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لصبر على تحمل أعباء هذا  الشجاعة واو   القوة  اومنحن  امد اهلل أنه وفقننأ

الكريمة خاصة    ناعائلتإلى    واالمتنان الكثير  الجزيلتقدم بالشكر  نالبحث، 
 وإخوتي.  ينوالدي العزيز 

الذي   عادل رماشاألستاذ المشرف  إلى    الجزيلوأتقدم كذلك بالشكر  
 بتوجيهاته ونصائحه القيمة.  ناأكن له كل التقدير واالحترام والذي لم يبخل علي

 بعيدأو    أشكر كل من ساعدني من قريب

 جزاهم اهلل كل خير
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 : مقدمة

وصحبه امجعني وبعد، لقد احتل  ألهاحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى 
يف الدراسات اللغوية املعاصرة، وانطالقا من مبدأ لسانيات النص مدخال مهما  مركزيموضوع الدراسات النصية ف

 وظهرتالنسجام ومتاسك النصوص وتقد متيز هذا العلم حبداثته وتنوع موضوعاته، فقد تعددت املدارس اللسانية 
النص هو مفهوم االتساق الذي  ،سانياتلأهم املفاهيم اليت عنيت هبذه  العديد من املصطلحات اخلاصة به، ومن

حيتل موقعا مركزيا يف االحباث والدراسات اليت تندرج يف جمال هذا العلم، فاالتساق من أهم املسائل اليت تطرحها 
أو النصوص األدبية بعد اجلملة، ومن أهم القضايا اليت لقيت اهتماما يف دراستها للنص القرآين  اللسانيات

 الفرآن غري منسجم ويفتقد لألسس النصية .أن منهم من رآى  وشغلت كذلك املستشرقني حىت

ولذلك حتاول هذه الدراسة أن تستكشف دور االتساق الرتكييب يف ترابط املنظم بني اجلمل اليت تضمن 
متاسك النص أو النص القرآين وهو ذلك التماسك الذي حيصل بني املفردات واجلمل املشكلة للنص، وهو يتأتى 

ص ختضع لعملية بناء منظمة ومرتابطة تركيبيا عناصر املكونة للنص ألن جممل النتصل بني ال من خالل أدوات
ودالليا، فعل مجلة تؤدي إىل اجلملة الالحقة بذلك حتقق التعالق بينها سعى هذه املقاربة إىل دراسة أدوات 

أمساء االشارة واألمساء حالية، و اإلغري  باألدوات"حروف العطف وأدوات التوكيد وحروف اجلر واليت تسمى 
 حالية. اإلغري  باألدواتاملوصولة والضمائر اليت تسمى 

الختيار هذا املوضوع هو رغبتنا الكبرية يف التعرف على هذا العلم والتعمق يف  اومن االسباب اليت دفعتن
 اثرهاخري وهو امضامنه وتطبيق منهجية لسانية على سورة قرآنية والبحث يف اتساقها قد الوصول إىل اهلدف األ

 الداليل.

من وسائل  خالل تطبيق ما جاء به هذا العلميف التعرف على مدى اتساق النص القرآين من  ناورغبت
وآليات وكذلك اظهار املكامن النصية أي حتديد أدوات االتساق يف سورة النبأ، وجتسيدا هلذا اهلدف إخرتت هلذا 

، حماولة منا اإلجابة عن التساؤل األيت: ما اإلتساق يل يف سورة النبأالدال أثرهالبحث عنوان: " االتساق الرتكييب و 
 الرتكييب وأثره الداليل يف سورة النبأ؟

من التساؤالت أبرزها: ما مفهوم االتساق؟ وما هي أدواته أنواعه؟ وما مدى جتليات  وتندرج حتتها جمموعة 
 االتساق الرتكييب يف سورة النبأ؟
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، فالوصف يكمن يف عرض أدوات ملستند على أليتني التحليل و اإلحصاء نه  الوصفي اواتبعنا يف ذلك امل
 االتساق أما التحليل فكان يف إظهار هذه العناصر يف السورة. 

وتضمن حبثنا هذا على مقدمة ومدخل نظري تطرقنا فيه إىل مفهوم االتساق وأنواعه، وفصلني، الفصل 
وأثره الداليل يف سورة النبأ، والفصل الثاين تضمن االتساق النصي غري  حايلاإلاألول تضمن االتساق النصي 

 قدمنا أهم النتائ  اليت تولنا إليها يف اخلامتة. و  وأثره الداليل حايلاإل

وكأي باحث يف هذا اجملال كانت هناك بعض الصعوبات أبرها قلت املصادر واملراجع املتعلق بلسانيات 
 طور التنظري.النص كون هذا العلم مزال يف 

بن عاشور  الطاهرأما يف ما خيص املراجع واملصادر كان أبرزها كتب التفاسري )احلرير والتنوير( حملمد 
الفداء امساعيل بن عمر بن كثري القريشي الدمشقي و)اعراب القرآن الكرمي وبيانه(  و)تفسري القرآن( للحافظ أيب

 حملي الدين بريش وغريهم من املصادر.

در صبه االستاذ املشرف "عادل رماش" من رحابة  ااز هذا العمل يعود إىل ما القانيف اجن وإن الفضل 
 فله خالص الشكر والعرفان. ناوتشتت أفكار نا عزمية بالصرب علي وعلى تقصري بال ال وصرب فهو الذي أمدنيومج

 وأخريا أسأل اهلل أن يوفقنا إىل ما حيبه ويرضاه.   

 



 

 

 المدخل
 أوال: تعريف االتساق

 هدواتثانيا: أ
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 تعريف االتساق:أوال: 
 لغة: (أ

فيه الليل، وما ضم، وقد وسق الليل واتسق  دخل وسوق": ماجاء يف فرع لسان العرب البن منظور "وال
 1وكل ما انضم، فقد اتسق والطريق يأتسق وستسق أي ينظم، حكاته الكسائي، واتسق القمر: استوى ...".

الشيء: انضم وانتظم ... واتسقت اإلبل: اجتمعت واتساق وجاء يف منت اللغة "اتسق ويتسق ويأتسق 
القمر امتأل واستوى ليايل األبدار، واملتسق من أمساء القمر، ومن كالمهم فالن يسوق الوسيقة، أي حيسن مجعها 

 2وطردها".

ويف نفس السياق جاءت الكلمة يف املعجم الوسيط "وسقت الدابة سق وسق، وسوقا مجلت، ووسق 
اجتمع وانظم، واتسق انتظم، واتسق القمر،  : جعله وسقا واتسقت الشيءمجعه، ووسق احلبالشيء ضمه و 
يضا وسقت توسق القمر، انتظم، ويقال أوسق الشيء، اجتمع، ويقال استوسقت اإلبل، واست، اساستوى وامتأل
 3محلته. العني املاء:

( أن Oxfordفقد جاء يف معجم )وتكاد تتفق املعاجم العربية مع الغربية يف تعريف هذا املصطلح، 
االتساق هو "إلصاق الشيء بالشيء اآلخر، بالشكل الذي يشكالن وحدة مثل: اتساق العائلة املوحدة، وتثبيت 

 4الذرات بعضها ببعض لتعطي كال واحدا".

على االجتماع، االنضمام،  نا من خالل التعريفات السابقة أن االتساق كلمة تدل يف األغلبيتضح ل
 5.رة ليفهمها املتلقي وحىت يلقي النض قبوال وانتشارا حمليا وعامليا""االتساق ضرو تظام، كما أن واالن

 اصطالحا:  (ب

الشديد بني األجزاء املشكلة لنص خطاب معا،  عرف الدكتور حممد خطايب االتساق بأنه "ذلك التماسك
 6جلزء من خطاب أو خطاب برمته. يهتم فيه بالوسائل اللغوية )الشكلية( اليت تصل بني العناصر املكونةو 

                                                             

 .754ص  ،3112، 10، بريوت، لبنان، ط01ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمية، ج  -1 
 .455، بريوت، لبنان، ص 15أمحد رضا، معجم منت اللغة، دار املكتبة احلياة، ج  -2 
 .0123، ص 3117، 10مجا مراد حلمي، وآخرون، معجم الوسي، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط  -3 

4- Oxford (… Learners encyclopedia), Oxford university, press, 1989, p 173. 
نسانية نزار مسند قبيالت، حممود سليمان اهلراوشة، ثنائية االتساق واالنسجام يف قصيدة قميصنا البايل للشاعر مسيح القاسم، دراسات العلوم اإل -5 

 .031، ص 3103، 10، العدد 23واالجتماعية، اجمللد 
 .15، ص 3112، الدار البيضاء، املغرب، 13حممد خطايب، لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب، املركز الثقايف العريب، ط  -6 
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ال بوجود أجزاء النص، إذ ال ميكن حتقيقه إ واملراد من هذا التعريف أن االتساق هو الرتابط الشكلي بني
، تتمثل يف جمموعة من الروابط جمموعة من الروابط تعمل على متاسكه، فهو "بنية تظهر فوق سطح النص

وم بربط وتقوية مجل ومتتاليات النص حىت تصبح بناء نصيا متماسكا ال حوية، املعجمية، تقالشكلية، النوسائل وال
 1نصا ضعيفا رخوا".

ئمة داخل ذ حييل إىل العالقات املعنوية القاو"رقية حسن" أنه: "مفهوم داليل إ من "هاليداي"ويرى كل 
إال  حيل الثاين سبقا، إذ ال ميكن أنالنص، وليت حتدده كنص وأن االتساق اآلخر يقرتض كل منهما اآلخر م

 2سس عالقة اتساق ...".بالرجوع إىل األول، وعندما حيدث هذا تتأ

لعنصر يفهم من هذا أن االتساق مرتبط باملستوى الداليل، كما يساهم يف متاسك وبنائه حيث ال ميكن 
يقابله، ليه أو يمة دون االعتماد على عنصر حييل إي نص من النصوص أن يكون له معىن أو قمن العناصر يف أ

فهو "يرتتب على وسائل تبدو هبا العناصر السطحية على صورة وقائع يؤدي السابق منها إىل الالحق حبيث 
 3ذا الرتابط".بط الوصفي، وحبيث ميكن استعادة هيتحقق هلا الرتا

ال ومما سبق نستنت  أن االتساق هو الرتابط املنظم بني اجلمل املشكلة للنص، أي أنه ميثل التماسك الذي 
 عنصر بالعنصر الذي يليه.  بربط كليتحقق ال

ويعرفه حممد الشاوش: "بكونه جمموعة اإلمكانيات املتاحة يف اللغة جلعل أجزاء النص متماسكة ببعضها 
 4البعض".

بعض من أوله إىل سامة بن منفذ فيقول: "وأما االتساق فهو أن تتعلق كلمات البيت بعضها بأويعرفه 
 عني.ة بينم أجزائه، تدور جول موضوع ميكون للنص أو اخلطاب عالقأن ، معىن ذلك 5آخره"

، 6إذ يعترب الرتابط املوضوعي من أهم شروط االتساق، أي أنه يعاجل النص قضية معينة أو موضوعا حمددا
املعنوية حتقق اتساقه، تلف راي كل من "براون" و"بول" جول هذه النقطة إذ يقوالن أن وحدة النص وال خي

                                                             

 .00حممد خطايب، لسانيات النص، مدخل إىل انسجام اخلطاب، ص  -1 
 .05املرجع نفسه، ص  -2 
 .211، ص 0331، 10ن، دار الكتب، القاهرة، مصر، طدوبو جرائد، النص واخلطاب واإلجراء، تر: متام حس -3 

(، والذي ترجم بعدة مصطلحات منها السبك والتماسك، الرتابط، وسنعتمد على استعمال مصطلح "االتساق" يف Cohésion* نقصد باالتساق )
 حبثنا ألنه األكثر استعماال يف الدراسات.

 .037، ص 10، ج10، ط 3110بية للتويع، تونس، حممد الشاوش، أصول وحتليل اخلطاب، املؤسسة العر  -4 
 .41، ص 0331مجيل عبد اجمليد، البديع يف البالغة العربية واللسانيات النصية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د.ط،  -5 
لة العلوم اإلنسانية، السودان، العدد ينظر: حممد داود حممد، لسانيات النص ومعايري اخلطاب الصحفي، دراسة تطبيقية على الصحافة اإلماراتية، جم -6 

 .51، ص 3104، 10
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يف ضرورة وجود مثل هذه العالقات أن قوة الربط تكمن يف العالقات املعنوية املضمنة، ولن خيتلف اثنان  ويضيفان
، فالوحدة املوضوعية هي "اليت تربط تلك العالقات، أما االنتقال من فكرة إىل أخرى دون ارتباطهما 1املعنوية

 اتساقه". معنويا يؤدي إىل إخالل يف توازن النص، وتذبذب أفكاره مما يفسد

عنه حممد خطايب فهو يرى أن االتساق "وحدة داللية يعتمد فيها على اجلمل لتحقيق وهذا ما حتدث 
ية اليت حتمل داللة، واملستوى الداليل قات النحوية بني الكلمات املعجمالع، فهو وحدة داللية يبحث يف ال2ذلك"

استعمال اجلانب املعجمي مع  هبا االتساق، فإذا متاملعجمي، والنحوي، ميثلون القاعدة األساسية اليت يتحقق 
 اجلانب النحوي بشكل متناسق متناغم تولد بذلك متتالية من اجلمل تربطها عالقة داللية.

أي  ،3"فهو يف علم اللغة احلديث يعين بالربط اللفظي" تساق مرتبط باجلانب الشكلي للنص:ومبا أن اال
بذات النص وظاهرها، ونقصد بظاهر نص، والظاهرة على سطحه، فهو يتصل للفظية املكونة لليربط بني العناصر ا

ات واجلما فيحصل االتساق نتيجة التماسك بني املفرد 4"األحداث اللغوية اليت ننطق هبا أو نسمعها"لنص ا
 يت على شكل منتظم ومتجانس، حبيث ميكن أن يفهم العنصر الثاين من خالل الرجوع إىلاملكونة للنص، واليت تأ

 النص األول.

نه معيار يهتم مبظاهر النص، ول مسالة االتساق فعرفه بقوله: "إويعترب أمحد عفيفي من الذين أبدو رأيهم ح
 صية االستمرار اللفظي، وهو يرتتب على إجراءات تبدو لنا العناصر السطحيةودراسة الوسائل اليت تتحقق هبا خا

 وجود وسائل لغوية يعتمد عليها محد عفيفي إىل، فيشري أ5ؤدي السابق منها إىل الالحقعلى صورة وقائع ي
هم حدة تلو األخرى، ولقد قمنا حبصر أوحتقق الرتابط بني عناصره الوااالتساق يف النص فتمثل مناط اهتمام، 

 .تلك الوسائل يف العنصر الثاين

 دوات االتساقثانيا: أ

االتساق سنجدها كثري ومتنوعة ألهنا اختلفت من  لو القينا النظر اىل اقوال الدارسني والباحثني حول أدوات
 باحث اىل آخر ومن أشهر من عاجل هذه األدوات وهي كاآليت:

                                                             

 .12-13ينظر: حممد األخضري الصبيحي، مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه، الدار العربية للعلوم ناشرون، د.ط، د.س، ص  -1 
 .12املرجع نفسه، ص  -2 
دكتوراه علوم اللسانيات النصية، معجميات، كلية اآلداب واللغات، جامعة وهران بن الدين خولة، اإلسهامات النصية يف الرتاث العريب، أطروحة  -3 

 .21، ص 3105/3102، 10
 .57، ص 0330سعد مصلح، حنو أجرومية للنص الشعري، دراسة يف قصيدة اجلاهلية، دار املنظومة، مصر، د.ط،  -4 
 .07، ص 3110، 10اء الشرق، القاهرة، ط أمحد عفيفي، حنو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، مكتبة زهر  -5 
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: وتعد رابطا فعاال فب اتساق وربط أجزاء النص ببعضها البعض وانتظام العناصر املكونة املكونة اإلحالة -0
 عنصر خارج النص.له وتنقسم اىل نوعان إحالة مقامية وخارجية وهي اليت تصل اىل 

واحالة مقالية داخلية ختتص مبستوى داخلي يف النص املدروس وتنقسم اىل إحالة سابقة و إحالة الحقة او  
والفرق بينهما أن اإلحالة املقامية تسهم يف انتاج النص لكوهنا تربط اللغة بسياق املقام ، ويف حني  1بعدية

 . 2صتقوم اإلحالة املقايل بدور فعال يف اتساق الن

إن الضمائر هلا دور كبري يف تشكيل معىن النص وابرازه ويتعدد دورها يف عملية اإلحالة فقد  الضمائر: -3
حييل اىل كلمة مفردة أحيانا، أو إىل مجلة يف بعض األحيان وأيضا إىل تركيب او خطاب متكامل إلضافة 

الضمري خاصة اذا كانت قدرته على اإلحالة اىل سياق مقام خارج النص وللسياق دور يف مرجعية 
 مرجعية غامضة او خارجة إلن املرجعية اخلارجية تعتمد على سياق احلال وتنقسم الضمائر اىل قسمني.

وهناك ضمائر أخرى تؤدي دورا هاما يف اتساق النص وهي اليت يسميها الباحثان   3متصلة ومنفصلة 
 4مها.أدوار اخرى وتندرج ضمنها ضمائر   الغيبية : هو/ هي / هن / 

: وتنوع اىل ظرفيه )هنا هناك( وحياديه )هذا ( وانتقاليه )هذه هاتان هؤالء هذان  _أسماء اإلشارة 3 
(او حسب البعد )ذاك ذلك تلك( والقرب )هذا هذه (وتقوم بالربط القبلي والبعدي مثل الضمائر ومن 

 . 5مث تساهم  يف اتساق النص وربط اجزائه
اإلحالة هي ال ختتلف من منظور االتساق عن الضمائر او أمساء شكل من أشكال  _ المقارنة :4 

 اإلشارة يف كوهنا نصية وبناء على هذا فهي تعمل على اتساق النص وتنقسم اىل:

 يتفرع منها التطابق والتشابه واالختالف. مقارنة عامة:  -
 .6وتفرع اىل مقارنة كيفية وكميةمقارنة خاصة:   -

                                                             

 .014-012، ص 3101، 0عثمان أبو زيد، حنو النص، إطار نظري ودراسة تطبيقية، عامل الكتب احلديث، ط 1 
 .35م، ص  3102هن 0727، 0خليل بن ياسر البطاشي، الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب، دار اجلديد للنشر والتوزيع، ط 2 
 .014عثمان أبو زيد، حنو النص، مرجع سابق، ص 3 
 .01، ص 3103، 0نعمان بوقرة، اخلطاب األديب ورهانات التأويل، جامعة امللك السعودية، األردن ، ط  4 
 .01املرجع نفسه، ص  5 
 .73، ص 3103، 3زاهر بن مرهون الداودي، الرتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين واخلطاب، دار اجلديد للنشر والتوزيع، ط 6 
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النص إذ يعوض عنصر يف النص بعنصر آخر، وبعد االستدالل  وهو عمليه تتم داخل االستبدال: -5
عالقة اتساق إال أنه خيتلف عنها يف كونه يتم فيه املستوى املعجمي بني كلمات أو عبارات يف حني 

 .1اإلحالة تعد عالقة معنوية تقع يف املستوى الداليل
 وينقسم االستبدال اىل ثالثة أنواع : 

 ل ألفاظ معينه مكان أمساء وردت يف موضوع سابق من النص يقصد به استعما استبدال إسمي -
يكون غالبا باستعمال الفعل مكان فعل خاص أو جمموعة معلومات مبنية على  االستبدال الفعلي -

 أحداث.
 2وهو جمموعة من املقوالت اليت ميكن أن حتل حمل قول ما مؤدية وظيفتها الرتكيبية استبدال قولي  -

نعين به االستغناء عن جزء من الكالم لداللة السياق عليه ويعد احلذف أحد العوامل  الحذف   -2
اليت حتقق التماسك النصي، وتتم بافرتاض عنصر غري ظاهر يف النص يهتدي املتلقي إىل تقديره 
اعتمادا على النص السابق مرتبط به،  ومن خالل هذا ميكن اعتبار عالقة احلذف عالقة قبليه 

 .3جزء ال يتجزأ يف بناء فضاء النص إذ يعد أحد العوامل اليت حتقق متاسك النصيفهو ميثل 
: هو شكل من أشكال االتساق املعجمي يتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورد مرادف التكرار  -4

 له أو شبه مرادف له او عنصر مطلق او إسم عام.

 وينقسم التكرار إىل أنواع تكرار تام وهو التكرار الكلي إذ يأيت الثاين مطابق لألول. 

 : يسمى اشتقاقي إذ تتكرر مادة معينة بأشكال خمتلفة.التكرار الجزئي -
 اللفظ إذا الداللة واجدة واللفظ خمتلف. تكرار المعنى اختالف -

 

 

 

 

                                                             

 .77املرجع نفسه، ص  1 
 .073خلود العموش، اخلطاب القرائي ن دراسة يف العالقات بني النص واخلطاب، الكتب احلديث، األردن، د ط، د ت، ص  2 
 .230، ص0331ن املوافق لـ 0701بوجراند، النص واخلطاب، القاهرة،  3 



 

 
 

 
 

 :األول الفصل
االتساق التركيبي اإلحالي وأثره الداللي 

 في سورة النبأ
 

 أوال: الضمائر

 ثانيا: أسماء اإلشارة:

 الموصولة:ثالثا: األسماء 
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 الضمائر:أوال: 
 مفهوم الضمير:  .1

 لغة: 1-1

جاء يف معجم مقاييس اللغة "الضاد وامليم والراء أصال صحيحان، أحدمها يدل على دقة يف شيء، واآلخر 
 1يدل على غيبة تسرت".

 2مره: أخفاه.الضمر: اهلزال وحلاق البطن، وأض: ويف القاموس احمليط

 ويظهر من خالل إيراد التعاريف اللغوية أن معىن الضمري يف اللغة هو اإلخفاء والتسرت.

 اصطالحا: 1-2

"الضمري هو عبارة عما دل على متكلم حنو": أنا، حنن، أو خماطب حنو: أنت، أنتما، أو غائب حنو: هو، 
 3مها".

 4اية واملكين وهو باملعىن نفسه.ميه الكوفيون: الكنمصطلح بصري، ويسوالضمري 

أول املعارف ألنه ال يظهر حىت يعرف وذلك ألنك ال تقول:  ، وهو5لضمري لالختصار يف األصلويوضع ا
 6مررت به، مررته، وال ذهب، وال شيء من ذلك حت تعرفه وتدري إىل من يرجع هذا الضمري.

 7عليه، ويبني املراد به، ويسمى أيضا مفسر الضمري.وأما مرجع الضمري فهو االسم الذي يعود 

                                                             

 .240، ص 12ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  -1 
، بريوت، لبنان، 11، ط 10حممد الدين حممد بن يعقوب، فريوز آبادي، القاموس احمليط، تح: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، ج -2 

 .733م، ص 3115ه/0732مؤسسة الرسالة، 
، ال.ط، سوريا، الشركة املتحدة للتوزيع، 10ابن هشام، عبد اهلل بن يوسف، شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، تح: عبد الغين الدقر، ج -3 

 .045د.ت، ص 
األردن، دار  ، عمان،12، ط10، ينظر: فاضل صاحل السامرائي، معاين النحو، ج047، ص 10ينظر: ابن هشام، شرح شذور الذهب ج -4 

 .70م، ص 3111ه/0733الفكر، 
 عبد الرمحان جالل الدين السبوطي، االتفاق يف علوم القرآن، تقدمي: مصطفى ديب البغا، ال.ط، عني مليلة، اجلزائر، الدار اهلدى، د.ت، ص -5 

543. 
 .317-311بريوت، عامل الكتب، د.ت، ص ، ال.ط، 17حممد بن يزيد املعروف باملربد، املقتضـى تح: حممد عبد اخلالق عظيمة، ج  -6 
 .054، ابن هشام، شرح شذور الذهب، ص 55فاضل صاحل السامرائي، معاين النحو، ص  -7 
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والضمائر بعضها عرف من بعض، فأعرفها ضمري املتكلم: ألنه يدل على املراد بنفسه ومبشاهدة مدلوله، 
 ضمري املخاطب ألنه يدل على املراد بنفسه ومبشاهدة مدلوله، مث ضمري صالحيته لغريه، وبتمييز صورته، مثوبعد 

 1ر من املشاهدة فاحتاج إىل ما يفسره.الغائب ألنه عا

 حكمه وعلة بنائه:  .2
 حكمه: 2-1

الضمري مبين يف حمل الرفع أو النصب أو اجلر، وذلك حسب موقعه يف اجلملة مثلما هو احلال الضمري "نا" 
يف من قولك: "فزنا" و"مررت بنا" فإن الضمري يف كلتا احلالتني مبين على السكون، رغم كونه يف حمل رفع الفاعل 

 االوىل، ويف الثانية يف حمل جر.

 علة البناء:2-2

اء املوجبة لبناء األمم ثالثة تضمن معىن احلرف ومشاهبة احلرف والوقوع موقع جاء يف شرح املفصل واألمس
 2الفعل املبين.

سباب أو روف عن األمساء أهنا تكون معربة إال أنه هناك ثالثة أوقد قصد ابن يعيش من هذا القول أن املع
 علل جتعلها مبنية وهي تضمنها معىن احلرف ومشاهبتها له والوقوع موقع الفعل املبين.

 كما علل ابن مالك هذا يف ألفيته من )باب املعرب واملبين( بقوله:

 3شبه من احلرف "مدين" واالسم منه معرب ومبين

هو وجه الشبه بينها وبني مساء عامة يف شبهها باحلرف، ومبا أن الضمائر مبنية فما جعل علة البناء األف
 احلروف؟

 جاء يف البيت التايل من األلفية قوله:

 4واملعنوي يف مىت ويف هنا كالشبه الوضعي يف السين جئتنا

                                                             

، ال.ط، مصر، املكتبة التوفيقية، د.ن، ص 10عبد الرمحان جالل الدين السبوطي، مجع اجلوامع يف الشرح اجلوامع، تح: عبد احلميد هنداوي، ج  -1 
330-322. 

 .15، د.ط، د.ت، ص 10موفق الدين بن علي يعيش، شرح املفصل، عامل الكتب، بريوت، ج  -2 
 .05، بيت رقم 17ابن مالك، ألفية ابن مالك، ص  -3 
 .02املرجع نفسه، الصفحة نفسها، بيت رقم  -4 
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كز على الشطر األول من البيت ذكر ابن مالك يف البيت نوعني من الشبه: الوضعي يف املعنوي وحنن سنر 
 هبت احلروف وضعيا.لشبه الوضعي يف امسي جئتنا( فالضمائر شا)كا

 أنواع الضمير: .3

: بارزة ومسترتة، والضمائر البارزة هي ماهلا صورة يف اللفظ كالتاء والكاف يف تنقسم الضمائر إىل نوعني
"زرتك"، أما الضمائر املسترتة فهسي ما ليس هلا صورة يف اللفظ، وإمنا ينوى كالضمري املقدر يف "اقرأ" وهو 

 1"أنت".

 الضمائر البارزة: 3-1

  البارز إىل قسمني: متصل بعامله ومنفصل عنه.وينقسم الضمري

 وقد ورد هذا النوع من الضمائر يف مدونتنا )واحد وأربعون مرة(.

 الضمير المنفصل: 3-1-1

و يتأخر و مستقل عن عامله فيسبق العامل أ، فههو الذي ميكن أن يبتدئ به الكالموالضمري املنفصل "
 2إياك ...عنه مفصوال بفاصل مثل: أنا، حنن، 

حل الرفع وتتمثل يف اثين عشر  وينقسم املنفصل حبسب مواقعه يف اإلعراب إىل قسمني: أوهلما ما خيتص مب
نا، حنن، أنَت، أنِت، أنتما، أنتم، أننت، هو، هي، مها، هم، هن( وثانيهما ما خيتص مبحل النصب مة هي )أكل

يف حمل  الاهن( فهذه اثنا عشر كلمة ال تقع إامها، إياهم، إيوهي )إياي، إيانا، إياك، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إي
 النصب.

 فصل يف مدونتنا )مرة واحدة( )هم(:وقد ورد هذا الضمري املن

 [3﴿ ٱلَِّذي ُهم ِفيِه ُمخَتِلُفوَن﴾ ] النبأ: : يف قوله تعاىل النموذج األول

 نعت.ول مبين على السكون املقدر على آخره يف حمل جر اسم موص الذي: -
  على السكون يف حمل رفع مبتدأ.ضمري منفصل مبين هم: -
 [2﴿ ٱلَِّذي ُهم ِفيِه خُمَتِلُفوَن  ﴾ ] النبأ:  -
 ية للنبأ.الذي: صفة ثان -

                                                             

 .073، ص 3114حممد أسعد النادري، حنو اللغة العربية، املكتبة العصرية صيدا، بريوت، د.ط،  -1 
 .330، القاهرة، ص 05عباس حسن، النحو الوايف، دار املعارف، ط -2 
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 1ون خربهم، واجلملة صلة الذي.، وخمتفل"لفونخمتـــــ "هم: مبتدأ، وفيه متعلقان ب -
  َهان املتقدمان يف قوله "يتساءلون" ون" جيري فيه الوج: وضمري "هم فيه خمتلفالَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفون

ساطري األولني"، وقول بعضهم: نه به، كقوله بعضهم "إن هذا إال أواختالفهم يف النبأ اختالفهم فيما يصفو 
هذا كذب، وبعضهم: هذا سحر، وهم أيضا خمتلفون يف مراتب إنكاره، فمنهم من يقطع بإنكار البعث مثل 

ُتْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق ِإنَُّكْم ) :م بقولهعنه اهللالذين حكى  َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعَلٰى رَُجٍل يُ َنبُِّئُكْم ِإَذا ُمزِّق ْ
َرى َعَلى اهلِل َكِذبًا َأْم بِِه َجنٌَّة( ت َ ومنهم من يشكون فيه  " 11-14"سورة سبأ، اآلية  َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َأف ْ

اَعُة اَل رَْيَب ِفيَها قُ ْلُتم مَّا َنْدِري َما هم بقوله كالذي حكى اهلل عن ﴿ َوِإَذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّ
ْيِقِنيَن﴾ اَعُة ِإن نَُّظنُّ ِإالَّ ظَنًّا َوَما َنْحُن ِبُمْست َ  التفسريين.، على أحد [32، الجاثية] السَّ

أو حنو ذلك، لتفيد اجلملة وجيء باجلملة االمسية يف مجلة املوصول دون أن يقول: الذي خيتلفون فيه 
 أن االختالف يف أمر النبأ متمكن منهم ودائم فيهم لداللة اجلملة االمسية على الدوام والثبات. االمسية

أن به، مع ما يف  االختالف ما كان من حقه شعار بأن"معرضون" لالهتمام باجملرور ولإل وتقدمي "عنه" على
 2عاية على الفاصلة.التقدمي من الر 

أي: اختلفوا حول النبأ العظيم، فمنهم من يقول هذا كالم جمنون وآخر يكذبه متاما، وآخرون وصوفوه 
 بالسحر.

 ذلك .فالضمري املنفصل ) هم( جاء لإلحالة على القول املنكرين  و مراتب إنكارهم فهو داللة على 

 [3﴾ ] النبأ:   ﴿ ٱلَِّذي ُهم ِفيِه ُمخَتِلُفونَ يف قوله تعاىل: النموذج األول: 

 فيه: ]يف[: حرف جر، ]اهلاء[: ضمري متصل مبني على الكسر يف حمل جر. -
 خمتلفون: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره -
 3وخمتلفون خربهم، واجلملة صلة الذي".، "خمتلفونـــ ""الذي هم فيه خمتلفون" وفيه متعلقان ب 
  الذي هم فيه خمتلفون": فمنة فسر النبأ العظيم بالقرآن: قال اختالفهم فيه يف قوهلم: غنه"

سحر، أو شعر، أو كهانة، أو حنو ذلك مما قالوه يف القرآن، ومن فسر النبأ العظيم بالبعث، قال اختالفهم 

                                                             

 .7404حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ص  -1 
 .00-01مساحة األستاذ اإلمام الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ص  -2 
 .7404حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ص  -3 

https://surahquran.com/45.html
https://surahquran.com/45.html
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حممد صلى اهلل عليه وسلم ؤمنون، ومن مكذب به، وهم الكافرون، ومن فسره بنبوة : فمن مصدق هبم املفيه
 1قال: اختالفهم فيه كاختالفهم يف القرآن.

، فالضمري املتصل )اهلاء( جاء لداللة على أن االختالف  ئا، اختلفوا يف املوضوعل شيأي أنه كل أحد يقو 
 كان يف القرآن الكرمي وماهيته.

 [ 11:سورة النبأ] ﴿ َعمَّ يَ َتَساَءُلوَن﴾يف قوله تعاىل النموذج الثاني: 

يتساءلون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، ]الواو[: واو  -
 اجلماعة ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.

حرف جر، وما اسم استفهام جمرور بـــ "عن"، وقد تقدم حذف ألف ما يف يتساءلون: "عن"  -
أو يف  بات األلف وقد تقدم أنه جيوز ضرورة،ا حرف جر يف األكثر، وقرئ عما بإثاالستفهام، وإذا دخل عليه
 ل حسان بن ثابت:قليل من الكالم، وعليه قو 

 كخنزير مترغ يف الرماد على ما قام يشتمين اللئيم  

ي شيء يتساءلون، ام لتفخيم الشأن، كأنه، قال: عن أوالظاهر أن "عم" متعلق بــــ "يتساءلون" واالستفه
وحنوه، كقوله: زيد ما نريد، جعلته النقطاع نظريه كأن شيء خفي عليك، فأنت تسال عن جنسه، أي شيء من 

 2الذي ال ختفى عليه خافية.األشياء هذا؟ مث جرد للعبارة عن التفخيم حىت وقع يف كالم اهلل تعاىل: 

 من قريش سوله يتساءلون" يقول تعاىل ذكره: عن أي شيء يتساءل هؤالء املشركون باهلل ور  "عم
ها ختتصم وتتجادل يف كر عنيا حممد؟ وقيل ذلك له صلى اهلل عليه وسلم، وذلك أن قريشا جعلت فيما ذ 

يق مبا جاء به من عند اهلل، والتصدبنبوته،  ليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من اإلقرارالذي دعاهم إ
ضوع مبعىن تصمون؟ و"يف" و"عن" يف هذا املو ل هؤالء القوم وخيفيم يتساءبالبعث، فقال اهلل لنبيه: واإلميان 
 3واحد.

، وسؤاهلم كان منهم مجيعا وهو ما بأ العظيم الذي هو القرآن الكرميأي أهنم يسأل أحد منهم غريه عن الن
 الضمري املتصل )واو اجلماعة ( يف يتسألون.دال عليه 

ْعَلُموَن ]النبأ، يف قوله تعاىل: النموذج الثالث:   [14َكالَّ َسي َ

                                                             

 .232الشيخ حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه، ص  -1 
 .7404حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ص  -2 
 .15، ص 37أيب جعفر حممد بن جرير الطربي، تفسري الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج  -3 
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 كال: حرف ردع وزجر. -
سيعلمون: ]السني[: حرف استقبال، ]يعلمون[: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون  -

 .متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعلو اجلماعة ضمري لواو[: واألنه من األفعال اخلمسة، ]ا
 :"فالردع بكلمة كال، ردع ووعيد للمتسائلني هزؤا، وفيه معىن الوعيد والتهديد،  "كال سيعلمون

 1سيعلمون، ومفعول سيعلمون حمذوف تقديره "ما حيل هبم". والوعيد بكلمة
 املشركون الذين ينكرون   ذكره: ما األمر كما يزعم هؤالءوقوله "كال" يقول تعاىل: كال سيعلمون

ذا القول منهم، فقال "سيعلمون" يقول: سيعلم مماهتم، وتوعدهم جل ثنائه على ه بعث اهلل إياهم أحياء بعد
 2ما اهلل فاعل هبم يوم القيامة.هؤالء الكفار املنكرون وعيد اهلل أعدائه 

بة تكذيبهم وما يلحق هبم من ؤالء املشركني، سيعلم هؤالء الكفار عاقأي أن األمر ليس كما يعتقدون ه
 عذاب يوم القيامة.

ْعَلُموَن، ]النبأ، يف قوله تعاىل: النموذج الرابع:   [10ثُمَّ َكالَّ َسي َ

 حرف عطف.: مث -
 حرف ردع وزجر.: كال -
ة رفعه ثبوت النون استقبال، ]يعلمون[: فعل مضارع مرفوع وعالم ]السني[: حرف: سيعلمون -

 و]الواو[: واو اجلماعة ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.ألنه من األفعال اخلمسة، 
 ومث حرف عطف للرتتيب مع الرتاخي، وكال سيعلمون تأكيد لفظي ": "مث كال سيعلمون ...

كيد، التأللجملة السابقة، ولت يضر توسط احلرف العطف، والنحويون يأبون إال أن يكون عطفا، وإن أفاد 
شد من األول، وهبذا االعتبار صار مغايرا ملا ا ملحوظا، وهو أن الوعيد الثاين أة تغاير وميكن أن جياب بأن مث

 3.هبمقبله؟ ولذا عطف 
 "ارتقاء يف الوعيد والتهديد فإن )مث( ملا عطفت اجلملة فهي للرتتيب الرتيب، : "مث كال سيعلمون

وهو أن مدلول اجلملة الذي بعدا أرقى رتبة يف الغرض من مضمون اجلملة اليت قبلها، وملا كانت اجلملة اليت 
ن مضمون اجلملة اليت قبل )مث( تعيني أن يكون مضمون اجلملة اليت بعد )مث( أرقى درجة مبعد )مث( مثل 

ومعىن ارتقاء الرتبة أن مضمون ما بعد )مث( اقوى من مضمون اجلملة اليت قبل )مث( وهذا املضمون هو نظريها، 
وكيد اللفظي إذ اجلملة اليت بعد )مث( أكدت اجلملة ق وقوع املتوعد به مبا أفاده التالوعيد، فلما استفيد حتقي

 ية هو أن املتوعد به الثاين أعظم مما حيسبون.اجلملة الثانعىن اليت قبلها تعني انصراف معىن ارتقاء رتبة م
                                                             

 .7404ص حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه،  -1 
 .11-14، ص 37أيب جعفر حممد بن جرير الطربي، تفسري الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، ج  -2 
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 1ى حنو ما تقدم يف ضمري "يتساءلون" وضمري فيه خيتلفون.يف املوضعني جيري عل"سيعلمون"  وضمري

 أي: تأكيد على أن اهلل سوف حياسبهم جزاء تكذيبهم فهي مبثابة التهديد.

 [10، سورة النبأ] َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواًجا﴾﴿ يف قوله تعاىل النموذج الخامس: 

 و: حرف عطف. -
 حمل رفع فاعل.ق[: فعل ماض مبين على السكون يف خلقناكم: ]خل -
 عول به.صل مبين على السكون يف حمل نصب مف]كم[: ضمري مت -
 الظاهرة على آخره.حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة أزواجا:  -
 تقدم، وخلقناكم فعل وفاعل ومفعول به، وأزواجا حال،  "وخلقناكم أزواجا": عطف على ما

 2أي: متجانسني، متشاهبني ذكورا وإناثا.
 صنافا ذكورا وإناثا، لينتظم أمر النكاح، الذي اس أيها الن"وخلقناكم أزواجا" أي: وجعلناكم أ

 [39:  سورة القيامة] ﴿ َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجْيِن الذََّكَر َواأْلُنَثٰى﴾حيصل به التناسل، وانظر ما ذكرته يف 
 .3جتد ما يسرك، ويثل  صدرك 

 ورا وإناثا من جنس واحد وذلك من أجل تعمري األرض.كاصنافا، ذ أي: أن اهلل خلق الناس 

 [ 10، النبأ] ﴿ َوَجَعْلَنا نَ ْوَمُكْم ُسَباتًا﴾يف قوله تعاىل النموذج السادس: 

 حرف عطف. و: -
ل على السكون يف حم: ضمري متصل مبين ]جعل[: فعل ماضي مبىن على السكون، ]نا[ :جعلنا -
 رفع فاعل.
  :4عطف أيضا، وجعلنا فعل ماضي وفاعل."وجعلنا نومكم سباتا 
  وقيل صل السبات من التمدد، لألبدان باالنقطاع عن األشغال، وأ"وجعلنا نومكم سباتا" راحة

 5للنوم: سبات ألنه بالتمدد يكون، ويف التمدد معىن الراحة.

 مشاق العمل يف النهار.بدان يتخلصون به من أي: راحة األ

                                                             

 .03مساحة األستاذ اإلمام الشيخ حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ص  -1 
 .7404الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ص حمي الدين  -2 
 . 234الشيخ حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه، ص  -3 
 .7401حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ص  -4 
 .234الشيخ حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه، ص  -5 

https://surahquran.com/78.html
https://surahquran.com/78.html
https://surahquran.com/75.html
https://surahquran.com/75.html
https://surahquran.com/78.html
https://surahquran.com/78.html


 أدوات االتساق التركيبي اإلحالي   ........................................................................الفصل األول 

17 
 

 [10، النبأ] ﴿ َوَجَعْلَنا نَ ْوَمُكْم ُسَباتًا﴾يف قوله تعاىل النموذج السابع: 

 حرف عطف. :و -
]جعل[: فعل ماضي مبني على السكون، ]نا[: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل  :جعلنا -
 رفع فاعل.
مضاف،  صبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو]نوم[: مفعول به منصوب وعالمة ن :نومكم -

 ]كم[: ضمري متصل مبني على السكون يف حمل حجر مضاف ليه.
 1ا األول، وسباتا مفعول جعلنا الثاين.جعلن "وجعلنا نومكم سباتا": نومكم مفعول 
 ون به وتسكنون، كأنكم عة، هتدؤ "وجعلنا نومكم سباتا" يقول: وجعلنا نومكم لكم راحة ود

وات ال تشعرون، وأنتم أحياء مل تفارقكم األرواح، والسبت والسبات هو السكون لذلك مسي السبت سباتا أم
 2ألنه يقوم راحة ودعة.

 من أجل الراحة واهلدوء والسكينة. قطاع عن احلركة والعملأي: االن

 [11، النبأ] ِلَباًسا﴾﴿ َوَجَعْلَنا اللَّْيَل يف قوله تعاىل النموذج الثامن: 

 و: حرف عطف. -
]جعل[: فعل ماضي مبين على السكون، ]نا[: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جعلنا:  -
 رفع فاعل.
 اهرة على آخره.به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظ الليل: مفعول -
 اهرة على آخره.مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظ لباسا: -
 3إلعراب."وجعلنا الليل لباسا": عطف أيضا، واجلملة مماثلة ملا قبلها يف ا 
  وجعلنا الليل لباسا": يقول تعاىل ذكره: وجعلنا الليل لكم غشاء يتغشاكم سواده، وتغطيكم"

 4تصرف ملا كنتم تتصرفون له هنارا.ظلمته، كنا يغطى الثوب البسه لتسكنوا فيه عن ال

 أي: أن الليل يسرت اإلنسان بظالمه كما يسرت اللباس اجلسد.

َهاَر َمَعاًشا﴾: يف قوله تعاىل النموذج التاسع  [11، النبأ] ﴿ َوَجَعْلَنا الن َّ

                                                             

 .22، إعراب القرآن وبيانه، ص حمي الدين الدرويش -1 
 .13ابن جعفر حممد بن جرير الطربي، تفسري الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، ص  -2 
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 و: حرف عطف -
 اهرة على آخره.به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظ مفعولجعلنا: ]جعل[:  -
 اهرة على آخره.لفتحة الظمفعول به منصوب وعالمة نصبه ا :النهار -
 معاشا: مفعول به ثان منصوب وعالمه نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 ضا، ومعاشا مصدر ميمي مبعىن "وجعلنا النهار معاشا" عطف أيضا، وهي مماثلة ملا قبلها أي

 1املعيشة، وقد وقع هنا ظرف للزمان، أي: وقت معاش.
  وجعلنا النهار معاشا" أي: وقت معاش، أي: متصرفا فيه لطلب املعاش، وهو كل ما يعاش به "

 2من املطعم، واملشرب، وغري ذلك.

 .أي: فقد جعل النهار وقتا للسعي من أجل الرزق واالنتشار لقضاء املصاحل واالبتغاء من فضل اهلل تعاىل

ًعا ِشَداًدا﴾يف قوله تعاىل النموذج العاشر:  َنا فَ ْوَقُكْم َسب ْ ي ْ  [12، النبأ] ﴿ َوبَ ن َ

 و: حرف عطف. -

بنينا: ]بىن[: فعل ماضي مبين على السكون، ]نا[: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل  -
 رفع فاعل.

 3ماضي وفاعل.يضا، وبنينا فعل شدادا": عطف أا "وبنينا فوقكم سبع 
 "لق بديعة كمة اخلفوقكم أيها الناس سبع مساوات، حما نوبني: أي "وبنينا فوقكم سبعا شدادا

ثر مبرور العصور واألزمان، خلقناها بقدرتنا لتكون كالسقف لألرض،  واتقاهنا، ال تتأالصنع متينة يف أحكامها، 
َماَء َسقفا مَّحُفوظا ﴾ ] األنبياء: ﴿ َوَجَعلَنا كقوله تعاىل يف  نبينا وقال تعاىل يف سورة نوح على [، 32ٱلسَّ

 4أمل ترو كيف خلق اهلل سبع مساوات طباقا". وعليه ألف صالة وألف سالم 

أي: شبه السماوات بالسقف سبعا شدادا وهي السماوات السبع يف حمكمة اخللق وقوية ال صدوع وال 
 مبرور الزمن.شقوق فيها، وال تتأثر 

 [12، سورة النبأ] ﴿ فَ ْوَقُكْم ﴾: يف قوله تعاىل النموذج الحادي عشر
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فوقكم: ]فوق[: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف،  -
 ]كم[: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه.

 ... :"وفوقكم ظرف متعلق ببيننا، وسبعا مفعول به، أي سبع  "وبنينا فوقكم سبعا شدادا
 1وات، وشدادا صفة.مسا

  "وبنينا فوقكم سبعا شدادا": ... ولذلك كان قوله "فوقكم" إمياء إىل وجه يف إطالق فعل "بنينا"
من تنبيه النفوس لالعتبار والنظر يف قية ال ختتص باملينيات، مع ما فيه ليس ذلك جتريدا لالستعارة ألن الفو و 

 تلك السبع الشداد.

 "محلناكم ذف املوصوف، للعلم به كقوله تعاىلد بالسبع الشداد: السماوات فهو من ذكر الصفة وحواملرا
 2يف اجلارية"، ولذلك جاء الوصف باسم العدد املؤنث إن التقدير سبع مساوات.

 ض.أي: خلقها اهلل بقدرته لتكون كالسقف لألر 

اًجا﴾يف قوله تعاىل النموذج الثاني عشر:   [13، النبأ ] ﴿ َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّ

 حرف عطف. :و -
فعل ماضي مبين على السكون، ]نا[: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع  :جعلنا -
 فاعل.

 ،وسراجا مفعول جعلنا، ووهاجا صفة، واجلعل هنا مبعىن:  "وجعلنا سراجا وهاجا": عطف أيضا
 3اخللق.

 ذكر السماوات يناسبه ذكر أعظم ما يشاهده الناس يف فضائلها وذلك سراجا وهاجا":  "وجعلنا
الشمس، ففي ذلك مع العربة خبلقها عربة يف كوهنا على تلك الصفة ومنه على الناس باستفادهتم من نورها 

 4فوائد مجة.

 جعلنا الشمس وهاجا مضيئة تتألأل بنورها.أي: 

اًجا﴾ تعاىل﴿يف قوله النموذج الثالث عشر:   [14، النبأ] َوَأنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّ

 و: حرف عطف. -

                                                             

 .7401درويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص حمي الدين ال -1 
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مبين على السكون يف حمل فعل ماضي مبين على السكون، ]نا[: ضمري متصل أنزلنا: ]أنزل[:  -
 رفع فاعل.
  :وأنزلنا فعل وفاعل، ومن املعصرات متعلقان عطف أيضا، "وأنزلنا من املعصرات ماءا ثجاجا

 1بأثر لنا، وماء مفعول به، وثجاجا صفة.
 يضا هي عصرات أواملن متطر، عصرات: هي السحب قبل أامل": "وأنزلنا من املعصرات ماءا ثجاجا

ينعصر فينزل منها ألن السحاب  باملاء، فهو ينهمر منها ويتدفق بشدة وقوة، ومسيت كذلكالسحب املمتلئة 
  "ثجاجا" فهو املاء الكثري املتشابع املتصبب بقوة.وهذا معىناملاء، 

 2والعرب تقول: إذا جعل السحاب ركاما، جاء بالريح، عصر بعضه بعضا، فيخرج الودق منه.

منهمرة بشدة، فاملعصرات هي السحب، ألن السحاب ينعصر فينزل منه أي: أنزلنا من السحب ماءا دافقا 
 املاء.

 الضمير المستتر: 3-1-2

الضمري املسترت ال يكون إال يف الضمائر املتصلة وليس يف مطلق الضمري، قال غنب يعيش يف شرح املفصل 
بقوله "يف النية"، أي ، وقصد 3"... حىت أهنم جعل املتصلة يف النية، كالضمري يف أفعل ويقعل ويف زيد وقام"

الضمري املسترت حيث قامن النحاة بتقدير الضمائر املنفصلة من أجل اإليضاح والفهم مثل: تلعب، تلعبني ...، 
 باإلضافة إىل ذلك فإن الضمري املسترت خاص بالضمائر املتصلة اليت متكون يف حمل رفع فاعل.

 قال ابن مالك يف ألفيته:

 4فعل أوافق تغتبط إن تشكركا وهو ضمري الرفع ما يسترت

 أي االستتار مع فهل األمر كــــ "افعل" واملضارع كـــ "أوافق".

 واستتار الضمري ضربان، وجيب االستتار وجائزه، قال كامل زين اخلويسكي يف شرح البيت السابق:

اهر(، وضمري الضمري املسترت يقسم إىل قسمني مها ضمري واجب االستتار )وهو ما ال حيل حمله الضمري الظ
 1جائز االستتار )وهو ما حيل حمله الظاهر(.

                                                             

 .7401حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
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 .21، بيت رقم 11ابن مالك، ألفية ابن مالك، ص  -4 



 أدوات االتساق التركيبي اإلحالي   ........................................................................الفصل األول 

21 
 

 وقد ورد هذا النوع من الضمائر )املتصلة( )أربعون مرة(.

َواًجا﴾يف قوله تعاىل  :النموذج الرابع عشر  [10، سورة النبأ] ﴿ يَ ْوَم يُنَفُخ ِفي الصُّوِر فَ َتْأتُوَن َأف ْ

 يوم: بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 ينفخ: فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
 يف: حرف جر. -
الصور: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه مجلة يف حمل رفع نائب فاعل،  -

 ليه.واجلملة الفعلية يف حمل جر مضاف إ
فتأتون: ]الفاء[: حرف عطف، ]تأتون[: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من  -

 األفعال اخلمسة، و]الواو[: واو اجلماعة: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
 أفواجا: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
  أفواجا": يوم بدل يوم الفصل، وأجاز أبو البقاء أن يكون بدال من "يوم ينفخ يف الصور فتأتون

ميقاتا، أو مصوب بفعل حمذوف، تقديره "أعين"، ومجلة "ينفخ" يف حمل جر بإضافة الظرف إليها، و"ينفخ" 
فعل مضارع مبين للمجهول، ونائب الفاعل مسترت تقديره "هو"، يعود على اسرافيل الذي ينفخ يف الصور، 

 2طف على "ينفخ"، وأفواجا حال من الواو.فتأتون ع
  يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا": ويبدأ قيام الساعة بالنفخ يف الصور، حيث يأمر اهلل تعاىل"

اسرافيل بالنفخ يف البوق، فيخرج منه الصوت قويا لنداء الناس لالجتماع يف أرض احملشر، "يوم ينفخ يف 
 قبوركم: مؤمنني وكافرين، طوائف ومجاعات، وأحزابا وفرقا وزمرا الصور فتأتون أفواجا" أي: خترجون يف

للحساب واجلزاء، وهو يوم شديد األهوال، يتم فيه الفصل والقضاء بني خلالئق حبكم اهلل العادل، وفيما كان 
 3بينهم من مظامل يف الدنيا.

افيل، فيأتون مجاعة مجاعة من أي: النفخة الثانية اليت تكون للبعث، والصور هو القرن الذي ينفخ فيه اسر 
 قبورهم إىل موضع العرض.

 [10، سورة النبأ] ﴿ لُِّنْخِرَج ﴾يف قوله تعاىل النموذج الخامس عشر: 

لنخرج: ]الالم[: حرف تعليل ونصب، ]خنرج[: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -
 آخره، ]الفاعل[: ضمري مسترت وجوبا تقديره "حنن".الظاهرة على 

                                                                                                                                                                                              

 .23، ص 10اخلويسكي، الفية ابن مالك يف النحو والصرف، شرح امليسر، ج زين كامل  -1 
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  لنخرج به حبا ونباتا": الالم الم التعليل، وخنرج فعل مضارع منصوب بـــ "أن" مضمرة بعد"
 1الالم، وهي متعلقة بنزلنا أيضا، وبه متعلقان بـــ "خنرج"، وحبا مفعول خنرج، ونباتا عطف على حبا.

  "بذلك املاء "حبا": كاحلنطة والشعري وغري ذلك، و"نباتا": من "لنخرج به حبا ونباتا": "لنخرج
َنا األب، وهو ما  أكله الدواب من احلشيش، والتنب، كما قال تعاىل  ﴿ قَااَل رَب ََّنا ِإن ََّنا َنَخاُف َأن يَ ْفُرَط َعَلي ْ

 [12، الرحمن﴿ َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْيَحاُن ]تعاىل وقوله [، 40، طه] َأْو َأن َيْطَغٰى﴾
  ،واحلب ذو العصف والرحيان" ورحم اهلل زيد بن عمر بن نفيل الذي كان متحنفا قبل اإلسالم"

 إذ قال من قصيدة له مشهورة:

 منه النفل يهتز رابيافيصبح  وقوال له من ينبت احلب يف الثرى

 2ففي ذاك آيات ملن كان واعيا وخيرج منه حبه يف رؤوسه

 أي: ... لنخرج بذلك املاء املنهمر حبا كالشعري والقمح وغري ذلك مما يأكله اإلنسان واحليوان.

َماُء َفَكاَنْت أَبْ َوابًا﴾يف قوله تعاىل النموذج السادس عشر:   [10، سورة النبأ] ﴿ َوفُِتَحِت السَّ

 و: حرف عطف. -
ماضي مبين للمجهول مبين على الفتح، و]التاء[: تاء التأنيث الساكنة ال فعل فتحت: ]فتح[:  -

 حمل هلا من اإلعراب.
 السماء: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
ين على الفتح، و]التاء[: تاء مب عطف، ]كان[: فعل ماضي ناسخ : حرففكانت: ]الفاء[ -

 اإلعراب، ]اسم كان[: ضمري مسترت تقديره "هي.التأنيث الساكنة ال حمل هلا 
 الظاهرة على آخره. كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة أبوابا: خرب -
  املضارع "وفتحت السماء فكانت أبوابا": عطف على: فتأتون، وإمنا عدل على املضي إىل

لتحقق الوقوع، وقيل: واو احلالية، واجلملة يف حمل نصب على احلال، أي: فتأتون، واحلال أن السماء قد 
فتحت، والسماء نائب فاعل، فكانت عطف على فتحت، واسم كان مسترت، تقديره "هي"، وأبوابا خربها، 

 3وقرئ فتحت بالتشديد.
  ه "وشققت السماء فصدعت، فكانت طرقا، "وفتحت السماء فكانت أبوابا": يقول تعاىل ذكر

 وكانت من قبل شدادا ال فطور فيها وال صدوع".
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ساكن، قالوا: ب املشققة، ألبواب الدور واملوقيل معىن ذلك: وفتحت السماء فكانت قطعا كقطع اخلش
يقال:  اب خرب، كما بو بواب، فلما اسقطت الكاف صارت األومعن الكالم: وفتحت السماء فكانت قطعا لأل

 1سدا، يعين كاألسد.كان عبد اهلل أ

 ي: تشققت وتصدعت كالطرق حىت يكون فيها فتوح كاألبواب.أ

َرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسَرابًا﴾يف قوله تعاىل النموذج السابع عشر:   [21، سورة النبأ] ﴿ َوُسي ِّ

 و: حرف عطف. -
ء[: تاء التأنيث الساكنة ال ا]سري[: فعل ماضي مبين للمجهول مبين على الفتح، و]التسريت:  -

 حمل هلا من اإلعراب.
 اجلبال: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
ف، ]كان[: فعل ماضي ناسخ مبين على الفتح، و]التاء[: تاء فكانت: ]الفاء[: حرف عط -

 ]اسم كان[: ضمري مسترت تقديره "هي". هلا من اإلعراب، ث الساكنة ال حملالتأني
  :وسريت اجلبال فكانت سرابا": عطف أيضا، سرت: فعل ماضي مبين للمجهول، واجلبال"

 2نائب فاعل، فكانت عطف على "سريت"، وسرابا: خرب كانت.
  :"أي: ماشيا، وأطلق هنا على النقل  جعل الشيء سائرا،التيسري: "وسريت اجلبال فكانت سرابا

﴿ يَ ْوَم تَ ْرُجُف و حنوها كما دل عليه قوله تعاىل أيف املكان أي نقلت اجلبال وقلعت من مقارها بسرعة بزالزل 
ىل آخر وهو ، وحىت كأهنا تسري من مكان إ[14، لالمّزمِّ ] اأْلَْرُض َواْلِجَباُل وََكاَنِت اْلِجَباُل َكِثيًبا مَِّهياًل﴾

ألن ظاهر التعقيب أن ال تكون معه مهلة،  نقل بصحبه تفتيت كما جدل عليه تعقيبه بقوله "فكانت سرابا"
 يف "وفتحت السماء".أي فكانت كالراب يف أهنا ال شيء، والقول يف بناء "سريت" للمجهول كالقول 

 بوابا".قوله "فكانت سرابا" هو كقوله "فكانت أ وكذلك

أ من تراكم أخبرة : ما يلوح يف الصحاري مما يشبه املاء وليس مباء ولكنه حالة يف اجلو القريب تنشوالسراب
َحىتَّٰ  َماء   الظَّْمآنُ  حَيَْسُبهُ  ِبِقيَعة   َكَسَراب   َأْعَماهُلُمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ "تقدم عند قوله تعاىل  على سطح األرض،

 3."23َشْيئ ا" "سورة النور، اآلية  جيَِْدهُ  ملَْ  َجاَءهُ  ِإَذا

  أي: وسريت من أماكنها يف اهلواء، وصارت يف عني الناظر كالسراب الذي يظن من يراه من بعد كاملاء.
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:  23"سورة النور اآلية كما قال اهلل تعاىل يف 
 َشْيئ ا". جيَِْدهُ  ملَْ  َجاَءهُ  َحىتَّٰ ِإَذا َماء   الظَّْمآنُ  حَيَْسُبهُ  ِبِقيَعة   َكَسَراب   َأْعَماهُلُمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ "

 [21، النبأ] ﴿ ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا﴾يف قوله تعاىل النموذج الثامن عشر: 

 إن: حرف نصب وتوكيد. -
 ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.إجهنم: اسم  -
و]التاء[: تاء التأنيث الساكنة ال حمل هلا الفتح،  ]كان[: فعل ماض ناسخ مبين علىكانت:  -

 من اإلعراب، ]اسم كان[: ضمري مسترت تقديره "هي".
رفع  مرصادا: خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واجلملة الفعلية يف حمل -
 خرب "إن".
 "ن جهنم كانت مرصادا": كالم مستأنف، مسوق للشروع يف وصف أهوال جهنم بعد أن فرغ إ

هي"، مة، وإن وامسها، ومجلة كان خربها، واسم كانت مسترت، تقديره "من وصف األحوال العامة ليوم القيا
دة مبعىن معدة هلم، فهي من: معذبني فيها مرتقبة هلم، أو مرص كانت، أي راصدة للأي: جهنم، ومرصادا خرب

رصد الثالثي، مبعىن: ترقنب وإما من أرصد الرباعي، أيك أعد، واملرصاد يف معاجم اللغة: الطريق واملمر وعبارة 
 1الزخمشري: املرصاد احلد الذي يكون فيه الرصد.

  :"ألهلها الذين كانوا يكذبون يف الدنيا إن جهنم كانت ذات رصد "إن جهنم كانت مرصادا
هبا، وبامليعاد إىل اهلل يف اآلخرة، ولغريهم من املصدقني هبا، ومعىن الكالم: إن جهنم كانت ذات ارتقاب، 

 ترقب من جيتازها وترصدهم.

 2قلناه يف ذلك قال أهل التأويل. وبنحو الذي

 أي: أن جهنم مراقبة من جيتازها، ترصد من كانوا يكذبون هبا.

بِِثيَن ِفيَها َأْحَقابًا﴾ يف قوله تعاىلالنموذج التاسع عشر:   [23، سورة النبأ] ﴿ الَّ

 ألنه مجع مذكر سامل. البثني: حال منصوب وعالمة نصبه الياء -
 يف حمل جر حبرف جر.سكون متصل مبين على الفيها: ]يف[: حرف جر، ]ها[: ضمري  -
 نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .أحقابا: ظرف زمان منصوب وعالمة  -

                                                             

 .7433حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
 .31أيب جعفر حممد بن جرير الطربي، تفسري الطربي، جامع البيان عن تأويل، ص  -2 
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  البثني فيها أحقابا": البثني حال مقدرة من الضمري املستكن يف للطاغني، واحقابا ظرف متعلق"
ا الزمن، فهي متناهية على كل حال، وعذاب وتراخى هببالبثني، فإن قيلك إن األحقاب مهما امتدت، 
 وجوه منها:الكفار غري منتهاه، قيل يف اجلواب عن هذا السؤال 

ما روي من احلسن قال: إن اهلل تعاىل مل جيعل ألهل النار مدة، بل قال: البثني فيها أحقابا، فو  .0
 اهلل ما هو إال أنه إذا مضى حقب دخل حقب إىل األبد، وليس لألحقاب مدة إال اخللود.

ن فيها أحقابا أهنم يلبثو ، واملعىن: على هناية، واحلقب الواحد منتهاهإن لفظ األحقاب الال يدل  .3
 1ال يذوقون فيها بردا وال شرابا، غال محيما وغساقا، فالتوقيت ألنواع العذاب ال توقيت للبث واملكوث.

  البثني فيها أحقابا": "البثني فيها" أي: مقيمني يف جهنم، "أحقابا": أزمنة متطاولة، ال هناية"
ِلُكم بَِأنَُّكُم اتََّخْذتُْم  هلا، كما قال تعاىل: ْوَم اَل يُْخَرُجوَن ﴿ ذَٰ نْ َيا  َفاْلي َ آيَاِت اللَِّه ُهُزًوا َوَغرَّْتُكُم اْلَحَياُة الدُّ

ْعَتُبوَن﴾ َها َواَل ُهْم ُيْست َ  2.[30، الجاثية] ِمن ْ

 أي: مقيمني يف جهنم أزمنة متطاولة ال هناية هلا.

 [24، سورة النبأ] َيُذوُقوَن ﴾﴿ يف قوله تعاىل ن: و لعشر النموذج ا

يذوقون: فعل مضارع مرضوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، ]الواو[ واو  -
 اجلماعة: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.

  ال يذوقون فيها بردا وال شرابا": مجلة "ال يذوقون" حال الضمري يف "البثني" غري ذائقني، فهي"
 3عل مضارع مرفوع".مستأنفة، وال نافية، و"يذوقون" فحال متداخلة أو صفة لــــ "أحقابا"، وقيل 

 "تذوق، وال جمرد لنار جمرد ال يذوقون فيها بردا وال شرابا": أي: أن هذه الربودة ال يتذوقها أهل ا
وال شعور، وإن أرادوا شرابا يطفئ عطشهم، وخيفف عنهم حر النار، فليس أمامهم إال احلميم إحساس 
 4والغسلني.

 أي: ال جيدون يف جهنم شيئا فيه برودة ختفف عنهم حر النار، وال شرابا يسكن عطشهم.

 [24، سورة النبأ] بَ ْرًدا َواَل َشَرابًا﴾ ﴿ الَّ َيُذوُقوَن ِفيَهايف قوله تعاىل ن: و النموذج الواحد والعشر 

 ال: حرف نفي. -

                                                             

 .7433رمي وبيانه، ص حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الك -1 
 .31أمحد بن حممد عبد اهلل الطويل، واحة التفسري، ص  -2 
 .7433حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -3 
 .30-31أمحد بن حممد عبد اهلل الطويل، واحة التفسري، ص  -4 
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يذوقون: فعل مضارع مرضوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، ]الواو[ واو  -
 اجلماعة: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.

 ]ها[: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر حبرف جر. فيها: ]يف[: حرف جر، -
 رة على آخره.منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاه ل بهبردا: مفعو  -
 و: حرف عطف. -
 ال: حرف نفي. -
 ظاهرة على آخره.طوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الشرابا: اسم مع -
 يذوقون"، وبردا مفعول به، والواو حرف تعلقان بــــ ون فيها بردا وال شرابا": وفيها م"ال يذوق"

 1عطف، وال نافية ، وشرابا عطف على بردا.
 ابا إال حقاب "بردا وال شر "ال يذوقون فيها بردا وال شرابا": ال يذوقون فيها أي: يف تلك األ

 2فيها. قيت للبثهممحيما وغساقا"، فهذا التوقيت ألنواع العذاب الذي يبدلونه ال تو 

 يربدهم وال شرابا يرويهم، إال ماءا حارا. أي: ال جيدون ما

 [22، سورة النبأ] ﴿ ِإن َُّهْم َكانُوا اَل يَ ْرُجوَن ِحَسابًا﴾يف قوله تعاىل: عشرون: الو  الثانيالنموذج 

نصب اسم إهنم: ]إن[: حرف نصب وتوكيد، ]هم[: ضمري متصل مبني على السكون يف حمل  -
 "إن".

 .3"إهنم كانوا ال يرجعون حسابا": اجلملة تعليال لقوله: جزاء وإن امسها 
  إهنم كانوا ال يرجعون حسابا": موقع هذه اجلملة موقع التعليل، جلملة "إن جهنم كانت"

 مرصادا"، إىل قوله "جزاءا وفاقا"، ولذلك فصلت.
 ."وضمري "إهنم" عائد إىل "الطاغني 
  ليست لرد اإلنكار إن ال ينكر أحد أهنم ال يرجون حسابا وحرف "إن" لالهتمام باخلرب

فيدة أن تكون قائمة مقام فاء التفريغ موأهنم مكذبون بالقرآن وشان، "إن" إذا قصد هبا جمرد االهتمام 
ِإنَّ اْلبَـَقَر  ، وقوله "[32، البقرة] ِإنََّك أَنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم﴾للتعليل، وتقدم ذلك عند قوله تعاىل 

َنا"  4فاجلملة معرتضة بني ما قبلها وما بني "فذوقوا".يف سورة البقرة،  َتَشابََه َعَليـْ

                                                             

 .7433حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
 .715الشيخ حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه، ص  -2 
 .7432حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ص  -3 
 .23مساحة االستاذ الغمام الشيخ حممد الظاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ص  -4 
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 أي: أهنم ال خيافون من احلساب وعقاب يوم اآلخرة.

 [22، سورة النبأ] َكانُوا اَل يَ ْرُجوَن ِحَسابًا﴾﴿ ِإن َُّهْم  يف قوله تعاىل عشرون: الو  الثالثالنموذج 

]كان[: فعل ماضي ناسخ مبين على الضم التصاله بواو اجلماعة، و]الواو[: ضمري كانوا:  -
 متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.

 :"1.""كانوا" خرب إهنم وكان وامسهامجلة ".... و  "إهنم كانوا ال يرجعون حسابا 
  مَّا َلُكْم "إهنم كانوا ال يرجعون حسابا": "كانوا ال يرجعون": ال خيافون، وانظر ما ذكرته يف ﴿

 2على نبينا، وعليه ألف صالة والف سالم.[ 13، نوح] اَل تَ ْرُجوَن ِللَِّه َوقَارًا﴾

 شون احلساب وعقاب يوم القيامة.كانوا ال يؤمنون بيوم البعث وال خيأي: أهنم  

 [22، سورة النبأ] ﴿ ِإن َُّهْم َكانُوا اَل يَ ْرُجوَن ِحَسابًا﴾يف قوله تعاىل عشرون: الو  الرابعالنموذج 

 حرف نفي. ال: -
وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، ]الواو[ واو يرجون: فعل مضارع مرضوع  -

 اجلماعة: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
 نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حسابا: مفعول به منصوب وعالمة -
 "3ي: حماسبة.ون" خربها، وحسابا مفعول يرجون، أومجلة "ال يرجون حسابا": إهنم كانوا ال يرج 
 " م، قال: ثنا عيسى، : حدثين حممد بن مهرون قال: ثنا أبو عاصن حسابا"إهنم كانوا ال يرجو

قال: ثنا احلسن، قال: ثنا ورقاد، مجيعا عن ابن جنيح، عم جماهد قوله: "ال يرجون حسابا"،  وحدثين احلارث،
 4.قال: ال يبالون فيصدقون بالغيب

 جيازون وحياسبون على ما فعلوه يف الدنيا.أي: فهم كانوا يعتقدون أنه ال توجد دار 

ابًا﴾يف قوله تعاىل النموذج الخامس والعشرون:  بُوا بِآيَاتَِنا ِكذَّ  [20، النبأ] ﴿ وََكذَّ

 و: حرف عطف. -

                                                             

 .7432حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
 .714الشيخ حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه، ص  -2 
 .7432حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -3 
إىل  3/211، وعزاه السبوطي يف الدور املنشور 7/253، ومن طريقه عبد بن حممد يف تفسريه كما يف تعليق التعليق 235تفسري جماهد ص  -4 

 (.27الفريايب وابن املنذر وابن أيب حامت )نقال عن أيب جعفر حممد بن جرير الطربي، تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل، ص 
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ضمري متصل ]الواو[: كذبوا: ]كذب[: فعل ماضي مبين على الضم التصاله بواو اجلماعة، و -
 فاعل. عكون يف حمل رفمبين على الس

 يات من ، أي: كذبوا ما اشتملت اآل1ياتنا كذابا": الواو عاطفة، وكذبوا" فعل وفاعل"وكذبوا بآ
 إثبات الوحدانية ورسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم.

املاضي ألهنم قالوا ولكون تكذيبهم بذلك قد استقر يف نفوسهم ومل يرتددوا فيه جيء يف جانبه بالفعل 
 2"قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ويف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب".

 ن هؤالء الكفار كذبوا مبا جاءت به األنبياء والرسل.أي: أ

ابًا﴾يف قوله تعاىل: النموذج السادس والعشرون:  بُوا ِبآيَاتَِنا ِكذَّ  [20، النبأ] ﴿ وََكذَّ

يات[: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو بآياتنا: ]الباء[: حرف جر، ]آ -
 ليه.ف، ]نا[: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إمضا

 آخره.اهرة على طلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظكذابا: مفعول م -
 ي تكذيبا، "، وكذابا مفعول مطلق، أكذبواـــ ""وكذبوا بآياتنا وكذابا": "... وبآياتنا متعلقان ب

خمشري: ومسعين ، ال يكادون يقولون غريه، قال الز العرب وفعال يف باب فعل كله فاش يف كالم فصحاء
 :مصدر كذب، بدليل قوله بعضهم أفسر آية، فقال: لقد فسرهتا فسار ما مسع مبثله، وقرئ بالتخفيف وهو

 3واملرء ينفعه كذابه               فصدقتها وكذبتها 

 .4"وكذبوا بآياتنا وكذابا": أي مبا جاءت به األنبياء، وقيل مبا أنزلنا من الكتب 

 أي: أهنم مل يصدقوا ويؤمنوا بآيات القرآن الكرمي.

َناُه ِكَتابًا﴾﴿ وَُكلَّ َشْيٍء يف قوله تعاىل النموذج السابع والعشرون:   [20، النبأ] َأْحَصي ْ

 و: حرف جر. -
 هرة على آخره، وهو مضاف.وف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاكل: اسم معط -
 على آخره. الظاهرةرة مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسشيء:  -

                                                             

 .7432حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
 .71ص  مساحة األستاذ اإلمام الشيخ حممد الظاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، -2 
 .7432حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -3 
 .714الشيخ حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه، ص  -4 
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نا[: ضمري متصل مبين على السكون كون و]أحصيناه: ]أحصى[: فعل ماضي مبين على الس -
  حل رفع فاعل.يف

  ي: أحصينا كل شيء منصوب على االشتغال، أ أحصيناه كتابا": الواو عاطفة، وكل"وكل شيء
شيء أحصيناه، وهذه اجلملة معرتضة بني السبب ومسببه، فإن قوله اآليت: فذوقوا: مسبب عن تكذيبهم، 

ل هلا، وأحصيناه فعل من قوله: جزاءا وفاقا، ومجلة "أحصيناه" مفسرة ال حموفائدة االعرتاض تقدير ما ادعاه 
ماضي وفاعل، ومفعول به، وكتابا جيوز أن يكون مصدرا من معىن أحصيناه، أي: إحصاء وأحصيناه مبعىن:  

 ة يف املعىن الضبط، والتحصيل، أو يكون مصدر ألحصينا، وجيوز أن يكونكتبنا االلتقاء االحصاء، والكاتب
 1حاال مبعىن مكتوبا.

  سقت مساق التعليل وبني مجلة "فذوقوا"، "وكل شيء أحصيناه كتابا": اعرتاض بني اجلمل اليت
وفائدة هذا االعرتاض املبادة بإعالمهم أن اهلل ال خيفى عليه شيء من أعماهلم شيئا من سيئاهتم إال حياسبهم 

ال يرجعون حسابا وكذبوا بآياتنا، وفعلوا مما عدا ذلك، عليه ما ذكر هنا وما مل يذكر، كأنه قيل: إهنم كانوا 
 2وكل ذلك حمصى عندنا.

 ن كل شيء أثبتناه يف كتاب وهو اللوح احملفوظ.أي: أ

َناُه ِكَتابًا﴾يف قوله تعاىل النموذج الثامن والعشرون:   20، النبأ] ﴿ َأْحَصي ْ

السكون  ]حصى[: فعل ماضي مبين على السكون، و]نا[: ضمري متصل مبين علىأحصيناه:  -
 يف حمل رفع فاعل، ]اهلاء[: ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.

 على آخره. عالمة نصبه الفتحة الظاهرةكتابا: حال منصوب و  -
 حصيناه كتابا": الواو عاطفة، وكل شيء منصوب على االشتغال، أي: أحصينا كل "وكل شيء أ

شيء أحصيناه، وهذه اجلملة معرتضة بني السبب ومسببه، فإن قوله اآليت: فذوقوا: مسبب عن تكذيبهم، 
فعل  وفائدة االعرتاض تقدير ما ادعاه من قوله: جزاءا وفاقا، ومجلة "أحصيناه" مفسرة ال حمل هلا، وأحصيناه

ماضي وفاعل، ومفعول به، وكتابا جيوز أن يكون مصدرا من معىن أحصيناه، أي: إحصاء وأحصيناه مبعىن:  
ة يف املعىن الضبط، والتحصيل، أو يكون مصدر ألحصينا، وجيوز أن يكون كتبنا االلتقاء االحصاء، والكاتب

 3حاال مبعىن مكتوبا.

                                                             

 .7432حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
 .70للتحرير والتنوير، ص  مساحة األستاذ اإلمام الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور، تفسري -2 
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  :"فكتبناه كتابا، كتبنا/عدده  "وكل شيء أحصيناهيقول تعاىل ذكره "وكل شيء احصيناه كتابا
 1ومبلغه وقدره، فال يعزب عنا علم شيء منه.

 عمال الناس وما كانوا يفعلون وكتبناه يف اللوح احملفوظ، فيلقون جزاء أعماهلم.أي: أننا علمنا أ

 [31، سورة النبأ] ﴿ َفُذوُقوا فَ َلن نَّزِيدَُكْم ﴾يف قوله تعاىل تاسع والعشرون: لالنموذج ا

 فذوقوا: فعل أمر مبين على حذف النون. -
 نصب ونفي.ف فلن: ]الفاء[: حرف تعليل، ]لن[: حر  -
اهرة على آخره، ]كم[: ضمري ارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظنزيدكم: ]نزيد[: فعل مض -

 مفعول به.متصل مبين على السكون يف حمل نصب 
 "سبب عن كفرهم باحلساب، نه كما قلنا مفذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا": الفاء تعليلية، أل

إلهانة والتحقري، مر: اف النون، والواو فاعل، ومعىن األوتكذيبهم باآليات، و"ذوقوا" فعل أمر مبين على حذ
به  بـــ "لن"، والكاف مفعول لن حرف نفي ونصب واستقبال، ونزيدكم فعل مضارع منصوبوالفاء عاطفة، و 

 2فعول به ثاين.أول، وإال أداة حصر، وعذابا م
 :"يقال هلؤالء الكفار يف جهنم إذا شربوا احلميم  يقول جل ثناؤه: "فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا

ن، فلن نزيدكم إال عذابا على الدنيا تكذبو الذي كنتم به يف والغساق، ذوقوا أيها القوم من عذاب اهلل 
 3ذاب الذي أنتم فيه، وال ختفيفا منه وال ترفها.الع

 أي: نزيدكم عذاب فوق العذاب الذي كنتم فيه، جزاء تكذيبهم آليات اهلل والكتب السماوية.

 [31، سورة النبأ] ﴿ نَّزِيدَُكْم ِإالَّ َعَذابًا﴾يف قوله تعاىل ثالثون:   النموذج 

نزيدكم: ]نزيد[: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ]كم[: ضمري  -
 والفاعل ضمري مسترت تقديره "حنن". متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به،

 ال: أداة حصر.إ -
 ظاهرة على آخره.ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة العذابا: مفعول به  -
  ،فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا": الفاء تعليلية، ألنه كما قلنا مسبب عن كفرهم باحلساب"

وتكذيبهم باآليات، و"ذوقوا" فعل أمر مبين على حذف النون، والواو فاعل، ومعىن األمر: اإلهانة والتحقري، 
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، والكاف مفعول به والفاء عاطفة، ولن حرف نفي ونصب واستقبال، ونزيدكم فعل مضارع منصوب بـــ "لن"
 1أداة حصر، وعذابا مفعول به ثاين.أول، وإال 
  :"ل ألهل النار يوم القيامة "فذوقوا" ايها املكذبون سواء عاقبة  ويقا"فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا

ذابا" فوق عذابكم الذي ا استغثتم وطلبتم التخفيف "إال عكفركم وعنادكم، ذوقوا نار جهنم "فلن نزيدكم" إذ
 2م فيه وهو عذاب دائم ومتجدد يف كل وقت وحني".أنت

 ال عذابا فوق عذابكم.أعمالكم فلن نزيدكم إزاء يها الكافرون العذاب الشديد جأي: ... ذوقوا أ

 [30، النبأ] ﴿ الَّ َيْسَمُعوَن ﴾ يف قوله تعاىلالنموذج رقم واحد وثالثون: 

 حرف نفي. ال: -
يسمعون: فعل مضارع مرضوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، ]الواو[ واو  -

 اجلماعة: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
  وال النافية، ويسمعون فعل مضارع املتيقن"ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا": اجلملة حال ،

 3مرفوع، والواو فاعل.
 معون فيها لغوا وال كذابا": ال يسمعون فيها: أي يف اجلنة،، "لغوا": اللغو: الباطل، وهم "ال يس

ما يلغ من الكالم، ويطرح وقيل: هو القبيح من القول، واملعىن: ليس فيها لغو، فيسمع: "وال كذابا": ال 
يسمعون فيها لغوا وال ال قال تعاىل: يف سورة الواقعة: " 4ال يسمعون كذبا هذا وقدو يكذب بعضهم بعضا، 

 ثيما إال قيال سالما سالما".تأ

 أي: ال يسمعون يف اجلنة الباطل، وال يكذب بعضهم بعضا.

ابًا﴾يف قوله تعاىل النموذج الثاني والثالثون:   [30، النبأ] ﴿ ِفيَها َلْغًوا َواَل ِكذَّ

 جر. ف]ها[: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر حبر فيها: ]يف[: حرف جر،  -
 آخره.وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على ب لغوا: مفعول به منصو  -
 وال: ]واو[: حرف عطف، ]ال[: حرف نفي. -
 كذابا: اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
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 ولغوا مفعول به، وال كذابا "يسمعونــــ "بتعلقان يها لغوا وال كذابا": ... وفيها م"ال يسمعون ف ،
 1عطف على لغوا.

 :"باطال  "ال يسمعون يف اجلنة "لغوا": يعين يقول تعاىل ذكره: "ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا
 2من القول و"ال كذابا" يقول وال مكاذبة، أي: ال يكذب بعضهم بعضا.

  كذبا فكل شيء يف اجلنة خايل من الكذب.وال فيها لغوا وكالما ال فائدة منه، أي: ال يسمعون

 [33، النبأ] ﴿ َجَزاًء مِّن رَّبَِّك َعطَاًء ِحَسابًا﴾يف قوله تعاىل النموذج الثالث والثالثون: 

 جزاءا: مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 من: حرف جر. -
ربك: ]رب[: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ]الكاف[:  -

 ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه.
 عطاءا: بدل من )جزاء( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 حسابا: نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 ذوف، أي جزاهم اهلل بذلك جزاء، ول مطلق بفعل حمعطاءا حسابا": جزاء مفع جزاءا من ربك

ت جلزاء، وعطاء بدل من جزاء، ويف هذا البدل سر لطيف، وهو اإلملاع إىل أن ذلك تفضل ومن ربك نع
نصب املفعول به، أي جزاهم عطاء  وعطاء وجزاء مبين على االستحقاق، وأعريه الزخمشري منصوبا جبزاء

 3و باق على مصدريته مبالغة.م الوصف، أفهو مصدر أقيم مقا واملعىن كافيا: عت لعطاء،سابا نوح
  :"أعطى اهلل هؤالء املتقني ما وصف يف هذه اآليات، ثوابا منجزاءا من ربك عطاءا حسابا 

 4ياه يف الدنيا.اعتهم إك بأعماهلم على طرب

 أعماهلم.أي: مكافأة للمتقني وتكرما من ربك جزاء 

ُهَما ﴾تعاىل  قالالنموذج الرابع والثالثون:  ن َ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ  [32، سورة النبأ] ﴿ رَّبِّ السَّ

 خره.الظاهرة على آ رب: بدل من ربك جمرور وعالمة جره الكسرة -
 .الظاهرة على آخرهالسماوات: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة  -
 و: حرف عطف. -
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 رض: اسم معطوف جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.األ -
ول مبين على السكون يف حمل جر وما: الواو: حرف عطف مبين على الفتح، ما: اسم موص -

 طوف على السماوات واألرض.مع
 مضاف، . وبينهما: ]بني[: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وه -
 جر مضاف إليه.ري متصل مبين على السكون يف حمل : ضممها -
 وة بالرفع على أنه "رب السماوات واألرض وما بينهما": رب البجر على أنه بدل من ربك وق

رب وما عطف على السماوات واألرض، وبينهما طرف مكان متعلق مبحذوف  خرب ملبتدأ حمذوف، أي هو
 1وصلته ما.
  بينهما": خيرب تعاىل عن عظمته، وجالله وأنه رب السماوات "رب السماوات واألرض وما

 2واألرض وما فيهما وما بينهما.
  رب السماوات واألرض وما بينهما": أي أن اهلل سبحانه وتعاىل رب السماء واألرض وما"

 بينهما وهو خالقها وخالق كل شيء ومالكهما.

نِ ﴿ قال تعاىل النموذج الخامس والثالثون:   [32، سورة النبأ] اَل َيْمِلُكوَن ِمْنُه ِخطَابًا﴾ الرَّْحمَٰ

 الرمحان: بدل أو نعت من ربك جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. -
 ال: حرف نفي مبين على السكون. -
األفعال اخلمسة، ]الواو[ واو ميلكون: فعل مضارع مرضوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من  -

 اجلماعة: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
يف حمل جر ]اهلاء[: ضمري متصل مبين على الضم منه: ]من[: حرف جر مبين على السكون،  -
 بــــــ "من".
 هرة على آخره.به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاخطابا: مفعول  -
 ومجلة "ال ميلكون" مستأنفة ": الرمحان بدل أو نعت لرب أيضا، ابا"الرمحان ال ميلكون منه خط

 3برفع الرمحان فيكون مبتدأ أو مجلة ال ميلكون خربه. وقرأبا مفعول نه متعلقان بــــ "ميلكون"، خماطوم
 وال يقدر أحد على  "الرمحان ال ميلكون منه خطابا": الرمحان الذي مشلت رمحته كل شيء

 4ذنه.خماطبته إال بإ
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 :"ورمحهم ولطف  فرباهمشيء  أن اهلل تعاىل رمحته وسعت كل "الرمحان ال ميلكون منه خطابا
 ابا ألنه يوم حق.و ال من إذن له وقال صع اخللق يوم القيامة ال يتكلمون إهبم، حىت أدركوا وأن مجي

 [30، النبأ] ﴾َصفًّا الَّ يَ َتَكلَُّمونَ َكُة ﴿ يَ ْوَم يَ ُقوُم الرُّوُح َواْلَماَلئِ قال تعاىل النموذج السادس والثالثون: 

 يوم: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف. -
 يقوم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
 الروح: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
 عطف مبين على الفتح.و: حرف  -
 املالئكة: اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
 صفا: حال منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. -
 ال: حرف نفي مبين على السكون. -
يتكلمون: ]يتكلم[: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة،  -

 ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.]الواو[ واو اجلماعة: 
 "يتكلمون": يوم ظرف متعلق بال ميلكون، أو بال يتكلمون  يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال

ليها، وصفا حال، اي مصطفني ومجلة "ال الئكة" يف حمل جر فإضافة الظرف إومجلة "يقوم الروح وامل
 1ة.أو مستأنفيتكلمون" تأكيد لقوله ال ميلكون 

 و أشرف املالئكة "يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون": وهو جربيل عليه السالم وه
ن املراد بــــ "الروح" أرواح بين آدم حيث تقوم أالئكة صفا" واحدا أو صفوفا منتظمة وقيل فيقوم جربيل "امل

 األرواح يف أجسادها يوم البعث.
 2 يدي خالقهم إجالال لعظمته ورهبة جلالله."ال يتكلمون" اي ال يتكلم اخللق كلهم بني 
 "رب اهلل سبحانه على قيام الروح وقيل هو جربيل : أخ"يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون

 واملالئكة معا يوم القيامة وعدم قدرة أحد من اخللق على خماطبته.

ُن َوَقاَل َصَوابًا﴾ ]﴿ ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه قال تعاىل والثالثون:  النموذج السابع  [30، النبأ الرَّْحمَٰ

 إال: حرف استثناء مبين على السكون. -
 أذن: اسم موصول مبني على السكون. -
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له: ]الالم[: حرف جر مبين على الفتح، ]اهلاء[: ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر بــــ  -
 الالم.

 الرمحان: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
 وقال: فعل ماضي مبين على الفتح، والفاعل ضمري مسترت جوارا تقديره "هو". -
 صوابا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. -
 صب مون أو نبدل من واو يف يتكل "إال من أذن له الرمحان وقال صوابا": إال أداة حصر ومن
ستثناء، ألن الكالم غري موجب ومجلة "أذن" صلة من وله متعلقان "أذن والرمحان" فاعل وقال فعل على اال

 قوال صوابا. "هو"، وصوابا صلة ملصدر حمذوف أي ماضي والفاعل مسترت تقديره
 :"ال الرسل وقال قلت يف الصحيح: ال يتكلم يومئذ إ كما "إال من أذن له الرمحان وقال صوابا

 1ال إله إال اهلل.حقا ومن احلق 
 :"اهلل وقال صوابا. له  من أذنأي ال يتكلم يومئذ إال "إال من أذن له الرمحان وقال صوابا 

ْوُم اْلَحقُّ قال تعاىل النموذج الثامن والثالثون:  ِلَك اْلي َ  [30، سورة النبأ] ﴾﴿ ذَٰ

 مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.ذلك: ]ذا[: امسك إشارة  -
 الالم: حرف بدل على البعد مبين على الكسر. -
 ك: ضمري متصل مبين على الفتح. -
 اليوم: خرب أو بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.احلق: نعت و  -
 ق نعتا جتعل اليوم خربا واحل ك أنبدل واخلرب ذلك ولمبتدأ واليوم  "ذلك اليوم احلق": ذلك
 2للخرب.

 .3"ذلك اليوم احلق": أي اليوم الكائن ال حمالة 
 .ذلك اليوم احلق": هو اليوم الثابت وقوعه وهو يوم القيامة" 

 [30، سورة النبأ] َفَمن َشاَء اتََّخَذ ِإَلٰى رَبِِّه َمآبًا﴾﴿ قوله تعاىل النموذج التاسع والثالثون: 

على السكون يف حمل رفع اء[: للتعليل حرف مبين على الفتح، ]من[: اسم شرط مبين فمن: ]الف - 
 مبتدأ.
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 شاء: فعل ماضي مبين على الفتح، والفاعل ضمري مسترت تقديره "هو". -
 والفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره "هو". اختذ: فعل ماض مجلة الشرط مبين على الفتح، -
 إىل: حرف جر. -
مبين عل  ضمري متصلربه: ]رب[: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة، وهو مضاف، ]اهلاء[:  -

 ليه.الكسرة يف حمل جر مضاف إ
 مآبا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. -
  اضي يف حمل جزم جواب الشرط، وفعل اختذ إىل ربه مآبا": شرطية املبتدأ وجاء فعل م"فمن شاء

 1الشرط وجوابه خرب من وإل ربه متعلقان بـــ مآبا ومآبا مفعول اختذ.
 2يه ومنهجا مير به عليه."فمن شاء اختذ إىل ربه مآبا": أي مرجعا وطريقا يهتدي إل 
   خرة.إىل اهلل بإميانه وطاعته ليسلم من عذاب يوم اآل يرجع"فمن شاء اختذ إىل ربه مآبا": أي 

 [41، النبأ ] ﴾رْنَاُكْم َعَذابًا َقرِيًبا﴿ ِإنَّا أَنذَ قوله تعاىل النموذج األربعون: 

حمل : ضمري متصل مبين على السكون يف إنا: ]إن[: حرف توكيد ونصب مبين على الفتح، ]نا[ -
 نصب اسم "إن".

ماضي مبين على السكون، ]نا[: ضمري متصل مبين على السكون يف أنذرناكم: ]أنذر[: فعل  -
 حمل نصب رفع فاعل، واجلملة من الفعل والفاعل يف جمل رفع خرب "إن".

 ول.عل السكون يف حمل نصب مفعول به أ ل مبينكم: ضمري متص -
 وين الفتح.فعول به ثان منصوب وعالمة نصبه تنعذابا: م -
 تنوين الفتح.قريبا: نعت منصوب وعالمة نصبه  -
 خربها، و"أنذرناكم" خربها،  نذرناكم عذابا قريبا": إن وامسها ومجلة "أنذرناكم""إن أ

 3مفعول به أول، وعذابا مفعول به ثان، وقريبا نعت.و"أنذرناكم" فعل وفاعل و 
 4ت.ما هو آت آ مة لتؤكد وقوعه صار قريبا ألن كليعين يوم القيا نذرناكم عذابا قريبا":"إن أ 
  أن عذابا قد اقرتب منكم.ذرناكم عذابا قريبا": أي حذرناكم أيها اخللق أن"إن 

َمْت َيَداُه ﴾قوله تعالى : النموذج الواحد واألربعون:   [41، النبأ] ﴿ َما َقدَّ
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 على السكون يف حمل نصب مفعول به. مبيناسم موصول ما:  -
  على الفتح، ]التاء[: للتأنيث حرف مبين على السكون.فعل ماضي مبين قدمت: ]قدم[: -
ه مثىن وهو مضاف، ]اهلاء[: ضمري متصل مبين لف لندا[: فاعل مرفوع وعالمة رفعه األيداه: ]ي -

 ف غليه، واجلملة الفعل والفاعل صلة موصول ال حمل هلا من اإلعراب.على الضم يف حمل جر مضا
 1صلة ما.": ما مفعول به ومجلة قدمت يداه "ما قدمت يداه 
  2حديثها.و "ما قدمت يداه": يعرض عليه مجيع أعماله، خريها وشرها، قدميها 
 ل اإلنسان اليت كان يفعلها يف الدنيا.ا"ما قدمت يداه": أي مجيع أعم 

 [41، النبأ] َرابًا﴾﴿ َويَ ُقوُل اْلَكاِفُر يَا َلْيَتِني ُكنُت ت ُ قوله تعاىل النموذج الثاني واألربعون: 

 يقول: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة. -
 الكافر: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة. -
 دى حمذوف.نداء مبين على السكون واملنا يا: حرف -
 الكسر. مبين علىليتين: ]ليت[: حرف متين ونصب مبين على الفتح، و]ن[: للوقاية، حرف  -
 "ليت". ل مبين على السكون يف حمل نصب اسمء املتكلم: ضمري متصيا -
قص مبين على السكون، ]التاء[: ضمري منتصل مبين على الضم كنت: ]كن[: فعل ماضي نا -
 فع اسم "كان".يف حمل ر 
رفع ترابا: خرب كان منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح واجلملة من كان امسها وخربها يف حمل  -
 ليت.

 ر املرء يف حمل جر ، ومجلة ينظ"عذاباـــ ""يقول الكافر يا ليتين كنت ترابا": يوم ظرف متعلق ب
ليها، وما مفعول به، ومجلة "قدمت يداه" صلة ما، ويقول الكافر عطف على ينظر املرء، بإضافة الظرف إ

مجلة كنت خربها وليتين: ليت وامسها و و حالية، ويا حرف تنبيه أو املنادى حمذوف، ولك أن جنعلها مستأنفة أ
 3وترابا خرب كنت.

  يقول الكافر يا ليتين كنت ترابا": يؤد الكافر يومئذ أنه كان يف الدار الدنيا ترابا ومل يكن خلق"
دي املالئكة أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأي وال خرج إىل الوجود وذلك حني عاين عذاب اهلل، ونظر إىل

منا يود حني حيكم اهلل بني احليوانات اليت كانت يف الدنيا فيفصل بينهما العدل إ 4لربرة، وقبلالسفرة الكرام ا
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ن فإذا فزع من احلكم بينها قال هلا كوين ترابا، فتصري ى للشاه اجلماء من القرباالذي ال جيوز حىت إنه ليقتض
 1ىل الرتاب.رجع إي كنت حيوانا فأنت ترابا"، أذلك يقول الكافر "يا ليتين ك ترابا فعند
  :"دنيا ترابا ومل يكن خلق يقول الكافر يومئذ أنه كان يف الدار ال"يقول الكافر يا ليتين كنت ترابا
 ىل الدنيا. وال خرج إ

 سماء اإلشارة:أثانيا: 
 تعريف اسم اإلشارة: -1

 : لغة 1-1

بيدي، وأشرت إليه، أي جاء يف لسان العرب أشار الرجل يشري إشارة إذا أو ما بيده ويقال: شورت إليه 
لوحت إليه وأحلت أيضا وأشار إليه باليد، وأشار عليه بالرأي وأشار يشري إذا ما وجه الرأي، واملشرية هنا اإلصبع 

 2اليت يقال عليها السبابة.

 3كف والعني واحلاجب.لويكون با كأشاروشور إليه بيده: أومأ ولوح   جاء يف معجم منت اللغة،

 : صطالحاا 1-2

عريفه من الناحية االصطالحية فقد وردت فيه تعريفات كثرية منها املختصر واملطول وكلها تقريبا مبعىن أما ت
 واحد.

 4ل على معني بواسطة إشارة حسية أو معنوية وله ألفاظ معينة.هو ما وضع لبد 
 إما واحد أو اثنان أو مجاعة يستعمل ذا  ،5واملشار إليه سم اإلشارة هو ما وضع ملشار إليه،ا

 6ا.وبالياء جرا ونصبا، وأو الء جلمعهموذان للمثىن، باأللف رفعا،  وتا للمؤنث،للمذكر، وذي وذه، ويت وته، 

 إذن اسم اإلشارة هو ما وضع ملعني باإلشارة إليه. 
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 المفرد بنوعيه:ر إليه إلى اما يش -2

وقد أشار ابن مالك لذلك بقوله: بذا ملفرد مذكر  ،1"ذا"ـــــ املذكر ب: يشار إىل املفرد المفرد المذكر 2-1
 2أشر.

هبمزة مكسورة  "ذاء" وهي "ذا" ذكر جمموعة من العلماء أن هناك أمساء إشارة تشري إىل املفرد املذكر غري
" آلك"مة وهباء مضمومة وبعدها هاء مضمو  "ذاؤه"هباء مكسورة بعد اهلمزة املكسورة، و "ذائه"بعد األلف، و

عني على فهم ما ورد ة قدمية، يدودة بعدها الم مث كاف ومعرفة أمساء اإلشارة اليت وردت يف نصوص عربيهبمزة مم
منها يف تلك النصوص أما ترك استعماهلا فيقصد به نقاء اللغة ألن اسم اإلشارة املستخدم فيه فيصبح الكالم 

 3".ذا"للمفرد املذكر هو 

ؤنثة بعشرة أمساء هي:)ذي، ذه، ذه، بكسر اهلاء مع اختالل يشار إىل املفردة امل: المفرد المؤنث 2-2
مبعىن  "ذات"ذات وهي أغرهبا ولكن املشهور استعمال  ،، ته بكسر اهلاء مع إشباع الكسرةتائه بني كسرهتا،

 4صاحبة.

 5 .على األنثى اقتصر ،قال ابن مالك يف ألفيته: بذي وذه يت، تا

 المثنى:ما يشار به إلى -3

 ."ذان" ىل املثىن املذكر يف حالة الرفع بــــيشار إ -
 ."ذين" ـــــويف حالة النصب واجلر ب -
 .تان يف حالة الرفعــــ: "ويشار إىل املثىن املؤنث ب -
 6يف حاليت النصب واجلر. "تني"و -

 :أشار ابن مالك يف ألفيته إىل هذين االمسني حيث قال

 7دين أذكر تطع ويف سواه ذان تان للمثىن املرتفع 
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 ما يشار به إلى الجمع مطلقا:-4

 أوىل قال ابن مالك يف ألفيته: ـــــيشار إىل اجلمع مطلقا ب

 1وبأوىل أشر جلمع مطلقا

 إن اسم اإلشارة أوىل يستخدم للعاقل ولكن استعماله يف العاقل أكثر ومن وروده يف غري العاقل قوله:

 2أولئك األياموالعيش بعد  ذم املنازل بعد منزلة اللوى

 .وتستخدم تلك للمؤنث غري العاقل

: القرب والبعد فيشار للقريب باسم إشارة جمرد فإذا أراد اإلشارة ن مالك إىل أن املشار إليه رتبتانذهب اب
 هو ما ورد يف مدونتنا مرة واحدة.، و 3: ذاك أو الكاف والالم حنو ذلكى بالكاف وحدها فتقولإىل البعيد أت

 إشارة يستعمل للبعيد.: اسم ذلك

 كرة(.  10)وقد ورد هذا االسم يف مدونتنا مرة واحدة 

ْوُم اْلَحقُّ َفَمن َشاَء اتََّخَذ ِإَلٰى رَبِِّه َمآبًا﴾ ]قوله تعاىل  النموذج األول ِلَك اْلي َ  [30، سورة النبأ﴿ ذَٰ

مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ والم حرف يدل على البعد مبين : اسم إشارة [ذا] ذلك: -
 على الكسر.
 كاف: ضمري متصل مبين على الفتح. -
 .اليوم: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة -
 الضمة الظاهرة على آخره. احلق: نعت مرفوع وعالمة رفعه -
  اليوم خربا واحلق نعت اليوم بدل واحلق خرب ذلك ولك أن جتعل "ذلك اليوم احلق": ذلك مبتدأ و
 4.للخرب

  ذلك اليوم احلق فمن شاء اختذ إىل ربه مئابا": أي الكائن ال حمالة، فمن شاء اختذ إىل ربه مئابا"
 5منهجا مير عليه.أي: مرجعا وطريقا يهتدي إليه و 
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  :"أن ذلك اليوم هو اليوم الذي تبلى فيه  :أي"ذلك اليوم احلق فمن شاء اختذ إىل ربه مئابا
 ائر وتنكشف الضمائر فمن شاء به اهلل خريا هداه حىت يتخذ إىل ربه مآبا.السر 

 سماء الموصولة:األثالثا: 
 تعريف األسماء الموصولة: -1

 لغة:  1-1

وصلت الشيء، وصال وصلة، والوصل خالف الفصل واتصل الشيء بالشيء مل ينقطع، ووصل الشيء 
 1بالشيء وصوال وتوصل إليه أي انتهى إليه.

 2."واملوصول يف األصل اسم مفعول، من وصل الشيء بغريه إذا جعله من متامه"

ومسيت األمساء املوصولة هبذا االسم، ألهنا توصل بكالم يأيت بعدها يسمى مجلة الصلة، هو من متام 
 3معناها، لذا فاألمساء املوصولة أمساء ناقصة الداللة، إذ ال يتضح معناها إال إذا وصلت بالصلة.

 حا: اصطال 1-2

فهو عبارة عن الكلمة اليت تفتقر يف داللتها على معىن االسم التام إىل ما يتصل هبا فتستقل حينئذ داللتها 
 4عليه، فتصبح يف معىن األمساء املستقلة بداللتها.

، ومجلة صرحية، أو مؤولة غري طلبية، أو 5وعرف املوصول بأنه افتقر من األمساء أبدا إىل عائد خلفه
 6إنشائية.

فاملوصول اإلمسي هو الذي يتم بنفسه ويفتقر إىل كالم بعده تصله به، ليتم امسا، فإذا تتم بعده أصبح 
 بل يعرب دائما نعتا. ،1حكمه حكم سائر األمساء التامة، وحينها يعرب حسب موقعه من اجلملة

                                                             

م، دار صادر، بريوت، لبنان، ج 0331ه/0701، 10ابن منظور، أبو الفضل مجال الدينة حممد بن مكرم اإلفريقي املصري، لسان العرب، ط  -1 
 .432، ص 00

 .031، ص 00معاين النحو، د.ط، ج السامرائي، فاضل صاحل،  -2 
 .031، ص 0املرجع نفسه، ج -3 
، 372م، مؤسسة الرسالة، در الفرقان، ص 0315ه/0715، 10اللبدي، حممد مسري جنيب، معجم املصطلحات النحوية والصرفية، ط  -4 

 .735، ص 10عبد الرمحان بن سليمان العثيمي، د.ط، ج الشاطيب، أبو اسحاق ابراهيم بن موس، املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، حتقيق 
 خلفه: أي العائد قد يغين عنه قرينة تدل عليه أو ظاهر يقوم مقامه. -5 
ه( شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، حتقيق: 243ابن مالك مجال الدين حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي اجلياين األندلسي )ت -6 

 .013، ص 10القادر عطا، طارق فتحي السيد، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج حممد عبد 
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 ما اتفق على اسميته من الموصوالت: -2

الختالف على امسيته، أو حرفيته، فمنها متفق على املوصوالت االمسية على ضربني من حيث االتفاق وا
 2امسيته ومنها خمتلف فيه.

لذان، واللتان، واألىل، والذين، والالئي، والاليت، وأي مؤنثة، ذا أما املتفق على امسيته، الذي، واليت، وال
ت وذوات مبعىن اليت وذا ،3ا االستفهامية، أي ذا اليت يراد هبا الذي وذو الطائية، وما منجمردة أو مصحوبة مب

 4واللوايت.

 5 واملفعولني، وكذلك ما املصدرية.الداخلة على أمساء الفاعلني "آل": أما ما اختلف في اسميته

وقد مسيت املوصوالت االمسية بأمساء الصالت، ألهنا حتتاج إىل صالت توضحها وتبينها؛ وذلك لعدم 
 6فهمها منفردة.

كل واحد منها   ة، وتعرف إما ألهنا أوضاع إن جعل س منها نكر واملوصوالت االمسية مجيعها معارف لي
وقعت  بشيء خمصص فيجري جمرى العلمية وإما أن تكون قد عرفت، ألنه ال يعرب هبا إال عن معرف، أو ألهنا

فتقدير قولك الذي تعلم أي املتعلم، وإما ملا فيها من معىن اإلشارة فجرت جمرى  ،7موقع معرفة قدرت هبا
 8املبهمات.

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

ه(، شرح املفصل، حتقيق: السيد أمحد، مراجعة امساعيل عبد اجلواد عبد الغين، د.ط، املكتبة التوفيقية، 272ابن يعيش، موفق الدين بن علي )ت  -1 
 .010، ص 12القاهرة، مصر، ج 

 .213، ص 10ح ألفية ابن معط، حتقيق ودراسة: على موسى الشوملي، د.ط، مكتبة اخلرجيي، ج ابن معط، شر  -2 
 .213ص  10املرجع نفسه، ج  -3 
 .035، ص 10ابن مالك، شرح التسهيل، ج  -4 
 .013، ص 10ابن معط، شرح ألفية ابن معط، ج  -5 
ه(، اسرار العربية، حتقيق فخر صاحل قدارة، د.ط، دار اجلليل، 544-502 األنباري ابو الربكات عبد الرمحان بن حممد بن أيب سعيد، )ت -6 

 .232بريوت، لبنان، ص 
، 10ه(، كشف املشكل يف النحو، دراسة وحتقيق هادي عطية مطر اهلاليل، ط 533احليدرة، علي بن سليمان اليمين، )ت  -7 

 . 732، ص 17م، دار عمار، عمان، ساحة اجلامع احلسي، ج 3113ه/0732
 .732، ص 17املرجع نفسه، ج  -8 
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 بهام:األسماء الموصولة من البناء واإل منزلة -3
 التعريف بالبناء  3-1
  البناء لغة: 3-1-1

 1".منقول من هذا البناء املعروف للزومه وثبوته"

 اصطالحا:  3-1-2  

، وجد البناء لزوم 2واملبين معرب، وهو ما مل يتغري آخره بتغري العامل فيه، ومن ذلك االسم غري املتمكن"
 ."وحتمل ألقاب البناء بالضم والفتح والكسر والوقف 3الكلمة حبركة أو سكونأواخر 

وقد اختلف النحاة حول أيهما األصل أهو اإلعراب أم البناء؟ فذهب بعض النحاة إىل أن حركة اإلعراب 
ك  ل؛ لذلهي األصل، وأن حركات البناء فرع عليه، ألن األصل يف حركات اإلعراب أن تكون لألمساء وهي األص

 كانت أصال حلركات البناء.

وذهب بعض النحاة إىل أن األصل هي حركات البناء، وأن حركات اإلعراب فرع عليها، والسبب يف ذلك 
أن حركات البناء ال تزول وال تتغري عن حاهلا، أما حركات اإلعراب فهي عرضة للتغيري والزوال، وما ال يتغري أوىل 

 5قل وسابق عليه.نقلة، والالزم أصل املتنتالبناء الزمة وحركة اإلعراب مكة فحر  ،4بأن يكون أصال ملا يتغري

ألن العرب تكلمت باإلعراب والبناء يف أول وضع الكالم، ولكل  قوم إىل أن اإلعراب والبناء سواء،وذهب 
 6منهما علة غري علة اآلخر، وال معىن آلخرمها على اآلخر.

 األصل في البناء 3-2

 هو السكون، لثالثة أوجه؛ البناء إن األصل يف

 : أن السكون أخف من احلركة، فكان أحق باألصالة خلفته.أوال

                                                             

 .70األنباري، أسرار العربية، ص  -1 
 .72، اللبدي، معجم املصطلحات، ص 73األنباري، أسرار العربية، ص  -2 
 .32األنباري، أسرار العربية، ص  -3 
 .73األنباري، أسرار العربية، ص  -4 
التبيني منت مذاهب النحويني البصريني والكوفيني، حتقيق ودراسة عبد الرمحان بن ه(، 202-521العكري، أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني، ) -5 

 .043م، مكتبة العيكان، الرياض، ص 3111ه/0703، 10سليمان العثيمني، ط 
، 13ه(، األشباه والنظائر يف النحو، وضع حواشية غريد الشيخ، ط 300السبوطي، جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر )ت  -6 

 .041، ص 10م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج 3114ه/0731
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 لذا فأصل البناء السكون. ألصل يف اإلعراب احلركات،: البناء ضد اإلعراب واثانيا

 1: البناء يضفي على الكلمة ثقال، فاملناسب لذلك أصالة البناء على السكون.ثالثا

 مبنيات على احلركات فما مسوغ ذلك؟إال أن املالحظ أن هنالك 

ميكن تعليل ذلك إما ألن البناء على احلركة له أصل يف التمكني، كاملنادى والظروف املقطوعة، أو ألن 
وأما أن يكون من أجل التخلص من تفضيل للمبين على غريه، حنو: بناء املاضي تفضيال له على فعل األمر، 

 2ين، وقد تكون احلركة ضرورية كحاهلا يف احلروف األحادية.ين، وكيف، والذكأ   التقاء الساكنيني

 3."فال ينبغي على حركة إال ملوجب"

 ،5لمثىن معربني مها اللذان واللتان، وامسني ل4"فإهنا كلها مبنية سوى) أي("وتوصال إىل احملوالت االمسية 
أو ثابت وهو بناء ال ينفك عن الكلمة يف حال والبناء يف األمساء املوصولة بناء الزم، " ،6واملبين منها مالزم للبناء

 ."، إال ما تعدت فيه اللهجات، إن ميكن أن خترجه من بنائه7من أحواهلا

أما بناء املوصوالت فقد تعددت أنواع األبنية فيها، فمنها ما هو مبين على السكون حنو الذي، اليت، من، 
" سيتم يف حالة واحدة"منها ما بىن على الضم مثل: أي: ما، أل، ذو، ذا، ومنها ما بىن على الفتح مثل: الذين و 

 8أي( وبنائها.ذكرها يف احلديث عن إعراب )

 بناء الموصوالت: 3-3

مثة جمموعة من األسباب اليت أدت إىل بناء املوصوالت االمسية أما احلرفية فقد بنيت حلرفيتها، وتتمثل فيما 
 يلي:

، فمنها للمفرد ومنها للمثىن، ومنها 1على ألفاظ خمتلفة : اختالف صيغ املواصالت إذ أهنا جاءتأوال
 2للجمع ومنها للمؤنث، ومنها للمذكر، فأغىن اختالف صيغها عن اختالف إعراهبا.

                                                             

 .37، ص 13السبوطي، األشباه والنظائر يف النحو، ج  -1 
 .37، ص 13املرجع نفسه، ج  -2 
 .201ه(، املقرب، حتقيق: أمحد عبد الستار اجلواري، عبد اهلل اجلبوري، د.ط، ص 223ابن عصفور علي بن مؤمن، )ت  -3 
 .732، ص 17احليدرة، كشف املشكل يف النحو، ج  -4 
، عباس حسن، النحو الوايف، مكتبة حملمدي، 040، ص 10ابن عصفور بن مؤمن، الشرح الكبري،، حتقيق: صاحب أو اجلناح، د.ط، ج  -5 

 .240، ص 10م، ج 3114ه/0731، 10بريوت، لبنان، ط 
 .272، ص 13الغالييين، جامع الدروس العربية، ج  -6 
 .047م، املؤسسة اجلامعية، بريوت، لبنان، ص 0334ه/0704، 10علوش مجيل، اإلعراب والبناء دراسة يف نظرية النحو العريب، ط -7 
 .241، ص 10، عباس، النحو العريب، ج 000، ص 12ابن يعيش، شرح املفصل، ج  -8 
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 : وقد يكون بناؤها ملشاهبتها احلروف، فقد أشبهت احلروف من وجهني:ثانيا

 3إهنا تدل على معىن يف غريها. .0
 4وصول كاحلرف يفسر ما بعده.ألن امل احتياجها إىل ظاهر يفسرها، .3

 الموصوالت واإلبهام: ثالثا

ألنه ال يتمحض إىل ظاهر وال مضمر، وقد  إن املوصوالت مجيعها من املبهمات، ومسي املبهم مبهما،
 5."أي ليس فيه عالمة ختالف سائر لونه" "فرس هبيم" اشتقت التسمية من خالل قول العرب:

 منها: (،)مرتني دونتناوقد ورد هذا النوع من األمساء يف م

  :الذي 

، ثابت االمسية يف نفسه مع صرف النظر عن 6لذا: الذي اسم مبهم، مبين، معرفة، ال يتم إال بصلة
 ، خيتص باملفرد املذكر.7الصلة

قي، أم لغري العاقل فنحو: ، فمثاله على العاقل، الذي فاز باملسابقة صدي8سواء أكان عاقال أم غري عاقل
 ووزنه، فيأيت يف حمل رفع أو نصب أو جر، هو البدر، ويعرب حسب موقع منعوته يف اجلملة مي ليالالذي يظ

 9فعل( فالالم فاء الكلمة والذال عينها والياء المها.)

 .)مرة واحدة( تنانلذي( يف مدو )ا وقد ورد هذا االسم

 

 
                                                                                                                                                                                              

 .074، ص 10احليدرة، كشف املشكل يف النحو، ج  -1 
 .071، ص 10املرجع نفسه، ج  -2 
 .734-732، ص 17املرجع نفسه، ج  -3 
 .734، ص 17املرجع نفسه، ج  -4 
 .33-31، اللبدي، معجم املصطلحات، ص 075-077، ص 10احليدرة، كشف املشكل يف النحو، ج  -5 
 .375، ص 15ابن منظور، اللسان، ج  -6 
ألنصاري، شرح اللمحة البدرية يف علم العربية أليب حيان األندلسي، حتقيق ابن هشام، عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ا -7 

 .325، ص 10، ج 13صالح رواي، ط 
ه(، شرح األمشوين على ألفية اين مالك، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه 311األمشوين، أبو احلسن نور الدين علي بن حممد بن عيسى، )ت  -8 

 .034، ص 10، د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، جحسن أمحد، إشراف امييل بديع يعقوب
 .031الفارسي، أبو احلسن بن أمحد، املسائل العضديات، حتقيق شيخ الراشد، د.ط، منشورا ت وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية، ص  -9 
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 [13، سورة النبأ﴿ الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن﴾ ] : يف قوله تعاىل ولالنموذج األ

 الذي: اسم موصول مبين على السكون املقدر على آخره يف حمل جر نعت. -
 هم: ضمري منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ. -
 ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر. [:اهلاء]حرف جر،  ]يف[: فيه: -

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خمتلفون: خرب مرفوع -
 "خمتلفونـــ ": الذي صفة ثانية للنبأ، وهم مبتدأ، وفيه متعلقان ب"الذي هم فيه خمتلفون" ،

 1وخمتلفون خرب هم، واجلملة صلة الذي.
 "فمن فسر النبأ العظيم بالقرآن، وقال: اختالفهم فيه قوهلم: إنه سحر، "الذي هم فيه خمتلفون :

كهانة، أو حنو ذلك مما قالوه يف القرآن، ومن فسر النبأ العظيم بالبعث: قال: اختالفهم فيه: فمن   أو شعر، أو
مصدق به، وهم املؤمنون، ومن مكذب به، وهم الكافرون، ومن فسره بنبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم؛ قال: 

 2اختالفهم فيه كاختالفهم يف القرآن.

 ذبوا به.أي: األمر الذي شك فيه كفار قريش وك

 :من 

، ويستعمل يف األصل للعاقل وقد يستعمل يف غريه لعارض شبيه به، 3من: اسم موصول مبين على السكون
ويكون بلفظ واحد للمذكر واملؤنث مفردا كان أو مثىن أو جمموعا مييز من خالل العائد إليه، واألكثر يف ضمريه 

ُهم مَّن ، كقوله تعاىل: 4اعتبار اللفظ ُهم مَّن الَّ يُ ْؤِمُن بِِه َورَبَُّك َأْعَلُم بِاْلُمْفِسِديَن﴾ ]﴿ َوِمن ْ سورة يُ ْؤِمُن بِِه َوِمن ْ
ُهم مَّن َيْسَتِمُعوَن ِإَلْيَك ، كقوله تعاىل: 5وجيوز أن يعترب املعىن، [41، يونس َوَلْو  َأَفأَنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ  ۚ  ﴿ َوِمن ْ

من( املوصولة ليست كالذي وأخواهتا من حيث إهنا أوغل يف شبه و)[، 42، سورة يونسَكانُوا اَل يَ ْعِقُلوَن﴾ ]
 7املوصولة. -ما- ، كما أهنا ال توصف وال يوصف هبا شأهنا شأن6احلرف لكوهنا مبنية على حرفني

                                                             

 .7401حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
 .232حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه، ص الشيخ  -2 
 .011، ص 12ابن يعيش، شرح املفصل، ج -3 
 .020-021، 10الصبان، حاشية الصبان، ج  -4 
 .020، ص 10الصبان، حاشية، ج  -5 
 .331، ص 10األسرتباين، شرح شافية ابن احلجاب، ج  -6 
 .013ص ، 12ابن يعيش، شرح املفصل، ج  -7 

https://surahquran.com/78.html
https://surahquran.com/78.html
https://surahquran.com/10.html
https://surahquran.com/10.html
https://surahquran.com/10.html
https://surahquran.com/10.html
https://surahquran.com/10.html
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املوصولة دون سائر املوصوالت ميكن أن يستغىن هبا عن تعداد األمساء املوصولة  "من"إىل أن  وميكن اإلشارة
﴿ َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب ، كقوله تعاىل: 1مجيعها، إن تتضمن أي معىن من معاين املوصوالت األخرى

ْل َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحْسُبُه  ِإنَّ اللََّه  وَكَّ [، 13، سورة الطالقبَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا﴾ ]َوَمن يَ ت َ
 .مرة واحدة() من( يف مدونتا) وقد ورد هذا االسم

ُن َوَقاَل  لرُّوُح َواْلَماَلِئَكُة َصفًّا﴿ يَ ْوَم يَ ُقوُم ا: يف قوله تعاىل: النموذج األول الَّ يَ َتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّْحمَٰ
 [30، النبأَصَوابًا﴾ ]

 يوم: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 تقوم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الروح: -
 و: حرف عطف. -
 املالئكة: اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
 صفا: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 .ال: حرف نفي -
واو  ة و ]الواو[النون ألنه من األفعال اخلمسيتكلمون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت  -

 اجلماعة: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
 .داة حصرإال: أ -
 من: اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع بدل. -
 .أذن: فعل ماضي مبين على الفتح -
 : ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر حبرف جر.]اهلاء[: حرف جر، له: ]الالم[ -
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.الرمحان: فاعل مرفوع  -
 وقال صوابا: صفة املفعول املطلق. -
 "يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحان وقال صوابا:" 

يف حمل جر بإضافة الظرف  "واملالئكة"يقوم الروح كلمون، ومجلة ظرف متعلق بال ميلكون، أو بال ي ومي
داة حصر، ومن ال يتكلمون تأكيد لقوله ال ميلكون، أو مستأنفة، وإال أ : مصطفني، ومجلةإليها، وصفا حال، أي

الكالم غري موجب، ومجلة أذن صلة من، وله متعلقان  ألن  يتكلمون، أو نصب على االستثناء،بدل من الواو يف

                                                             

 .021اخلويسكي، ظاهرة االستعفاء يف قضايا النحو والصرف، ص  -1 
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حمذوف، أي: قوال بإذن، والرمحان فاعل، وقال فعل ماض، وفاعل مسترت، تقديره: هو، وصوابا صلة ملصدر 
 1صوابا.

 "ال من أذن له الرمحان وقال صوابا":يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إ  

 منه خطابا أي ال يتكلم أحد يومئذ إال من أذن له اهلل. "ال ميلكون" متعلق بقوله "يوم"

ذا كان املقام أعيدت مبعناها لتقرير املعىن إ "ال ميلكون منه خطابا"مؤكدة جلملة  "ال يتكلمون" ومجلة
التوصل به إىل الداللة على أبطال زعم املشركني شفاعة أضامهم هلم عند اهلل، وهي داللة  حقيقا، فالتقرير لقصد

تكلمهم بدون إذن نفيت شفاعتهم إن الشفاعة كالم من له وجاهة وقبول عند  نفيبطريق الفحوى فإنه إذا 
 سامعه.

من جمرور ومفعول به،  "ميلكون" "متعلقانــــ "بني املستثىن واملستثىن منه ب عليها االستثناء لبعد ماوليبىن 
 ."ميلكون"عائد إىل ما عاد إليه ضمري  "يتكلمون"وظرف، ومجلة أضيف هلا، وضمري 

ن له إال من أذ"وقوله  خطابا"ال ميلكون منه "مثل القول يف ختصيص  "ال يتكلمون"والقول يف ختصيص 
فاالستثناء منه يفهم االستثناء  "وال يتكلمون" وإذ قد كان مؤكدا لضمري "ال ميلكون"استثناء من ضمري  "الرمحان

 من املؤكد به.

والقيام: الوقوف وهو حالة االستعداد للعمل اجلد وهو من أحوال العبودية احلق اليت تستحق إال اهلل تعاىل، 
أي ألن ذلك من الكربياء املختصة باهلل  "رجال قياما فليتبوأ مقعده من النارمن أحب أن يتمثل له ال"ويف احلديث 

 تعاىل.

 الروح: اختلف فيه املراد منه اختالفا أثاره عطف املالئكة عليه فيقل هو جربيل.و 

 وختصيصه بالذكر قبل ذكر املالئكة املعطوف عليه لتشريف قدره بإبالغ الشريعة، وقيل املراد: أرواح بين آدم 

والالم لتعريف اجلنس: فاملفرد معها واجلمع سواء واملعىن: يوم حتضر األرواح لتودع يف أجسادها، وعليه 
 مستعمال يف حقيقته وجمازه. "يقوم" يكون فعل

أي ويقوم املالئكة صفا، والصف اسم لألشياء الكائنة يف مكان جبانب بعضها  "الروح"عطف  "املالئكة"و
وهو تسمية  "مث أوتوا صفا" ويف قوله "فاذكروا اسم اهلل عليها طواف"وله تعاىل بعضا كاخلط، وقد تقدم يف ق

                                                             

 .7432حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
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باملصدر من إطالق املصدر على اسم الفاعل، وأصله للمبالغة مث صار امسا، وإمنا يصطف الناس يف مقامات اليت 
 يكون فيها أمر عظيم فصف املالئكة تعظيم اهلل وخضوع له.

أذن له، إذا استمع إليه قال تعاىل إباحة فعل للمأذون، وهو مشتق من: واإلذن: اسم للكالم الذي يفيد 
السمع،  أي استمعت وأطاعت إلرادة اهلل، وأذن: فعل مشتق من اسم اإلذن وهي جارحة "وأذنت لرهبا وحقت"

فأصل معىن أذن له: أمال أذنه، أي مسعه إليه يقال: أذن يأذن كفرح، مث استعمل يف الزم السمع وهو الرضى 
باملسموع فصار أذن مبعىن رضي مبا يطالب منه أو ما شأنه أن يطلب منه، وأباح فعله، ومصدره إذن بكسر اهلمزة 

 درين لقصد التفرقة بني املعنيني.وسكون الذال فكأن اختالف صيغة املص

 أي من أذن له يف الكالم. "ال يتكلمون"حمذوف دل عليه  "أذن"ومتعلق 

ريد التكلم ال يستطيعه أو تعرتيه رهبة فال يقدم على الكالم حىت يستأذن اهلل ومعىن أذن الرمحان: أن من ي
خروي فإذا ألقى عند أهل املكاشفات يف العامل اآل فأذن له، وإمنا يستأذنه إذا أهلمه اهلل لالستئذان فإن اإلهلام إذن

 ان االستشفاع للناس حىت يأتو اهلل يف النفس أن استأذن اهلل كما ورد يف حديث الشفاعة مىت إحجام األنبياء ع
 يفتح اهلل وجل مث فانطلق فأيت حتت العرش فأقع ساجد الريب عز"قال يف احلديث  ،حممد صلى اهلل عليه وسلم

 ."امد وحسن الثناء عليه شيئا مل يفتحه على أحد قبلي مث يقول: ارفع رأسك واشفع تشفععلى من حم

قبول الشفاعة  أي ملن علموا أن اهلل، يرتضى "إال ملن ارتضىوال يشفعون "وقد أشار إىل هذا القول تعاىل 
 هلام يف ذلك العامل ال يعرتيه اخلطأ.وهم يعملون ذلك بإهلام وهو من قبيل الوحي ألن اإل

أي وقد قال املأذون له يف الكالم  املوصولجيوز أن تكون يف موضع احلال من اسم  "وقال صوابا"ومجلة 
 ى اهلل. الكالم إذا علم أنه سيتكلم مبا يرضصوابا، أي بإذن اهلل له يف

أن من ال يقول الصواب ال أي وإال من قال صوابا وعلم  "أذن له الرمحان"وجيوز أن تكون عطفا على مجلة 
 .يؤذن له

مستعمل يف معىن املضارع، أي ويقول صوابا، فعرب عنه باملاضي إلفادة حتقق ذلك، أي  "وقال صوابا" وفعل
 يف علم اهلل.

على مقام اجلاللة إمياء على أن إذن اهلل ملن يتكلم يف الكالم أثر من آثار رمحته  "الرمحان"إطالق صفة و 
 1ألنه أذن فيما حيصل به نفع ألهل احملشر من شفاعة أو استغفار.

                                                             

 . 52-53-50مساحة األستاذ اإلمام الشيخ حممد الظاهر ابن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ص  -1 
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أي: يوم يقوم جربيل عليه السالم واملالئكة مصطفني، ال يشفعون إال ملن أذن له الرمحان يف الشفاعة، وقال 
 .حقا وسدادا
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 :الجرحروف أوال: 
 تعريف حروف الجر: -1

 تتكون من كلمتني كلمة احلروف وكلمة اجلر. حروف الجر

 2.تقلباكالذي يقع على حافة الشيء، ويكون  ، الطرف 1: الطرف واجلانبلغة الحرف

، أو هي معىن غري مستقل بالفهم 3ما دل على معىن يف غريه"" الغالييين بأنه: عرفه مصطفى اصطالحا
أي ما جاء مبعىن وليس باسم وال  ،4)يف( ويتجدد معىن حلرف من خالل اقرتانه بالكلمات داخل اجلملة مثل
 5.فعل

 7املادة اللغوية )جزر(. من، وهي مأخوذة 6: اجلذبالجر لغة

 8: حالة إعرابية خاصة باألمساء وهلا عالمة أصلية هي الكسرة.اصطالحا

هي حروف ختتص جبر األمساء اليت تدخل عليها وهذه التسمية عند البصريني، وأما املتوفني فيسموهنا 
حروف الصفات أحيانا أخرى، ألهنا حتدث يف  هنا تربط االسم والفعل، ويسموهناحروف اإلضافة أحيانا، أل

 9االسم صفة من الظرفية أو غريها.

وحروف اجلر هي القسم الثالث من أقسام حروف املعاين، جتر األمساء اليت تدخل عليها وقد اختلف 
النحاة يف عددها لكن بعضهم أدخل بعض احلروف وبعضهم مل يدخلها، عدد حروف اجلر أربعة عشر حرفا 

 ، ولكن املشهور عدد عشرون حرفا وقد ذكر ابن مالك يف ألفيته على حروف اجلر حيث قال: "من"وأمها 

 حىت، خال، حاشا عدا، يف، عن، على هاك حروف اجلر وهي: من، إىل

 1والكاف والباء ولعل ومىت                مد، منذ، رب، الالم، كي، واو، وتا    
                                                             

 .711 ص ،13 ج م،3112ه/0732 مصر، ،القاهرةابن منظور، لسان العرب، دار احلديث،  -1 
 .53، ص 10م، ط 3113ه/0731حممد حسني العزة، احلروف واألدوات وتأثريها عل األمساء واألفعال، دار عامل الثقافة، عمان، الردن،  -2 
 .01، ص 10ج  مصطفى الغاليين، جامع الدروس العربية، تح: جمدي فتحي السيد،/ دار التوفيقية للرتاث، القاهرة، -3 
 .23، ص 10حسن حممد نور الدين، الدليل إىل قواعد اللغة العربية دار العلوم العربية، بريوت، لبنان، ط  -4 
 .013، ص 10م، ط 3110ه/0733حممد سليمان عبد اهلل األشقر، معجم علوم اللغة العربية، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان،  -5 
 .231م، ص 0333ه/0731الفريوز آبادي، القاموس احمليط، دار الفكر، بريوت، لبنان، حممد الدين بن يعقوب،  -6 
 .255ابن منظور، لسان العرب، ص  -7 
 .020حممد سليمان عبد اهلل األشقر، معجم علوم اللغة العربية، ص  -8 
 .12ص ، 12، ج 15م، ط 0343ه/0233ابن هشام األنصاري، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،  -9 
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 أقسام حروف الجر:-2

 :  تصاصمن حيث االخأقسام حروف الجر  2-1

 2تقسم حروف اجلر إىل ثالثة أقسام:

شا، عذا، يف، عن، على، الالم، : من، إىل، خال، حاقسم مختص باالسم الظاهر والضمير (أ
 .اءالب

لقسم، الكاف، لعل، ا: حىت، مذ، منذ، رب، واو القسم، تاء قسم مختص باالسم الظاهر (ب
 يف، كي.
 : وهو لوال.قسم مختص بالتصميم (ت

 أقسام حروف الجر من حيث األصالة والزيادة:  2-2

 تقسم حروف اجلر من حيث األصالة والزيادة إىل ثالثة أقسام هي:

  حرف جر أصليNon redondant préposition وهي احلروف اليت تؤدي معىن جديدا يف :
ذ، كي، الالم، من، إىل، عن، على، حىت، م) اجلملة وتصل بني عاملها واالسم اجملرور وتتمثل يف ما يلي:

 3.الواو، التاء، الكاف(
 حرف جر ذائدRedondant préposition  كخروجها هلا دخوهلا  : وهي احلروف اليت ال متعلق

وبا حمال، وتتمثل بعدها جمرورا لفظا مرفوعا أو منص وتعمل على تقوية املعىن يف اجلملة، ويكون إعراب االسم
 4)من، الباء، الالم، الكاف( يف ما يلي:

 حرف جر تشبيه بالزائدQuaisrdudant préposition تاج إىل متعلق قبله : وهو حرف ال حي
، وهي حروف جتر االسم بعدها لفظا فقط وتفيد معىن جديدا يف 5ستغناء عنه معىن وإعرابوال ميكن اال

 6.اجلملة وال متعلق هلا وهي )رب، خال، عدا، حاشا(

 :كقول الشاعر

 032مهفهة هلا فرع وجيد  سيلة اخلدين بكرورب أ
                                                                                                                                                                                              

 .035ناصر لوحيشي، ذهبية يورويس، املنصوبات واجملرورات يف اللغة العربية، حنوها وصرفها، دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان، ص  -1 
 .035لوحيشي، ذهبية يورويس، املنصوبات واجملرورات يف اللغة العربية، حنوها وصرفها، دار الراتب اجلامعية، بريوت، لبنان، ص  -2 
 .371، ص 13م، ط 3102ه/0727عاطف فضل حممد، النحو الوظيفي، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان،  -3 
 .371عاطف فضل حممد، النحو الوظيفي، املرجع نفسه، ص  -4 
 .425 ، ص10، ط 3133عبد اللطيف حممد اخلطيب، سعد عبد العزيز مصلح، حنو العربية، دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت،  -5 
 .371عاطف فضل حممد، النحو الوظيفي، املرجع السابق، ص  -6 
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  رب: حرف جر تشبيه بالزائد. -
 1.أنه مبتدأ علىأسيلة: اسم جمرور لفظ مرفوع حمال  -

وتقسم حروف اجلر بالنظر لعدد األحرف اليت تتشكل منها إىل أحادية أو مفردة وإىل ثنائية وثالثية 
تقسيمات حبسب ذروهتا أو مدخالهتا أو ورباعية، فهذه التقسيمات اليت تواتر استخدامها من كتب العلماء هي 

 األصالة والزيادة بنيتها.

 حرف( منها:15) يف مدونتنا وقد ورد هذا النوع من احلروف

 :عن 

: 2مسا إذا دخل عليها حرف جر، وحرف اجلر عن له معان متعددةمسا وحرفا، وتكون الفظ مشرتك يكون ا
 )يف(. مبعىن )بعد(، مبعىنستغاثة، التعليل اجملاوزة، البدل، االستعالء واال

 وقد ورد هذا احلرف يف مدونتنا )مرتني(:

 [11، سورة النبأ﴿ َعمَّ يَ َتَساَءُلوَن﴾ ] : يف قوله تعاىلالنموذج األول

 عم يتساءلون: عم أصله" عن ما". -
ستفهام إذا م حذف ألف ما يف االوقد تقد، "عن" ــــعن: حرف جر وما اسم استفهام جمرور ب -

لف وقد تقدم أنه جيوز ضرورة أو يف قليل من الكالم رف جر يف األكثر وقرء عم بإثبات األدخل عليها ح
 وعليه قول حسان بن ثابت: 

 كخنزير مترغ يف رماد على ما قام يشتمين لئيم

 3لشأن.ستفهام لتخفيف الظاهر أن عم متعلق بــــــ "يتساءلون" واالوا

)واو  يتساءلون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة والواو -
 ماعة( ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.اجل

 .عما يتساءلون(، أي عن أي شيء يتساءلون؟ عن أمر القيامة وهو النبأ العظيم) -

                                                             

 .744، ص 13، ج 10، ج 10، ط 0333عزيز نوال باييت، املعجم املفضل يف احملو العريب، دار الكتب العلمية، لبنان،  -1 
فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت،  حسن بن قاسم املرادي، اجلىن الداين يف حروف املعاين، تح: فخر الدين قباوة، حممد ندمي -2 

 .207، ص 10م، ط 0333ه/0702
 .7401، ص 10، م  17م، ط 0330ه/0741حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، داران كثري، دمشق، بريوت،  -3 
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عن نبأ عظيم وهو افتتاح تشويق مث هتويل، ملا سيذكر بعده وافتتاح الكالم باالستفهام عن تساؤل مجاعة 
مث التفصيل احملصلة  مألوف ومن تشويق بطريقة اإلمجال فهو من الفواتح البديعة ملا فيها من أسلوب عزيز غري

كان   بعد يف نفس السامع، وعم يتساءلون عن أي شيء يسأل بعض أهل مكة بعضا، وقد لتمكن اخلرب اآليت
 أهل مكة يف البعث فيما بينهم أو يسألون الرسول صلى اهلل عليه وسلم واملؤمنني عنه استهزاء.التساؤل من 

أي عن أي شيء يسأل كفار قريش بعضا، أي يتساءلون عن اخلرب العظيم، أال وهو القرآن الكرمي الذي 
 املوصول امليم )ما(.، وهذا مادل عليه حرف اجلر )عن( مع جمروره اسم يف البعث الذي كذبوا به الكفارينبئ 

 [12َعن النََّبِإ اْلَعِظيِم" ]النبأ، اآلية ": يف قوله تعاىل النموذج الثاني

 عن النبأ العظيم:

 .عن: حرف جر -
 .النبأ: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره -
 .العظيم: نعت جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره -
 ""كالم مستأنف مسوق لبيان ذلك الشيء فهو متعلق مبحذوف دل عليه   :عن النبأ العظيم

 1ألن عم صلة، أي: يتساءلون عن النبأ العظيم، فهو عطف بيان حنوي. "يتساءلونـــ "يتساءلون وليس صلة ل
 :عن النبأ العظيم، يعين اخلرب اهلائل املقطع الباهر، قال قتادة وابن زيد 

 2.وقال جماهد: هو القرآنالنبأ العظيم: البعث بعد املوت، 

وقد قال أبو جعفر "مث أخرب اهلل" نبيه صلى اهلل عليه وسلم عن الذي يتساءلون فقال: يتساءلون عن النبأ 
 العظيم أي اخلرب العظيم.

 أي اخلرب العظيم الشأن الذين تساءلوا عنه.

 :في 

)على( ومبعىن ) الياء( ومبعىن ) إىل( حرف جر له تسع معان: الظرفية، املصاحبة، التعليل، املقايسة مبعىن 
 وقد تكون زائدة.

 س مرات(: )مخ وقد ورد هذا احلرف يف مدونتنا

                                                             

 .7401حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
 .0353ل بن عمر كثري القرشي الدمشقي، ص احلافظ أيب الفداء امساعي -2 
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 [13، سورة النبأ﴿ الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلُفوَن﴾ ]: يف قوله النموذج األول

 بين على الكسر يف حمل جر.: ضمري متصل م[اهلاء]: حرف جر، [يف]فيه:  -
 مة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.خمتلفون: خرب مرفوع وعال -
 ه جار وجمرور متعلقان مبا بعدمها.في "فيه خمتلفون": -
 1خمتلفون: خرب املبتدأ مرفوع، واجلملة االمسية صبة املوصول ال حمل هلا. -

دق ومكذب، فكذلك اختالفهم وقوله: "الذي هم فيه بني مص الذي هم فيه خمتلفون"" قوله تعاىل
يقول تعاىل ذكره: الذي صاروا هم فيه خمتلفون فريقني به مصدق، وفريق به مكذب يقول تعاىل ذكره: خمتلفون" 

 فتساؤهلم بينهم يف النبأ الذي هذه صفته.

 ل:وبنحو ذلك قال أهل التأوي

ن النبأ الذي هم فيه خمتلفون البعث بعد املوت، حدثنا ابن محيد، قال مهران، عن سعيد، عن قتادة ع
 2فصار الناس فيه فريقني مصدق ومكذب فأما املوت فقد أقروا به، ملعاينتهم إيان واختلفوا يف البعث بعد املوت.

قال مصدق  ثنا ابن دور عن معمر عن قتادة: "الذي هم فيه خمتلفون" حدثنا ابن عبد األعلى: قال
 3ومكذب.

 : يعين أن الناس فيه على قولني مؤمن أي مصدق وكافر أي مكذب."يه خمتلفون"ف

َواًجا﴾ ]قوله تعاىل : النموذج الثاني  [10، سورة النبأ﴿ يَ ْوَم يُنَفُخ ِفي الصُّوِر فَ َتْأتُوَن َأف ْ

 يوم: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة. -
 مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة.ينفخ: فعل  -
 يف: حرف جر مبين على السكون. -
 وعالمة جره الكسرة. "يف" ــــالصور: اسم جمرور ب -
 "يوم ينفخ يف الصور فيأتون أفواجا" يوم: بدل من يوم الفصل. -

ينفخ يف الصور  وأجاز أبو البقاء أن يكون بدال من ميقاتا، أو منصوب بفعل حمذوف تقديره: أعين، ومجلة
 1فتأتون: عطف على ينفخ.

                                                             

 .234، اجمللد العاشر، ص 10م، ط 3113ه/0721حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه، دار ابن كثري، دمشق، بريوت،  -1 
 ، إىل املصنف وعبد بن احلميد وابن املنذر.3/215عزاه السبوطي، يف الدار املنثور،  -2 
 عن معمر به. 3/273عبد الرزاق يف تفسريه  أخرجه -3 
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"يوم" على  إىل مجلة "ينفخ يف الصور" فانتصب"يوم ينفخ يف الصور" بدل من "يوم الفصل"، وأضيف يوم 
الظرفية وفتحته فتحة اإلعراب ألنه أضيف إىل مجلة وهلما معرب وهو املضارع، وفائدة هذا البدل حصول التفضيل 

 ال يوم الفصل.ال الفصل وبعض أهو لبعض أحو 

بعض فراغه وينحت من اخلشب أو من النحاس،  بوق، وهو قرن ثور فارغ الوسط مضيقالصور: هو ال
ينفخ فيه الناقه فيخرج منه الصوت قويا لنداء الناس إىل االجتماع، وأكثر ما ينادى به اجليش واجلموع املنتشرة 
لتجتمع إىل عمل يريده األمر بالنفخ، وبين "ينفخ" إىل النائب لعدم تعلق الغرض مبعرفة النافخ وإمنا الغرض معرفة 

 2حصوله. وصورةادث العظيم هذا احل

والنفخ يف الصور جيوز أن يكون متتأل هليئة دعاء الناس وبعثهم إىل احلشر هبيئة مجيع اجليش املتفرق لراحة أو 
ن م، وجيوز أن يكون نفخ حيصل به األحياء ال تعلم صفته فألتبع عدو فال يلبثون أن جيتمعوا عند مقر أمريه

د بعد لدنيا، فيكون النفخ هنا معربا عن أمر التكوين اخلاص وهو تكوين األجساأحوال اآلخرة ليست على أحوال ا
، وقد ورد يف اآلثار إن امللك املوكل هبذا النفخ هو إسرافيل، وقد تقدم ذكر ذلك هاا يف بقاياوبث أرواحه اباله

 3غري مرة.

بِِثيَن ِفيَها َأْحَقابًا﴾ ]قوله تعالى النموذج الثالث:   [23، سورة النبأ﴿ الَّ

 لبثني: حال منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل. -
 ــــــ: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر ب[ها]فيها: يف: حرف جر مبين على السكون.  -

 ."يف"
 أحقابا: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. -
 بثني فيها أحقابا""ال: 
 البثني: حال مقدرة من الضمري املستكن يف الطاغني. -
 4أحقابا: ظرف متعلق بالبثني. -
 "إن األحقاب مهما امتدت وتراخى هبا الزمن، فهي متناهية عن كل حال : "البثني فيها أحقابا

 قيل يف اجلواب عن هذا السؤال وجوه منها: 5وعذاب الكفار غري متناه

                                                                                                                                                                                              

 .7433حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
 .20، د.ط، اجلزء الثالثون، ص 0317مساحة األستاذ الشيخ حممد الطاهر عاشور، التحرير وللتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  -2 
 .20عاشور، التحرير والتنوير، ص  مساحة األستاذ الشيخ حممد الطاهر -3 
 .7432حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -4 
 .7432نفس املرجع، ص  -5 
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احلسن قال: إن اهلل تعاىل مل جيعل ألهل النار مدة بل قال البثني فيها أحقابا فو اهلل ما روي عن  .0
 ما هو إال أنه إذا مضى حقب دخل حقب إىل األبد وليس لألحقاب مدة إال اخللود.

فيها أحقابا ال إن لفظ األحقاب ال يدل على هناية، واحلقب الواحد متناه، وللمعىن أنه يلبثون  .3
 1ردا وال شرابا إال محيما وغساقا، فالتوقيت ألنواع العذاب ال توقيت للبث واملكوث.يذوقون فيها ب

 لكافرين"البثني فيها أحقابا": حيث إن جهنم كانت يومئذ ترصد أهل الكفر الذين أعدت هلم ل 
حر مرجعا ماكثني فيها دهورا ال هناية هلا قدرت بثمانني سنة من سنوات السماء ال يطعمون فيها ما يربد 

عادال  وأهل النار هنم جيازون بذلك جزاءالسعري عنهم وال شرابا يرويهم إال ماءا حارا، وصديد الكفار 
 ألعماهلم اليت كانوا يعملوهنا.

 [24، سورة النبأ﴿ الَّ َيُذوُقوَن ِفيَها بَ ْرًدا َواَل َشَرابًا﴾ ]النموذج الرابع: 

 ال: حرف نفي مبين على السكون. -
الواو:  يذوقون: يذوق: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، -

 اجلماعة ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. واو
حرف جر مبين على السكون، ]ها[: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر فيها: ]يف[:  -
 ".بـــــ "يف

 بردا: مفعول به منصوب وعالمة تنوين الفتح. -
  "فهي حل من الضمري يف البثني، البثني غري ذائقني، "ال يذوقون فيها بردا": مجلة "ال يذوقون

وقيل مستأنفة وال نافية و"يذوقون" فعل مضارع مرفوع وفيها متعلقان بــــ  "أحقاباــــ "و صفة لحال متداخلة أ
 2"يذوقون"، وبردا مفعول به.

 جمرد إحساس  تذوقها اهل النار جمرد تذوق، وال"ال يذوقون فيها بردا": أي أن هذا الربود لن ي
 3حلميم والغسلني.وال شعور، وإذا أرادوا شرابا يطفئ عطشهم وخيفف حر النار، فليس أمامهم إال ا

  جهنم بردا لقلوهبم وال شرابا طيبا يتغذون به، قال ابن قون فيها بردا": أي ال جيدون يف "ال يذو
 4جرير وقيل املراد يقوله ""ال يذوقون فيها بردا" يعين النوم.

 .ال يذوقون فيها بردا": أي أهنم يف جهنم ال جيدون بردا لقلوهبم" 

 [30، النبأ ُعوَن ِفيَها َلْغًوا ﴾ ]﴿ الَّ َيْسمَ النموذج الخامس: 
                                                             

 .7432حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
 .7432حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -2 
 .31بد اهلل الطويل، واحة التفسري، ص أمحد بن أمحد حممد ع -3 
 .0357أيب الفداء امساعيل بن عمر كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، ص  -4 
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 .ن على السكو ال: حر فنفي مبين -
يسمعون: ]يسمع[: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة،  -

 الواو: واو اجلماعة ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
فيها: ]يف[: حرف جر مبين على السكون، ]ها[: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر  -
 بـــــ "يف".
 لغوا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. -
  :"يسمعون" فعل مضارع مرفوع، جلملة حال من املتقني وال النافية، و"ا"ال يسمعون فيها لغوا

 1يسمعون ولغوا مفعول به.والواو والفعل فيهات زفيها متعلقان 
 :"عيم أهل اجلنة أهنم ال يسمعون فيها كذبا وال نفاقا وال خداعا وال  من ن "ال يسمعون فيها لغوا

 2كالما ساقطا وباطال "ال يسمعون" أي يف اجلنة "لغوا" كالما خاليا من الفائدة.
 :"أي ال يسمعون فيها باطال من القول. "ال يسمعون فيها لغوا 

 :من 

ة، يكون زائدا أو غري زائد، إذا كانت زائدة البد من توفر شرطني: األول أن يكون جمرور هبا نكر  حرف جر
ء الغاية، العناية املكانية، والزمانية، ابتدا هام أو هني، وغري الزائد له أربعة عشر معىنوالثين أن يسبقها نفي أو استف

عىن الباء معىن يف معىن تهاء للغاية، االستعالء، الفصل مبالنالتبعيض، بيان اجلنس، التعليل، اجملاورة، مبعىن "عن" ا
 3القسم موافقة رب.

 وقد ورد يف هذا احلرف يف مدونتنا ثالث مرات:

اًجا﴾ ]قوله تعاىل النموذج األول:   [14، النبأ ﴿ َوَأنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّ

 أنزلنا: ]أنزل[: فعل ماضي مبين على السكون، ]نا[: ضمري متصل يف حمل رفع فاعل. -
 من: حرف جر مبين على السكون الذي حرك إىل الفتح اللتقاء الساكنني. -
 املعصرات: اسم جمرور بــــ "من"  وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره. -
 ماءا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. -
 اجا: نعت منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.ثج -

                                                             

 .7435حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
 .35أمحد بن أمحد حممد عبد اهلل الطويل، واحة التفسري، ص  -2 
 .411، ص 0355آن، تح: يوسف جنايت، دار الكتب املصرية، الفراء، معاين القر  -3 
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 زلنا فعل وفاعل ومن املعصرات متعلقان بأنزلنا، ومناء مفعولأنزلنا من املعصرات ماءا ثجاجا": أن 
 1به ، وثجاجا صفة.

د تعاىل يف نظام املوجودات، وجعلها منشأ شبيها حبياة بعخرى من األحوال اليت ـودعها اهلل الل حبالة أاستد
سحبة على من األ املطرمن ذرات دقيقة، وتلك حالة إنزال ماء اقرتاب منه ومنشأ ختلق املوجودات  موت، أوشبه 
كانه، حىت بعد املوت بدليل من التقريب على م، فيكون ذلك دليال للناس على تصور حالة البعث 2األرض

 تضمحل من نفوس املكابرين شبه إحالة البعث.

اد السحابات اليت حتمل ماء املطر وأحدثها معصرة من أعصرة السحابة إذ املعصرات تضم امليم وكسر الص
 3آن هلا أن تعصر أي تنزل إنزاال شبيها بالعصر، والثجاج املنصب بقوة.

  أنزلنا من املعصرات ماءا ثجاجا": أي نزول املاء املضمر من السحب شدة اليت حان وقت"
 إمطارها.

 [33، النبأ َجَزاًء مِّن رَّبَِّك َعطَاًء ِحَسابًا﴾ ]﴿ تعاىل قوله النموذج الثاني: 

 جزاءا: مفعول مطلق لفعل حمذوف منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. -
 من: حرف جر منب يعلى السكون. -
: ضمري متصل سم جمرور بــــ "من" وعالمة جره الكسرة، ]الكاف[ربك: ]رب[: لفظ جاللة ا -
 مبين.

 منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. عطاءا: بدل من جزاء -
 منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. من جزاء حسابا: بدل -
 :"جزاهم اهلل بذلك جزاء جزاء مفعول مطلق لفعل حمذوف أي  "جزاءا من ربك عطاءا حسابا

ومن ربك نعت جلزاء، وعطاء بدل من جزاء، ويف هذا البدل سر لطيف وهو اإلملاع إىل أن ذلك تفضل 
فعول به، أي جزاهم عطاءا امل خمشري منصوبا جبزاء نصبمبين عل االستحقاق، وأعربه الز وعطاء وجزاء 

 4أو باق على مصدريته مبالغة.قيم مقام الوصف ت لعطاء واملعىن كافيا فهو مصدر أوحسابا نع
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 نه وإحسانه "جزاءا من ربك عطاءا حسابا": ومن ابتدائية أي جزاهم اهلل به وأعطامهوه بفضله وم
 1 وافرا شامال كثريا تقول العرب "أعطاين فأحسبين" أي كفاين ومنه "حسيب اهلل".ورمحته، حسابا أي كايف

  لدن اهلل وذلك تنويع بكرم هذا اجلزاء "جزاءا من ربك عطاءا حسابا": أي مبعىن صادر من
 2وعظم شأنه.
  :"أي جزاهم جزاء وأعطاهم عطاءا وحسابا أي كافيا وافيا."جزاءا من ربك عطاءا حسابا 

ِن اَل يَْمِلُكوَن ِمْنُه ِخطَابًا﴾ ]﴿قوله تعاىل النموذج الثالث:   [32، النبأسورة الرَّْحمَٰ

 الرمحان: بدل أو نعت من ربك جمرور وعالمة جره الكسرة. -
 ال: حرف نفي. -
ميلكون: ]ميلك[: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة، الواو:  -

 واو اجلماعة ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
 ل جر بـــــ "من".مبين على الضم يف حم متصل منه: ]من[: حرف جر، ]اهلاء[: ضمري -
 هرة على آخره.به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاخطابا: مفعول  -
 ميلكون" مستأنفة، ومنه  "الرمحان ال ميلكون منه خطابا": الرمحان بدل أو نعت لرب ومجلة "ال
 3لكون خربه.و مجلة ال مي ه وقرئ برفع الرمحان، فيكون مبتدأميلكون، وخطابا مفعول بمتعلقان 
  وقوله "الرمحان ال ميلكون منه خطابا": خيرب اهلل تعاىل أنه الرمحان الذي مشلت رمحته كل شيء

﴿ فَِإَذا َقَضْيُتم مََّناِسَكُكْم ميلكون منه خطابا" أي ال يقدر أحد على ابتداء خماطبته إال بإذنه، كقوله  "ال
نْ َيا َوَما َلُه ِفي اآْلِخَرِة ِمْن َفاذُْكُروا اللََّه َكذِْكرُِكْم آبَاءَُكْم  َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا َفِمَن النَّاِس َمن يَ ُقوُل رَب ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

 [211، البقرة َخاَلٍق﴾ ]
  رفع العذاب أو "الرمحان ال ميلكون منه خطابا": أي أن اهلل تعاىل ال أحد يقدر على خماطبته يف

 البالء يف ذلك اليوم.
 :الباء 

ن فأما الزائدة فقد ذكر النحويون أ بان: زائدة وغري زائدة،ص باالسم مالزم لعمل اجلر، وهي ضر حرف خمت
حبة، الطرفية، البدل، اجملاورة، االستعالء، عىن: اإللصاف، التعدية، االستعانة، التعليل، املصاهلا ثالثة عشر م

 1القسم، مبعىن "من"، ومعىن "إىل"، وقد ورد هذا احلرف يف مدونتنا مرتني. ،التبعيض
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 [10، سورة النبأ﴿ لُِّنْخِرَج ِبِه َحبًّا َونَ َباتًا﴾ ]قوله تعاىل النموذج األول: 

مبين على الكسر يف حمل جر به: ]الباء[: حرف جر مبين على الكسر، ]اهلاء[: ضمري متصل  -
 اسم جمرور.
 حبا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. -
 الالم وهيب متعلقة بأنزلنا أيضا  "خنرج به حبا": "خنرج" فعل مضارع منصوب بن املضمرة لعد
 2وحبا مفعول خنرج. "خنرجــــ "علقان بوبه مت

 هبا احلدائق والبساتني كثرية األغصان واألشجار والنخيل  ونباتا": أي خنرج "خنرج به حبا
ح يث يهرج اهلل به سنابل احلب كالقمناب وهذا االستدالل على البعث بإنزال املطر على األرض حعواأل

 3والذرة واألرز والفول وغري ذلك مما يأكله اإلنسان.
 ه بني املعصرات إىل األرض حبا "خنرج به حبا ونباتا": يقول تعاىل ذكره لنخرج باملاء الذي ننزل

 واحلب كل ما تضمنه الزرع اليت حتصد.

ابًا﴾ ]النموذج الثاني:  بُوا ِبآيَاتَِنا ِكذَّ  [20، النبأقوله تعالى ﴿ وََكذَّ

]كذب[: فعل ماضي مبين على الضم، ]الواو[: واو اجلماعة ضمري متصل مبين على  كذبوا: -
 السكون يف حمل رفع فاعل.

 لكسر.ب: حرف جر مبين على ا -
نتصل يف حمل جر  مة جره الكسرة وهو مضاف، ]ت[: ضمريوعال "ءآيات: اسم جمرور بـــــ "البا -

 مضاف إليه.
 ين الفتح.كذابا: مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه تنو  -
وكذبا مفعول مطلق أي  "كذبواــــ ""كذبوا بآياتنا كذابا": كذبوا فعل وفاعل وبآياتنا متعلقان ب -
  4تكذيبا.
 "كذابا": بني سبحانه وتعاىل ما أصاب الكفار من عذاب جهنم بسبب تكذيبهم ياتنا  كذبوا بآ

ياتنا كذابا" ما يشري إليه قوله "كذبوا بآء به من عند اهلل  وهذا للرسول صلى اهلل عليه وسلم والوحي الذي حا
ت الوحدانية وإثبات أي تكذيبهم لرسول اهلل قد بلغ منتهاه، فكذبوا مبا اشتملت عليه آيات اهلل تعاىل من إثبا

                                                                                                                                                                                              

 .0355كثري القرشي، تفسري القرآن العظيم، ص ايب الفداء امساعيل بن عمر بن   -1 
 .7403حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -2 
 .02أمحد بن أمحد عبد اهلل الطويل، واحة التفسري، ص  -3 
 .7437حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -4 

https://surahquran.com/78.html
https://surahquran.com/78.html
https://surahquran.com/78.html
https://surahquran.com/78.html


 اإلحالي غير التركيبي االتساق أدوات ................................................................ الثاني الفصل 

63 
 

صرحيا واضحا، مع وجود  وسلم وإثبات البعث واجلزاء باجلنة أو النار تكذيبالى اهلل عليه رسالة حممد ص
 1ديق فعاندوها ومل يؤمنوا هبا.دالئل التصالبينات و 
  حساب اهلل تعاىل بل كانوا "كذبوا بآياتنا كذابا": أن الطغاة والكفار كانوا ال خيافون عقاب و
 به وبكل ما جاءهم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. يكذبون

 :الالم   

م وله معاين كثرية منها: االختصاص، االستحقاق، للتعليل، النسب، التبيني، حرف جر كثري املعاين واألقسا
الصريورة، التعجب، التبليغ مبعىن "إىل" مبعىن "عن" مبعىن "على" مبعىن "عند" مبعىن "مع" مبعىن القسم، التعدية، 

 2"بعد".

 مرة(. 13وقد ورد هذا احلرف يف مدونتنا مرتني )

 [22، سورة النبأ لِّلطَّاِغيَن َمآبًا﴾ ] : قوله تعالى ﴿النموذج األول

للطاغني: الالم: حرف جر منب يعلى الكسر، الطاغني: اسم جمرور وعالمة جره الياء ألنه مجع  -
 مل.امذكر س
  ثان لــــ "كان"، أو بدل من مرصادا.مئابا: خرب -
  ثابة هلم ، ومآبا خرب ثان لــــ "كانت"، أي: م"مرصاداــــ "متعلقان ب"للطاغني مئابا": للالغني

 3."مرصاداــــ "ها وجيوز تعلق للطاغني بومرجعا يثوبون ويرجعون إلي
 :"ون للرسل، أما "مئابا" أي مرجعا ومتقلبا ومصريا وهو املردة العصاة املخالف "للطاغني مئابا
 4ونزال.

 را على خالقهم للذين طغوا يف الدنيا وجتاوزا حدوده استمرا ا": توقد نار جهنم"للطاغني مئاب
 وجعلها مثوى هلم ومآبا.

ُن﴾ ]النبأ، قوله تعاىل النموذج الثاني:  ﴿ يَ ْوَم يَ ُقوُم الرُّوُح َواْلَماَلِئَكُة َصفًّا الَّ يَ َتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه الرَّْحمَٰ
30] 

 لفتح، ]اهلاء[: ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر.[: حرف جر مبين على االالم] له: -
 الرمحان: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة. -
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 ان": يوم ظرف متعلق بال "يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمح
"ال  لةملالئكة يف حمل جر بإضافة الظرف إليها وصفا حال ي مصطفني ومجلة يقوم الروح واميلكون، ومج

و نصب على ر ومن بدل من الواو يف يتكلمون أيتكلمون" تأكيد لقوله ال ميلكون أو مستأنفة وإال أداة حص
والرمحان فاعل وقال فعل ماضي أذن" صلة من، وزله متعلقان بأذن االستثناء ألن الكالم غري موجب واجلملة "

 1صوابا.وفاعل مسترت تقديره "هو" وصوابا صلة ملصدر حمذوف أي قوال 
  أذن له الرمحان": معىن قوله أنه من يريد التكلم ال يستطيعه أـو تعرتيه هيبة فال يقدم على"

إذن عند اهلل املكاشفات الكالم حىت يستأذن اهلل فأذن له، وإمنا يستأذنه إذا أهلمه اهلل لالستئذان فإن اإلهلام 
 أذن اهلل له.يف العامل اآلخروي فإذا أكفى اهلل يف النفس أن يستأذن است

 :"ال من أذن له الرمحان الئكة وال غريهم الكالم إربيل وال املأي ال يستطيع ج "أذن له الرمحان
 منهم بالكالم أو بالشفاعة.

 :إلى 

حرف جر له مثانية معاين، انتهاء الغاية يف املكان والزمان، وهو أصل معانيها، مبعىن "مع" التبني مبعىن 
 ، وقد ورد يف مدونتنا حرف واحد فقط.2"من" مبعىن "عند" مبعىن "من" وقد تكون زائدة "الالم" ومبعىن "يف" مبعىن

 [30، سورة النبأاتََّخَذ ِإَلٰى رَبِِّه َمآبًا﴾ ]﴿قوله تعاىل النموذج: 

 جوازا تقديره "هو".اختذ: فعل ماضي جواب الشرط مبين على الفتح والفاعل ضمري مسترت  -
 إىل: حرف جر مبين على السكون. -
ربه: ]رب[: اسم جمرور بـــــ "إىل" وعالمة جره الكسرة وهو مضاف، ]اهلاء[: ضمري متصل مبين  -

 على الكسرة يف حمل جر مضاف غليه.
 صبه تنوين الفتح.مئابا: مفعول به منصوب وعالمة ن -
  جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خرب من "اختذ إىل ربه مئابا": اختذ فعل ماضي يف حمل

 3ومئابا مفعول اختذ. "مئاباــــ "وإىل ربه متعلقان ب
 .4"اختذ إىل ربه مئابا": أي مرجعا وطريقا يهتدي ليه ومنهجا مير به عليه 
 :"ىل ربه مرجعا حسنا وطريقا إىل رضاه فليتخذه اآلن فمن شاء أن يتخذ إ "اختذ إىل ربه مئابا
 اليوم الذي ال بيع فيه وال حالل. يأيت هذاقبل ان 
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 حروف العطف:ثانيا: 
 :الحرفتعريف  -1

 لغة: 1-1

( أن احلرف من: حروف اهلجاء، معروف واحد حروف التهجي، جاء يف لسان العرب يف مادة )ح ر ف
 1األداة اليت تسمى الرابطة ألهنا تربط االسم باالسم والفعل بالفعل كــــ: "عن، على" وحنومها. واحلرف:

ك حرف )اجلبل( وهو وحده، ومن ذل شيفرهأما يف تاج العروس فاحلرف: احلرف من كل شيء: طرفه و 
 2واحد حروف الثمانية والعشرين، مسي باحلرف الذي هو يف الطرف واجلانب ....". أعاله  احملدد، احلرف:

 اصطالحا: 2 -1

ا جاء مبعىن وليس باسم وال قال سيبويه "فالكلم: اسم وفعل وحرف جاء ملعىن ليس باسم وال فعل، وأما م
أن احلرف هو ما  يعين، وهذا 3ضافة، وحنو هذا، وزيد، وقد ..."حو مث، وسوف، وواو القسم والم اإلنفعل، ف

ن ويف ...، وغريهم، جاء مبعىن ليس باسم وال فعل، وهو الرابط بني االسم واالسم وبني الفعل والفعل كالواو وع
بان عن معىن يف غريه، ومل يكن أحد جزئي اجلملة خالف االسم والفعل، حنو: من وإىل وشبهه و"احلرف: ما أ

لئال يرد املوصول وحنوه فإنه إن كان يدل على معىن يف غريه، وهو  ....، وقوله: )ومل يكن أحد جزئي اجلملة(
الصلة، إال أنه يكون أحد جزئي اجلملة، حنو أعجبين الذي أبوه قائم ...، بدليل قوهلم من حرف جر وما حرف 

ي فسه وإمنا يف غريه كحروف اجلر والنفسم والفعل، وال يدل على معىن يف ن، فاحلرف خيتلف عن اال4نفي ..."
 وجنومها، وقد أخرجت أمساء الصلة وحنومها ألهنا وإن دلت على معاين يف غريها، فهي أحد جزئي اجلملة.

 تعريف العطف -2

 العطف في اللغة: 2-1

 5ها".اح "عطف: مال، وعطف الوسادة: ثناجاء يف خمتار الصح

                                                             

 .11دة )ح ر ف(، ص ، ما3117، 10ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بريوت، ط  -1 
مود، السيد مرتضى حممد احلسيين الزبيدي، تاج العروس من جوامع القاموس، اعتىن به ووضع حواشيه، عبد املنعم خليل ابراهيم وكرمي سيد حممد حم -2 

 .23، مادة )حرف(، ص 3114، 10دار الكاب العلمية، بريوت، لبنان، ط 
 .41س، ص الزبيدي، تاج العروس، من جواهر القامو  -3 
ابن هطيل اليمين )مجال الدين على بن حممد بن سليمان بن أمحد(، عمدة ذوي اهلمم على احملسبة يف علمي اللسان والقلم، دراسة وحتقيق:  -4 

 .011، ص 3111، 10شريف عبد الكرمي النجار، دار عمار، اململكة األردنية اهلامشية، ط 
 .303م، مادة )عطف(، ص 0331ه/0701، 12ر، خمتار الصحاح، املكتبة العصرية، بريوت، ط الرازي حممد بن أيب بكر بن عبد القاد -5 
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 1يثنيها".لوسادة الشيء: إذا أملته، والرجل يعطف ا مقاييس اللغة: يقال: عطفت معجمويف 

 2والعطف يقال يف الشيء إذا ثين أحد طرفيه إىل اآلخر، كعطف الغصن والوسادة.

 مما سبق يتضح بأن معىن العطف يف اللغة هو الثين والرد.

 العطف في االصطالح: 2-2

هو تابع يدل على معىن مقصود بالنسبة مع متبوعه، يتوسط بينه وبني متبوعه حد حروف العطف مثل: 
 3م مع زيد.و، فعمر تابع مقصود بالنسبة القياوعمر قام زيد، 

طوف وهو "التابع" يرد على ويالحظ بأن هناك عالقة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي، فاملع
 وف عليه."املعط

 قال ابن مالك يف ألفيته:  العطف إىل قسمني: عطف البيان وعطف النسق، ويقسم

 4اآلن بيان ما سبقوالغرض  و نسقإما ذو بيان أالعطف 

 قسام الحروف:أ -3

 تنقسم إىل قسمني: عاملة وغري عاملة

 هي اليت حتدث تغريا يف آخر الكلمات الداخلة عليها، كحروف اجلر فالحروف العاملة :
 واألحرف املشبهة بالفعل، ونواصب املضارع وجوازمه احلرفية.

 كحرف االستفهام   اليت تدخل عليهاا يف آخر الكلمات : يف اليت ال حتدث تغري أما غير العاملة
 5واجلواب.

 

 
                                                             

م، 0343ه/0233ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس، حتقيق وضبط: عبد السالم هارون، دار الفكر،  -1 
(7/250.) 
األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، راجعه: وائل أمحد عبد الرمحان، املكتبة التوفيقية، القاهرة، األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب  -2 

 .270ص 
 .270، ص 0341اجلرجاين، علي بن حممد الشريف، التعريفات، مكتبة لبنان، بريوت،  -3 
 (.2/301ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ) -4 
 .14، ص 3112، 10دار اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط ينظر: إميان البقاعي، معجم احلروف، امل -5 
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 :حروف العطف 

ف العمل، ألهنا ليس هلا وإن كانت احلروف تنقسم إىل حروف عاملة وأخرى عاطلة، فإن األصل يف احلرو 
معاين يف أنفسنا، وإمنا معانيها يف غريها، "فوجب أن يعمل احلرف يف كل ما جدل على معىن فيه، ألن اقتضائه 

 1للمعاين، وجب أن يتشبث به لفظا، وذلك هو العمل".معىن، فيقتضيه عمال ألن األلفاظ التابعة 

البسات تقتضي استعماله دون غريه سياق وملعطف من احلروف العاملة ولكل حرف منها وتعد حروف ا
املوضع عينه الختل املعىن ودحل اللبس  عدلنا عن استعماله دون غريه غي هذايف هذا املوضع، ذلك أنه إذا 

 ددها كاآليت:الكالم، والكالم يكون بليغا، وبالغته متأتية عن استعمال هذا احلرف دون غريه ولذلك كان ع

 عدد حروف العطف: -4

 وعددها عشرة أحرف وهب جتتمع كلها يف إدخال الثاين يف إعراب األول. 

  الواو أو الفاء، مث، أم، بل، ال، حىت، لكن، وذلك على اعتبار أن "إما" 13هناك من يعتربها :
 2ليست حرف عطف.

  3: الواو، أو، الفاء، مث، أم، بل، ال.14ومنهم من يعتربها 

 4احلروف هي: الواو، أو، الفاء، مث، ال، حىت، إما، ال، أم، بل. وهذه

وتسمى حروف العطف وحروف النسق، فقد رأى ابن يعيش أن حروف العطف وحروف النسق من 
ا شارك عبارات البصريني ... والنسق من عبارات الكوفيني، وهو ثغر نسق، إذا كانت اسنانه مستوية ... فلم

 5إعرابه مسي نسقا. الثاين األول وساواه يف

ذه احلروف بينما مساها الكوفيون )حروف ( على هفالبصريون إذن هم من أطلقوا اسم )حروف العطف
 النسق(.

                                                             

ة العصرية، مشس الدين حممد ابن بكر ابن القيم اجلوزية، بدائع الفوائد، اعتىن به وراجعه: حممد عبد اقادر الفاضلي وأمحد عوض أبو الشباب، املكتب -1 
 .73، ص 10ج 3110، 10صيدا، بريوت، ط 

، 13خلالصة النحوية، راجعه وقدم له: أمحد حممد هريدي، مكتبة اين سينا، مصر اجلديدة، القاهرة، ط ينظر: محدي حممود عبد املطلب، ا -2 
 .033، ص 0331

، وابن بركات األنباري، أسرار العربية، حتقيق: فخر 373، ص 3110، 10ينظر: عارف أمحد احلجاوي، قواعد اللغة العربية، دار الشرق، ط -3 
 .324، ص 0335، 10ريوت، ط الدين قدارة، دار اجليل، ب

 .237، ص 0343ينظر: عبده الراجحي، التطبيق احملوي، دار النهضة العربية، بريوت، د.ط،  -4 
 .52-53ينظر: عفت الشرقاوي، بالغة العطف يف القرآن لكرمي، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ص  -5 



 اإلحالي غير التركيبي االتساق أدوات ................................................................ الثاني الفصل 

68 
 

و اللفظ أو فاظ اليت تعطفها ما يف اإلعراب أاألل ناء على عمل حروف العطف يف اجلمل، وتأثريها يفوب
 فيهما مجيعا، كانت هذه احلروف على أنواع:

 أنواع حروف العطف:  -0

فحروف العطف نوعان: نوع يقتضي التشريك يف الفظ واملعىن، ونوع آخر يقتضي التشريك يف اللفظ دون  
 املعىن.

 النوع األول:  0-1

 وهو مطلق ومقيد. واملعىن أو يف اإلعراب واملدلول، لفظما يقتضي التشريك يف ال

 الواو، الفاء، مث، حىت.فالمطلق : 
 أو، أم.والمقيد : 

 النوع الثاني:  0-2

لول، وهو إما لكونه يثبت ملا بعده ما يف اإلعراب دون املد وي التشريك يف اللفظ دون املعىن أأي ما يقتض
 انتفى عما قبله.

ت ملا قبله، وهو "ال" عند ء لزيدن أو ينفي عما بعده ما يثبحنو: جاء حممد بل زيد، حيث أثبت معىن اجملي
 رجل ال امرأة. ، حنو: جاء1و"ليس" عند البغداديني اجلميع،

 حيث انتفى معىن اجمليئ للمرأة وأثبت الرجل.

 معاني حروف العطف: -3

 فكل حرف من حروف العطف يؤدي معىن خاصا مييزه عن احلروف األخرى.

 مرة( منها: 34وقد ورد هذا النوع من احلروف يف مدونتنا )

 :ثم 

﴿ َوَلَقْد تيب، قوله تعاىل ، ومثال الرت 1مث خالد وتفيد الرتتيب والتعقيب مع مهلة زمنية، حنو: نام عدنان
اِجِديَن﴾ ]َخَلْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّْرنَاُكْم ثُمَّ قُ ْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َلْم َيُكن مِّ  سورة َن السَّ

 3و"التقدير": خلقناكم مث صورنا آبائكم فحذف املضاف منهما". 2[11، األعراف
                                                             

 .33-31، ص 17، ج 3113ام األنصاري، دار املعرفة اجلامعية، د.ط، د.ب، ينظر: زين كامل اخلويسكي، شرح عصري لكتاب ابن هش -1 
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يضا بالرتاخي حنو قوله تعاىل "سورة وجود مدة بني ملتعاطفني، ويسمى أ ما التعقيب مع مهلة زمنية فمعناهوأ
راخي بعد ذلك ألن ت"، فعقب بــــ "الفاء" بعد أماته، ألن االختيار يف عقب املوت و 33-30عبس، اآليتان 

 شور يتأخر.امل

ل الشرط، وقد أجرى الكوفيون )مث( جمرى )الفاء( و)الواو( يف جواز نصب الفعل املضارع املقرون هبا بعد مث
َمْن يُ َهاِجْر ِفي َسِبيِل ﴿و ستدلوا على مذهبهم بقراءة احلسن يف قوله تعاىل الطلب،ـ وقد وأجراها ابن مالك بعد ا

َكِثيًرا َوَسَعًة  َوَمْن َيْخُرْج ِمْن بَ ْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فَ َقْد   اللَِّه َيِجْد ِفي اأْلَْرِض ُمَراَغًما
 فالفعل بعد "مث" منصوب وهو جواب الشرط.، [111]سورة النساء، اآلية  ﴾َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللَّهِ 

 وقال ابن مالك:

  للرتتيب بانفصالومث والفاء للرتتيب باتصال 

 وقد ورد هذا احلرف )مث( يف مدونتنا مرة واحدة.

 "15يف قوله تعاىل "سورة النبأ، اآلية النموذج األول: 

 مث: حرف عطف. -
ردع ووعيد للمتسائلني  ،4كال سيعلمون: توكيد لفظي جلملة "كال سيعلمون" يف اآلية السابقة -

ل سيعلمون حمذوف هزؤا، وفيه معىن الوعيد والتهديد، فالردع بكلمة كال، والوعيد بكلمة سيعلمون، ومفعو 
 5ظي للجملة السابقة.تقديره تأكيد لف

وهذا هتديد  مة "كال سيعلمون، مث كال سيعلمون"ملنكري القيا"مث كال سيعلمون": يتوعد اهلل  -
 6شديد ووعيد أكيد.

كان التأكيد بالتكرار، سيعلم هؤالء الكفار املنكرون وعيد اهلل أعدائه ما اهلل فاعل هبم يوم القيامة، مث ف
أكد الوعيد بتكرير آخر، فقال: ما ألمر كما يزعمون من أن اهلل غري حمييهم بعد مماهتم، وال معاقبهم على كفرهم 

 1ىل ما قدموا من سيء أعماهلم.ضوا إغري ما قالوا إذا لقوا اهلل، وأفبه، سيعلمون أن القول 

                                                                                                                                                                                              

 .215ينظر: جوزيف الياس، جرجس ناصف، الوجيز يف الصرف والنحو واإلعراب، ص  -1 
 .004السجاعي، حاشية السجاعي على شرح القطر، ص  -2 
 .73ابن مالك، األلفية، ص  -3 
 .131، ص 10م، ط 3113ه/0732واملرجان يف إعراب القرآن، دار األعالم، األردن، عمان، حممد نوري بن حممد بارجتي، الياقوت  -4 
 .7401حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -5 
 .0353احلافظ أيب الفداء امساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، ص  -6 
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 أي: يؤكد املشركني عاقبة تكذيبهم ويظهر هلم ما اهلل فاعل هبم يوم القيامة.

 :الفاء 

 2يضا التسبيب.تقتضي الرتتيب والتعقيب، أ

: ويراد به أن املعطوف هبا يكون الحقا مبا قبلها وذلك حنو قوله تعاىل "سورة األحزاب، الترتيب (أ
 "17اآلية 

، حنو قوله تعاىل 3يقع املعطوف بعد املعطوف عليه بال مهلة زمنية ملحوظة : ومعناه أنالتعقيب (ب
ُهْم َأَحًدا" ]الكهف، اآلية " ُر اْلِجَباَل َوتَ َرى اأْلَْرَض بَاِرزًَة َوَحَشْرنَاُهْم فَ َلْم نُ َغاِدْر ِمن ْ  [.24َويَ ْوَم ُنَسي ِّ

َلقَّٰى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت ، حنو قوله تعاىل 4يكون غالبا يف عطف اجلمل: و التسبيب (ت ﴿ فَ ت َ
اُب الرَِّحيُم﴾ ] وَّ حلرف )الفاء( يف مدونتنا أربعة وقد ورد هذا ا[، 32، سورة البقرةفَ َتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو الت َّ

 مرات.

َواًجا﴾ ]﴿ يف قوله النموذج األول:   [10، سورة النبأيَ ْوَم يُنَفُخ ِفي الصُّوِر فَ َتْأتُوَن َأف ْ

مة وفعه ثبوت النون ألنه من عطف، تأتون: فعل مضارع مرفوع وعالفتأتون: الفاء حرف  -
 حمل رفع فاعل.األفعال اخلمسة، والوا واو اجلماعة ضمري متصل مبين على السكون يف 

ن يكون بدال من ميقاتا، أو منصوب بفعل يوم: بدل من يوم الفصل، وأجاز أبو البقاء أ -
ينفخ فعل مضارع مبين للمجهول، "ينفخ" يف حمل جر بإضافة الظرف إليها و ، ومجلة "أعين" ديره:حمذوف، تق

تأتون عطف على ينفخ، ونائب الفاعل مسترت تقديره "هو"، يعود على اسرافيل الذي ينفخ يف الصور ف
 5وأفواجا حال من الواو.

ت قول اهلل عز وجل أرأي ! هذا وروي من حديث معاذ بن جبل رضي اهلل عنه فقال: قلت: يا رسول اهلل
رسل معاذ لقد سألت عن أمر عظيم" مث أ النيب صلى اهلل عليه وسلم "يا "يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا" فقال

شتاتا قد ميزهم اهلل تعاىل من مجاعات املسلمني، وبدل "حيشر عشرة اصناف من أميت ا عينيه باكيا، مث قال:

                                                                                                                                                                                              

، 37، ج 10م، ط 3110ه/0733الطربي تفسري الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، دار اهلجر، القاهرة، أيب جعفر حممد ابن جرير  -1 
 .11حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية، ص 

 .021، ص 3112ار اسامة، األردن، عمان، د.ط، ينظر: علي جاسم سلمان، موسوعة معاين احلروف العربية، د -2 
 .215، ص 0333، 10ينظر: جوزيف الياس، جرجس ناصف، الوجيز يف الصرف والنحو واإلعراب، دار املاليني، بريوت، ط  -3 
الصدى، قدم له ، مجال الدين عبد اهلل بن يوسف بن هشام األنصاري، شرح قطر الندى وبل 004ينظر: السجاعي ، حاشية السجاعي، ص  -4 

 .312، ص 3111، 13ووضع هوامشه وفهارسه: امييل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 
 .7433حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -5 
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، أرجلهم أعالهم، ووجهم رهم، فمنهم على صورة القردة، وبعضهم على صورة اخلنازير، وبعضهم منكسونصو 
دالة لسنتهم فهي مم بكم ال يعقلون، وبعضهم ميضغون أيسحبون عليها، وبعضهم عمي يرتددون، وبعضهم ص

أرجلهم، وبعضهم ل اجلمع، وبعضهم مقطعة أيديهم، و يسيل القبيح من أفواههم لعابا، يتقذرهم أهعلى صدورهم 
شد نتنا من اجليف، وبعضهم يلبسون جالبيب سابغة من القطران، بون على جذوع منن النار، وبعصهم أمصل

ام(، وأما الذين على صورة اخلنازير، فأهل لنمالصقة جبلودهم، فأما الذين على صورة  القردة فالقتات من الناس )ا
العمي فالذين جيورون يف احلكم، حلرام واملكس، وأما املنكسون رؤوسهم ووجوههم، فأكلة الربا، وأما السحت وا

الف قوهلم لسنتهم، فالعلماء والقصاص الذين خيوأما الذين ميضغون أما الصم البكم فالذين يعجبون بأعماهلم وأ
جلريان، وأما املطبعون على جذوع من النار، فالسعاة بالناس املقطعة أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون افعلهم، وأما 

ات، واللذات )احملرمات( ومينعون حق وأما الذين هم أشد نتنا من اجليف، فالذين يتمتعون بالشهو على السلطان، 
 1واخليالء.اهلل يف أمواهلم، وأما الذين يلبسون اجلالبيب فأهل الكرب والفخر 

أمما، كل أمة مع  أيفواجا يوم ينفخ يف الصور أي للبعث فتأتون أي على موضع العرض أ -
 زمرا ومجاعات.إمامهم، وقيل 

َماُء َفَكاَنْت َأبْ َوابًا﴾يف قوله تعاىل النموذج الثاني:   [10، سورة النبأ] ﴿ َوفُِتَحِت السَّ

و]التاء[ تاء التأنيث فكانت: الفاء حرف عطف، ]كان[: فعل ماضي ناسخ مبين على الفتح،  -
 سترت تقديره "هي".ا من اإلعراب، ]اسم كان[: ضمري محمل هل الساكنة ال
 ت سماء قد فتحت، والسماء نائب فاعل، فكاناحلال أن البوابا": "وفتحت السماء فكانت أ

 2بوابا خربها.ديره "هي" وأ تقعطف على فتحت، واسم كان مسترت

 .ا وال صدوعوكانت من قبل شدادا ال فطور فيه يقول تعاىل ذكره: وشقق السماء فصدعت، فكانت طرقا

قالوا:  أبواب الدور واملساكن، معىن ذلك: وفتحت السماء فكانت قطعا كقطع اخلشب املشققةوقيل: 
كما يقال أسقطت الكاف صارت األبواب اخلرب،  ما ، فلومعىن الكالم: وفتحت السماء فكانت قطعا كاألبواب

 3.يعين: كاألسد كان عبد اهلل أسدا،يف الكالم:  

 أي: أن السماء فتحت، فكانت ذات أبواب كثرية لنزول املالئكة.

َرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسَرابًا﴾ ]: يف قوله تعاىل: النموذج الثالث  [21، سورة النبأ﴿ َوُسي ِّ
                                                             

 .713الشيخ حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه، ص  -1 
 .7433ش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص حمي الدين الدروي -2 
 .31أيب جعفر حممد بن جرير الطربي، تفسري الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن، ص  -3 
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 : تاء التأنيث[التاء]حرف عطف، كان: فعل ماض ناسخ مبين على الفتح و [الفاء]فكانت:  -
 : ضمري مسترت تقديره هي.الساكنة ال حمل هلا من اإلعراب،]اسم كان[

عطف على سريت، وسرابا  وسريت فعل ماضي مبين للمجهول، واجلبال نائب فاعل، فكانت -
 1خرب كانت.
 "السحابدة وهي متر من وترى اجلبال، حتسبها جام أي كقوله: ":وسريت اجلبال فكانت سرابا  

حاب﴾]  كقوله:[، 00، سورة النمل ﴿ َوتَ َرى اْلِجَباَل َتْحَسبُ َها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّ
ُفوش" ]القارعة،  َكاْلِعْهنِ  اْلِجَبالُ  "َوَتُكونُ  إىل الناظر أهنا  " أي: خييلفكانت سرابا"وقال هنا [، 10اْلَمن ْ

-015"سورة طه، اآليات  قاليء، وليست بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية، فال عني وال أثر، كما ش
012-014" 

ُر اْلِجَباَل َوتَ َرى وقال ُهْم َأَحًدا﴾﴿ َويَ ْوَم ُنَسي ِّ  اأْلَْرَض بَاِرزًَة َوَحَشْرنَاُهْم فَ َلْم نُ غَاِدْر ِمن ْ
 2[42، سورة الكهف ]

 حيث شبه اهلل تعاىل اجلبال بالسراب، ونسفت اجلبال بعد ثبوهتا، فكانت كالسراب.

 [31، سورة النبأفَ َلن نَّزِيدَُكْم ِإالَّ َعَذابًا﴾ ]﴿ َفُذوُقوا  : يف قوله تعاىلالنموذج الرابع

 فذوقوا: الفاء التعليلية، ذوقوا: فعل أمر مبين على حذف النون. -
 فلن: الفاء: حرف عطف، لن: حرف نصب ونفي. -
: ضمري [كم]ة على آخره، ة نصبه الفتحة الظاهر نزيدكم: ]نزيد[: فعل مضارع منصوب وعالم -

 ."حنن"متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به، والفاعل: ضمري مسترت تقديره 
 إال: أداة حصر. -
 لى آخره.عذابا: مفعول ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ع -
 "باحلساب، مسبب عن كفرهم : الفاء تعليلية ألنه، كما قلنا، "فذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا

، والتحقرييات، وذوقوا فعل أمر مبين على حذف النون، والواو فاعل، ومعىن األمر، اإلهانة، وتكذيبهم باآل
والفاء عاطفة، ولن نفي ونصب واستقبال، ونزيدكم فعل مضارع منصوب بلن، والكاف مفعول به أول، وإال: 

 3أداة حصر، وعذابا مفعول به ثان.

                                                             

 .7433حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
 .0352لعظيم، ص احلافظ أيب الفداء امساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن ا -2 
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 عليه وسلم عن سألت النيب صلى اهلل قال أبو برزة رضي اهلل عنه ذابا":"فذوقوا فلن نزيدكم إال ع 
أي: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا  "فذوقوا فلن......اخل،ن، فقال: قوله تعاىل: أشد آية يف القرآ

ا اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا ﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتهَ  "غريها
َرٌة َونُْدِخُلُهْم ِظالًّ َظِلياًل﴾ ] ِلَك َجَزاُؤُهم ، وقوله تعاىل يف [02، سورة النساءلَُّهْم ِفيَها َأْزَواٌج مَُّطهَّ ﴿ ذَٰ

ُعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا﴾ ]بَِأن َُّهْم َكَفُروا بِآيَاتَِنا َوقَاُلوا  هذا؛ وزاد،  [00، اإلسراءَأِإَذا ُكنَّا ِعظَاًما َورُفَاتًا أَِإنَّا َلَمب ْ
يزيد ضد: نقص، ينقص، يكون الزما، كقولك: زاد املال درمها، ويكون متعديا ملفعولني، كما يف اآلية 

فدرمها ومدا  مدا، زاد اهلل خالدا خريا، مبعىن: جزاه اهلل خريا، وأما قولك: زاد املال درمها، والرب الكرمية، وقولك:
والذوق يكون  " هذا،مث مل ينقصوكم شيئا"متييز، ومثله قل يف نقص، فمن املتعدي ملفعولني قوله تعاىل 

رس فذقه، أي: اختربه، وانظر تبار، كقول: اركب هذا الفحمسوسا، ومعىن وقد يوضع موضع االبتالء واالخ
 الطويل() ما عنده، قال الشماخ يصف قوسا دقفالنا؛ ف

 وكفى وهلا أن يغرق السهم حاجز   فذاق فأعطته من اللني جانبا            

حساسها بذوق املطعوم، رأ على النفس، وإن مل يكن مطعوما، إلحساسها به كإذوق عما يطالوقد يعرب ب
 املخزومي: قال عمر بن أيب ربيعة

 فذق هجرها إن كنت تزعم أهنا        فساد أال رمبا كذب الزعم

إال وأذاقه  ؟لتنظر ما شدهتا ته، وذقت القوس: إذا جذبت وكرهها،أي: خرب  وتقول: ذقت ما عند فالن؟
 :الطويل(ه، ومعاصيه، قال طفيل بن سعد الغنوي )اهلل وبال أمره؛ أي: عقوبة كفر 

 التحوبجر     من الغيظ يف أكبادنا و فذوقوا كما ذقنا غداة حم

 رب معلوم، قال الشاعر: )الوافر(أي: جم : ذقته شيئا، فشيئا، وأمر مستذاق،أي وتذوقته،

         ونت عند اجلعائل مستذاقوعهد الغانيات كعهد قني

وذكر العذاب يف  لية، يف كثري من اآليات لإلهانة وفيه استعارة تبعية ختي "وذوقوا"وأصله: الذوق يف الفم، 
كثري من اآليات استعارة مكنية؛ حيث شبه العذاب بشيء يدرك حباسته األكل، وشبه الذوق بصورة ما يذاق، 

 1وأثبت للذوق ختيال.

 أي: فذوقوا أيها الكافرون جزاء أعمالكم، فلن نزيدكم إال عذابا فوق عذابكم.

                                                             

 .711-714الشيخ حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه وبيانه، ص  -1 

https://surahquran.com/4.html
https://surahquran.com/4.html
https://surahquran.com/17.html
https://surahquran.com/17.html


 اإلحالي غير التركيبي االتساق أدوات ................................................................ الثاني الفصل 

74 
 

 :الواو 

طلق من غري أن يكون املبدوء داخال يف احلكم قبل، ، ومعناها اإلشراك واجلمع امل1الواو هي أم احلروف
 2اآلخر، وال أن جيتمعا يف وقت واحد، بل األمران جائزان وجائز عكسهما.

 وتفيد الواو: املصاحبة أيضا.

 (مرة 33)اثنني وعشرون  يف مدونتنا وقد ورد هذا احلرف )الواو(

 [12، :سورة النبأ َأْوتَاًدا﴾ ]﴿ َواْلِجَباَل : : يف قوله تعاىلالنموذج األول

 و: حرف عطف. -
 اجلبال: اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 أوتادا: مفعول به ثاين منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 " 3.عطف على: األرض مهاداواجلبال أوتادا ....  :"واجلبال أوتادا 
 "لقد كشف القرآن عن حكمة "صفوة التفاسري" وقد قال الصابوين يف كتابه:: هذا، 4"واجلبال أوتادا :

طراب وجود اجلبال فوق األرض قبل أن يكتشفها العلم احلديث، فاجلبال كاألوتاد لألرض  تثبتها، وتقيها االض
﴿ َوَأْلَقٰى ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأن  يف كشف الوحي عن هذا املعىنيمة، وقد  وامليدان، كما تقي أوتاد اخليمة اخل

وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم ولوال [، 10، سورة النحلَتِميَد ِبُكْم َوَأنْ َهارًا َوُسُباًل لََّعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن﴾ ]
ملواد املرتاكمة مشتعلة دائمة لكانت األرض مبا يف جوفها من الغازات، واألخبرة، واهذه اجلبال الشاهقة 

 فقان ولكانت كالريشة يف مهب اهلواء.االضطراب، واخل

فسبحان احلكيم العليم! على أن يف خلق اجلبال الشوامخ نعمة أخرى هي: نشوء السحب فوقها، وهطول 
لثلوج، لخمازن كثر األشجار، والزروع. فاجلبال ألهنار والعيون، ومث تاألمطار والثلوج عليها، فتتكون بسبب ذلك ا

هلل ما فا "وأستيناكم ماء فراتا" واألمطار ومستودعات عامة لربكات السماء، وهلذا قرن تعاىل هبا نعمة املاء فقال:
 .أبدع أسرار القرآن. انتهى"

                                                             

)نقال عن  354، ص 3110أبو حممد القاسم بن حممد احلريري البصري، شرح ملحة اإلعراب، تح وتع: مكتبة صيدا، بريوت، لبنان، د.ط،  -1 
آن الكرمي، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف امليدان اللغة واألدب العريب مسار علوم اللغة العربية، حروف العطف يف العربية وتطبيقات من القر 

 األستاذ محزة دمحاين، الطالبة مخيسة وطار(.
ه كتاب املفضل يف شرح أبيات املفصل للسيد حممد بدر الدين أيب فراس النعماين أبو القاسم بن عمر الزخمشري، املفضل يف صنعة اإلعراب، وبديل -2 

 .712، ص 3111احلليب، قدم له وبوبه: دار ومكتبة اهلالل، لبنان، د.ط، 
 .7403حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -3 
 .217-212بيانه، ص الشيخ حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه و  -4 
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 كي ال تتحرك بكم األرض.  أي ....واجلبال رواسي،

  [10، سورة النبأ﴿ َوَخَلْقَناُكْم َأْزَواًجا﴾ ] : يف قوله تعاىلنيالنموذج الثا

 و: حرف عطف. -
ين على السكون يف حمل : ضمري متصل مبخلقناكم:]خلق[: فعل ماض مبين على السكون.]نا[ -

 ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به. رفع فاعل، ]كم[
 أزواجا: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 "كم فعل وفاعل ومفعول به، وأزواجا حال، دم، وخلقنا : عطف على ما تق"وخلقناكم أزواجا

 أي: متجانسني، ومتشاهبني ذكورا وإناثا.
 "الذي  ذكورا وإناثا؛ لينتظم أمر النكاح،الناس أصنافا: : أي وجعلناكم أيها "وخلقناكم أزواجا

 حيصل به التناسل.

 .أن اهلل خلقنا أصنافا ذكرا وأنثى :أي

   [10، النبأ﴿ َوَجَعْلَنا نَ ْوَمُكْم ُسَباتًا﴾ ]: يف قوله تعاىل  النموذج الثالث

 .و: حرف عطف -
: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل ]جعل[: فعل ماض مبين على السكون، ]نا[جعلنا:  -
 رفع فاعل.

: تحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ]كم[: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفنومكم: ]نوم[ -
 ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه.

 خره.ظاهرة على آوعالمة نصبه الفتحة السباتا: مفعول به ثان منصوب  -
 "عطف أيضا، وجعلنا فعل ماض وفاعل، ونومكم مفعول جعلنا األول، وسباتا "وجعلنا نومكم سباتا :

 1مفعول جعلنا الثاين.
 "راحة لألبدان باالنقطاع عن األشغال، وأصل السبات من التمدد، وقيل "وجعلنا نومكم سباتا :

طاع عن األعمال، ألنه بالتمدد يكون، ويف التمدد معىن الراحة، وقيل: السبت: القطع، فالنوم انق ،للنوم: سبات
 النقطاعهم عن األعمال فيه. ومنه سبت اليهود،

وسبت الشيء: قطعه، وسبت الرأس: حلقه، والسبت مصدر ويوم من أيام األسبوع، ومجعه: أسبت  هذا،
 واجلواد، والرجل الداهية، هذا؛ والسبت بكسر السني: اجللد املدبوغ وسبوت، والسبت أيضا: النوام، والفرس، 

                                                             

 .7403حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 

https://surahquran.com/78.html
https://surahquran.com/78.html
https://surahquran.com/78.html
https://surahquran.com/78.html


 اإلحالي غير التركيبي االتساق أدوات ................................................................ الثاني الفصل 

76 
 

، وأيضا هو الشاهد "42رقم "قال عنرتة يف وصف الشجاع الذي افتخر بقتله، وهو البيت من معلقته 
 تح القريب اجمليب(.         ) الكامل(.)ف من كتابنا: "212"

 1سبت ليس بتوءمنعال ال حيذى              بطل كأن ثيابه يف سرحة

 أي: أن جعلنا نومكم راحة ألبدانكم، فيها هتدؤون وتسكنون.

          [11، النبأ ﴿ َوَجَعْلَنا اللَّْيَل ِلَباًسا﴾ ] وله تعاىل : يف قالنموذج الرابع

 و: حرف عطف -
: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل ]نا[ جعلنا: ]جعل[: فعل ماضي مبين على السكون، -
 رفع فاعل.
 الليل: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 لباسا: مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 "2: عطف أيضا، واجلملة مماثلة هلا قبلها يف اإلعراب."وجعلنا الليل لباسا 
 "أي: سرتا للخلق يقوم مقام اللباس يف سرت البدن، قال الطربي: وصف "باساوجعلنا الليل ل :

 3الليل باللباس تشبيها من حيث يسرت األشياء ويغشاها.

 أي: أنه شبه الليل بالثوب حني نلبسه، فالليل يسرت كما يسرت الثوب اجلسد.

َهاَر َمَعاًشا﴾ ]: النموذج الخامس  [11، النبأ ﴿ َوَجَعْلَنا الن َّ

 و: حرف عطف. -
: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جعلنا: ]جعل[: فعل ماضي مبين على السكون، ]نا[ -
 رفع فاعل.
 النهار: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 الفتحة الظاهرة على آخره.معاشا: مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه  -
 "ومعاشا مصدر ميمي مبعىن مماثلة ملا قبلها أيضا: عطف أيضا، وهي "وجعلنا النهار معاشا ،

 4املعيشة، وقد وقع هنا ظرفا للزمان، أي: وقت معاش.
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 "ي: منصرفا فيه لطلب املعاش، وهو كل ما يعاش به : أي وقت معاش، أ"وجعلنا النهار معاشا
ويف الكشاف: لباسا يسرتكم عن العيون، إذا أردمت هربا من عدو،  واملشرب، وامللبس، وغري ذلك،طعم، من امل

 1طالع عليه من كثري من األمور.أبياتا له، وإخفاء ماال حتبون االو 

 أي: تنتشرون فيه وتسعون ألرزاقكم ومصاحلكم.

ًعا ِشدَ قوله تعاىل : النموذج السادس َنا فَ ْوَقُكْم َسب ْ ي ْ  [12، سورة النبأ اًدا﴾ ]﴿ َوبَ ن َ

 .و: حرف عطف -
: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل فعل ماضي مبين على السكون، ]نا[ ىن[:بنينا: ]ب -
 رفع فاعل.
تحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، : ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الففوقكم: ]فوق[ -
 ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه.: ]كم[

 سبعا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 شدادا: صفة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. -
  :"وبنينا فعل ماضي وفاعل، وفوقكم ظرف متعلق  عطف أيضا، "وبنينا فوقكم سبعا شدادا

 2 .مفعول به، أي سبع مساوات وشداد صفةببنينا، وسبعا 
 "يها الناس سبع مساوات، حمكمه اخللق بديعة ": أي: وبنينا فوقكم أبنينا فوقكم سبعا شدادا

رض،  خلقناها بقدرتنا لتكون كالسقف لأل زمان،إتقاهنا، ال تتأثر مبرور العصور واأل الصنع متينة يف أحكامها،
وقال  وجعلنا السماء سقفا حمفوظا، [23، األنبياءا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَلُوَن﴾ ]﴿ اَل ُيْسَأُل َعمَّ كقوله تعاىل يف 

كيف خلق اهلل سبع مساوات   تعاىل يف سورة نوح على نبينا، وعليه ألف الصالة وألف السالم: " أمل تروا
 3طباقا".

 البناء حمكمة اخللق، ال صدوع هلا.أي: بنينا فوق كل سبع مسوات متينة 

اًجا﴾ ]: يف قوله تعاىل النموذج السابع  [13، النبأ﴿ َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّ

 و: حرف عطف -
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مبين على السكون يف حمل : ضمري متصل السكون، ]نا[: فعل ماضي مبين على جعلنا: ]جعل[ -
 رفع فاعل.
 سراجا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 وهاجا: صفة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. -
 "عطف أيضا، وسراجا مفعول جعلنا، ووهاجا صفة، واجلعل هنا مبعىن: "وجعلنا سراجا وهاجا :
 1اخللق.

 "ها، ويتوقد ألهل لكم مشسا منرية ساطعة، يتوه  ضوئ : أي: وخلقنا"اوجعلنا سراجا وهاج
األرض كلهم، دائمة احلرارة، والتوقد، قال أهل اللغة: الوهاج: املتوقد الشديد اإلضاءة؛ يضطرم، ويلتهب من 

 2شدة هلبه.

 أي: جعلنا الشمس كاملصباح سراجا وقادا تضيء كل شيء.

اًجا﴾ ]﴿ قوله تعاىل : النموذج الثامن  [14، النبأَوأَنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّ

 و: حرف عطف. -
ضمري متصل مبين على السكون يف حمل  أنزلنا: ]أنزل[: فعل ماضي مبين على السكون، ]نا[: -
 رفع فاعل.
 من: حرف جر. -
 كسرة الظاهرة على حتت آخره.سم جمرور وعالمة جره الاملعصرات:  -
 ماء: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 ثجاجا: صفة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. -
 "عطف أيضا، وأنزلنا فعل وفاعل، ومن املعصرات متعلقان "وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا :

 3صفة.زلنا، وماء مفعول به، وثجاجا بأن
 "أي: وأنزلنا من السحب اليت حان وقت إمطارها ماء دافقا "وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا :

ألن السحاب ينعصر،  صرات: هي السحب، مأخوذة من العصر،منهمرا بشدة، وقوة قال يف التسهيل: املع
 فينزل منه املاء، شبهت السحابة اليت حان إمطارها باجلارية اليت قد دنا حيضها، ومل حتض قال:
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 لليث اجملاشعي: أبو النجم العجلي، ونسب

 1إعصارها  متشي اهلويين مائال مخارها    قد أعصرت أو قد دنا

 .أي: أنزلنا من السحب املمطرة ماء منصبا بكثرة على األرض

 [10، سورة النبأ﴿ لُِّنْخِرَج ِبِه َحبًّا َونَ َباتًا﴾ ]قوله تعاىل : لنموذج التاسعا

: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة لنخرج: ]الالم[: حرف تعليل ونصب، ]خرج[ -
 ."حنن"الظاهرة على آخره،) الفاعل(: ضمري مسترت وجوبا تقديره 

 .: ضمري متصل مبين على الكسر يف حمل جربه: ]الباء[: حرف جر، ]اهلاء[ -
 .آخره حبا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على -
 و: حرف عطف. -
 المة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.نباتا: اسم معطوف منصوب وع -
 "الالم التعليل، وخنرج فعل مضارع منصوب بأن املضمرة بعد الالم، وهي "لنخرج حبا ونباتا :

 2، وحبا مفعول خنرج، ونباتا عطف على حبا."خنرجعلقة بأنزلنا أيضا، وبه متعلقان بــــ "مت
 "كاحلنطة والشعري، وغري ذلك، "ونباتا"  ": بذلك املاء، "حبا"لنخرج به": "لنخرج به حبا ونباتا 

ُكُلوا َواْرَعْوا َأنْ َعاَمُكْم ِإنَّ ِفي "من األب، وهو ما تأكله الدواب من احلشيش، والتنب، كما قال تعاىل يف 
َهىٰ  ُوِلي الن ُّ ِلَك آَليَاٍت ألِّ سورة ]﴿ َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْيَحاُن﴾ ، وقوله تعاىل يف [04]طه، اآلية  ذَٰ

إذ قال من قصيدة له  عمرو بن نفيل؛ الذي كان متحنفا قبيل اإلسالم،ورحم اهلل زيد بن [، 12، الرحمن
 مشهورة:

 فيصبح منه البقل يهتز رابيا وقوال له من ينبت احلب يف الثرى

 3واعياففي ذلك آيات ملن كان  وخيرج منه حبه يف رؤوسه

أي: كل ما يقتاته الناس مثل، احلنطة، والشعري والندرة وغريها من احلبوب، وحشائش مما تأكله الدواب 
 والبهائم.

 [13، سورة النبأ ﴿ َوَجنَّاٍت َأْلَفافًا﴾ ]: يف قوله تعاىل النموذج العاشر
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 و: حرف عطف. -
 جنات: اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الكسرة بدل الفتحة ألنه مجع مؤنث سامل.  -
 ألفافا: نعت منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. -
 "عطف على حبا، وعالمة نصبه الكسرة؛ ألنه مجع مؤنث سامل، وألفافا نعت "وجنات ألفافا :

 1جلنات، أي بساتني ملتفة.
 "وحدائق، وبساتني كثرية األشجار، واألغصان، ملتف بعضها على بعض : أي: "وجنات ألفافا

 لكثرة أغصاهنا، وتقارب أشجارها، وال واحد له من لفظه، كاألوزاع، واألخياف.

 وقيل: الواحد: لف بكسر الالم، وضمها، وقال صاحب اإلقليد: 

 2جنة لف وعيش مغدق          وندا من كلهم بيض زهر

 تفة ومتالصقة ببعضها البعض لتشعب وتفرع أغصاهنا.أي: أشجار وبساتني مل

َماُء َفَكاَنْت َأبْ َوابًا﴾ ]: يف قوله تعاىل النموذج الحادي عشر  [10، سورة النبأ﴿ َوفُِتَحِت السَّ

 و: حرف عطف. -
: تاء التأنيث الساكنة ال ]التاء[ي مبين للمجهول مبين على الفتح، : فعل ماضت: ]فتح[فتح -

 حمل هلا من اإلعراب.
 .السماء: نائب الفاعل، مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره -
: تاء عل ماضي ناسخ مبين على الفتح، و]التاء[: ففكانت: ]الفاء[: حرف عطف،]كان[ -

 التأنيث الساكنة ال حمل هلا من اإلعراب.
 ."هي"ه اسم كان(: ضمري مسترت تقدير ) -
 أبوابا: خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 "ق الوقوع، ا عدل عن املضي إىل املضارع لتحق: عطف على: فتأتون، وإمن"وفتحت السماء أبوابا

وقيل: الواو احلالية، واجلملة يف حمل نصب حال على احلال، أي: فتأتون، واحلال أن السماء قد فتحت، 
ب الفاعل، فكانت عطف على فتحت، واسم كان مسترت، تقديره: هي، وأبوابا خربها، وقرئ والسماء نائ

 3فتحت بالتشديد.
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 :"َويَ ْوَم أي: فتحت لنزول املالئكة، كما قال اهلل تعاىل يف  "وفتحت السماء فكانت أبوابا ﴿
َماُء بِاْلَغَماِم َونُ زَِّل اْلَماَلِئَكُة تَنزِياًل﴾ ] وقيل: تقطعت، فكانت قطعا  [، 20، سورة الفرقانَتَشقَُّق السَّ

 1كاألبواب.

 أي: تشققت السماء يف ذلك اليوم من كل جانب أو ذلك من أجل نزول املالئكة فكانت كاألبواب.

َرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسرَ : يف قوله تعاىل النموذج الثاني عشر  [21، سورة النبأ ابًا﴾ ]﴿ َوُسي ِّ

 و: حرف عطف. -
: تاء التأنيث الساكنة ال مبين للمجهول مبين على الفتح، و]التاء[ : فعل ماضيسريت: ]سري[ -

 حمل هلا من اإلعراب.
 الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. اجلبال: نائب -
: تاء فعل ماضي ناسخ مبين على الفتح و]التاء[: ]الفاء[: حرف عطف، ]كان[ فكانت: -

 اسم كان(: ضمري مسترت تقديره هي.) التأنيث الساكنة ال حمل هلا من اإلعراب،
 سرابا: خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 للمجهول، واجلبال  : عطف أيضا، وسريت فعل ماضي مبين"ال فكانت سرابا"وسريت اجلب

 2نائب فاعل، فكانت عطف على سريت وسرابا خرب كانت.
 التسيري جعل الشيء سائرا، أي ماشيا، وأطلق هنا على الثقل "ال فكانت سرابا"وسريت اجلب :

يوم ترجف و حنوها كما دل عليه قوله تعاىل "من املكان أي نقلت اجلبال وقلعت من مقارها بسرعة بزلزال أ
تفتيت كما ، حىت كأهنا تسري من مكان إىل آخر وهو ثقل يصحبه ال وكانت اجلبال كثيبا مهيال"اجلباألرض و 

ألن ظاهر التعقيب أن ال تكون معه مهلة، أي فكانت كالسراب يف أنه  دل عليه تعقيبه بقوله "فكانت سرابا"
 ال شيء.

"فكانت سرابا" هو كقوله   والقول يف البناء "سريت" للمجهول كالقول يف "فتحت السماء" وكذلك قوله
لة يف اجلو القريب تنشأ من اوالسراب: ما يلوح يف الصحاري مما يشبه املاء  وليس مباء ولكنه ح "فكانت أبوابا"

 تراكم أخبرة على سطح األرض.

ن ماء حىت إذا جاءه مل جيده والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الضمآتعاىل " وقد تقدم عند قوله
 1يف سورة النور. شيئا"
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سراب أي: ونسفت اجلبال، وقلعت من أماكنها، حىت أصبح خييل إىل الناظر أهنا شيء وليست بشيء، كال
 يظنه الرائي ماء وليس مباء.

 [24اَل َيُذوُقوَن ِفيَها بَ ْرًدا َواَل َشَرابًا ]النبأ، ": يف قوله تعاىل النموذج الثالث عشر

 ال: حرف نفي. -
الواو(: واو النون ألنه من األفعال اخلمسة، ) مرفوع وعالمة رفعه ثبوت قون: فعل مضارعو يذ -

 اجلماعة: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
 اجلر. ف: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل جر حبر فيها: ]يف[: حرف جر، ]اهلاء[ -
 بردا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 حرف عطف.و:  -
 ال: حرف نفي -
 شرابا: اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -

 قون حال من الضمري يف البثني، أي: البثني و : مجلة ال يذقون فيها بردا وال شرابا"و "ال يذ
مضارع، قون فعل و : مستأنفة، وال نافية، ويذ"، وقيلأحقاباـــ "غري ذائقني، فهي حال متداخلة، أو صفة ل

 2ية، وشرابا عطف على بردا.فعول به، والواو حرف عطف، وال ناف، وبردا م"يذوقونــــ "وفيها متعلقان ب
  :"أو  ملة جيوز أن تكون حاال ثانية من "الطاغني"هذه اجل"ال يذوقون فيها بردا وال شرابا
 .صادا"ــــ "كانت مر ، وأن تكون خربا ثالثا لىل لن من الضمري يف "البثني"حاال أو 

 "فيها" على هذه الوجوه عائد إىل "جهنم". وضمري

ك األحقاب  بردا وال شرابا إال محيما وغساقا. ، أي ال يذوقون يف تلـــــ "أحقابا"وجيوز أن تكون صفة ل
 األحقاب . فضمري "فيها" على هذا الوجه عائد إىل

ويطلق على اإلحساس خبري الطعوم إطالقا جمازيا، وشاع يف   الذوق: إدراك طعم الطعام والشراب،وحقيقة 
ا يف معنييه وقد استعمل هذ "ليذوق وبال أمره" كالمهم، يقال: ذاق األمل، وعلى الوجدان النفس كقوله تعاىل

 حيث نصب بردا وشرابا.

 ما يطلبه احملرور،رد، والربد ألذ والربد: ضد احلر، وهو تنفيس للذين عذاهبم احلر، أي ال يغاثون بنسيم با
وعن جماهد والسدي وأيب عبيدة ونفر قليل، تفسري الربد بالنوم وأنشدوا شاهدين غري واضحني، وأيا ما كان 
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والشراب: ما يشرب واملراد به املاء الذي  ية عليه تكلف ال داعي إليه، وعطف "وال شرابا" يناكده،فحصل اآل
 1يزيل العطش.

 هم فيها.برودة ختفف عنهم حر النار، وال شرابا يسكن عطشقون يف جهنم و أي: أهنم ال يذ

اقًا﴾ ]قوله تعاىل : النموذج الرابع عشر  [20، سورة النبأ﴿ ِإالَّ َحِميًما َوَغسَّ

 .داة حصرإال: أ -
 ا: بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.محيم -
 عطف.و: حرف  -
 غساقا: اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 داة حصر، ومحيما بدل من شرابا، ألن الكالم غري موجب، وغساقا "إال محيما وغساقا": إال أ

عطف عليه، وهذا أسهل مما سلكه املفسرون، فقد قال بعضهم أنه استثناء منقطع، وعليه جرى يف الكشاف، 
فيها بردا ينفس عنهم حر النار، وال شرابا يسكن عطشهم، ولكن يذوقون فيها محيما، وتبعه قال: ال يذوقون 

 2اجلالل، وقال أبو حيان: الظاهر أنه متصل من قوله وال شرابا.
 "احلميم: املاء احلار، وكثري ذكره يف القرآن الكرمي، والغساق: صديد يسيل "إال محيما وغساقا :

اٌق﴾ ]ر إال يف هذه السورة، ويف من جلود أهل النار، ومل يذك َذا فَ ْلَيُذوُقوُه َحِميٌم َوَغسَّ ، سورة ص ﴿ هَٰ
الغساق: الزمهرير حيرقهم بربده، وقيل: احلميم: احلار الذي قد  -رضي اهلل عنهما-، وقال ابن عباس[02

 3لذي ال يستطاع من شدة برده املؤمل.انتهى حره، والغساق ضده، وهو البارد ا

و صديد يسيل، من جلود أهل أي: ال جيدون ما يشربونه إال ماء حارا بالغا الغاية يف احلرارة، فالغساق ه
 النار.

َناُه ِكَتابًا﴾ ]قوله تعاىل : النموذج الخامس عشر  [20، النبأ ﴿ وَُكلَّ َشْيٍء َأْحَصي ْ

 و: حرف عطف -
 .وهو مضاف ،كل: اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره -
 شيء: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة حتت آخره. -
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على السكون ين أحصى(: فعل ماضي مبين على السكون، و)نا(: ضمري متصل مبأحصيناه: ) -
 اهلاء(: ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.يف حمل رفع فاعل، )

 كتابا: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 "الواو عاطفة، وكل شيء منصوب على االشتغال، أي: وأحصينا  "وكل شيء أحصيناه كتابا :

بب ومسببه، فإن قوله اآليت: فذوقوا: مسبب عن كل شيء أحصيناه، وهذه اجلملة معرتضة بني الس
تكذيبهم، وفائدة االعرتاض: تقدير ما أدعاه من قوله: جزاء وفاقا ومجلة أحصيناه مفسرة، ال حمل هلا، 
وأحصيناه فعل ماض وفاعل ومفعول به، وكتابا جيوز أن يكون مصدرا من معىن أحصيناه، أي: إحصاء،  

در ألحصينا، مصاالحصاء، والكتبة ي املعىن: الضبط، والتحصيل، ويكون  وأحصيناه مبعىن: كتبنا االلتقاء
   1وجيوز أن يكون حاال مبعىن مكتوبا.

 :"سيقت مساق التعليل، وبني مجلة اعرتاض بني اجلمل اليت "وكل شيء أحصيناه كتابا 
هلم فال يدع شيئا من عالمهم أن اهلل ال خيفى عليه شيء من أعما"فذوقوا"، وفائدة هذا االعرتاض املبادة بإ

سيئاهتم إال حياسبهم عليه ما ذكر هنا وما مل يذكر، كأنه قيل: إهنم كانوا ال يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا، 
 وفعلوا مما عدا ذلك وكل ذلك حمصى عندنا.

ء: حساب األشياء حصاواإلعلى طريقة االشتغال بضمريه  ونصب "كل" على املفعولية لــــ "أحصيناه"
 حصاء كناية عن الضبط والتحصيل.دها، فاإللضبط عد

، والتقدير: إحصاء كتابة، فهو مصدر مبعىن الكتابة، وانتصب "كتابا" على املفعولية املطلقة لــــ "أحصيناه"
ة عن الضبط وهو كناية عن شدة الضبط ألن األمور املكتوبة مصونة عن النسيان واإلغفال، فباعتبار كونه كناي

 2.ل: "أحصيناه"جاء مفعوال مطلقا 

 عليه.أي: أهنم كل ما فعلوه وقاموا به من أثام وذنوب ضبطناه يف كتاب: ليجازيهم 

 [32، النبأ﴿ َحَداِئَق َوَأْعَنابًا﴾ ]: قوله تعاىل النموذج السادس عشر

 آخره.حدائق: يدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على  -
 و: حرف عطف. -
 أعنابا: اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
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 "مجع: حديقة، وهي القطعة املستديرة من األرض ذات النخل واملاء، وهي بدل حدائق وأعنابا :
بعض من كل من مفازا، وأعنابا وما بعده عطف على حدائق، وال معىن لعطفها على مفازا حبجة أهنا ذكرت 

 1ن، وعدم تعسف الكالم فيه.بشأهنا، فذلك بعيد عن سهولة القرآبعد احلدائق تنويها 
 "واحلدائق: مجع حديقة وهي اجلنة من النخيل واألشجار ذوات الساق احملوطة  :"حدائق وأعنابا

 2واألعناب: مجع عنب وهو اسم يطلق على شجرة الكرم ويطلق على مثرها.، حبائط أو جدار أو حضائر

ل ما أي: بساتني ناضرة ومجيلة فيها من مجيع األشجار واألزهار، وفيها كروم األعناب الطبية أي: فيها ك
 تشتهيه النفوس.

 [33، سورة النبأ﴿ وََكَواِعَب َأتْ َرابًا﴾ ]: يف قوله تعاىل النموذج السابع عشر

 و: حرف عطف. -
 كواعب: اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 على آخره.أترابا: نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  -
 "3: معطوف، الواحد كاعب، وكواعب للجمع واملؤنث."وكواعب أترابا 
 "والكواعب: مجع كاعب، وهي اجلارية اليت بلغت سن مخس عشرة سنة وحنوها، "كواعب أترابا :

ووصفت بكاعب ألهنا تكعب ثديها، أي صار كالكعب، أي استدار ونتأ، يقال: كعبت من باب قعد، 
 العني، وملا كان كاعب وصفا خاصا باملرأة مل تلحقه ها التأنيث ومجع على فواعل.ويقال: كعبت بتشديد 

واألتراب: مجع ترب بكسر فسكون: هو املساوي غريه يف السني، وأكثر ما يطلق على اإلناث، قيل هو 
الصبا خر أو ألن الرتب ينشأ من لدته يف سن حني يولد يقع على الرتاب مثل اآل مشتق من الرتاب فقيل ألنه

 4يلعب بالرتاب.

 ونساء عذاري، وهن يف سنة واحدة. أي:

 [34، سورة النبأ ﴿ وََكْأًسا ِدَهاقًا﴾ ]: النموذج الثامن عشر

 و: حرف عطف. -
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 كأسا: اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.دهاقا: نعت منصوب  -
 "1: أي ممتلئة، مشتق من دهقه إذا تابع عليه الشدة."وكأسا دهاقا 
 "مرتعة، مملوءة، سن، وقتادة، وابن زيد، وابن عباس رضي اهلل عنهم: قال احل"وكأسا دهاقا :

 يقال: أدهقت الكأس أي مألهتا، وكأس دهاق؛ أي ممتلئة، قال خداش بن زهري:

 انا       فأترعنا له كأسا دهاقاعامر يبغي قر  آتانا

يتبع بعضا، ومنه: أدهقت احلجارة ، وعكرمة، وجماهد، وابن عباس أيضا: متتابعة، وقال سعيد بن جيرب
ها، ودخول بعضها يف بعض، فاملتتابع، كاملتداخل، وعن عكرمة أيضا، وزيد بن أسلم: أدهاقا، وهو شدة تالزم
 صافية، قال الشاعر:

 ربا      من الصادي إىل كأس دهاقإىل الفوائد أحب ق ألنت

 2، ومل يذكر دهاق يف غري هذه السورة.س: اخلمرة املوجود فيهاهذا؛ واملراد بالكأ

 يقصد هبا الكأس املمتلئ باخلمر. أي:

ابًا﴾ ]قوله تعاىل : النموذج التاسع عشر  [30، النبأ ﴿ الَّ َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َواَل ِكذَّ

 ال: حرف عطف. -
: واو النون ألنه من األفعال اخلمسة ]الواو[ يسمعون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت -

 اجلماعة: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
 السكون يف حمل جر حبرف جر.: ضمري متصل مبين على فيها: ]يف[: حرف جر، ]اهلاء[ -
 الظاهرة على آخره.لغوا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -
 و: حرف عطف. -
 .ال: حرف نفي -
 كذابا: اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 "فوع، : اجلملة حال من املتقني وال ما فيه، ويسمعون فعل مضارع مر "ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا

 3والواو والفاعل، وفيها متعلقان يسمعون، ولغوا مفعول به، وال كذابا عطف على لغوا.
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 "اللغو: الباطل، وهو ما "ال يسمعون فيها لغوا وال كذابا": "ال يسمعون فيها": أي: يف اجلنة، "لغوا :
: ال يكذب وال "كذابا" عىن: ليس فيها لغو، فيسمع،يلغى من الكالم ويطرح، وقيل: هو القبيح من القول، وامل

، سورة الواقعة ﴿ اَل َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َواَل تَْأثِيًما﴾]ىل يفبعضهم بعضا، وال يسمعون كذبا، هذا وقد قال تعا
20].1 

القول، ألن اجلنة فيها كل شيء خايل من أي: ال يسمعون يف اجلنة كالما فارغا ال فائدة فيه، وال كذبا من 
 النقص.

ِن اَل يَْمِلُكوَن ِمْنُه : يف قوله تعاىل النموذج العشرون ُهَما الرَّْحمَٰ ن َ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ ﴿ رَّبِّ السَّ
 [32، سورة النبأ ِخطَابًا﴾ ]

 جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة حتت آخره وهو مضاف.ربك( رب: بدل من ) -
 .السماوات: مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة حتت آخره -
 و: حرف عطف. -
 األرض: اسم معطوف جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة حتت آخره. -
 "ى أنه بدل من رب باجلر علهما الرمحان ال ميلكون منه خطابا": رب السماوات واألرض وما بين

 طف على السموات األرض، وبينها ظرفربك، وقرئ بالرفع على أنه خرب ملبتدأ حمذوف، أي: هو رب، وما ع
مكان متعلق مبحذوف صلة ما، والرمحان بدل، أو نعت لرب أيضا، ومجلة ال ميلكون، مستأنفة، ومن متعلقان، 

 2لكون خربه.وخطابا مفعول، وقرئ برفع الرمحان فيكون مبتدأ، ومجلة ال مي
 "ن كثري وأبو عمر قرأ نافع وابلكون منه خطابا": "رب السماوات واألرض وما بينهما الرمحان ال مي

وقرأه محزة والكسائي، وخلف ، وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب خبفضهما، وأبو جعفر برفع "رب" ورفع "الرمحان"
من دأ حمذوف هو ضمري يعود على قوله "خرب مبت "رب" ــــــع االمسني ففأما قراءة رف حبفص "رب" ورفع "الرمحان"

على طريقة حذف املسند إليه حذفا مساه السكاكي، حذفا التباع االستعمال الوارد على تركه، أن يف  ربك"
املقام الذي جيري استعمال البلغاء فيه على حذف املسند إليه، وذلك إذا جرى يف الكالم وصف وحنوه ملوصوف 

أن يكون خريا عنه أو أن يكون نعتا له فيختار املتكلم أن جيعله خربا ال نعتا، فيقدر ضمري  مث ورد، ما يصلح
 املنعوت ويأيت خبرب عنه وهو ما يسمى بالنعت املقطوع.

عبدوا غريه جهال وكفرا  واملعىن: إن ربك هو رهبم ألنه رب السماوات واألرض وما بينهما ولكن املشركني
 ن.خرب ثا لنعمته و"الرمحان"

                                                             

 .701الشيخ حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإعرابه، وبيانه، ص  -1 
 .7435حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -2 

https://surahquran.com/56.html
https://surahquran.com/56.html
https://surahquran.com/78.html
https://surahquran.com/78.html


 اإلحالي غير التركيبي االتساق أدوات ................................................................ الثاني الفصل 

88 
 

ـ"ربك" من قوله "جزاء من ربك"  ـــنعت ل ءة جر االمسني فهي جارية على أن "رب السماوات"وأما قرا
 نعت ثان. و"الرمحان"

والرب: املالك املتصرف بالتدبري ورعي الرفق والرمحة، واملراد بالسماوات واألرض وما بينهما مسماها مع ما 
املة فهي ه ساكنه كما يف قوله تعاىل "فكأين قرية أهلكناها وهي ظراد بفيها من املوجودات ألن اسم املكان قد ي

فإن الظلم من صفات سكان القرية صفة لذاهتا، واخلواء على عروشها من  لى عروشها" يف سورة احل ،خاوية ع
 أحوال ذات القرية ال من أحوال سكاهنا، فكان إطالق القرية مرادا به كال املعنيني.

وات واألرض: ما على األرض من كائنات وما يف السماوات من املالئكة وماال يعلمه واملراد مبا بني السما
 بالتفصيل إال اهلل وما يف اجلو من املكونات حية وغريها من أسحبة وأمطار وموجودات ساحبة يف اهلواء.

 ما( موصولة وهي من صيغ العموم، وقد استفيد من ذلك تعميم ربوبيته على مجيع املصنوعات.و)

وخص بالذكر دون غريه  ر اسم من أمسائه احلسىن وهو اسم "الرمحان"بذك تبع وصف "رب السماوات"وأ
 من خري على املتقني يف اجلنة هو عطاء رمحان هبم. يقتضيه من األمساء احلسىن ألن يف معناه إمياء إىل أن ما

د يف القرآن كما حكى اهلل عنهم ر ويف ذكر هذه الصفة اجلليلة تعريض باملشركني إذ أنكروا اسم الرمحان الوا
 وا وما الرمحان"وإذا قيل هلم اسجدوا للرمحان قالبقوله "

ا بني السماوات واألرض وز أن تكون هذه اجلملة حاال من "ما بينهما" ألن مجي "ال ميلكون منه خطابا"
 يشمل ما يف ذلك من املخلوقات من يستطيع خطاب اهلل ومراجعته.

صلة رب  ع نومهم أن ما تشعر بهل مزاعم املشركني أو لالحرتاس لدفا ابتدائيا إلبطانافئوجيوز أن يكون است
 على خطاب الرب.من الرفق باملربوبني يف تدبري شؤوهنم يسيغ إقدامهم 

معناه القدرة واالستطاعة ألن املالك يتصرف فيما ميلكه حسب  وامللك يف قوله "ال ميلكون منه خطابا"
  حيتاج إىل إذن غريه.رغبته ألن رغبة غريه فال

 ففي امللك نفي لالستطاعة

 ، وأصله صفة خلطاب فلما تقدم على موصوفه صار حاال.طابا"خوقوله "منه" حال من "

إال قول إبراهيم ألبيه ال في ابتدائية جمازية كقوله تعاىل "من( اتصالية وهي ضرب من االبتدائية فوحرف )
ومنه قوهلم: لست تصالية والثانية لتوكيد النص، من( األوىل اـــ )، فن لك وما أملك لك من اهلل من شيء"ستغفر 
 أي ال يستطيعون خطابا يبلغونه إىل اهلل. من يفعل ذلك فليس من اهلل يف شيء"و ك ولست مين وقوله تعاىل "من



 اإلحالي غير التركيبي االتساق أدوات ................................................................ الثاني الفصل 

89 
 

 ما( املوصولة يف قوله وما بينهما ألهنا صادقة على مجيعهم.) عائد إىل وضمري "ال ميلكون"

 أو طلبا أو إنشاء مدح أو ذم.  الكالم املوجه احلاضر لدى املتكلم أو كاحلاضر املتضمن إخبارا واخلطاب:

 يعم لوقوعه يف سياق النفي كما تعم النكرة املنفية. وفعل "ميلكون"

 "ال يتكلمون" خصص منفصل كقوله عقبت هذه اآليةعام أيضا وكالمها من العام املخصوص مبو"خطابا" 
ا الذي يشفع عنده إال من ذلرمحان وقال صوابا وقوله "يوم يأيت ال تكلم نفس إال بإذنه" وقوله "ذن له اإال من أ

 .بإذنه" وقوله "وال يشفعون إال ملن ارتضى"

ا والغرض من ذكر هذا إبطال اعتذار املشركني حني استشعروا شفاعة عبادهتم األصنام اليت شهر القرآن هب
 1وقالوا ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهلل زلفى. فقالوا هؤالء شفعاؤنا عند اهلل،

أي: هذا اجلزاء صادر من الرمحان الذي مشلت رمحته كل شيء، فال أحد يستطيع أن خياطبه يف رفع عذاب 
 وجل. يف ذلك اليوم، وذلك تقديرا وهيبة وإجالال سبحانه عز

 [30، النبأَواْلَماَلِئَكُة ﴾ ]﴿ يَ ْوَم يَ ُقوُم الرُّوُح قوله تعاىل : النموذج الواحد والعشرون

 يوم: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 يقوم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
 الروح: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
 عطفو: حرف  -

 املالئكة: اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره -
 "يوم ظرف متعلق بال ال من أذن له الرمحان وقال صوابا"يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إ :

ميلكون، أو بال يتكلمون، ومجلة يقوم الروح، واملالئكة يف حمل جر بإضافة الظرف إليها، وصفا حال، أي: 
مصطفني، ومجلة ال يتكلمون تأكيد لقوله ال ميلكون أو مستأنفة، وإال أداة حصر، ومن بدل من الواو يف 
يتكلمون، أو نصب على االستثناء؛ ألن الكالم غري موجب، ومجلة أذن صلة من، وله متعلقان بأذن، والرمحان 

 2، أي: قوال صوابا.ملصدر حمذوف اعل مسترت تقديره: هو، وصوابا صلةفاعل، وقال فعل ماض وف
 "املراد باليوم يوم ال من أذن له الرمحان وقال صوابا"يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إ :

القيامة بال شك، واختلف يف الروح على أقوال كثرية، قيل: هو جربيل عليه السالم، وقال ابن عباس رضي اهلل 
وقا أعظم منه، فإذا كان يوم القيامة قام وحده صفا، وقامت عنهما: الروح ملك من املالئكة ما خلق اهلل خمل
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املالئكة كلهم صفا واحدا، فيكون من عظم خلقه مثلهم. وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه: الزوج ملك عظيم 
لق ين عشر ألف تسبيحة، خيماء الرابعة، يسبح اهلل كل يوم اثأعظم من السموات، واألرض، واجلبال، وهو يف الس

وم القيامة صفا وحده، وقيل: الروح خلق على صورة بين آدم، وليسوا بناس، كل تسبيحة ملكا حييي ي  اهلل من
يقومون صفا، واملالئكة صفا، هؤالء جند وهؤالء جند، وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما: الروح خلق على صورة 

دم، يقومون صفا، واملالئكة صفا، بين آدم وما ينزل من السماء ملك، إال ومعه واحد منهم، وعنه: أهنم بنو آ
 وقيل مساطان مساط من الروح، ومساط من املالئكة، خازن ويف القرطيب أطول منه ويف الكشاف أقصر منه.

واألظهر: أن املراد بالروح هنا: جربيل عليه الصالة والسالم، كما قال سعيد بن جبري، والضحاك، ويؤيده 
القدر(، وعلى هذا؛ فالروح وانظر مثله يف سورة ) [،103، الشعراء اأْلَِميُن﴾ ] ﴿ نَ َزَل بِِه الرُّوحُ ثوبه تعاىل يف 

من مجلة املالئكة، فيكون قد ذكر مرتني: مرة استقالال، ومرة مع املالئكة، تنبيها على جاللة قدره، ومكانته عند 
املالئكة، ويف سورة القدر بعد املالئكة، فاألول هو من ذكر اخلاص قبل العام، ويف ربه، مع مالحظة ذكره هنا قبل 

 "17"سورة املعارج، اآلية  سورة القدر من ذكر اخلاص بعد العام، وانظر ما ذكرته يف
 ها كبري فائدة.فيَسَنٍة"  َأْلفَ  َخْمِسينَ  ِمْقَدارُهُ  َكانَ  يَ ْومٍ  ِإَلْيِه ِفي َوالرُّوحُ  اْلَماَلِئَكةُ  تَ ْعُرجُ "

إال من أذن له وعطاؤه " يعين: اخللق كلهم إجالال لعظمة اهلل تعاىل جل جالله وتبارك شأنه "ال يتكلمون"
﴿ َواَل َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن ارَْتَضٰى َوُهم مِّْن لشفاعة؛ أي حتقيقا لقوله تعاىل: أي: يف الكالم وقيل: يف ا "الرمحان

ن قول النيب صلى اهلل عليه وسلم "وال يتكلم ، وكما ثبت يف الصحيح م[20، األنبياء ]َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن﴾ 
ميلكون منه خطابا،  السابقة ال ية تقرير، توكيد  لقوله يف اآليةقال البيضاوي رمحه اهلل: هذه اآل يومئذ إال الرسل"،

أفضل اخلالئق وأقرهبم من اهلل تعاىل، إذا مل يقدروا أن يتكلموا هبا يكون صوابا كالشفاعة ملن فإن هؤالء الذين هم 
 ارتضى إال بإذنه، فكيف ميلكه غريهم؟!

، ومن القول الصواب، أي حقا م، أو يف الشفاعة "وقال صوابا"أي يف الكال "إال من أذن له الرمحان"
إىل الروح  يرجعاها، كما ذكرته مرارا وتكرارا، هذا وقيل: االستثناء ال إله إال اهلل( إن عمل مبقتضواحلق قول:)

ل ن يقو يف الشفاعة له، وذلك الشخص ممن أ واملالئكة، فيكون املعىن: ال يشفعون إال يف شخص أذن الرمحان
 1ه عن حمارم اهلل تعاىل.ع اإلخالص هبا، وإخالصها: أن حنجز ال إله إال اهلل( مصوابا يف الدنيا، وهو)

هو جربيل عليه السالم، فال  فالروح ف جربيل واملالئكة مصطفني خاشعني،أي: يف ذلك اليوم الرهيب يق
 يتكلم أحد منهم إال من مسح وأذن اهلل بالكالم والشفاعة ونطق بالصواب. 
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َمْت َيَداُه َويَ ُقوُل ﴿ ِإنَّا أَنَذرْنَاُكْم َعَذابًا َقرِيًبا يَ ْوَم يَنظُُر قوله تعاىل : النموذج الثاني والعشرون اْلَمْرُء َما َقدَّ
 [41، النبأ اْلَكاِفُر يَا َلْيَتِني ُكنُت تُ َرابًا﴾ ]

: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب إنا: حرف نصب وتوكيد )مشبه بالفعل(، ]نا[ -
 إن.

: ضمري متصل على السكون التصاله بتاء املتكلمني و]نا[ ماضي مبين : فعلأنذرناكم: ]أنذر[ -
 : ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به. على السكون يف حمل رفع فاعل، و]كم[مبين

 عذابا: مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 قريبا: نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 يوم: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. -
 ينظر: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
 املرء: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، واجلملة الفعلية يف حمل نصب إن. -
نيث الساكنة ال حمل هلا من : تاء التأم[: فعل ماضي مبين على الفتح، و]التاء[قدقدمت: ] -
 اإلعراب.
: ضمري متصل مضاف، و]اهلاء[ األلف ألنه مثىن وهويداه: ]يدا[: فاعل مرفوع وعالمة رفعه ) -

 مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه.
 و: حرف عطف. -
 يقول: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
 الضمة الظاهرة على آخره.الكافر: فاعل مرفوع وعالمة رفعه  -
 "يوم يتين كنت ترابا"لا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ي :

يف حمل جر بإضافة الظرف إليها، وما مفعول به، ومجلة قدمت  "ينظر املرء"، ومجلة "عذاباــــ "ظرف متعلق ب
حالية، ويا حرف تنبيه، أو رء، ولك أن جتعلها مستأنفة، أو مليداه صلة ما، ويقول الكافر عطف على ينظر ا

 1املنادى حمذوف، وليتين، يا ليت وامسها، ومجلة كنت خربها، وترابا خرب كنت.
 "إنا يتين كنت ترابا"لا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ي" :
كم، وخوفناكم، وحنذركم، وخنوفكم، مجيع بين آدم، واملعىن: حذرنا : اخلطاب لكفار قريش، ويعم أنذرناكم"

زول املوت، ألن من مات؛ حققه، وكب ما هو آت قريب، وأوله ن: يعين عذاب اآلخرة قريب لت"عذابا قريبا"
ره بالنار، وغضب العزيز اجلبار، فقد قامت قيامته، فإن كل من أهل اجلنة، نزلت عليه مالئكة العذاب، تبش

يؤخذ من آل االستغراقية،  : كل امرئ مسلما كان، أو كافرا، ذكرا كان، أو أنثى، وهذا العمومينظر املرء""يوم 
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﴿ لََّقْد من الشر، لقوله تعاىل:  ه مثبتا يف صحيفته خريا أو شرا، "ما قدمت يداه"واملعىن: يرى كل ما قدم
َلُهُم اأْلَنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َونَ ُقوُل َسِمَع اللَُّه قَ ْوَل الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه َفِقي ٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء  َسَنْكُتُب َما َقاُلوا َوقَ ت ْ

َمْت أَْيِديُكْم َوَأنَّ اللَّ ومثلها يف [، 101، سورة آل عمرانُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيِق﴾ ] ِلَك ِبَما َقدَّ َه َلْيَس ﴿ ذَٰ
ٍم لِّْلَعِبيِد﴾] ٍم لِّْلَعِبيِد﴾ يضا يف أ، [01، سورة األنفال ِبَظالَّ َمْت َيَداَك َوَأنَّ اللََّه َلْيَس ِبَظالَّ ِلَك ِبَما َقدَّ ﴿ ذَٰ

ون لأليدي وختصيص األيدي بالذكر، ألن أكثر األعمال تقع هبا، وان احتمل أال يك[، 11، سورة الحج]
خفاء من اجلوارح الباطنة، وهذا ظاهر ال ثام، كالعني، واألذن والرجل، وغري ذلك مدخل فيما ارتكب من اآل

 فيه.

مدت األرض  القيامة،ضي اهلل عنه إذا كان يوم : قال عبد اهلل بن عمر ر "يا ليتين كنت ترابا"ويقول الكافر 
مد األدمي وحشر الدواب، والبهائم، والوحوش، مث جيعل القصاص بني البهائم، حىت يقتض للشاة اجلماء من الشاة 

 كنت ترابا"،  يا ليتينين ترابا، فعند ذلك يقول الكافر "القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بينها، قيل هلا: كو 
م بعد القصاص: إنا خلقناكم، وسخرنا لكم لبين آدم، وكنتم مطيعني هلم أيام وجل، للبهائ وقيل: يقول اهلل عز

حياتكم، فارجعوا إىل ما كنتم عليه، كونوا ترابا، فإذا رأى الكافر ذلك متىن، وقال: يا ليتين كنت يف الدنيا يف صورة 
نة إىل اجلنة، وأهل النار إىل بعض هذه البهائم، وكنت اليوم ترابا! وقيل: إذا قضى اهلل من الناس وأمر بأهل اجل

ليتين كنت  دون ترابا، فحينئذ يقول الكافر ياالنار، وقيل لسائر املخلوقات سوى الناس، واجلن عودوا ترابا، فيعو 
 1.ترابا

كل ما هو   أي: حذرناكم وخوفناكم يا معشر قريش عذابا قريبا وقوعه هو عذاب اآلخرة، مساه قريبا ألن
نسان ما قدم من خري أو شر مدونا يف صحيفته، ويتمىن الكافر لو أنه مل خيلق ومل آت قريب، فيوم يرى كل إ

 يكلف فيقول من شدة الندم يا ليتين كنت ترابا حىت ال أحاسب وال أعاقب. 

 حروف التوكيد  :ثالثا

 تعريف التوكيد-1

 : لغة 1-1

 واهلمز فيه لغة يقال: وكد العقد والعهد أوثقه،

ني، واهلمز وبالواو أفصح أي شددته وتوكد األمر مبعىن، ويقال وكدت اليم إيكادا،أوكدته وأكدته وآكدته، 
وإذا حلفت فوكد، ووكد الوحل والسرج توكيدا شده، ووكد باملكان  يف العقد أجود، وتقول، إذا عقدت فأكد،

                                                             

 .704-702رابه وبيانه، ص الشيخ حممد علي طه الدرة، تفسري القرآن الكرمي وإع -1 
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وكد يكد وكدا أي  يكد وكودا إذا قام به ويقال: ظل متوكدا بأمر كذا ومتوكز ومتحركا، أي قائما مستعدا، ويقال
أصاب، ووكد وكده قصد قصده وفعل مثل فعله، ومازال ذاك وكدي أي مرادي ومهي، ويقال وكد فالن أمرا يكده 

، أكد الشيء ووكده والواو 1، إذا قصده وطلبهويقال، وكد فالن أمرا يكده وكدا وكدا إذا مارسه وقصده....
 3اه النحوية.، أكدته فتأكد ويقال على البدل، وكدته ومعن2أفصح

 اصطالحا: 1-2

تساع، والتأكيد على سم املؤكد لرفع اللبس وإزالته االعلم أن التوكيد لفظ ينبع اال"أبو الفتح ابن جين"  قال
 4ألول، فألول على ضربني تأكيد بلفظ مكرر، وتأكيد بلفظ املعىن.اضربني، تأكيد بلفظ حميط ب

مبالغة فيه وال جماز الغاية منه إزالة ما ال يراد من احتماالت  والتوكيد تابع يثبت أن معىن متبوعه حقيقي، ال
 5غري صحيحة عن متبوعه وتركيز الفهم يف معىن واحد.

وبعبارة  ،6تبوع يف النسبة أو الشمول وقيل: عبارة عن إعادة املعىن احلاصل قبلهالتأكيد تابع يقرر أمر امل
، ويطلق التأكيد اصطالحا على 7وتقويته ويسمى إعادة أخرى هو أن يكون اللفظ لتقرير املعىن احلاصل قبله

  :معنيني

 ؛: التقرير أي جعل الشيء مقررا يف ذهن املخاطبأحدهما -
 : اللفظ الدال على التقرير أي اللفظ املؤكد الذي يقرر به وهو ما قصدوه بقوهلموثانيهما -

 8.له"التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر، وهو أعم أن يكون تابعا "

التوكيد يرد لرفع اللبس يف نفس السامع، ومنبع "نستنت  من التعريفات االصطالحية السابقة الذكر أن 
كما أنه تكرير لتثبيت أمر املكرر يف النفس وتقوية   حة اليت تؤثر على الرتكيز والفهم،صحيالاالحتماالت غري 

 "الشبهة والغموض. ى وبالتايل فهو ميكن الشيء يف النفس ويرفع عنهامللغالكالم 

                                                             

 .722م، ص 3112ه/0732ابن منظور، لسان العرب، بريوت،  -1 
 .30، ص 0331، 17حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، ت: مصطفى ديب البغا، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، ط  -2 
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 أنواعه:-2

 التوكيد اللفظي: 2-1

: ورد يف معجم املفصل يف علوم العربية أن التوكيد اللفظي هو الذي يكون بتكرار املؤكد بلفظه أو لغة
 1مرادفه سواء أكان امسا ظاهرا، أم ضمريا أم فعال أم حرفا، أو مجلة.

 2لتوكيد اللفظي جييء مكررا.: جاء يف شرح ابن عقيل على ألفيته ابن مالك أن ااصطالحا

 وهو تكرار اللفظ السابق بعينه واملؤكد أي املتبوع كما يف قول الشاعر:

 حذار حذار من بطشي وفنكي لئ فيهاهي الدنيا تقول مب

 3أحدث علي مواثق وعهودا الال أبوح حبيب بثنيه إنه

ويكون اللفظ املرادف فعال أو امسا أو حرفا فالتوكيد اللفظي هو تكرار أو إعادة اللفظ مبرادفه أو بعينه "إذن 
 ."أو اسم فعل أو مجلة فعلية أو امسية أو مصدر نائبا عن فعله أو مرادفه ضمريا منفصال

 :التوكيد المعنوي 2-2

ا بعض ألفاظ ويلحق هب ذات، كال وكلتا، كل، ومجيع وعامة،أللفاظ: نفس، وعني االذي يكون ب : هولغة
 4ويسمى توكيد غري صريح.ال صراحة وهي من ثالثة إىل عشرة،  يالوم تأو العدد اليت تفيد العم

: التوكيد املعنوي يؤكد لرفع اجملاز عن الذات تقول "جاء اخلليفة" فيحتمل أن اجلائي خربه أو نقله اصطالحا
وأن يكون  ب اتصاهلما  بضمري مطابق للمؤكد،ما: ارتفع ذلك االحتمال وجيهبفإذا أكدن بالنفس أو بالعني أو 

لفظهما طبقه يف اإلفراد واجلمع، وأما يف التشبيه فاألصح مجعهما على أفعل ويرتجح إفرادمها على تثنيتهما عند 
كما أنه يكون بألفاظ حمصورة وهي النفس والعني وكال وكلتا وكل مجيع وعامة، وأمجع   ،5الناظم وغريه يعكس ذلك

ء للمفردة املؤنثة وأمجعون جلماعة ارى للتوكيد حيث جند فيها: مجعوهذه األخرية أمجع يتفرع منها ثالث كلمات أخ
سهو أو نسيان  ا التوكيد رفع احتمال أن يكون يف الكالم السابق جماز أوالذكور ومجع جلماعة اإلناث وفائدة هذ

                                                             

 .302، ص 103، ط 10حممد التنوجي، راجي األمسر، معجم املفصل يف علوم اللغة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ج  -1 
، ص 0333، 10رمزي منري بلعبكي، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار العلوم للماليني للتأليف والرتمجة والنشر، بريوت، لبنان، ط  -2 

703. 
 .214أبو فارس الدحداح، معجم القواعد العربية من القرآن الكرمي، ص  -3 
 .307ملفصل يف علوم اللغة، ص حممد التنوجي، راجي األمسر، معجم ا -4 
، 10مأبو حممد عبد اهلل مجال الدين بن أمحد بن عيد اهلل بن هشام األنصاري، أوضح املسالك يف ألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، بريوت،  -5 
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ب وبيان ذلك إذا قلت "قرأت كتاب الفقه" احتمل الكالم أن تكون قد قرأت معظمه أما إذا قلت "قرأت كتا
 1الفقه كله" زال ذلك االحتمال.

يتم باستعمال ألفاظ معروفة مضافة لضمري املؤكد ويقسم إىل نوعني، النسبة "إذن فالتوكيد املعنوي 
عن الذات وإبعاد الشك املعنوي عنها، ألفاظه تؤكد املفرد واملثىن  الحتمالا فتوكيد النسبة يراد منه إزالةوالشمول، 

 ."واجلمع مضافة لضمري املؤكد تفردان مع املفرد وجتمعان مع املثىن واجلمع

نه يؤكد إاء واألفعال فأما الفعل فال غريه ومجيعه وهو وارد يف األمس ويأيت التوكيد املعنوي إلفادة معىن هو
 2وكيد باملصدر أن يكون هو ال غريه.قول )ضرب ضربا( أي أنك قصدت بالتاجملاز كال مبصدره الستبعاد إرادة

 3نفصل.أما يف األمساء فاألصل أن يكون التوكيد بالضمري امل

 ": ألفاظه-3

 يأيت التوكيد املعنوي على ضربني:

 ني:أحدمها يرفع بوهم مضاف إىل املؤكد وله لفظان النفس والعني كما جاء يف البيتني اآلتي

 مع ضمري طابق املؤكد بالنفس أو بالعني االسم أكد

 4ما ليس واحدا انكن متبعا وأمجعهما بأفعال إن تبعا

والنفس والعني مبعىن واحد ويؤكد هبما املفرد واملثىن واجلمع، ويكون لفظهما مفردا على املفرد وجيتمعان على 
فسه أو تبني أن املؤكد هو زيد والتوكيد نوزن افعل مع املثىن واجلمع، ومن أمثلة ذلك "جاء زيد نفسه" لعلك 

 5عينه.

تعمل لذلك كل وكال وكلتا ومجيع وهي جمموعة يف ثانيهما: هو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول واملس
 البيت اآليت:

 كلتا مجيعا بالضمري موصوال وكال اذكر يف الشمول وكال 

                                                             

 .500-501، ص 0337، 17ط أمحد خمتار، النحو األساسي، منشورات ذات السالسل للطباعة والنشر، الكويت،  -1 
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 أدوات التوكيد:-4

فاظ التوكيد واملصدر املؤكد لفعله، وأساليب القصر وألبتداء، ونونا من أدوات التوكيد نذكر: إن وأن لال
 1وألفاظ أخرى تستخدم للتوكيد: حقا، ال ريب، ال شك.التوكيد املعنوي والتوكيد اللفظي 

يادة وضمري الفصل والسني وسوف الشرطية، وأحرف الشبه، وأحرف الز ما إىل جانب القسم، وأهذا 
منا التوكيد باملفعول املطلق وبالوصف أو وعيد، وقد اليت هي للتحقيق وإ عدال ذلك على و الداخلتان على فعل د

 2واحلال.

 النوع من األدوات يف مدونتنا مخس مرات.وقد ورد هذا 

  :إن 

 االمسية الفعل تنصب األول من تركيب اجلملةهة بيف نوهنا، وهي من احلروف املشب إن: املكسورة املشددة
 3يد ملضمون اجلملة أو اخلرب.لثاين ويسمى خربها، وظيفتها التأكيسمى امسها، وترفع ا

 [12، سورة النبأ] يَ ْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتًا﴾﴿ ِإنَّ قوله تعاىل النموذج األول: 

 إن: حرف توكيد ونصب مبين على الفتح. -3
 يوم: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف. -2
 ف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.الفصل: مضا -7
 ناقص مبين على الفتح، امسه: ضمري مسترت جوازا تقديره "هو".كان: فعل ماض  -5
ميقاتا: خرب كان منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح ومجلة "كان ميقاتا" يف حمل رفع خرب  -2

 إن.
 اتني اهلل ؤال قد يرد بعد أن تا": كالم مستأنف مسوف للرد على سميقا "إن يوم الفصل كان

 4و وقت البعث؟ فقال: إن تقديره هو وميثاقا خربها.البعث باألدلة املتقدمة، وهو: ما ه

 إن يوم الفصل كان ميقاتا:

                                                             

 .30محدي الشيخ الوايف، يف تسيري البالغة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ص  -1 
 .74عبد املتعال الصعيدي، البالغة العالية، علم املعاين، ص  -2 
 .47، ص 3114، 10عة والنشر، األردن، عمان، ط محيد آدم ثويين، البالغة العربية املفهوم والتطبيق، دار املناه  للطبا -3 
 .7433حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -4 
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جل معدود وال يزداد عليه وال ينقص منه لفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأ خمربا عن يوم ايقول اهلل تعاىل
 1وال يعلم وقته على .... إال اهلل تعاىل.

 2إلنكار املشركني وتكذيبهم بيوم الفصل.أكد الكالم حبرف التأكيد ألن فيه إبطاال 

"إن يوم الفصل كان ميقاتا": قيل يوم الفصل ألنه يفصل فيه بني اخلالئق ويفصل بني الظامل واملظلوم 
 اىل ورسله عليهم الصالة والسالم.الطوائف الكافرة املكذبة باهلل تبارك وتع وغريهم من

 [21، النبأ ] َكاَنْت ِمْرَصاًدا﴾  ﴿ ِإنَّ َجَهنَّمَ قوله تعاىل النموذج الثاني: 

 إن: حرف توكيد ونصب مبين على الفتح. -4
 جهنم: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة. -1
ماضي ناقص مبين على الفتح، ]التاء[: تاء التأنيث حرف مبين على السكون، كانت: ]كان[: فعل  -3

 مسترت جوازا تقديره "هي"، ومجلة "كانت مرصادا" يف حمل رفع خرب إن.اسم كان ضمري 
 مرصادا: خرب كان منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. -01
 ف أهوال جهنم بعد أن فرغ من "إن جهنم كانت مرصادا": كالم مستأنف مسوف للشروع يف وص

ي جهنم م كانت مسترت تقديره "هي" أ"كانت " خربها واس وإن امسها ومجلة وصف األحوال العامة ليوم القيامة،
 3ومرصادا خرب كانت، أي راصدة للمعذبني فيها مرتقبة هلم.

 :"د أهل الكفر ومتنعهم من دخول اجلنة وهي ترتقب أهلها وتطلع ترص "إن جهنم كانت مرصادا
ني وجعلها مثوى  أرصدها اهلل وأعدها للطاغيف يوم القيامة توقد نار جهنم اليتعليهم فتلتقطهم من حيث كاموا و 

 4هلم.
 هلها الذين يكذبون به يف الدنيا أ "إن جهنم كانت مرصادا": معىن قوله أن جهنم كانت ترصد وترقب

 وباملعاء وترصدهم.

 [22، النبأسورة  ] ﴿ ِإن َُّهْم َكانُوا اَل يَ ْرُجوَن ِحَسابًا﴾قوله تعاىل النموذج الثالث: 

فتح، ]هم[: ضمري متصل مبين على السكون يف إن[: حرف توكيد ونصب مبين على الإهنم: ] -00
 حمل نصب اسم إن.

                                                             

 .0352أيب الفداء امساعيل بن عمر القرشي الدمشقي، القرآن العظيم، ص  -1 
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]كان[: فعل ماضي ناقص مبين على الضمن ]الواو[: واو اجلماعة ضمري متصل مبين  كانوا: -03
 على السكون يف حمل رفع اسم كان.

 ال: حرف نفي مبين على السكون. -02
]الواو[:  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال اخلمسة،يرجون: ]يرج[ -07

 واو اجلماعة ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
 حسابا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. -05

  إهنم ال يرجون حسابا": اجلملة تعليل لقوله: جزاء وإن امسها ومجلة كانوا خرب إهنم وكانوا امسها"
 1ي حماسبة.يرجون خربها وحسابا مفعول يرجون أومجلة ال 
  إهنم ال يرجون حسابا": بني اهلل عز وجل ما أصاب الكفار من عذاب له سببان، األول ذكره"

وهو إصرارهم على الكفر بإنكار البعث إىل هناية أعمارهم اي أهنم كانوا يف  2يف قوله "إهنم ال يرجون حسابا"
عملوا له ومل يستعدوا للقاء اهلل، الدنيا ال خيافون يوم احلساب ومل يؤمنوا به ومل يصدقوا بالثواب والعقاب فلم ي

قواهلم وأعماهلم، ازون على أحياسب فيها العباد وجي خرة ألهنم مل يكونوا معتقدين ان هناك داراأمهلوا العمل لآل
فسر الرجاء مبعىن اخلوف، ألنه ال رجاء الشراب، و فيعاقبهم اهلل تعاىل على هذا حبرماهنم يف اآلخرة من الربد و 

 3بدون خوف وال خوف بدون رجاء وهؤالء ال يرجون وال خيافون.
  وال بأهنم حماسبون "إهنم ال يرجون حسابا": أن الكفار كانوا ال يؤمنون أن هناك يوم للبعث

 فلذلك أمهلوا العمل لآلخرة.

 [31، النبأ ] ﴿ ِإنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمَفازًا﴾  قوله تعاىلالنموذج الرابع: 

 إن: حرف توكيد ونصب مبين على الفتح. -02
وعالمة جره الياء للمتقني: ]الالم[: حرف جر مبين على الكسر، متقني: اسم جمرور بــــ :الالم:  -04

 ألنه مجع مذكر سامل، واجلر واجلرور يف حمل رفع خرب إن مقدم.
 ازا: اسم إن مؤخر منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.مف -01

  للمتقني خرب إن مقدم، و مفازا": كالم مستأنف كسوف لبيان أحوال أهل اجلنة "إن للمتقني
 ومفازا اسم إن مؤخر واملفاز مصدر ميمي أو اسم مكان ملوضع الفوز.

  :"م، بعد ذكر مث حدثنا اهلل تعاىل عن نعيم املتقني األخيار جعلنا اهلل منه"إن للمتقني مفازا
خلوف من لقاء اهلل تعاىل وعدم سبب يف عذاب أهل النار هو عدم اعذاب أهل الطغيان والكفر وإن كان ال

                                                             

 .7437حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي وبيانه، ص  -1 
 .30أمحد بن أمحد حممد عبد اهلل الطويل، واحة التفسري، ص  -2 
 .7435وبيانه، ص حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن الكرمي  -3 
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ميان برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإن للمتقني الذين آمنوا باليوم اآلخر واستعدوا بالعمل الصاحل للقاء اإل
اهلل، وآمنوا مبا جاء به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واتقوا ما يسخط رهبم فتمسكوا بطاعته وتركوا معاصيه، 

 يوم القيامة بالنجاة من النار والفوز باجلنة.هؤالء الذين يضفرون 
 مة هلل، وتقربوا له بأنواع الطاعات هلم يوم القياني" الذين صانوا نفسهم عما ال يرضي ا"أن للمتق

 1"مفازا" أي فور بدخول اجلنة والنجاة من النار.
  :"منجى من النار  له وعمل بطاعتهو عد ملن اتقاه وآمن به وبرسأن اهلل تعاىل أ"إن للمتقني مفازا

 ورزقهم فوز دخول اجلنة.

 [41، النبأ] ﴿ ِإنَّا أَنَذرْنَاُكْم َعَذابًا َقرِيًبا﴾قوله تعاىل س: النموذج الخام

]نا[: ضمري متصل مبين على السكون يف حرف توكيد ونصب مبين على الفتح،  إن: -03
 حمل نصب اسم "إن".

]نا[: ضمري متصل مبين على  ]أنذر[: فعل ماضي مبين على الفتح،أنذرناكم:  -31
السكون يف حمل رفع فاعل، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب "إن"، ]كم[: ضمري متصل 

 مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به أول.
 عذابا: مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. -30
 منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح. قريبا: نعت -33

 عل وفاعل ومفعول ن وامسها ومجلة "أنذرناكم" خربها وأنذرناكم ف"إن أنذرناكم عذابا قريبا": إ
 2فعول به ثان، وقريبا نعت.به أول، وعذابا م

  إن أنذرناكم عذابا قريبا": هذا خطاب للكفار املكذبني الطاغني بالنسبة إىل إمهال اهلل عز"
 3عباده، أو بالنسبة إىل ما علمه بقي من أعمارهم.وجل 

 4كل ما هو آت آت.  قيامة لنؤكد وقوعه ضارا قريبا ألن"إن أنذرناكم عذابا قريبا": يعين يوم ال 
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 :خاتمة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والصالة والسالم على خامت الرساالت سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم  
 وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه اىل يوم الدين وبعد

 ما قدمنا الفصلني السابقني خنلص اىل جمموعة من النتائ  جنملها فيما يلي:وبعد  

 يف جمال لسانيات النص. اكبري ا  هم املواضع اليت حظيت اهتمامأيعترب االتساق الرتكييب من  -
 . جزاء النصأعام هو ذلك الرتابط الشكلي بني  وبشكل -
لق االجزاء اهم يف تعوالروابط النصية اليت تسالشكلية يتحقق االتساق يف النص بالنظر يف االدوات  -

 ةدوات معينأعا من التالحم والتماسك عن طريق متنح النص نو   والوحدات املختلفة للنص حىت 
  مساء اإلشارةأمساء املوصولة، أالضمائر،  ،:يف اتساق النص القرآينت سهمأاليت  ةاإلحالي الروابطومن  -
حروف العطف ، حروف اجلر ، مت يف اتساق النص القرآين هسأاليت  ةاإلحاليألدوات غرب ومن ا -

   وادوات التوكيد
 هم يف تعالق النص القرآين.تسدوات شكليه وروابط نصيه أعن طريق  ساق يتحقق االت -
 . ومنفصالأيكون متصال  دوات الربط اللفظية أهم أضمري من البالتساق  يعترب الربط  -
ال عاده الذكر مما ادى اىل اخلفة واالختصار ومن هذا جند ان الضمائر من  كان الربط بالضمري بديال -

 ادوات متاسك النص القرآين
روف هلا دور يف الربط بني  احلم هتس،كما الدوات يف الربط بني اجلمل يف النص القرآين أتسهم  -

 . املفردات واجلمل وقد كانت الواو اكثر استخداما يف سوره النبأ
 . يف ربطه تركيب اجلمل يف سوره النبأ همحروف اجلر تس -
سورة وكذلك للمقطع ولآلية يف  ي ليات االتساق النصآعالقات الداللية للسورة عن طريق يضا الأابرزنا  -

 من التماسك الداليل لسوره النبأ. االذي حقق جزء
 كا دالليا.تضافرت الروابط اإلحالية وغري االحالية يف جعل نص سورة النبأ متسقا تركيبيا ومتماس -

تزخر  سورةسوره النبأ شكليا ودالليا فهي ومن خالل هذا كله تبني لنا الكيفية اليت ترابطت من خالهلا   
 همت يف ترابطها.سأبالعديد من ادوات االتساق اليت 



 ....................................................................................................................... خاتمة  

102 
 

اللبنة األساسية يف لسانيات النص فان هذه الدراسة تعترب مبثابه   وبصفه عامه فانه ملا كان االتساق 
 .القرآين    لسان جديد يبحث عن اهم مواطن اجلمال داخل النصمنه  

ويف االخري نرجو ان نكون قد وفقنا يف اإلجابة عن تساؤالت هذا البحث وال يسعنا اال ان نستحضر  
اال قال يف غده لو غري هذا لكان   مقوله عماد الدين االصفهاين: " إين رأيت أنه ال يكتب أحدا كتابا يف يومه 

من اجل العرب   لو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان افضل ولو ترك هذا لكان امجل وهذا احسن و 
 "استيالء النقص على مجله البشر  وهو دليل على 

 "
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 المصادر:قائمة   

 برواية ورشالقرآن الكرمي أوال:  

 ثانيا : المصادر والمراجع

، عباس 040، ص 10ابن عصفور بن مؤمن، الشرح الكبري،، حتقيق: صاحب أو اجلناح، د.ط، ج  0
 .10م، ج 3114ه/0731، 10حسن، النحو الوايف، مكتبة حملمدي، بريوت، لبنان، ط 

 اجلبوري، اهلل عبد اجلواري، الستار عبد أمحد: حتقيق املقرب، ،(ه223 ت) مؤمن، بن علي عصفور ابن -
 ط..د
 دار هارون، السالم عبد: وضبط حتقيق مقاييس، معجم زكريا، بن فارس بن أمحد احلسني أبو فارس، ابن 3

 .0343/ه0233 الفكر،
 التسهيل شرح( ه243ت) األندلسي اجلياين الطائي مالك بن اهلل عبد بن حممد الدين مجال مالك ابن 2

 الكتب دار ط،.د السيد، فتحي طارق عطا، القادر عبد حممد: حتقيق املقاصد، وتكميل الفوائد تسهيل
 .10 ج لبنان، بريوت، العلمية،

 .10 ج اخلرجيي، مكتبة ط،.د الشوملي، موسى على: ودراسة حتقيق معط، ابن ألفية شرح معط، ابن 7
 ،10 ط العرب، لسان املصري، اإلفريقي مكرم بن حممد الدينة مجال الفضل أبو منظور، ابن 5

 .00 ج لبنان، بريوت، صادر، دار م،0331/ه0701
 .12 ج ،15 ط م،0343/ه0233 مالك، ابن ألفية إىل املسالك أوضح األنصاري، هشام ابن 2

 املكتبة احلميد، عبد الدين حمي حممد: وحتقيق شرح الصدى، وبل الندى قطر األنصاري، هشام ابن -
 .0311 بريوت، العصرية،

 الدقر، الغين عبد: تح العرب، كالم معرفة يف الذهب شذور شرح يوسف، بن اهلل عبد هشام، ابن -
 ت..د للتوزيع، املتحدة الشركة سوريا، ط،.ال ،10ج

 علم يف البدرية اللمحة شرح األنصاري، اهلل عبد بن أمحد بن يوسف بن الدين مجال اهلل عبد هشام، ابن -
 .5ج ،13 ط رواي، صالح حتقيق األندلسي، حيان أليب العربية
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 يف احملسبة على اهلمم ذوي عمدة ،(أمحد بن سليمان بن حممد بن على الدين مجال) اليمين هطيل ابن 4
 ط اهلامشية، األردنية اململكة عمار، دار النجار، الكرمي عبد شريف: وحتقيق دراسة والقلم، اللسان علمي
10، 3111. 

 عبد امساعيل مراجعة أمحد، السيد: حتقيق املفصل، شرح ،(ه272 ت) علي بن الدين موفق يعيش، ابن 1
 .12 ج مصر، القاهرة، التوفيقية، املكتبة ط،.د الغين، عبد اجلواد

 املفصل. أبيات شرح يف املفضل كتاب وبديله اإلعراب، صنعة يف املفضل الزخمشري، عمر بن القاسم أبو 3
 لبنان، بريوت، صيدا، مكتبة: وتع تح اإلعراب، ملحة شرح البصري، احلريري حممد بن القاسم حممد أبو 01
 .3110 ط،.د
 ابن ألفية يف املسالك أوضح األنصاري، هشام بن اهلل عيد بن أمحد بن الدين مجال اهلل عبد حممد أبو 00

 .3112 ،13 ط ،10م بريوت، العلمية، الكتب دار مالك،
 ،13 ط لبنان، بريوت، املعرفة، دار القرآن، إعراب النحاس، امساعيل بن حممد بن أمحد جعفر أيب 03

 .0320 ص العلي، خالد الشيخ به اعتىن م،3111/ه0733

 القاهرة، اهلجر، دار القرآن، تأويل عن البيان جامع الطربي، تفسري الطربي جرير ابن حممد جعفر أيب -
 مركز مع بالتعاون الرتكي احملسن عبد بن اهلل عبد الدكتور: حتقيق ،37 ج ،10 ط م،3110/ه0733
 واإلسالمية. العربية والدراسات البحوث

 الكتاب دار زكريا، براق األزهري: حتقيق الكرمي، القرآن من العربية قواعد معجم الدحداح، فارس أيب 02
 .3112 لبنان، بريوت، العريب،

 .0331 لبنان، بريوت، لبنان، مكتبة املنري، املصباح الفيومي، أمحد 07
 م.0314/ه0244 ،12 م ط،.د بريوت، احلياة، مكتبة دار اللغة، منت رضا، أمحد 05
 .3110 ،10 ط القاهرة، الشرق، زهراء مكتبة النحوي، الدرس يف جديد اجتاه النص حنو عفيفي، أمحد 02
 .0337 ،17 ط الكويت، والنشر، للطباعة السالسل ذات منشورات األساسي، النحو خمتار، أمحد 04
 اين ألفية على األمشوين شرح ،(ه311 ت) عيسى، بن حممد بن علي الدين نور احلسن أبو األمشوين، 01

 الكتب دار ط،.د يعقوب، بديع امييل إشراف أمحد، حسن وفهارسه هوامشه ووضع له قدم مالك،
 .10ج لبنان، بريوت، العلمية،
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 وائل: راجعه القرآن، غريب يف املفردات األصفهاين، الراغب حممد بن احلسني القاسم أبو األصفهاين، 03
 .270 ص القاهرة.، التوفيقية، املكتبة الرمحان، عبد أمحد

 فخر حتقيق العربية، اسرار ،(ه502544 ت) سعيد، أيب بن حممد بن الرمحان عبد الربكات ابو األنباري 31
 لبنان. بريوت، اجلليل، دار ط،.د قدارة، صاحل

 .3112 ،10 ط لبنان، بريوت، اإلسالمي، املدار احلروف، معجم البقاعي، إميان 30
 النصية، اللسانيات علوم دكتوراه أطروحة العريب، الرتاث يف النصية اإلسهامات خولة، الدين بن 33

 .3105/3102 ،10 وهران جامعة واللغات، اآلداب كلية معجميات،
 .0331 لـ املوافق ن0701 القاهرة، واخلطاب، النص بوجراند، 32
 دار بيضون، حممد علي منشورات بسح، حسني أمحد: ت الفنون، اصطالحات كشاف التهانوي، 37
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 فهرس احملتوايت
 الصفحة العنوان

 - شكر وتقدير 

هداء   - ا 

 أ   مقدمة

 املدخل
 40 أ وال: تعريف الاتساق

 40 دواتهاثنيا: أ  

 الفصل ال ول:

 النبأ   سورة يف ادلاليل وأ ثره اال حايل الرتكييب الاتساق

 04 أ وال: الضامئر

 04 مفهوم الضمري.0

 00 حمكه وعةل بنائه.2

 02 أ نواع الضمري .3

 34 اثنيا: أ سامء اال شارة

 33 تعريف امس اال شارة.0

ليه ا ىل املفرد بنوعيه.2  33 ما يشار ا 

ىل املثىنما .3  33 يشار به ا 

ىل امجلع مطلقا.0  04 ما يشار به ا 

 00 اثلثا: ال سامء املوصوةل

 00 تعريف ال سامء املوصوةل .0

 02 ما اتفق عىل امسيته من املوصوالت .2

 03 امء املوصوةل من البناء واال هباممزنةل ال س .3

 الاتساق الرتكييب غري اال حايل وأ ثره ادلاليل يف صورة النبأ  الفصل الثاين: 
 22 أ وال: حروف اجلر

 22 تعريف حروف اجلر .0

 23 أ قسام حروف اجلر .2

 02 اثنيا: حروف العطف:

 02 تعريف احلرف .0

 02 تعريف العطف .2
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 00 أ قسام احلروف .3

 06 عدد حروف العطف .0

 03 أ نواع حروف العطف .2

 03 معاين حروف العطف .0

 32 اثلثا: حروف التوكيد 

 32 تعريف التوكيد .0

 33 أ نواعه .2

 30 أ لفاظه .3

 432 ات التوكيدأ دو  .0

 040 خامتة

 040 قامئة املراجع

 - فهرس احملتوايت



 

 

 

 

 الملخص

 مواضيع أهم عن تبحث اليت النصية اللسانية الدراسات ضمن البحث هذا يندرج
 من ترابطت اليت الكيفية عن الكشف مت الدراسة هذه خالل ومن القرآين، النص يف اجلمال
 بني القائمة العالقات ادراك من مكنتنا اليت اإلتساق أدوات طريق عن النبأ سورة خالهلا
 العنصر يعد فاإلتساق بنوعيها،  اإلحالة أبرزها القرآين النص يل املكونة والعبارات اجلمل
 يبحث جديد لساين منه  ةمبثاب تكون أن غريبا ليس ولذلك النص، لسانيات يف األساس

 .القرآين النص وخصوصا النصوص داخل اجلمال مواطن أهم عن

 

 
Abstract  

This research falls within the textual linguistic studies that search for the most 
important topics of beauty in the Qur’anic text, and through this study it was 
revealed how Surat Al-Naba was interconnected through coherence tools that 
enabled us to understand the relationships existing between the sentences and 
phrases that make up the Qur’anic text, most notably the reference In both ways, 
consistency is the basic element in the linguistics of the text, and therefore it is not 
surprising that it is consistent with a new linguistic approach that searches for the 
most important aspects of beauty within the texts, especially the Qur’anic text. 


