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ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن *

  *اهللا غني حميد

  12:سورة لقمان،اآليــة

نشكر رب العزة السالم المؤمن الكريم الجليل شكرا كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم 

لنا طيلة مشوار بحثنا حتى تم هذا البحث  سلطانه على رعايته الربانية،وتوفيقه

  .المتواضع بفضله جالّ وعال

وألن اإلشراف كان على يديها،فقد أفادتنا بالكثير وأحاطتنا باإلهتمام والمالحظة 

  ...القيمة،وهي تصبو دوما إلى أن تخرج األعمال في أحسن صورة

  .فالشكر والتقدير دوما موصول لألستاذة المشرفة حمودي فتيحة

كما نشكر اإلمام الدكتور إبراهيم مقالّتي الذي ساعدنا كثيرا في اإللمام بمواضيع 

  .هامة في البحث

  .كما نشكر كل من أيدنا ودعمنا بدعواته ولو في ظهر الغيب                         



 

 
 
 
 

 إلى من بأخالقه اهتديت، وألثره اقتفيت، إلى حبيبي وشفيعي

  .محمد صلى اهللا عليه وسلّم 
 :إلى من قال فيهما الرحمن

  ".واخفض لهما جناح الذلّ من الّرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا"
 العزمإلى من تحديت بحبها وعطفها مرارة األقدار، وبنيت بصبرها قصرا من 

  .واإلصرار إلى التي وضعت تحت أقدامها الجنان، إلى روح والدتي الغالية رحمها اهللا 
 إلى من رباني فأحسن تربيتي،إلى من ال يدري أنّ الروح تشتاق للقياه،إلى من له كل

  ّ الحق في أن أدعوه أبتاه،إلى روح أبي العزيز رحمه اهللا
 أغلى وأعز إنسان في هذا الوجود أخي إلى نبض قلبي ونور عيني،إلى تاج رأسي،إلى 

  .العزيز محمد وزوجته وابنهما إياد
: إلى من منحوني األمان والحنان،وعلّموني الكتابة فزادو معرفتي منذ الوالدة إخوتي

  .لخضر،البشير،الحاج وزوجته وابنهما الذي لم يرى النور بعد
  .إسالم أخي العزيز:إلى ذلك الوجه النقي، آخر العنقود في عائلتي

  .خالد،هاجر،بالل،عماد الدين:إلى أختي عائشة وزوجها محمد وأوالدها
  .دعاء فاطمة الزهراء،صهيب عبد الصمد:إلى أختي نعيمة وزوجها حكيم ورياحين بيتها

  .هجيرة:إلى سبب بقائي وبحر الوجود والعطاء،إلى من احترقت ألشتعل علما ونورا أختي 
  .عقيلة:بذلت جهدها وأبدت رأيها ونصحهاإلى من تحققت لي معها أمنياتي و

 إيمان،نوال،سهيلة، فطيمة،سمية،سعاد:إلى التي زينت حديقة العلم في سنوات الجامعة

  .وردة، حفيظة، دليلة ،حنان
  ادلــريم وعــأخوايا ك" رب أخ لم تلده لك أمك:"إلى من قيل في حقهما

 اللذان 

  .ساعداني كثيرا في كتابة وطبع هذه المذكرة 

 



 

 
  

  الحمد هللا الذي أنار دربي وسدد خطاي،وحبب إلي سبل المعرفة 

  .ووفقني لما يحبه ويرضاه أال وهو هذا العمل المتواضع

  :أهدي ثمرة جهدي إلــى

  .أمي العزيزة أطال اهللا في عمرها: الشمس والقمر

  .أبي الحنون بلسم جراحي

  .،محمد،أسماء،كلثوم،وفقهم اهللا إلى كل مافيه خيرلخضر، قمرة: إلى إخوتي وأخواتي

  .عبد الرحمان،وآالء البر عمة الصغيرة:زوجته وأبناءه :إلى أسرة إحي لخضر الصغيرة

  .هناء،أميمة،أحالم األخت العزيزة: إلى عمتي وبناتها

  جدتي عائشة أطال اهللا في عمرها:إلى أكبر عضو في عائلتي الصغيرة

  .ية طول العمرويرزقها الصحة والعاف 

  جدي وجدتي الكريمين وخاالتي وأخوالي زادهم اهللا: وال أنسى عائلة أمي

  .ثباتا في طاعة والديهم 

  .نوال، إيمان، زهرة: وفي األخير أسأل اهللا أن يوفق صديقاتي

 



 ةـــمقدم

 

 أ 
 

 :مقدمـــة

  .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا       

  :أما بعد

قرنا يشد األنظار إليه، وال ) 15( عشر إن القرآن الكريم معجز في أسلوبه، ظل خمسة

الفكر اللغوي، ومصدر إلهام األدباء والشعراء ومرتع العلماء  الستقطابتزال نصوصه مركز 

بجميع تخصصاتهم واختالف أجناسهم وألوانهم، وهكذا فقد انبرى الباحثون والدارسون في انجاز 

بحوث لغوية عن المعنى والداللة وهذه البحوث هي التي أنتجها الفكر اإلسالمي العربي خالل 

  .القرون الماضية

وأجلّها  كنا الفضول لإلبحار في مجاالت علم الداللة الذي يعد من أعظم العلوم نفعالقد امتل    

في القرآن الكريم باعتباره  واالسميةومن بين هذه المجاالت اخترنا داللة الجملة الفعلية  قدرا

نا ومصدر تشريع  من الدرجة األولى ليعلم الناس أن اهللا واحد، ومن هنا تناولالكتاب المعجز، 

سورة الرحمن "وداللتها في القرآن الكريم  واالسميةالجملة الفعلية : موضوعنا تحت عنوان

والفعلية  االسميةفما هو مفهوم كل من القرآن الكريم والجملة ؟ وما هي داللة الجملة " . أنموذجا

  في سورة الرحمن؟

  :رنا لهذا الموضوع لعدة عوامل نحصرها فيما يليوقد جاء اختيا      

  .الرغبة فيه رغم صعوبته، إالّ أن هذه المحاولة كانت الدافع القوي للغوص في المغامرة 

طالع وتجاوز المستوى المعرفي المحدد لدينا في علم النحو إلى محاولة معرفة حب اال 

  .في القرآن الكريم وهذا إثراء لذاكرتنا واالسميةالجمل الفعلية 

  .الدارسينقلة تناول هذا الموضوع من قبل  

  .ولإلجابة عن اإلشكالية السابقة وضعنا خطّة للبحث تتكون من مقدمة وفصلين وخاتمة

ك مفهوم الجملة ريم عند المحدثين والقدامى، وكذلففي الفصل األول تناولنا مفهوم القرآن الك   

  ".واالسميةالفعلية " بنوعيها 

 واالسميةثم داللة كل من الجملة الفعلية أما الفصل الثاني تناولنا فيه تفسير سورة الرحمن     

  .وذلك بإحصاء الجمل ثم إعرابها

أما فيما يخص المنهج المتّبع في هذا البحث فقد اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي لما تقتضيه     

  .طبيعة هذه الدراسة

  

  



 ةـــمقدم

 

 ب 
 

  :ومن أهم وأبرز المراجع التي ركزنا عليها في هذا البحث مايلي

  .بالدرجة األولىالمصحف الشريف  .1

  .كثير البنتفسير القرآن العظيم  .2

  .للسامرائيالنحو معاني  .3

  .ن الكريم وبيانه لمحي الدين الدرويشآإعراب القر .4

  :بعض الصعوبات التي كانت بمثابة عثرة في طريقنا وقد تتمثل فيما يلي اعترضنناكما 

انب والثغرات التي كان من مشكل عدم توفر المادة بشكل كبير، فلم يتسن لنا تغطية كل الجو

الممكن التطرق إليها، إالّ أننا استطعنا ولو قليال أن ننجز هذا البحث المتواضع راجين من المولى 

  .عز وجّل أن يوفقنا ولو بقدر قليل

وفي األخير نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى كّل من ساهم من قريب أو من بعيد في       

  .اضعإنجاز هذا البحث المتو



 دـــــــتمهي
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 :تمهيد

سورة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة اإلسالمية وهي العروس بين 

لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة : "سائر السور الكريمة ولهذا ورد في الحديث الشريف

  1"الرحمن

لقد ابتدأت هذه السورة بتعديد آالء اهللا الباهرة ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد ، التي ال      

بوصفه المنّة الكبرى على اإلنسان ، تسبق في " تعليم القرآن"يحصيها عد، وفي مقدمتها نعمة 

  : الذكر خلق اإلنسان ذاته وتعليمه البيان وذلك من خالل قوله تعالى

   
   

  ☺ 
ثم فتحت السورة صحائف الوجود الناطقة بآالء    

اهللا الجليلة ، وآثاره العظيمة التي ال تحصى،  الشمس والقمر،  والنجم والشجر والسماء 

بث فيها من  المرفوعة بال عمد، وما فيها من عجائب القدرة وغرائب الصنعة، واألرض التي

 ☺: له تعالىع والثمار رزقا للبشر وهذا في قوأنواع الفواكه والزر
 إلى قوله"   ☺

   
☺   

كما تحدثت هذه السورة عن دالئل القدرة الباهرة في تسيير األفالك، وتسخير السفن الكبيرة      

 فوق سطح الماء تجري التي تمخر عباب البحار وكأنها الجبال الشاهقة عظمة وضخامة، وهي

    وهذا في قوله
   

 "      :إلى أن يصل إلى قوله "  ⌧
  ☺ 

   
ثم بعد ذلك نالحظ من خالل اآليات استعراض سريع لصفحة الكون المنظور، تطوي      

صفحات الوجود، وتتالشى الخالئق بأسرها، فيلفها شبح الموت الرهيب، ويطويها الفناء وال يبقى 

  . إال الحي القيوم متفردا بالبقاء

      : قال تعالى
    
                                                            

، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 3، ج )تفسير للقرآن الكريم( صفوة التفاسير : محمد علي الصابوني -  1

  .274ص 



 دـــــــتمهي
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إلى غاية قوله   

     تعالى
    .  

بعد هذا تناولت السورة أهوال يوم القيامة، فتحدثت عن حال األشقياء المجرمين، وما      

  :تعالىيالقونه من الفزع والشدائد في ذلك اليوم العصيب، قال 
  

  
 " :إلى قوله تعالى 

وبعد    ⌧  

تقين في شيء من اإلسهاب الحديث عن مشهد العذاب للمجرمين، تناولت السورة مشهد النعيم للم

 ☺ :حيث يكونون في الجنان مع الحور والولدان، قال تعالى والتفصيل
إلى قوله      

      تعالى
  2    

النعم نعم على عباده من فنون  جل وعال، والثناء عليه على ما أوختمت السورة بتمجيد اهللا    

 ⌧ :"واإلكرام، وهو أنسب ختام لسورة الرحمن، قال تعالى
    

صور  أروعوهكذا يتناسق البدء مع الختام في   

  .البيان

  

  

 

                                                            
  . 285،ص )تفسير للقرآن الكريم (صفوة التفاسير:محمد علي الصابوني - 2
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   :تحديد المصطلحات

  :مفهوم القرآن

أنه لفظ غير مشتق فعرفه  ىن من حيث اشتقاقه، فمنهم من يرآاختلف العلماء في لفظ القر :لغة

إنه مشتق من قرنت : اسم علم خاص لكالم اهللا تعالى، ومنهم من يرى أنه مشتق، قيل: أنه

      لى بعض  أو من القرائن ألن آياته يشبه بعضها بعضاإالشيء بالشيء، إذ ضممت بعضه 

ألنه يجمع  ، أوأو مشتق من القرء بمعنى الجمع سمي بذلك ألنه جمع ثمرات الكتب السماوية

  .السور ويضمها

أو مشتق من قرأ بمعنى القراءة، ثم نقل من هذا المعنى المصدري، وجعل علما على كالم اهللا 

  .تعالى المنزل على نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم

والرأي الراجح أن القرآن مصدر على وزن فُعالن، مشتق من قرأ سمي به المقروء تسمية 

  .المفعول بالمصدر

فَِإذَا ) 17(تُحرِّك بِه ِلسانَك ِلتَعجَل بِه  ِإنّ علَينَا جمعه وقُرآنَه  ال  :قولهوالذي يدل على ذلك 

آنَهقُر فَاتَّبِع ْأنَاه1" )18(قَر  

  .فقرآنه بمعنى قراءته

: تعريف مجمع عليه هو وأشهر متعددة وتعاريف مختلفة أقوالللقرآن الكريم عند العلماء : شرعا

اهللا عليه وسلم بواسطة جبريل عليه  محمد صلىلى سيدنا القرآن الكريم هو كالم اهللا المنزل ع"

  2"المنقول بالتواتر فاظه وعباراته، المتعبد بتالوته بلسان عربي، المعجز بأل السالم،

َوِإن َأَحد مَن الْمشْرِكيَن  :فالمقصود بكالم اهللا هو إشارة إلى أن هذا الكتاب هو كالم اهللا تعالى

   3" َم اللَّهالَك فََأجِره َحتَّى َيسَمَع كاستََجاَر

   .وقد خرج بهذا القيد كالم من سواه

أما المنزل على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم فهو قيد خرج به الكالم الذي استأثر اهللا به     

  .ليعملوا به، وقد خرج به المنزل على غيره من األنبياء على مالئكته وألقاهلنفسه، 

  

  4"ِإنَّا جعلْنَاه قُرآنًا عربِيّا لَعلَّكُم تَعقلُون :قال تعالى: بلسان عربي _

                                                            
  ) 18- 17(اآلية : سورة القيامة  1
  .13الحديث، القاهرة، ص ن في علوم القرآن، دار امناهل العرف: محمد عبد العظيم الزر قاني 2
  ). 6(اآلية : سورة التوبة 3
  ).3(اآلية : سورة الزخرف 4
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 زة العظمى الباقية على وجه الدهرهو إشارة على أن القرآن الكريم هو المعج: المعجز _

  .للرسول صلى اهللا عليه وسلم، تحدى به الناس كافة

  .النبوية واألحاديثالقدسية وقد خرج بهذا األحاديث 

بها إلى اهللا تعالى، ليس في الصالة فحسب كما ورد في  قربأن قراءته يت أي: المتعبد بتالوته _

 واآليات التي نسخت تالوتها القدسية، األحاديثذلك األحاديث الصحيحة، وخرج بهذا القيد 

  .والقراءات التي نقلت بطريق اآلحاد

  1وهو ما نقله جمع عن جمع يستحيل عقال اتفاقهم على الكذب: أما المقصود بالمنقول بالتواتر _

  :معروفة عند العلماء ومتفق عليها عندهم وهي األسماءمن  مجموعن الكريم آوللقر

  2"يهدي ِللَّتي هي َأقْوم هذَا الْقُرآننّ إ :القرآن، قال تعالى: أوال

  .3يب فيه هدى ِللْمتَّقينرالذَِلك الْكتَاب  :الكتاب، قال تعالى: ثانيا

  هرة وتداوال وجريانا على األلسنةش األسماءأكثر  وهذان االسمان هما

ا باأللسن، كما روعي كونه متلو" قرآن"روعي في تسميته: يقول الشيخ محمد بن عبد اهللا دراز

وهذا  تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليهكونه مدونا باألقالم، فكال التسميتين من " كتابا"في تسميته 

إشارة على أن من حقه العناية بحفظه في موضعين ال في موضع واحد، أعني أنه يحب حفظه 

  .في الصدور والسطور جميعا

  4تَبارك الَّذي نَزَّل الْفُرقَان علَى عبده ِليكُون ِللْعالَمين نَذيرا :الفرقان، قال تعالى :ثالثا

  .منجما ، ولنزولهاألحكامانه تفرقته بين الحق والباطل ، أو لبيوسمي بالفرقان ل

  5وهذَا ذكْر مبارك َأنْزلْنَاه :الذكر، قال تعالى :رابعا
  

أي لكونه يذكر  6ص والْقُرآنِ ذي الذّكْرِ :كما في قوله تعالى فسمي القرآن ذكرا لشرفه،

  7.الناس بمعادهم

  8ينمالَالع بر يٌلزِنْتَلَ هإنَّو :قال تعالى: التنزيل :خامسا

                                                            
  .14مناهل العرفلن في علوم القرآن، ص : محمد عبد العظيم الزرقاني 1
  ).9(اآلية : سورة اإلسراء 2
  ).2(اآلية : سورة البقرة 3
  .)01(اآلية : سورة الفرقان - 4
  .)05(اآلية  :سورة األنبياء - 5
 .)01(اآلية : سورة ص - 6
  .15مناهل العرفان في علوم القرآن، ص : محمد عبد العظيم الزرقاني - 7
  .)192(اآلية : سورة الشعراء - 8
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زاد على هذه  فهو وحي يوحى تنزل على قلب الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم،  وما

  1"يدجِن مآرقُ وه ْلب :بأنه مجيد األسماء فهو وصف للقرآن كوصفه

  2" َأنْزلْنَا ِإلَيكُم نُورا مبِينًا :ووصف أيضا بأنه نور

  .مبارك ، بشرى ، عزيز ، نذير: أيضا أسمائهومن 

  3الكريم عند الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني تعريف القرآن*

فَِإذَا قَرْأنَاه ) 17(نّ علَينَا جمعه وقُرآنَه إ :القرآن لفظ مرادف للقراءة ومنه قوله تعالى :لغة

آنَهقُر 4")18( فَاتَّبِع  

وصف من القرء بمعنى الجمع، أو أنه مشتق من القرائن، أو مشتق من قرنت الشيء  وهو

أنه مرتجل أي موضوع من أول األمر علما على الكالم المعجز المنزل، غير  أوبالشيء، 

ّل ذلك ال يظهر له وجه وجيه، وال من بعد عن قواعد االشتقاق كف" لا"مهموز وال مجرد من 

  .وموارد اللغة

سبحانه وتعالى، وهو غير كالم البشر مكافي ذلك ريب القرآن هو كالم اهللا تعالى،: اصطالحا

لم وقد يراد به المعنى الحاصل كأيضا له كالم، قد يراد به المعنى المصدري، أي التواإلنسان 

  .لفظي ونفسي:وكل من هذين المعنيين كلم بهبالمصدر، أي المت

فظي بالمعنى المصدري هو تحريك اإلنسان للسانه وما يساعده في إخراج الحروف لفالكالم ال -

  .من المخارج

صل بالمصدر هو تلك الكلمات المنطوقة التي هي كيفية في الصوت والكالم اللفظي بالمعنى الحا

  .الحسي

فالقرآن كالم اهللا واهللا المثل األعلى، ويراد به الكالم النفسي وقد يطلق ويراد به الكالم اللفظي  -

 تعالى المتكلمون فحسب ألنهم المتحدثون عن صفات اهللا ن يطلقونه اطالق الكالم النفسي هموالذي

رون لحقيقة أن القرآن كالم اهللا غير مخلوق من ناحية أخرى، أما الذين من ناحية، والمقرالنفسية 

طالق الكالم اللفظي هم األصوليون والفقهاء وعلماء العربية، وإن شاركهم المتكلمون يطلقونه ا

لفظي ألن غرضهم يون والفقهاء أطلقوا القرآن على الكالم الثالث عندهم، فاألصول بإطالقأيضا 

االستدالل على األحكام وهو ال يكون إال باأللفاظ وكذلك علماء العربية يعينهم أمر اإلعجاز، فال 

  .جرم كانت وجهتهم األلفاظ

                                                            
  .)21(اآلية : سورة البروج - 1
  .)174(اآلية : سورة النساء - 2
  .09مناهل العرفان في علوم القرآن، ص : محمد عبد العظيم الزرقاني - 3
  .)18-17(اآلية : يامةسورة الق - 4
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والمتكلمون أيضا يقرون بوجوب اإليمان بكتب اهللا المنزلة ومنها القرآن، وبإثبات نبوة الرسول 

  .صلى اهللا عليه وسلم بمعجزة القرآن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مصطلح الجملة تحديد

لف من ركنين أساسيين بية بصفة عامة كما يرى النحاة تتأالجملة العر:لجملة عند النحاة القدامىا

والمسند إليه هو المتحدث  اسماوال يكون إال  هما المسند والمسند إليه، فالمسند هو المتحدث عنه

يجد خلطا بين مفهوم الكالم ومفهوم الجملة، فهم  األوائلوالناظر آلراء  .اسمابه، ويكون فعال أو 

  .وأرادوا به مفهوم الجملةتحدثوا عن مفهوم الكالم 
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سندت إحداهما على األخرى، وهذا ال يأتي إال الكالم هو المركب من كلمتين أ":يقول الزمخشري

  1"في اسمين أو في فعل واسم وسمي الجملة

قال أنها ما تركب من مسند به الجملة و وأراد ومعنى هذا أن الزمخشري أطلق مصطلح الكالم

  .واسمفعل ليه سواء كانا اسمين أو ومسند إ

الجملة هي كل كالم مفيد مستقل بنفسه، ذلك أن الكالم هو معقد الفائدة التي ال :"يقول ابن جني

  "من الجمل نما تجنىتجني من الكلمة الواحدة وإ

تكونت من مبتدأ وخبر أومن فعل وفاعل ومفعول الجملة هي ما :"ويعرفها ابن يعيش حيث يقول

  "به

  :خرين نجد ابن مالك في ألفيته حيث يقولومن النحاة المتأ

  "ملالكَ فُرَح مثُ ٌلعفَو ماس           مقتَاسكَ يدفم ظٌفْا لَنَمالَكَ"                    

ي أقصر صورها من المسند والمسند حيث استعمل مصطلح الكالم ليدل على الجملة المؤلفة ف

  .ليهإ

بنفسه، أم  تركيب إسنادي أصلي سواء كان مقصودا لذاته مستقال:"أما اإلستراباذي فيرى بأنها

كان داخال في إطار تركيب أكبر مؤديا وظيفة ما، فالجملة عنده هي كل ما تضمن اإلسناد من 

  2"تهأو غير مقصود لذا حيث كونه اسنادا أصليا مقصودا لذاته

زيد "والمبتدأ وخبره ك" قام زيد"ويعرف ابن هشام الجملة على أنها عبارة عن الفعل وفاعله ك

  "قائم

       فالجملة عند تركيب إسنادي ال يشترط أن تكون مستقلة بنفسها قائمة برأسها، كما يشترط

  .تكون مستوفاة المعنى أن

  

  

  :الجملة عند الدارسين المحدثين

العربية اهتماما بالغا من قبل باحثين محدثين ومن هؤالء المهتمين لقد عرفت الجملة 

الجملة هي ما تركب من :" الذي عرف الجملة اصطالحا فقال" النحو الوافي"صاحب كتاب 

  3"ولها معنى مفيد مستقلكلمتين أو أكثر 

                                                            
      1984اآلداب الجامعة المستنصرية، الجملة الوصفية في النحو العربي، كلية : ليث أسعد عبد الحميد - 1

  .4- 3ص 
الجملة في القرآن الكريم صورها وتوجيهها البياني، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر : رابح بومعزة. د - 2

  .17- 16، ص 2008والتوزيع، 
  .53النحو الوافي، ص : عباس حسن - 3
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في بناء أكبر منه  أبداالجملة بناء مستقل ال يدخل :"فيلدبلوميوية التوزيعية يقول رائد البن

  "بموجب عالقة قواعدية معينة

وهناك من يرى بان الجملة هي الوحدة الداللية الرئيسية التي تقوم بوظيفة التواصل حيث يقول 

من أهم الوظائف التي تؤديها اللغة،والجمل هي وحدات الكالم  االتصالتعتبر وظيفة :"فيكتور

  ."لمعطي الكالمي الذي يتم فهمه مباشرةالتي تحقق تلك الوظيفة، والجملة عبارة عن ا

قرن يحصل على نحو خاص بين تمثيل صوتي ":أما المدرسة التوليدية فتعرف الجملة على أنها

  "وبين ضرب من البنى المجردة التي تسمى البنى العميقة

وحدة مكونة من كلمات مرتبة في :"كما أوضح جون ليونز مفهومه للجملة اإلنجليزية على أنها

السكت الذي يحددها،فهي أصغر وحدة لغوية تتم بها  أونظام معين، فهي تعرف صوتيا بالوقف 

  "الفائدة للسامع

ويرى رابح بومعزة أن الجملة هي التركيب المتضمن اسنادا أصليا مستقال بنفسه، عامال في 

انتهائه على نحو لو سكت فيه المتكلم لم يكن ثناياه، معنى تام يسوغ سكوت المتكلم عليه عند 

  .ألهل العربية مجال لتخطئته ونسبته إلى القصور في زمن باب اإلفادة

بر عن مراد يقابلهما المسند والمسند إليه تعتنتهي حدودها في أقصر صورها على طرفين 

تبليغية تتم بها المتكلم وتنتهي حيث تنتهي فكرته، ألنه استقل لفظا ومعنى، وبذلك تشكل وحدة 

  .الفائدة للمخاطب

  .االسميةالجملة الفعلية والجملة : منهاوالجملة العربية أنواع 

  

  

  

  

كان  أي ما  1ن المسند فيها اسما جامدا أو وصفا داال على الثبوتاك هي ما: سميةالجملة اال_ 1

  .المسند فيها اسما جامدا ويتصف بصفة الثبات

  .المبتدأ والخبر: ركنين هماوتتكون الجملة االسمية من 

  :ةأركان الجملة االسمي_

                                                            
  .359، ص 2007نحو اللغة العربية، المكتبة العصرية صيدا، بيروت، : محمد أسعد النادري.د - 1
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هو المسند إليه الذي لم يسبقه عامل أي أنه موضوع الكالم الذي يتحدث عنه وأسند  :المبتدأ_ أ

 إليه مفيدا اإلسنادمعروفا ليكون  الثبوت، وال بد أن يكون المبتدأ إليه خبر ما على وجه

  1"مخبرا عنه األصليةفظية اللاسم مرفوع مجرد من العوامل "دأفالمبت

  .أي أنه اسم يخرج الفاعل ونائبه ومدخول النواسخ والخبر

 :لى قسمينإينقسم المبتدأ : أنواع المبتدأ •

  :نوعان المبتدأ الذي يحتاج على الخبر وهو-

اسما مبنيا في اللفظ معربا  أووقد يكون اسما معربا ويسمى االسم الصريح : كلمة مفردة 

  .في المحّل

  .نحو السكون عميق: االسم الصريح 

  .مرفوع وعالمة رفعه الضمة مبتدأ:السكون

  .خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة: عميق

  .نحو هو جريء: االسم مبنى لفظا والمعرب محال 

  .ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ: هو

  "تتوكلوا على اآلخرين أنخير من  أنفسكمأن تعتمدوا على " نحو: المصدر المؤول 

  .عرابمبني على السكون ال محل له من اإلحرف مصدري ونصب واستقبال : أن

األفعال الخمسة، والواو  فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون ألنه من:تعتمدوا

      والفعل" أن"ل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول منضمير منفص

  ."اعتمادكم"في محل رفع مبتدأ تقديره

عن الخبر ويسد مسده، وذلك  مرفوع بعده يعني إنما يكتفي باسم: مبتدأ ال يحتاج على الخبر

 :نحو ،معتمدا على نفي واستفهام" صفة مشبهة مفعول، اسم،فاعلاسم "مشتقا  وصفا عندما يكون

 ."قائم زيد"

  .مبتدأ اسم فاعل مرفوع: قائم

  .سد مسد الخبرفاعل السم الفاعل  :زيد

ه التحدث عن المسند السمية وهو ذلك المسند الذي يتم بهو الركن الثاني في الجملة ا: الخبر_ب

فالخبر هو ما اسند على  1 إليه، أو اإلخبار عنه، وأهم ما يميز المسند هنا كونه يدل على الثبوت

  ".مريم تدرس:"ن، نحوالوصف الرافع لمنفصل كاائدة عند المبتدأ وهو الذي تتم به مع المبتدأ ف
                                                            

  .360، ص نفسه - 1
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  .مرفوع بعامل لفظي وهذا العامل هو المبتدأ نفسه المبتدأخبر مرفوع وهو بخالف : تدرس

 .ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وشبه جملة :أنواع الخبر-*

واحدة مما ، أو هو المكون  من كلمة بجملة وال بشبه جملة الخبر الذي ليس أي :الخبر المفرد-1

 ة ظاهرة في الكالم ومذكورة بلفظهبمعنى أنه كلمة واحدة مفرد 2ة،دهو بمنزلة الكلمة الواح

  .وتكون جامدة أو مشتقة، واسما معربا أو مبنيا أو مقدرا مؤوال ويدخل فيها المثنى والجمع

 "الكلمة عاجزة عن التعبير"نحو :الخبر اسم مشتق 

  ).الكلمة(المبتدأ خبر مفرد مشتق اسند إلى :عاجزة

سالم "ال يحتمل ضميرا مستترا فيه وال بارزا وال اسما ظاهرا، نحو وهو الذي: الخبر اسم جامد 

    عمر أسد، أي شجاع، أي مشبه باألسد:فإن تضمن الجامد معنى المشتق نحو" أخ ال صديق

  .في شجاعته جرى عليه حكم المشتق في تحمل الضمير

  ".الصمت عميق"نحو: الخبر اسم معرب 

  ).الصمت(اسم معرب جاء خبرا للمبتدأ : عميق 

  ".كيف سهرات الصيف" نحو: الخبر اسم مبني 

  .ني على الفتح في محل رفع خبر مقدماسم استفهام مب:كيف

  "تزهر الحقول أنعرس الطبيعة "نحو: لخبر مصدر مؤولا 

  .من الفعل تزهر الحقول في محل رفع خبر إزهار المؤولالمصدر 

والجملة نوعان، اسمية وفعلية وكل منهما تصلح ألن تكون خبر للمبتدأ فتكون  :الخبر جملة_ 2

  .في محل رفع خبر

  :3والجملة الواقعة خبر قسمان

  "اهللا حسبي: قولي"نحو فال تشتمل على رابط :الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى 

في النحو العربي وال بد من رابط وهذا النوع هو األكثر : جملة ليست هي المبتدأ في المعنى 

  يشمل اآلتي الرابط يربطها بالمبتدأ، وهذا
                                                                                                                                                                              

  .122، ص 2005، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، لبنان، 1في  النحو وتطبيقاته، ط: محمد مطرجي- 1
       2005لطباعة والنشر، اإلسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا ا1الخالصة في النحو، ط: هاني الفرنواني.د - 2

  .63ص 
  .368نحو اللغة العربية، ص: محمد أسعد النادري - 3
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البيت حديقته "ظاهرا نحو وهو أقوى الروابط، وقد يكون :الضمير العائد على المبتدأ 

 "محمد نجح"وقد يكون مستترا، نحو" واسعة

والتقدير " الف ليرةالتفاح صندوق بخمسة آ"نه يقدر نحوولك: قد يكون الضمير محذوفا 

 .صندوق منه

  "الذين تعاملوا مع العدو أولئك فاقدوا الضمير الوطني"نحو : اإلشارة إلى المبتدأ 

القارعة :"ما يكون في مواضع التفخيم، كقوله تعالى وأكثر: تكرار المبتدأ بلفظه أو بمعناه 

نحو ، وقد يستعمل في مواضع التحقير "البطولة ما البطولة"أيضاومنه قولنا   1"ما القارعة

 "ما العدو العدو"  

  "إبراهيم؟ أبومن  نبيٌل"لمبتدأ بمعناه دون لفظه نحوقد يكون تكرار ا

  "سعيد نعم الرجل"عموم في جملة الخبر يدخل تحته المبتدأ، نحو

  :االثنينواحد من شبه الجملة في باب الخبر : الخبر شبه جملة-  3

ويشترط " عالء في المدرسة:"،والثاني الجار مع مجروره نحو"عالء عندي:"أحدهما الظرف نحو

متعلقه  منه لصحة وقوع الظرف والجار والمجرور خبرا أن يكون كل منهما تاما أي انه يفهم

  :المحذوف ويكون في حالتين

أو أن سعيد  في البيتفالتقدير سعيد يوجد " سعيد في البيت"نحو: 2ون المتعلق محذوفاأن يك _أ

         ، من غير زيادة على هذا الكون العام كالقيام أو القعود أو النومكائن أوموجود أومستقر

  .نائم أو متحرك في البيت أوسعيد قائم : يكون التقدير مثال أنيصح  أو الحركة فال

ذا دلت إال إه قرينة، والكون الخاص يجب ذكره دلت علي :3أن يكون المتعلق كونا خاصا _ب

أي الحر يقتل  4 الْحرّ بِالْحرِّ َوالَْعبد بِالَْعبد :حذفه كقوله تعالى عليه قرينة فيجوز عندئذ

  .تل بالعبدقبالحر والعبد ي

  "سعيد جالس أمام التلفاز"فإن لم تدل عليه قرينة وجب ذكره نحو

  .قد انتقل منه إلى شبه الجملة ن الضميرحذف الكون العام دائما ألنه ملحوظ بال لبس وأل ويجب

  .ظرف زماني وظرف مكاني: ظرف نوعانال: الظرف خبر

  "العنب صيفا"أما الظرف الزماني فيخبر عن الزمان نحو

                                                            
  ).2(اآلية: سورة القارعة - 1
  .369، ص المرجع السابق: محمد أسعد النادري -  2
  .370ص ،نحو اللغة العربية : محمد أسعد النادري -  3
  ).178(اآلية : سورة البقرة -  4
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فوق  ،عند ،بين ،تحت ،حول: الظروف المكانية وأشهروأما ظرف المكان فيخبر به عن المكان، 

  .الخ...وراء  ،أمام

ألن الخبر األصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر : أحوال الخبر من حيث التقديم والتأخير :الرتبة _2

تقديم إذا لم يحصل بهذا التقديم لبس وثمة  الجائز أيضان وصف في المعنى للمبتدأ، غير أ

  .مواضع يجب فيها تأخير الخبر ومواضع يجب فيها تقديمه

  :أشهرهافي مواضع  لألصلزاما تتأخير الخبر الو تأخير الخبر، ويجب وجوب تقديم المبتدأ أ

يكون كل منهما نكرة  أوأن يخاف التباسه بالمبتدأ، وذلك بأن يتساويا في التعريف  

 إن ،"عقلي دليلي"صالحة لجعلها مبتدأ بحيث ال وجود لقرينة تبين المبتدأ من الخبر نحو

 .أردت اإلخبار عن العقل، ودليلي عقلي إن أردت اإلخبار عن الدليل

ة يعود فاعلها المسند إلى أن يكون الخبر جملة فعلي  1أن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل 

 ."زيد فَهم"نحو المبتدأ

وما محمد "إالّ لفظا، نحو ـأن يكون المبتدأ محصورا في الخبر وذلك بان يقترن الخبر ب 

منحصر ) محمد(ومعنى الحصر هنا أن المبتدأ ".إنما أنت نذير"أو معنى نحو "إال رسول

ما رسول إال محمد، بتقديم الخبر لفسد المعنى ألن : في صفة الرسالة فلو قيل مثال

المعنى يكون حينئذ صفة الرسالة منحصر في محمد مع أنها ليست منحصرة فيه بل هي 

 "عليهمصلوات اهللا " شاملة له ولغيره من الرسل

ماء الشرط، ما التعجبية وكم كون المبتدأ مقاله صدر الكالم كأسماء اإلستفهام، أسأن ي 

 ".من يجتهد ينجح"،"من لي مساعدا؟"لخبرية، نحوا

تتصل هذه  أنإشارة مبدوء بهاء التنبيه التي لها الصدارة بشرط  اسمأن يكون المبتدأ  

 " .هذا بطرس ":باسم اإلشارة مباشرة، نحو الهاء

 "سالم عليكم ، ويل للمذنب"  :أن يكون المبتدأ للدعاء نحو 

 .ألن الفاء ال تلي اما مباشرة" أما أخي فطبيب"بعد أما، نحو المبتدأأن يكون  

لعبد :"نحو قوله تعالى) الم االبتداء(يكون مقترنا بالم التأكيد وهي التي يسمونها  أن 

 ".مؤمن خير من مشرك

أن الذي ":مخاطب مخبرا عنه بالذي وفروعه، نحو وأمبتدأ ضمير متكلم لأن يكون ا 

  ".تخافونه

  :أشهرهاتقديم الخبر في مواضع  يجب: وجوب تقديم الخبر_

                                                            
  . 67الخالصة في النحو، ص : هاني الفرنواني. د -  1
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     رف أو جار ومجروروالجر ظ 1أن يكون المبتدأ نكرة ال يسوغ اإلبتداء بها إال بتقدم الخبر

    النكرة، وإنما وجب تقديم الخبر ألن تأخيره يوهم جملة عن المبتدأ الخبرأو جملة وال يتأخر 

 .أنه صفة وأن الخبر منتظرا وإن كانت النكرة مفيدة لم يجب تقديم خبرها

خبر مقدم وجوبا : الشجاع. الشجاع عليإنما "إنّما نحو ـإالّ أو ب ـمحصورا ب أن يكون المبتدأ

 علي حصر بأداة الحصرإنما ألن المبتدأ 

مبتدأ مؤخر عن الخبر ألنه اقترن :البحر" أما أمامي فالبحر:"بفاء الجزاء، نحوأن يقترن المبتدأ  

 .بفاء الجزاء

أي  "أين السيارة؟"نحو،  2لى ما هو واجب التصديركون الخبر واجب التصدير أو مضاف إأن ي

 .ها الصدارةيكون في األلفاظ التي تكون ل

خر لم يفهم منه فلو أ" ! هللا درك"هم بالتأخير، نحوبالتقديم وال يفأن يكون الخبر داال على ما يفهم 

 .معنى التعجب

ألن األمثال " سعدفي كل واد بنو "أمثال العرب، نحوأن يجيء الخبر مقدما في مثل من 

 .تغيير فيها أيالمسموعة عن العرب ال يجوز إحداث 

     غير) المبتدأ و الخبر( أساسيينتكون من ركنين الجملة االسمية في عمومها ت  :الحذف_ 3

فقد يحذف المبتدأ ) قرينة(وخاصة عندما يدل عليه دليل  خر قد ال يؤثر أن غياب عنصر عن اآل

  .وذلك جوازا أو وجوبا ويترك قرينة تدل عليه، وكذلك في الخبر إذا حذف جوازا أو وجوبا

لى قرينة دالة عليه، والمبتدأ قد قد يحذف في الجملة االسمية المبتدأ ونبقي ع: حذف المبتدأ_1

وقد  أي هو مجتهد" مجتهد"ال في الجوابفيق" كيف إسالم"يحذف جوازا إن دل عليه دليل نحو

  :يحذف وجوبا وذلك في مواضع منها

 بئس نعم العبد صهيب"مؤخرا عنهما نحو إذا كان الخبر مخصوصا بالمدح أو الذم بعد نعم وبئس

 "صهيب الرجل

  ".هو"المثالين خبر لمبتدأ محذوف تقديره فصهيب في 

خذ بيد زهير "و ترحم، نحومدح أو ذم أ نعتا قطع عن النعتية في معرض األصلإذا كان في 

 "المسكين، ودع مجالسة فالن اللئيملى فالن حسن إلكريم وأ

 .أي صبري صبر جميل" صبر جميل"أن يخبر عنه بمصدر نائب عن فعله، نحو

 .أي في ذمتي عهد أو ميثاق" في ذمتي ألفعلن كذا"نحو أن يخبر عنه بالقسمة

                                                            
 م 1،1982كتبة العصرية، بيروت، صيدا، ج ، الم 1جامع الدروس العربية، ط : الشيخ مصطفى الغالييني -  1

  . 69ص 
  . 70،ص نفسه -  2
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  .قد يحذف الخبر في الجملة االسمية إما جوازا أو وجوبا: حذف الخبر_2  

  أي عندي ابراهيم" ابراهيم" فتقول" ؟ من عندك"ن يقالإن دل عليه دليل كأ: جوازا _أ   

  :شهرهاويحذف الخبر وجوبا في مواضع أ

  : وجوبا _ب  

محذوف الخبر لداللة  مبتدأفحسب " حسبك ينم الناس"يكون حذفه مسموعا عن العرب كقولهم أن

 .المعنى عليه، والتقدير حسبك السكوت ينم الناس

 ، والخبر محذوف"لوال زيد لهلك عمرو"، نحو"لوال"ـمسبوقة ب أن يكون كونا عاما والمبتدأ

يدل عليه دليل جاز ذكره كما يجوز  وإن كان كونا خاصا تقديره موجود أي لوال زيد موجود،

لوال األجر "أو تقول " لوال األجر لتركت العمل"فتقول " هل أجدك مرض؟"حذفه، أيضا كأن يقال

ن يؤثر المعنى دون أ وتم ذكره في المثال الثاني، األولفالخبر مرض حذف في المثال " مرض

 ".لوال"ألنه كون خاص دل عليه دليل 

        الخبر محذوف تقديره يمني" لعمرك ألفعلن" ح في القسم، نحوأن يكون خبر لمبتدأ صري

نه بمعنى أ(بتدأ غير صريح في القسم أو قسمي ألفعلن وقد يسد مسده جواب القسم، فإن كان الم

عهد اهللا ألقولن الحق وعهد اهللا علي "اته تقول، جاز حذف خبره، وإثب)يستعمل للقسم وغيره

 .ألقولن الحق

تكون  أنيكون المبتدأ مصدرا أو اسم تفضيل مضافا إلى مصدر وبعدهما حال ال تصلح  أن

 تقديروال "تأديبي الغالم مسيئا"تسد مسد الخبر في الداللة عليه، فاألول نحو أنخبرا، وإنما تصلح 

 ".أفضل صالتك خاليا مما يشغلك"تأديبي الغالم حاصل عند إساءته، والثاني نحو

لخبر هنا أي مع فعله، وا" كل امرئ وما فعل"نحو" مع"متعين وأن تكون بمعنى  أن يكون بعد واو

 .جاز إثباته" مع"فإن لم يتعين كونها بمعنى " امرئ وفعله مقترنان محذوف وجوبا والتقدير كل

وتعدد الخبر قد يكون في اللفظ دون المعنى، وقد  قد يتعدد الخبر والمبتدأ واحد: تعريف الخبر_3

  .يكون في اللفظ والمعنى كليهما

لم " الرمان حلو حامض"ن كانت األخبار تؤدي معنى واحداإن تعدد في اللفظ دون المعنى بأ _أ 

ن الخبر المتعدد شيء واحد من حيث المعنى أل 1"الرمان حلو وحامض"يجز فيه العطف فال يقال 

  .معنى مزدوج وهو بمعنى جامع بين الحالوة والحموضةوحلو حامض ب

  .ين في اللفظ دون المعنى وال تقديمهما على المبتدأبين الخبر المتعدد وال يجوز توسط المبتدأ

                                                            
  2002و النشر و التوزيع، عمان،  للطباعة ، دار الفكر 2معاني النحو، ط : الح السمرائيفاضل ص. د -  1

  .184ص 
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الهواء لطيف عليل "وإن تعدد في اللفظ والمعنى وكان المبتدأ واحدا في  اللفظ والمعنى نحو_ ب

"  ن عطفت فقلتعده على األول وجاز عدم العطف فإجاز عطف الخبر الثاني وما ب" منعش

وال تعربه خبرا  1ما بعد العطف معطفوفا على الخبر األول أعربت" ومنعشالهواء لطيف وعليل 

خبر أول، خبر ثان، خبر " أخبار"ثانيا أو ثالثا مع أنه كذلك في المعنى، وإن لم تعطف أعربت

أو حكما " الفائزان شاب وفتاة"متعددا في المعنى حقيقة نحوواحدا في اللفظ  ثالث، فإن كان المبتدأ

       ول عليه بالواو ويعرب معطوفا ، وجب عطف ما بعد الخبر األ"اإلنسان قلب وعقل""نحو

  .ال خبرا

، وقد يتعدد الخبر "بالكتب ىمألالمكتبة كبيرة منسقة ""وقد يتعدد الخبر وتكون األخبار مفردة نحو

  ".تسمو بالروح المشاعر، الموسيقى تحرك العواطف، تهذب"نحو وتكون األخبار جمال

 عديال في تسمية المبتدأ أو الخبرهي كلمة تدخل على الجملة االسمية فتحدث تغييرا أو ت :الناسخ

فالمبتدأ يصبح اسما لناسخ، والخبر يصبح خبر الناسخ وتغييرا حركيا في خبر الفعل الناقص 

  .منصوباف المشبه بالفعل فيصير فيصير منصوبا وفي اسم الحر

  :على ما يلي الناسخوتشتمل 

 ال,وأخواتها إن, ليس عمل العاملة الحروف, والشروع والرجاء المقاربة أفعال, وأخواتها كان

  .للجنس النافية

  

 من فتحوله للخبر اإلعرابي الحكم فتنسخ االسمية الجملة تسبق ناقصة فعالأ:   وأخواتها كان-1

 ليس ،صار ،أمسي ،أصبح ،كان:  فعال)13( عشر ثالثة عددها ،النصب حالة إلي الرفع حالة

  2.مابرح ،ماانفك ،مافتئ ،مادام ،مازال ،أضحي ،بات ،ظل

 ويسمي الخبر وتنصب اسمها ويسمي  المبتدأ فترفع االسمية الجملة علي  وأخواتها كان تدخل

  .باردا الماء كان: نحو خبرها

".ناسخ فعل" ناقص ماضي فعل :كان  

.بالضمة مرفوع كان اسم: الماء . 

.أخره على الظاهرة الفتحة نصبه وعالمة منصوب كان خبر: باردا . 

 وهي ،كان ،أوشك ،كرب:  ثالثة وهي الحدث وقوع قرب علي تدل أفعال :المقاربة أفعال-2

 وال فاعال ترفع ال أنها هذا ومعني 1 الخبر وتنصب اسمها ويسمي المبتدأ ترفع ناسخة أفعال

  .ناسخة مادامت مفعوال تنصب

                                                            
  .186ص : نفسه -  1

.189،ص 2007،دار الكتب العلمية بيروت،لبنان،2النحو الكافي،ط:يمن أمين عبد الغنيأ:ينظر- 2  



تحديد المصطلحات:                                                                 الفصل األول  
 

21 
 

 وهذه الماضي صيغة وتالزم ووقوعه الفعل حدوث رجاء على تدل أفعال هي:  الرجاء أفعال-3

 أن بشرط الخبر وتنصب االسم ترفع ناسخة افعال فهي) ولقاخل ،حرى ، عسى(  هي األفعال

 كان أخوات من ناسخة افعال أنها أي2.الناقصة األفعال من فهي النواسخ لدخول صالحين يكون

 فاعل يكون أن يجوز كما ،يدوم أن األمن عسى: نحو بان مسبوق مضارع الغالب في وخبرها

  .عزه يدوم أن الوطن عسى:  نحو اسمها لضمير مضاف ظاهر اسم أي  المضارع هذا

 االبتداء على تدل جامدة وهي ،الماضي صيغة في تأتي ناقصة أفعال هي:  الشروع أفعال - 4

  .هلهل ،ابتدأ ،قام، هب، بدأ، قبل، أطفق، نشأ، أشرع: األفعال أشهر ومن الخبر في الفعلي

 مضارعان فلهما وجعل طفق ماعدا الماضي علي مقصورة ألنها جامدة األفعال هذه كل 

 النواسخ لدخول صالحا المبتدأ يكون أن بشرط الخبر ونصب المبتدأ رفع هو الدائم وعملهما

  3 .ناسخة مادامت مفعوال تنصب وال فاعال ترفع فال، عليه

 الجملة علي تدخل حيث، ليس مثل تعمل أربعة حروف وهي: ليس عمل العاملة الحروف -5

 ال، ما( هي الحروف وهذه، خبرها ويسمى الخبر وتنصب اسمها ويسمي المبتدأ فترفع االسمية

  .)إن،الت

 ويسمي المبتدأ فتنصب االسمية الجملة علي تدخل الناسخة الحروف من هي: وأخواتها أن -6

 بها ويلحق  .لعل ،ليت ،كان ،أن ،إن : هي الحروف وهذه ، خبرها ويسمي الخبر وترفع اسمها

  4.للجنس النافية وال" لعل" بمعني التي «عسى « العمل في

 ليت معاني على للداللة وضعت وهي غيرها علي تدخل فال باألسماء مختصة الحروف وهذه

  .الخ....استدركت لكن ومعنى رجوت لعل ومعنى، تمنيت

       الناسخة الحروف هذه أخبار أن النحاة جميع لدي المعروف من :الحروف هذه أخبار تقدم

  .ومجرورا جارا أو ظرفا الخبر كان إذا إال أسمائهن على وال مطلقا عليهن تتقدم ال

  5."لشغال الصالة في إن" والسالم الصالة عليه قال

 كل عن الخبر حكم فينفي االسمية الجملة علي يدخل ناسخ حرف هي:  للجنس النافية ال -7

  1.وعاما قاطعا صريحا يانف بعدها الواقع االسم جنس أفراد من فرد

                                                                                                                                                                              

.254معاني النحو ، ص : د فاضل صالح السمرائي: ينظر - 1  
  .217في النحو وتطبيقاته، ص : محمود مطرجي: ينظر -  2
 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ط : ابن هشام األنصاري: ينظر - 3

  .37، ص 2003
  .92الخالصة في النحو، ص : هاني الفرنواني. د - 4
 2002شر والتوزيع، عمان، األردن، ، دار الصفاء، للن1الرشيد في النحو العربي، ط: محمود عواد الحموز - 5

  .166ص 
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 ضرب زيد قام:  نحو بفعل المصدرة الجملة بأنها الفعلية الجملة النحويون يعرف :الفعلية الجملة

  .اللص

أي أن المسند  2.فال عبرة بما تقدم عليهما من الحروف إليه والمسند المسند الجملة بصدر والمراد

  .االسمية الجملة في في الجملة الفعلية والمسند إليه 

 حيث من رتبته إلي النظر دون الحدث علي يدل فعال فيها المسند يكون ما هي الفعلية والجملة

  .والتأخير التقديم

  3.زيد ضرب: مثل وفاعله معني أو لفظا الفعل من المركبة هي الفعلية الجملة":حاجب ابن قال

 ومن اسمية ال فعلية جمال النحويون يعدها ذلك ومع اسم يتصدرها الجمل من كثير هناك نأ غير

 به مفعوال أو 10 البقرة" يخرجون أبصارهم خاشعا" تعالى قوله :نحو الحال مثال يتقدم أن ذلك

                                                                                                                                                                              
  .180نفسه، ص  - 1
مغني اللبيب، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، ص : جمال الدين ابن هشام األنصاري - 2

43.  
  .98شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، القاهرة، ص : ابن يعيش - 3
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 التأخير بنية في األسماء هذه نأل. اهللا عبد يا :وقولنا "يخشي إذا والليل:" تعالي قوله نحو

  .بالليل قسم، وأ اهللا عبد ادعوا: والتقدير افعال األصل في وصدورها

 من يصدر بما وليس األصلي ركنها حيث من الفعلية الجملة تحديد إلى النحاة من كثير اتجه لذلك

       الفعلية الجملة تكون وهكذا أركانها من ركنا األصل في كان ما أنها أو، وأسماء حروف

 علي وهي العربية اللغة في االسمية الجملة بعد االسنادية الخبرية الجملة من الثاني النوع هي

  .وموسعة بسيطة :قسمين

         :من وتتكون فعال أي والتجدد التغيير علي داال المسند فيها يكون التي وهي:  بسيطة-1

    .نالزم على لداللته التجدد علي الدال الفعلي العنصر وهو:  المسند  - أ

  .عنه المتحدث أو االسمي العنصر وهو :إليه المسند  - ب

 التركيب علي آثاره فيترك البسيطة الجملة علي جديد لغوي عنصر بإضافة تكون:   موسعة-2

  .والداللة البناء في كله

  : الفعلية الجملة أركان*

 هو أو أمر ،مضارع ،ماض:الثالثة األزمنة بأحد مقترن معني علي تدل كلمة الفعل :الفعل -1

  :أقسام الزمن علي داللته حيث من وهو الفعلية الجملة في المسند

 :، نحوبها النطق قبل من مر زمن على معنى أو تدل كلمة وهو :الماضي الفعل *

 لعبت : نحو المتحركة الفاعل تاء يقبل نهأ عالماته من ماضي فعل ،قرأ فالفعل. كتابا قرأت

  .سعاد تبان: نحو الساكنة التأنيث وتاء لعبت،

 قرأأ أن: نحو والمستقبل للحاضر صالح وزمن معني على تدل كلمة هو: المضارع الفعل*

 والباء والنون الهمزة: األربعة المضارعة أحرف بأحد يبدأ المضارع والفعل.يوم كل صحيفة

  .نأيت: قولهم معهماويج والتاء

بمعنى  أفّ : نحو المضارع فعل اسم فهي عالمته تقبل ولم المضارع معنى علي كلمة قلت وإذا

أتضجنأل مستعد الشعب: ه بمعنى أتوجع أو هي اسم مشتق بمعنى المضارع نحوه ر، وأو 

  .أمره بزمام يالمسك

  .وسافر قرأا: نحو مستقبل زمن في تحقيقه مطلوب معنى على تدل كلمة : األمر فعل*

 :نحو المخاطبة ياء يقبل نوأ شيء، طلب بصيغته يدل أن:  هما مجتمعتان عالمتان لألمر"

هاتي وتعالي : وتعال، فعال أمر ألنهما يقبالن عالماته فتقول ،هات : والفعالن جلسيا، لمنيتك
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ونزال  اسكت بمعنى صه:  نحو أمر فعل اسم فهي عالمته تقبل وال أمر علي كلمة دلت ومن

  1."انزل بمعنى

 واهللا : نحو الثقيلة أو الخفيفة التوكيد نون قبول :هما عالمتين في والمضارع األمر ويشترك

  .لتنجحي ادرسي:نحو المخاطبة ياء وقبول ، المحتل وقاومن المحتل قاومننل

  :ومتعدي الزم إلى التام الفعل ينقسم :التام الفعل أنواع

         حاجة دون فاعله يلزم الذي هو أو) فرح ،خرج( كـ به مفعوال ينصب ماال:  الالزم-1

  .شكال الزما تاما يحسن السكوت عليه والفاعل الفعل أن كون به المفعول إلى

 قرأ: نحو به المفعول ينصب أي به المفعول إلى ليصل هو الذي يتعدى أثره الفاعل: المتعدي-2

  .المحاضرة بالطال

 :ثالث المتعدي والفعل" المحاضرة"به مفعول إلى فاعله تجاوز ألنه متعدي فعل قرأ فالفعل

 .مفاعيل ثالثة إلى المتعدي ،مفعولين إلى المتعدي، واحد مفعول إلى المتعدي

 قرأ :نجد أفعاله ومن ،األخبار الرجل سمع :نحو شيوعا األكثر هو واحد مفعول إلى فالمتعدي

  .الخ...خرج، أسمع

 منح، أعطي :مثل وخبر مبتدأ أصلهما ليس مفعولين ينصب الذي فهو مفعولين إلى المتعدي أما

  .كتابا الطالب أعطيت: نحو  معلّ، لبس، ألسأ

 النواسخ من القسم هذا وأفعال وخبر مبتدأ أصلهما مفعولين ينصب الذي فهو الثالث القسم أما

  ."هب، جعل، حجا، عد، زعم، حسب، خال، ظن"

" تعلم، جعل، ألفى، وجد، درى، علمرأى، :" فأشهرها اليقين أفعال أما  والرجحان الضمة وأفعال

  ."وهب، تغذى، اتخذ، ترك، رد، جعلصبر،  " فهي التحويل أفعال أما

  : طريقتان هناك بينهما للتمييز : والمتعدي الالزم الفعل بين التمييز*

 نفإ ظرفا وال مصدرا االسم هذا يكون أال بشرط سبقه اسم على يعود ضمير وصل " إحداهما ‐1

 الكتاب:" مثال نقول) الزما( وإال ،)متعديا( الفعل كان التركيب معنى واستقام الضمير قبل

  .2"قرأته

 ظرف وال بمصدر ليس وهو الكتاب: السابق االسم إلى العائدة الهاء قبل قرأ قد الفعل بان نالحظ

  .متعد فعل" قرأ" فالفعل المعنى،  استقام وقد

                                                            
  .23-22نحو اللغة العربية، ص : ريأسعد النادمحمد  - 1
  .24، ص 2000، مكتبة اآلداب، القاهرة، 2للغة العربية، طقواعد ا: خفي ناصف - 2
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 جار إليه محتاج غير أي ،تاما هذا المفعول اسم جاء فإن ،الفعل من المفعول باسم اإلتيان"

  1."الزما كان أو متعديا الفعل كان، معناه ألداء ومجرور

 جار إلى حاجة دونما المعنى فيكتمل معروف الرجل: نقول ألننا متعد مثال "عرف" فالفعل

  .المفعول اسم بعد ومجرور

 شبهه أو معلوم تام فعل عليه تقدم مرفوع اسم هو ،إليه المسند أو الفاعل:   تعريفه : الفاعل-2

 صيغةو المشبهة والصفة ،المفعول واسم ،الفاعل اسم المصدر: هنا بشبهه والمقصود إليه اسند أو

  .الفعل واسم ،التفضيل واسم ،المبالغة
الفاعل، اسم أو ما في تأويله في حكم االسم أسند إليه فعل " :بقولههشام الفاعل  ابنويعرف     

  .2"أو ما في تأويله مقدم، أصلي المحل والصيغة 

أي أن الفاعل اسم مرفوع أسند إليه فعل معلوم جاء قبله أو ما يشبه الفعل التام المعلوم 

  .الرفع هيوعالمة الفاعل . قام األستاذ: نحو...كالمصدر، واسم الفاعل والصفة المشبهة

  :أنواع الفاعل

  .صريح، ضمير، ومصدر مؤول: أنواع وهي ثالثةللفاعل 

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: قام األستاذ، األستاذ: نحو: الصريح-1

  .مستترا، أو منفصال وهو إما ضميرا متصال أو:الضمير-2

 التاء(والياء تقومين، لف قاما، عدت، والواو قاموا، واأل: فالضمير المتصل هو التاء في قولنا

  ).الواو، األلف، الياء

  .ما عاد إال أنا، إنما قام نحن: أنا، نحن، نحو: أما المنفصل فهو-

واستتار الضمير الواقع فاعال قد يكون " أحمد اهللا، أقوم، تقوم، نقوم : أما المستتر نحو قولنا-

والمضارع إذا أسند إلى  جائزا وقد يكون واجبا، فالفاعل المستتر جوازا هو  فاعل الماضي

الواحد الغائب والواحدة الغائبة، والفاعل المستتر وجوبا هو فاعل المضارع واألمر إذا أسند إلى 

الواحد المخاطب وفاعل المضارع المسند إلى المتكلم مفردا أو جمعا وهو أيضا فاعل اسم الفعل 

أفعله، وفاعل أفعال االستثناء هو أيضا فاعل فعل التعجب في صيغة ما  3".المسند إلى المتكلم

أن المستتر جوازا يكون في الماضي والمضارع المسندين إلى المفرد : خال، عدا، حانا، أي

  .أكتب، نكتب: أكتب وفي المضارع المسند إلى المتكلم مفردا أو جمعا نحو: المخاطب، نحو

                                                            
  .26- 25نفسه، ص  - 1
 2003امعة الكويت، ، كلية اآلداب، ج1النحو التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم، ط: محمد سليم ياقوت - 2

  .568ص 
  .28قواعد اللغة العربية،ص : فناص خفي - 3
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     الذي على وزنوفي اسم الفعل المسند إلى المتكلم أفّ أي مخاطب صه، وفي فعل التعجب 

  .ما أرحم اهللا: ما أفعله نحو

حيث يتم تأويل الفعل مع الحرف المصدري السابق ومؤوالت على صورة : المصدر المؤول -3

  .يسرني أن تنجح: أن، ما، لو، نحو: المصدر والحروف التي تؤول هي

تقدم على الفعل  يجب مراعاة الترتيب فيتقدم الفعل على الفاعل، ألن الفاعل إذا: الرتبة -3

  . الفالح حصد الزرع: أعرب في أول الجملة مبتدأ نحو

 في محل رفع خبر) حصد الزرع( عليةوالجملة الف. مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة: الفالح

  :غير أنه يمكن للفاعل أن يتقدم على المفعول به في حاالت عديدة

  : اضع أشهرهايتقدمه في مو: تقديم الفاعل على المفعول به وجوبا-1

باس والوقوع في الشك بين الفاعل والمفعول به حسب خفاء اإلعراب مع تأن يخشى اإلل •

  .ضرب عيسى موسى: عدم القرينة نحو

  .عدت المريض: أن يكون الفاعل ضميرا متصال والمفعول به اسما ظاهرا نحو •

  .ساعدته: أن يكون الفاعل والمفعول به ضميرين وال حصر في أحدهما نحو •

  .إنما ينتظر المريض الطبيب: نحو إنما:بـإذا كان المفعول به محصورا  •

  : تقديم المفعول به على الفاعل في موضعين هما-2

حيث . قاد السيارة صاحبها: إذا كان الفاعل متصال بضمير يعود على المفعول به نحو"  

لفظا ال يجوز تقديم الفاعل وتأخير المفعول به كي ال يعود الضمير على متأخر 

  .قاد صاحبها السيارة: ال يجوز أن يقال.1"ورتبة

مفعول به : فاألعداء. الوطن جيشاال يحارب األعداء إال : إذا كان الفاعل محصورا نحو 

  .إال:ـمقدم وجوبا ألن الفاعل جيش حصر ب

  : قد يحذف من الجملة الفعلية أحد أركانها وذلك ألسباب عديدة منها :الحذف-4

ذف الفعل في الجملة الفعلية إذا وجدت قرينة تدل عليه، ويحذف يجوز ح: حذف الفعل 

  :وجوبا في مواضع منها

  .المقاومة: من حرر الجنوب ؟ فنجيب: إذا كان جوابا الستفهام أو قول نحو-

  .فاعل لفعل محذوف تقديره حررت المقاومة الجنوب: المقاومة
                                                            

  .250العربية، ص جامع الدروس : مصطفى الغالييني -  1
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  .يم بسطت أحزانيإذا الليل خ: إذا فسر الفعل فعل بعده وذلك بعد إذا نحو-

إذا خيم : فاعل مرفوع بالضمة لفعل محذوف وجوبا فسره الفعل الذي يليه خيم والتقدير: اللّيل

  .اللّيل بسطت أحزاني

  .لو خالد جاء ألكرمته: بعد إن ولو الشرطيتين نحو-

  .فاعل لفعل محذوف وجوبا فسره الفعل جاء: خالد

  :فال حاجة إلى ذكره ألنه محذوف نحو قوله تعالىقد يحذف الفاعل إما للعلم : حذف الفاعل-2

  1ُن َضِعيفًاًُخلقَِِ اإلْنَسا

  .سرقت السيارة إذا لم تعرف السارق: وإما أنه يحذف للجهل به فال يمكنك تعيينه نحو-

  .ركب الحصان إذا عرف الراكب غير أنك ترد إظهاره: إما للرغبة في إخفائه نحو-

  .ضرب فالن، إذا عرفت الضارب وخفت عليه فلم ترد أن تذكره: إما للخوف عليه نحو-

  .قُتَل علي، إذا عرفت من القاتل فلم تذكره خوفا منه ألنه شرير مثال: إما للخوف منه نحو-

  .عمَل عمٌل منْكَر، إذا عرفت العمل فلم تذكره حفاظا على الشرف: إما لشرفه نحو-

ما : الفعل المجهول هو: " نتحدث عن الفعل المبني للمجهولقبل الحديث عنه : نائب الفاعل-3

على ذكاء  اعتمادالم يذكر فاعله في الكالم بل كان محذوفا لغرض من األغراض إما لإليجاز، 

  2"وإما إلبهامه على السامع...السامع، وإما للعلم به وإما للجهل به، وإما للخوف عليه

  .عله وبنى افتراضه على مجهول وذلك لعدة أسبابهو الذي حذف فا :الفعل المبني للمجهول-

  

  

  : نائب الفاعل

 نائب فاعل" مبني للمجهول أو شبه هو المسند إليه أو هو اسم مرفوع أسند إليه فعل  :تعريفه

  ..."اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة

مقامه بعد  اسم يحل محل الفاعل المحذوف ويأخذ أحكامه، وسمي بنائب الفاعل ألنه يقوم" أو هو 

  3"حذفه وينوب عنه أي يصير مسندا إليه

    ويعطي نائب الفاعل أحكام الفاعل من وجوب رفعه ووجوب التأخر عن فعله ووجوب ذكره

في الكالم وأن يؤنث فعلها إذا كان مؤنثا  وأن يكون فعله موحدا وإن كان مثنى أو مجموعا 

  .وجواز حذف فعله لقرينة دالة عليه

                                                            
  ).27(اآلية : سورة النساء - 1
  .32جامع الدروس العربية، ص : الشيخ مصطفى الغالييني - 2
  .200الرشيد في النحو العربي، ص : محمود عواد حموز - 3
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  : نائب الفاعل ثالث أنواع وهو :اعلأنواع نائب الف

  .أبعد المناضلون عن القتال: أو كلمة مفردة ليست جملة وال شبه جملة، نحو :اسم صريح-1

  .نائب فاعل: فعل ماض مبني للمجهول، المناضلون: أبعد

  .يمنحون جوائز كبيرة: متصل نحو: ضمير-2

  .ما ضرب إال هو: منفصل نحو           

  .المعروف ال ينسى: مستتر نحو           

  .علم في مدرستنا أنك قادم إلينا: نحو :المصدر المؤول -3

أن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد مبني على الفتحة ال : فعل ماض مبني للمجهول، أنك: علم

  .ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن: الكاف. محل لها من اإلعراب

  .والمصدر المؤول من أن واسمها في محل رفع الفاعل، والتقدير علم قدومك إلينا. خبر أن: قادم

  1.مقول القول في محل رفع نائب فاعل: الحمد هللا

  :إضافة إلى نائب الفاعل قد ينوب عن الفاعل ما يلي :ما يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل*

قرئت الرسالة واألصل قرأ :  إذا كان في الجملة فعل متعدي إلى مفعول، نحو: المفعول به-1

  .الرسالة

أعلم األستاذ طلبته : فيختار المفعول به األول نحو 2إذا كان في الجملة فعل يتعدى إلى مفعولين-

  .الحضور واجبا

  .مفعول به أول أصبح نائب للفاعل: الطلبة

هو اسم يدل على الحدث مجرد من الزمان أو هو أصل الفعل وعنه تصدر  :المصدر-2

  .قات جميعها، ويمكن للمصدر أن ينوب عن الفاعل المحذوفالمشت

  .إذا كان متصرفا أو يصلح للمواقع اإلعرابية: الظرف-3

  .سهرت ليلة األمس: نحو: لإلضافة

  .صيم يوم كامل: بالوصف نحو

  .صيم شعبان: بالعملية نحو

  .وقف من أجلك: نحو:.المجرور بحرف الجر-4

  .فع نائب فاعلهنا شبه الجملة من أجلك في محل ر

                                                            
  .284في النحو وتطبيقاته، ص : محمود مطرجي - 1
  .286، ص نفسه - 2
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 أو نفيا تتغير ألجله صورة الفعل إثباتاهو اسم دل على شيء وقع عليه فعل فاعل،  :المفعول به

ما بريت القلم، أو هو اسم منصوب يدل على الذي وقع : بريت القلم، والثاني نحو: فاألول نحو

  1.أو نفيا وال تتغير معه صورة الفعل إثباتاعليه فعل فاعل 

ي أغلب األحيان ال يؤدي معنا أساسيا في الجملة وقد تكتمل بدونه الجملة إذا كان والمفعول به ف

  ".فضلة"الفعل الزما ولذلك يسميه النحاة 

  ".بالعمدة"بينما يسمي كل من الفاعل ونائب الفاعل وكذا المبتدأ والخبر 

جملة فعلها متعٍد  ومعنى هذا أن المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، وهو ال يتواجد إال في

  .قرأ علي الكتاب: بنفسه نحو

  :له ثالث أنواع وهي :أنواع المفعول به

  . أراد إبراهيم النوم: حيث يكون المفعول به اسم صريح مذكور نحو: المفعول به اسم ظاهر-

  .النوم مفعول به منصوب بالفتحة

نا الدالة على .ء المتكلمحيث يكون المفعول به ضمير متصال باليا :متصل* :المفعول به ضمير-

  .الخ...المفعولين، كاف الخطاب، هاء الغائب

  .كرمتْني الجامعة، أفادنا األستاذُ،َ رحمك اُهللا: نحو

  .تعرب مفعوال به أي ضمير مبني في محل نصب مفعول به) الباء، النون، الكاف(الضمائر 

تانا إياكم، إ،إياكما، إياك، إياناإياي، " حيث يكون المفعول به ضميرا منفصال  :منفصل*

  .هذه الضمائر في محل نصب مفعول به.للغائب..." أباهم، أباها، وأباهللمخاطب، 

  .عرفت أنك قادم: مؤول بمصدر بعد حرف مصدري نحو :المصدر المؤول

مرفوع: حرف مشبه بالفعل تفيد التوكيد، والكاف اسمها، قادم: أن خبر أن.  

  .مها وخبرها في محل نصب مفعول بهوالمصدر المؤول من أن واس

  .نتطرق إلى األحكام الخاصة بتقديم المفعول به على فعله :الرتبة

  :ويجب تقديم المفعول به على فعله في مواضع ثالث هي: تقديم المفعول به عن الفعل-1

  .أي طريق مشيت؟: أن يكون من أسماء الصدارة كأسماء الشرط واالستفهام نحو-

  كتاب من قرأت ؟: سم له الصدارة نحوأو مضافا إلى ا-

 ليس لهذا الجواب منصوب مقدم غيرهأن يكون منصوبا بجواب أما المقرون بفاء الجزاء و" -

  2)02(سورة الضحى اآلية " فََأما اليتيم فَلَا تَقْهر:ً قال تعالى

                                                            
  .45، ص 2001، 1المختصر في النحو، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط: نافع الجوهري الخفاجي - 1
  .434نحو اللغة العربية، ص : د أسعد النادري- 2
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جد فاصل غيره سبب وجود تقديم المفعول به، هنا أنه يجب وجود فاصل بين أما وجوابها فإن و

  .أما اآلن فاقبل نصيحتي: لم يجب تقديمه نحو

أن يكون ضميرا منفصال يوجب تأخره عن عامله اتصاله به وضياع الغرض البالغي من 

  .تقديمه

  : امتناع تقديم المفعول به على الفعل

  : يمتنع تقديم المفعول به على فعله في ثمانية مواضع

  ).أفَْعَل(التعجبأن يكون المفعول به مفعوال لفعل  

  .أن يكون محصورا بإال المسبوقة بنفي أو محصورا بإنما 

  .أن يكون مصدرا مؤوال من أن المشددة أو المخففة أومعموليها 

  .الناصبين للفعل" أن وكي"أن يكون واقعا في صلة أحد الحرفين  

  ".لم ولما أو الم األمر أو ال الناهية" أن يكون مفعوال لفعل مجزوم بـ 

  ".لـن"ولكن يجوز تقديم المفعول به على " لن" كون مفعوال لفعل منصوب بـأن ي 

  .أن يكون تقديمه موقعا في لبس 

  .أن يكون كل من الفاعل والمفعول ضميرا متصال وال حصر في أحدهما 

المفعول به فضلة في الكالم وليس عمدة كما هو الحال في الفعل والفاعل  :حذف المفعول به-

مدة ألن المفعول به يمكن االستغناء عنه إذا كان الفعل تاماً أي غير متعد دون أن التّي تسمى بالع

   1.يختل المعنى األساسي للجملة

قد يحذف المفعول به إذا دل عليه دليل ويكون المحذوف مفعوال به واحداً فال يجوز حذف أحد 

  .لى المحذوف دليلمفعولي األفعال المتعدية إلى مفعولين أو حذف المفعولين معا إذا دل ع

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .152جامع الدروس العربية، ص : مصطفى الغالييني -  1
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الرحمن: سورة  

 

    
   

  ☺ 
  ☺ 

☺   
  

  ☺ 
  ☺ 

    
☺  ☺ 

   
 ☺  

   
    

 ☺  
   

   
 ☺  

    
 ⌧ ⌧  

    
     

☺    
  

   
 ☺  

   
  ☺ 

    
  ☺ 

   
  

☺   
 ☺  
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⌧   

 ☺  
      

    
   

  ☺ 
    

    
    ⌧  

  ☺ 
    

 ⌧   
 ☺  
 ☺  

    
   

☺  
     

    
☺   

 ☺   
  ⌧  

   ☺ 
   

 ☺  
 ⌧  

  ☺ 
    

     
    
☺   

  
  

  
   ☺ 
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  ⌧  

   ☺ 
  ☺  
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☺   
   

   ☺ 
  ☺  
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 ☺  
    
 ☺   
     

☺   
⌧  

☺   
 ☺  

     
    

☺   
 ☺   
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  ☺ 
   

    
 ☺  

 ⌦   
    

☺    
☺    

    
   

    
    

 ☺  
 ⌧    
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  :نتفسير سورة الرحم
     

  حمفالرره للحفظ و ن وهو اهللا الذي علم القرآن،ويس

  .ائه ،وأشرفه منزلة عند أوليائه و أصفيائهنبيأ إلىأعظم وحي اهللا  ألنه الفهم 
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الدين أثرا،و هو سنام الكتب السماوية المنزلة على أفضل  وأكثره ذكرا،و أحسنه في أبواب

  .البرية

ر الناطق، و السميع البصي اإلنسانأي خلق   

  .سالجن باإلنسانالمراد 

ألهمه النطق الذي يستطيع به أي     ُ☺

و المقصود : يتميز به عن سائر الحيوان،قال البيضاويميز ويبين عن مقاصده و رغباته وأن ي

قدم  وإنماحثا على شكره، و تنبيها على تقصيرهم فيه،  اإلنسانتعداد ما أنعم اهللا به على نوع 

  .م األهمألنه أصل النّعم الدينية فقد اإلنسانتعليم القرآن على خلق 
 ☺ ☺ 

ا    مو القمر يجريان بحسبان معلوم في بروجه أن الشمسأي  

لف ريان متعاقبين بحسبان مقنن ال يختأي يج:قال ابن كثير.و ينقالن في منازلهما لمصالح العباد

  .وال يضطرب
   

فيما يريده منهما ،  للرحمنأي أن النجم و الشجر ينقادان  

  .الثمار بإخراجهذا بالتنقل بالبروج، وذاك 
 ☺  

أن اهللا سبحانه و تعالى أي َ ☺ 

 اإلعطاءخلق السماء عالية محكمة البناء رفيعة القدر و الشأن ، و أمر بالميزان عند األخذ و 

  .حقّه وافيا اإلنسانلينال 
   ☺  

أي ال تبخسوا  كون األشياء كلها بالحق و العدل،أي خلق السماوات و األرض بالحق و العدل لت

  1في الميزان
 ☺  

    
  .اإلنصافي اجعلوا الوزن مستقيما بالعدل وأ  ☺

أي ال   ☺  

  .تطففوا الوزن وال تنقصوه وال تبخسوه وزنوا بالحق
   

أي كما رفع السماء وضع األرض و بسطها ألجل الخلق ،ليستقروا عليها لينتفعوا بما خلق  

                                                            
 1،لبنان ،طتفسير القرآن العظيم، دار المعرفة بيروت : ابن كثير الفريشي إسماعيلالحافظ أبي الفداء - 1

  .289ص،م1987-ـه1407
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أي األرض أرساها بالجبال الشامخات لتستقر بها على وجهها : قال ابن كثير. اهللا على ظهرها

  .من األنام وهم الخالئق المختلفة أنواعهم وألوانهم وألسنتهم

أنواع الفواكه المختلفة األلوان و فيها من أي   

  .الطعوم والروائح
  ☺  
أفرد النخل بالذكر لشرفه و نفعه رطبا : قال ابن كثير.الثمرأي فيها النخل التي يطلع فيها أوعية 

يشنق عنه هو الذي يطلع فيه القنو،ثم أوعية الطلع كما قال ابن عباس، وو يابسا، و األكمام هي 

  .استواؤهم رطبا،ثم ينضج و يتناهى ينعه والعنقود فيكون بسرا ث
   

الحب كالحنطة و الشعير و سائر ما  فيها أنواعأي 

  .ذو التبن الذي هو غذاء الحيوان.يتغذى به

يب الريح من النبات أي فيها كل مشموم ط 

  .الياسمين وما شاكلها،كالورد ، والفّل،و
  ☺ 

  .فبأي نعم اهللا يا معشر الجن و اإلنس تكذبان؟أي   

و سلم قرأ  اهللا عليهعمر أن رسول اهللا صلى  ابن تحصى؟ عن أليست نعم اهللا عليكم كثيرة ال

ما أتيت .؟"أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكممالي : "لرحمان على أصحابه فسكتوا فقالا سورة

  .ال بشيء من نعمتك ربنا نكذّب فلك الحمد:إالّ قالو.فبأي ءاالء ربكما تكذبان:على قول اهللا تعالى
    

⌧ خلق آباكم آدم من طين يابس يسمع له  أي  ⌧

  .صلصلة أي صوت إذا نقر
    

 قال ابن.خلق الجن من لهب خالص ال دخان فيه من النّارأي     

وقال .أي من لهب خالص ال دخّان فيه    :عباس

  .هو اللّهب المختلط بسواد النّار:مجاهد
  ☺ 

وقال .أي فبأي نعم اللّه يا معشر اإلنس والجن تكذّبان؟  

  .التكرار في هذه الفواصل للتأكيد والتنبيه والتّحريك:حيأبو 

  .النعم،فكلّما ذكر نعمة كرر هذا القول الختالفإن هذا التكرار إنما هو :وقال ابن قتيبة 

  .فيها للتفريع والتوبيخ واالستفهاموقد ذكرت هذه اآلية إحدى و ثالثين مرة 
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الصيف  ، ومغربييعني مشرقي الصيف  

  .أي هوجّل وعال رب مشرق الشّمس والقمر،ورب مغربهما.والشتاء
  ☺ 

  .فبأي نعم اهللا الّتي ال تحصى تكذّبان؟    
  

أي أرسل البحر الملح والبحر العذب يتجاوران وال   

  .يلتقيان
☺   

أي بينهما حاجز من قدرة اهللا تعالى ال يطغى أحدهما    

البحار،والحلو هذه ح هذه الملح والحلو،فالمل:المراد بالبحرين :قال ابن كثير.على اآلخر بالممازجة

السارحة بين الناس،وجعل اهللا بينهما برزخا وهوالحاجز من األرض لئالّ يبغي هذا على األنهار

  .هذا فيفسد كّل واحد منهما اآلخر
  ☺ 

  نعم اهللا تكذّبان أي فبأي.  
   

أي يخرج لكم الماء واللؤلؤ والمرجان،كما   ☺

واللّؤلؤ صغار الدر،والمرجان :قال األلوسي .يخرج من التراب الحب والعصف والريحان

كباره،واآلية بيان لعجائب صنع اللّه حيث يخرج من الماء المالح أنواع الحلية كالدر، والياقوت 

  .والمرجان،فسبحان الواحد المنّان
  ☺ 

  .أي فبأي نعم اهللا تكذّبان   
  

   
أي له جّل وعال السفن المرفوعات الجاريات في    ⌧

أي كالجبال،والعلم الجبل  كاألعالم:قال القرطبي .البحر كالجبال في العظم والضخامة

ر هذه السفن  االمتنانووجه .الطّويل،فالسفن في البحر كالجبال في البراهللا تعالى سي بها أن

الضخمة التي تشبه الجبال على وجه الماء،وهو جسم لطيف مائع يحمل فوقه هذه السفن الكبار 

  .م إلى إقليمالمحملة باألرزاق والمكاسب والمتاجر من قطر إلى قطر،ومن إقلي
   ☺ 

  .أي فبأي نعم اهللا تكذّبان  

أي كل من على وجه       

  .و الحيوان هالك و سيموت اإلنساناألرض من 
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أي يبقى ذات    

فالرب تعالى ال يموت بل هو الحي الذي  اإلكرام،و  األنعامذو العظمة و الكبرياء و  الواحد،اهللا 

  .ال يموت أبدا
  ☺ 

  .أي فبأي نعمة من نعم اهللا تكذبان  
    

و  األرضتعالى كل من في السماوات و  إليهأي يفتقد    

  .يطلبون منه العون و الرزق بلسان المقال أو بلسان الحال

أي كل ساعة و لحظة   ⌧    

 آخرينو يفرج كربا ، و يرفع قوما ، و يضع  شأن من شؤون الخلق ، يغفر ذنبا  هو تعالى في

من جديد ألن  ينشئهاللخلق و ال  يظهرهاأي  هي شؤون يبديها و ال يبتديها :  ، قال المفسرون

يوم القيامة ، فهو تعالى يرفع من يشاء و يضع من  إلىالقلم جف على ما كان و ما سيكون 

  .يشاء، و يشفي سقيما و يمرض سليما، و يعز ذليال و يذل عزيزا، و يفقر غنيا و يغني فقيرا
   ☺ 

  و الجان ؟  اإلنسأي فبأي نعم اهللا تكذبان أيها   
    ⌧ 

و الجن، فهذا وعيد من اهللا تعالى للعباد و ليس  اإلنسأي سنحاسبكم على أعمالكم يا معشر 

  .باهللا شغل و هو فارغ
   ☺ 

  ؟ أي فبأي نعم اهللا تكذبان  
 ☺   

    
  ☺ 

قدرتم أن  أنأي    

و  منها،فارين من قضاءه فاخرجوا  اهللا،من جوانب السماوات و األرض هاربين من  اتنفذو

  .للتعجيز األمرخلصوا أنفسكم من عقابه و 

أي ال تقدرون     

أنكم ال  اآليةمعنى : أنى لكم ذلك ؟ قال ابن كثير و غلبة،بقوة و قهر و  إاللخروج على ا

تستطيعون هربا من أمر اهللا و قدره، بل هو محيط بكم ال تقدرون على التخلص من حكمه و هذا 

في مقام الحشر حيث المالئكة محدقة بالخالئق سبع صفوف من كل جانب ، فال يقدر أحد على 

  .إرادتهبأمر اهللا و  إالبسلطان أي  إالالذهاب 
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    ☺ 
  ؟ أي فبأي نعم اهللا تكذبان 

 ☺   
  .أي يرسل عليكما يوم القيامة لهب من النار الحامية 

أي و نحاس    ⌧ 

الصفر المعروف المعروف يصب على رؤوسكم هو: قال مجاهد . مذاب يصب فوق رؤوسكم 

 ⌧ هو الدخان الذي ال لهب فيه ، و قول مجاهد: النحاس : قال ابن عباس . يوم القيامة
أي ال ينصر بعضكم بعضا، و ال يخلصه من عذاب اهللا   

لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم المالئكة و زبانية جهنم ،  اآليةمعنى : ، قال ابن كثير 

  . فال تجدون لكم ناصرا لترجعوالهب من النار و النحاس المذاب عليكم  بإرسال
  ☺  

  ؟ أي فبأي نعم اهللا تكذبان  

أي  ☺  

  .انصدعت السماء يوم القيامة لتنزل المالئكة منها لتحيط بالخالئق من كل جانب فإذا
  ⌧  

و ذلك  األحمر،و مثل األديم األحمر أي الجلد  النار،أي فكانت مثل الورد األحمر من حرارة 

  .و من رهبة ذلك اليوم الهول،من شدة 
  ☺ 

  ؟ أي فبأي نعم اهللا تكذبان  
    

أي ففي ذلك     

الن للمذنب  ذنبه،و الجن عن  اإلنسالرهيب يوم تنشق السماء ال يسئل أحد من المذنبين من 

  . عالمات تدل على ذنبه كاسوداد الوجه، و زرقة العيون
   ☺ 

  ؟ أي فبأي نعم اهللا تكذبان 
   

بعالمات تظهر عليهم  اإلجرامأي يعرف يوم القيامة أهل  

  .و الحزن الكآبةو هي ما يغشاهم من 
  

بنواصيهم أي بشعور مقدم أي فتأخذ المالئكة   

يؤخذ بناصية المجرم و قدميه فيكسر : قال ابن عباس. رؤوسهم و أقدامهم فيقذفونهم في جهنم 

  .كما يكسر الحطب ثم يلقى في النار 
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   ☺ 
  ؟ أي فبأي نعم اهللا تكذبان 

    
أي     

أي هذه النار التي : قال ابن كثير . هذه النار التي أخبرتم بها فكذبتم :  توبيخايقال لهم تقريعا و 

  .كنتم تكذبون بوجودها ، هاهي حاضرة تشاهدونها عيانا
    
هو الحميم والجحيم و تارة يسقون من أي تارة يعذبون في   ⌧

  .األحشاءو  األمعاءالشراب الذي هو كالنحاس المذاب يقطع 
  ☺ 

  ؟ اإلنسيا معشر الجن و  أي فبأي نعم اهللا تكذبان  
☺    

جنة : قيامه بين يدي ربه للحساب جنتان أي للعبد الذي يخاف  

قصر  ألزواجهو خدمه، كما هي حال ملوك الدنيا حيث يكون له قصر و  ألزواجهلسكنه و جنة 

و قال . جهة  إلىكانت اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة  إنماو : ، قال القرطبي

  .جنة لفعل الطاعات و جنة ، لترك المعاصي: الزمخشري 
   ☺ 

  ؟ أي فبأي نعم اهللا تكذبان  

أي ذوات أغصان متفرعة و ثمار     

التي تورق و تثمر ،  ألنهابالذكر  –و هي الغصون  – األفنانو خص  :البحرقال في  .متنوعة

  .و منها تمتد الظالل و تجنى الثمار
  ☺ 

  ؟ اإلنسيا معشر الجن و  الجليلة تكذبان اهللافبأي نعم   

أي     

أي تسرحان لسقي : قال ابن كثير. في كل واحدة من الجنتين عين جارية ، تجري بالماء الزالل

تجريان بالماء الزالل احداهما : و قال الحسن . و األغصان فتثمر من جميع األلوان األشجارتلك 

  .التسنيم ، و األخرى السلسبيل
   ☺ 

  ؟ تكذبان  فبأي نعم اهللا  
  ☺    

خير مما يعلمون  ومما ار مما يعلمون و أي من جميع أنواع الثم 
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بأحسن  باآلياتال أذن سمعت و ال خطر على قلب بشر ، فسبحان ما يأتي ال عين رأت و

  .المعاني في أبين المباني
   ☺ 

  ؟ تكذبان  فبأي نعم اهللاأي   
    

     
و هو الحرير . أي أن أهل الجنة مظطجعين في جنان الخلد على فرش و ثيدة بطائنها من ديباج

  .السميك ، المزين بالذهب

أي     

قال  .تعببكد و  إالال تنال  فإنهاثمرها قريب يناله القاعد و القائم و النائم، بخالف ثمار الدنيا 

شاء  إنشاء قاعدة، و  إنشاء قائما ، و  إنتدنو الشجرة حتى يجتنيها و لي اهللا : ابن عباس

  . مضطجعا
  ☺ 

  ؟ تكذبان  فبأي نعم اهللاأي   

أي في     

فال يرين غيرهم ، كما هو حال تلك الجنان قاصرات الطرف قصرن أعينهن على أزواجهن 

  .المخدرات العفائف
 ☺   

أي لم يمسهن و لم يجامعهن أحد قبل أزواجهن ال من ال جان   

نس و ال من الجن ، ثم أطلق طمث على جماع األبكار لما فيه من خروج الدم ، ثم على كل اإل

لم يكن فيه خروج دم ، و هذا أصل الطمث و هو خروج الدم ، و لذلك يقال للحيض  إنجماع و 

  .طمث
  ☺ 

  ؟ اإلنسيا معشر الجن و  الجليلة تكذبان فبأي نعم اهللا  
 ⌧  

ن الياقوت و المرجان في أي كأنهن يشبه  ☺

كأنهن في صفاء الياقوت و حمرة المرجان، لو أدخلت في : قال قتادة  صفائهن وحمرتهن

  لرأيته من ورائه، إليهالياقوت سلكا ثم نظرت 
  ☺ 

  ؟ تكذبان  فبأي نعم اهللاأي   
    

في  إليهأن يحسن  إالأي جزاء من أحسن في الدنيا  
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الغرض أن و. في الثواب اإلحسان إاللعمل ، في ا اإلحسانأي ما جزاء : قال أبو مسعود .اآلخرة

  .اإلكرامو  األنعاماستحق  اإلحسانمن قدم المعروف و 
   ☺ 

  ؟ تكذبان  فبأي نعم اهللاأي   

أي ومن   ☺  

الجنتان األوليان للسابقين، : ندون تلك الجنتين في الفضيلة و القدر جنتان أخريان، قال المفسرو

  .أرفعوال شك أن مقام السابقين أعظم واألخريان ألصحاب اليمين و
  ☺ 

  ؟ تكذبان  فبأي نعم اهللاأي   

أي سوداوان من شدة الخضرة و الري من الماء، 

السواد و ذلك  إلىاشتدت ضربت  إذاو المراد أنهما شديدتا الخضرة، و الخضرة : وسيلاألقال 

  .من كثرة الري بالماء
   ☺ 

  ؟ تكذبان  فبأي نعم اهللاأي   
 ☺    

تنضخ على أولياء اهللا بالمسك و : ابن عباسال تنقطعان ، و قال ابن مسعود و أي فوارتان بالماء

  .العنبر و الكافور في دور أهل الجنة كزخ المطر
   ☺ 

  ؟ تكذبان  فبأي نعم اهللاأي   
    

اع الفواكه كلها و أنواع النخل والرمان أي في الجنتين من أنو  

نما ذكر النخل و الرمان تنبيها على فضلهما و شرفهما على سائر الفواكه و ألنهما غالب وإ

  .فاكهة العرب
   ☺ 

  ؟ تكذبان  فبأي نعم اهللاأي   

أي في تلك الجنان     

  حسان الوجوه  األخالق،نساء صالحات كريمات 
   ☺ 

  ؟ تكذبان  فبأي نعم اهللاأي   
     

أي هن الحور العين المخدرات المستورات ال يخرجن لكرامتهن و شرفهن، قد قصرت في 
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مالزمتهن البيوت تدل  إذو النساء تمدح بذلك : خدورهن في خيام الؤلؤ المجوف، قال أبو حيان

  .خيام الجنة بيوت الؤلؤلسن بطوافات في الطرق  و: بو الحسنقال أ. على صيانتهن
  ☺ 

  ؟ تكذبان  فبأي نعم اهللاأي    
  ☺   

ال و نسأي لم يجامعهن و لم يغشهن أحد قبل أزواجهن ال من اإل  

كيف جعل أوصاف الجنتان المذكورتان ثانيا ألصحاب اليمين، أنظر : قال في التسهيل. من الجن

  .من أوصاف الجنتين اللتين بعدهمالى األوليين إالجنتين 
   

  ؟ تكذبان  فبأي نعم اهللاأي   
     

د خضر من أي مستندينن على وسائ  

  .وسائد الجنة

أي وطنافس ثخينة مزخرفة،     

قرية  " " لى و هي نسبة إ: قال الصاوي. ة محالة بأنواع الصورو الزين

بناحية اليمن، ينسج فيها بسط منقوشة بلغت النهاية في الحسن، فقرب اهللا لنا فرش الجنتين بتلك 

  .البسط المنقوشة
  ☺ 

يا معشر الجن و  تكذبان الجليلة  نعم اهللافبأي أي   

  ؟ اإلنس
⌧    

رك و أي تبا   

  .1كثرت خيراته و فاضت بركاتهتقدس اهللا العظيم الجليل، و
    

  .األنعامو  الفضلأي صاحب العظمة و الكبرياء، و 

  لما ختم اهللا تعالى نعم الدنيا بقوله : قال في البحر
   

   
    :بقوله اآلخرةختم نعم   

   
هنا ذكر البركة و  الديمومة له تعالى بعد ذكر فناء العالم، و ناسبناسب هناك ذكر البقاء وو

                                                            
  .302ص  العظيم،ن تفسير القرآ :الدمشقي القرشيابن كثير  إسماعيلالحافظ أبي الفداء  1
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هي النماء و الزيادة عقب امتنانه على المؤمنين في دار كرامته و ما أتاهم من الخير و الفضل 

  .في دار النعيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الجمل الفعلية و االسمية إحصاء

  الجمل الفعلية الجمل االسمية

 الرحمان علم القران -

 القمر بحسبانالشمس و -

 الشجر يسجدانو النجم و -

 النخل ذات األكمامفيهما فاكهة و -

 و الحب ذو العصف و الريحان -

 ربكما تكذبان آالءفبأي  -

 رب المشرقين و المغربين -

 بينهما برزخ ال يبغيان -

له الجواري المنشات في البحر و -

 كاألعالم

 كل من عليها فان -

 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون -

 و لمن خاف مقام ربه جنتان -

 ذواتا أفنان -

 علمه البيان اإلنسانخلق  -

 و السماء رفعها ووضع الميزان -

 أال تطغوا في الميزان -

 اال تخسروو أقيموا الوزن بالقسط و -

 الميزان

 و األرض وضعها لألنام -

 من صلصل كالفخار اإلنسانخلق  -

 نار و خلق الجان من مارج من -

 مرج البحرين يلتقيان -

 يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان -

اإلكرامو يبقى وجه ربك ذو الجالل و  -

األرض كل يسأله من في السماوات و -

 في شأن يوم هو

 سنفرغ لكم أيها الثقالن -
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 عينان تجريانفيهما  -

 فيهما من كل فاكهة زوجان -

على فرش بطائنها من استبرق  متكئين -

 و جنى الجنتين جان

فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن  -

 انس و ال جان

 كأنهن الياقوت و المرجان -

 اإلحسان إال اإلحسانهل جزاء  -

 و من دونهما جنتان -

 مدهامتان -

 فيهما عينان نضاختان -

 فيهما فاكهة و نخل و رمان -

 فيهن خيرات حسان -

 حمر مقصورات في الخيام -

على رفرف خضر و عبقري  متكئين -

  حسان

استطعتم أن  إننس يا معشر الجن واإل -

تنفذوا من أقطار السماوات و األرض 

 فانفذوا

 بسلطان إالال تنفذون  -

عليكما شواض من نار و نحاس  يرسل -

 فال تنتصران

انشقت السماء فكانت وردة  فإذا -

 كالدهان

ال جانيسئل عن ذنبه انس و فيومئذ ال -

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ  -

 األقدامبالنواصي و 

 آنيطوفون بينهما و بين حميم  -

 لم يطمثهن انس قبلهم و ال جان -

  اإلكرامتبارك اسم ربك ذي الجالل و  -

  

  

  

  

لعدد الجمل الفعلية و االسمية نجد بان الجمل االسمية قد طغت على  إحصائنامن خالل      

>> ربكما تكذبان  أالءفبأي <<  اآليةجملة في حين تكررت  26السورة بحيث يتراوح عددها 

جملة، أما الجمل  57مرة ، و أصبح عدد الجمل االسمية سبعة و خمسين 31و ثالثين  إحدى

  جملة 21راوح عددها واحد و عشرون الفعلية فقد ت

من الجمل الفعلية و هو ما يعادل  % 16.38من الجمل االسمية و  %44.46أي حوالي     

  .من الجمل بنوعيها في هذه السورة % 60.84
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  :الجمل االسمية و الفعلية إعراب

نظرا لصعوبة بعض الكلمات الواردة في هذه الصورة فقد استعنا بكتابة محي الدين     

  :كاألتيهذه الصور فهو  إعرابأما عن  " بيانهالقران الكريم و  إعراب "الدرويشي المعنون ب 
    

   
خبر، فقد تعددت األخبار في األفعال التي وردت خلوا من  "علم القران"مبتدأ ، و جملة :حمنالر

رى الرحمان آية  الحجة على الكافرين، و هذا عندما ال ي إقامةالعاطف على نمط التعديد، و 

الرحمان أو مبتدأ خبره  ية أعرب الرحمان خبرا لمبتدأ محذوف، أي اهللامن يرى بأنها آو

فقد حذف المفعول األول لداللة المعنى عليه، هناك حذف، علم القران في قولهمحذوف، و

  .ألن النعمة في التعليم ال في تعليم شخص دون شخص
    ☺ 

 1  

 .فعل ماض : علمهمفعول به منصوب ، و: اإلنسانوفعل ماض،و الفاعل ضمير مستتر، : فخلق

  .و الفاعل ضمير مستتر تقديره ًً هوً  و البينان مفعول به

                                                            
 هوالثالثة وهو أحد فنون البالغة : اصطالحاالفصيح المعرب عما في الضمير، و المنطق: في اللغة: البيان  1

  .المجاز و الكنايةرة ويبحث في التشبيه و االستعا



وداللتهما في سورة الرحمن  واالسميةالجملة الفعلية                            :الفصل الثاني  

 

49 
 

  ☺ ☺ 
 1   

  .خبر للشمس :بحسبان عطف عليه،: مبتدأ ، و القمر :الشمس

المتكلم بكلمة يوهم باقي الكالم قبلها أو بعدها  إتيان، و هو عبارة عن التو هيمفن  اآليةففي هذه 

، أو  إعرابهاأن المتكلم أراد اشتراك لغتها بأخرى أو أراد تصحيفها أو تحريفها أو اختالف 

المراد  وإنمااختالف معناها، فهو يذكر الشمس و القمر يوهم السامع أن النجم أحد نجوم السماء، 

  .النبت الذي ال ساق له
   

   
  .خبر للنجم "يسجدان "و جملة تقدم،عطف على ما 

  ☺  
 ☺    

  . مفعول لفعل محذوف يفسره الفعل الذي يليه :السماء ،الواو للعطف

  .ال محل لها من اإلعراب مفسرة "رفعها "جملة

  .ضمير مستتر تقديره هو:ماض،والفاعل فعل :وضع:ووضع الميزان

  .مفعول به منصوب:الميزان
   ☺   

  .نافية:ال.مصدرية:أن 

وأن ما بعدها في محل نصب بالم العلة  ،فعل مضارع منصوب بــأن المصدرية:تطغو

  .المقدرة

  .اسم مجرور:الميزان .حرف جر:في : الميزانفي 

جار ومجرور في محل نصب مفعول ألجله،واليجوز أن تكون أن مفسرة وال وشبه الجملة من 

  .فعل مضارع مجزوم بال:ناهية وتطغو
☺  

 2  
☺     

  .فاعل:أمر مبني على حذف النون ،والواو فعل:أقيموا.حرف عطف :الواو

  .حرف جر .،بـ مفعول به منصوب :الوزن 

  .اسم مجرور وشبه الجملة من جار ومجرور في محل نصب حال:القسط

  .الناهية: ال. حرف عطف:الواو 

                                                            
  .الحساب مصدر حسبته أحسبه حسبانا و حسبانا وقيل هو جمع حسبان: بحسبان   1

.اإلقامة باليد والقسط بالقلب:العدل،إنما فعلوه مستقيما بالعدل،وقال أبو عبيدة:القسط- 2  
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  .فعل مضارع مجزوم بــ ال: اتخسرو

  .مفعول به منصوب:والميزان .فاعل:الواو 
   

  
  .حرف عطف :الواو

  .الفعل الذي يليه مفعول به لفعل محذوف يفسره :األرض 

  .حرف جر :ولالّم.مفسرة ال محل لها من اإلعراب "وضعها"وجملة

  .اسم مجرور:األنام 

وهذه اآلية عدد فيها سبحانه وتعالى ءاالءه وهذا دليل على التشديد وسلوك الطريق األصعب 

  .تعذيب النفس إلىألن الشرع لم يقصد .الذي يشق على المكلف ليس محمودين
    
☺ 1  

  .عطف على فاكهة:النخل.مبتدأ مؤخر:خبر مقدم،فاكهة :فيها 

  .في محل نصب على الحال من األرض ، والجملةصفة للنخل:األكمامذات 
   

2 3   

معطوفات على فاكهة، وفي قراءة عطف على ما تقدم، فالثالثة في قراءة العامة هذه الجملة

  .خلق:ابن عامر بنصب الثالثة بفعل محذوف تقديره
  4☺ 

    
  .متعلقان بتكذبان:فصيحة،وبأي: الفاء

  .فعل مضارع مرفوع بثبوت النون:،تكذّبانآالءمضاف لـ : مضاف إليه،ربكما :ءاآلء

  .للثقلين اإلنس والجن والخطاب.فاعل:ألف التثنية

فقد تكررت هذه اآلية إحدى وثالثين مرة، والسر في تكريرها عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق 

اهللا وبدائع صنعه، وبعد آيات ذكرت فيها النار وشدائدها ألن من جملة اآلالء رفع البالء، وتأخير 

                                                            

.جمع كم، وهو وعاء الزهرة:األكمام - 1  

.العصف ورق كل شيء يخرج من الحب:الذي يعصف فيؤكل من الزرع، وقيل:العصف - 2  

ورقة عند :ساق الزرع، والريحان:والعصف.نبت معروف، وهو الرزق أيضا:في المختار:الريحان- 3

.التبن:العصف:وقيل.الفراء   

.نعم،واحدها إلى وألى مثل معى وعصى:ءاالء- 4  
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وألن من عالمات العاطفة .ها كلّهاالعقاب، والتقرير بالنعم المعدودة والتّأكيد في التذكير ب

  .المحتدمة هذا التكرير
     

1⌧ ⌧ 2  
  .كالم مستأنف مسوق للتوبيخ على إخاللهم بواجب شكر المنعم على إنعامه

  .ضمير مستتر يعود على اهللا سبحانه وتعالى:فعل ماض ،وفاعله : وخلق

  .صفة لصلصال:صلصال متعلقان بخلق، كالفخارمفعول به، ومن :اإلنسان
  3  

4     
  .صفة لمارج:الغاية،ومن نار بتداءالبخلق،ومن  متعلقان:تقدم،و من مارج عطف على ما 

  .ومن للبيان،أو للتبعيض 
   

    
عطف عليه،والمراد :هو رب المشرقين ،ورب المغربين:أي.خبر لمبتدأ محذوف:رب المشرقين 

مغرب الشمس :مشرق الشمس والقمر، وبالمغربين:المراد بالمشرقين:وقيل.مشرق الشتاء 

  .فبين سبحانه قدرته على تصريف الشمس والقمر،ومن قدر على ذلك قدر على كّل شيء.والقمر
 5 

   
  .مفعول به:فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر، البحرين:مرج البحرين

  .في محل نصب على الحال، وهي قريبة من الحال المقدرة "يلتقيان "وجملة
☺  6 

   
  .وال النافية.مبتدأ مؤخر: الظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، وبرزخ

  .والجملة كلّها مستأنفة.مرفوع، وجملة يبغيان صفة لبرزخفعل مضارع :يبغيان

  .ال يتجاوز كّل منهما حدوده:ال يبغيان:أو هي حال من الضمير في يلتقيان، ومعنى
   

☺ 7  
                                                            

.صلصلة ،أي صوت إذا نقرالطين اليابس له :الصلصال:صلصل- 1  

.الطين المطبوخ بالنار وهو الخزف:الفخار- 2  

.أبو الجن،وأل للجنس:الجان- 3  

.اللهب الصافي الذي ال دخان فيه :المارج:مارج- 4  

.العين مرأىمرج البحرين خلط البحرين العذب والملح في  ، ومعنىخلط:مرج- 5  

.برازخ :البرزخ الحاجز بين الشيئين وجمعه:برزخ- 6  

.معرب أعجمياسم :والمرجان.الدر والمرجان،وهو الحزر األحمر:اللؤلؤ والمرجان- 7  
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فاعل :واللّؤلؤ .بيخرجمتعلقان :الجملة مستأنفة ،أو حال ثانية من الضمير في يلتقيان،ومنهما 

  .ليخرج

  .عطف على اللّؤلؤ:والمرجان

ففي هذه اآلية نالحظ فن االتساع، فقد أسند الخروج إلى اللّؤلؤ والمرجان، ألنه إذا أخرج ذلك فقد 

  .خرج

من أحدهما،ألنهما لما التقيا  وصارا كالشيء الواحد ساغ أن يقول :يخرج منهما ،ولم يقل:وقال  

  .منهما
  

1   
⌧ 2 .  
  .مبتدأ مؤخر، والمنشآت نعت للجوار: نافية، وله خبر مقدم، والجوارالواو استئ

حال من الجوار أو من الضمير في : كاألعالم. بالمنشآتجار ومجرور متعلقان : في البحر

  .المنشآت والمعنى واحد

نالحظ بأن هنا تشبيه مرسل، فقد شبه السفن وهي تمخر عباب البحر رائحة ومن ناحية البالغة 

  .جائية بالجبال، وقد استهوى هذا التشبيه الشعراء فاقتبسوه

   .  

  .لكل باإلضافةاسم موصول في محل جر : مبتدأ موفوع، من: كل

  .صلة الموصول، ألنه اإلعرابمتعلقان بمحذوف ال محل له من : وعليها

  .خبر كل وحذفت الياء اللتقاء الساكنين: فان
    
    

  .فاعل: فعل مضارع مرفوع، وجه ربك: ، يبقىعاطفالواو 

  .عطف على الجالل: ذو الجالل صفة لوجه، اإلكرام

 االفتنان، وحده أن يفتن المتكلم فن: تظهر البالغة في أنه فن طريف وهو اآليةوهنا في هذه 

فيأتي في كالمه  بفنين إما متضادين أو مختلفين أو متفقين، وقد جمع سبحانه بين التعزية والفخر 

بالبقاء بعد فناء الموجودات مع وصفه ذاته بعد جميع المخلوقات، وتمدح باالنفراد،إذ عزى 

  .الحالل واإلكرامب ،انفراده بالبقاء

                                                            
ثم الجارية وسميت بذلك ألنها تجري في .الفلك أوال،ثم السفينة:السفن،وهي جمع جارية،قال الترمذي: الجوار- 1

  .الماء
  .الجبل ، وهوجمع علم:األعالم- 2
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  1  
2 ⌧   

  .فعل مضارع مرفوع:ونفرغحرف استقبال، :والسينكالم مستأنف مسوق للتهديد والوعيد، 

منادى نكرة مقصودة : وأية الثقالن. متعلقان بنفرغ: نحن، ولكم مستتر تقديرهوالفاعل ضمير  

  .بدل من أية: حذف منه حرف النداء، والثقالن
☺   
    

  ☺ 
    

  .عطف على الجن، وإن شرطية: منادى مضاف، واإلنس: حرف نداء، معشر الجن: يا
  .حرف مصدري ونصب: فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، وأن: استطعتم 

  .تنفذوامتعلقان : فعل مضارع منصوب بأن، ومن أقطار السموات واألرض: تنفذوا 

  .اعلفعل أمر، والواو ف: رابطة لجواب الشرط، ألن الجواب طلب، وانفذوا: الفاء: فانفذوا 

  .التعجيز: هنا باألمروالمراد  

    3  

  .أداة حصر: فاعل، وإال: فعل مضارع مرفوع، والواو: ال نافية، وتنفذون

  .اسم مجرور: حرف جر، وساطان: الباء: بسلطان 

 ☺  4  

  5 ⌧    

  .متعلقان بيرسل: فعل مضارع مبني للمجهول، وعليكما: يرسل

  .عطف على شواظ: نعت لشواظ، نحاس: نائب فاعل، من نار: شواظ
  ☺ 

  ⌧ 6  

. فاعل مرفوع: فعل ماضي، والسماء: ظرف لما يستقبل من الزمن، وانشقت: الفاء استئنافية، إذا

، واسم انشقتعطف على : في محل جر بإضافة الظرف إليها، فكانت" انشقت السماء"وجملة 

                                                            

.القصد للشيء واإلقبال عليه-2الفراغ من الثقل،-1:اللغة على ضربينالفراغ في :قال الزجاج:سنفرغ- 1  

.وسمي الجن واإلنس ثقلين لعظم ثقلهما أصله من الثقل،وكّل شيء له وزن وقد،فهو ثقل:الثقالن- 2  

.بقوة،وقهر وغلبة:بسلطان- 3  

.هو اللهب الذي ال دخان فيه:شواظ- 4  

.ؤوسهمالصفر المذاب يصب على ر:الدخان،وقيل:نحاس- 5  
اسم مفرد،وهو األديم األحمر،أما الدهن وهو دردي :أحدهما جمع دهن،والثاني:الدهان فيه قوالن:كالدهان- 6

  الزيت
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نعت لوردة، أو خبر ثان لكانت، أو حال : خبرها، الدهان: كانت مستتر يعود على السماء، وردة

  .كانت من اسم

الغرس، والوردة تكون في الربيع أميل : أما من ناحية البالغة فهنا تشبيه تمثيلي، أراد بالوردة

 لون السماء حال انشقاقها بالوردة إلى الصفرة، فإذا اشتد البرد كانت وردة حمراء، فشبه ت

بالدهن، واختالف ألوانه، فالتشبيه هنا مركب من قسمين، أو  ألوانهاوشبهت الوردة في اختالف 

صورة السماء منشقة، وصورة الوردة، ثم صورة الدهان، والصورتان : صورتين متعاقبتين

  .األخيرتان لتوضيح وجه الشبه وهو أحوال تلونها
    

   .  

 السماء رأيت أمرا عظيما انشقتذا فإ: لجواب إذا، وقيل جواب إذا محذوف، أيرابطة : الفاء

  .يسألبظرف متعلق : والفاء عاطفة عليه، يومئذ

  .السماء انشقتفيوم إذا : ظرف مضاف إلى مثله، والتنوين فيه عوض عن جملة، أي:وإذ 

، وهو مضاف اسم مجرور: حرف جر، ذنب: فعل مضارع مبني للمجهول، وعن: يسأل.نافية:ال

نائب فاعل، والجان عطف على إنس، وكل من اإلنس والجان اسم : والهاء مضاف إليه، وإنس

  .جنس يفرق بينه وبين واحده بالياء
  

 1 
2  

جار ومجرور متعلقان : وبسماهمنائب فاعل، : فعل مضارع مبني للمجهول، المجرمون: يعرف

 .نائب فاعل: فعل مضارع مبني للمجهول، وبالنواصي: بيعرف، والفاء للعطف، يؤخذ

  .فعل مضارع متعد، ومع ذلك تعدى بالياء: ويؤخذ 

  .معطوف عليه: األقدام. حرف عطف: الواو
   

     
  .فعل مضارع مرفوع: صفة، يكذب: خبر مرفوع، والتي: مرفوع، جهنممبتدأ : هذه

  .مفعول به: جار ومجرور، والمجرمون: بها 

  .صلة موصول ال محل لها من اإلعراب" يكذب بها المجرمون" وجملة
   

⌧ 1 2  

                                                            

.السيما مشتق من السوم وهو رفع الثمن عن مقداره والعالمة تظهر باظهارها لتقع المعرفة بها:سيماهم- 1  

.االتصال،فالناصية متصلة بالرأسجمع ناصية،وهي شعر مقدمة الرأس واصله :النواصي- 2  
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في محل رفع : فعل مضارع مرفوع، الواو:الجملة حال من المجرمون أو مستأنفة، يطوفون 

: وآن. مضاف إليه: عطف على الظرف األول، وحميم:والظرف متعلق بيطوفون، وبين . الفاعل

  .الساكنين اللتقاءنعت لحميم وهو منقوص، فالكسرة مقدرة على الياء المحذوفة 
☺    

   
مضاف إليه، : وربه.مفعول به : صلة من، ومقام" خاف" خبر مقدم، وجملة: عاطفة، ولمن: الواو

األول أنه  :معنيينمكان، وأن يكون مصدرا ميميا وعندئذ يحتمل  اسمومقام يحتمل أن يكون 

: أنه بمعنى قيام الخالئق بين يديه تعالى، وجنتان: بمعنى قيام اهللا عز وجل على الخالئق، والثاني

  .مبتدأ مؤخر، والمراد جنة واحدة

خطاب للثقلين فكأنه قيل لكل خائفين  "جنتان "وإنما ثنى مراعاة للفواصل، والزمخشري يرى بأن

  .للخائف الجني منكما جنتان، جنة للخائف اإلنسي، وجنة

  .ويجوز أن يقال جنة لفعل الطاعات، وجنة لترك المعاصي

  3  أ

  .مضاف إليه: صفة لجنتان، وأفنان :ذواتا

وخص األفنان بالذكر ألنها هي التي تمرع وتورع، ومنها تمتد الظالل، وتجني الثمار، وقيل  

  .األفنان أنواع النعيم وألوانه مما تشتهي األنفس، وتلذ األعين
      

: لعينان، أي، وتجريان فعل مضارع، وجملة تجريان نعت مؤخرمبتدأ : خبر مقدم، عينان :فيهما

  .في األعالي واألسافل، واألقوال كثيرة في العينتين
☺    

 .  
  .حال، ألنه كان في األصل صفة لزوجان:خبر مقدم، ومن كل فاكهة  :فيهما

  .صنفان، وكالهما مستلذ محذوذب: مبتدأ مؤخر، أي :وزوجان
   

    
4   5   

                                                                                                                                                                              

.ماء حار:حميم- 1  

.شديد الحرارة،وفعله أنى،يأنى،أنيا:ءان- 2  

.األغصان الدقيقة التي تتفرع من فروع الشجر: أو هي أغصان،جمع فنن،:أفنان- 3  
الظهارة من سندس وهو مارقّ من  إن :وقيل وهو باطن الظهارة، والبطائن جمع بطانة، ديباج غليظ،:استبرق- 4

   .الديباج

.والقاعد والنائم قريب يناله القائم، :دان- 5  
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من فيها معنى  اآلنلمن خاف، : منصوب على المدح بفعل محذوف، أو حال من قوله :متكئين

 متعلقان بمتكئين وبطائنها مبتدأ العامل محذوف، أي يتنعمون متكئين، وعلى فرش: الجمع، وقيل

  .مبتدأ: وجنى.حالية أو عاطفة  :والجملة صلة لفرش، والواو .خبرا :ومن إستبرق

خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة  :مضاف إليه، ودان: والجنتين 

  .الساكنين اللتقاء
   1 

☺ 2   
 .  

  .خبر مقدم، والضمير يعود على الجنتين وما اشتملتا عليه من قصور ومقاصير :فيهن

  .أو على الجنات المدلول عليها وقاصرات الطرف مبتدأ مؤخر، ولم حرف نفي وقلب وجزم

فعل مضارع مجزوم بلم، والجملة صفة لقاصرات الطرف، ألن اإلضافة لفظية، فال : يطمثهن

 فاعل مرفوع :ن النكرة قد تخصصت باإلضافة، وإنستتعرف، ويجوز أن تكون حالية، أل

 عطف على إنسان، فمن ناحية البالغة في قوله :ظرف زمان متعلق بيطمثهن، وال جان:وقبلهم

نجد فن      

اإلرداف وقد تقدم أنه أن يريد المتكلم معنى، فال يعبر عنه بلفظه الموضوع له، بل بلفظ هو 

: ردف المعنى الخاص، وتابعه قريب من لفظ المعنى الخاص قرب الرديف من الردف، والمعنى

وعدل عن المعنى الخاص إلى لفظ  قد قصرت عفتهن طرفهن على بعولتهن فيهن عفيفات 

فلذلك عدل عن اللفظ : فكل قاصرة الطرف عفيفة، وليست كل عفيفة قاصرة الطرفاإلرداف، 

  .الخاص إلى لفظ اإلرداف
⌧  

3☺  4.  
  .خبرها :، والياقوتسمهاا :الجملة نعت لقاصرات الطرف، أوحال منها، وكأن 

  .عطف على الياقوت :والمرجان 

هناك تشبيه مرسل مجمل لوجود األداة، أما وجه الشبه فهو الصفاء، فأما فمن ناحية البالغة 

  .الياقوت فهو حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته ألريته من ورائه
    

   
                                                            

.مخدرة :أي قصيرة قصورة، :ويقال المقصورة المحبوسة،:قاصرات الطرف- 1  

-يطمثهن:،وال يكون الطمث نكاحا إال بالتدمية أي من نساء الدنيا المنشآت،وهن من الحور، لم يفتضهن. 2  
أنه يقطع جميع الحجارة إال الماس :النار ال تؤثر فيه،ومن خواصه أنيقال  جوهر نفيس أحمر اللون،:قوتاليا- 3

  .فإنه يقطعه لصالبته وقلة مائه وشدة الشعاع والثقل والصبر على النار
  .وهو أشد بياضا صغار اللّؤلؤ، :المرجان- 4
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مضاف إليه، إال أداة : مبتدأ، واإلحسان: الجحد والنفي، وجزاء: استفهام معناهحرف :هل 

  .خبر جزاء مرفوع بالضمة الظاهرة :حصر، واإلحسان
 ☺   .  

من دون تلك الجنتين المتقدمين جنتان في : مبتدأ مؤخر، أي  :خبر مقدم، وجنتان :من دونهما

ومن : من اآلخرتين، وقال الكسائي وليناألالمنظر، وهذا على رأي من جعل  المنزلة، وحسن

  .أمامهما، وقبلهما، فال فاضل وال مفضول: أي: دونهما

  

  

  

  
 1  .  

  نعت لجنتان 
☺   2 

.  
  .نعت لعينان: مبتدأ مؤخر، ونضاختان :خبر مقدم، وعينان :الجملة نعت ثان لجنتان، وفيهما

   
   

  .عطف على نخل :عطف على فاكهة، ورمان :مبتدأ مؤخر، ونخل :خبر مقدم، وفاكهة :فيهما

  .أما في باب البالغة فقد فصلهما بالواو لتخصيصها بالمزايا، والفضل

من المزية  فكأنهمالهما، وبيانا لفضلهما،  اختصاصاوقد عطف النخل والرمان على الفاكهة 

  .حسبان آخران، أو ألن النخل ثمرة فاكهة وطعام، والرمان فاكهة ودواء
    .  

  .صفة :مبتدأ مؤخر وحسان :وخيرات مقدم،خبر  :فيهن 
⌦  3 

 4    

                                                            
 ومدهامتان سوداوان من شدة الخضرة من الري، السوداء:والدهمة، فهم:غشيهم وبابه:دهمهم األمر:مدهامتان- 1

  .أسود:والعرب تقول لكل شيء أخضر
فوارتان بالماء ال تنقطعان،والنضخ أكثر من النضح،ألن النضح بالحاء المهلة الرش،وبالخاء :نضاختان- 2

  .الفوارة التي ترمي بالماء صعدا :والنضاخة، المعجمة كالبزل

.مخدرة:خدورهن يقال امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة،أي قصرن في:مقصورات- 3  

.خيمات وخيام وخيم:أكمة فوق أبانين،والجمع:في القاموس الخيمة:الخيام- 4  
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أنه جمع خيرة بوزن فعلة بسكون : بدل من خيرات، ألن خيرات فيه وجهان، أحدهما :حور

أنه جمع خيرة المخفف من خيرة بالتشديد، ويدل : خيرة، وأخرى شدة والثاني امرأةالعين، يقال 

هن : ياء، ويجوز أن نعرب حورا خبرا لمبتدأ مضمر، أيلعلى ذلك قراءة خيرات بتشديد ا

قان متعل: نعت لحور، وفي الخيام:فهن حور، ومقصورات : خبره، أيحور، أو مبتدأ حذف 

  .بمقصورات

  

  

  
  

   1 
 2 .  

أي يتنعمون، أو نصب على المدح، واقتصر عليه الزمخشري وهو عائد : حال حذف عامله 

عطف :نعت، وعبقري  :متعلقان بمتكئين، وخضر :، وعلى رفرف"من خاف مقام ربه"على 

  .نعت لرفرف خضر وعبقري :على رفرف، وحسان
⌧    

   .  
  .صفة لرب وهو مضاف: فاعله، وذي :ربك واسمفعل ماض،  :تبارك

  .عطف على الجالل :مضاف إيه، وإكرام :الجالل

  .صلة لمعنى تبارك ربك "اسم "وقيل إن

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                            
ثياب  :الرفرف :وفي القاموس، فهو اسم جمع أو اسم جنس جمعي، جمع رفرفة أي بسط أو وسائد:رفرف- 1

  .خضال تتخذ منها المحابس وتبسط وجوانب الدرع

.أنه اسم لبلد الجن ينسبون إليه كّل شيء عجيب:منسوب إلى عبقر وتزعم العرب:عبقري- 2  
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  :ةـــخاتم

  .الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات،وبفضله وكرمه تقبل الطاعات

  .يمن علينا بختام الحياة خيرا أناهللا  ، ونسألالحمد هللا الذي من علينا بختام هذا البحث المبارك

وداللتهما في القرآن الكريم حيث  واالسميةالجملة الفعلية :ولقد عالج هذا البحث موضوع

  :ة الرحمن فخلصنا إلى النتائج التاليةدراستنا في سورتمحورت 

  .عنه في كل حال من األحوال االستغناءأن علم الداللة من أعظم المعارف إذ ال يمكن -1

  .واالسميةأن للسياق دور هام في تحديد دالالت كل من الجملة الفعلية -2

ما تكذبان داللة على تعداد نعم اهللا المتمثلة في اآلية فبأي ءاالء ربك االسميةتكرار الجملة -3

  .تعالى على عباده،وتذكير للمنكرين لذلك،كما أنها تحمل داللة أخرى وهي التعظيم

  .وقلة الجمل الفعلية االسميةكثرة الجمل -4

اللغة العربية في العصر الجاهلي كانت جملها مكونة من ألفاظ صعبة وخشنة ولما نزل -5

  .ت مرنة الداللة والتعبيرريم هذّب ها فصاركال القرآن

  .واالسميةتطور اللغة العربية مرتبط بتطور الجمل الفعلية -6

  

وفي األخير نأمل أن يكون بحثنا هذا في رحاب داللة جمل القرآن الكريم قد حقق جملة 

من األهداف المسطرة مسبقا،كما نرجو أن يفيد الطالب المبتدئين، وأن يوفر عليهم عناء البحث 

لومات المبعثرة في ثنايا الكتب والمصادر والمراجع القديمة حول داللة الجملة بنوعيها عن المع

  .االسمية والفعلية

 . والحمد هللا سبحانه وتعالى على هذا التوفيق     
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  :قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم-1

،دار الكتاب العلمية، بيروت 2أوضح السالك في ألفية ابن مالك،ط: ابن هشام األنصاري-2

  .م2003لبنان،

  3شرح المفصل، عالم الكتب، بيروت، القاهرة، ج: ابن يعيش-3

  .م2007لبنان،  ، دار الكتب العلمية، بيروت،2النحو الكافي، ط: أيمن أمين عبد الغني-4

مغني اللبيب،دار الكتاب المصري،القاهرة،دار الكتاب :جمال الدين ابن هشام األنصاري-5

  .اللبناني

  .م 2000، مكتبة اآلداب، القاهرة، 2قواعد اللغة العربية، ط: خفي ناصف-6

، دار المعرفة 1تفسير القرآن العظيم، ط: الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القريشي-7

  .م1987-هـ1407، 1بيروت ،لبنان،ج

، المكتبة العصرية، بيروت 1جامع الدروس العربية، ط: الشيخ مصطفى الغالييني-8

  .م1،2002صيدا،ج

الجملة في القرآن الكريم، صورها وتوجيهها البياني، دار مؤسسة رسالن : رابح بومعزة-9

  .م2008للطباعة والنشر والتوزيع،

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 2اني النحو، طمع: فاضل صالح السامرائي- 10

  .م2002عمان،

الجملة الوصفية في النحو العربي، كلية اآلداب الجامعية : ليث أسعد عبد الحميد- 11

  .م1984المستنصرية،

  .م2007نحو اللغة العربية، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، : محمد أسعد النادري- 12

  .مناهل العرفان في علوم القرآن،دار الحديث،القاهرة: رقانيمحمد عبد العظيم الز- 13

، دار الفكر للطباعة 3، ج)تفسير للقرآن الكريم(صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني- 14

  .والنشر والتوزيع

،دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1في النحو وتطبيقاته، ط: محمد مطرجي- 15

  .م2005لبنان،

، كلية اآلداب جامعة 1النحو التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم، ط: تمحمود سليم ياقو- 16

  .م2003الكويت، 

،دار الصفاء للنشر 1الرشيد في النحو العربي، ط: محمود عواد الحموز- 17

  .م2002والتوزيع،عمان،األردن،
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  .07إعراب القرآن الكريم وبيانه، دار ابن كثير، المجلد: محي الدين الدرويش- 18

  .م1،2001المختصر في النحو،مكتبة اآلداب،القاهرة، ط: ع الجوهري الخفاجيناف- 19

،دار الوفاء لدنيا الطباعة 1الخالصة في النحو،ط: هاني الفرنواني- 20
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