساف كأحكالو
 اصطالحًا: الحال  - ب

ىيئة الفاعؿ أك المفعكؿ أك صفتو في كقت ذلؾ الفعؿ المخبػر بػو : "عرفو ابف السراج بقكلو
 . (5)عنو"

كصؼ ىيئة الفاعؿ أك المفعكؿ بو, كأما لفظيا فإنيا نكرة تػلتي بعػد " كعرفو اف جني بقكلو:
 .(6)معرفة قد تـ عمييا الكالـ, كتمؾ النكرة ىي المعرفة في المعنى"

 :  .(7), أك ىيئتيما معنا"كصؼي ىيئًة الفاعؿ, أك المفعكؿ"كىٍىكى

                                                           

 (.8/ 4) , ابف سيدة,المحكـ كالمحيط األعظـك (, 190/ 11) , ابف منظكر,انظر: لساف العرب (1)
 (.1680/ 4) , الجكىرم,( الصحاح تاج المغة كصحاح العربية2)
/ 3) , الحميػػػرم,شػػمس العمػػـك كدكاء كػػالـ العػػػرب مػػف الكمػػـكك (, 158/ 5) , األزىػػػرم,( انظػػر: تيػػذيب المغػػة3)

 (.190/ 11ساف العرب )(, ل1613
 (.374/ 28) , الزبيدم,( انظر: تاج العركس4)
 (.213/ 1) , ابف السراج,( األصكؿ في النحك5)
 (.62)ص:  ,ابف جني ,( الممع في العربية6)
 (.375/ 1) , الجذامي,( الممحة في شرح الممحة7)
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 :(1)كذكره ابف مالؾ في ألفيتو, بقكلو
 مفهةةةةةةم فةةةةةةي حةةةةةةال كفةةةةةةردًا أذهةةةةةةب... حةةةةةةال وصةةةةةةّف فضةةةةةةمة منتصةةةةةةب 

   
 .(2)فردان أذىب كبالتالي فإف الحاؿ ىك: الكصؼ الفضمة المنتصب لمداللة عمى ىيئة, نحك:

كصػؼ الكاقػع فضػمة( ال) كصػؼ(: جػنس يشػمؿ الخبػر كالنعػت كالحػاؿ, فخػرج بقكلػو) فكممة
 .قائـه  , نحك: زيده -الخبر –عمدة 

فإنػو تمييػز ال حػاؿ  ,ييػز المشػتؽ, نحػك: هلل دره فارسػان لمداللة عمى الييئػة( التم) كخرج بقكلو
فيك لبياف المتعجػب  ,بؿ التعجب مف فركسيتو ,إذ لـ يقصد بو الداللة عمى الييئة ,عمى الصحيح

 منو ال لبياف ىيئتو.

 .(3)بؿ لتخصيص الرجؿ ؛لـ يسؽ لمداللة عمى الييئة (راكبان  )فإف ,بان ككذلؾ رأيت رجالن راك
 أنواع الحال:

 :قسـ النحكيكف الحاؿ باعتبار حاالت اإلفراد كالتركيب إلى

 الحال المفرد: - أوالً 

 كيراد بو ما لـ يكف جممة كال شبو جممة, كينقسـ إلى:
يػػـ معناىػػا بػػدكف ذكرىػػا, كتنقسػػـ إلػػى : كىػػي التػػي ال تفيػػد معنػػى جديػػدان, كيف(4)الحةةال المؤكةةدة - أ

 :ثالثة أقساـ
 :كىي كؿ كصؼ دؿ عمى معنى عاممو كخالفو لفظان, كىك األكثر, أك كافقػو  مؤكدة لعاممها

 ني مي زيُّٱ, كذلػػػػػػؾ نحػػػػػػك قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى: (5)لفظػػػػػػان كىػػػػػػك دكف األكؿ فػػػػػػي الكثػػػػػػرة
 .(6)َّىي

 .(7)سـكضحؾ األنبياء التب ,فتبسـ() عامميا الفعؿضاحكان( حاؿ مككدة ل) 
                                                           

 (.32)ص:  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (1)
, أكضػح المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 243/ 2) , ابػف عقيػؿ,ألفية ابػف مالػؾ ( انظر: شرح ابف عقيؿ عمى2)

 (.249/ 2) ابف ىشاـ,
 (.250/ 2) , ابف ىشاـ,( انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ3)
 (.249/ 2) ,( انظر: المرجع السابؽ4)
 (.276/ 2) , ابف عقيؿ,( انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ5)
 [.19النمؿ: ( ]6)

 (.243/ 19) , ابف عاشكر,انظر: التحرير كالتنكير (7)
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 :كقكلػػو تعػػالى: , (1)كىػػي التػػي يسػػتفاد معناىػػا مػػف صػػريح لفػػظ صػػاحبيا مؤكةةدة لصةةاحبها
 .(2)َّمم خم حمُّٱ

 .(3)شيخان( عمى الحاؿ مف اسـ اإلشارة مبينة لممقصكد مف اإلشارة") فانتصب"
  :كشػرط الجممػة: أف تكػكف اسػمية كجزآىػا معرفتػاف جامػداف, نحػك: مؤكدة لمضمون الجممة

 , كأنا زيد معركفان.زيد أبكؾ عطكفان 
 فػ )عطكفان كمعركفان( حاالف, كىمػا منصػكباف بفعػؿ محػذكؼ كجكبػان, كالتقػدير: أحقػو عطكفػان 

 .(4)أحؽ معركفان ك 
كىي التي تفيد معنى ال يستفاد إال بػذكرىا, كتسػمى كػذلؾ المبينػة؛ ألنيػا  :(5)الحال المؤسسة - ب

 مم خمُّٱ اؿ, كقكلػو تعػالى:تبيف كتكضح ىيئة صاحبيا, كىػذا القسػـ ىػك الغالػب فػي الحػ
 .(6)َّخن حن جن

أم راكضػان, أك عمػى  ؛مرحان كمػا تقػكؿ: جػاء زيػد ركضػان أم: " ؛)مرحان( منصكبة عمى الحاؿ
كالمػػػرح ىػػػك السػػػركر كاالغتبػػػاط بالراحػػػة كالفػػػرح, ككلنػػػو ضػػػمف ...  أم: ذا مػػػرح, ؛حػػػذؼ مضػػػاؼ

 .(7)معنى االختياؿ؛ ألف غمبة السركر كالفرح يصحبيا التكبر كاالختياؿ"
اؼ, كيمكػف تلكيمػو مرحػان( حػاالن مػف )ضػمير تمػش(, كالمػراد منػو المبالغػة فػي االتصػ) ككقع
أم مشػػية المػػػارح, كىػػػي المشػػية الدالػػػة عمػػى كبريػػػاء الماشػػػي  ؛أم: ال تمػػش مارحػػػان  ؛باسػػـ الفاعػػػؿ
 .(8)بتمايؿ كتبختر

 
 
 
 
 

                                                           

 (.319/ 2) , السيكطي,انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (1)
 [.72( ]ىكد: 2)

 (.121/ 12) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكير (3)
 (.277/ 2) , ابف عقيؿ,( انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ4)
 (.249/ 2) , ابف ىشاـ,كضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ( انظر: أ5)
 [.37( ]اإلسراء: 6)

 (.50/ 7) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (7)
 (.103/ 15) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير8)
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 الحال الجممة: - ثانياً 
 :(2), كذلؾ بثالثة شركط(1)تقع الجممة حاالن 

لكاك كالضمير, نحك إما با بدليؿ استقباؿ, كأف تككف مرتبطة أف تككف خبرية, كغير مصدرة
بالضػػػػػمير فقػػػػػط, نحػػػػػك قكلػػػػػو تعػػػػػالى:  أك, (3)َّزي ري ٰى ين ىنُّٱقكلػػػػػو تعػػػػػالى: 

 حلُّٱك بػػػػػالكاك فقػػػػػط, نحػػػػػك قكلػػػػػو تعػػػػػالى: أم: متعػػػػػاديف, أ ؛(4)َّمق حق مف خفُّٱ
 .(5)َّجم هل مل خل

 قد(:) الفصل ب - الفاصل األول

إذا كػػاف الحػػاؿ فعػػالن ماضػػيان مثبتػػان؛ ألف الفاصػػؿ  - ىنػػا – قػػد() جػػكب الفصػػؿ بيتحقػػؽ ك 
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئُّٱ يقػػرِّب زمنػػو مػػف الحػػاؿ, قػػاؿ تعػػالى:

 .(6)َّمت

 قد(.) , كفصؿ بينيما ب(7)يككف( ناقصة) قد بمغني الكبر( حاؿ مف المجركر )لي( إذا كانت)

ي الكػػالـ, فكػػلف الكبػػر طالػػب لػػو؛ ألف الحػػكادث تكسػػعان فػػ - ىنػػا –الكبػػر إلػػى  كأسػػند البمػػكغ
 .(8)طارئة عمى اإلنساف, فكلنيا طالبة لو كىك المطمكب

 .(9)في خمسة كثالثيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

                                                           

 (.92)ص:  , الزمخشرم,انظر: المفصؿ في صنعة اإلعراب (1)
, شػرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 287/ 2) , ابػف ىشػاـ,بف مالؾ( انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ا2)

 (.278/ 2) ابف عقيؿ,
 [.243( ]البقرة: 3)
 [.36( ]البقرة: 4)
 [.14( ]يكسؼ: 5)
 [.40( ]آؿ عمراف: 6)
 (.136/ 3) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير7)
  (.136/ 3رجع السابؽ, )( انظر: الم8)
/ 61, 61/ المائػػدة: 161, 140, 60, 21/ النسػػاء: 40/ اؿ عمػػراف: 237, 246, 75اضػع: البقػػرة: ( المك 9)

/ 91/ النحػؿ: 13/ الحجػر: 36, 12/ إبػراىيـ: 6/ الرعد: 100/ يكسؼ: 91, 51/ يكنس: 119, 80األنعاـ: 
/ 13ف: /الػػػػػدخا28/ غػػػػػافر: 53/ سػػػػػبل: 24, 14/ النمػػػػؿ: 44/ الشػػػػػعراء: 125, 99, 61/ طػػػػػو: 8, 9مػػػػريـ: 

 .1/ الممتحنة: 14/ نكح: 43/ القمـ: 5/ المجادلة: 8/ الحديد: 28/ ؽ: 21, 17األحقاؼ: 
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 خس حس جس مخ جخُّٱ قػػػػػػػد( مقػػػػػػػدرة, قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:) كقػػػػػػػد تكػػػػػػػكف
 .(1)َّمس

 .(2)ضمرة معو, كالتقدير: كقد كنتـقد( م)ككنتـ أمكاتان( لمحاؿ, ك) كالكاك في

 .(3)قد( لـ يجز مثمو في الكالـ") لكال إضمار" كيرل الفراء أنو:

 .(4)في ستة كأربعيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 الفصل بواو الحال: - لفاصل الثانيا

 الفصل الواجب: .1

 :(5)في مكضعيف - ىنا –يتحقؽ كجكب الفصؿ بالكاك 

 خس حسُّٱ )قػد(: قػاؿ تعػالى:ػ في جممة الحاؿ الفعمية التي فعميا مضارع مثبت مقركف بػ - أ
 .(6)َّحض جض مص خص حص مس

 )الكاك(. كفصؿ بينيما بالرابط تؤذكنني(,) جاءت )تعممكف( حاالن مف )الكاك( في

 ضػػي كالتكقػػع فػػي المضػػارع, كالمضػػارعتػػدؿ عمػػى التحقػػؽ فػػي الػػزمف الما - ىنػػا –قػػد( )ك
أم كقد عممتـ, كلكنو عبر عنو بالمضارع ليدٌؿ عمى استصػحاب الفعػؿ,  ؛ه المضيمعنا - ىنا –

                                                           

 [.28]البقرة:  (1)
 , العكبػرم,التبيػاف فػي إعػراب القػرآفك (, 121/ 1) , الزمخشػرم,انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غػكامض التنزيػؿ (2)
(1 /45.) 
 (.24/ 1) ,لفراءا ,( معاني القرآف3)
/ 21, 20/ النساء: 168, 86, 83/ اؿ عمراف: 266, 166, 93, 93, 89, 28ع: البقرة: ( المكاض4)

/ ىكد: 73, 22, 13, 7/ يكنس: 8/ األنفاؿ: 171, 148/ األعراؼ: 100, 94, 91, 57, 25األنعاـ: 
, 32/ الكيؼ: 48/ إبراىيـ: 59, 5/ اإلسراء: 33/ الرعد: 20, 71, 45, 15, 25/ يكسؼ: 78, 74, 42
/ الشعراء: 33/ المؤمنكف: 20/ الفرقاف: 78/ األنبياء: 85/ طو: 8, 5/ مريـ: 79, 101, 56, 52, 49, 47

: 38, 38/ العنكبكت: 23, 14/ النمؿ: 111 / 78, 33/ يس: 33, 19/ سبل: 44, 37/ فاطر: 9, 9/ الرـك
/ المجادلة: 28 / الذاريات:10/ األحقاؼ: 17/ الدخاف: 69, 16/ الزخرؼ: 33/ فصمت: 73, 56الزمر: 

 .9/ الطالؽ: 28/ الجف: 14/ اإلنساف: 11/ الجمعة: 18/ الطكر: 13
 (.288/ 2) , ابف ىشاـ,انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (5)
 [.5( ]الصؼ: 6)
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فممػػػا زاغػػػكا عػػػف الحػػػؽ, أزاغ اهلل قمػػػكبيـ, كذلػػػؾ بلنػػػو منػػػع ألطافػػػو عػػػنيـ؛ ألنيػػػـ ليسػػػكا مػػػف أىػػػؿ 
 .(1)المطؼ

 في القرآف الكريـ. كلـ يرد غير ىذا المكضع

  حلُّٱ اؿ, قػػػاؿ تعػػػالى:فػػػي جممػػػة الحػػػاؿ التػػػي لػػػيس فييػػػا ضػػػمير يعػػػكد عمػػػى صػػػاحب الحػػػ - ب
 .(2)َّجم هل مل خل

, كالرابط الكاك فقط, كال -عميو السالـ - الجممة حاالن مف ضمير )يكسؼ(: )كنحف عصبة(
 .(3)صاحب الحاؿإلى  عالقة لمضمير )نحف(؛ ألنو ال يرجع

 .(4)في سبعة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 الفصل الجائز: .2

باسػػػتثناء جممػػػة المضػػػارع المثبتػػػة  - إذا كػػػاف الحػػػاؿ جممػػػة - ىنػػػا –الفصػػػؿ  يجػػػكز تحقػػػؽ
تشتمؿ عمى ضمير يربطيا بصاحب الحػاؿ, حيػث تفيػد الػكاك  - أك المجرد منيا )قد(,ػ المسبكؽ ب

في ثالثمائة كثمانية كثالثيف مكضعان محتمالن مف  - ىنا –الفاصمة تلكيد الربط فقط, ككرد الفصؿ 
 عمى النحك اآلتي:كزعت القرآف الكريـ, ت

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغُّٱ قػػاؿ تعػػالى: )مةةا(:ة الماضةةي المنفةةي بةة - أ
 .(5)َّجل مك لك خك

 .(6)كما كنا لنيتدم(: لمحاؿ, كيجكز أف تككف مستلنفة) الكاك

 .(7)في خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ بالكاك

 

                                                           

 (.165/ 10) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير1)
 [.14]يكسؼ:  (2)
 .(242/ 6) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسيرك (, 725/ 2) , العكبرم,رآف( انظر: التبياف في إعراب الق3)
/ النحػؿ: 14/ يكسػؼ: 71, 71/ ىػكد: 42, 5/ األنفػاؿ:93/ األنعػاـ: 166/ النسػاء: 30( المكاضع: البقرة: 4)

 .2/ البمد: 52/ القمـ: 8, 7/ المنافقكف: 8/ الصؼ: 40/ الذاريات: 27/ لقماف: 41/ العنكبكت: 101
 [.43( ]األعراؼ: 5)
 (.569/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف6)
 .38/ ؽ: 5/ البينة: 43/ األعراؼ: 65/ اؿ عمراف: 71( المكاضع: البقرة: 7)
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 ىب نب مب زب رب يئ ىئُّٱ قػػاؿ تعػػالى: )مةةا(:ة المضةةارع المنفةةي بةة - ب

 .(1)َّزت رت  يب

كمػػا يخػػادعكف إال أنفسػػيـ غيػػر  كمػػا يشػػعركف( جممػػة حاليػػة, كتقػػديرىا:) يحتمػػؿ أف يكػػكف"
 .(2)"شاعريف بذلؾ

 .(3)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ بالكاك 

 .(4)َّجه ين ىن من خن حن جنُّٱ قاؿ تعالى: )لم(:ة المضارع المنفي ب - ت

 .(5)بشر(: جممة حاليةكلـ يمسسني )
 .(6)في تسعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ بالكاك 

 جع مظ حط مض خض حض جض مصُّٱ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: )لمةةةةةةةا(: بالمضةةةةةةةارع المنفةةةةةةةي  - ث
 .(7)َّمع
أم: كذبكا بو حػاؿ كػكنيـ لػـ يفيمػكا مػا كػذبكا بػو كال بمغػة  ؛لمحاؿ كلما يلتيـ تلكيمو(:) الكاك

 .(8)عقكليـ
 .(9)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –فصؿ بالكاك ككرد ال

  خك حك جك مق حقمف خف حف جفُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: )ال(:ة المضةةةارع المنفةةةي بةةة - ج
 . (10)َّلك

 )جاءكـ(. مف ضمير المخاطبيف (11)كال يفمح الساحركف(: الجممة حالية)
 

                                                           

 [.9( ]البقرة: 1)
 (.95/ 1) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير (2)
 .53/ يكسؼ: 69/ اؿ عمراف: 9المكاضع: البقرة:  (3)
 [.47]آؿ عمراف:  (4)
عراب القرآف كبيانوك (, 158/ 3) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير5)  (.513/ 1) , دركيش,ا 

/ 20/ مػػريـ: 16/ التكبػة: 93, 82/ األنعػػاـ: 41/ المائػدة: 135, 47/ اؿ عمػػراف: 283المكاضػع: البقػرة:  (6)
 .84النمؿ: 

 [.39( ]يكنس: 7)
 (.248/ 4) , دركيش,لقرآف كبيانو( انظر: إعراب ا8)
 .39/ يكنس: 142/ اؿ عمراف: 214( المكاضع: البقرة: 9)
 [.77( ]يكنس: 10)
 (.281/ 4) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو11)
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 .(1)في ثمانية مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ بالكاك 
  مس خس حس جس مخ جخ مح جحُّٱ قػاؿ تعػالى: الفعل المضةارع المثبةت: - ح

 . (2)َّمظ حط مض خض حض جض مص خص حص
)تؤتػػكف(, كالتقػػدير:  : ىػػك معطػػكؼ عمػػىأحةةدهما: (3)فيػػو كجيػػاف: )كترغبػػكف أف تنكحػػكىف(

 كال ترغبكف.
 كأنتـ ترغبكف في أف تنكحكىف. أم: ؛ىك حاؿ والثاني:

 .(4)عشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـفي اثنيف ك  - ىنا –ككرد الفصؿ بالكاك 
 يي ىي ني مي زي ريُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: )لةةةيس(:ة الجممةةةة المصةةةدرة بةةة - خ

 . (5)َّهئ مئ خئ حئ جئ

كلسػػتـ بآخذيػػو( الػػكاك يجػػكز فييػػا كجيػػاف: مسػػتلنفة ال مكضػػع ليػػا مػػف اإلعػػراب, أك حػػاؿ, )
 .(6)كالجممة في مكضع نصب

 .(7)ف الكريـفي مكضعيف محتمميف مف القرآ - ىنا – ككرد الفصؿ

 .(8)َّيه ىه مه جه ين ىنُّٱ قاؿ تعالى: الجممة االسمية: - د

أك حػاالن مػف الضػمير  ,يػا كجيػاف: فػي مكضػع رفػع صػفة لفريػؽيجػكز في: )كىػـ معرضػكف(
 .(9)في الجار

 
                                                           

/ الشػػػمس: 60/ مػػػريـ: 36/ الرعػػػد: 77, 26/ يػػػكنس: 80/ األنعػػػاـ: 54/ المائػػػدة: 82( المكاضػػػع: النسػػػاء: 1)
15. 
 [.127( ]النساء: 2)

 (.394/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (3)
/ 84, 54/ المائدة: 127, 27/ النساء: 170, 142/ اؿ عمراف: 282, 204, 91المكاضع: البقرة:  (4)

/ 6/ سبل: 37/ األحزاب: 5/ القصص: 42/ الكيؼ: 52/ اإلسراء: 27/ يكنس: 2/ األنفاؿ: 71األنعاـ: 
 .18, 1/ المجادلة: 16/ ؽ: 44ر: / غاف125الصافات: 

 [.267]البقرة:  (5)
 (.680/ 2) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير6)
 .10/ المجادلة 267( المكاضع: البقرة: 7)

 [.23]آؿ عمراف:  (8)
 (.81/ 3) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسيرك (, 249/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف9)
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 .(1)في مائتيف كستة كثمانيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ
 مة:الفصل بشبه الجم - الفاصل الثالث

 حس جس مخ جخُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى: إذا كةةةةان الحةةةةال مةةةةن الفاعةةةةل أو نائبةةةةه: - أ
 .(2)َّحص مس خس

 .(3)أم: مسريف كمعمنيف ؛: مصدراف في مكضع الحاؿ)سران كعالنية(

كتقػػديـ الميػػؿ عمػػى النيػػار, كالسػػر عمػػى العالنيػػة يػػدؿ  عمػػى تمػػؾ األفضػػمية؛ ألف الميػػؿ مظنػػة 
 .(4)أفضؿ, كالحاؿ التي كانت فييا أفضؿ صدقة السر, فقدـ الكقت الذم كانت الصدقة فيو

                                                           

, 75, 75, 74, 55, 51, 50, 45, 44, 43, 34, 30, 30, 29, 28, 22, 8( المكاضع: البقرة: 1)
83 ,84 ,85 ,91 ,92 ,102 ,112 ,113 ,132 ,133 ,139 ,143 ,146 ,149 ,160 ,161 ,

, 23/ اؿ عمراف: 272, 266, 259, 247, 243, 219, 217, 216, 216, 204, 188, 187, 167
25 ,39 ,71, 75 ,78 ,81 ,83 ,91 ,98 ,101 ,102 ,104 ,113 ,118 ,122 ,123 ,135 ,

/ 142, 125, 124, 108, 92, 88, 43, 18, 12/ النساء: 161, 154, 153, 143, 139, 135
, 127, 114, 103, 93, 92, 66, 61, 31, 15/ األنعاـ: 76, 74, 55, 43, 43, 37, 1المائدة: 
, 21, 20, 6, 5/ األنفاؿ: 198, 191, 154, 151, 127, 95, 87, 68, 45/ األعراؼ: 164, 131
/ يكنس: 124, 93, 92, 84, 76, 62, 57, 56, 55, 54, 50, 48, 47, 29/ التكبة: 60, 34, 33
, 48, 22, 20/ النحؿ: 22/ الحجر: 17/ إبراىيـ: 105, 102, 63, 58/ يكسؼ: 97/ ىكد: 51, 47, 27
, 2, 1/ األنبياء: 39/ مريـ: 50, 42, 35, 34, 18/ الكيؼ: 21 / اإلسراء:106, 103, 101, 83, 76
, 109, 100, 90, 88, 62, 61, 47, 29, 18/ المؤمنكف: 71, 48, 45, 2/ الحج: 94, 83, 36, 3

/ 89, 88, 87, 78, 50, 49, 3/ النمؿ: 96, 20, 19/ الشعراء: 3/ الفرقاف: 58, 47/ النكر: 118
: 41, 2بكت: / العنك13, 11, 12, 9القصص:  / 15/ السجدة: 27, 22, 13/ لقماف: 54, 27, 7/ الرـك
/ ص: 152, 150, 145, 142, 96, 42, 18/ الصافات: 49, 21/ يس: 39/ سبل: 53, 13األحزاب: 

/ 22, 19/ الشكرل: 41, 38, 16, 11/ فصمت: 40/ غافر: 70, 69, 67, 55, 51/ الزمر: 40, 25
, 34 ,26, 2/ محمد: 19, 17, 5ألحقاؼ: / ا22/ الجاثية: 86, 80, 75, 66, 51, 18, 17الزخرؼ: 

/ الرحمف: 46/ القمر: 61, 28, 7/ النجـ: 47, 44, 40/ الذاريات: 37, 4/ ؽ: 16, 2/ الحجرات: 35
/ 1/ الصؼ: 1/ الممتحنة: 24, 14, 1/ الحشر: 14/ المجادلة: 10, 8, 1/ الحديد: 85, 84/ الكاقعة: 54

, 49, 48, 23, 19/ القمـ: 14, 7, 4/ الممؾ: 2, 1/ التحريـ: 11/ التغابف: 8, 7قكف: / المناف2الجمعة: 
/ 23/ الفجر: 17/ األعمى: 23/ االنشقاؽ: 19, 10/ االنفطار: 24/ التككير: 9, 7/ عبس: 17/ الحاقة: 52

 .3/ العمؽ: 19/ الميؿ: 2البمد: 
 [.274]البقرة:  (2)
 (.223/ 1) , العكبرم,ف( انظر: التبياف في إعراب القرآ3)

 (.701/ 2) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (4)
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 .(1)في ثمانيف مكضعان محتمالن في القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

 .(2)َّمه جه ين ىن من خن حن جنُّٱ قاؿ تعالى: الحال من المفعول به: - ب

ألنو ال يمكف أف  ؛كتاب(, كىي حاؿ مؤكدة, كىي الزمةال) مصدقان(: حاؿ مف المفعكؿ بو)
 .(3)بيف يديو يككف غير مصدؽ لما

 .(4)في ستة كثالثيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مثُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:الحةةةةةال مةةةةةن المجةةةةةرور:  - ت
 .(5)َّحط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس
قرآنػػان( )عربيػان(, ك) القػرآف(؛ ألفي الحػاؿ فػي الحقيقػة ىػك) حػاؿ مكطئػة مػف المجػركر: )قرآنػان(

 .(6)تكطئة لو

 .(7)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 

 
                                                           

/ المائػػدة: 100, 24,  12, 7/ النسػػاء: 199, 103, 96/ اؿ عمػػراف: 274, 60, 38( المكاضػػع: البقػػرة: 1)
/ 47, 16/ األنفػػػػػػاؿ: 205, 163, 150, 74, 38, 18/ األعػػػػػػراؼ: 138, 79/ األنعػػػػػػاـ: 110, 95, 4, 3
/ 107, 39, 37/ اإلسػػراء: 75, 38/ النحػػؿ: 46, 29/ الحجػػر: 31, 21/ إبػػراىيـ: 100/ يكسػػؼ: 85كد: ىػػ

, 63, 13/ الفرقػػػاف: 53, 49/ النػػػكر: 51, 9/ الحػػػج: 123, 101, 86/ طػػػو: 95, 17/ مػػػريـ: 48الكيػػػؼ: 
/ سػبل: 61, 19/ األحػزاب: 18/ لقمػاف: 36/ العنكبػكت: 21/ القصػص: 183, 149/ الشعراء: 76, 73, 63
/ 45/ الشػػػػػػكرل: 73, 71, 9/ الزمػػػػػػر: 72, 36/ ص: 137, 90/ الصػػػػػػافات: 29, 8/ فػػػػػػاطر: 46, 38, 5

 .28/ الفجر: 9/ االنشقاؽ: 44, 43/ المعارج: 4/ الصؼ:  44, 31/ ؽ: 30, 29/ األحقاؼ: 53الدخاف: 
 [.3]آؿ عمراف:  (2)
 (.236/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآفك (, 15/ 3) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (3)
/ األنعاـ: 48/ المائدة: 172, 80, 79, 25/ النساء: 4, 3/ اؿ عمراف: 119, 97, 25المكاضع: البقرة:  (4)
/ طػػػػػو: 86, 85, 72, 68/ مػػػػػريـ: 97, 46/ اإلسػػػػػراء: 92/ النحػػػػػؿ: 49, 43/ إبػػػػػراىيـ: 52/ ىػػػػػكد: 71, 6

/ الشكرل: 24, 12/ فاطر: 28/ سبل: 58/ العنكبكت: 43/ القصص:  37ؿ: / النم18/ الشعراء: 124, 102
 .13/ المرسالت: 11/ نكح: 7/ الحاقة: 21/ الجاثية: 48
 [.28-27]الزمر:  (5)
/ 2) , العكبػػػػرم,التبيػػػػاف فػػػػي إعػػػػراب القػػػػرآفك (, 197/ 9) , أبػػػػك حيػػػػاف,( انظػػػػر: البحػػػػر المحػػػػيط فػػػػي التفسػػػػير6)

1111.) 
 .49/ المدثر: 19/ الممؾ: 28( المكاضع: الزمر: 7)
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 الفصل بالتوابع: - الفاصل الرابع

 الفصل الواجب: .1

إذا كػػػاف صػػػاحب الحػػػاؿ نكػػػرة محضػػػة, كالفاصػػػؿ حينئػػػذ  - ىنػػػا –يتحقػػػؽ الفصػػػؿ الكاجػػػب 
 ع الفصؿ الكاجب عمى النحك اآلتي:, كيتكز (1)يقربو مف المعرفة بتخصيصو

 .(2)َّمل خل حل جل مكُّٱ قاؿ تعالى: ل بالنعت:الفص - أ

مصػػدؽه(, كبالتػالي فصػػؿ بػيف الحػػاؿ ) بقكلػو (3)كتػاب(؛ ألنػػو قػد كصػػؼ) حػاؿ مػػف: )لسػانان(
 .مصدؽه() كصاحبو بالنعت

 .(4)في خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 .(5)َّحل جل مك لك خكُّٱ قاؿ تعالى: الفصل بالعطف: - ب

اؿ مػػف الشػػمس كالقمػػر, فممػػا اتفقػػا لفظػػان كمعنػػى ثنيػػا, كال يضػػر اختالفيمػػا فػػي حػػ: )دائبػػيف(
 .(6)التذكير كالتلنيث

 .(7)في تسعة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 الفصل الجائز: .2

 .(8)َّيي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جهُّٱ قاؿ تعالى: النعت:

الػذم ) الكتػاب( بجممػة النعػت) ا كبيف صاحبيا, كفصؿ بيني(9)(: منصكب عمى الحاؿنوراً )
 جاء(.

                                                           

 (.259/ 2) , ابف ىشاـ,( انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ1)
 [.12]األحقاؼ:  (2)
 (.1155/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (3)
 .46/ الصافات: 45/ اؿ عمراف:  161/ األنعاـ:  12/ األحقاؼ: 83المكاضع: ىكد:  (4)
 [.33( ]إبراىيـ: 5)

عراب القرآف كبيانوك (, 770/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (6)  (.194/ 5) , دركيش,ا 
, 99/ األنعاـ: 17/ المائدة: 4/ اؿ عمراف: 22/ الفجر: 38/ النبل: 33, 8/ إبراىيـ: 90( المكاضع: يكنس: 7)

/ 13/ الجاثيػػة: 38/ الػػدخاف: 27/ ص: 72/ األنبيػػاء: 103, 92/ اإلسػػراء: 68/ التكبػػة: 54/ األعػراؼ: 141
 .140/ النساء: 5الفتح: 

 [.91]األنعاـ:  (8)
 (.166/ 3) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو9)
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 . (1)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 الفصل بالعامل في الحال: - لخامسالفاصل ا

 الفصل الواجب: .1
 كيتكزع ذلؾ عمى النحك اآلتي:, (2)إذا كاف ليا صدر الكالـ

 .(3)َّمس خس حس جس مخ جخُّٱ قاؿ تعالى: كيف: - أ
, كصاحبو: كاك الجماعة في (4): اسـ استفياـ مبني عمى الفتح في محؿ نصب حاؿكيؼ()

 )الفعؿ تكفر(. )تكفركف(, كفصؿ بينيما بالعامؿ
 .(5)في تسعة كأربعيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا - ككرد الفصؿ

 .(6)َّجل مك لكخك حكُّٱ قاؿ تعالى: أنى: - ب

كاك الجماعػػػة(, كفصػػػؿ بينيمػػػا ) كصػػػاحبو ,(7)أنػػػى(: اسػػػـ اسػػػتفياـ فػػػي محػػػؿ نصػػػب حػػػاؿ)
 )يؤفككف(. بالعامؿ

 .(8)في كاحد كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ

 

 

                                                           

 .46/ المائدة: 91( المكاضع: األنعاـ: 1)
 (.272/ 2) , ابف ىشاـ,انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (2)
 [.28( ]البقرة: 3)
 (.18/ 1) ,لدعاسا ,إعراب القرآف( انظر: 4)
/ 62, 50, 41, 21/ النسػػػػػػػػػاء: 101, 86, 25, 6/ اؿ عمػػػػػػػػػراف: 260, 259, 28( المكاضػػػػػػػػػع: البقػػػػػػػػػرة: 5)

/ 35, 14/ يكنس: 8/ التكبة: 129, 93/ األعراؼ: 81, 65, 46, 24/ األنعاـ: 75, 64, 43, 31المائدة: 
: 20, 19/ العنكبػكت: 45, 9/ الفرقػاف: 29يـ: / مػر 68/ الكيؼ: 48, 21/ اإلسراء: 45, 24إبراىيـ:  / الػرـك

, 17/ الغاشػػػػية: 20, 19/ المػػػػدثر: 17/ المزمػػػػؿ: 15/ نػػػػكح:  36/ القمػػػػـ: 6/ ؽ: 154/ الصػػػػافات: 50, 48
 .1/ الميؿ: 6/ الفجر: 20, 19, 18
 [.4]المنافقكف:  (6)
 (.345/ 3) ,لدعاسا ,( انظر: إعراب القرآف7)
/ 30/ التكبػػػػػة: 101, 95/ األنعػػػػػاـ: 75/ المائػػػػػدة: 47, 40/ اؿ عمػػػػػراف: 259, 247( المكاضػػػػػع: البقػػػػػرة: 8)

, 62/ غػافر: 6/ الزمػر: 66/ يػس: 3/ فاطر: 61/ العنكبكت: 89/ المؤمنكف: 20, 8/ مريـ: 34, 32يكنس: 
 .4/ المنافقكف: 87/ الزخرؼ: 69
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 الفصل الجائز: .2

, (1)إذا كػاف العامػؿ فعػالن متصػرفان, أك صػفة تشػبو الفعػؿ المتصػرؼ - ىنػا –يجكز الفصؿ 
 .(2)َّجم يل ىل مل خلُّٱ قاؿ تعالى:

يخػػرج(, كلػػـ يػػرد ) عان( حػػاالن مػػف )الػػكاك( فػػي )يخرجػػكف(, كفصػػؿ بينيمػػا بالفعػػؿخشػػ) جػػاءت
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.غ

 ن اإلعراب:الفصل بجممة ال محل لها م - الفاصل السادس

 الفصل الواجب: .1

إذا كػػاف صػػاحب الحػػاؿ اسػػمان مكصػػكالن, ككرد ذلػػؾ فػػي سػػتة  - ىنػػا –يتعػػيف كقػػكع الفصػػؿ 
 محتمالن مف القرآف الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي: كعشريف مكضعان 

 رث  يت ىت نت مت زت رت يبىب نبُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )من(: - أ
 . (3)َّزث

 , كبالتالي فصؿ بينيما بجممة الصمة.(4))مف( )صبيان(: حاؿ مف االسـ المكصكؿ

 . (5)في خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 

 .(6)َّمث زث رث يت ىت نتُّٱ قاؿ تعالى: صول )الذين(:االسم المو  - ب

 مة.الذيف(, كفصؿ بينيما بجممة الص) , كصاحبو االسـ المكصكؿ(7)زمران(: حاؿ)

 .(8)في تسعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ –ىنا  –ككرد الفصؿ 

 

                                                           

 (.271/ 2) , ابف ىشاـ,انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (1)
 [.7( ]القمر: 2)
 [.29( ]مريـ: 3)
 (.97/ 16) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير4)

 .54/ الرحمف: 99/ يكنس:  41/ المؤمنكف: 15/ الرعد: 83المكاضع: آؿ عمراف:  (5)
 [.71]الزمر:  (6)
 (.1114/ 2) , العكبرم,( التبياف في إعراب القرآف7)
/ 23/ إبػػػػراىيـ:  40/ التكبػػػػة:  25, 15/ األنفػػػػاؿ:  170, 15ف: / اؿ عمػػػػرا 73, 71( المكاضػػػػع: الزمػػػػر: 8)

 .36المعارج: 
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 .(1)َّمف خف حف جف مغ جغ مع جعُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )ما(: - ت

ما(, كفصؿ بينيمػا بجممػة ) , كصاحبو االسـ المكصكؿ(2)امجتمعن : حاؿ في معنى (جميعاً )
 الصمة. 

 .(3)في اثني عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 :الفصل الجائز .2

التػػي  -جممػػة الشػػرط المحػػذكؼ جكابيػػا -بالجممػػة المعترضػػة -ىنػػا  - يجػػكز تحقػػؽ الفصػػؿ
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجُّٱ تفيػػػػػد التعميػػػػػؽ, قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:

 .(4)َّمس

 .(5)إف شاء اهلل( معترض بيف الحاؿ كصاحبو) حاؿ, كالشرط: )آمنيف(

 .(6)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ
 الفصل بالمضاف إليه: - اصل السابعالف

يتحقػػػؽ الفصػػػؿ بالمضػػػاؼ إليػػػو كجكبػػػان؛ ألنػػػو يمتنػػػع حذفػػػو, كلكػػػف يشػػػترط لػػػذلؾ أف يكػػػكف 
اؿ نكرة, كالفاصؿ كقتيا يفيد فيو التعريؼ كالتخصػيص المطمػكب فػي صػاحب الحػاؿ, صاحب الح
 ؿ بالمضاؼ إليو عمى النحك اآلتي:ككرد الفص

 . (7)َّخن حن جن يم ىمُّٱ قاؿ تعالى: اسم نكرة: - أ

( بالمضاؼ إليو) , كفصؿ بينيا كبيف صاحبيا8أم: فكجان فكجان, أك كفالء ؛)قبالن(: حاؿ  كؿي
 )شيء(.
 

                                                           

 [.29( ]البقرة: 1)
 (.45/ 1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآف (2)
/  69, 63/ األنفػػػاؿ: 88/المائػػػدة: 47, 3/ النسػػػاء:  35, 30/ اؿ عمػػػراف: 168, 29( المكاضػػػع: البقػػػرة: 3)

 .114نحؿ: / ال22/ الرعد:  13الجاثية: 
 [.27]الفتح:  (4)
 (.200/ 26) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكيرك (, 1168/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف5)
 .27/ الفتح: 99( المكاضع: يكسؼ: 6)

 [.111]األنعاـ:  (7)
 (.200/ 3) و, دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيان8)
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 .(1)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ

 .(2)َّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّٱ قاؿ تعالى: اسم معرفة: - ب
 )الحديث(. أحسف(, كفصؿ بينيما بالمضاؼ إليو) , كصاحبو(3)حاؿ كتابان(:)

 .(4)في ستة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ

 جت هب مبخب حب جب هئ مئُّٱ : قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:اسةةةةةم مضةةةةةاف إلةةةةةى ضةةةةةمير - ت
 .(5)َّحت

 )ربؾ(. كممة( كفصؿ بينيما بالمضاؼ إليو) , كصاحبو(6))صدقان كعدالن(: يجكز أف تككف حاالن 

 .(7)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ
 كتكزع عمى النحك اآلتي: الضمير: - ث
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: الضةةةةةةةمير )نةةةةةةةا المتكممةةةةةةةين(: .1

 .(8)َّنئ

بلس(, كفصؿ بينيما بالمضاؼ ) , كصاحبو(9)منصكبة عمى الحاؿ, بمعنى: بائتيف: ان()بيات
 )الضمير نا(. إليو

 .(10)في سبعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ

 .(11)َّجخ مح جح مج حج مثُّٱ قاؿ تعالى: الضمير)هم(: .2
 

                                                           

 .10: / فصمت111( المكاضع: األنعاـ: 1)
 [.23]الزمر:  (2)
 (.409/ 8) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو3)
 .6/ الصؼ: 14/ األحقاؼ: 3/ لقماف: 11/ الطالؽ: 23/ الزمر: 47( المكاضع: األنعاـ: 4)

 [.115]األنعاـ:  (5)
 (.534/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف6)
 .126/ األنعاـ: 69نحؿ: / ال 115( المكاضع: األنعاـ: 7)

 [.4]األعراؼ:  (8)
عراب القرآف كبيانوك (, 557/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (9)  (.297/ 3) , دركيش,ا 
 .44/ المؤمنكف:  7/ األحقاؼ: 43/ سبل: 72/ الحج: 15/ يكنس: 97, 4( المكاضع: األعراؼ:10)

 [.163]األعراؼ:  (11)
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 )الضمير ىـ(. حيتانيـ(, كفصؿ بينيما بالمضاؼ إليو) , كصاحبو(1)شرعان( حاؿ)

 .(2)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا - ككرد الفصؿ

 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱقػػػاؿ تعػػػالى:  الضةةةمير )هةةةاء الغائةةةب(: .3
 .(3)َّٰى ين ىن نن من

 )الضمير ىاء الغائب(. ظاللو(, كفصؿ بينيما بالمضاؼ إليو) , كصاحبو(4)سجدان(: حاؿ) 

 .(5)كاضع محتممة مف القرآف الكريـفي خمسة م - ىنا – ككرد الفصؿ

 .(6)َّمه جه ينُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )هاء الغائبة(: .4

 ىاء الغائبة(.) أكميا(, كفصؿ بينيما بالمضاؼ إليو) , كصاحبو(7)ضعفيف(: حاؿ)

 .(8)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا - ككرد الفصؿ

 .(9)َّخم حم جم هل ملُّٱ قاؿ تعالى: )كاف الخطاب(: الضمير .5

ربػػؾ(, كفصػػؿ بينيمػػا ) , كصػػاحبو(10)أم: مصػػطفيف أك ذكم صػػفكؼ ؛)صػػٌفا صػػٌفا(: حػػاؿ
 )الضمير كاؼ الخطاب(. بالمضاؼ إليو

 .(11)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ

 

 

                                                           

 (.482/ 3) , دركيش,قرآف كبيانو( انظر: إعراب ال1)
 .52/ النمؿ: 109/ ىكد: 163( المكاضع: األعراؼ: 2)

 [.48]النحؿ:  (3)
 (.312/ 5) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو4)

 .3/ فصمت: 20, 14 / لقماف:50/ يكنس: 48المكاضع: النحؿ:  (5)
 [.265]البقرة:  (6)
 (.410/ 1) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو7)
 .265/ البقرة: 92( المكاضع: النحؿ: 8)

 [.22]الفجر:  (9)
 (.475/ 10) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (10)

 .22/ الفجر: 59( المكاضع: اإلسراء: 11)
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 .(1)َّنب مب زب ربُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )ياء المتكمم(: .6

 )ياء المتكمـ(. اطي(, كفصؿ بينيما بالضميرصر ) , كصاحبيا(2)مستقيمان(: حاؿ مؤكدة)

 .(3)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

 .(4)َّجه ين ىن  من خنُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )كم(: .7

 )كـ(. أمتكـ(, كفصؿ بينيما بضمير المخاطبيف) , كصاحبيا(5)أمة(: حاؿ)

 .(6)لكريـفي مكضعيف محتمميف مف القرآف ا - ىنا – ككرد الفصؿ
 مول:الفصل بالمع - الفاصل الثامن

كقػػكع الفصػػؿ بمعمػػكؿ العامػػؿ فػػي الحػػاؿ, أك بمعمػػكؿ الحػػاؿ نفسػػو, كذكػػر  - ىنػػا – يجػػكز
ابػػف السػػػراج أف الفصػػػؿ فيػػػو تسػػػامح؛ ألف األكلػػػى اتصػػػاؿ الحػػػاؿ بصػػػاحبيا مباشػػػرة إال إذا كجػػػدت 

 .(7)راغبنا - فيؾ –كجاءني زيده راكبنا,  - فرسؾ –قرينة مميزة لصاحبو, كذلؾ مثؿ: جاءني زيد 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ قػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػالى:
 .(8)َّهب مب خب

 .(9)كتقديره: ال يسللكف ممحفيف إلحافان(: يجكز أف يككف مصدران في مكضع الحاؿ,)

, كربمػا : أم ؛كنفي اإللحاح ف كقع منيـ سؤاؿ, فإنما يككف بتمطؼو كتسترو ال بإلحاحو أنيـ كا 
 .(10)لحاحيككف نفي السؤاؿ كنفي اإل

 

                                                           

 [.153]األنعاـ:  (1)
 (.278/ 3) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 .72/ ىكد: 153( المكاضع: األنعاـ: 3)

 [.92]األنبياء:  (4)
 (.359/ 6) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو5)
 .52/ المؤمنكف: 92( المكاضع: األنبياء: 6)

 (.219/ 1) , ابف السراج,انظر: األصكؿ في النحك (7)
 [.273]البقرة:  (8)
 (.700/ 2) أبك حياف,, البحر المحيط في التفسيرك (, 223/ 1) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (9)

 (.699/ 2) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (10)
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 .(1)في اثنيف كثمانيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ
 )إال(:ة الفصل ب - الفاصل التاسع

لفظػػػان أف يكػػػكف عامػػػؿ الحامػػػؿ مسػػػبكقان بنفػػػي, أك مػػػا  - ىنػػػا – يتعػػػيف لجػػػكاز كقػػػكع الفصػػػؿ
 يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ يماثمػػػو كاالسػػػتفياـ, كمػػػف األمثمػػػة عمػػػى ذلػػػؾ قكلػػػو تعػػػالى:

 .(2)َّرب

 )إال(.ػ )المرسميف(, كفصؿ بينيما ب , كصاحبو(3)مبشريف(: حاؿ)

 .(4)مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـثالثة كعشريف  في - ىنا – ككرد الفصؿ

 )إما(: - الفاصل العاشر

إمػػػا(, كلكػػػف يمػػـز تكرارىػػػا مػػع حػػػاؿ آخػػر معطكفػػػان عمػػػى ) ػبػػ – ىنػػػا –يجػػكز تحقػػػؽ الفصػػؿ 
الحػاليف المتعػاطفيف دكف القطػع أحػد  يفيد الشؾ, كعدـ اليقػيف فػي كقػكع - ىنا – األكؿ, كالفاصؿ

 .(5)بتحديد أحدىما دكف اآلخر

 .(6)َّمك لك خك حك جك مق حقُّٱ قاؿ تعالى:

 

                                                           

, 93, 30, 122, 57, 13, 10, 6/ النساء: 191/ اؿ عمراف:  274, 273, 85( المكاضع: البقرة: 1)
, 81, 56, 55, 29/ األعراؼ: 140, 140, 138, 108, 94, 85, 63/ األنعاـ: 5/ المائدة: 154, 103
/ 23/ إبراىيـ: 99/ يكسؼ: 22, 12/ يكنس: 72, 68, 17/ التكبة: 16/ األنفاؿ: 205, 187, 161

, 40, 16/ األنبياء: 95/ مريـ: 101, 75, 74/ طو: 31/ الكيؼ: 18/ اإلسراء: 29/ النحؿ: 46الحجر: 
كبكت: / العن87, 55, 14/ النمؿ: 202, 149/ الشعراء: 60/ النكر: 115/ المؤمنكف: 31, 27/ الحج: 90
53 ,58 ,65 : / 73, 72, 8, 2/ الزمر: 65,  19, 19/ األحزاب: 16/ السجدة: 32/ لقماف: 33/ الرـك

/ 11/ الطالؽ: 9/ التغابف: 22/ المجادلة: 27, 5/ الفتح: 15/ األحقاؼ: 66/ الزخرؼ: 76, 60غافر: 
 .5/ البينة: 17/ القمـ: 21, 3اإلنساف:

 [.56]الكيؼ:  (2)
 (.624/ 5) , دركيش,القرآف كبيانوانظر: إعراب  (3)
/ 16/ األنفاؿ: 187, 58األعراؼ:  /92/ النساء: 102اؿ عمراف:  /132, 114المكاضع: البقرة:  (4)

/ سبل: 56الكيؼ: / 59, 105اإلسراء:  /106/ يكسؼ: 27/ ىكد: 50/ يكنس: 54, 54التكبة:  /48األنعاـ: 
 . 58/ الزخرؼ: 51/ الشكرل: 59: / القصص7/ النحؿ: 4/ الحجر: 56/ الفرقاف: 28
 (.282/ 2) , ابف ىشاـ,انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (5)
 [.3]اإلنساف:  (6)
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ىػػػػديناه(, ) شػػػػاكران, ككفػػػػكران(: حػػػػاالف مػػػػف ضػػػػمير الغيبػػػػة فػػػػي)إمػػػػا(: لتفصػػػػيؿ األحػػػػكاؿ, ك)
 المكضع في القرآف الكريـ., كلـ يرد غير ىذا (1)كالمقصكد: ينالو في كمتا حالتيو

 يالحظ ما يأتي: في جممة الحال والمتتبع لمواضع الفصل النحوي 

الفصػػػؿ بشػػػبو ك الفصػػػؿ بػػػالكاك, ) بمػػػغ عػػػدد الفكاصػػػؿ فػػػي جممػػػة الحػػػاؿ عشػػػرة فكاصػػػؿ, كىػػػي -
الفصػػؿ بالمضػػاؼ ك الفصػػؿ بالعامػػؿ فػػي الحػػاؿ, ك الفصػػؿ بقػػد, ك الفصػػؿ بػػالمعمكؿ, ك الجممػػة, 
الفصػػػؿ ك الفصػػػؿ بػػػإال, ك الفصػػػؿ بػػػالتكابع, ك محػػػٌؿ ليػػػا مػػػف اإلعػػػراب, الفصػػػؿ بجممػػػة ال ك إليػػػو, 
 بإما(. 

بمغ عدد مكاضع الفصؿ بكاك الحػاؿ ثالثمائػة كسػتة كخمسػيف مكضػعنا؛ لمحاجػة إلييػا فػي ربػط  -
جممػػة الحػػاؿ, ككػػاف العػػدد األكبػػر فػػي الجممػػة االسػػمية؛ ألنيػػا حصػػمت عمػػى أكبػػر عػػدد مػػػف 

 .  مكاضع الجممة الكاقعة حاالن
ككرد في مائة كتسػعة عشػر مكضػعنا؛ ألنيػا تقػع فػي المرتبػة األكلػى مػف  ,بشبو الجممة الفصؿ -

 الفكاصؿ التي تكسعت فييا العرب؛ لكثرتيا في الكالـ. 
ككرد فػػي اثنػػيف كثمػػانيف مكضػػعنا؛ لتسػػامح العػػرب فػػي ذلػػؾ؛ لكجػػكد قرينػػة  ,الفصػػؿ بػػالمعمكؿ -

 مميزة لصاحب الحاؿ.   
ثمػػانيف مكضػػعنا؛ ألف الحػػاؿ فػػي ىػػذه المكاضػػع جػػاء فعػػالن ككرد فػػي كاحػػد ك  ,قػػد() الفصػػؿ ب -

 قد( زمف الفعؿ مف الحاؿ. ) ماضينا مثبتنا؛ لذا تقرب
ككرد فػػػي كاحػػػد كسػػػبعيف مكضػػػعنا؛ ألف الحػػػاؿ جػػػاءت فػػػي ىػػػذه  ,الفصػػػؿ بالعامػػػؿ فػػػي الحػػػاؿ -

 المكاضع مف األلفاظ التي ليا حؽ الصدارة في الجممة, كبالتالي تعيف تقدميا.  
ككرد فػػي أربعػػة كثالثػػيف مكضػػعنا؛ ألف الفصػػؿ بػػيف المتضػػايفيف أشػػد  ,لمضػػاؼ إليػػوالفصػػؿ با -

ا مف الفصؿ بيف الحاؿ كالعامؿ فيو, كبالتالي فاألكلى اتصاؿ المتضايفيف ببعضيما.   قبحن
ككرد فػػي ثمانيػػة كعشػػريف مكضػػعنا؛ ألنيػػا تقػػع فػػي  ,الفصػػؿ بجممػػة ال محػػٌؿ ليػػا مػػف اإلعػػراب -

 صؿ التي تكسعت فييا العرب في الكالـ.  المرتبة الثانية مف الفكا
ككرد فػػػي سػػػتة كعشػػػريف مكضػػػعنا؛ ألف صػػػاحب الحػػػاؿ كرد نكػػػرة محضػػػة,  ,الفصػػػؿ بػػػالتكابع -

 كتتضح أىمية التابع في تقريبو مف المعرفة بتخصيصو. 
ككرد فػػي ثالثػػة كعشػػريف مكضػػعنا؛ لمحاجػػة إلييػػا فػػي تحقيػػؽ معنػػى القصػػر  ,إال() الفصػػؿ ب -

 كالحصر كالتككيد. 
 

 
                                                           

 (.376/ 29) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكيرك (, 1257/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (1)
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 المبحث الثاني
 الفصل النحوي في تركيب االسم المجرور

 

 :صل بين حرف الجر واالسم المجرورالف - المطمب األول
 :حروف الجر

حركؼ الجر(, كعممكا ذلػؾ بلنيػا تعمػؿ الجػر فيمػا بعػدىا ظػاىران أك ) أطمؽ عمييا البصريكف
جػػر معػػاني األفعػػاؿ كشػػبييا أك ألنيػػا ت ؛مػػا قيػػؿ: حػػركؼ النصػػب, كالجػػـز لػػذلؾمقػػدران أك محميػػان ك

 ما تجره.إلى  كتكصميا

أم: تكصمو  ؛إلى االسـ حركؼ اإلضافة(؛ ألنيا تضيؼ الفعؿ) أما الككفيكف فلطمقكا عمييا
 إليو كتربطو بو.

بحركؼ الصػفات(؛ ألنيػا تحػدث صػفة فػي االسػـ, فقكلػؾ: جمسػت فػي ) - أيضان  – كتسمى
 .(1)الدار, دلت )في( عمى أف الدار كعاء لمجمكس

, نحك: الدار لعمرك, كتكصؿ  كىذه الحركؼ تصؿ ما قبميا بما بعدىا فتكصؿ االسـ باالسـً
, فالباء ىي التي أكصمت المركر بزيد  .(2)الفعؿى باالسـ, نحك: مررت بزيدو

 .(3)كىي مختصة باألسماء, فحرؼ الجر ال يدخؿ إال عمى األسماء, كعددىا عشركف حرفان 

 :(4)كعبر عنيا ابف مالؾ بقكلو
  عمةةةةةةى حتةةةةةةى خةةةةةةال حاشةةةةةةا عةةةةةةدا فةةةةةةي عةةةةةةن... هةةةةةةا  حةةةةةةروف الجةةةةةةّر وهةةةةةةي مةةةةةةن إلةةةةةةى 

   
 والكةةةةةةةةةةةةاف والبةةةةةةةةةةةةا ولعةةةةةةةةةةةةّل ومتةةةةةةةةةةةةى... مةةةةةةةةةةةةذ منةةةةةةةةةةةةذ رّب الةةةةةةةةةةةةالم كةةةةةةةةةةةةي واو وتةةةةةةةةةةةةا 

   
 

 

 
                                                           

, ىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػعك (, 3/ 3) شػػاـ,, ابػػف ىانظػػر: أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ (1)
 (.413/ 2) السيكطي,

 (.72)ص:  ,ابف جني ,الممع في العربيةك (, 408/ 1) , ابف السراج,( انظر: األصكؿ في النحك2)
/ 3) , ابػف ىشػاـ,أكضح المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 408/ 1, ), ابف السراج( انظر: األصكؿ في النحك3)

 (.167/ 3) , الغالييني,جامع الدركس العربيةك (, 3/ 3) , ابف عقيؿ,ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ (, شرح51
 (.34)ص:  , ابف مالؾ,( ألفية ابف مالؾ4)
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 ما( الزائدة:) الفصل ب - الفاصل األول

 كتكزع ذلؾ عمى النحك اآلتي:

 حس جسُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى:مةةةن( واالسةةةم المجةةةرور: ) مةةةا( بةةةين حةةةرف الجةةةر) الفصةةل ب - أ
 .(1)َّخس

, كلػـ يػرد (2)خطاياىـ, كأفادت زيادتيا التفخػيـ كالتعظػيـأجؿ  أم مف ؛)مف( ما(: زائدة بعد)
 غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.

 مل خلُّٱ قػػاؿ تعػػالى: البةةاء( واالسةةم المجةةرور:) مةةا( بةةين حةةرف الجةةر) الفصةةل ب - ب
 .(3)َّحم جم يل ىل

نقضػػيـ(, ) لبػػاء(, كاالسػػـ المجػػركرا) ؛ لمتلكيػػد, كفصػػؿ بيػػا بػػيف حػػرؼ الجػػر(4)مػػا(: زائػػدة)
 ممة, كالتقدير: فبنقضيـ ميثاقيـ.كبقيت الباء عا

 .(5)َّمن خن حن جن يم ىمُّٱ كقكلو تعالى:

مػػا( مزيػػدة لمتلكيػػد كالتنبيػػو, كالداللػػة عمػػى أف لينػػو ليػػـ مػػا كػػاف إال برحمػػة )أم: فبرحمػػة, ك
 .(7)القرآف الكريـفي ثالثة مكاضع محتممة مف  - ىنا –, ككرد الفصؿ (6)عظيمة مف اهلل

 خل حل جلُّٱ قػػاؿ تعػػالى: الفصةةل ب )مةةا( بةةين حةةرف الجةةر )عةةن( واالسةةم المجةةرور: - ت
 . (8)َّهل مل

عف(؛ لتككيد قمة المدة كقصرىا, كالتقدير: عف قميؿ ليصبحفي ) ما( بعد حرؼ الجر) فزيدت
 , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.(9)نادميف

                                                           

 [.25]نكح:  (1)
 , العكبػرم,التبيػاف فػي إعػراب القػرآفك (, 620/ 4) , الزمخشػرم,انظر: الكشاؼ عف حقائؽ غػكامض التنزيػؿ (2)
(2 /1242.) 
 [.155]النساء: ( 3)
 (.403/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف4)
 [.159( ]آؿ عمراف: 5)
 (.45/ 2) , البيضاكم,أنكار التنزيؿ كأسرار التلكيؿ ,انظر: تفسير البيضاكم( 6)
 .13/ المائدة: 155/ النساء: 159( المكاضع: آؿ عمراف: 7)

 [.40]المؤمنكف:  (8)
 (.187/ 3) , الزمخشرم,عف حقائؽ غكامض التنزيؿانظر: الكشاؼ  (9)
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 ي بين حرف الجر واالسم المجرور يالحظ ما يأتي: والمتتبع لمواضع الفصل النحو 

قمػػة عػػدد الفكاصػػؿ بػػيف حػػرؼ الجػػر كاالسػػـ المجػػركر؛ ألف حػػرؼ الجػػر كاالسػػـ المجػػركر مػػف  -
األزكاج النحكية التي تتميز بشدة االتصاؿ بينيما, كضياع المعنى كالتركيب في حاؿ الفصػؿ 

التػالي كب ميػو كىػك االسػـ المجػركر,بمػا تػدخؿ عبينيما؛ كألف حرؼ الجر أداة شديدة االتصػاؿ 
فػػػإف التػػػرابط بػػػيف الجػػػار كالمجػػػركر تػػػرابط قػػػكم ال يػػػؤدل المعنػػػى المطمػػػكب بانفصػػػاليما؛ ألف 
االسـ المجركر يلخذ المعنى في الداللػة عمػى الزمػاف أك المكػاف أك االسػتعانة أك التبعػيض أك 

عالقػػة أمػػا انفصػػاليما غيػػر ذلػػؾ مػػف المعػػاني مػػف خػػالؿ حػػرؼ الجػػر, فاتصػػاليما ييبقػػي ىػػذه ال
 .يضعفيا

مػػػا( ) كرد الفصػػػؿ بػػػيف حػػػرؼ الجػػػر كاالسػػػـ المجػػػركر بفاصػػػؿ كاحػػػد فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ, كىػػػك -
 الزائدة, كجاز الفصؿ بيا دكف غيرىا؛ ألف ليس ليا معنى سكل التككيد.  

  

 :المضاف والمضاف إليه الفصل النحوي بين - الثاني المطمب
 لغة:اإلضافة  - أ

ؼ(, كليػػػا  ض م) لعربيػػػة يجػػػد أف اإلضػػػافة كردت تحػػػت الجػػػذر المغػػػكمالمتتبػػػع لمعػػػاجـ ا
 دالالت متعددة, كمنيا:

أم أممتػػو كقربتػو, كلػػذلؾ قيػػؿ: ىػػك مضػػاؼ  ؛أضػػفت الشػيء إلػػى الشػػيء الميةةل واالسةةتئناس: .1
 .(1)أم مماؿ إليو ؛إلى كذا

 :(2)كىك الكارد في بيت امرؤ القيس اإلسناد: .2
ةةةةةةةةةا َدَخْمَنةةةةةةةةةاُ  َأَضةةةةةةةةةْفَنا ظُ   ُهوَرَنةةةةةةةةةا ... ِإَلةةةةةةةةةى ُكةةةةةةةةةلب َحةةةةةةةةةاِري  َجِديةةةةةةةةةٍد ُمَشةةةةةةةةةطَّبِ َفممَّ

   
   

 .(3)أم أسندنا ظيكرنا إليو كأممناىا

 

                                                           

/ 1) , الزمخشػػػرم,أسػػػاس البالغػػػةك (, 1392/ 4) , الجػػػكىرم,انظػػػر: الصػػػحاح تػػػاج المغػػػة كصػػػحاح العربيػػػة (1)
 (.209/ 9) , ابف منظكر,لساف العربك (, 590
 (. 78)ص:  امرؤ القيس, ديكاف امرئ القيس, (2)
أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ك (, 210/ 9) , ابػػف منظػػكر,لسػػاف العػػربك (, 381/ 3) , الػػرازم,( انظػػر: مقػػاييس المغػػة3)

 (.70/ 3) , ابف ىشاـ,ألفية ابف مالؾ
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أىم اتخػذىـ  ؛, كتضػيؼ أىبيػك بكػر رىطػان (1)يقاؿ: ضػيفتو مثػؿ أضػفتو, إذا أنزلتػو بػؾ الضيافة: .3
نزلت ًبًو, كأضفتو: أنزلتو ل  .(2)مضيافةأضيافان, كييقىاؿ: ضفت الرجؿ: ًإذا طمبت ضيافتو كى

 اصطالحًا:اإلضافة  - ب
: ميضػػاؼه إليػػو, والثّةةانييسػػمى مضػػافان,  واألولالٌشػػيء كنسػػبتو إليػػو, إلػػى  ىػػي إمالػػة الٌشػػيء

كينٌزالف بالٌتركيب اإلضافي منزلة االسـ الكاحد؛ لذلؾ سقط التٌنكيف مف األٌكؿ؛ ألنيو ال يككف حشػكن 
 .(3)الكممة

 .(4)ييما الجركىي: نسبة تقييدية بيف اسميف تكجب لثان
االسمية(: ) التقييدية(: النسبة اإلسنادية, نحك: زيد قائـ, قاـ زيد, كأخرج بقكلو) فلخرج بقكلو

الجمؿ؛ ألنيا فػي تلكيػؿ االسػـ, كأخػرج بػاألخير الكصػؼ, نحػك: زيػد إلى  الجمؿ, فاإلضافة ال ترد
 .(5)الخياط
 .(6)ة التنكيف أك ما يقـك مقاموغيره, عمى تنزيؿ الثاني مف األكؿ منزلإلى  إسناد اسـ: كىي

ػػاؼ مػػف التيٍنػػًكيف, مثػػؿ: مػػف الن ػػكف, مثػػؿ:  كيتكجػػب فػػي اإلضػػافة تىٍجًريػػد اٍلميضى ـ زيػػد, كى ػػالى غي
 غالمي زيد كضاربي عىٍمرك.

, (8)َّخي حي جيُّٱ , كقكلػػػػو تعػػػػالى:(7)َّىف يث ىث نث مثُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى:
 .(9)َّجن يم ىم مم خمُّٱ كقكلو تعالى:

 :(10)قكلوكىك ما عبر عنو ابف مالؾ ب
 حةةةةةةةةةةةةةذف كطةةةةةةةةةةةةةور سةةةةةةةةةةةةةينااممةةةةةةةةةةةةةا تضةةةةةةةةةةةةةيف ... نوًنةةةةةةةةةةةةةا تمةةةةةةةةةةةةةي اإلعةةةةةةةةةةةةةراب أو تنوينةةةةةةةةةةةةةا 

   

                                                           

 (.381/ 3) , الرازم,( انظر: مقاييس المغة1)
 (.63/ 24) , الزبيدم,تاج العركسك (, 62/ 2) , ابف عياض,( انظر: مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار2)
 (.273/ 1) , الجذامي,( انظر: الممحة في شرح الممحة3)
حاشػية الصػػباف عمػػى شػرح األشػػمكنى أللفيػػة ك (, 500/ 2) , السػػيكطي,( ىمػع اليكامػػع فػي شػػرح جمػػع الجكامػع4)

رشاد السالؾ إلى حؿ ألفية ابف مالؾك (, 2/ 3) , حسف,النحك الكافيك (, 356/ 2) , الصباف,ابف مالؾ , ابف قػيـ ا 
 (.473/ 1) الجكزية,

 (.500/ 2) السيكطي, ,( انظر: ىمع اليكامع5)
 (.420)ص:  ,ابف ىشاـ ,شرح شذكر الذىبك (, 70/ 3) , ابف ىشاـ,( أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ6)
 [.1( ]المسد: 7)
 [.27( ]القمر: 8)
 [.31( ]العنكبكت: 9)

 (.36)ص:  , ابف ىشاـ,ألفية ابف مالؾأكضح المسالؾ إلى  (10)
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ا كاالسـ األٌكؿ ميٍعربه بما يقتضيو العامؿ, أما الثٌاني مجركره بو دائمن
(1). 

إلػػػى  كالغػػػرض مػػػف اإلضػػػافة التخصػػػيص كالتعريػػػؼ, كبالتػػػالي ال يجػػػكز أف يضػػػاؼ الشػػػيء
 .(2)اإلضافةإلى  تيجنفسو؛ ألنو ال يعرؼ نفسو, فمك عرفيا لما اح

 أقسام اإلضافة:  - ت
ةو إلى  تنقسـ اإلضافة ٍير مىٍحضى ة, كغى قسميف: مىٍحضى

(3). 
 : (4)اإلضافة المحضة .1

كىي ما كاف فييا االتصاؿ بيف الطرفيف قكيالا, كليست عمى نية االنفصاؿ؛ ألصػالتيا, كألف 
 خاؿو مف ضمير مستتر يفصؿ بينيما. - في الغالب -المضاؼ 

نيػػػا تفيػػػد تعريػػػؼ إإلػػػى المعنػػى, مػػػف حيػػػث  افة المعنكيػػػة؛ ألف فائػػػدتيا راجعػػػةكتسػػمى اإلضػػػ
 المضاؼ أك تخصيصو.

, كىػػػك الغػػػرض المضػػػاؼ إليػػػوإلػػػى  كاإلضػػػافة الحقيقيػػػة؛ ألف الغػػػرض منيػػػا نسػػػبة المضػػػاؼ
 الحقيقي مف اإلضافة.

 صاؿ نسبة المضاؼ مف المضاؼ إليو.كسميت محضة؛ ألنيا خالصة مف تقدير انف
 فة لها نوعان, وهما:وهذ  اإلضا

, كتخصصػو بػو إف  - أ نكع يفيد تعرؼ المضاؼ كالمضاؼ إليو إف كاف معرفػة, نحػك: غػالـ زيػدو
 امرأةو, كىذا النكع, ىك الغالب. كاف نكرة, نحك: غالـ

نكع يفيد تخصص المضػاؼ دكف تعرفػو, كضػابطو: أف يكػكف المضػاؼ متػكغالن فػي اإلبيػاـ,  - ب
ي المماثمة كالمغايرة؛ كلذلؾ صح كصػؼ النكػرة بيمػا فػ نحك: غير كمثؿ, إذا أريد بيما مطمؽ
 نحك: مررت برجؿ مثمؾ, أك غيرؾ.

 
 
 
 

                                                           

 يحاشػػية الصػػباف عمػػى شػػرح األشػػمكنك (, 43/ 3) , ابػػف عقيػػؿ,( انظػػر: شػػرح ابػػف عقيػػؿ عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ1)
 (.356/ 2) , الصباف,أللفية ابف مالؾ

 (.1393/ 4) , الجكىرم,انظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية (2)
 (.274/ 1) , الجذامي,( انظر: الممحة في شرح الممحة3)

أكضح المسالؾ إلى ك (, 3/ 3) , عباس,النحك الكافيك (, 208/ 3) , الغالييني,انظر: جامع الدركس العربية (4)
 (.74/ 3) , ابف ىشاـ,ألفية ابف مالؾ
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  :(1)اإلضافة  ير المحضة .2

كسميت بذلؾ؛ ألنيا ليست إضافة خالصة بالمعنى المراد مف اإلضافة بػؿ ىػي عمػى تقػدير 
لتخفيػؼ المفظػي, المفػظ فقػط, كىػك اإلػى  االنفصاؿ, كتسمى باإلضافة المفظيػة؛ ألف فائػدتيا راجعػة

 ي التثنية كالجمع.بحذؼ التنكيف كنكن

نما ىي لمتخفيؼ.أك تسمى بالمجازية؛ ألنيا لغير الغرض األصم  ي مف اإلضافة, كا 

كضػػػابطيا أف يكػػػكف المضػػػاؼ اسػػػـ فاعػػػؿ, أك اسػػػـ مفعػػػكؿ, أك صػػػفة مشػػػبية, بشػػػرط أف 
طالب عمـ, رأيت رجالن فاعميا أك مفعكليا في المعنى, نحك: ىذا الرجؿ إلى  تضاؼ ىذه الصفات

 نٌصار المظمكـ, انصر رجالن ميضكـ الحؽ, عاشر رجالن حسف الخمؽ.

 الفصل بحرف الجر: - الفاصل األول

كػـ( الخبريػة كاالسػـ المضػافة إليػو بحػرؼ الجػر الفاصػؿ ) بػيف - ىنػا – يكثر كقػكع الفصػؿ
مػػف( فػػي المفػػظ ) ؿكػػـ( الخبريػػة, كحػػرؼ الجػػر الفاصػػ) التكافػػؽ بػػيفإلػػى  )مػػف(, كيرجػػع سػػبب ذلػػؾ

كالمعنػى, فلمػا فػي المفػػظ فػإف كمييمػا يمييػا اسػػـ مجػركر, كأمػا فػي المعنػػى فػإف كمييمػا يػدالف عمػػى 
)مػػف(, مػػع الفػػارؽ بينيمػػا فػػي الكػػـ  كػػـ(, كالتبعػػيض فػػي) معنػػى جزئػػي ال كمػػي, كىػػك التكثيػػر فػػي

 .(2)كالعدد

 .(3)َّىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتُّٱ قاؿ تعالى:

 خبرىػا, كلػك حػذفت: يا رفع باالبتداء, ك)مف( زائػدة, ك)غمبػت(خبرية, كمكضع - ىنا –كـ 
 .(4)كـ( الخبرية باإلضافة) مف(, النجر تمييز)

مفػػػرد فػػػي معنػػػى الجمػػػع, كلنػػػو قيػػػؿ: كثيػػػر مػػػف فئػػػات قميمػػػة غمبػػػت,  - ىنػػػا –فئػػػة( ) ككممػػػة
 .(5)فميست العدة بالكـ

                                                           

, معػػػاني النحػػػكك (, 10/ 3) , حسػػػف,النحػػػك الػػػكافيك (, 208/ 3) , الغاليينػػػي,( انظػػػر: جػػػامع الػػػدركس العربيػػػة1)
شػرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػة ك (, 75/ 3) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 131/ 3) السامرائي,

 (.45/ 3) , ابف عقيؿ,لؾابف ما
, الفكائػػد الضػػػيائية شػػرح كافيػػة ابػػف الحاجػػػبك (, 157/ 3) , االسػػتراباذم,انظػػر: شػػرح الرضػػي عمػػػى الكافيػػة (2)

 (. 328)ص:  الجامي,
 [.249]البقرة:  (3)
عػػراب ك (, 591/ 2) , أبػػك حيػػاف,البحػػر المحػػيطك (, 199/ 1) , العكبػػرم,انظػػر: التبيػػاف فػػي إعػػراب القػػرآف (4) ا 
 (. 373/ 1) , دركيش,رآف كبيانوالق
 (.591/ 2) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير5)
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ثبيػػت أنفسػػيـ كأنفػػس ىػػك أف المػػؤمنيف أرادكا ت - ىنػػا – كػػـ( الخبريػػة) كالغػػرض مػػف كجػػكد
 .(1)ما يتحقؽ بو النصر, كىك الصبر كالتككؿ, فقالكا: كاهلل مع الصابريفإلى  رفقائيـ, كلذلؾ دعكا

 .(2)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ

 )اؿ(.ػ إلى تمييزىا إذا كاف معرفان ب مف( أيضان مع األعداد المضافة) ػكيقع الفصؿ ب

 .(3)َّيي ىي مي خي حي جيُّٱ تعالى:قاؿ 

, كىػػي تفيػد التبعػػيض؛ لمداللػػة (4)الطيػر() أربعػػة( كالمضػاؼ إليػػو) )مػف( بػػيف العػددػ فصػؿ بػػ
 .(5)عمى أف األربعة مختمفة األنكاع

 .(6)في خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككقع الفصؿ 

 الفصل ب )ما( الزائدة:  - الفاصل الثاني

مع النكرة المتكغمة فػي اإلبيػاـ, نحػك: أم, كمثػؿ, كغيػر؛ ألف  - ىنا – يجكز كقكع الفصؿ
ذا زيػدتإلػػى  الفاصػؿ ال يكفيػا عػف اإلضػافة مػا( مػػع ) مػا يمييػا, كبالتػالي لػيس لػػو تػلثير لفظػي, كا 

 .(7))أم( كالمضاؼ إليو مذككر فاألجكد أف تتكسط بينيما

 .(8)َّخم حم جم هل مل خلُّٱ قاؿ تعالى:

 .(9)قضيت()يف( كاألجم) ما( زائدة بيف)

 

                                                           

 (.499/ 2) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير1)
 .26/ النجـ: 4/ األعراؼ: 249( المكاضع: البقرة: 2)
 [.260( ]البقرة: 3)

 (.646/ 2) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير (4)
 (.39/ 3) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير5)
 .125, 124/ اؿ عمراف: 87/ الحجر: 9/ األنفاؿ: 249( المكاضع: البقرة: 6)

, الجرجػػػاكم مكصػػؿ الطػػػالب إلػػى قكاعػػػد اإلعػػرابك (, 1621/ 3) , ابػػف مالػػػؾ,انظػػر: شػػػرح الكافيػػة الشػػػافية (7)
جػامع الػدركس ك (, 45)ص:  , ابػف عابػديف,الكممػات الغريبػةالفكائػد العجيبػة فػي إعػراب ك (, 127)ص:  األزىرم,
 (.436/ 4) , االستراباذم,شرح الرضي عمى الكافيةك (, 158/ 2) , الغالييني,العربية

 [.28( ]القصص: 8)
/ 8) , أبػػػك حيػػػاف,البحػػػر المحػػػيط فػػػي التفسػػػيرك (, 1019/ 2) , العكبػػػرم,( انظػػػر: التبيػػػاف فػػػي إعػػػراب القػػػرآف9)

300.) 
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 .(1)َّمث هت مت خت حت جت هب مب خبُّٱ كقاؿ تعالى:

 .(2)أنكـ( مكضعيا جره باإلضافة) ما( زائدة,)

 ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ.كلـ يرد غير 
 الفصل بالمعمول: - الفاصل الثالث

فػي السػعة بػالمفعكؿ بػو إذا كػاف المضػاؼ مصػدرنا كالمضػاؼ  - ىنا – يجكز تحقؽ الفصؿ
 اعالن.إليو ف

  خص حص مس خس حس جس مخُّٱ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:

 .(3)َّمص

( كنصػػب داؿ )أكالدىىػػـ(  يِّػػف( كرفػػع الـ )قتػػؿى قػػرأ ابػػف عػػامر بضػػـ الػػزام ككسػػر اليػػاء مػػف )زي
أكالدىـ(, كالتقػدير فيػو: قتػؿي ) كخفض ىمزة )شركاًئيـ(, ففصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بقكلو

 .(4)د؛ لمشاركتيـ اآلباء في النسب كالميراث كالديفشركاًئًيـ أكالدىىـ, فيصير الشركاء اسمان لذكال

يِّنان زيف لكثيرو مف المشركيف أف يقتؿ شركاؤىـ أكالدىـ.   كالمعنى عمى ىذه القراءة: أف ميزى

الشركاء عمى طريقة المجاز العقمي, كذلؾ إما ألف الشركاء سببي القتػؿ إذا إلى  فلسند القتؿ
ما  ألف الذيف شرعكا ليـ القتؿ ىـ القػائمكف بديانػة الشػرؾ مثػؿ عمػرك كاف القتؿي قربانان لذصناـ, كا 

 .(5)بف لحي كمف بعده

 

 

                                                           

 [.23يات: ( ]الذار 1)
/ 9) , أبػػػك حيػػػاف,البحػػػر المحػػػيط فػػػي التفسػػػيرك (, 1180/ 2) , العكبػػػرم,( انظػػػر: التبيػػػاف فػػػي إعػػػراب القػػػرآف2)

 , بترقيـ الشاممة آليا(.25, 20)ص:  ,سيبكيو, الكتابك (, 554
 [.137]األنعاـ:  (3)
سػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف تكضػػيح المقاصػػد كالمك (, 352/ 2) , األنبػػارم,( انظػػر: اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػالؼ4)

شرح ابف عقيؿ عمى ك (, 152/ 3) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 824/ 2) , المرادم,مالؾ
شػػػػرح ك (, 179/ 2) , األشػػػػمكني,شػػػػرح األشػػػػمكنى أللفيػػػػة ابػػػػف مالػػػػؾك (, 82/ 3) , ابػػػػف عقيػػػػؿ,ألفيػػػػة ابػػػػف مالػػػػؾ

 (.657/ 4) , أبك حياف,فسيرالبحر المحيط في التك (, 188/ 2) ,ابف يعيش ,المفصؿ
 (.102أ/ -8) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير5)
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إذا كػػػاف المضػػػاؼ كصػػػفان بمعنػػػى الحػػػاؿ أك االسػػػتقباؿ,  - أيضػػػان  – كيجػػػكز تحقػػػؽ الفصػػػؿ
  .(1)كالمضاؼ إليو مفعكلو األكؿ, كالفاصؿ مفعكلو الثاني أك ظرفو

 .(2)َّمم ام يل ىل مل يكُّٱ قاؿ تعالى:

 كعػده(, حيػث فصػؿ بػيف بػيف اسػـ الفاعػؿ) رسػمو( بجػر الػالـ, كنصػب) مػف قػرأكذلؾ عمى 
 .(3)كعدىه() رسًمو( بالمفعكؿ الثاني) ميخًمؼ( كمفعكلو األكؿ)

 ضعيف السابقيف في القرآف الكريـ.كلـ يرد غير المك 
 والمتتبع لمواضع الفصل النحوي بين المضاف والمضاف إليه يالحظ ما يأتي: 

لفصػػػؿ النحػػػكم بػػػيف المضػػػاؼ كالمضػػػاؼ إليػػػو؛ ألف المتضػػػايفيف كالشػػػيء قمػػػة عػػػدد مكاضػػػع ا -
الكاحػػد, فالمضػػاؼ إليػػو مػػف تمػػاـ المضػػاؼ, يقػػـك مقػػاـ التنػػكيف, فكمػػا ال يحسػػف الفصػػؿ بػػيف 

 التنكيف كالمنكف, كذلؾ ال يحسف الفصؿ بينيما. 
شػدة قػبح بمغ عدد الفكاصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو ثالثة فكاصؿ, كىك عدد قميؿ جػدنا؛ ل -

 لذلؾ.الفصؿ بيف المتضايفيف, ككراىية النحاة 
 ما( لـ تحدث معنى سكل التككيد. ) ما( بيف المتضايفيف في مكضعيف؛ ألف) كرد الفصؿ ب -
ػػا - ككرد الفصػػؿ بػػالمعمكؿ فػػي مكضػػعيف - , كجػػاءت فػػي قػػراءات قرآنيػػة رفضػػيا بعػػض -أيضن

زىػػا لكػػكف الفاصػػؿ فضػػمة كغيػػػر النحػػاة؛ ألنيػػا تخػػرج عػػف القاعػػدة المعياريػػة, كىنػػػاؾ مػػف أجا
 أجنبي مف المضاؼ. 

 

 

 

 

                                                           

/ 2) , ابػف مالػؾ,شػرح الكافيػة الشػافيةك (, 83/ 3) , ابػف عقيػؿ,( انظر: شػرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػف مالػؾ1)
, ة ابػػف مالػػػؾتكضػػػيح المقاصػػد كالمسػػػالؾ بشػػرح ألفيػػػك (, 277/ 1) , الجػػذامي,الممحػػة فػػػي شػػرح الممحػػػةك (, 988

شػرح األشػمكنى أللفيػة ابػف ك (, 154/ 3) , ابػف ىشػاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 826/ 2) المرادم,
ىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح ك (, 733/ 1) , األزىػػرم,شػػرح التصػػريح عمػػى التكضػػيحك (, 181/ 2) , األشػػمكني,مالػػؾ

 (.523/ 2) , السيكطي,جمع الجكامع
 [.47( ]إبراىيـ: 2)
 (.456/ 6) , أبك حياف,انظر: البحر المحيط في التفسير( 3)
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 المبحث الثالث
 الفصل النحوي في تركيب األسماء المبهمة

 

 :واسم اإلشارةالفصل النحوي بين )ها التنبيه(  - المطمب األول
 لغة: أسماء اإلشارة  - أ

: أم ؛قػػػاؿ: شػػػكرت إليػػػو بيػػػدم, كأشػػػرت إليػػػوأشػػػار الرجػػػؿ يشػػػير إشػػػارة: إذا أكمػػػل بيديػػػو, كي
 .(1)كأشار إليو باليد: أكمل ,-أيضان  -لكحت إليو كألحت

 اصطالحًا: أسماء اإلشارة  - ب

, كىػك مػا يػدؿ عمػى معػيف بكاسػطة إشػارة حسػية باليػػد (2)اسػـ اإلشػارة: مػا كضػع لمشػار إليػو
ا غيػر كنحكىا, إف كاف المشار إليػو حاضػران, أك إشػارة معنكيػة إذا كػاف المشػار اليػو معنػى, أك ذاتنػ

 .(3)حاضرة

ذه كتػو( لممفػرد )يػف( لممثنػى المػذكر, كذذاف ك )ذا( لممفػرد المػذكر, ك) وأسماء اإلشارة هةي:
كلػػػى( )بالمػػػد كالقصػػػر, كالمػػػد أفصػػػح( لمجمػػػع أأكالء ك )ك ,تػػػاف كتػػػيف( لممثنػػػى المؤنػػػث)المؤنثػػػة, ك

  يئ ىئنئ مئ زئ رئ ُّّٰٱف الجمػػع لمعقػػالء, كقكلػػو تعػػالى: المػػذكر كالمؤنػػث, سػػكاء أكػػا
 مل خل حل جل مك لك خكُّٱعػػػػػالى: ىـ: كقكلػػػػػو ت, أـ لغيػػػػػر (4)َّزب رب
 .(5)َّجم هل

 :الفصل بضمير الرفع المنفصل - الفاصل األول

سػػكاء كػػػاف الفاصػػؿ مفػػردان أك مثننػػى أك جمعػػان, كسػػكاء كػػػاف  - ىنػػا – يجػػكز تحقػػؽ الفصػػؿ
ذا قائمػان, ك مؤنثػان, كمػف ذلػؾ قػكؿ العػرب: ىلنػلممتكمـ أك الغائب أك المخاطب, كسكاء كاف مػذكران أ

 كىا ىك ذا قائمان. ,نت ذا تصنع كذاكىا أ

                                                           

 (.437/ 4) , ابف منظكر,لساف العرب (1)
 (.119/ 1) , األشمكني,انظر: شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ (2)
 (.127/ 1) , الغالييني,( جامع الدركس العربية3)
 [.5( ]البقرة: 4)
 [.36( ]اإلسراء: 5)
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 .(1)َّزي ري ٰى ين ىن نن منُّٱ قاؿ تعالى:

أنػتـ( مبتػدأ, )فاألصؿ في الياء أف تباشر اسـ اإلشارة, كلكف اعتني بحرؼ التنبيو, فقدـ, ك
 تكرار ىاء التنبيو يفيد التككيد., ك (2)ىؤالء( خبره)ك

 .(3)َّني مي زي ري ٰىُّٱ كقكلو تعالى:

 .(4)أكالء( خبره)أنتـ( مبتدأ ك)ا, كىا( لمتنبيو كقرع العص)

 .(5)في أربعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا –ككرد الفصؿ 
 والمتتبع لمواضع الفصل النحوي بين) ها( التنبيه واسم اإلشارة يالحظ ما يأتي: 

)ىػػا( التنبيػػو كاسػػـ اإلشػػارة؛ ألٌف العالقػػة بينيمػػا عالقػػة  قمػػة عػػدد مكاضػػع الفصػػؿ النحػػكم بػػيف -
 تالـز كمجاكرة, فيما بمثابة اسـ كاحد؛ لذا يقبح الفصؿ بينيما. 

كىػػك الفصػػػؿ بضػػػمير الرفػػع المنفصػػػؿ, ككرد فػػػي  اكاحػػػدن  فاصػػػالن  - ىنػػا – بمػػغ عػػػدد الفكاصػػػؿ -
 أربعة مكاضع؛ لمداللة عمى التلكيد. 

 

 :الفصل النحوي بين الموصول وصمته - المطمب الثاني
 : ةً لغ األسماء الموصولة - أ

كصػػمت الشػػيء : ", كجػػاء فػػي لسػػاف العػػرب(6)صػػؿ بشػػيء فمػػا بينيمػػا: كصػػمة"كػػؿ شػػيء ات"
كصػػالن كصػػمة, كالكصػػؿ ضػػد اليجػػراف, كالكصػػؿ خػػالؼ الفصػػؿ, ككصػػؿ الشػػيء بالشػػيء يصػػمو 

 .(7)كصالن كصمة"

 

 

                                                           

 [.66]آؿ عمراف:  (1)
 (.200/ 3) , أبك حياف,ظر: البحر المحيط في التفسيران (2)
 [.119( ]آؿ عمراف: 3)
 (.40/ 2) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو4)
 .38/ محمد: 109/ النساء: 119, 66( المكاضع: آؿ عمراف: 5)

 (.232/ 2) , ابف عباد,المحيط في المغة (6)
 (.726/ 11) , ابف منظكر,( لساف العرب7)
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 اصطالحًا:  - ب

: ىػػك مػػا يػػدؿ عمػػى معػػيف بكاسػػطة جممػػة تػػذكر بعػػده, كتسػػمى ىػػذه الجممػػة االسةةم الموصةةول
 .(1))صمة المكصكؿ(

فيػػػػك مػػػػبيـ المعنػػػػى, غػػػػامض المػػػػدلكؿ؛ لػػػػذلؾ البػػػػدي ليػػػػذه األسػػػػماء مػػػػف صػػػػالت تكضػػػػحيا 
كتخصصػػػػيا كتزيػػػػؿ إبياميػػػػا, كال تكػػػػكف صػػػػالتيا إال الجمػػػػؿ أك الظػػػػركؼ, كيشػػػػترط فػػػػي الصػػػػمة 

 شرطاف:

أف تككف متلخرة عف المكصكؿ؛ ألنيا مكممة لو, فال يجكز تقديـ الصمة كال شيء منيػا عمػى  -
 .المكصكؿ

ضػػمير عائػػد عمػػى االسػػـ المكصػػكؿ, كىػػك المسػػمى بالعائػػد, كالغػػرض منػػو:  أف تشػػتمؿ عمػػى -
 ربط الصمة بالمكصكؿ.

كذلؾ ال يجكز الفصػؿ بػيف الصػمة كالمكصػكؿ بػاألجنبي, كال تكػكف الصػمة إال جممػة خبريػة 
 . (2)تحتمؿ الصدؽ كالكذب

, (كاصػػػػؿ) كالمكصػػػػكؿ عمػػػػى كزف اسػػػػـ المفعػػػػكؿ, كاسػػػػـ الفاعػػػػؿ منػػػػو ػػػػػؿى , مػػػػف الفعػػػػؿ كىصى
إلػى  المكصكؿ ضػد المفصػكؿ, كالكاصػؿ ضػد الفاصػؿ, كاسػـ المكصػكؿ ال يفيػد بذاتػو بػؿ يحتػاجك 

صمة تككف جممة حتى تفيد المعنى المقصكد, كال يزكؿ إبيامو إال إذا كصؿ بجممة الصمة, فتككف 
 بذلؾ قد أفادت المعنى المراد.

 أنواع األسماء الموصولة: - ت

 األسماء المكصكلة قسماف خاصة كمشتركة.
 :(3)السم الموصول الخاصا .1

ر كتؤنػػث, حسػػب مقتضػػى األسػػماء المكصػػكلة الخاصػػة ىػػي التػػي تفػػرد كتثنػػى كتجمػػع كتػػذك
 الكالـ, كىي:

                                                           

 (.129/ 1) , الغالييني,نظر: جامع الدركس العربية( ا1)
المطابقػة فػي النحػك العربػي كتطبيقاتيػا فػي القػرآف الكػريـ ك (, 189)ص:  , ابف جنػي,( انظر: الممع في العربية2)

 (.73/ 1) , الفكزاف,دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 112)ص: 
, لػؾدليؿ السالؾ إلى ألفية ابػف ماك (, 216/ 1) الجاـر كأميف,, ( انظر: النحك الكاضح في قكاعد المغة العربية3)

, ابػػف شػػرح ابػػف النػػاظـ عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 8/ 13لعثيمػػيف, )ا ,شػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 70/ 1) الفػػكزاف,
 (.55)ص:  مالؾ,
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, كقاؿ (1)َّزن رن مم ام يلُّٱمذكر العاقؿ كغيره, قاؿ تعالى: لممفرد ال الذي: - أ
 .(2)َّحي جي يه ىه مهُّٱتعالى: 

 كىك اسـ مكصكؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع أك نصب أك جر.
 خم حم جم يل ىل مل خلُّٱث, لمعاقمػػػػة كغيرىػػػا, قػػػػاؿ تعػػػػالى: لممفػػػػرد المؤنػػػ التةةةي: - ب

 .(4)َّحن جن يم ىم مم خم حمُّٱ, كقاؿ تعالى: (3)َّمم
 كىك اسـ مكصكؿ مبني عمى السككف في محؿ رفع أك نصب أك جر.

 ىيُّٱ لممثنػػى المػػذكر العاقػػؿ كغيػػره رفعػػان, كالمػػذيف: نصػػبان كجػػٌران, قػػاؿ تعػػػالى: المةةذان: - ت

 .(5)َّٰر ٰذ يي
 , كجممة )فآذكىما( خبر.؛ ألنو ممحؽ بالمثنىاأللؼب مبتدأ مرفكع)المذاف( فػ 

 .(6)َّجم هل مل خل حل جل مكُّٱكقاؿ تعالى: 
 مفعكؿ بو ثافو منصكب بالياء. فػ )المذيف( 

المتػيف( لممثنى المؤنث العاقؿ كغيره رفعان, تقكؿ: حضػرت المتػاف ضػمدتا الجػراح, ك) المتان: - ث
 نصبان كجران.

 خم حم جم يل ىل مل خلُّٱقػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػالى: مػػػػػػػػػػػػذكر, لمجمػػػػػػػػػػػػع ال الةةةةةةةةةةةةذين: - ج
 .(7)َّمم

 .(8)َّجم يل ىل مل خلُّٱلمجمع المؤنث, قاؿ تعالى:  الالتي: - ح

 حس جس مخ جخ محُّٱقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى:  –أيضػػػػػػان  -ع المؤنػػػػػػث لمجمػػػػػػ الالئةةةةةةي: - خ

 .-أيضان  - لمجمع المؤنث (المكاتي), ك(9)َّخس

                                                           

 [.17( ]األحقاؼ: 1)
 [.103( ]األنبياء: 2)
 [.1( ]المجادلة: 3)
 [.142( ]البقرة: 4)
 [.16ساء: ( ]الن5)

 [.29]فصمت:  (6)
 [.1]محمد:  (7)
 [.15( ]النساء: 8)
 [.4( ]الطالؽ: 9)
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كف, تقػػكؿ: سػػرني لجمػػع المػػذكر العاقػػؿ كثيػػران, كلغيػػره قمػػيالن, كىػػي مبنيػػة عمػػى السػػك األلةةى: - د
 في الدعكة إلى اهلل. أسيمكااأللى 

 :(1)االسم الموصول المشتر  .2

األسػػػماء المكصػػػكلة المشػػػتركة ىػػػي التػػػي تكػػػكف بمفػػػظ كاحػػػد لمجميػػػع, فيشػػػترؾ فييػػػا المفػػػرد 
 نى كالجمع كالمذكر كالمؤنث, كىي:كالمث

 ىن من خنُّٱكف, كىي لمعاقػؿ, كقكلػو تعػالى: كىي اسـ مكصكؿ مبنى عمى السك َمْن: - أ

 مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ, كتػػػػػػػػػلتي لغيػػػػػػػػػره كقكلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالى: (2)َّين

 .(3)َّنئ

 نئ مئُّٱكىي لغيػر العاقػؿ, كقكلػو تعػالى:  ,كىي اسـ مكصكؿ مبني عمى السككف ما: - ب

 .(4)َّىئ

 .(5)َّمم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱكقد تككف لمعاقؿ كغيره, كقكلو تعالى: 

 فإف لفظ )ما( يتناكؿ اإلنس كالجف كالمىمىؾ كالحيكاف كالجماد.

كتككف لمعاقؿ كغيره: تقكؿ: أعجبني الكاتب, كقرأت المكتكب, كىي اسـ مكصكؿ عمى  أل: - ت
عرابيػػػا يظيػػػر عمػػػى الصػػػفة الصػػػريحة المتصػػػمة بيػػػا؛ لكك  نيمػػػا نػػػزال منزلػػػة أصػػػح األقػػػكاؿ, كا 

 الكممة الكاحدة.
 جب هئ مئُّٱ, كقػػػػػاؿ تعػػػػػالى: (6)َّخم حم جمُّٱقػػػػػاؿ تعػػػػػالى: 

دقيف( اسـ فػ (7)َّخب حب  ك)المرفكع( صفة مجركرة. بالياء,إف( منصكب ) )المصي

                                                           

 ,ابػف ىشػاـ ,شػرح )قطػر النػدل كبػؿ الصػدل(ك (, 70/ 1) , الفػكزاف,( انظر: دليؿ السالؾ إلى ألفيػة ابػف مالػؾ1)
)ص:  ؾ,, ابػػف مالػػشػػرح ابػػف النػػاظـ عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 174)ص:  , عيػػد,النحػػك المصػػفىك (, 11)ص: 
58.) 
 [.43( ]الرعد: 2)
 [.45( ]النكر: 3)
 [.96( ]النحؿ: 4)
 [.1( ]الجمعة: 5)

 [.18]الحديد:  (6)
 [.6-5( ]الطكر: 7)
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 ؛نحػك: زارنػػي ذك تعمٌػػـ ,كتسػتعمؿ مكصػػكلة عنػد بعػػض القبائػؿ العربيػػة, كمنيػا )طػػيء( ذو: - ث
 أم: الذم تعميـ.

 كاألصؿ أنيا اسـ إشارة, لكنيا قد تستعمؿ مكصكلة, لمعاقؿ كغيره, مفردان كغير مفرد. ذا: - ج
ك مثنى أك مجمكعان, نحك: يعجبني أي يـ تككف بمفظ كاحد لممذكر كالمؤنث, مفردان كاف أ أي: - ح

( فاعؿ مرفكع بالضمة ك)الياء( مضاؼ إليو.  ىك مخمص, فػ )أم 

 ل باألدوات التي تدخل عمى الجمل:الفص - الفاصل األول

مطمقػػان سػػكاء كانػػت جممػػة صػػمة االسػػـ المكصػػكؿ اسػػمية, أك  - ىنػػا – يجػػكز تحقػػؽ الفصػػؿ
لصدارة أـ ال؛ ألف جممة الصمة في مكضع ابتداء ال محػؿ فعمية, كسكاء اتصفت األداة الفاصمة با
 إلى قسميف: ليا مف اإلعراب, كتنقسـ ىذه األدكات

 ت داخمة عمى جممة الصمة االسمية:أدوا - أ
 األفعال الناسخة: .1
 .(1)َّحن جن يم ىم ممُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )الذي(: -

فػي  - ىنػا –كرد الفصؿ كاف(, ك ) الذم( كجممة الصمة بالفعؿ) فصؿ بيف االسـ المكصكؿ
 .(2)أربعة عشر مكضعان مف القرآف الكريـ

  رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: االسةةةةةم الموصةةةةةول )الةةةةةذين(: -
 .(3)َّمب زب

 -ىنػػا  - كنػػتـ(, ككرد الفصػػؿ) الػػذيف( كجممػػة الصػػمة بالفعػػؿ) ففصػػؿ بػػيف االسػػـ المكصػػكؿ
 .(4)في ستة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ

 

 

 

                                                           

 [.7( ]العنكبكت: 1)
/ الصػػػافات: 37/ فػػػاطر: 20/ السػػػجدة: 7/ العنكبػػػكت: 13/ األنبيػػػاء: 97/ طػػػو: 53( المكاضػػػع: األعػػػراؼ: 2)

 .17/ المطففيف: 44/ المعارج: 27/ الممؾ: 14/ الذاريات: 16قاؼ: / األح27/ فصمت: 35/ الزمر: 21
 [.62]القصص:  (3)
 .21/ غافر: 74, 62/ القصص: 86, 27/ النحؿ: 22المكاضع: األنعاـ:  (4)
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 .(1)َّحن جن يم ىم مم خم حمُّٱ قاؿ تعالى: تي(:االسم الموصول )ال -

في عشرة  - ىنا –كاف(, ككرد الفصؿ ) ػالتي( كجممة الصمة ب) فصؿ بيف االسـ المكصكؿ
 .(2)مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ

 .(3)َّرن مم ام يلُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )َمن(: -
فػي تسػعة  - ىنػا – ؿكاف(, ككرد الفصػ) ػمف( كجممة الصمة ب) فصؿ بيف االسـ المكصكؿ

 .(4)عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: االسةةةم الموصةةةول )مةةةا(:  -

 .(5)َّرئ

فػي مائػػة  - ىنػا – كػاف(, ككرد الفصػؿ) ػمػا( كجممػة الصػػمة بػ) فصػؿ بػيف االسػـ المكصػكؿ
 .(6)كسبعيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ

 

                                                           

 [.142]البقرة:  (1)
/ 63/ يػس: 42/ سبػػل: 74/ األنبياء: 82/ يكسؼ: 163, 157/ األعراؼ:  143, 142المكاضع: البقرة:  (2)

 .14/ الطكر: 30فصمت: 
 [.122]األنعاـ:  (3)
/ يػػس: 63/ مػػريـ: 17/ ىػػكد:  135, 122/ األنعػػاـ:  107, 36/ النسػػاء: 232, 111( المكاضػػع: البقػػرة: 4)

/ 40/ الزخػػػػػرؼ: 6/ الممتحنػػػػػة: 14/ القمػػػػػر: 37/ ؽ: 21/ األحػػػػػزاب: 18, 18/ السػػػػػجدة:35/ الػػػػػذاريات: 70
 .2/ الطالؽ: 37القصص: 

 [.139: ]األعراؼ (5)
, 79, 55, 24/ اؿ عمراف: 143, 141, 134, 113, 72, 59, 36, 33, 16, 10( المكاضع: البقرة: 6)

, 60, 49, 43, 30, 28, 24, 10, 5/ األنعاـ: 105, 79, 63, 62, 61, 48, 15, 14/ المائدة: 106
, 37, 9 / األعراؼ:164, 159, 157, 138, 136, 129, 127, 124, 122, 108, 94, 93, 88, 70
/ 35: األنفاؿ /180, 165, 163, 162, 147, 139 ,137, 137, 118, 96, 70, 53, 48, 43, 39

, 8/ ىكد: 93, 70, 52, 30, 23, 12, 8, 4/ يكنس: 121, 105, 95, 94, 82, 77, 35, 9التكبة: 
, 88, 87, 56, 34, 32, 28/ النحؿ: 93, 84, 63/ الحجر:  10/ إبراىيـ: 69/ يكسؼ: 36, 31, 16
, 75, 6/ الشعراء: 24/ النكر: 69/ الحج: 41/ األنبياء: 64/ الكيؼ: 124, 112, 97, 96, 93, 92
: 55, 34, 13, 8/ العنكبكت: 84, 75, 6/ القصص: 90, 43/ النمؿ: 207, 206, 112, 92 / الرـك
/ 39, 22 / الصافات:65, 64, 54/ يس: 43, 33/ سبل: 25, 19, 17, 14/ السجدة: 15/ لقماف: 35

/ الزخرؼ: 48, 28, 20, 17/ فصمت: 84, 83, 82, 75, 75, 73/ غافر: 50, 48, 46, 24, 7الزمر: 
/ الطكر: 19/ ؽ: 34, 26, 20, 20, 14/ األحقاؼ: 33, 29, 28, 17, 14/ الجاثية: 50/ الدخاف: 72
 .36, 14/ المطففيف: 43 ,29/ المرسالت: 2/ المنافقكف: 8/ الجمعة: 15/ المجادلة: 24/ الكاقعة: 19, 16
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( الناسخة:)  .2  إنَّ
 مث هت مت خت حت جت هبُّٱ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: مةةةةةةا(:) سةةةةةةم الموصةةةةةةولاال -

 .(1)َّحج
( الناسػخة, كلػـ يػرد غ) فصؿ بيف )ما( المكصكلة كجممة الصمة ب يػر ىػذا المكضػع فػي إفي

 القرآف الكريـ.
 )ال( النافية لمجنس: .3
 مه جههن من خن حن جن مم خم حمٱُّ قػػػػاؿ تعػػػػالى: االسةةةةم الموصةةةةول )الةةةةذي(: -

 .(2)َّحي جي ٰه

 – ال( النافيػة, ككرد الفصػؿ) ػذم( كجممػة الصػمة االسػمية بػالػ) ففصؿ بيف االسـ المكصػكؿ
 .(3)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ - ىنا

 .(4)َّحم جم هل مل خل حل جلُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )ما(: -
ال( النافيػػة, كلػػـ يػػرد غيػػر ىػػذا المكضػػع فػػي ) فصػػؿ بػػيف )مػػا( المكصػػكلة كجممػػة الصػػمة ب

 القرآف الكريـ.
 )ليس(: .4
 ىف يث ىث نث مث زث رثُّٱ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: لموصةةةةةةول )الةةةةةةذين(:االسةةةةةةم ا -

 .(5)َّيف

يػػػر ىػػػذا )لػػػيس( النافيػػػة, كلػػػـ يػػػرد غػ الػػػذيف( كجممػػػة الصػػػمة بػػػ) فصػػػؿ بػػػيف االسػػػـ المكصػػػكؿ
 المكضع في القرآف الكريـ.

 

 

                                                           

 [.76]القصص:  (1)
 [.98( ]طو: 2)
 .22/ الحشر: 98( المكاضع: طو: 3)

 [.286]البقرة:  (4)
 [.16]ىكد:  (5)
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 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى: االسةةةةةةم الموصةةةةةةول )َمةةةةةةن(: -
 .(1)َّرب

يػر ىػذا المكضػع فػي س(, كلػـ يػرد غلػي) ػمىػف( كجممػة الصػمة بػ) فصؿ بيف االسـ المكصػكؿ
 القرآف الكريـ.

 .(2)َّنب مب زب رب يئ ىئٱُّ قاؿ تعالى: االسم الموصول )ما(: -
فػي عشػرة  - ىنػا – لػيس(, ككرد الفصػؿ) ػما( كجممة الصمة بػ) فصؿ بيف االسـ المكصكؿ
 .(3)مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ

 أدوات داخمة عمى الجممة الفعمية: - ب
 إذا الشرطية: .1
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱ قاؿ تعالى: الموصول )الذين(:االسم  -

 .(4)َّزئ رئ
 - ىنا –إذا(, ككرد الفصؿ ) الذيف( كجممة الصمة بلداة الشرط) فصؿ بيف االسـ المكصكؿ

 .(5)في تسعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ
 لو الشرطية: .2
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱ قػػاؿ تعػػالى: االسةةم الموصةةول )الةةذين(: -

 .(6)َّنب مب زب
 - ىنػا –لك(, ككرد الفصؿ ) الذيف( كجممة الصمة بلداة الشرط) يف االسـ المكصكؿفصؿ ب

 .(7)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ
 

                                                           

 [.20( ]الحجر: 1)
 [.11]الفتح:  (2)
/ الحج: 11/ الفتح: 15/ لقماف: 15/ النكر: 36/ اإلسراء: 47, 46/ ىكد: 167( المكاضع: آؿ عمراف: 3)

 .42/غافر: 8بكت: / العنك71
 [.135]آؿ عمراف:  (4)
/ 73, 67/ الفرقاف: 35/ الحج: 92/ التكبة: 2/ األنفاؿ: 135/ اؿ عمراف: 156المكاضع: البقرة:  (5)

 .2/ المطففيف: 15السجدة: 
 [.9]النساء:  (6)
 .39/ الشكرل: 9المكاضع: النساء:  (7)
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 .(1)َّزن رن مم ام يل ىلُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )َمن(: -
ػػػف( كجممػػػة الصػػػمة بػػػلداة الشػػػرط) فصػػػؿ بػػػيف االسػػػـ المكصػػػكؿ لػػػك(, كلػػػـ يػػػرد غيػػػر ىػػػذا ) مى

 ف الكريـ.المكضع في القرآ
 إن( الشرطية:) .3
 مض خض حض جض مص خص حص مسُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: االسةةةةةم الموصةةةةةول )الةةةةةذي(: -

 .(2)َّحط
يػػر ىػػذا إٍف(, كلػػـ يػػرد غ) الػػذم( كجممػػة الصػػمة بػػلداة الشػػرط) فصػػؿ بػػيف االسػػـ المكصػػكؿ

 المكضع في القرآف الكريـ.
 نث مث زث رث يت ىتُّٱ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: االسةةةةةةةم الموصةةةةةةةول )الةةةةةةةذين(: -

 .(3)َّىث

الػػذيف( كجممػػة الصػػمة بػػلداة الشػػرط )إٍف(, كلػػـ يػػرد غيػػر ىػػذا ) كصػػكؿفصػػؿ بػػيف االسػػـ الم
 المكضع في القرآف الكريـ.

 مي زي ري ٰى ين ىن نن منُّٱ قاؿ تعػالى: االسم الموصول )َمن(: -

 .(4)َّني

 .(5)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

 لم( النافية:) .4
 .(6)َّجب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )الذي(: -

الذم( كجممة الصمة الفعمية ب)لـ( النافيػة, كلػـ يػرد غيػر ىػذا ) ففصؿ بيف االسـ المكصكؿ
 المكضع في القرآف الكريـ.

 

                                                           

 [.47( ]يس: 1)
 [.10]الفرقاف:  (2)
 [.41]الحج:  (3)
 [.75]آؿ عمراف:  (4)
 .75, 75المكاضع: آؿ عمراف:  (5)
 [.111]اإلسراء:  (6)
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 .(1)َّحب جب هئ مئ خئُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )الذين(: -

 - لػـ( النافيػة, ككرد الفصػؿ) الذيف( كجممػة الصػمة الفعميػة ب) ففصؿ بيف االسـ المكصكؿ
 .(2)في ستة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ا ىن

 .(3)ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )التي(: -

 - لػـ( النافيػة, ككرد الفصػؿ) التػي( كجممػة الصػمة الفعميػة ب) ففصؿ بػيف االسػـ المكصػكؿ
 .(4)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ -ىنا 

 .(5)َّمه جه هن من خن حن جن ممُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )َمن(: -
 في -ىنا  - لـ( النافية, ككرد الفصؿ) مىف( كجممة الصمة ب) فصؿ بيف االسـ المكصكؿ

 .(6)عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـأحد 
 .(7)َّحض جض مص خص حصُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )ما(: -

فػػي  -ىنػػا  - صػؿ)لػػـ( النافيػػة, ككرد الف ػمػػا( كجممػة الصػػمة بػ) فصػؿ بػػيف االسػـ المكصػػكؿ
 .(8)خمسة كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ

 )ال( النافية:  .5
 مض خض حض جض مص خصُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى: االسةةةةم الموصةةةةول )الةةةةذين(: -

 .(9)َّحط

                                                           

 [.170]آؿ عمراف:  (1)
 .8/ الممتحنة: 58, 31/ النكر: 18/ الرعد: 41/ المائدة: 170المكاضع: آؿ عمراف:  (2)
 [.42]الزمر:  (3)
 .8/ الفجر: 42المكاضع: الزمر:  (4)
 [.196( ]البقرة: 5)

/ غػػػافر: 11/ الحجػػػرات: 13/ الفػػػتح: 25/ النسػػػاء: 89, 47, 45, 44/ المائػػػدة: 196البقػػػرة: المكاضػػػع:  (6)
 .21/ نكح: 4/ المجادلة: 78
 [.151( ]البقرة: 7)

, 81, 6/ األنعاـ: 20/ المائدة: 113/ النساء: 188, 151/ آؿ عمراف: 239, 151ة: المكاضع: البقر  (8)
/ المؤمنكف: 71/ الحج: 96/ طو: 43/ مريـ: 78, 82, 68: / الكيؼ39/ يكنس: 33/ األعراؼ: 121, 91
 .5/ العمؽ: 8/ المجادلة: 27/ الفتح: 21/ الشكرل: 47/ الزمر: 22/ النمؿ: 68
 [.118( ]البقرة: 9)
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 - ال( النافيػة, ككرد الفصػػؿ) ػالػػذيف(, كجممػة الصػػمة الفعميػة بػػ) فصػؿ بػيف االسػػـ المكصػكؿ
 .(1)القرآف الكريـفي ثمانية كثالثيف مكضعان محتمالن مف  -ىنا 

 خم حم جم هل مل خل حل جلُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: االسةةةةةم الموصةةةةةول )َمةةةةةن(: -

 .(2)َّمم
فػي  -ىنػا  - ال( النافيػة, ككرد الفصػؿ) ػمػف( كجممػة الصػمة بػ) فصؿ بيف االسـ المكصػكؿ

 .(3)خمسة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ
 خس حس جس مخ جخ مح جحُّٱ :قػػػاؿ تعػػػالىاالسةةةم الموصةةةول )الالتةةةي(:  -

 .(4)َّخض حض جض مص خص حص مس
 -ىنػػا  - النافيػػة, ككرد الفصػػؿ( )ال ػالالتػػي( كجممػػة الصػػمة بػػ) فصػػؿ بػػيف االسػػـ المكصػػكؿ

 .(5)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ
 .(6)َّمك لك اك يق ىقُّٱ قاؿ تعالى:االسم الموصول )ما(:  -

فػي  -ىنػا  - النافيػة, ككرد الفصػؿ( مػا( كجممػة الصػمة ب )ال) فصؿ بيف االسـ المكصػكؿ
 .(7)كثالثيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـخمسة 

 
 
 

                                                           

/ التكبػة: 79, 45, 29/ التكبػة: 22/ األنفػاؿ: 150, 125, 113/ األنعػاـ: 118, 113المكاضع: البقػرة:  (1)
: / النػػكر74/ المؤمنػػكف: 45, 10ء: / اإلسػػرا105, 104, 22/ النحػػؿ: 100, 89, 15 ,11, 7/ يػػكنس: 91
: 41, 4/ النمػػػػؿ: 72, 68, 58, 21/ الفرقػػػػاف: 33 , 7/ فصػػػػمت: 45, 9/ الزمػػػػر: 8/ سػػػػبل: 60, 59/ الػػػػرـك
 .27/ النجـ: 18/ الجاثية: 18/ الشكرل: 44
 [.40( ]يكنس: 2)
 .21/ يس: 16طو: / 17/ النحؿ: 40, 35( المكاضع: يكنس: 3)
 [.127( ]النساء: 4)
 .60/ النكر: 127( المكاضع: النساء: 5)
 [.48( ]األنفاؿ: 6)

/ 76, 70/ المائدة: 108, 104نساء: / ال154/ اؿ عمراف: 171, 169, 87, 80, 30المكاضع: البقرة:  (7)
/ 96/ يكسػػػػػؼ:  68, 18, 106, 18/ يػػػػػكنس: 48/ األنفػػػػػاؿ: 191, 62, 33, 28/ األعػػػػػراؼ: 71األنعػػػػػاـ: 
/ يػػس: 226/ الشػػعراء: 55/ الفرقػػاف:  12, 12/ الحػػج: 66/ األنبيػػاء: 42/ مػػريـ: 73, 8/ النحػػؿ: 33الرعػػد: 

 .39/ الحاقة: 3, 2/ الصؼ: 61/ الكاقعة: 36
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 الفصل ببعض أجزاء الصمة نفسها: - الفاصل الثاني

بشرط تحرؾ الفكاصؿ داخؿ حيز جممة الصمة نفسيا, بحيػث  -ىنا  - يجكز تحقؽ الفصؿ
 المكصكؿ, ككرد عمى النحك اآلتي: ال تتقدـ عمى االسـ

 .(1)ٌَّّ ٰى ٰر ٰذُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )الذي(: - أ

ليبػػػػيف أف  ؛)عميػػػػو( فميممػػػػؿ الػػػػذم الحػػػػؽ عميػػػػو(, كلكنػػػػو قػػػػدـ شػػػػبو الجممػػػػة) أصػػػػؿ التركيػػػػب
 .(2)لصاحب الحؽ مقامان كاستعالء

 .(3)َّمض خض حض جض مص خص حصُّٱكقاؿ تعالى: 

 .(4)في ستة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ بالمعمكؿ

 .(5)َّيل ىل مل يك ىكُّٱ لى:قاؿ تعا االسم الموصول )الذين(: - ب

يـ(, عمى في أمكال) , فتقدـ جزء مف الصمة(6)حؽ( مبتدأ مؤخرك) في أمكاليـ( خبر مقٌدـ,)
 )حؽ(, كىذا الفصؿ جائز.

 .(7)في عشرة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا – ككرد الفصؿ بالمعمكؿ
 والمتتبع لمواضع الفصل النحوي في جممة الصمة يالحظ ما يأتي: 

مػى جممػة الصػمة, األدكات الداخمػة ع) بمغ عدد الفكاصؿ في جممة الصػمة فاصػميف فقػط, كىمػا -
 الفصؿ بالمعمكؿ(.

؛ ثالثمائة كستة كسػبعيف مكضػعنا بمغ عدد مكاضع الفصؿ باألدكات الداخمة عمى جممة الصمة -
فػػي  كظػائؼ دالليػة متنكعػة ألٌف جممػة الصػمة ال محػٌؿ ليػػا مػف اإلعػراب, كىػذه األدكات تػػؤدم

 الجممة.
                                                           

 [.282]البقرة:  (1)
 (.748/ 2) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير2)
 [.45( ]الطكر: 3)
/ يػػس: 32/ األحػػزاب: 34/ مػػريـ: 41/ يكسػػؼ: 72/ األنعػػاـ: 96/ المائػػدة: 282, 282بقػػرة: ( المكاضػػع: ال4)

 .9/ البركج: 1/ الممؾ: 9/ المجادلة: 45/ الطكر: 85, 84/ الزخرؼ: 53/ الشكرل: 34/ فصمت: 83
 [.24]المعارج:  (5)
 (.215/ 10) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو6)
/ 29, 20/ محمػد: 60, 12/ األحزاب: 125/ التكبة: 49/ األنفاؿ: 52/ المائدة: 7 ( المكاضع: آؿ عمراف:7)

 .41/ المدثر: 24المعارج: 



458 
 

بمغ عدد مكاضع الفصؿ بالمعمكؿ ستة كعشريف مكضعنا؛ بسبب تكسع العرب في ذلؾ, كلكف  -
 السـ المكصكؿ.بشرط تحرؾ الفكاصؿ داخؿ حيز جممة الصمة نفسيا بحيث ال تتقدـ عمى ا

كبالمجمؿ فإف المالحظ قمة عدد الفكاصؿ بيف أجزاء الصمة؛ ألف الصمة كالمكصكؿ مرتبطػاف  -
مزجينا, فال بدي لممكصكؿ مف  اعض كاالسـ الكاحد, كبالتحديد كاالسـ المركب تركيبن بعضيما بب

صػػمتو؛ ألف االسػػـ المكصػػكؿ مػػبيـ, كال يشػػير إلػػى مػػدلكؿ بعينػػو, بحيػػث يحتػػاج إلػػى مػػا بعػػده 
 تو في المعنى كالحكـ كممة كاحدة.جممة اسمية أك فعمية, كيككف مع صم
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 المبحث الرابع
 ل النحوي في تركيب التوابعالفص

 

 :الفصل النحوي بين الصفة والموصوف - المطمب األول
 لغة:النعت  - أ

بىالغػان, تىقػكؿ لىػوي:  كصفيؾى الشيءى, تنعتػو بمػا فيػو كتبػالغ فػي كصػفو, ككػٌؿ شىػٍيء كىػافى  النَّْعُت:
 .(1)أم: جيد بالغ ؛ىىذىا نعت

أم: استكصػػفتو, كىجمػػع  ؛كاسػػتنعتو ,(2)الصػػفة, كنعػػت الشػػيء كانتعتػػو, إذا كصػػفتو والنعةةت:
 .(3)النيٍعت نيعيكت, أما ناعتكف كناعتيف فيي اسـ مكضع

اة يىقيكليكفى الٌصفة, أما أىؿ اٍلكي  ػا, فكفىة فيقكلكف النيٍعػت, كىالى يكأىؿ اٍلبىٍصرىة مف الن حى رقػكف بىينيمى
كالصفة لما يتغير كلمػا  كلكف أبا ىالؿ العسكرم ذكر في كتابو أٌف النعت لما يتغير مف الصفات,

 .(4)ال يتغير, كبالتالي فإفي الصفة أعـ مف النعت

 اصطالحًا:  - ب

ىػػك: كصػؼ المنعػػكت بمعنػىن فيػو, أك فػػي شػيء مػػف سػببو, بالمشػػتٌقات, أك مػا ينػػٌزؿ  الّنعةتُ 
 .(5)منزلة المشتٌقات

 

 

 

 

 

                                                           

)ص:  ,ابػف فػارس ,مجمؿ المغػةك  ,(163/ 2) , األزىرم,تيذيب المغةك , (72/ 2) , الفراىيدم,انظر: العيف (1)
875.) 

 (.269 /1) , الجكىرم,( انظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية2)
 (.99/ 2) , ابف منظكر,( انظر: لساف العرب3)
 (.30)ص:  ,لعسكرما ,ركؽ المغكية( انظر: الف4)
 (.727/ 2) , الجذامي,( الممحة في شرح الممحة5)
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جػؿ المضػركب(, )الرٌ ك فالمشتٌقات أسماء الفاعميف كالمفعكليف, نحك: )ىػذا الٌرجػؿ الٌضػارب(
 .(1)كما ينزؿ منزلة المشتقات, نحك: )ىذا ثكب خمسكف ذراعنا(, يقع مكقع )طكيؿ(

التػابع " , كىػك(2)التابع الذم يكمؿ متبكعو, بداللتو عمى معنػى فيػو, أك فيمػا يتعمػؽ بػو: كىك
 .(3)المشتؽ أك المؤكؿ بو المبايف لمفظ متبكعو"

فاتو, نحػػػك: مػػػررت برجػػػؿ كػػػريـ, أك مػػػف كىػػػك التػػػابع المكمػػػؿ متبكعػػػو ببيػػػاف صػػػفة مػػػف صػػػ
إلػى  أشار ابػف عقيػؿ -ىنا  -ك ,(4)صفات ما تعمؽ بو كىك السببي, نحك: مررت برجؿ كريـ أبكه

 )الحقيقي, السببي(. أنكاع النعت

 :(5)كذكره ابف مالؾ في ألفيتو بقكلو
 بوسةةةةةةةةمه أو وسةةةةةةةةم مةةةةةةةةا بةةةةةةةةه اعتمةةةةةةةة .. .فالّنعةةةةةةةةت تةةةةةةةةابّع مةةةةةةةةتمن مةةةةةةةةا سةةةةةةةةب  

   
 النعت, التككيد, البدؿ, عطؼ البياف, عطؼ النسؽ(.) جنس يشمؿ الخمسةتابع(: ) لفظ

كسػػمو أك كسػػـ مػػا بػػو اعتمػػؽ( مخػػرج ) مػػتـ مػػا سػػبؽ( مخػػرج البػػدؿ كالنسػػؽ, كقكلػػو:) كقكلػػو:
لعطػػؼ البيػػاف كالتككيػػد, كذلػػؾ أنيمػػا شػػاركا النعػػت فػػي إتمػػاـ مػػا سػػبؽ؛ ألف الثالثػػة تكمػػؿ داللتػػو 

                                                           

 ( المنٌزؿ منزلة المشتٌؽ يككف في تسع صكر, كىي:1)
(؛ أم:  .1 , نحك: )ىك رجؿه ًثقةه(؛ أم: مكثكؽه بًو, ك)أنتى رجؿه عىدؿه .المصدري  عادؿه
 اسـ اإلشارة, نحك: )مررت بزيد ىذا(؛ أم: المشار إليو. .2
االسػػـ المكصػػكؿ, نحػػػك )مػػررت برجػػػؿ ذم مػػاؿ(؛ أم: صػػاحب مػػػاؿ ك)مػػررت بزيػػػد ذك قػػاـ(؛ أم: القػػػائـ  .3

 المنتسب: نحك )مررت برجؿ قرشي(؛ أم: منتسب إلى قريش.
(؛  )ذيك( التي بمعنى صاحب, ك)ذات( التػي بمعنػى صػاحبة, نحػك: )جػاءى رجػؿه  .4 , كامػرأةه ذاتي فىضػؿو ذيك عمػـو

. , كصاحبة فضؿو  أم: صاحبي عمـو
 ما دؿي عمى عىدىد المنعكًت, نحك: )جاءى رجاؿه أربعةي(؛ أم: مىٍعديكديكفى بيذا العىدىد. .5
 االسـي الذم لحقتوي ياءي النسبة, نحك: )رأيتي رجالن ًدمىشقٌيان(؛ أم: منسكبان إلى ًدمىشؽ. .6
 ك: )رأيتي رجالن أسدان(؛ أم: شجاعان.ما دؿي عمى تشبيوو, نح .7
ـي, نحك: )أيكـر رجػالن مػا(؛ أم: رجػالن ميطمقػان غيػرى ميقٌيػدو بصػفةو مػا, كقػد ييػرادي   .8 )ما( النكرةي التي ييرادي بيا االبيا

. دىعى قىصيره أنفىوي(؛ أم ألمرو عظيـو , كمنوي المثؿي )ألمرو ما جى  بيا معى االبياـً التيكيؿي
(, الديالتيًف عمى استكماؿ المكصكًؼ لمصفًة, نحك: )أنتى رجؿه كػؿ  الرجػًؿ(؛ أم الكامػؿي فػي كىًممتا )كؿٍّ كأ .9 مٍّ

(؛ أم كامؿه في الرجكلٌيًة. انظر: جامع الدركس العربية )  (.223/ 3الر جكلٌيًة, ك)جاءىني رجؿه أم  رجؿو
 (.270/ 3) , ابف ىشاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (2)
 (.283)ص:  , ابف ىشاـ,قطر الندل كبؿ الصدل( شرح 3)
 (.191/ 3) , ابف عقيؿ,( شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ4)
 (.224/ 3), الغالييني,جامع الدركس العربية ك (, 44)ص:  , ابف مالؾ,( ألفية ابف مالؾ5)
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ػػػؿكترفػػػع اشػػػتراكو كاحتمالػػػو, إال أ ذلػػػؾ بداللتػػػو عمػػػى معنػػػى فػػػي المنعػػػكت أك إلػػػى  ف النعػػػت ييكصِّ
 .(1)متعمقو, كالتككيد كعطؼ البياف ليسا كذلؾ

 أ راض النعت:  - ت

 :(2)شياء عديدة, منياأكالنعت يفيد 
 (.التاجر أبكه) , أك(جاءني زيد التاجر)شتراؾ العارض في المعرفة, نحك: إزالة لال التوضيح: .1
 زت رتُّٱ , كقكلػػو تعػػالى:(تػاجره أبػػكه), أك (تػػاجره  جػػاءني رجػػؿه )نحػك:  ,التخصةةيص .2

 .(3)َّمت
 .(4)َّىم مم خم حمُّٱ, كمنو قكلو تعالى: (يدو الكريـً مررت بز )نحك:  ,المدح .3
 ري ٰى ين ىنُّٱ, كمنػػػػػو قكلػػػػػو تعػػػػػالى: (يػػػػػدو الفاسػػػػػؽً مػػػػػررت بز )نحػػػػػك:  ,الةةةةةذم .4

 .(5)َّزي
 منكسر قمبو".الميـ أنا عبدؾ المسكيف ال" , كقكلؾ:(مررت بزيدو المسكيف)نحك:  ,الترحم .5
 .(6)َّجض مص خص حصُّٱ, كقكلو تعالى: (الدابر ال يعكد أمس)نحك:  ,التأكيد .6
 .(جمي كريـو أبكاىيما لئيـو أحدىمامررت برجميف عربي كع): نحك ,التفصيل .7
 .(نافعو ثكابييا أك شائع احتسابيياتصدقت بصدقةو كثيرةو, أك قميمة )نحك:  ,اإلبهام .8
 .(اعية أقداميـ كالساكنة أجساميـالطائعيف كالعاصيف السيرزؽ اهلل عباده )نحك:  ,التعميم .9

 
 
 
 
 

                                                           

ح األشػمكنى أللفيػة ابػف شػر ك (, 947/ 2) , المػرادم,( انظر: تكضيح المقاصد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ابػف مالػؾ1)
 (.317/ 2) , األشمكني,مالؾ

, ابػف شرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 317/ 2) , األشمكني,( انظر: شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾ2)
 (.145/ 3) , السيكطي,ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامعك (, 191/ 3) عقيؿ,

 [.92( ]النساء: 3)
 [.2]الفاتحة:  (4)
 [.98لنحؿ: ]ا (5)
 [.51]النحؿ:  (6)
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 نعوته:ما يتبع فيه النعت م - ث

 :(1)كالٌنعتي يتبع منعكتو في عشرة أشياء

فػراده, كتثنيتػو, كجمعػو, كتػذكيره, كتلنيثػو, إال  في رفعو, كنصبو, كجٌره, كتعريفو, كتنكيره, كا 
, فيتبعػو حينئػذ كجكبػان فػي اإلعػراب كالتعريػػؼ إذا كػاف النعػت سػببيان غيػرى متحمػؿ لضػمير المنعػكت

 كالتنكير فقط, كيراعى في تلنيثو كتذكيره ما بعده, كيككف مفردان دائمان.

(,) فنقػػكؿي فػػي النيعػػت الحقيقػػي: (,) جػػاءى الرجػػؿي العاقػػؿي )جػػاءىت فاطمػػةي  رأيػػتي الرجػػؿى العاقػػؿى
 العاقمةي(, كىكذا.

ـي أىبػػػكه(, جػػػاءى الرجػػػؿي ) أمػػػا فػػػي النعػػػت السػػػببي, فنقػػػكؿ: ـي أىبكىمػػػػا(,ك) الكػػػري  الػػػرجالًف الكػػػري
ـي أىبكىـ(.  ك)الرجاؿي الكري

 أقسام النعت:  - ج

 :(2)قسميفإلى  كينقسـ النعت

فػػي حكمػػو, نحػػك: جػػاء  مػػا يػػدؿ عمػػى معنػػى فػػي نفػػس منعكتػػو, أك مػػا ىػػك النعةةت الحقيقةةي: .1
 خالد األديب.

تبكع, نحػك: جػاء اط بػالمما يػدؿ عمػى معنػى فػي شػيء بعػده, لػو صػمة كارتبػ النعت السببي: .2
 الرجؿ الحسف خطو.

 الفصل بالمضاف إليه: - فاصل األولال
إذا كػػػاف التػػػابع معرفػػػة؛ ألف الفاصػػػؿ حينئػػػذ يفيػػػد التعريػػػػؼ  -ىنػػػا  - يجػػػب كقػػػكع الفصػػػؿ

 زع المضاؼ إليو عمى النحك اآلتي:المطمكب في المتبكع النكرة المحضة, كتك 
 مى النحك اآلتي:عكتكزع اسم معرفة:  .1
 رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱ قػػاؿ تعػػالى: ل(:أ)ة معةةرف بةةاسةةم  - أ

 .(3)َّزئ

                                                           

(, 272/ 3) , ابػف ىشػاـ,أكضح المسػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾك (, 14)ص:  , الصنياجي,( انظر: اآلجركمية1)
/ 3) , ابف عقيػؿ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾك (, 285)ص:  , ابف ىشاـ,شرح قطر الندل كبؿ الصدلك 

 (.145/ 3) لسيكطي,, اىمع اليكامع في شرح جمع الجكامعك (, 192
/ 3) , الغاليينػي,جامع الدركس العربيةك (, 270/ 3) , ابف ىشاـ,انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (2)
224.) 
 [.37]النبل:  (3)
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 كات(. السم) رب( بالمضاؼ إليو) , كفصؿ بينو كبيف منعكتو(1)الرحمف( نعت)
الػػرحمف( بالػػذكر دكف غيػػره مػػف األسػػماء الحسػػنى؛ ألف فػػي معنػػاه ) خػػص اسػػـ -ىنػػا  -ك
 .(2)ماف بيـأف ما يفيضو مف خير عمى المتقيف في الجنة ىك عطاء رحإلى  إيماء

 .(3)في كاحد كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ
 .(4)َّجس مخ جخ مح جح مجُّٱ قاؿ تعالى: اسم عمم: - ب

 - إبػراىيـ(, ككرد الفصػؿ) , كفصػؿ بينيمػا بالمضػاؼ إليػو(5)ضػيؼ() المكرميف(: نعت ؿ)
 .(6)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ -ىنا 
 .(7)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱ اؿ تعالى:ق اسم نكرة: .2

 أم: بعضػػػػػيا فػػػػػكؽ بعػػػػػض, كفصػػػػػؿ بينيمػػػػػا بالمضػػػػػاؼ إليػػػػػو ؛)سػػػػػبع( طباقػػػػػان(: نعػػػػػت ؿ)
 .(9)في ستة مكاضع مف القرآف الكريـ -ىنا  - , ككرد الفصؿ(8)سماكات()

 .(10)َّيب ىب نب مب زب ربُّٱ قاؿ تعالى: اسم نكرة مضاف إلى ضمير: .3

فػػي  -ىنػػا  - ربػػؾ(, ككرد الفصػػؿ) صػػؿ بينيمػػا ب, كف(11)الكجػػو() )ذك الجػػالؿ(: نعػػت ؿ
 .(12)مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ

 

 
                                                           

 (.1268/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (1)
 (.49/ 30) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير2)
/ ص: 37/ النبل: 10/ الطالؽ: 169, 160, 128, 40/ الصافات: 11/ السجدة: 34: مريـ: ( المكاضع3)

 /30/ القصص: 63, 15/ الفرقاف: 56/ األنبياء: 80/ طو: 23/ الفتح: 16األحقاؼ:  /85/ غافر: 52
 :  .74, 21/ الصافات: 20/ السجدة: 30الرـك

 [.24]الذاريات:  (4)
 (.312/ 9) , دركيش,بيانو( انظر: إعراب القرآف ك 5)
 .185/ البقرة: 24( انظر: الذاريات: 6)
 [.15( ]نكح: 7)

 (.228/ 10) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (8)
 .61, 50/ مريـ: 2/ الطالؽ: 21/ ؽ: 15/ نكح: 3( المكاضع: الممؾ: 9)
 [.27( ]الرحمف: 10)

 (.1199/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (11)
 .18/ النجـ: 27( المكاضع: الرحمف: 12)
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 كتكزع عمى النحك اآلتي:ضمير,  .4
 .(1)َّحت جت هب مب خبُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )هم(: - أ

 :الضمير ىـ(, كالمراد بدينيـ الحػؽ) دينيـ(, كفصؿ بينيما بالمضاؼ إليو) ػالحؽ( نعت ل)
 .(2)جزاؤىـ الكاجب عميو

 .(3)في اثني عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - كرد الفصؿك 
 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: الضةةةمير )هةةةاء الغائةةةب(: - ب

 .(4)َّىم

 - ىػػاء الغائػػب(, ككرد الفصػػؿ) , كفصػػؿ بينيمػػا بالضػػمير(5)عبػػاده() ػالػػذيف آمنػػكا( نعػػت لػػ)
 .(6)في أربعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا 

 .(7)َّنن من زنُّٱ قاؿ تعالى: مير )هاء الغائبة(:الض - ت
يػر ىػػذا ىػاء الغائبػة(, كلػـ يػرد غ) , كفصػؿ بينيمػا بالضػػمير(8)سػيرتيا() األكلػى(: صػفة ؿ)

 المكضع في القرآف الكريـ.
 .(9)َّمئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ : قاؿ تعالى:الضمير )ياء المتكمم( - ث

يػاء ) بينيمػا بالضػمير, كفصػؿ (10)نعمتػي() )اليًتي( اسـ مكصكؿ في محػؿ نصػب نعػت ؿ 
 .(11)في سبعة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - المتكمـ(, ككرد الفصؿ

                                                           

 [.25]النكر:  (1)
 (.587/ 6) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
/ 42/ المعػارج:  11/ الحشػر: 45/ الطػكر: 25/ النػكر: 63/ االنبياء: 28/ التكبة: 62( المكاضع: األنعاـ: 3)

 .55ر: / النك 15/ يكسؼ: 101/ ىكد: 142/ البقرة:  83الزخرؼ: 
 [.23]الشكرل:  (4)
 (.29/ 9) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو5)
 .59, 15/ النمؿ:  7/ المائدة: 23( المكاضع: الشكرل: 6)

 [.21]طو:  (7)
 (.176/ 6) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو8)
 [.40( ]البقرة: 9)
 (.90/ 1) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو10)
/ 18, 10/ الزمػػػػػر: 53/ الزمػػػػػر: 28/ النمػػػػػؿ: 52/ الكيػػػػػؼ: 93/ يكسػػػػػؼ: 47, 40المكاضػػػػػع: البقػػػػػرة: ( 11)

/  56/العنكبػكت:  62, 27/ القصػص: 17/ الفرقاف: 105/ األنبياء: 27/ النحؿ: 31/ إبراىيـ:  69الزخرؼ: 
 .3سبل: 



465 
 

 .(1)َّري ٰى ين ىن نن منُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )كم(: - ج

ىنػا  - كـ(, ككرد الفصؿ) , كفصؿ بينيما بالضمير(2)ربكـ() )اليًذم( اسـ مكصكؿ نعت ؿ
 .(3)القرآف الكريـفي خمسة كعشريف مكضعان محتمالن مف  -

 .(4)َّزت رت يب ىب نب مبُّٱ: قاؿ تعالى: الضمير )كاف الخطاب( - ح
 -ىنػػا  - كػػاؼ الخطػػاب(, ككرد الفصػػؿ) , كفصػػؿ بينيمػػا بالضػػمير(5)ربػػؾ() ذم(: صػػفة)

 .(6)في عشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ
 .(7)َّجه ين ىن من خن حنُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )نا المتكممين(: - خ

فػػي  -ىنػػا  - نػػا(, ككرد الفصػػؿ) , كفصػػؿ بينيمػػا بالضػػمير(8)آبائنػػا() ت ؿاألكلػػيف(: نعػػ) 
 .(9)عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ ةثماني

 بجممة ال محلَّ لها من اإلعراب: الفصل - الفاصل الثاني

ختالؼ بالجممػة المعترضػة, كالتػي تضػيؼ معػاني جديػدة تختمػؼ بػا -ىنػا  - يجػكز الفصػؿ
 ك اآلتي:أنكاعيا, عمى النح

 

                                                           

 [.21( ]البقرة: 1)
 (.53/ 1) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
/ النساء: 20/ األحقاؼ: 34/ الجاثية: 23/ فصمت: 126/ الصافات:  19/ الكيؼ: 21لمكاضع: البقرة: ( ا3)
/ األنبيػػػػػػاء: 71, 63/ طػػػػػػو: 32/ يػػػػػػكنس: 111/ التكبػػػػػػة: 150, 130, 22, 94/ االنعػػػػػػاـ: 25, 23, 23, 1

 .40/ فاطر: 4/ األحزاب: 14/ السجدة: 76, 49, 27/ الشعراء: 103
 [.78]الرحمف:  (4)
 (.297/ 3) ,لدعاسا ,( انظر: إعراب القرآف5)
/ الحجػػػر: 96, 74/ الكاقعػػػة: 52/ الحاقػػػة:  13/ محمػػػد: 71/ الزمػػػر: 83/ ص: 19( المكاضػػػع: الشػػػعراء: 6)

/  97/ طػػػو: 95/ يكسػػػؼ:  1/ األعمػػػى:6/ االنفطػػػار:15/ األحقػػػاؼ: 78/ الػػػرحمف: 1/ العمػػػؽ: 3/ الشػػػرح:40
 .50, 50/ األحزاب: 19/ النمؿ: 214الشعراء: 

 [.36]القصص:  (7)
 (.327/ 7) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو8)
/ القصص: 10/ الحشر: 48/ الكاقعة: 35/ الدخاف: 171, 132, 111, 122, 81( المكاضع: الصافات: 9)

 .24/ المؤمنكف: 62/ الكيؼ:  86/ النحؿ: 24/ يكسؼ: 128,  29/ األنعاـ: 36
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 حن جن مم خمُّٱ قاؿ تعالى: الفصل بجممة الشرط المعترضة المحذوف جوابها: - أ
ـه( كصػػفتو )عظػػيـه  ,(1)َّ خن , كجممػػة (حيػػث فصػػؿ بجممػػة الشػػرط )لػػك تعممػػكف( بػػيف )قسػػ
 تفيد التعميؽ. -ىنا  -الشرط 

أنػػو ال يجػػكز الفصػػؿ بػػيف الصػػفة كالمكصػػكؼ بػػلجنبي إال أف يكػػكف  (2)كيػػرل ابػػف عصػػفكر
, كلػػـ يػػرد غيػػر (3)جممػػة اعتػػراض, كىػػي التػػي يكػػكف فييػػا تلكيػػد كتبيػػيف لمعنػػى مػػف معانيػػوالفاصػػؿ 

 ىذا المكضع في القرآف الكريـ. 

 رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئُّٱ قػػاؿ تعػػالى: الفصةةل بجممةةة جةةواب القسةةم: - ب
 .(4)َّىت نت مت زت
( بالجر صفة ؿ) أف  عػالـ الغيػب( ؛ لػيعمـ) قسػـ, كأتبػع القسػـ بقكلػو( ربي(, )لتػلتينكـ) عالـً

الرسػكؿ؛ ليػدؿ عمػى إلػى  كربػي( مضػافان ) إنباتيا مف الغيب الذم تفرد بو تعالى, كجػاء القسػـ بقػكؿ
 , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.(5)شدة القسـ

 .(6)َّخن حن جن يم ىم ممُّٱ قاؿ تعالى: الفصل بالجممة المفسرة: - ت
مػػرؤ غيػػر ذم كلػػد, كىػػذا لػيس لػػو كلػػد(: فػػي مكضػع الصػػفة ؿ)امػػرؤ(, كالتقػػدير: إف ىمػؾ ا)

, كلػـ يػرد غيػر (7)دليؿ عمى جكاز الفصؿ بيف النعت كالمنعكت بالجممة المفسرة في باب االشتغاؿ
 ىذا المكضع في القرآف الكريـ.

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّٱ قػاؿ تعػالى: الفصل بالجممةة االعتراضةية: - ث
َّ َُّّ(8). 

 

                                                           

 [.76( ]الكاقعة: 1)
ك عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي المعػركؼ بػلبي الحسػف بػف عصػفكر النحػكم اإلشػبيمي, صػاحب كتػاب ى (2)

 (.357)ص:  , السيكطي,ق. انظر: بغية الكعاة663الممتع في التصريؼ كالمقرب ... كغيرىا, تكفي سنة 
 (.221/ 2) معاني القرآف, الزجاج, (3)
 [.3( ]سبل: 4)
/ 8) , أبػػػك حيػػػاف,البحػػػر المحػػػيط فػػػي التفسػػػيرك (, 1062/ 2) , العكبػػػرم,قػػػرآف( انظػػػر: التبيػػػاف فػػػي إعػػػراب ال5)

519.) 
 [.176( ]النساء: 6)
 (.150/ 4) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير7)
 [.48-46( ]الرحمف: 8)
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 ء ربكمػا تكػذباف(, ككرد الفصػؿفبػلم آال) , كفصؿ بينيما بقكلػو(1)جنتاف() ذكاتا(: صفة ؿ)
 .(2)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ -ىنا  -

 )ال( النافية الزائدة: الفصل ب - الفاصل الثالث
كىك يفيد في المعنى نفي النعت, كلكنو يتعيف تكػرار الفاصػؿ  - ىنا – يجكز تحقؽ الفصؿ

ف المنفيتػػاف متعاكسػػتيف فػػي مػػع نعػػت آخػػر معطػػكؼ عمػػى األكؿ, فػػإذا كانػػت الصػػفتاف المتعاطفتػػا
كاعمػػـ أف نفػػي كصػػػفيف , "(3)المعنػػى, دؿي ذلػػؾ عمػػى اتصػػاؼ المنعػػكت بالصػػفة المتكسػػطة بينيمػػا

 .(4)بحرؼ )ال( قد يستعمؿ في إفادة إثبات كصؼ ثالث ىك كسط بيف حالي ذينؾ الكصفيف"
 .(5)َّمع جع مظ حط مض خض حض جض مصُّٱ قاؿ تعالى:

 .(6)بكر( صفة) فارض( صفة,) أك مكقع ما يمييا, ؼ نافية كال تؤثر في حركة -ىنا  - ال()
نمػػا  كأىراد بالفػػارض الميسػػنية, كبػػالًبٍكر الصػػغيرة, كبػػالعىكاف اليتػػي ىػػي بػػيف الصػػغيرة كالكبيػػرة, كا 

 .(7)كل كلذلؾ جعمت العكاف مثال لمشدةاختيرت ليـ العكاف؛ ألنيا أنفس كأق
الفاصػؿ يسػتعمؿ فػي إرادة مجػرد نفػي  أما إذا لـ تكف الصفتاف متعاكستيف في المعنػى, فػإف

يفيػد  -ىنػا  - ذينؾ الكصفيف, كال يقصد إثبات كصؼ آخر كسط بينيمػا, كىػك الغالػب, كالفاصػؿ
 تلكيد النفي فقط.

 .(8)َّمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخُّٱقاؿ تعالى: 

إلػػى ذراه,  اليحمػػكـ( مػػف أسػػماء جيػػنـ, كقيػػؿ: ىػػك جبػػؿ فػػي النػػار أسػػكد, يفػػزع أىػػؿ النػػار)
 جدكنو أشد شيء كأمر.في

 

                                                           

 (.1200/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف1)
 .64-62: / الرحمف48-46المكاضع: الرحمف:  (2)
, شػػػػرح التصػػػػريح عمػػػػى التكضػػػػيحك (, 321)ص:  , ابػػػػف ىشػػػػاـ,انظػػػػر: مغنػػػػي المبيػػػػب عػػػػف كتػػػػب األعاريػػػػب (3)

 (.180/ 2) المرادم,
 (.550/ 1) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير4)
 [.68( ]البقرة: 5)
 (.74 /1) , العكبرم,التبياف في إعراب القرآفك (, 193)ص:  , البياتي,( انظر: أدكات اإلعراب6)
البػديع فػي عمػـ ك (, 533/ 1) , ابػف التسػترم,المذكر كالمؤنثك (, 376)ص:  ,ابف األنبارم ,( انظر: األضداد7)

 (.550/ 1) , ابف عاشكر,التحرير كالتنكيرك (, 341/ 1) , ابف األثير,العربية
 [.44-42( ]الكاقعة: 8)
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ف كػػاف لػػػيس كػػػالظالؿ, ) :كقكلػػو ال بػػػارد كال كػػريـ(: صػػػفتاف لمظػػػؿ منفيتػػاف, فسػػػمي ظػػػالن كا 
كنفػػي عنػػو بػػرد الظػػؿ كنفعػػو لمػػف يػػلكم إليػػو, كال كػػريـ: تتمػػيـ لنفػػي صػػفة المػػدح فيػػو, كتمحيػػؽ لمػػا 

 .(1)ليويتكىـ في الظؿ مف االستركاح إليو عند شدة الحر, أك نفي لكرامة مف يستركح إ
 .(2)في ستة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

 الفصل بالعامل:  - الفاصل الرابع
بالعامػػػؿ المتػػػلخر عػػػف معمكلػػػو المتبػػػكع؛ ألنػػػو لػػػيس بػػػلجنبي  -ىنػػػا  - يجػػػكز كقػػػكع الفصػػػؿ

 :لتي, كذلؾ كما ي(3)عنو
 مي زي ري ٰى ين ىنُّٱ : قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:الفصةةةةةل بالفعةةةةةل أو مةةةةةا يعمةةةةةل عممةةةةةه - أ

 .(4)َّىي ني
 , كاألصػؿ:(5)أتخػذي() لفظ الجاللة اهلًل( بالعامؿ المتػلخر) فاطًر( كمنعكتو) فصؿ بيف النعت

 , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. يرى اهلًل فاطًر السماكات كاألرضأتخذ كليان غأ 
بتػػدأ معمػػكالن إذا كػػاف المتبػػكع خبػػران مقػػدمان, كذلػػؾ باعتبػػار خبػػر المالفصةةل بالمبتةةدأ المتةةأخر:  - ب

 لممبتدأ.

 .(6)َّحج مث هت مت خت حت جت هبُّٱ قاؿ تعالى:

(, " , كفصؿ بينيما بالمبتدأ(7)اهلل() صفة ؿ: )فاطر السماكات( فػال يضػر الفصػؿ بػيف )شؾه
في مكضعيف محتممػيف مػف القػرآف  -ىنا  - , ككرد الفصؿ(8)المكصكؼ كصفتو بمثؿ ىذا المبتدأ"

 .(9)الكريـ

 

 

                                                           

 (.85/ 10) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير1)
 .31-30/ المرسالت: 35/ النكر: 44-42, 33/ الكاقعة: 71, 68المكاضع: البقرة: ( 2)
 (.287/ 3) ,ابف مالؾ ,( انظر: شرح التسييؿ3)
 [.14( ]األنعاـ: 4)
 (.97/ 7) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف5)
 [.10( ]إبراىيـ: 6)
 (.764/ 2) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف7)
 (.414/ 6) , أبك حياف,( البحر المحيط في التفسير8)
 .36/ الجاثية: 10( المكاضع: إبراىيـ: 9)
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 بحرف الجر الزائد:الفصل  - الخامسالفاصل 

 نى, كمف األمثمة عمى ذلؾ:لمداللة عمى تلكيد المع ؛-ىنا  - يجكز كقكع الفصؿ

 .(1)َّمص خص حص مس خس حسُّٱ :قاؿ تعالى

(: الخبرك) ما(: زائدة,ك) )جند(: مبتدأ,  .(2)ىنالؾ(: نعت, ك)ميزـك
 .(3)َّىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ كقكلو تعالى:

 .(4)صكرة() ػمة نعت لما( زائدة, كالجم) يجكز أف تككف: )ما شاء(
 يف في القرآف الكريـ.كلـ يرد غير ىذيف المكضع

 الفصل بالمعمول: - الفاصل السادس
 هب مب خبُّٱ فيقػع الفصػؿ بشػبو الجممػة التػي تتعمػؽ بػو, قػاؿ تعػالى:بمعمول التةابع:  - أ

 .(5)َّجت

يسير(, كأفاد الفصؿ ) حشر(, كالنعت) عمينا( بيف المنعكت) جاء بالجار -ىنا  - فالفصؿ
 .(6)معنى الحصر

 .(7)َّزث رث يت ىت نت متُّٱ كقاؿ تعالى:

 لػػػدينا( بػػػيف النعػػػت) و الجممػػػةبلمػػػا جميػػػعه محضػػػركف لػػػدينا, ففصػػػؿ بشػػػف كػػػؿ ا  كاألصػػػؿ: ك 
جميعه() محضركف( كمنعكتو)

(8). 

 .(9)في ثمانية مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

                                                           

 [.11( ]ص: 1)
 (.1098/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (2)
 [.8]االنفطار:  (3)
 (.1274/ 2) , العكبرم,انظر: التبياف في إعراب القرآف (4)
 [.44( ]ؽ: 5)
 (.321/ 26) , صافي,جدكؿ في إعراب القرآف( انظر: ال6)
 [.32( ]يس: 7)
 (.8/ 23) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف8)
/ الفرقػاف:  8/ النازعػات: 22/ القيامػة: 10/ المدثر: 40/ الحجر: 83/ ص: 32/ يس: 44( المكاضع: ؽ: 9)

38. 



470 
 

 ىق يف ىفُّٱ ؽ بػو, نحػك قكلػو تعػالى:كيقع بشبو الجممة التي تتعمػ بمعمول المتبوع: - ب
 .(1)َّيق

ىنػا  - , ككرد الفصؿ(2)يكمئذ() الممؾ( بمعمكؿ المتبكع) )الحٌؽ( كمنعكتو فصؿ بيف النعت
 .(3)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ -

 يب  ىبُّٱ بخبػػر المبتػػدأ باعتبػػاره معمػػكالن لػػو, نحػػك قكلػػو تعػػالى: -أيضػػان –كيقػػع 

 .(4)َّمت زت رت

(: مبتػػدأ,) , كال يضػػر الفصػػؿ )لكيػػؿ( مػػف عػػذاب شػػديد(: صػػفةك) لمكػػافريف(: خبػػره,ك) كيػػؿه
فػي خمسػة مكاضػع محتممػة مػف القػرآف  -ىنػا  - , ككرد الفصػؿ(5)بالخبر بػيف الصػفة كالمكصػكؼ

 .(6)الكريـ

 َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱ قػاؿ تعػػالى: :(7)بمعمةول عامةةل المتبةوع )معمةةول المضةةاف( - ت
 .(8)َّرئ ّٰ  ِّ ُّ

 الكريـ. , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف(9)فظ الجاللةعالـً الغيب(: بالجر صفة لم)
 )إال(: الفصل ب - الفاصل السابع

مع الجممة المنفية, كيفيد الفاصؿ التلكيد بقصر المتبكع عمى  -ىنا  - يتحقؽ جكاز الفصؿ
 ىل مل خل مك لك هش مش هس مسُّٱ عميػف سػكاه, كمػف ذلػؾ قكلػو تعػالى:التابع فقط, كنفيو 

 .(10)َّجم يل

                                                           

 [.26]الفرقاف:  (1)
 (.9/ 19) ي,, صاف( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف2)
 .113/ الصافات: 26( المكاضع: الفرقاف: 3)

 [.2]إبراىيـ:  (4)
 (.407/ 6) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير5)
 .217/ البقرة: 60/ الذاريات: 27/ ص: 7-6/ اليمزة: 2( المكاضع: إبراىيـ: 6)

, ى شػػػرح األشػػػمكنى أللفيػػػة ابػػػف مالػػػؾحاشػػػية الصػػػباف عمػػػك (, 287/ 3) ,ابػػػف مالػػػؾ ,انظػػػر: شػػػرح التسػػػييؿ (7)
 (.167) , الشبكؿ,أسمكب النعت في القرآف الكريـك (, 84/ 3) الصباف,

 [.92-91( ]المؤمنكف: 8)
 (.540/ 6) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو9)
 [.36-35( ]الحاقة: 10)
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مػػف غسػػميف(: نعػػت ك) إال(: أداة حصػػر,ك) حمػػيـ(,) افيػػة, ك)طعػػاـ(: معطكفػػة عمػػىال(: ن)
 إال(.) , ففصؿ بينيما بلداة االستثناء(1)لطعاـ

 .(2)في أربعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ
 والمتتبع لمواضع الفصل النحوي بين النعت والمنعوت يالحظ ما يأتي: 

الجممػة التػي ك ال النافيػة, ك المعمػكؿ, ك المضػاؼ إليػو, : )سبعة فكاصؿ, كىػيبمغ عدد الفكاصؿ  -
ال, ك ال محٌؿ ليا مف اإلعراب,   حرؼ الجر الزائد(. ك العامؿ, ك ا 

بمػػغ عػػػدد مكاضػػػع الفصػػؿ بالمضػػػاؼ إليػػػو مائػػة كثمانيػػػة كعشػػػريف مكضػػعنا؛ ألف الفصػػػؿ بػػػيف  -
ا مف الفصؿ بيف النعت كمنعكتو, كبالتا  لي فاألكلى ىك اتصاليما. المتضايفيف أشد قبحن

بمغ عػدد مكاضػع الفصػؿ بػالمعمكؿ سػتة عشػر مكضػعنا؛ ألف العػرب تكسػعت فيػو؛ لكثرتػو فػي  -
 الكالـ, كلكف يشترط فيو أال يككف أجنبينا عف الصفة أك المكصكؼ.  

عمػػى الػػرغـ مػػف جػػكاز الفصػػؿ بػػيف النعػػت كالمنعػػكت فػػي حػػاالت معينػػة إال أف التػػرابط بينيمػػا  -
 فصؿ؛ ألنيما كالشيء الكاحد, كذلؾ يعتمد عمى نكع الفاصؿ. يقتضي عدـ ال

أجاز النحػاة الفصػؿ بػيف النعػت كمنعكتػو إذا كػاف الفاصػؿ معمػكؿ الكصػؼ أك المكصػكؼ أك  -
العامػػؿ فيػػو, أك االسػػتثناء, أك الجممػػة التػػي ال محػػؿ ليػػا, أك ال النافيػػة؛ ألنيػػا ليسػػت أجنبيػػة, 

لقػرآف الكػريـ؛ لتػرابط الصػفة كالمكصػكؼ, كألنيمػا ككردت جميعيا فػي مكاضػع قميمػة جػدنا مػف ا
ف فصػمنا بينيمػػا بالفكاصػؿ السػػابقة فيػك جػػائز؛  كالشػيء الكاحػد, فاألصػػؿ ىػك عػػدـ الفصػؿ, كا 

نما ليا عالقة بالصفة أك المكصكؼ.   ألنيا ليست أجنبية, كا 
 

 بين التوكيد والمؤكد: النحوي الفصل - المطمب الثاني
 لغة: التوكيد  - أ

ك)أكػد( الشػيء كككػده, كالػكاك  أكػد(, كىػك لغػة فػي التككيػد,) لكيد( مصدر لمفعػؿأ ؾ د: )الت
 .(3)أفصح

أم: شػػددتو,  ؛تػػو كآكدتػػو إيكػػادان, كبػػالكاك أفصػػحيقػػاؿ: أككدتػػو كأكد" كجػػاء فػػي لسػػاف العػػرب:
 .(4)كتككد األمر كتلكد بمعنى كاحد"

                                                           

 (.203/ 10) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو1)
 .4/ الحجر: 48/ الزخرؼ: 36 -35/ الحاقة: 208: ( المكاضع: الشعراء2)

 (.19)ص:  , الرازم,انظر: مختار الصحاح (3)
 (.466/ 3) , ابف منظكر,( لساف العرب4)
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ذا حمفت فككدكيقاؿ: ككدت اليميف, كاليمز في العقد أجكد, كتقكؿ: إذا عقدت فل  .(1)كد, كا 

كيػدخؿ التككيػد فػي الكػالـ إلخػراج الشػؾ كتثبيػػت المعنػى فػي الػنفس, كفػي األعػداد إلحاطػػة 
األجػػزاء, كقػػاؿ الصػػاغاني: التككيػػد دخػػؿ فػػي الكػػالـ عمػػى كجيػػيف: تكريػػر صػػريح, كغيػػر صػػريح, 

كالقـك ) كعينو(,رأيت زيدان زيدان(, كغير الصريح نحك قكلؾ: )فعؿ زيد نفسو ) فالصريح نحك قكلؾ:
 .(2)أنفسيـ كأعيانيـ(

 اصطالحًا: - ب

التيككيد: كيقاؿ فيو: تلكيد, كما يقػاؿ فػي فعمػو: أٌكػدٌت, ككٌكػدٌت, كالتٌلكيػد ىػك: تمكػيف معنػى 
 .(3)القكؿ عند الٌسامع

كالتككيد مصدر سمي بو التابع المخصػكص, كيقػاؿ: أٌكػد تلكيػدان, ككٌكػد تككيػدان, كىػك بػالكاك 
 .(4)أكثر

 :(5)ابف مالؾ في ألفيتو بقكلو كذكره
 مةةةةةةةةع ضةةةةةةةةمير طةةةةةةةةاب  المؤكةةةةةةةةدا... بةةةةةةةةالنفس أو بةةةةةةةةالعين االسةةةةةةةةم أكةةةةةةةةدا 

   
 مةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةيس واحةةةةةةةةةةد تكةةةةةةةةةةن متبعةةةةةةةةةةا.. .واجمعهمةةةةةةةةةةا بأفعةةةةةةةةةةل إن تبعةةةةةةةةةةا 

   
 :(6)أقسام التوكيد - ت

؛ كىػػذا يكػػكف فػػي )كاهلًل ًإنِّػػي ضػػعيؼه إٌنػػي ضػػعيؼ(إعػػادة المؤكِّػػد بمفظػػو, كقكلػػؾ: الّمفظةةّي:  .1
(, كالضمائر نحك قكلػو تعػالى:األسماء ال  حج مث هتُّٱ ظاىرة نحك: )جاءى عميس عميس

                                                           

 (.466/ 3) , ابف منظكر,لساف العربك (, 320/ 9) , الزبيدم,( انظر: تاج العركس1)
, أصػكؿ النحػك العربػيك (, 466/ 3) منظكر,, ابف لساف العربك (, 320/ 9) , الزبيدم,( انظر: تاج العركس2)

 (.394/ 1) عيد,
 (.705/ 2) , الجذامي,( الممحة في شرح الممحة3)
شػرح األشػمكنى أللفيػة ابػف ك (, 967/ 2) , المػرادم,( انظر: تكضيح المقاصد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ابػف مالػؾ4)

 (.293/ 3) بف ىشاـ,, اأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 334/ 2) , األشمكني,مالؾ
 (.45)ص:  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (5)
, تكضػيح المقاصػد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ابػف مالػػؾك (, 705/ 2) , الجػذامي,( انظػر: الممحػة فػي شػرح الممحػة6)

شرح األشػمكنى أللفيػة ابػف ك (, 206/ 3) , ابف عقيؿ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾك (, 967/ 2) المرادم,
جػػامع الػػدركس ك  ,(293/ 3) , ابػػف ىشػػاـ,أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 334/ 2) , األشػػمكني,مالػػؾ
 (,232/ 3) , الغالييني,العربية
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(, كالحيركؼ نحك: )ال, ال أبكحي بالسٌر(, (1)َّجح مج , كاألفعاؿ نحك: )جاءى جاءى عميس
, جاءى عميس  مؿ نحك: )جاءى عميس  (.كالجي

زالػةي مػا فػي نفسػًو كفائدةي التككيًد المفظيِّ تقريري المؤكًد فػي نفػًس السػامًع كتمكينيػوي فػي قمبًػ ًو, كا 
 مف الش بية فيو.

 ىك إعادة الٌشيء المؤكيد بما يدٌؿ عمى معناه, كىك عمى ضربيف:المعنوّي:  .2

جػاء ) المؤكػد, كلػو لفظػاف: الػنفس كالعػيف, كذلػؾ نحػك:إلػى  ما يرفع تػكىـ مضػاؼ الضرب األول:
 ير: جاء خبر زيد أك رسكلو.التقد زيد(, كىك يرفع تكىـ أف يككف) ػزيد نفسو(, فنفسو: تككيد ل

ضػػمير يطػػابؽ المؤكػػد, إلػػى  جػػاء زيػػد عينػػو(, كال بػػدي مػػف إضػػافة الػػنفس أك العػػيف) ككػػذلؾ:
 ك)جاءت ىند نفسيا أك عينيا(. نحك: )جاء زيد نفسو أك عينو(

ف كػػػػاف  جػػػػاء الزيػػػػداف أنفسػػػػيما أك ) لمؤكػػػػد بيمػػػػا مثنػػػػى أك مجمكعػػػػان جمعتيمػػػػا, فتقػػػػكؿ:اكا 
 جاء الزيدكف أنفسيـ أك أعينيـ(.ك) نداف أنفسيما أك أعينيما(جاءت الي( ك)أعينيما

 ىػك مػا يرفػع تػكىـ عػدـ إرادة الشػمكؿ, كالمسػتعمؿ لػذلؾ: كػؿ ككػال ككمتػا كجميػع. الضرب الثةاني:
جػػاء الركػػب كمػػو أك ) كػػؿ, جميػػع( مػػا كػػاف ذا أجػػزاء يصػػح كقػػكع بعضػػيا مكقعػػو, نحػػك:) ػكيؤكػػد بػػ
 يعيا(.ك)جاءت القبيمة كميا أك جم جميعو(

كمتػػا( المثنػػى المؤنػػث, ) ػجػػاء الزيػػداف كالىمػػا(, كبػػ) كػػال( المثنػػى المػػذكر, نحػػك:) ػكيؤكػػد بػػ
 إلى ضمير يطابؽ المؤكد. كال بدي مف إضافتيا كميا جاءت الينداف كمتاىما(,) نحك:

 الفصل بالمعمول: - ولالفاصل األ 
 ميُّٱ ذلػؾ قكلػو تعػالى:, كمػف (2)يجكز الفصؿ بيف التككيد كالمؤكد بغير األجنبي المحض

 .(3)َّٰى ٰر ٰذ يي ىي

بمػػا آتيػػتيف( كىػػك لػػيس بػػلجنبي ) , كفصػػؿ بينيمػػا ب(4)يرضػػيف() كميػػف(: تككيػػد لمنػػكف فػػي)
 )كيرضيف كميف بما آتيتمكىف(. محض, إذا التقدير:

                                                           

 [.35( ]البقرة: 1)
 (.436/ 3) , حسف,النحك الكافيك (, 143/ 3) , السيكطي,انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (2)
 [.51( ]األحزاب: 3)
/ 11) , عضػيمة,دراسات ألسػمكب القػرآف الكػريـك (, 496/ 8) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسير ( انظر:4)
 (.287/ 3) ,ابف مالؾ ,شرح التسييؿك (, 4
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( لممضمر الػذم فػي) كأجاز أبك حاتـ كأبك إسحاؽ أف يككف التككيد آتيػتيٌف(, كالفػراء ) كيم ييفي
كترضػػى كػػٌؿ كاحػػدة مػػنيف(, كلػػيس المعنػػى: ) ألف المعنػػى لػػيس عميػػو, إذ كػػاف المعنػػى: ال يجيػػزه؛

 .(1))بما أتيتيف كٌميف(

كم يف( عمى تككيد الضمير فػي )يرضػيف(, كالنصػب عمػى تككيػد المنصػكب فػي ) فالرفع في
 , كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. (2))آتيتيف(

 ف إليه:الفصل بالمضا - اصل الثانيالف
 مث زثُّٱ كمػػػف ذلػػػؾ قكلػػػو تعػػػالى: ,لعػػػدـ جػػػكاز حذفػػػو -ىنػػػا  - يتعػػػيف كقػػػكع الفصػػػؿ

 .(3)َّىف يث ىث نث
 , كفصػػػػؿ بينيمػػػػا بالمضػػػػاؼ إليػػػػو(4)آياتنػػػػا() كميػػػػا(: تلكيػػػػد ؿك) آياتنػػػػا(: مفعػػػػكؿ بػػػػو ثػػػػاف,)

 )الضمير نا المتكمميف(.

 .(5)َّجح مج حجُّٱ كقكلو تعالى:

 )نا المتكمميف(. بآياتنا( بالمضاؼ إليو الضمير) د, كفصؿ بينيا كبيف المؤك(6)كميا(: تككيد)
 ىذيف المكضعيف في القرآف الكريـ.كلـ يرد غير 

 والمتتبع لمواضع الفصل النحوي بين التوكيد والمؤكد يالحظ ما يأتي: 
بػػػالمعمكؿ, الفصػػػؿ  الفصػػػؿ) بمػػػغ عػػػدد الفكاصػػػؿ بػػػيف التككيػػػد كالمؤكػػػد فاصػػػميف فقػػػط, كىمػػػا -

 بالمضاؼ إليو(.
ريـ؛ ألف الفاصػػػؿ لػػيس بػػػلجنبي ؿ بػػالمعمكؿ فػػػي مكضػػع كاحػػػد فقػػط مػػف القػػػرآف الكػػكرد الفصػػ -

 محض.
إف األصػػؿ أال يفصػػؿ بػػيف التككيػػد كالمؤكػػد؛ ألنيمػػا كالشػػيء الكاحػػد, كضػػيؽ النحػػاة الفصػػؿ  -

 فلجازكا الفصؿ بغير أجنبي محض. بينيما إلى أبعد حدكده,
 

                                                           

 (.220/ 3) ,لنحاسا ,رآف( انظر: إعراب الق1)
مػػػالء مػػػا مػػػف بػػػو الػػػرحمف مػػػف كجػػػكه اإلك (, 1059/ 2) , العكبػػػرم,( انظػػػر: التبيػػػاف فػػػي إعػػػراب القػػػرآف2) عػػػراب ا 

 (.194/ 2) , العكبرم,كالقراءات
 [.56( ]طو: 3)
 (.205/ 6) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو4)
 [.42( ]القمر: 5)

 (.288/ 3) ,لدعاس, اانظر: إعراب القرآف (6)
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 :بين البدل والمبدل منه النحوي الفصل - ثالمطمب الثال
 لغة: البدل  - أ

,  الَبةةَدُل: , كأىخػػان مكػػافى أىخو مىػػؼه مػػف الشػػيء, كالتبػػديؿ: التغييػػر, كاسػػتٍبدىٍلتي ثكبػػان مكػػافى ثىػػكبو خى
كنحكي ذلؾى الميبادىلةي 
(1). 

: قػػػكـه مػػػف  كبػػػديؿ الشػػػيء: غيػػػره, يقػػػاؿ: بىػػػدىؿه كبًػػػٍدؿه لغتػػػاف, كأبػػػدلت الشػػػيء بغيػػػره, كاألىٍبػػػداؿي
, إذا مات كاحده أىٍبػدىؿى اهلل مكانىػوي بػآخر, كيقػاؿ: ىػـ سػبعكف, أربعػكف الصالحيف ال تخميك الدنيا منيـ

 .(2)بالشاـ كثالثكف في سائر األرض ال يعرفكف كال يؤبو ليـ, قاؿ ابف دريد: الكاحدي بديؿ

: بػػدؿ ف لػػـ تػػلت لػػو ببػػدؿ, كأبدلتيػػو: إذا : الشػػيء كبديمػػوي, يقػػاؿ كالبػػدؿي بػػدلت الشػػي: غيرتػػوي, كا 
 .(4)بديؿ الشيء كتبديؿ بو, كاستبدلو كاستبدؿ بو: اتخذ منو بدالى, كالمبادلة: التبادؿ, كت(3)أتيت ببدلو

 اصطالحًا: - ب

ىػػك: ًإعػػالـي الٌسػػامع بمجمػػكعي االسػػميف عمػػى جيػػة البيػػاف مػػف غيػػر أف ينػػكل بػػاألٌكؿ  الَبةةَدلُ 
 .(5)منيما الٌطرح

 .(6)الٌتكريركالبدؿ تسمية بصرٌية, كالككفٌيكف يسٌمكنو الٌترجمة, كالتٌبييف, ك 

 :(7)كذكره ابف مالؾ في ألفيتو بقكلو
 واسةةةةةةةةةةةطٍة هةةةةةةةةةةةو المسةةةةةةةةةةةّمى بةةةةةةةةةةةدال.. .التةةةةةةةةةةةابع المقصةةةةةةةةةةةود بةةةةةةةةةةةالحكم بةةةةةةةةةةةال 

   
 عميةةةةةةةةه يمفةةةةةةةةةى أو كمعطةةةةةةةةةوٍف ببةةةةةةةةةل ... مطابقةةةةةةةةًا أو بعضةةةةةةةةةًا او مةةةةةةةةةا يشةةةةةةةةةتمل

   
 .(8)فالبدؿ: ىك التابع المقصكد بالنسبة بال كاسطة

                                                           

 (.45/ 8) , الفراىيدم,( انظر: العيف1)
(, 451/ 1) , الحميػرم,شمس العمـكك (, 1632/ 4) , الجكىرم,( انظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية2)
 (.39/ 1) , الفيكمي,المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرك (, 31)ص:  , الرازم,مختار الصحاحك 
 (.119)ص:  ,ابف فارس ,( مجمؿ المغة3)
 (.48/ 11) , ابف منظكر,( انظر: لساف العرب4)
 (.715/ 2) , الجذامي,( الممحة في شرح الممحة5)
 يشػرح األشػمكنك (, 1036/ 2) , المػرادم,تكضػيح المقاصػد كالمسػالؾك (, 715/ 2) مرجع السػابؽ,ال( انظر: 6)

 (.3/ 3) , األشمكني,أللفية ابف مالؾ
 (.49)ص:  , ابف مالؾ,( ألفية ابف مالؾ7)
 (.247/ 3) , ابف عقيؿ,( انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ8)
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لنعت كالتككيد كعطؼ البياف؛ ألنيف مكمالت المقصكد بالحكـ(: يخرج اك) التابع(: جنس,)
 بال كاسطة(: مخرج لعطؼ النسؽ.ك) لممقصكد بالحكـ,

 :(1)أقسام البدل - ت

(, ككقكلػو  األّول: بدل ُكّل من ُكةّل: كىػك بػدؿ الشػي ممػا ىػك طبػؽ معنػاه, كقكلػؾ: )ىػذا زيػده أخػكؾى
 .(2)ٌَّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيُّٱ تعالى:

 صراط( األكلى.) كؿ مفصراط( الثانية بدؿ كؿ مف ) جاءت
كىك بػدؿ الجػزء مػف كمػو, قمػيالن كػاف ذلػؾ الجػزء أك مسػاكيان, أك أكثػر,  الثّاني: بدل بعض من كّل:

 فو, أك ثمثيو(, )ىذا زيده كجيو(.أكمت الرغيؼ ثمثو, أك نص) نحك:

كضػػابطو أف يكػػكف البػػدؿ جػػزءان حقيقيػػان مػػف المبػػدؿ منػػو, كأف يصػػح االسػػتغناء عنػػو بالمبػػدؿ 
سكاء كػاف مػذككران كال يفسد المعنى بحذفو, كال بدي مف اتصالو بضمير يرجع عمى المبدؿ منو منو, 

 جت هب مب خب حبُّٱ, أك مقدر, كقكلو تعالى: (3)"ُثمَّ َعُموا َوَصمنوا َكِثيٌر ِمْنُهمْ كقكلو تعالى: "

 , أم: منيـ.(4)َّهت مت خت حت

عمػػػى معنػػػاه اشػػػتماالن بطريػػػؽ كىػػػك بػػػدؿ شػػػيء مػػػف شػػػيء يشػػػتمؿ عاممػػػو  الثّالةةةث: بةةةدل االشةةةتمال:
 .(5)َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱني زيده عقميو(, ككقكلو تعالى: )أعجب اإلجماؿ, نحك:

 )الشير(. قتاؿ( بدؿ اشتماؿ مف) جاءت
 كىك المراد بقكلو: أك كمعطكؼ ببؿ, كىك عمى قسميف:الرّابع: البدل المباين لممبدل منه: 

ؿ اإلضػراب كبػدؿ البػداء, نحػك: )أكمػت ما يقصد متبكعو كما يقصد ىك, كيسمى بػد أحدهما: - أ
 أنؾ تخبر أنؾ أكمت لحمان أيضان. خبزان لحمان( قصدت أكالن اإلخبار بلنؾ أكمت خبزان ثـ بدا لؾ

                                                           

/ 2) , الجذامي,الممحة في شرح الممحةك (, 364/ 3) , ابف ىشاـ,مالؾ( انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف 1)
شػرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػػة ك (, 1036/ 2) , المػرادم,تكضػيح المقاصػد كالمسػالؾ بشػرح ألفيػة ابػف مالػػؾك (, 716

 (.3/ 3) , األشمكني,شرح األشمكنى أللفية ابف مالؾك (, 249/ 3) , ابف عقيؿ,ابف مالؾ
 [.7-6( ]الفاتحة: 2)
 [.71( ]المائدة: 3)

 [.97]آؿ عمراف:  (4)
 [.217( ]البقرة: 5)
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نمػا غمػط  بدل الغمةط والّنسةيان: - ب كىػك مػا ال يقصػد متبكعػو, بػؿ يكػكف المقصػكد البػدؿ فقػط, كا 
آف, كال فػي الٌشػعر, كال فػي فصػػيح المػتكمـ فػذكر المبػدؿ منػو, كال يقػع شػيءه مػف ذلػؾ فػي القػر 

 الكالـ, نحك: )ىذا زيده عمرك( سبؽ الٌمساف عمى كجو الغمط إلى ذكر زيد.
 )ما( الزائدة: الفصل ب - الفاصل األول
 .(1)َّنت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّٱ قاؿ تعالى:
, كاألظيػػػر أنيػػػا مزيػػػدة؛ لتكػػػكف (2)مػػػثالن() بعكضػػػة(: بػػػدؿ مػػػفك) حػػػرؼ زائػػػد لمتككيػػػد,: )مػػػا(

 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ., كلـ يرد غ(3)داللتيا عمى التلكيد أشد
 الفصل بالمعمول: - الفاصل الثاني

 ىي مي خي حي جي يهُّٱ قػػاؿ تعػػالى:معمةةول العامةةل فةةي المبةةدل منةةه:  - أ

 .(4)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 إلػى النػكر(, كال يضػر الفصػؿ بػيف المبػدؿ منػو كالبػدؿ؛) إلى صراط( بدؿ مػف قكلػو:) قكلو:
 .(5)لتخرج() بإذف ربيـ( معمكؿ لمعامؿ في المبدؿ منو, كىك) ألف

 .(6)في تسعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

  لك هش مش هس مسُّٱ إذا كػػاف المتبػػكع ىػػك اسػػميا, قػػاؿ تعػػالى: الفصةةل بخبةةر النواسةةخ: - ب
 .(7)َّجم يل ىل مل خل

 - , ككرد الفصػػؿ(8)نسػػيان() ( كىػػكرٌبػػؾ( مرفػػكع, كفصػػؿ بينيمػػا بخبػػر )كػػاف) )رٌب( بػػدؿ مػػف
 .(9)في ثالثة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ -ىنا 

                                                           

 [.26( ]البقرة: 1)
 (.43/ 1) , العكبرم,( التبياف في إعراب القرآف2)
 (.362/ 1) , ابف عاشكر,( التحرير كالتنكير3)
 [.1( ]إبراىيـ: 4)
/ 11) , عضػيمة,رآف الكػريـ(, دراسػات ألسػمكب القػ406/ 6) , أبػك حيػاف,( انظر: البحر المحيط فػي التفسػير5)

128.) 
/ المعػػػارج: 1/ إبػػػراىيـ: 10/ الفرقػػػاف:  56/ الحجػػػر:  114, 95/ النسػػػاء: 130, 126المكاضػػػع: البقػػػرة:  (6)
 .36/ النبل: 43 -42
 [.65-64]مريـ:  (7)
 (.283/ 7) , أبك حياف,(, البحر المحيط في التفسير322/ 16) , صافي,( انظر: الجدكؿ في إعراب القرآف8)
 .18 -17/ النبل: 114/ المائدة: 65 -64( المكاضع: مريـ: 9)
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 الفصل بجمل طويمة معطوفة عمى بعضها:  - الفاصل الثالث
يجكز الفصؿ بيف البدؿ كالمبدؿ منو بجمؿ طكيمة معطكفة عمى بعضيا, كمف ذلؾ قكلو 

 مس خس حس  جس مخجخ مح جح مج حج مث  هتُّٱ تعالى:
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص
 جن مم خم  حم جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جه هن من خن حن
 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 .(1)َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي
الػذيف يتخػذكف(, فيكػكف الفاصػؿ بػيف البػدؿ كالمبػدؿ منػو جمػالن ) الذيف يتربصكف( بػدؿ مػف)
 .(3)في تسعة مكاضع محتممة مف القرآف الكريـ - ىنا - , ككرد الفصؿ(2)كثيرة

 )إال(: ةالفصل ب - الفاصل الرابع
 حم جم يلُّٱ , كمف ذلؾ قكلو تعػالى:(4)يجكز أف يفصؿ بيف البدؿ كالمبدؿ منو باالستثناء

 . (5)َّخن حن جن يم ىم مم خم
الميؿ(, كىك فصؿ جػائز؛ ألف ) نصؼ( كالمبدؿ منو) قميالن( بيف البدؿ) فقد فصؿ المستثنى

 قػػـ الميػػؿ نصػػفو إال قمػػيالن(,) المسػػتثنى لػػيس أجنبيػػان عػػف المبػػدؿ منػػو, كبالتػػالي فػػإف أصػػؿ الجممػػة:
 إال( فيصؿ بيف البدؿ كالمبدؿ منو.) كلكف مع تقديـ المستثنى المسبكؽ ب

 .(6)في سبعة كأربعيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

                                                           

 [.141-139]النساء:  (1)
/ 4) , أبػك حيػاف,البحر المحػيط فػي التفسػيرك (, 129/ 11) , عضيمة,( انظر: دراسات ألسمكب القرآف الكريـ2)

104.) 
/ 91-90/ مػػػػريـ: 66-51/ اإلسػػػػراء: 142-141/ األنعػػػػاـ: 141-139/ النسػػػػاء: 62( المكاضػػػػع: البقػػػػرة: 3)

 .165-164/ النساء: 183-181/ اؿ عمراف:  262-261/ البقرة: 26-16المدثر: 
 (.143/ 3) , السيكطي,انظر: ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (4)
 [.3-2( ]المزمؿ: 5)

/ 114, 87, 66/ النساء: 135, 62, 18, 6, 2/ اؿ عمراف: 255, 163, 130المكاضع: البقرة:  (6)
/ 107, 49, 32/ يكنس: 129, 31/ التكبة: 188, 158/ األعراؼ: 106, 102,  17/ األنعاـ: 74ئدة: ماال

/ 3ر: / فاط88, 70/ القصص: 26/ النمؿ: 116/ المؤمنكف: 98, 8/ طو: 30/ الرعد: 81, 14ىكد: 
/ 23, 22 / الحشر:42, 8/ الدخاف: 6/ النكر: 62/ مريـ: 56/ الحجر: 65, 62, 3/ غافر: 6الزمر: 
 .38/ النبل: 9, 3-2/ المزمؿ: 13التغابف: 



479 
 

 :الفصل بالعامل - الفاصل الخامس

 .(1)َّهت مت خت حت جت هب مب خب حبُّٱ :قاؿ تعالىالفصل بالمبتدأ: 

مصػػدر يقػػرأ بػػالفتح كالكسػػر كىمػػا لغتػػاف, كقيػػؿ: الكسػػر اسػػـ لممصػػدر, كىػػك : )حػػج البيػػت(
يػر , كلػـ يػرد غ(2)بػدؿ مػف النػاس بػدؿ بعػض مػف كػؿ: عمى الناس(, )مف اسػتطاع() مبتدأ, كخبره

 ىذا المكضع في القرآف الكريـ.
 الفصل بالجممة المعترضة: - السادسالفاصل 

 هب مب هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه مه جه هنُّٱ قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى:

 .(3)َّمم خم حم جم يل ىل مل خل

الػذيف آمنػكا( ك) أال بذكر اهلل تطمئف القمكب( معترضػة) الذيف آمنكا( األكؿ مبتدأ, كجممة) ػف
 .(4)طكبى ليـ(: خبر المبتدأ) الذيف آمنكا( األكؿ, كجممة) الثاني بدؿ مطابؽ مف

ه اآلية المكضع الكحيد في القرآف الكريـ الػذم فصػؿ بػو بػيف البػدؿ كالمبػدؿ منػو, كمثمت ىذ
كىك فصؿ بيف مبتػدأ كبػدؿ مطػابؽ لػو, أم بػيف شػيئيف متسػاكييف مػف حيػث القيمػة, كالغػرض مػف 

 تركيب المعترض كالتنبيو لمحتكاه.ىذا االعتراض ىك التركيز عمى ال
 المبدل منه يالحظ ما يأتي: والمتتبع لمواضع الفصل النحوي بين البدل و 

الفصػؿ ك المعمػكؿ, ك ما الزائػدة, ): بمغ عدد الفكاصؿ بيف البدؿ كالمبدؿ منو ستة فكاصؿ, كىي -
ال, ك بجمؿ طكيمة معطكفة عمى بعضيا,   الجممة المعترضة(. ك العامؿ, ك ا 

قة, شدد النحاة عمػى ضػركرة الػتالـز بػيف البػدؿ كالمبػدؿ منػو, كمػا ىػك الحػاؿ فػي التكابػع السػاب -
 فال يجكز الفصؿ بينيما إال إذا كاف الفاصؿ غير أجنبيان. 

)إال( بيف البدؿ كالمبدؿ منو سبعة كأربعيف مكضعنا؛ إلفادة معنػى  بمغ عدد مكاضع الفصؿ ب -
 االستثناء, كألف المستثنى ليس أجنبينا عف المبدؿ منو. 

عطكفػػة عمػػى بعضػػيا, المعمػػكؿ, مػػا, جمػؿ م) أجػاز النحػػاة الفصػػؿ بػيف البػػدؿ كالمبػػدؿ منػو ب -
الجممة المعترضة, العامؿ(؛ ألنيا جميعنػا ليسػت أجنبيػة عػف المبػدؿ منػو, ككردت فػي مكاضػع 
قميمػػة جػػدنا مػػف القػػرآف الكػػريـ؛ ألف القػػرآف الكػػريـ حػػافظ عمػػى قرينػػة الػػتالـز بػػيف البػػدؿ كالمبػػدؿ 

 منو, كأف األصؿ عدـ جكاز الفصؿ بينيما. 
                                                           

 [.97]آؿ عمراف:  (1)
 (.281/ 1) , العكبرم,( انظر: التبياف في إعراب القرآف2)
 [.29-28( ]الرعد: 3)
 (.137/ 13) , ابف عاشكر,( انظر: التحرير كالتنكير4)
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 ن المعطوف والمعطوف عميه:بي النحوي لفصلا - المطمب الرابع
 لغة: العطف  - أ

قد نىسيٍقتيو تنسيقان, النََّس  مْن كل َشْيء , عاـس ًفي اأٍلىٍشيىاء, كى : مىا كىافى عمى طىريقىة نظاـو كاحدو
: انتسػػقٍت ىىػػًذه األشػػياءي بىٍعضػػيىا : نسػػقتيو نسػػقان, كيقػػاؿي بعػػض, أىم: تنسيػػقٍت, إلػػى  كقػػد تيخفػػؼ, فيقػػاؿي

 .(1)ؽكاالسـ ىك: النىس

 .(2): عطؼ بعض الكالـ عمى بعضووالنس 

كؼى النسىؽ(؛ أًلىف الشيٍيء ًإذا عطىٍفتىو عمى شىػٍيء ) كيطمؽ النحكيكف عمى حركؼ العطؼ حري
 .(3)اصارى نظامان كىاًحدنا, كجرل مجرنل كاحدن 

 اصطالحًا:  - ب

اب دكف عطؼ النسؽ: ىك الجمعي بػيف الٌشػيئيف أك األشػياء فػي اإلعػراب كالمعنػى, أك اإلعػر 
 .(4)المعنى

كىك التٌابعي المتكٌسط بينو كبيف متبكعو حرؼه مف أحرؼ العطؼً 
(5). 

 المتكسػػػػط( فصػػػؿ أخػػػػرج بػػػو كػػػػؿ التكابػػػػع,ك) التػػػابع( جػػػػنس يشػػػمؿ التكابػػػػع الخمسػػػة كميػػػػا,)
حػػركؼ العطػػؼ أحػػد  أم: الػػذم كقػػع كسػػطان بينػػو كبػػيف متبكعػػو ؛المتكسػػط بينػػو كبػػيف متبكعػػو(ك)

أخػػػػرج النعػػػػت, كالتككيػػػػد, كعطػػػػؼ البيػػػػاف, كالبػػػػدؿ فيػػػػذه كميػػػػا متصػػػػمة  -ىنػػػػا  -ك اآلتػػػػي ذكرىػػػػا,
 ع, حينئذو اختص الحد بعطؼ النسؽ.بمتبكعيا, إذ ليس ثىـي فاصؿ بحرؼ بيف التابع كالمتبك 

 :(6)كذكره ابف مالؾ في ألفيتو بقكلو
 كاخصةةةةةةص بةةةةةةود  وثنةةةةةةاٍء مةةةةةةن صةةةةةةد ... تةةةةةةاٍل بحةةةةةةرٍف متبةةةةةةٍع عطةةةةةةف الّنسةةةةةة  

   
                                                           

, ابػػف المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـك (, 313 /8) , األزىػػرم,تيػػذيب المغػػةك (, 81/ 5) , الفراىيػػدم,( انظػػر: العػػيف1)
 (.352/ 10) , ابف منظكر,لساف العربك (, 266/ 2) , الزمخشرم,أساس البالغةك (, 239/ 6) سيدة,
 (.309)ص:  , الرازم,مختار الصحاحك (, 865)ص:  ,ابف فارس ,انظر: مجمؿ المغة (2)
/ 10) , الحميػػرم,كػػالـ العػػرب مػػف الكمػػـكشػػمس العمػػـك كدكاء ك (, 313/ 8) , األزىػػرم,انظػػر: تيػػذيب المغػػة (3)

 (.353/ 10) , ابف منظكر,لساف العربك (, 6574
 (.689/ 2) , الجذامي,( الممحة في شرح الممحة4)

 , الحػازمي,فػتح رب البريػة فػي شػرح نظػـ اآلجركميػةك (, 244/ 3) , الغاليينػي,انظر: جامع الدركس العربية (5)
 , ابػف ىشػاـ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾك (, 689/ 2) جذامي,, الالممحة في شرح الممحةك (, 448)ص: 

 (.224/ 3) , ابف عقيؿ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾك (, 317/ 3)
 (.47)ص:  , ابف مالؾ,ألفية ابف مالؾ (6)
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 حروف العطف: - ت

 :(1)العطؼ ىي كحركؼ
أم: االجتماع في الفعػؿ مػف غيػر تقييػد بحصػكلو مػف  ؛(: مطمؽ الجمع عند البصرييفالواو) .1

كمييما في زماف أك سبؽ أحدىما, فقكلؾ: جػاء زيػد كعمػرك, يحتمػؿ عمػى السػكاء أنيمػا جػاءا 
, كفي السابؽ (2)َّىل مل خلُّٱ معان أك زيدان أكالن أك آخران, ككقكلو تعالى:

 جمُّٱلمتػػػلخر كقكلػػػو تعػػػالى: , كفػػػي ا(3)َّّٰ ِّ ُّ َُّّٱ كقكلػػػو تعػػػالى:

 .(4)َّجن يم ىم مم خم حم
 جاء زيد كعمرك, فدؿي ذلؾ عمى اجتماعيما في نسبة المجيء إلييما. :(نحو) .2
 ىي نيُّٱ (: تػػػػػلخر المعطػػػػػكؼ عػػػػػف المعطػػػػػكؼ عميػػػػػو متصػػػػػالن بػػػػػو, قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:الفةةةةةاء) .3

 .(5)َّيي
 مكُّٱ خيػان عنػو, قػاؿ تعػالى:أم مترا ؛المعطكؼ عف المعطػكؼ عميػو منفصػالن (: تلخر ثم) .4

 .(6)َّجم هل مل خل حل جل
جػػاءى خالػػده, بىػػؿ (: تيفيػػدي االضػػرابى كالعػػدكؿى عػػف المعطػػكؼ عميػػو إلػػى المعطػػكؼ, نحػػك: )َبةةل) .5

.)  عميس
ممة, كأف تككفى مسػبكقةن بنفػي  ؛بشرًط أىف يككف معطكفييا ميفردان (: لالستدراًؾ, لكن) .6 أم غيرى جي

(.ك: )ما أك نيي, كأف ال تقترفى بالكاك, نح , لكٍف صالحو  مررتي برجؿو طالحو
كػػـً ًلمػػا قبمىيػػا كنىفيىػػوي عٌمػػا بعػػدىىا, ك  )ال(: .7 , كىػػيى تيفيػػدي إثبػػػاتى الحي شػػػرطي تيفيػػدي مػػعى النفػػي العطػػؼى

جػػاءى أم غيػػرى جممػػة, كأىف يكػػكف بعػػدى اإًليجػػاًب أك األمػػًر, نحػػك: ) ؛معطكفيػػا أف يكػػكف مفػػردان 
 سعيده ال خالده(.

                                                           

/ 3) ني,, الغالييجامع الدركس العربيةك (, 226/ 3) , ابف عقيؿ,( انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ1)
/ 2) , الجػذامي,الممحػة فػي شػرح الممحػةك (, 185/ 3) , ااسػيكطي,ىمع اليكامع في شػرح جمػع الجكامػعك (, 245
)ص:  ,ابػػف ىشػػاـ ,شػػرح شػػذكر الػػذىبك (, 320/ 3) , ابػػف ىشػػاـ,أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 689
 (.301)ص:  , ابف ىشاـ,شرح قطر الندل كبؿ الصدلك (, 576
 [.15كت: ]العنكب (2)
 [.26( ]الحديد: 3)
 [.3( ]الشكرل: 4)
 [.2( ]األعمى: 5)
 [.11( ]فاطر: 6)
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, كشػػرطي العطػػًؼ بيػػا أف يكػػكفى المعطػػكؼي اسػػمان ظػػاىران, كأف يكػػكف  العطػػؼي بيػػا )حتةةى(: .8 قميػػؿه
جػػزءان مػػف المعطػػكؼ عميػػًو أك كػػالجزء منػػو, كأف يكػػكف أشػػرؼى مػػف المعطػػكؼ عميػػو أك أخػػسي 
منػػػو, كأف يكػػػكفى مفػػػردان ال جممػػػةن, نحػػػك: )يمػػػكتي النػػػاسي حتػػػى األنبيػػػاءي(, )غمبػػػؾى النػػػاسي حتػػػى 

.)  الصبيافي
 دى الطيمب, فيي إٌما:إف كقعت بع )أو(: .9
 .ا أك أختيا(تىزكيٍج ىندن , نحك: )لمتَّخيير - أ
ما - ب  جالس العمماءى أك الزيٌىادى(.نحك: ) ,لإلباحة وا 
ما - ت ( , نحك: )اذىٍب إلى ًدمىشؽى,لإلضراب وا  , فال تىذىب اليكـى أم: بىػٍؿ دىٍع ذلػؾ,  ؛أك دىع ذلؾى

 مرتىوي بالذىاب, ثـي عدلتى عف ذلؾ.أى 
ن وقعت )أو( ب  منها: ,ٍم خبري  فهي تفيد معانيعد كالوا 

 .(1)َّين ىن نن من زن رنُّٱ, كقكلو تعالى: إّما لمّش  - أ
ّمةةةةةةةةةةا لإلبهةةةةةةةةةةام - ب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئُّٱ , كقكلػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػزي كجػػػػػػػػػػؿ:وا 

 .(2)َّىب
ما لمتقسيم - ت (.ا, نحك: )الكممةي وا   سـه أىك فعؿه أك حرؼه
ّمةةا لإلضةةراب - ث  ؛(3)َّحس جس مخ جخ مح جحُّٱ , كقكلػػو تعػػالى:بمعنةةى )بةةل( وا 

 يزيدكف. أم: بؿ
ما لمتفصيل بعد اإلجمال - ج ػيـ قػاؿ  ؛(4)َّخن حن جن يمُّٱ: كقكلػوي تعػالى: وا  أم: بعضي

 كذا, كبعضيـ قاؿ كذا.
 كىي عمى نكعيف ميٌتصمةو كمنقطعة: )أم(: .10
: كىي التي يككفي مػا بعػدىىا مٌتصػالن بمػا قبمىيػا, كمشػاركان لػو فػي الحكػـ, كىػي التػي المتصمةُ  - أ

مػػػزًة التسػػػكيًة, فػػػاألكؿي كقكلػػػؾ: )أىعمػػػيس فػػػي الػػػدار أـ خالػػػده؟(, تقػػػعي بعػػػدى ىمػػػزًة االسػػػتفياـ أك ى
 .(5)َّىم مم خم حم جم يلُّٱ كالثاني: كقكلو تعالى:

نما سيميت متصمةن   ألفي ما قبمىيا كما بعدىىا ال يستغنى بلحدىما عف اآلخر. ؛كا 
                                                           

 [.113]المؤمنكف:  (1)
 [.24( ]سبل: 2)
 [.147( ]الصافات: 3)
 [.52( ]الذاريات: 4)

 [.6]البقرة:  (5)
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, كقكلو : ىي التي تككفي لقطًع الكالـ األكؿ كاستئناؼ ما بعدىه, كمعناىا اإلضرابي المنقطعةُ  - ب
, (1)َّٰى ين ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ىكُّٱ تعالى:

 كالمعنى: بؿ جعمكا هلل شركاء.
 الفصل بالتوكيد: - الفاصل األول

بػػػػػيف المتعػػػػػاطفيف بالتككيػػػػػد بالضػػػػػمير المنفصػػػػػؿ المرفػػػػػكع عنػػػػػد  -ىنػػػػػا  - يتعػػػػػيف الفصػػػػػؿ
سػػتتران أك بػػارزان, البصػػرييف, كلكػػف يشػػترط فػػي المتبػػكع حينئػػذو أف يكػػكف ضػػميران مرفكعػػان سػػكاء كػػاف م

 .(2)كأال يكجد فاصؿ أخر سكل التككيد الفاصؿ
 :(3)كعبر عف ذلؾ ابف مالؾ بقكلو

ن عمةةةةةةةى ضةةةةةةةمير رفةةةةةةةع متصةةةةةةةل   عطفةةةةةةةت فافصةةةةةةةل بالضةةةةةةةمير المنفصةةةةةةةل... وا 

   
 فةةةةةةةي الةةةةةةةنظم فاشةةةةةةةيًا وضةةةةةةةعفه اعتقةةةةةةةد ... أو فاصةةةةةةةل مةةةةةةةا وبةةةةةةةال فصةةةةةةةل يةةةةةةةرد

   
 .(4)َّجح مج حج مث هت متُّٱ كمف أمثمتو قكلو تعالى:

زكجؾ(: معطكؼ عمى الضمير المسػتكف, ك) اسكف(,) : تككيد لمضمير المستكف فيأنت()
)أنػت(, كال يجػكز عنػد البصػرييف العطػؼ عميػو دكف تلكيػد أك ػ كالذم حسف العطؼ عميػو تلكيػده بػ
بػيف حػرؼ العطػؼ كالمعطػكؼ, كمػا سػكل ذلػؾ ضػركرة ( )الػ فصؿ يقكـ مقاـ التلكيػد, أك فصػؿ بػ

 .(5)زكا العطؼ عمى ذلؾ الضمير مف غير تككيد كال فصؿكشاذ, كلكف الككفييف أجا

 .(6)في عشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

 

                                                           

 [.16( ]الرعد: 1)
المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفيػة  تكضيحك (, 237/ 3) , ابف عقيؿ,( انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ2)

, النحػػك الػػكافيك (, 392/ 2) , األشػػمكني,شػػرح األشػػمكنى أللفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 1023/ 2) , المػػرادم,ابػػف مالػػؾ
 (.632/ 3) حسف,

 (.48)ص:  , ابف مالؾ,( ألفية ابف مالؾ3)
 [.35( ]البقرة: 4)
(, 52/ 1) , العكبػرم,بيػاف فػي إعػراب القػرآفالتك (, 252/ 1) , أبػك حيػاف,( انظر: البحر المحيط فػي التفسػير5)
عراب القرآفك   (.46/ 1) ,لنحاسا ,ا 

/ 83, 28/ المؤمنػكف: 28/ يػكنس: 71, 19, 27/ األعػراؼ: 24/ المائػدة:  249,  35المكاضع: البقرة:  (6)
/ 94/ الشػػعراء: 76/ النحػػؿ: 58, 42/ طػػو: 8/ إبػػراىيـ: 40/ يكسػػؼ: 49/ ىػػكد: 54/ األنبيػػاء: 91األنعػػاـ: 
 .23/ النجـ: 68النمؿ: 
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 )ال( النافية الزائدة: الفصل ب - الفاصل الثاني

 , كمف آثػار الفصػؿ المفظيػة(1)ال( النافية) يجكز الفصؿ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ب
 خي حي جيُّٱ االسػػـ الظػػاىر عمػػى الضػػمير المرفػػكع, قػػاؿ تعػػالى: جػػكاز عطػػؼ -ىنػػا  -

 .(2)َّمي

الضػػػمير نػػا(, كجػػاز ذلػػؾ لمفصػػػؿ بػػيف المعطػػكؼ كالمعطػػػكؼ ) آباؤنػػا( معطػػكؼ عمػػى) ؼ
فػػػي مائػػػة كثمانيػػػة كثمػػػانيف مكضػػػعان محػػػتمالن مػػػف القػػػرآف  -ىنػػػا  - , ككرد الفصػػػؿ(3))ال(ػ عميػػػو بػػػ
 .(4)الكريـ

تخدمت فػػي إثبػػات نعػػيـ الجنػػة لممػػؤمنيف كنفػػي زكالػػو نفيػػان ال( اسػػ) كالمتتبػػع لليػػات يجػػد أف
بػؿ ذلػؾ إثبػات عقػكبتيـ تامان, أك في إثبات جحكد الكفار كنكرانيـ التاـ لكفرىـ بآيات اهلل, كفي مقا

 خرة.في اآل

 
                                                           

, تكضػػيح المقاصػػد كالمسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 1244/ 3) , ابػػف مالػػؾ,( انظػػر: شػػرح الكافيػػة الشػػافية1)
 ,شػػػرح شػػػذكر الػػػذىبك (, 351/ 3) , ابػػػف ىشػػػاـ,أكضػػػح المسػػػالؾ إلػػػى ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾك (, 1023/ 2) المػػرادم,

 (.814/ 2) ,لجكجرما
 [.148( ]األنعاـ: 2)
 (.237/ 3) , ابف عقيؿ,انظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ (3)
, 262, 255, 254, 254, 197, 173, 120, 120, 107, 105, 68/ البقػػرة: 7( المكاضػػع: الفاتحػػة: 4)

, 172, 123, 123, 89, 43, 38, 38, 25, 18/ النسػػػاء:  153, 116, 67, 10, 5/ اؿ عمػػػراف: 282
, 70, 59, 59, 59, 51, 38/ األنعػػػػػػػػػػػاـ: 103, 103, 103, 76, 19, 5 ,2, 2, 2, 2/ المائػػػػػػػػػػػدة: 173
/ يػكنس: 121, 120, 120, 116, 74, 55, 16, 16, 10, 8/ التكبػة: 188/ األعراؼ: 148, 145, 91
/ 56/ اإلسػػراء: 115, 35/ النحػػؿ: 38, 31/ إبػػراىيـ: 37, 16/ الرعػػد: 49/ ىػػكد: 61, 61, 61, 49, 26

, 39, 19/ األنبيػػػػػػاء:  123, 119, 118, 112, 107, 94, 89, 77, 74, 58/ طػػػػػػو: 51, 49الكيػػػػػػؼ: 
/ الشعراء: 55, 3, 3, 3/ الفرقاف:  61, 61,  37, 35, 35/ النكر: 52, 37, 8, 8/ الحج: 66, 43, 40
/ األحػػزاب: 4/ السػػجدة: 33/ لقمػػاف:  28, 20, 20/ لقمػػاف: 22, 22/ العنكبػػكت: 83/ القصػػص: 101, 88
, 22, 21, 21, 20, 20/ فاطر: 42, 37, 22, 3, 3/ سبل: 65, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 36, 17
/ 10/ الجاثيػػػػػػػػة: 52, 31, 8/ الشػػػػػػػػكرل:  42, 37, 34, 22, 22/ فصػػػػػػػػمت:  43, 58, 18/ غػػػػػػػػافر:  44

, 33, 25/ الكاقعة: 74, 56, 39/ الرحمف: 29, 23/ الطكر: 22, 17, 17/ الفتح:  26, 26, 9األحقاؼ: 
/ 36/ الحاقػة: 9/ المنافقكف: 3/ الممتحنة: 6/ الحشر: 17, 14, 7, 7, 7/ المجادلة:  22, 15د: / الحدي44

/ الجػػف: 23, 23/ نػػكح: 10/ الطػػارؽ: 35, 24/ النبػػل: 13, 9/ اإلنسػػاف: 21, 13, 3/ الجػػف: 23, 23نػػكح: 
 .10/ الطارؽ: 35, 24/ النبل: 13, 9/ اإلنساف: 21, 13, 3
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 الفصل بالنداء: - الفاصل الثالث

 حم جم يل ىل مل خلُّٱ, قاؿ تعالى: (1)يجكز الفصؿ بيف المتعاطفيف بالنداء

 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 .(2)َّىئ  نئ
( ) كاألصؿ مف غيػر الفصػؿ بالنػداء: ٍيًف لىػؾى ـي, كىاٍجعىٍمنىػا ميٍسػًممى ًمػي ًإنيػؾى ) –ًإنيػؾى أىٍنػتى السيػًميعي اٍلعى

(, كلكػػف ـٍ ـٍ رىسيػػكالن ًمػػٍنيي ـي, كىاٍبعىػػٍث ًفػػيًي ربنػػا( كفصػػؿ بػػيف المتعػػاطفيف ) جػػاء النػػداء أىٍنػػتى التيػػكيابي الػػريًحي
 مرتيف في آخر اآليات.

 .(3)َّخف حف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جضُّٱ كقكلو تعالى:

)ال تحمػػؿ عمينػػا إصػػرنا( معطػػكؼ عمػػى )ال تؤاخػػذنا(, كجػػاء تكسػػيط النػػداء بػػيف المتعػػاطفيف 
مكاضػػع السػػابقة فػػي , كلػػـ يػػرد غيػػر الثالثػػة (4)الػػرب الكػػريـإلػػى  إلظيػػار مزيػػد الضػػراعة كااللتجػػاء

 القرآف الكريـ.
 الفصل بالمعمول: - الفاصل الرابع

 بلجنبي, كيتكزع عمى النحك اآلتي:يجكز الفصؿ بالمعمكؿ بيف المتعاطفيف؛ ألف الفاصؿ ليس 
 خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: الفصةةةل بشةةةبه الجممةةةة: - أ

 .(5)َّيم ىم  مم
 , كجػػاءت(6)لجممػػة )منػػو(رحمػػة(, كفصػػؿ بيػػنيـ بشػػبو ا) رضػػكاف كجنػػات( معطكفػػاف عمػػى)

 .(7)أم: رحمة ال يبمغيا كصؼ كاصؼ ؛فبرحمة() ؛ لمتفخيـ كالتعظيـ,)الرحمة كالرضكاف( نكرتيف
 .(8)َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱ كقكلو تعالى:

 
                                                           

 (.436/ 3) , حسف,انظر: النحك الكافي (1)
 [.129-127]البقرة:  (2)
 [.286( ]البقرة: 3)
 (.559/ 3) , عضيمة,( انظر: دراسات ألسمكب القرآف الكريـ4)
 [.21( ]التكبة: 5)
 (.71/ 4) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو6)
 (.390/ 5) , أبك حياف,( انظر: البحر المحيط في التفسير7)

 [.7]الفاتحة:  (8)
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 .(1)ككرد الفصؿ بشبو الجممة في مائة كثمانية كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ
ف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو بالمفعكؿ بو, كخاصة يجكز أف يفصؿ بي الفصل بالمفعول به: - ب

 .(2)إذا كاف المعطكؼ عميو ضميران متصالن مرفكعان 

 .(3)َّىك مك لك اك يق ىق يفُّٱ كمف األمثمة عمى ذلؾ قكلو تعالى:

 الػكاك(؛ الكاقػع فػي محػؿ رفػع فاعػؿ لفعػؿ) مف صمح( بالكاك عمى الضمير المتصػؿ) عطؼ
 .(4)ىا() بضمير النصب يدخمكنيا( بعد أف فصؿ بيف المتعاطفيف)

 .(5)في أربعة كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

 زت رت يب ىب نب مبُّٱ قػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالى: الفصةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةالتمييز: - ت
 .(6)َّمت

 

                                                           

, 232, 229, 185, 178, 178, 178, 178, 177, 175, 157, 152, 97, 64( المكاضع: البقرة: 1)
, 133, 56, 39, 36/ اؿ عمراف: 210, 282, 282, 217, 217, 268, 254, 248, 233, 233
/ 175, 162, 160, 160, 155, 113, 96, 83, 66, 46, 46, 7/ النساء: 174, 157, 138, 136

/ 157, 154, 154, 139, 59, 38, 35/ األنعاـ: 97, 45, 45, 45, 45, 48, 46, 7, 2المائدة: 
, 107, 99, 69, 60, 59, 21/ التكبة: 73, 16, 4/ األنفاؿ: 203, 155, 152, 33, 33األعراؼ: 

, 46, 34/ الكيؼ: 89, 49, 27/ النحؿ: 87/ الحجر: 29/ الرعد: 48/ ىكد: 67, 57, 57/ يكنس: 109
, 32, 32, 22, 21, 20, 14, 10/ النكر: 35, 25, 18/ الحج: 111, 84/ األنبياء: 21 ,13/ مريـ: 81
/ 7/ الشكرل: 82/ غافر: 43/ ص: 13/ سبل: 46, 18, 5/ األحزاب: 43/ القصص: 59/ النمؿ: 50, 34

/ الرحمف: 23, 2/ الطكر: 25/ ؽ: 8/ الحجرات: 29, 24/ الفتح: 31/ محمد: 20/ الجاثية: 35الزخرؼ: 
 .6/ الصؼ: 1/ الممتحنة: 8/ الحشر: 12/ المجادلة: 21, 20, 20/ الحديد: 74
, تكضػػيح المقاصػػد كالمسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾك (, 1244/ 3) , ابػػف مالػػؾ,انظػػر: شػػرح الكافيػػة الشػػافية (2)

 ,شػػرح ابػف عقيػػؿ عمػػى ألفيػة ابػػف مالػػؾك (, 582)ص:  ,ابػػف ىشػاـ ,شػػرح شػذكر الػػذىبك (, 1023/ 2) المػرادم,
ىمػع اليكامػع فػي شػرح جمػع ك (, 392/ 2) , األشػمكني,شرح األشمكنى أللفية ابف مالػؾك (, 237/ 3) ابف عقيؿ,
 (.220/ 3) , السيكطي,الجكامع

 [.23( ]الرعد: 3)
 (.351/ 3) , ابف ىشاـ,( انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ4)
/ المائدة: 162, 162, 161, 155, 155نساء: / ال134/ اؿ عمراف: 265, 200, 22( المكاضع: البقرة: 5)

: 48/ الفرقاف: 48/ إبراىيـ: 5/ يكنس: 26/ اإلسراء: 12/ ىكد: 27/ األعراؼ: 105, 94/ التكبة: 63 / الرـك
 .6/ النبل: 27/ الفتح: 64/ غافر: 35, 35/ األحزاب: 38
 [.24]الفرقاف:  (6)
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 -ىنػا  - , ككرد الفصػؿ(1)خيػر() كأحسف( معطكؼ عمػى) مستقران(: تمييز,) خير(: خبر,)
 .(2)الكريـ في سبعة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف

 .(3)َّلك اك يق ىق يف ىفُّٱ قاؿ تعالى: الفصل بخبر المبتدأ: - ث

, كفصػػؿ بينيمػػا (4)ذلػػؾ() شػػجرة( اسػػـ معطػػكؼ عمػػى) أـ(: حػػرؼ عطػػؼ,) خيػػر(: خبػػر,)
 ير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.بخبر المبتدأ, كلـ يرد غ

 بجممة ال محلَّ لها من اإلعراب: الفصل - الفاصل الخامس

بجممػػة صػػمة المكصػػكؿ, كذلػػؾ إذا كػػاف المتبػػكع ىػػك اسػػـ  -ىنػػا  - اجػػبيتحقػػؽ الفصػػؿ الك 
ـ  إال بصمتو مكصكؿ؛  .(5)ألف ما عطؼ عمى شيء مكصكؿ ال يت

 الكريـ, تكزعت عمى النحك اآلتي: ككرد ذلؾ في مائة كخمسة كأربعيف مكضعان محتمالن مف القرآف

 جم هل مل خل  حل جل مك لكُّٱ قػػػػػاؿ تعػػػػػالى: االسةةةةةم الموصةةةةةول )مةةةةةا(: - أ
 .(6)َّحم

, ككرد (7)ما يسركف(, كفصؿ بينيما بجممة الصمة) ما( األكلى) كما يعمنكف( معطكفة عمى)
 .(8)في ثمانية كتسعيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - الفصؿ

                                                           

 (.369/ 2) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (1)
/ مػػريـ: 81, 46, 44, 34/ الكيػػؼ: 21/اإلسػػراء: 97, 69/ التكبػػة: 60/ المائػػدة: 84لمكاضػػع: النسػػاء: ( ا2)

 .6/ المزمؿ: 24/ الجف: 78/ القصص: 34, 24/ الفرقاف: 76, 75, 73
 [.62]الصافات:  (3)
 (.109/ 3) ,لدعاسا ,( انظر: إعراب القرآف4)
 (.68/ 2) , ابف السراج,( انظر: األصكؿ في النحك5)
 [.5( ]ىكد: 6)
 (.313/ 4) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو7)
, 29/ اؿ عمراف: 285, 284, 255, 255, 136, 136, 136, 77, 66, 33, 4( المكاضع: البقرة: 8)

, 162, 131, 131, 127, 126, 60/ النساء: 199, 181, 153, 129, 109, 84, 84, 49, 30
/ 5/ ىكد: 68/ يكنس: 48, 33/ األعراؼ: 151, 146/ األنعاـ: 99, 59 ,36, 3, 3, 3/ المائدة:  171

/ 110, 6, 6, 6, 6/ طو: 64, 64, 64/ مريـ: 49, 23, 19/ النحؿ: 38, 2/ إبراىيـ: 18, 8, 8الرعد: 
/ القصص: 74, 25/ النمؿ: 61, 31, 29/ النكر: 76, 71, 65, 64, 20, 12/ الحج: 28, 13األنبياء: 

/ 53, 13, 4/ الشكرل: 25/ فصمت: 47/ الزمر: 76, 45/ يس: 9, 2, 2, 2, 1/ سبل: 20/ لقماف: 69
/ الممتحنة: 7, 1/ الحشر: 7/ المجادلة: 4, 4, 4/ الحديد: 31/ النجـ: 16/ الحجرات: 2/ الفتح: 13الجاثية: 

 .17/ االنشقاؽ: 1/ التغابف: 1/ الجمعة: 1/ الصؼ: 1
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 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لكُّٱ قػاؿ تعػالى: االسم الموصول )مةن(: - ب
 .(1)َّىن  نن من زن رن
كمف ىك مستخؼ( عطؼ أيضػان, كفصػؿ ك) مف أسر القكؿ(,) كمف جير بو( عطؼ عمى)

فػػػي خمسػػػة عشػػػر مكضػػػعان محػػػتمالن مػػػف القػػػرآف  -ىنػػػا  - , ككرد الفصػػػؿ(2)بينيمػػػا بجممػػػة الصػػػمة
 .(3)الكريـ

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ قػاؿ تعػػالى: االسةم الموصةةول )الةةذين(: - ت
 .(4)َّىن من خن حن جن يم  ىم

 -ىنػا  - , ككرد الفصػؿ(5)الػذيف( التػي قبميػا) كالذيف ىـ عف آياتنا غافمكف( معطكفة عمى)
 .(6)في اثنيف كثالثيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ

 الفصل بحرف الجر: -الفاصل السادس
 لتيف:يقع الفصؿ بحرؼ الجر بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو عمى حا

كذلؾ إذا كاف المعطكؼ عميو ضميران مجركران بحػرؼ جػر, فيقػع الفصػؿ بتكػرار  فصل واجب: - أ
 يث ىث نثُّٱ , كمف األمثمة عمى ذلػؾ قكلػو تعػالى:(7)قبؿ المعطكؼنفس حرؼ الجر 

 جي يه ىه مهُّٱ , كقكلػػػػو تعػػػػالى:(9)َّمم خم حمُّٱ , كقكلػػػػو تعػػػػالى:(8)َّىف
 .(10)ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي

                                                           

 [.10]الرعد:  (1)
 (.90/ 5) , دركيش,القرآف كبيانوانظر: إعراب  (2)
/ 18/ الحػػج: 19/ األنبيػػاء: 135/ طػػو: 36/ إبػػراىيـ: 10, 10, 10/ الرعػػد: 66, 31( المكاضػػع: يػػكنس: 3)

 .28/ نكح: 9/ الحاقة: 40/ فصمت: 68/ الزمر: 87/ النمؿ: 41النكر: 
 [.7]يكنس:  (4)
 (.17/ 2) ,لدعاسا ,( انظر: إعراب القرآف5)
, 57/ المائدة: 38/ النساء: 76, 18/ النساء: 134, 20/ اؿ عمراف: 218, 62, 21لبقرة: ( المكاضع: ا6)

/ 58, 33/ النكر: 53, 35, 17/ الحج: 128, 100/ النحؿ: 21, 20/ الرعد: 7/ يكنس: 150/ األنعاـ: 69
 .31 ,31/ المدثر: 33, 32, 29, 27, 26, 24/ المعارج: 11/ المجادلة: 22/ الصافات: 60األحزاب: 

)ص:  ,ابػف ىشػاـ ,شرح شػذكر الػذىبك (, 215/ 2) , ابف ىشاـ,انظر: أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (7)
 , النجػار,ضػياء السػالؾ إلػى أكضػح المسػالؾك (, 232)ص:  , ابف ىشاـ,شرح قطر الندل كبؿ الصدلك (, 583

(2 /169.) 
 [.22( ]المؤمنكف: 8)
 [.7( ]األحزاب: 9)
 [.25( ]المائدة: 10)
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 بيف(, كقد تكررت تككيدان, كقكلؾ: المػاؿ بػيف زيػد كبػيف عمػرك, ككػررت) تكرر الٌ فاألصؿ أ
 .(1)ر إعادة الجارلئال يعطؼ عمى الضمير مف غي -ىنا  -

يكره اتباع االسـ لو؛ لضعفو, فيك ال يقع منفردان  -ىنا  - كعمٌؿ سيبكيو ذلؾ بلف المعطكؼ
 .(2)بؿ معتمدان عمى ما قبمو, كمتصالن بو, فيك كلحد حركفو, فصار عندىـ بمنزلة التنكيف

 .(3)في ثالثة كخمسيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ
يجكز الفصؿ إذا كاف المعطكؼ عميو غير مضمر, كمجركران بحرؼ جػر, كمػف  صل جائز:ف - ب

 يكُّٱ, كقكلػػػو تعػػػالى: (4)َّخض حض جضُّٱ األمثمػػػة عمػػػى ذلػػػؾ قكلػػػو تعػػػالى:

 .(5)َّيل ىل مل
ال يضػػر إعػػادة الجػػار؛ ألنيػػا ليسػػت إلفػػادة االسػػتقالؿ فػػي النسػػبة, بػػؿ ذكػػر األلكسػػي أنػػو "

 صػٌمى اهلل تعػالى عميػو كسػمـ -ذاتػي, كلمرسػكؿ  -تعػالى -ا هللإلفادة تفاكت ثبكت العػزة فػإف ثبكتيػ
 .(6)بكاسطة الرسالة, كلممؤمنيف بكاسطة اإليماف" -

 .(7)في خمسة كستيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ
 
 

                                                           

التبيػػاف فػػي إعػػراب ك (, 213/ 1) , العكبػػرم,انظػػر: إمػػالء مػػا مػػف بػػو الػػرحمف مػػف كجػػكه اإلعػػراب كالقػػراءات (1)
 (.431/ 1) , العكبرم,القرآف
 (.388/ 2) , أبك حياف,البحر المحيط في التفسيرك (, 381/ 2) ,سيبكيو ,كتابانظر: ال (2)
/ 64, 58, 19/ األنعاـ:  111, 96, 25ائدة: / الم92, 90, 73/ النساء: 64( المكاضع: آؿ عمراف: 3)

/ 7/ األحزاب: 11, 34, 5/ فصمت: 3/ الشكرل: 65/ الزمر: 80/ غافر: 22/ المؤمنكف: 151األعراؼ: 
/ 38/ الزخرؼ: 52/ العنكبكت:  81,  28/ القصص: 78/ الكيؼ: 96/ اإلسراء: 43/ الرعد: 17ىكد: 

, 19/ النمؿ: 118/ الشعراء: 22/ المؤمنكف: 5/ الحج: 67ياء: / األنب117/ طو: 41/ إبراىيـ: 8األحقاؼ: 
/ 44, 38/ الزخرؼ: 15, 3/ الشكرل: 85/ ص: 158, 113/ الصافات: 54, 18/ سبل: 14/ لقماف: 47

 .33/ النازعات: 28/ نكح: 10/ الحشر: 44/ الرحمف: 51, 9, 8األحقاؼ: 
 [.54]التكبة:  (4)
 [.8( ]المنافقكف: 5)
 (.310/ 14) , األلكسي,عانيركح الم (6)
, 91/ المائدة: 83, 61, 38, 36, 34/ النساء: 186, 183, 5/ اؿ عمراف: 7, 7( المكاضع: البقرة: 7)

/ 58/ يكنس: 54, 26/ التكبة: 62, 60, 41, 41/ األنفاؿ:  144, 17, 17/ األعراؼ: 3/ األنعاـ: 104
/ لقماف: 55/ العنكبكت: 58, 47/ النكر: 75/ الحج: 39/ األنبياء: 94/ طو: 41, 27/ إبراىيـ: 11الرعد: 

/ 61, 61/ النكر: 16/ الزمر: 36, 36, 9/ يس: 44, 25, 25/ فاطر: 22, 3/ سبل: 10/ األحزاب: 16
/ الحديد: 17/ ؽ: 26, 17, 17/ الفتح: 19/ محمد: 21/ األحقاؼ: 53, 42, 37, 31/ فصمت: 43غافر: 

 .28, 28/ نكح: 8, 8/ المنافقكف: 11لجمعة: / ا37/ المعارج: 7, 7/ الحشر: 22
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 الفصل بالنعت: - الفاصل السابع

 مػػػف أمثمتػػػو قكلػػػو تعػػػالى:يجػػػكز كقػػػكع الفصػػػؿ بالنعػػػت بػػػيف المعطػػػكؼ كالمعطػػػكؼ عميػػػو, ك 
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زتُّٱ

 .(1)َّاك يق

 أسػػػممكا( صػػػمة المكصػػػكؿ ,) الػػػذيف أسػػػممكا( اسػػػـ مكصػػػكؿ فػػػي محػػػؿ رفػػػع صػػػفة, كجممػػػة)
 .(2)النبيكف() كالربانيكف كاألحبار( عطؼ عمى)

 .(3)َّمب زب رب يئ ىئ نئ مئُّٱ كقكلو تعالى:

 .(4)لباسان() ريشان( عطؼ عمى قكلوك ) لباسان(,) يكارم سكءاتكـ( صفة ؿ) جاءت جممة
 .(5)مف القرآف الكريـ محتمؿو  في مائة مكضعو  -ىنا  - ككرد الفصؿ

 الفصل بالمضاف إليه: - اصل الثامنالف
ثالثمائػة  يجكز كقكع الفصؿ بالمضاؼ إليو بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو, ككرد ذلػؾ فػي

 كزعت عمى النحك اآلتي:ف الكريـ تمف القرآمحتمالن مكضعان كثمانية كثالثيف 
 كتكزع عمى النحك اآلتي:المضاف إليه اسم معرفة:  .1
 .(6)َّخص حص مس خس حسُّٱ قاؿ تعالى: ل(:أ) ةمعرف ب - أ

, كفصػػؿ بينيمػػا (7)كعػػدككـ( معطكفػػة) اهلل( لفػػظ الجاللػػة مضػػاؼ إليػػو,) عػػدك( مفعػػكؿ بػػو,)
 )اهلل(. بمفظ الجاللة

                                                           

 [.44]المائدة:  (1)
 (.258/ 1) ,لدعاسا ,( انظر: إعراب القرآف2)
 [.26( ]األعراؼ: 3)
 (.331/ 3) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو4)
/ 112, 15, 15, 14, 14, 13, 7/ اؿ عمراف:263, 219, 217, 177, 164( المكاضع: البقرة: 5)

, 17, 5/ المائدة: 166, 136, 136, 92, 36, 36, 35, 23, 23, 23, 23, 12, 12, 12, 11اء: النس
/ ىكد: 72, 42, 24/ التكبة: 32, 26/ األعراؼ: 145, 141, 141, 138, 138, 70/ األنعاـ: 106, 44
, 10طر: / فا16, 15/ سبل: 50/ األحزاب: 34/ النكر: 46, 45, 23/ الحج:  44/ اإلسراء: 4/ يكنس: 15
/ 25, 19/ الفتح: 15, 15, 15, 15/ محمد: 26/ الدخاف: 71, 33/ الزخرؼ: 51, 42, 12/ ص: 27
, 31, 30, 29, 28, 18, 13/ الكاقعة: 35, 12, 11/ الرحمف: 50/ النجـ: 5, 4, 2/ الطكر: 24ؽ: 
/ 30/ عبس: 15/ اإلنساف: 12/ المدثر: 20/ المزمؿ: 13, 12/ الصؼ: 25, 20/ الحديد: 93, 39, 32

 .15/ البمد: 9, 2/ الفجر: 15, 14, 3/ الغاشية: 11/ الطارؽ: 2, 1البركج: 
 [.60]األنفاؿ:  (6)
 (.436/ 1) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (7)
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 .(1)مف القرآف الكريـ في سبعة كستيف مكضعان محتمالن  -ىنا  - ككرد الفصؿ
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱ قػػاؿ تعػػالى: اسةةم عمةةم: - ب

 .(2)َّمت زت رت يب  ىب

(: بػدؿ مػػف) , كفصػػؿ (3)كعػػاد( عطػؼ) نػكح(: مضػػاؼ إليػو,) الػذيف( مجػػركر بالكسػرة,) قػكـً
 نكح(.) بينيما باسـ المعرفة

 .(4)في ثمانية عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ
 كتكزع عمى النحك اآلتي: مضاف إليه اسم نكرة:ال .2
 .(5)َّجه ين ىن من خن حن جن يم ىم ممُّٱ قاؿ تعالى: اسم نكرة: - أ

 أك فسػػاد( معطكفػػة, كفصػػؿ بينيمػػا بػػػالنكرة) نفػػس( مضػػاؼ إليػػو,) بغيػػر( جػػار كمجػػركر,)
 .(6)نفس()

 .(7)في ثالثة عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

 حئ جئ يي ىي ني مي زيُّٱ قػاؿ تعػالى: ف إلةى ضةمير:اسم نكةرة مضةا - ب
 .(8)َّخت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

                                                           

/ 190, 148, 77, 7/ اؿ عمراف: 231, 177, 177, 173, 164, 164, 83, 64( المكاضع: البقرة: 1)
/ 32/ األعراؼ: 120/ األنعاـ: 96, 18, 7, 3/ المائدة: 171, 113, 83, 36, 36, 23, 23, 8النساء: 
/ المؤمنكف: 73, 73/ األنبياء: 120/ طو: 18/ الكيؼ: 75/ اإلسراء: 73/ ىكد: 19/التكبة: 60األنفاؿ: 

: 23/ العنكبكت: 60/ القصص: 38/ الفرقاف: 37, 37, 22, 21, 20, 14, 10/ النكر: 86 , 22/ الرـك
, 12/ ؽ: 36/ الجاثية: 7/ الشكرل: 19, 3/ غافر: 48/ ص: 5/ الصافات: 40, 34, 28: / األحزاب38
 .1/ النصر: 6, 1/ البينة: 13/ الشمس: 56/ المدثر: 20, 7/ الحشر: 17/ الرحمف: 32/ النجـ: 13
 [.70]التكبة:  (2)
 (.468/ 1) ,لدعاسا ,( انظر: إعراب القرآف3)
/  89, 89/ ىػػػػكد:  70, 70/ التكبػػػػة: 54, 52/ األنفػػػػاؿ: 33, 11راف: / اؿ عمػػػػ248( المكاضػػػػع: البقػػػػرة: 4)

 .10/ التحريـ: 13, 12/ ؽ: 5/ غافر: 50/ المؤمنكف: 13/ ص 42, 42, 42الحج: 
 [.32]المائدة:  (5)
 (.253/ 1) ,لدعاسا ,ظر: إعراب القرآف( ان6)
/ 8/ الحػػػػػج: 111/ يكسػػػػػؼ:  89 ,32/ المائػػػػػدة: 95, 92, 36/ النسػػػػػاء: 234, 196( المكاضػػػػػع: البقػػػػػرة: 7)

 .13/ البمد: 37/ الدخاف: 43/ فصمت: 33النمؿ: 
 [.50]األحزاب:  (8)
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, كفصػؿ (1)معطكفة عمى ما سػبقيا( بنات عمؾ, بنات عماتؾ, بنات خالؾ, بنات خاالتؾ)
في ستة عشر مكضعان محتمالن  -ىنا  - ضمير, ككرد الفصؿإلى  بينيا جميعان باسـ نكرة مضاؼ

 النكر, كاألحزاب, كالنساء(.) عيا في آيات األحكاـ في سكر, جاءت جمي(2)مف القرآف الكريـ
 كتكزع عمى النحك اآلتي: المضاف إليه اسم موصول: .3
 مص خص حص مس خس حس جس مخُّٱ قاؿ تعػالى: االسم الموصول )الذين(: - أ

 .(3)َّجض
, كفصػؿ بينيمػا (4)طعاـ() طعامكـ( معطكفة عمىك) الذيف( مضاؼ اليو,ك) طعاـ( مبتدأ,)

 يف(, كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.الذ) بالمضاؼ إليو
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميُّٱ قػاؿ تعػالى: االسم الموصول )الةذي(: - ب

 .(5)َّجب هئ

)كػػاف( المحذكفػػة كاسػػميا محػػذكؼ, كالتقػػدير: كػػاف تصػػديؽ, أك مفعػػكالن  تصػػديؽ( خبػػر ؿ) 
صػػؿ , كف(6)تصػػديؽ() تفصػػيؿ( معطكفػػة عمػػىك) الػػذم( االسػػـ المكصػػكؿ مضػػاؼ إليػػو,) ألجمػػو,

 الذم(.) بينيما باالسـ المكصكؿ

 .(7)في مكضعيف محتمميف مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

 . (8)َّخن حن جن مم خم حم جمُّٱ قاؿ تعالى: االسم الموصول )من(: - ت

مػػف(: اسػػـ مكصػػكؿ مضػػاؼ ) ذكػػر(: خبػػر,) ذا( اسػػـ إشػػارة مبتػػدأ,ك) ىػػذا(: اليػػاء لمتنبيػػو)
(: معطكفػػة عمػػىك) إليػػو مػػف(, كلػػـ يػػرد ) , كفصػػؿ بينيمػػا باالسػػـ المكصػػكؿ(9)كلػػىذكػػر( األ) ذكػػري

 غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ.
                                                           

 (.34/ 8) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو1)
, 50, 50, 50/ األحػػزاب: 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61, 61/ النػػكر: 23, 23( المكاضػػع: النسػػاء: 2)

 .12/ التحريـ: 55, 55
 [.5دة: ]المائ (3)
 (.415/ 2) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو4)
 [.37( ]يكنس: 5)
 (.27/ 2) ,لدعاسا ,( انظر: إعراب القرآف6)
 .111/ يكسؼ: 37( المكاضع: يكنس: 7)

 [.24]األنبياء:  (8)
 (.283/ 2) ,لدعاسا ,انظر: إعراب القرآف (9)
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 كتكزع عمى النحك اآلتي: المضاف إليه ضمير, .4
 .(1)َّحن جن يم ىم  ممُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )كم(: - أ

ـٍ )  .(2)كـ() : عطؼ عمى )كجكىكـ(, كفصؿ بينيما بالضمير(كجكىكـ(: مفعكؿ بو, )كىأىٍيًديىكي

 .(3)في خمسيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - لفصؿككرد ا

 زي ري ٰى ين ىن ننُّٱ قػػػاؿ تعػػػالى: الضةةةمير )كةةةاف الخطةةةاب(: - ب
 .(4)َّجئ يي ىي ني مي

بناتػػؾ, نسػػاء المػػؤمنيف( معطكفػػة عمييػػا, كفصػػؿ ) قػػؿ(, كمػػا بعػػدىا) ألزكاجػػؾ( متعمقػػة ب)
 .(5)كاؼ الخطاب() بينيا بالضمير

 .(6)مف القرآف الكريـة ضع محتمماستة مك  في -ىنا  - ككرد الفصؿ

 مخ جخ مح جح مج حجُّٱ قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: الضةةةةةةةمير )هةةةةةةةم(: - ت

 .(7)َّجس

 , كفصؿ بينيما بالضػمير(8)أحبارىـ() رىبانيـ( عطؼ عمىك) أحبارىـ( مفعكالن بو,) جاءت
 )ىـ(.

 

 

                                                           

 [.6( ]المائدة: 1)
 (.418/ 2) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
, 43, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 11/ النساء: 186, 61, 61( المكاضع: آؿ عمراف: 3)

, 24, 24, 24, 23/ التكبة:  60,  28/ األنفاؿ: 46, 3/ األنعاـ: 94,  6, 6/ المائدة: 135, 123, 102
: 49/ الشعراء: 61النكر:  /26/ الشعراء: 88, 71/ طو: 64/ اإلسراء: 71/ يكنس: 41, 24, 24 / الرـك
/ المنافقكف: 11/ الصؼ: 3/ الممتحنة: 19/ محمد: 8/ الدخاف: 126/ الصافات: 53, 5/ األحزاب: 23, 22
 .6/ التحريـ: 15, 14/ التغابف: 9

 [.59]األحزاب:  (4)
 (.45/ 8) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو5)
 .59, 59/ األحزاب: 56, 56عمراف:  / اؿ259, 133( المكاضع: البقرة: 6)

 [.31]التكبة:  (7)
 (.90/ 4) , دركيش,انظر: إعراب القرآف كبيانو (8)
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 .(1)في اثنيف كستيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

 جه ين ىن منخن  حن جنُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )هاء الغائبة(: - ث
 .(2)َّمه

 مسػتقرىا(, كفصػؿ بينيمػا بالضػمير) مستكدعيا( عطؼ عمىك) يعمـ(,) مستقرىا(: مفعكؿ)
كىما اسػما مكػاف, أم: يعمػـ مكاضػع اسػتقرارىا كمسػاكنيا كمػكاطف اسػتيداعيا مػف صػمب أك  ىا(,)

 .(3)رحـ أك بيضة

 .(4)مف القرآف الكريـ في اثني عشر مكضعان محتمالن  -ىنا  - ككرد الفصؿ

 يق ىق يف ىف يثُّٱ قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى: الضةةةةةةةةةمير )هةةةةةةةةةاء الغائةةةةةةةةةب(: - ج
 .(5)َّاك

)ىػاء  , كفصػؿ بػيف المتعػاطفيف بالضػمير(6)كرسػكلو( اسػـ معطػكؼ) كآياتو( اسػـ معطػكؼ)
 الغائب(.

 .(7)في سبعة كثالثيف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ

                                                           

/ 87, 87/ األنعاـ:  89, 63, 33/ المائدة: 156, 102, 95, 95/ النساء: 20المكاضع: البقرة:  (1)
, 88, 85, 81, 78, 55, 44, 35, 35, 31, 20/ التكبة: 72, 50/ األنفاؿ: 164, 157األعراؼ: 

/ 24, 24/ النكر: 8/ المؤمنكف: 66/ طو: 105/ الكيؼ: 108, 108/ النحؿ: 23, 23/ الرعد: 111
, 8/ غافر: 23, 15/ الزمر: 23/ الصافات: 27, 27/ األحزاب: 27/ السجدة: 13/ العنكبكت: 44الشعراء: 

/ الفتح: 27/ محمد: 26, 26 / األحقاؼ:21/ الجاثية: 80/ الزخرؼ: 45/ الشكرل: 20, 20/ فصمت: 8
 .8/ التحريـ: 2/ الممتحنة: 8, 2/ الحشر: 22, 22, 22, 17/ المجادلة: 15/ الحجرات: 24
 [.6]ىكد:  (2)
 (.314/ 4) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو3)
/ 31ات: / النازع8/ الطالؽ: 37/ الحج: 80, 80/ النحؿ: 41, 6/ ىكد: 61, 61, 61( المكاضع: البقرة: 4)

 .8, 1الشمس: 
 [.65]التكبة:  (5)
 (.466/ 1) ,لدعاسا ,( انظر: إعراب القرآف6)
/ 56, 55, 17/ المائدة: 136, 136, 136, 136/ النساء: 285, 285, 98, 98( المكاضع: البقرة: 7)

/ األحزاب: 7/ الشعراء: 41/ النكر: 84, 52/ األنبياء:  105, 65, 24/ التكبة: 137/ األعراؼ: 19األنعاـ: 
, 12, 12/ المعارج: 15/ األحقاؼ: 23/ الجاثية: 26/ الزخرؼ: 23/ ص: 85/ الصافات: 35/ يس: 29
 .2/ المسد: 36, 35, 35, 34/ عبس: 17/ القيامة: 20/ المزمؿ: 12
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(:  - ح  جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيٱُّ قػػاؿ تعػػالى:الضةةمير )هةةنَّ
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب
 .(1)َّمخ

, كفصػػؿ بينيػػا جميعػػان (2)بيبػػديف(, كبػػاقي المسػػتثنيات كميػػف معطكفػػات) لبعػػكلتيف( متعمقػػاف)
(. بالضمير  )ىفي

 .(3)عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـأحد  في -ىنا  - ككرد الفصؿ

 .(4)َّيي ىي ني مي زي ري ٰىٱُّ قاؿ تعالى: الضمير )هما(: - خ

 أحػػػدىما(, كفصػػػؿ بينيمػػػا بالضػػػمير) كالىمػػػا( عطػػػؼ عمػػػىك) يػػػبمغف(,) فاعػػػؿ أحػػػدىما(:)
 كلـ يرد غير ىذا المكضع في القرآف الكريـ. ,(5)ىما()

 جح  مج حج مث هت مت خت حتُّٱ قػػػػاؿ تعػػػػالى: الضةةةةمير )يةةةةاء المةةةةتكمم(: - د

 .(6)َّمح

(,) فصػػؿ بينيػػا جميعػػان , ك (7)نسػػكي كمحيػػام كممػػاتي( معطكفػػة عمييػػاك) صػػالتي( اسػػـ )إفي
 )الياء(. بضمير المتكمـ

 .(8)ثالثة كعشريف مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ في -ىنا  - ككرد الفصؿ

 .(9)َّين ىن من خن حنُّٱ قاؿ تعالى: الضمير )نا المتكممين(: - ذ

                                                           

 [.31]النكر:  (1)
 (.595/ 6) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو2)
 .12/ الممتحنة: 55, 55, 55, 55/ األحزاب: 31, 31, 31, 31, 31 / النكر:233( المكاضع: البقرة: 3)

 [.23]اإلسراء:  (4)
 (.412/ 5) , دركيش,( انظر: إعراب القرآف كبيانو5)
 [.162( ]األنعاـ: 6)
 (.348/ 1) ,لدعاسا ,( انظر: إعراب القرآف7)
/ 71/ يكنس: 162, 162, 162, 58/ األنعاـ: 117, 72, 29, 25/ المائدة: 51( المكاضع: آؿ عمراف: 8)

, 30, 21, 18, 16/ القمػر: 20/ الػدخاف: 64/ الزخػرؼ: 27/ غافر: 36/ مريـ: 106/ الكيؼ: 86يكسؼ: 
 .1/ الممتحنة: 39, 37
 [.114]المائدة:  (9)
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أكلنػػا(, كفصػػؿ بينيمػػا ) آخرنػػا( عطػػؼ عمػػىك) لنػػا(,) ألكلنػػا( متعمقػػاف بمحػػذكؼ بػػدؿ مػػف)
 .(1)نا() بالضمير

 .(2)في ثمانية عشر مكضعان محتمالن مف القرآف الكريـ -ىنا  - ككرد الفصؿ
 والمتتبع لمواضع الفصل النحوي بين االسم المعطوف والمعطوف عميه يالحظ ما يأتي: 

األصػػؿ أال يفصػػؿ بػػيف المتعػػاطفيف, كأجػػاز النحػػاة الفصػػؿ بينيمػػا بغيػػر مبػػايف محػػض؛ لػػئال  -
 يف. تضعؼ قرينة التالـز بيف المتعاطف

الفصػػؿ بالمضػػاؼ إليػػو, ) بمػػغ عػػدد الفكاصػػؿ النحكيػػة بػػيف المتعػػاطفيف ثمانيػػة فكاصػػؿ, كىػػي -
الفصػػؿ بجممػػة ال محػػؿ ليػػا مػػف اإلعػػراب, ك الفصػػؿ بػػالمعمكؿ, ك الفصػػؿ بػػال النافيػػة الزائػػدة, ك 
 الفصؿ بالنداء(. ك الفصؿ بالتككيد, ك الفصؿ بالنعت, ك الفصؿ بحرؼ الجر, ك 
كم بالمضػػػاؼ إليػػػو ثالثمائػػػة كثمانيػػػة كثالثػػػيف مكضػػػعنا؛ ألف بمػػػغ عػػػدد مكاضػػػع الفصػػػؿ النحػػػ -

 الفصؿ بيف المتعاطفيف بالمضاؼ إليو أخؼ مف شدة قبح الفصؿ بيف المتضايفيف. 
)ال( النافيػة الزائػدة مائػة كثمانيػة كثمػانيف مكضػعنا؛ ألنيػا  بمغ عػدد مكاضػع الفصػؿ النحػكم ب -

 ليست فاصالن أجنبينا عف المتعاطفيف. 
ضع الفصؿ النحكم بالمعمكؿ مائة كسبعيف مكضعنا؛ ألنو يقع في المرتبة األكلى بمغ عدد مكا -

 عف المتعاطفيف.  ثرتو في الكالـ, كىك ليس بلجنبيٌ مما تكسعت فيو العرب؛ لك
بمغ عدد مكاضع الفصؿ النحكم بالجممة التي ال محؿي ليا مف اإلعراب مائػة كخمسػة كأربعػيف  -

 لثانية مما تكسعت فيو العرب في الكالـ. مكضعنا؛ ألنيا تقع في المرتبة ا
بمػػغ عػػدد مكاضػػع الفصػػؿ بحػػرؼ الجػػر مائػػة كثمانيػػة عشػػر مكضػػعنا؛ لمحاجػػة إليػػو حتػػى يػػتـ  -

؛ ألنو يكره اتباع االسـ لو؛  ا إذا كاف المعطكؼ ضميرنا متصالن العطؼ, كتزداد الحاجة كضكحن
 لضعفو, فيك يعتمد عمى ما قبمو حتى صار كالجزء منو.  

النعػػت, التككيػػد, النػداء( فجػػاءت فػي مكاضػػع قميمػػة, كلكػف أجازىػػا النحػػاة ) :قي الفكاصػؿأمػا بػػا -
كػػكف ىػػذه الفكاصػػؿ ليسػػت بلجنبيػػة محضػػة عػػف المتعػػاطفيف؛ لػػذا فعمػػى الػػرغـ مػػف كجكدىػػا إال 

 أنيا حافظت عمى قرينة التالـز بيف المتعاطفيف. 
 

 

                                                           

 (.286/ 1) ,لدعاسا ,( انظر: إعراب القرآف1)
/ 96/ ىكد: 102/ يكنس: 114مائدة: / ال147, 61, 61, 61/ اؿ عمراف: 246, 139( المكاضع: البقرة: 2)

/ 15/ الشػػػػكرل: 51, 23/ غػػػػافر: 67/ األحػػػػزاب: 45/ المؤمنػػػػكف: 73/ طػػػػو:  46/ العنكبػػػػكت: 74الفرقػػػػاف: 
 .11الفتح: 
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 الخاتمة
المتالزمػيف فػي القػرآف الكػريـ, كاشػتممت  دراسػة الفصػؿ النحػكم بػيف رسالةتناكلتي في ىذه ال

الدراسػػة عمػػى أربعػػة فصػػكؿ كتمييػػد, تطرقػػتي خالليػػا لمحػػديث عػػف األزكاج النحكيػػة المتالزمػػة فػػي 
المغػػػة العربيػػػة, كالفكاصػػػؿ التػػػي تفصػػػؿ بػػػيف ىػػػذه األزكاج, كحكػػػـ ىػػػذا الفصػػػؿ مػػػف حيػػػث الكجػػػكب 

م أكثػر مػف اآلخػر, كمػف أىػـ النتػائج كالجكاز, كبعض القضايا الداللية المتعمقة بكركد فاصؿ نحك 
 التي تكصمت إلييا ما يلتي: 

 النتائج: 
ف ىمػا: التضػاـ اإليجػابي, كالتضػاـ السػمبي؛ ي المغة العربية إلى قسميف رئيسيينقسـ التضاـ ف -

يتمثؿ التضاـ اإليجػابي فػي ثػالث ظػكاىر تركيبيػة ىػي: االختصػاص, كاالفتقػار, كاالسػتغناء, 
. أما التضاـ السمبي في  تمثؿ في ظاىرة التنافي أك التنافر كىك قسيـ التالـز

 تتمثؿ عكارض التضاـ في ظاىرتيف تركيبيتيف ىما: الفصؿ, كاالعتراض. -
يعد  التالـز النحكم سمةن بارزةن في النحك العربي, كركننا أساسينا مػف األركػاف التػي يقػكـ عمييػا,  -

 ة. حيث تقسـ معظـ أبكاب النحك إلى أزكاج نحكية متالزم
يػػرتبط كػػؿ زكجػػيف متالزمػػيف بعالقػػة قكيػػة كمتينػػة, إذ ال يػػؤدل المعنػػى المطمػػكب مػػف السػػياؽ  -

المغػػػػكم إال بكجكدىمػػػػا معنػػػػا, كربمػػػػا يػػػػلتي فػػػػي الجممػػػػة أكثػػػػر مػػػػف زكجػػػػيف متالزمػػػػيف, كالفعػػػػؿ 
 مجركر.كالفاعؿ, كالصمة كالمكصكؿ, كالجار كال

يف الكحػدات المغكيػة التػي تربطيػا ينقسـ الفصؿ النحكم إلى قسميف: الفصؿ المطرد؛ كيككف بػ -
عالقة اقتضػاء؛ أم أف األكؿ يقتضػي كجػكد الثػاني؛ كمػا ىػك الحػاؿ بػيف المسػند كالمسػند إليػو 
أك بػػػيف الفعػػػؿ كالفاعػػػؿ كنحػػػك ذلػػػؾ, أمػػػا الفصػػػؿ غيػػػر المطػػػرد فيكػػػكف إذا كانػػػت العالقػػػة بػػػيف 

د الثػػاني فيمػػا كالكممػػة المتالزمػػيف عالقػػة مجػػاكرة أك اقتػػراف؛ حيػػث إنػػو ال يػػتـ األكؿ إال بكجػػك 
 الكاحدة, كالفصؿ بيف المتضايفيف, أك بيف المكصكؿ كصمتو.  

ينقسػػـ االعتػػراض إلػػى قسػػميف, ىمػػا: اعتػػراض مفيػػد؛ كىػػك الػػذم يفيػػد معنػػى جديػػدنا مػػع تككيػػد  -
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريُّٱ المعنى األصمي, نحك قكلو تعالى:

, كاعتػػػػراض غيػػػػر مفيػػػػد: كىػػػػك إمػػػػا أف ال يفيػػػػد معنػػػػى فيكػػػػكف دخكلػػػػو (1)َّحب جب هئ
ما أف يفسد المعنى كيضعؼ التلليؼ, كمنو قكؿ النابغة الجعدم  :(2)كخركجو, كا 

 كبيةةةةةةُر السةةةةةةّن فةةةةةةاني -أال كةةةةةةذبوا -أال زعمةةةةةةت بنةةةةةةو سةةةةةةعد بةةةةةةأني    
   

                                                           

 [.42]ىكد:  (1)
 (.394الصناعتيف, أبك ىالؿ العسكرم, )ص  (2)
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عتػػػراض, يعػػد  االعتػػػراض فرعػػػان يقػػػع تحػػػت مفيػػػكـ الفصػػؿ؛ ألف الفصػػػؿ أكسػػػع كأشػػػمؿ مػػػف اال -
فالفصؿ كمفيػكـ عػاـ ينػدرج تحتػو كػؿ  فاصػؿ بػيف أم متالزمػيف, سػكاء كػاف الفاصػؿ كممػة أـ 
جممة أـ شبو جممة, فيك يعد  فاصالن, أمػا االعتػراض فيػك مفيػكـ جزئػي ينػدرج تحػت الفصػؿ؛ 

ا.   لذا يعد  االعتراض فصالن كال يعد أم فصؿو اعتراضن
كاالتصػػػاؿ دكف فكاصػػػؿ, لكػػػف ىػػػذا األصػػػؿ يمكػػػف  األصػػػؿي فػػػي األزكاج النحكيػػػة ىػػػك التػػػرابط -

ػػا لمتركيػػب المغػػكم كالمسػػند كالمسػػند  الخػػركج عنػػو فػػي بعػػض األزكاج النحكيػػة التػػي تمثػػؿي أساسن
إليػػو, كمػػا أصػػميما كػػذلؾ؛ ألف التػػرابط بينيػػا أضػػعؼ مػػف التػػرابط المكجػػكد بػػيف بقيػػة األزكاج 

 األخرل. 
لمتالزمػػيف مػػف عدمػػو, إذ يجػػكز الفصػػؿ بػػيف لنػػكع الفاصػػؿ دكره كبيػػره فػػي جػػكاز الفصػػؿ بػػيف ا -

المتالزمػػيف بغيػػر األجنبػػي فػػي معظػػـ المتالزمػػات, كال يجػػكز الفصػػؿ بينيمػػا بػػاألجنبي إال مػػف 
 ضمف الضركرة الشعرية أك الشذكذ. 

لمتقػػديـ كالتػػلخير عالقػػةه مباشػػرةه بمكضػػكع الفصػػؿ النحػػكم, إذ إفي معظػػـ حػػاالت الفصػػؿ ىػػي  -
 تلخير.عبارة عف تقديـ ما حقو ال

يمكػػػػف أف يكػػػػكف الفاصػػػػؿ ممػػػػا يتكسػػػػع فيػػػػو العػػػػرب فػػػػي الكػػػػالـ, كالجػػػػار كالمجػػػػركر كالظػػػػرؼ  -
 كغيرىما, كىذا النكع يكاد يفصؿ بيف أغمب األزكاج النحكية. 

اشػػتممت ىػػذه الدراسػػة عمػػى أكثػػر مػػف ثالثػػيف مكضػػعنا مػػف مكاضػػع الفصػػؿ بػػيف المتالزمػػيف,  -
 األكؿ مف الفصؿ األكؿ. جعمتيا عناكيف مطالب لمدراسة ما عدا المبحث 

كة االتصػػػاؿ بػػػيف قػػػة كبيػػػرة عمػػػى بيػػػاف حكػػػـ الفصػػػؿ مػػػف حيػػػث الكجػػػكب كالجػػػكاز يعتمػػػد بدرجػػػ -
اتصاالن قبح الفصػؿ بينيمػا, أك اقتػرب  الجزآفالمتالزميف, فيما يتناسباف عكسينا؛ أم كمما زاد 

 مف المنع.  
جػكده يحػدد المغػة كيقصػرىا, بدي مف كجكد الفصؿ بيف بعض األزكاج المتالزمة؛ ألف عدـ ك  ال -

كيحصرىا في أزكاج متالزمة فقط, كخاصة أف الجممة ال يمكف أف تتككف مف متالزميف فقط, 
فالجممػة االسػمية ال يمكػف أف تتكػكف مػف مبتػػدأ كخبػر متصػميف كمتػرابطيف فقػط, بػؿ يحتاجػػاف 

 ى متالزمات أخرل إلتماـ المعنى.إل
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 التوصيات:
 تتناكؿ القرآف الكريـ؛ لخدمة ديننا اإلسالمي كلغتنا العربية. االىتماـ بالدراسات التي  -
دراسة الفصؿ النحػكم بػيف المتالزمػيف فػي الحػديث النبػكم الشػريؼ, فيػك المصػدر الثػاني مػف  -

 مصادر التشريع اإلسالمي. 

يػدم فػي  كأخيرنا فإني ال أدعي أنني بمغت الكماؿ في دراستي ىذه, كلكنني بذلتي قصارل جى
يػد,  - تعالى –ستقصاء, كاهلل البحث كاال أسلؿ أف أككف قد أعطيت ىذا البحث ما يستحقو مػف جى

 كأف أككف قد اقتربت مف الصكاب, كابتعدتي عف الخطل كالنسياف. 
كاهلل مف كراء القصد, كىك حسبنا كنعػـ الككيػؿ, كصػمى اهلل عمػى محمػد كعمػى آلػو كصػحبو 

 . كسمـ, كال حكؿ كال قكة إال باهلل العمي العظيـ
 تم بحمد اهلل.
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 ـ. 1986, 1الفضؿ إبراىيـ, القاىرة, دار الفكر العربي, ط

, أبك البركػات كمػاؿ الػديف ييف كالككفييفاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف: البصر  .36
 ـ. 2003, 1األنبارم, المكتبة العصرية, ط

أبػػػك محمػػػد جمػػػاؿ الػػػديف ابػػػف ىشػػػاـ , بيػػػركت, دار  أكضػػػح المسػػػالؾ إلػػػى ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ, .37
 ـ. 1979, 5الجيؿ, ط

محمكد بف أبى الحسف بف الحسيف النيسػابكرم, تحقيػؽ: د. إيجاز البياف عف معاني القرآف,  .38
 ق. 1415, 1بف حسف القاسمي, بيركت, دار الغرب اإلسالمي, ط حنيؼ

جػػػالؿ الػػػديف القزكينػػي الشػػػافعي, تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد المػػػنعـ  اإليضػػاح فػػػي عمػػػـك البالغػػػة, .39
 ,) د.ت(. 3خفاجي, بيركت, دار الجيؿ, ط

أبك حياف محمػد بػف يكسػؼ بػف عمػي بػف يكسػؼ بػف حيػاف أثيػر  البحر المحيط في التفسير, .40
 ق. 1420لسي, تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ, بيركت, دار الفكر, )د.ط(, الديف األند

 ـ. 1987, 1د. أحمد مطمكب, عماف, دار الفكر, ط بحكث لغكية, .41
مجد الديف بف محمد الجزرم ابػف األثيػر, تحقيػؽ كدراسػة: د. فتحػي  البديع في عمـ العربية, .42

 ق. 1420, 1ط أحمد عمي الديف, المممكة العربية السعكدية, جامعة أـ القرل,
أبػػك عبػػد اهلل بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف بيػػادر الزركشػػي,  البرىػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف, .43

تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ, دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبػي كشػركائو, 
 ـ. 1957, 1ط

بػػف يعقػػكب , مجػػد الػػديف أبػػك طػػاىر محمػػد بصػػائر ذكل التمييػػز فػػي لطػػائؼ الكتػػاب العزيػػز .44
 د.ط(, )د.ت(.) الفيركز آبادم,
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عبد الرحمف بف أبي بكػر, جػالؿ الػديف السػيكطي,  بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة, .45
 د.ط(, )د.ت(.) تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ, لبناف, المكتبة العصرية,

 ـ. 1997, 4فضؿ عباس, دار الفرقاف لمطباعة كالنشر, ط البالغة فنكنيا كأفنانيا, .46
مجػد الػديف بػف يعقػكب الفيػركز آبػادل, دار سػعد الػديف  البمغة فػي تػراجـ أئمػة النحػك كالمغػة, .47

 ـ. 2000, 1لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط
 محمػػػد حماسػػػة عبػػػد المطيػػػؼ, القػػػاىرة, دار غريػػػب لمطباعػػػة كالنشػػػر, بنػػػاء الجممػػػة العربيػػػة, .48

 ـ. 2003د.ط(, )
 ـ. 1993, 1ف, القاىرة, عالـ الكتب, ط, د. تماـ حساالبياف في ركائع القرآف .49
بيػػػدم,  تػػػاج العػػػركس مػػػف جػػػكاىر القػػػامكس, .50 محٌمػػػد بػػػف محٌمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرٌزاؽ الحسػػػيني الزي

 د.ط(, )د.ت(.) تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف, دار اليداية,
أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبرم, تحقيؽ: عمي  التبياف في إعراب القرآف, .51

 د.ط(, )د.ت(.) حمد البجاكم, الناشر: عيسى البابي الحمبي كشركائو,م
, أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية, تحقيؽ: التبياف في أيماف القرآف .52

 ق.  1429, 1عبد اهلل بف سالـ البطاطي, مكة المكرمة, دار عالـ الفكائد, ط
شػػكر, تػػكنس, الػػدار بػػف محمػػد الطػػاىر بػػف عا محمػػد الطػػاىر بػػف محمػػد التحريػػر كالتنػػكير, .53

 ق. 1984د.ط(, ) ,التكنسية لمنشر
, أبػك حيػاف األندلسػي, تحقيػؽ: د. حسػف ىنػداكم, التذييؿ كالتكميػؿ فػي شػرح كتػاب التسػييؿ .54

 د.ت(. ) ,1دمشؽ, دار القمـ, ط
 د.ط(, )د.ت(.) تـ جمعو مف المكسكعة الشعرية, تراجـ شعراء المكسكعة الشعرية, .55
 ـ. 1999, 1الدكتكر عبده الراجحي, مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع, ط ؽ النحكم,التطبي .56
, 1يحيػػى عطيػػة عباينػػة, إربػػد, عػػالـ الكتػػب الحػػديث, ط تطػػكر المصػػطمح النحػػكم البصػػرم, .57

 ـ. 2006
 د.ط(, )د.ت(.) عبد اهلل بف صالح بف عبد اهلل الفكزاف,تعجيؿ الندل بشرح قطر الندل,  .58
حمػػد بػػف عمػػي الػػزيف الشػػريؼ الجرجػػاني, لبنػػاف, دار الكتػػب العمميػػة, عمػػي بػػف م التعريفػػات, .59

 ـ. 1983, 1ط
أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمػد بػف الفػراء البغػكم الشػافعي, تحقيػؽ:  تفسير البغكم, .60

 ـ. 1420, 1عبد الرزاؽ الميدم, بيركت, دار إحياء التراث العربي, ط
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, ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف يؿتفسير البيضاكم= نكار التنزيؿ كأسرار التلك  .61
محمػػػد الشػػػيرازم البيضػػػاكم, تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف المرعشػػػمي, بيػػػركت, دار إحيػػػاء 

 ق. 1418, 1التراث العربي, ط
 د.ط(, )د.ت(.) محمد بف صالح بف محمد العثيميف, تفسير العالمة محمد العثيميف, .62
 )د.ت(.د.ط(, ) , ابف كثير,تفسير القرآف العظيـ .63
 حفػػػص عمػػػر بػػػف عمػػػى ابػػػف عػػػادؿ الدمشػػػقي, بيػػػركت, دار الكتػػػب العمميػػػة, تفسػػػير المبػػػاب, .64

 د.ط(, )د.ت(. )
, مجمكعػػػة مػػػف العممػػػاء بإشػػػراؼ مجمػػػع البحػػػكث اإلسػػػالمية التفسػػػير الكسػػػيط لمقػػػرآف الكػػػريـ .65

 ـ. 1973, 1باألزىر, الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية, ط
جػػالؿ الػػديف محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف القزكينػػي, تحقيػػؽ: عبػػد  التمخػػيص فػػي عمػػـك البالغػػة, .66

 ـ. 1904, 1الرحمف البرقكقي, دار الفكر العربي, ط
محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف أحمػػد, محػػب الػػديف الحمبػػي ثػػـ  تمييػػد القكاعػػد بشػػرح تسػػييؿ الفكائػػد, .67

المصػػرم, دراسػػة كتحقيػػؽ: أ. د. عمػػي محمػػد فػػاخر كآخػػركف, مصػػر, دار السػػالـ لمطباعػػة 
 ق. 1428, 1التكزيع كالترجمة, طكالنشر ك 

محمد بف أحمد بػف األزىػرم اليػركم, تحقيػؽ: محمػد عػكض مرعػب, بيػركت,  تيذيب المغة, .68
 ـ. 2001, 1دار إحياء التراث العربي, ط

, أبػك محمػد بػدر الػديف حسػف بػف قاسػـ بػف تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابػف مالػؾ .69
كي, شػػرح كتحقيػػؽ : عبػػد الػػرحمف عمػػي سػػميماف , عبػػد اهلل بػػف عمػػٌي المػػرادم المصػػرم المػػال

 ـ. 2008, 1دار الفكر العربي, ط
, أبػػك جعفػػر الطبػػرم , تحقيػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاكر, مؤسسػػة جػػامع البيػػاف فػػي تلكيػػؿ القػػرآف .70

 ـ. 2000, 1الرسالة, ط
مصػػػطفى بػػػف محمػػػد سػػػميـ الغاليينػػػي, بيػػػركت, المكتبػػػة العصػػػرية,  جػػػامع الػػػدركس العربيػػػة, .71

 ـ. 1993, 28ط
 ـ. 2014د.ط(, ) صييب عبد الجبار, الجامع الصحيح لمسنف كالمسانيد, .72
أبك عبد اهلل محمد بف أحمػد بػف أبػي بكػر بػف فػرح  الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي, .73

بػػػػراىيـ أطفػػػػيش,  األنصػػػػارم الخزرجػػػػي شػػػػمس الػػػػديف القرطبػػػػي, تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد البردكنػػػػي كا 
 .ـ1964, 2القاىرة, دار الكتب المصرية , ط

محمكد بف عبػد الػرحيـ صػافي, بيػركت, مؤسسػة اإليمػاف,  الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ, .74
 ق.  1418, 4ط
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أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي, تحقيؽ: عمي تكفيؽ الحمػد,  الجمؿ في النحك, .75
 ـ. 1984دار األمؿ, مؤسسة الرسالة,) د.ط(, 

أحمػد بػف عمػرك بػف تمػيـ الفراىيػدم, تحقيػؽ: أبك عبد الرحمف الخميؿ بػف  الجمؿ في النحك, .76
 ـ. 1995, 5د. فخر الديف قباكة, ط

أبػػك بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف بػػف دريػػد األزدم, تحقيػػؽ: رمػػزم منيػػر بعمبكػػي,  جميػػرة المغػػة, .77
 ـ. 1987, 1بيركت, دار العمـ لممالييف, ط

 بف عمٌي أبك محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبد اهللالجنى الداني في حركؼ المعاني,  .78
األسػػػػتاذ محمػػػػد نػػػػديـ فاضػػػػؿ, -المػػػػرادم المصػػػػرم المػػػػالكي, تحقيػػػػؽ: د. فخػػػػر الػػػػديف قبػػػػاكة 

 ـ. 1992, 1بيركت, دار الكتب العممية, ط
محمػد بػف مصػطفى الخضػرم  حاشية الخضرم عمى شرح ابػف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػف مالػؾ, .79

 د.ط(, )د.ت(.) الشافعي,
أبػك العرفػاف محمػد بػف عمػي الصػباف  بف مالػؾ,حاشية الصباف عمى شرح األشمكنى أللفية ا .80

 ـ. 1997, 1الشافعي, بيركت, دار الكتب العممية, ط
, الحسػػف بػػف أحمػػد بػػف عبػػد الغفػػار, تحقيػػؽ: بػػدر الػػديف قيػػكجي, بشػػير الحجػػة لمقػػراء السػػبعة .81

 ـ. 1993, 2جكيجابي, بيركت, دار الملمكف لمتراث, ط
, تحقيػؽ: نجػاة حسػف عبػد أحمد بف محمد بف محمد  الحدكد في عمـ النحك, .82 البجػائي األهبيػذمه

 ـ. 2001, 112اهلل نكلي, المدينة المنكرة, الجامعة اإلسالمية, ط
أبػػػػك القاسػػػػـ, عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف إسػػػػحاؽ البغػػػػدادم النياكنػػػػدم  حػػػػركؼ المعػػػػاني كالصػػػػفات, .83

 ـ.  1984, 1الزجاجي, تحقيؽ: عمي تكفيؽ الحمد, بيركت, مؤسسة الرسالة, ط
ب لباب لسػاف العػرب, عبػد القػادر بػف عمػر البغػدادم, تحقيػؽ كشػرح : عبػد خزانة األدب كل .84

 ـ. 1997, 4السالـ محمد ىاركف, القاىرة, مكتبة الخانجي, ط
 , )د.ت(. 4, اليسئة المصرية العامة لمكتاب, طجني بف عثماف الفتح بكالخصائص, أ .85
 ـ. 2000, 1تماـ حساف, عالـ الكتب, ط الخالصة النحكية, .86
أبػػك العبػاس, شػياب الػديف, أحمػد بػف يكسػؼ بػػف  ف فػي عمػـك الكتػاب المكنػكف,الػدر المصػك  .87

 عبػػد الػػدائـ المعػػركؼ بالسػػميف الحمبػػي, تحقيػػؽ: د.أحمػػد محمػػد الخػػراط, دمشػػؽ, دار القمػػـ,
 د.ط(, )د.ت(.)
محمد عبد الخػالؽ عضػيمة, تصػدير: محمػكد محمػد شػاكر,  دراسات ألسمكب القرآف الكريـ, .88

 د.ط(, )د.ت(.) القاىرة, دار الحديث,
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منيػػػر محمػػكد المسػػػيرم, القػػاىرة, مكتبػػػة كىبػػػة,  دالالت التقػػديـ كالتػػػلخير فػػي القػػػرآف الكػػريـ, .89
 ـ. 2005, 1ط

أبك بكر عبد القاىر بف عبػدالرحمف بػف محمػد الجرجػاني, تحقيػؽ: د.محمػد  دالئؿ اإلعجاز, .90
 ـ. 1995, 1التنجي, بيركت, دار الكتاب العربي, ط

 د.ط(, )د.ت(.) عبد اهلل بف صالح الفكزاف, ابف مالؾ,دليؿ السالؾ إلى ألفية  .91
مرعػػي بػػف يكسػػؼ بػػف أبػػى بكػػر بػػف أحمػػد الكرمػػى المقدسػػي  دليػػؿ الطػػالبيف لكػػالـ النحػػكييف, .92

 ـ. 2009الحنبمي, الككيت, إدارة المخطكطات كالمكتبات اإلسالمية, 
 د.ط(, )د.ت(.) ميمكف بف قيس بف جندؿ, ديكاف األعشى, .93
 د.ط(, )د.ت(.)رك بف مالؾ األزدم, عم ديكاف الشنفرل, .94
 د.ط(, )د.ت(.)أبك فراس, ىماـ بف غالب بف صعصعة التميمي الدارمي,  ديكاف الفرزدؽ, .95
امػػػرؤ القػػػيس بػػػف حجػػػر الكنػػػدم, تحقيػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف المصػػػطاكم,  القػػػيس, ئديػػػكاف امػػػر  .96

 ـ. 2004, 2بيركت, دار المعرفة, ط
 د.ط(, )د.ت(.) ر,جميؿ بف عبد اهلل بف معم ديكاف جميؿ بثينة, .97
 د.ط(, )د.ت(.)حساف بف ثابت األنصارم,  ديكاف حساف بف ثابت, .98
 د.ت(.(, )د.ط, )دار بيركت لمطباعة كالنشر ديكاف زىير بف أبي سممى, .99
لىبيػد بػػف ربيعػػة بػف مالػػؾ العػػاًمرم, تحقيػؽ: حمػػدك طٌمػػاس,  ديػكاف لبيػػد بػف ربيعػػة العػػامرم, .100

 ـ. 2004, 1دار المعرفة, ط
د. حمػزة عبػد اهلل النشػرتي, المدينػة المنػكرة, الجامعػة  في التراكيب في العربية, الرابط كأثره .101

 ـ. 1985د.ط(, ) االسالمية,
شػػياب الػػديف محمػػكد بػػف عبػػد اهلل  ركح المعػػاني فػػي تفسػػير القػػرآف العظػػيـ كالسػػبع المثػػاني, .102

, 1الحسػػيني األلكسػػي, تحقيػػؽ: عمػػي عبػػد البػػارم عطيػػة, بيػػركت, دار الكتػػب العمميػػة , ط
 ق. 1415

 د.ط(, )د.ت(.)محمد بف أحمد بف مصطفى, دار الفكر العربي,  زىرة التفاسير, .103
أحمد بف مكسى بف العباس التميمي, تحقيؽ: شكقي ضيؼ, مصػر,  السبعة في القراءات, .104

 ق. 1400, 2دار المعارؼ, ط
محمػػد بػػف عيسػػى الترمػػذم, تحقيػػؽ كتعميػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاكر, مصػػر,  سػػنف الترمػػذم, .105

 ـ. 1975, 2تبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي, طشركة مك
شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد اهلل بػػف قىاٍيمػػاز الػػذىبي, القػػاىرة, دار الحػػديث,  سػػير أعػػالـ النػػبالء, .106

 ـ. 2006د.ط(, )
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عبد الممؾ بف ىشاـ, تحقيػؽ: طػو عبػد الػرءكؼ سػعد, بيػركت, دار الجيػؿ,  السيرة النبكية, .107
 ق.  1411, 1ط

بدر الديف محمػد ابػف اإلمػاـ جمػاؿ الػديف محمػد بػف  ية ابف مالؾ,شرح ابف الناظـ عمى ألف .108
 ـ. 2000, 1مالؾ, تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد, دار الكتب العممية, ط

ابػػػف عقيػػػؿ , عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػد الػػػرحمف العقيمػػػي  شػػػرح ابػػػف عقيػػػؿ عمػػػى ألفيػػػة ابػػػف مالػػػؾ, .109
رة, دار مصػر لمطباعػة, اليمداني المصرم, تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد, القػاى

 ـ. 1980, 20ط
, الحسف بف أحمد بػف عبػد الغفػار الفارسػٌي, تحقيػؽ كشػرح: شرح األبيات المشكمة اإلعراب .110

 ـ. 1988, 1الدكتكر محمكد محمد الطناحي, القاىرة, مكتبة الخانجي, ط
 ؽ,خالػػد بػػف عبػػد اهلل الجرجػػاكٌم األزىػػرم, القػػاىرة, المطبعػػة الكبػػرل ببػػػكال شػػرح األزىريػػة, .111

 د.ط(, )د.ت(.)
, أبك الحسف, نكر الديف األيٍشػميكني الشػافعي, بيػركت, شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ .112

 ـ.  1998, 1دار الكتب العممية, ط
, خالػػد بػػف عبػػد شػػرح التصػػريح عمػػى التكضػػيح أك التصػػريح بمضػػمكف التكضػػيح فػػي النحػػك .113

, 1ر الكتػػػػب العمميػػػػة, طاهلل بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر بػػػػف محمػػػػد الجرجػػػػاكٌم األزىػػػػرم, بيػػػػركت , دا
 ـ.  2000

سػػتراباذم, رضػػي الػػديف محمػػد بػػف الحسػػف األ شػػرح الرضػػي عمػػى الكافيػػة البػػف الحاجػػب, .114
د.ط(, ) تحقيػػػؽ كتصػػػحيح كتعميػػػؽ: أ. د. يكسػػػؼ حسػػػف عمػػػر, ليبيػػػا, جامعػػػة قػػػار يػػػكنس,

 ـ. 1975
 محمػد زىيػػر-أبػػك محمػد الحسػػيف بػف الفػػراء البغػكم, تحقيػػؽ: شػعيب األرنػػؤكط شػرح السػنة, .115

 ـ. 1983, 2الشاكيش, بيركت, المكتب اإلسالمي, ط
 د.ط(, )د.ت(.) محمد بف صالح بف محمد العثيميف, شرح ألفية ابف مالؾ, .116
أبػػك عبػػد اهلل جمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف عبػػد اهلل, تحقيػػؽ: عبػػد المػػنعـ  شػػرح الكافيػػة الشػػافية, .117

حيػػػػاء التػػػػراث  أحمػػػػد ىريػػػػدم, مكػػػػة المكرمػػػػة, جامعػػػػة أـ القػػػػرل مركػػػػز البحػػػػث العممػػػػي كا 
 د.ت(. ) ,1اإلسالمي , ط

محمػد بػف عمػي , مكفػؽ الػديف األسػدم المكصػمي, المعػركؼ بػابف يعػيش,  شرح المفصػؿ, .118
 ـ.2001, 1لكتب العممية, بيركت, طقدـ لو: الدكتكر إميؿ بديع يعقكب, بيركت, دار ا

 طػػاىر بػػف أحمػػد بػػف بابشػػاذ, تحقيػػؽ: خالػػد عبػػد الكػػريـ, الككيػػت, شػػرح المقدمػػة المحسػػبة, .119
 ـ. 1977, 1المطبعة العصرية, ط
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محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل, ابػػػف مالػػػؾ الطػػػائي الجيػػػاني, تحقيػػػؽ: د. عبػػػد  شػػػرح تسػػػييؿ الفكائػػػد, .120
, 1الرحمف السػيد, د. محمػد بػدكم المختػكف, ىجػر لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع كاإلعػالف, ط

 ـ. 1990
 د.ط(, )د.ت(.) ابف عصفكر اإلشبيمي, شرح جمؿ الزجاجي, .121
أبك عمى أحمد بف محمد بف الحسف المرزكقػي األصػفياني, تحقيػؽ: ماسة, شرح ديكاف الح .122

 ـ. 2003, 1غريد الشي , بيركت, دار الكتب العممية, ط
ضػػػػبط معانيػػػػو كشػػػػركحو كأكمميػػػػا إيميػػػػا الحػػػػاكم, بيػػػػركت, مكتبػػػػة  شػػػػرح ديػػػػكاف الفػػػػرزدؽ, .123

 ـ.1983, 1المدرسة, ط
لػػديف, ابػػف ىشػػاـ, تحقيػػؽ: , أبػػك محمػػد جمػػاؿ اشػػرح شػػذكر الػػذىب فػػي معرفػػة كػػالـ العػػرب .124

 د.ط(, )د.ت(.) عبد الغني الدقر, سكريا, الشركة المتحدة لمتكزيع,
ػكجىرم, تحقيػؽ: نػكاؼ  شرح شػذكر الػذىب فػي معرفػة كػالـ العػرب, .125 شػمس الػديف محمػد الجى

بف جزاء الحػارثي, المممكػة العربيػة السػعكدية, عمػادة البحػث العممػي بالجامعػة اإلسػالمية, 
 ـ. 2004, 1ط

أبػك محمػد جمػاؿ الػديف, ابػف ىشػاـ, تحقيػؽ: محمػد محيػى  قطر الندل كبؿ الصػدل, شرح .126
 ق. 1383, 11الديف عبد الحميد, القاىرة, ط

 د.ط(, )د.ت(.) , عبد اهلل بف صالح الفكزاف,شرح مختصر قكاعد اإلعراب البف ىشاـ .127
ػػػكم, تحقيػػػؽ: إسػػػماعيؿ  شػػػرح) قكاعػػػد اإلعػػػراب البػػػف ىشػػػاـ(, .128 محمػػػد بػػػف مصػػػطفى القيكجى

 ـ. 1995, 1إسماعيؿ مركة, لبناف, ط
 أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف مسػػمـ بػػف قتيبػػة الػػدينكرم, القػػاىرة, دار الحػػديث, الشػػعر كالشػػعراء, .129

 ق.  1423د.ط(, )
, نشكاف بػف سػعيد الحميػرل اليمنػي,  تحقيػؽ: د شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمكـ .130

د يكسػػػؼ محمػػػػد عبػػػػد اهلل,  - مطيػػػر بػػػػف عمػػػي اإلريػػػػاني -حسػػػيف بػػػػف عبػػػد اهلل العمػػػػرم 
 ـ. 1999, 1بيركت, دار الفكر المعاصر, ط

, أحمػػد بػػف فػػارس بػػف الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة العربيػػة كمسػػائميا كسػػنف العػػرب فػػي كالميػػا .131
 ـ. 1997, 1زكرياء القزكيني الرازم, ط

أحمد بػف عمػي بػف أحمػد الفػزارم القمقشػندم, بيػركت,   صبح األعشى في صناعة اإلنشاء, .132
 د.ط(, )د.ت(.) لكتب العممية,دار ا

, أبػػك نصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم الفػػارابي, الصػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة .133
 ـ. 1987, 4تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار, بيركت, دار العمـ لممالييف, ط
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أبك ىالؿ العسكرم, تحقيؽ: عمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبػراىيـ,  الصناعتيف, .134
 ق. 1419لمكتبة العنصرية,) د.ط(, بيركت, ا

ػػٍعر, .135 ٍضػػػرىمي اإلشػػبيمي المعػػركؼ بػػابف عصػػفكر, تحقيػػػؽ:  ضػػرائر الشِّ عمػػي بػػف مػػؤمف الحى
 ـ. 1980, 1السيد إبراىيـ محمد, دار األندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط

, 1محمػػػد عبػػػد العزيػػػز النجػػػار, مؤسسػػػة الرسػػػالة, ط ضػػػياء السػػػالؾ إلػػػى أكضػػػح المسػػػالؾ, .136
 ـ. 2001

أبػػػك عبػػػد اهلل, محمػػػد بػػػف سػػػاٌلـ بػػػف عبيػػػد اهلل الجمحػػػي, تحقيػػػؽ:  طبقػػػات فحػػػكؿ الشػػػعراء, .137
 د.ط(, )د.ت(.) محمكد محمد شاكر, جدة, دار المدني,

 د.ط(, )د.ت(.) رضي الديف الحسف العدكم, العباب الزاخر كالمباب الفاخر, .138
نًٍقيًطيِّ ًفي التيٍفسً  .139 , محمد األميف بف محمد المختًار الجكني يرً العىٍذبي النيًميري ًمٍف مىجىاًلًس الشي

الشػػػػنقيطي, تحقيػػػػؽ: خالػػػػد بػػػػف عثمػػػػاف السػػػػبت, مكػػػػة المكرمػػػػة, دار عػػػػالـ الفكائػػػػد لمنشػػػػر 
 ق. 1426, 2كالتكزيع, ط

أبػػك الحسػػف ابػػف الػػكراؽ, تحقيػػؽ: محمػػكد جاسػػـ محمػػد الػػدركيش, السػػعكدية,  عمػػؿ النحػػك, .140
 ـ. 1999, 1مكتبة الرشد, ط

ػػاس, تحقيػػؽ: بسػػاـ عبػػد الكىػػاب الجػػابي, دار ابػػف حػػـز أبػػك ج عمػػدة الكتػػاب, .141  -عفػػر النيحي
 ـ. 2004, 1الجفاف كالجابي لمطباعة كالنشر, ط

محمد بف أحمد بف طباطبا, الحسني العمكم, تحقيؽ: عبد العزيز بػف ناصػر  عيار الشعر, .142
 د.ط(, )د.ت(.) المانع, القاىرة, مكتبة الخامجي,

بػػػػػف أحمػػػػػد الفراىيػػػػػدم, تحقيػػػػػؽ: د.ميػػػػػدم المخزكمػػػػػي أبػػػػػك عبػػػػػد الػػػػػرحمف الخميػػػػػؿ  العػػػػػيف, .143
 د.ط(, )د.ت(.) كد.إبراىيـ السامرائي, دار كمكتبة اليالؿ,

أبػػك عبيػػد القاسػػـ بػػف سػػالـ اليػػركم, تحقيػػؽ: حسػػيف محمػػد محمػػد شػػرؼ,  غريػػب الحػػديث, .144
 ـ. 1984, 1القاىرة, الييئة العامة لشئكف المطابع األميرية, ط

أبك عبيد أحمد بف محمد اليركم, تحقيؽ كدراسة: أحمد فريد  الغريبيف في القرآف كالحديث, .145
 ـ.  1999, 1المزيدم, المممكة العربية السعكدية, مكتبة نزار مصطفى الباز, ط

ىػػ(, 1307أبػك الطيػب محمػد البخػارم الًقنيػكجي )المتػكفى:  فتحي البيػاف فػي مقاصػد القػرآف, .146
ارم,   بيركت, المىكتبة العصريية لمطبىاعة كالٌنٍشر,قٌدـ لو كراجعو: عىبد اهلل بف إبراىيـ األنصى

 ـ. 1992د.ط(, )
محمد بف عمي بف محمد بػف عبػد اهلل الشػككاني, بيػركت, دار ابػف كثيػر, دار  فتح القدير, .147

 ق.1414, 1الكمـ الطيب, ط
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, أحمػػػد بػػػف عمػػػر بػػػف مسػػػاعد الحػػػازمي, مكػػػة فػػػتح رب البريػػػة فػػػي شػػػرح نظػػػـ اآلجركميػػػة .148
 ـ.2010, 1طالمكرمة, مكتبة األسدم, 

أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف ميػراف العسػكرم, تحقيػؽ: محمػد إبػراىيـ  الفركؽ المغكية, .149
 سميـ, مصر, دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع, )د.ط(, )د.ت(.

نكر الديف عبد الرحمف الجامي, دراسة كتحقيؽ:  الفكائد الضيائية شرح كافية ابف الحاجب, .150
 د.ط(, )د.ت(.) عي,الدكتكر أسامة طو الرفا

, محمػد أمػيف المشػيكر بػابف عابػديف, تحقيػؽ : الفكائد العجيبة في إعػراب الكممػات الغريبػة .151
 ـ. 1990د. حاتـ صالح الضامف, بيركت, دار الرائد العربي,) د.ط(, 

, 2ميػػػػدم المخزكمػػػػي, بيػػػػركت, دار الرائػػػػد العربػػػػي, طفػػػػي النحػػػػك العربػػػػي نقػػػػد كتكجيػػػػو,  .152
 ـ. 1986

 ـ. 1984, 1, د. خميؿ أحمد عمايرة, جدة, عالـ المعرفة, طتراكيبيافي نحك المغة ك  .153
يركزآبػػادل, تحقيػػؽ: مكتػػب مجػػد الػػديف أبػػك طػػاىر محمػػد بػػف يعقػػكب الفً  القػػامكس المحػػيط, .154

تحقيػػؽ التػػراث فػػي مؤسسػػة الرسػػالة, بيػػركت, مؤسسػػة الرسػػالة لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع, 
 ـ. 2005, 8ط

 ـ. 2001, 1كتبة الثقافة الدينية, طحسيف نصار, م القسـ في القرآف, .155
, أبػك العبػاس المبػرد, تحقيػؽ: محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ, القػاىرة, الكامؿ في المغة كاألدب .156

 ـ. 1997, 3دار الفكر العربي, ط
بر الحارثي الممقب سيبكيو, تحقيؽ: عبد السالـ نٍ أبك بشر, عمرك بف عثماف بف قى  الكتاب, .157

 ـ. 1988, 3الخانجي, طمحمد ىاركف, القاىرة, مكتبة 
, أبك القاسـ محمكد بف عمرك بػف أحمػد, الزمخشػرم, الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ .158

 ـ.   1407, 3بيركت, دار الكتاب العربي, ط
, أيػػػكب بػػػف مكسػػػى الحسػػػيني القريمػػػي الكميػػػات معجػػػـ فػػػي المصػػػطمحات كالفػػػركؽ المغكيػػػة .159

د.ط(, ) مؤسسػػػة الرسػػػالة, محمػػػد المصػػػرم, بيػػػركت: -الكفػػػكم, تحقيػػػؽ: عػػػدناف دركيػػػش 
 )د.ت(.

, أبػػػك الفػػػداء عمػػػاد الػػػديف إسػػػماعيؿ بػػػف أيػػػكب, دراسػػػة الكنػػػاش فػػػي فنػػػي النحػػػك كالصػػػرؼ .160
كتحقيػػؽ: الػػدكتكر ريػػاض بػػف حسػػف الخػػكاـ, بيػػركت, المكتبػػة العصػػرية لمطباعػػة كالنشػػر,) 

 ـ. 2000د.ط(, 
 ـ. 1885, 2كر, طأبك القاسـ الزجاجي, تحقيؽ: مازف المبارؾ, دمشؽ, دار الف الالمات, .161
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أبك الحسف الخازف, تحقيؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف,  لباب التلكيؿ في معاني التنزيؿ, .162
 ق. 1415, 1بيركت, دار الكتب العممية, ط

أبػػػك البقػػػاء عبػػػد اهلل بػػػف الحسػػػيف بػػػف عبػػػد اهلل العكبػػػرم  المبػػاب فػػػي عمػػػؿ البنػػػاء كاإلعػػػراب, .163
 ـ. 1995, 1ؽ, دار الفكر, طالبغدادم, تحقيؽ:  د. عبد اإللو النبياف, دمش

محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف منظػكر األنصػارم ,  لساف العرب, .164
 ق. 1414, 3بيركت, دار صادر, ط

د. محمػػد حماسػػة عبػػد المطيػػؼ, بيػػركت, دار  لغػػة الشػػعر: دراسػػة فػػي الضػػركرة الشػػعرية, .165
 ـ. 1996, 1الشركؽ, ط

 ـ. 2006, 5ماـ حساف, عالـ الكتب, طت المغة العربية معناىا كمبناىا, .166
أبك عبد اهلل, شمس الديف محمد بف حسف بف ًسباع بف أبػي بكػر  الممحة في شرح الممحة, .167

الجػػذامي, المعػػركؼ بػػابف الصػػائغ, تحقيػػؽ: إبػػراىيـ بػػف سػػالـ الصػػاعدم, المممكػػة العربيػػة 
 ـ. 2004, 1السعكدية, عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية, ط

 د.ط(, )د.ت(.) , د. فاضؿ صالح السامرائي,بيانية لسكر القرآف الكريـ لمسات .168
أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي, تحقيؽ: فائز فػارس, الككيػت, دار  الممع في العربية, .169

 د.ط(, )د.ت(.) الكتب الثقافية, 
عمػػي بػػف محمػػد الشػػريؼ الحسػػيني الجرجػػاني المعػػركؼ بسػػيد  مبػػادئ قكاعػػد المغػػة العربيػػة, .170

, 1شػػػػريؼ, المعػػػػرب عػػػػف الفارسػػػػية: حامػػػػد حسػػػػيف, شػػػػيتاغكنغ, مكتبػػػػة الفيصػػػػؿ, ط ميػػػػر
 ـ. 1987

سػػابكرٌل, تحقيػػؽ: سػػػبيع يٍ , أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف ًمٍيػػراف الني المبسػػكط فػػي القػػراءات العشػػر .171
 ـ. 1981حمزة حاكيمي, دمشؽ, مجمع المغة العربية, د.ط, 

حمػد بػف عبػد الػرحمف الطرابمسػي شػمس الػديف أبػك عبػد اهلل محمػد بػف م متممة األجركمية, .172
 د.ط(, )د.ت(.) المغربي,

كـ, محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف داكد الصػػػنياجي, دار الصػػػميعي,)   مػػػتف اآلجركميػػػة, .173 ػػػر  ابػػػف آجي
 ـ. 1998د.ط(, 

أبػك محمػد جمػاؿ الػديف, ابػف ىشػاـ, دار العصػيمي لمنشػر  متف قطػر النػدل كبػؿ الصػدل, .174
 , )د.ت( . 1كالتكزيع, ط

, ضػػياء الػديف بػػف األثيػػر, تحقيػػؽ: أحمػػد الحػػكفي, الكاتػػب كالشػػاعر المثػؿ السػػائر فػػي أدب .175
 د.ط(, )د.ت(.) بدكم طبانة, القاىرة, دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع,
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, أ. د. أحمػد بػف محمػد الخػراط, المدينػة المنػكرة, مجمػع المجتبى مف مشػكؿ إعػراب القػرآف .176
  ق.1426د.ط(, ) الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ,

أحمػػػد بػػػف فػػػارس بػػػف زكريػػػاء القزكينػػػي الػػػرازم, دراسػػػة كتحقيػػػؽ: زىيػػػر عبػػػد  مجمػػػؿ المغػػػة, .177
 ـ. 1986, 2المحسف سمطاف, بيركت, مؤسسة الرسالة , ط

ي نِّػػػأبػػػك الفػػػتح عثمػػػاف بػػػف جً  المحتسػػػب فػػػي تبيػػػيف كجػػػكه شػػػكاذ القػػػراءات كاإليضػػػاح عنيػػػا, .178
 ـ. 1999, 1المكصمي, كزارة األكقاؼ, ط 

, أبػػػك محمػػػد عبػػػد الحػػػؽ بػػػف عطيػػػة األندلسػػػي تفسػػػير الكتػػػاب العزيػػػز المحػػػرر الػػػكجيز فػػػي .179
, 1المحػػػاربي, تحقيػػػؽ: عبػػػد السػػػالـ عبػػػد الشػػػافي محمػػػد, بيػػػركت, دار الكتػػػب العمميػػػة, ط

 ق.  1422
أبػك الحسػف عمػي بػف إسػماعيؿ بػف سػيده المرسػي, تحقيػؽ: عبػد  المحكـ كالمحيط األعظػـ, .180

 ـ. 2000, 1ط الحميد ىنداكم, بيركت, دار الكتب العممية,
 د.ط(, )د.ت(.) الصاحب بف عباد, المحيط في المغة, .181
زيػػػف الػػػديف أبػػػك عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر الحنفػػػي الػػػرازم, تحقيػػػؽ:  مختػػػار الصػػػحاح, .182

 ـ. 1999, 5يكسؼ الشي  محمد, بيركت, المكتبة العصرية, ط
يػركت, أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده, تحقيؽ: خميؿ إبػراىـ جفػاؿ, ب المخصص, .183

 ـ. 1996, 1دار إحياء التراث العربي,  ط
 د.ط(, )د.ت(.) أحمد شكقي عبد السالـ ضيؼ, دار المعارؼ, المدارس النحكية, .184
 د.ط(, )د.ت(.) , البغدادم,مٌ رً تي سٍ سعيد بف إبراىيـ التي  المذكر كالمؤنث, .185
حيػدر,  أبك محمد عبد اهلل ابف الخشاب, تحقيؽ كدراسة: عمي المرتجؿ )في شرح الجمؿ(, .186

 ـ. 1972دمشؽ, 
, أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم, تحقيؽ: مصطفى عبد القادر المستدرؾ عمى الصحيحيف .187

 ـ. 1990, 1عطا, بيركت, دار الكتب العممية, ط
 د.ط(, )د.ت(.) , أحمد بف عبدالرحمف بف سميماف الصكياف,مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ .188
النيسػػابكرم, تحقيػػؽ: محمػػد فػػؤاد  مٌ رً يٍ شىػػف القي مسػػمـ أبػػك الحسػػ المسػػند الصػػحيح المختصػػر, .189

 د.ط(, )د.ت(.) عبد الباقي, بيركت, دار إحياء التراث العربي,
عياض بف مكسى اليحصبي السػبتي, المكتبػة العتيقػة  مشارؽ األنكار عمى صحاح اآلثار, .190

 د.ط(, )د.ت(.) كدار التراث,
 (, )د.ت(.د.ط) أ.د. أحمد بف محمد الخراط, ميشًكؿ إعراب القرآف, .191
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, أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الفيػػكمي, بيػػركت, المصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر .192
 د.ط(, )د.ت(.) المكتبة العممية,

, فػراس عصػاـ شػياب السػامرائي, المطابقة في النحػك العربػي كتطبيقاتيػا فػي القػرآف الكػريـ .193
 ـ. 2005جامعة البصرة, )د.ط(, 

المعػػػركؼ بػػػػاألخفش األكسػػػط, تحقيػػػؽ: د. ىػػػػدل أبػػػك الحسػػػػف المجاشػػػعي  معػػػانى القػػػرآف, .194
 ـ. 1990, 1محمكد قراعة, القاىرة, مكتبة الخانجي, ط

د.ط(, ) عمػػػي بػػػف عيسػػػى بػػػف عمػػػي بػػػف عبػػػد اهلل, أبػػػك الحسػػػف الرمػػػاني, معػػػاني الحػػػركؼ, .195
 )د.ت(.

محمػػد بػػف أحمػػد بػػف األزىػػرم اليػػركم, المممكػػة العربيػػة السػػعكدية, مركػػز  معػػاني القػػراءات, .196
 ـ. 1991, 1مية اآلداب, طالبحكث في ك

عرابػػػو, .197 بػػف سػػػيؿ, أبػػك إسػػحاؽ الزجػػػاج, تحقيػػؽ: عبػػػد  مٌ رً إبػػراىيـ بػػف السيػػػ معػػاني القػػرآف كا 
 ـ. 1988, 1الجميؿ عبده شمبي, بيركت, عالـ الكتب, ط

أبػػك زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد بػػف عبػػد اهلل بػػف منظػػكر الػػديممي الفػػراء, تحقيػػؽ:  معػػاني القػػرآف, .198
د عمػػػي النجػػػار, عبػػػد الفتػػػاح إسػػػماعيؿ الشػػػمبي, مصػػػر, دار أحمػػػد يكسػػػؼ النجػػػاتي, محمػػػ
 ,) د.ت(. 1المصرية لمتلليؼ كالترجمة, ط

, د. فاضػػؿ صػػالح السػػامرائي, األردف, دار الفكػػر لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع, معػػاني النحػػك .199
 ـ.  2000, 1ط

, , جػػالؿ الػػديف السػػيكطي, بيػػركت, دار الكتػػب العمميػػةمعتػػرؾ األقػػراف فػػي إعجػػاز القػػرآف .200
 ـ. 1988, 1ط

 د.ط(, )د.ت(.) ياقكت الحمكم, مكقع الكراؽ, معجـ األدباء, .201
اإلماـ أبي عبيد اهلل محمد بػف عمػراف المرزبػاني, بتصػحيح كتعميػؽ : أ.د.  معجـ الشعراء, .202

 ـ. 1982, 2ؼ . كرنكك, بيركت, دار الكتب العممية, ط
, 1الـ الكتػػػػب, طأحمػػػػد مختػػػػار عبػػػػد الحميػػػػد عمػػػػر, عػػػػ معجػػػػـ المغػػػػة العربيػػػػة المعاصػػػػرة, .203

 ـ. 2008
د. محمد سمير المبػدم, بيػركت, مؤسسػة الرسػالة,  معجـ المصطمحات النحكية كالصرفية, .204

 ـ. 1985, 1ط
, د. عمػػي تكفيػػؽ الحمػػد كيكسػػؼ جميػػؿ الزغبػػي, المعجػػـ الػػكافي فػػي أدكات النحػػك العربػػي .205

 ـ. 1993, 2إربد, دار األمؿ, ط
 د.ط(, )د.ت(.) ة, دار الدعكة,مجمع المغة العربية بالقاىر المعجـ الكسيط,  .206
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أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػاء القزكينػػي الػػرازم, تحقيػػؽ: عبػػد السػػالـ  معجػػـ مقػػاييس المغػػة, .207
 ـ.1979د.ط(, ) محمد ىاركف, دار الفكر,

ناصػػر بػػف عبػػد السػػيد أبػػى المكػػاـر ابػػف عمػػى, دار الكتػػاب  المغػػرب فػػي ترتيػػب المعػػرب, .208
 د.ط(, )د.ت(.) العربي,

أبػك محمػد جمػاؿ الػديف ابػف ىشػاـ, تحقيػؽ: : د. مػازف  ب األعاريػب,مغني المبيب عف كت .209
 ـ. 1985, 6المبارؾ / محمد عمي حمد اهلل, دمشؽ, دار الفكر, ط

, محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف يكسػػػؼ الخػػػكارزمي, تحقيػػػؽ: إبػػػراىيـ األبيػػػارم, دار مفػػػاتيح العمػػػكـ .210
 د.ت(. ) ,2الكتاب العربي, ط

الحسيف بػف محمػد المعػركؼ بالراغػب األصػفياني, أبك القاسـ  المفردات في غريب القرآف, .211
 ق. 1412, 1تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم, بيركت, دار القمـ, ط

أبك القاسـ محمػكد بػف عمػرك بػف أحمػد الزمخشػرم, تحقيػؽ:   المفصؿ في صنعة اإلعراب, .212
 ـ. 1993, 1د. عمي بك ممحـ, بيركت, مكتبة اليالؿ, ط

ى بػػف سػػالـ الضػػبي, تحقيػػؽ كشػػرح: أحمػػد محمػػد المفضػػؿ بػػف محمػػد بػػف يعمػػ المفضػػميات, .213
 د.ت(. ) ,6شاكر ك عبد السالـ محمد ىاركف, القاىرة, دار المعارؼ, ط

أبػك إسػحؽ إبػراىيـ بػف  المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية )شرح ألفية ابف مالؾ(, .214
حياء التراث اإلسالمي بج امعػة أـ مكسى الشاطبي, مكة المكرمة, معيد البحكث العممية كا 

 ـ. 2007, 1القرل, ط
, بػػدر الػػديف محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف مكسػػى المقاصػػد النحكيػػة فػػي شػػرح شػػكاىد شػػركح األلفيػػة .215

العينػػي , تحقيػػؽ: أ. د. عمػػػي محمػػد فػػػاخر, أ. د. أحمػػد محمػػد تكفيػػػؽ السػػكداني, د. عبػػػد 
 ـ.  2010, 1العزيز محمد فاخر, القاىرة, دار السالـ, ط

د القػػػاىر الجرجػػػاني, تحقيػػػؽ: د. كػػػاظـ بحػػػر المرجػػػاف, عبػػػ المقتصػػػد فػػػي شػػػرح اإليضػػػاح, .216
 ـ. 1982د.ط(, ) الجميكرية العراقية, دار الرشيد لمنشر,

أبك العباس محمد بف يزيد بػف عبػد األكبػر الثمػالى األزدم, المعػركؼ بػالمبرد,  المقتضب, .217
 د.ط(, )د.ت(.) تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عظيمة, بيركت, عالـ الكتب,

القاسػػػـ بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عثمػػػاف, أبػػػك محمػػػد الحريػػػرم البصػػػرم,  ممحػػػة اإلعػػػراب, .218
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