جامعة سبها  /كلية اآلداب

كسم اٌَلة اًـصتَة وؿَوم اًلصبٓن
حبر ملسم ٕلس خىامل مذعَحاث احلعول ؿىل درخة
اٌَُساوس يف اٌَلة اًـصتَة اًـصتَة تـيوان -:
" ادلةل اليمسَة امليفِة يف سورت اًحلصت "
ٕاؿساد اًعاًحة -:
ؿائضة مععفى محمس احلاح
حتت ٕارشاف ازلنخور -:
ٔبمحس اجملخىب
اًـام اجلامـي0202_0202
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ثسم هللا اًصمحن اًصحمي

﴿ { َوكَ ََض َرت ُّ َم َبلَّ ثَ ْـ ُح ُسو ْا الَّ ا ََّّي ٍُ
ُ ِ ّ ّْ
َو ِِبًْ َو ِ َازل ٍْ ِن ا ْح َسا ًان ا َّما ً َ ْحَل ََّن ؾيسَ َك اً ِى َ ََب
ّ
ّ
َب َح ُس ُ َُها َب ْو ِ َ
لِك ُ َُها فَ َال ثَ ُلي ًَُِّ َمب ٓ ُب ّ ٍف َو َل
حَ ْْنَ ْص ُ َُها َوكُي ًَُِّ َما كَ ْو ًل َن ِصمي ًا﴾
سورت ا ٕلرساء الًٓة 02 :

2

الُٕساء
ٕاىل ا ٔل ِّم اشلي ؿمل وُسى اًخرشًة ٕاىل ظصًق اًِسى
( س َسان محمس ؿَََ اًعالت واًسالم )
ٕاىل اًًَدوع اشلي ل ميي اًـعاء ٕ ...اىل من اكن رضاهئا
زاد ًا ًيا يف ُشٍ احلَات ودؾواهتا هور ًا ىل يف ظصًلي ٕاىل
ٔبمجي ما وُة اًصمحن وفهيا ظفاث احلة واحليان رمحِا
هللا .
( ٔبم احلحُدة )
ٕاىل ذكل اجلحي اشلي حتمي مـيا معاؾة احلَات
ومضاكَِا
ٕاىل من اكن ًًذؼص ُشٍ اٌَحؼة تفارغ اًعَب وكسم ىل
اًىثري يف ُشٍ احلَات
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( ٔبيب اًـزٍز )
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ٕاىل من مه مشـة حِايت ٕادويت
( ٕاجصاُمي – محزت )
ٕاىل من ل ٔبراتخ ٕال تلصهبم وسـاديت من سـادهتم
وحزين من حزهنم ٕادوايت
( سـَست – فاظمة – زًًة – مصمي )
ٕاُساء ذاص ٕاىل من اكن مـي وساهسين
( ؾحودٍ )
ٕاُساء ذاص ٕاىل ازلنخور
ٔبمحس اجملخىب
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لكمة صىص
هخوخَ ِبًضىص ا ٔلول و ا ٔلذري ٕاىل هللا س ححاهَ وثـاىل
يف ثلسمي ُشا اًـمي ووضىصٍ ؿىل ما ؿَميّا وما نيا هـمهل
صىص ًََق جبالًخَ وؾؼمخَ.
ولك اًضىص واًخلسٍص واًـصفان ٕاىل من ساؿسان
مبالحؼاثَ اًِامة واشلي كام ِب ٕلرشاف ؿىل حبيث
وزودين ِبملـَوماث املفِست ا ٔلس خاذ ازلنخور اًفاضي -:
محمس ؿيل دُىِي
صىص ًلك ٔبؾضاء َُئة اًخسرٌس تلسم اٌَلة اًـصتَة
وؿَوم اًلصبٓن صىص ًلك من صس من ٔبزري وًو جلكمة
ٔبو جضجَؽ و ٔبمتىن ٔبن ٔبهون ؾيس حسن ػْنم ودممت ًيا
مجَـا مشوؿ ًا حترتق من ٔبخي ٔبن ثيري ًيا ظصًق اًـمل
واًخـمل.
(هلل اًفضي واذلس)
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مــلــسمــة
اذلس هلل اشلي مجَيا جبمَي سرتٍ وُساان إىل سخِي صىصٍ ؛ ًو ُولكيا إىل اهفس يا
َُىٌا  ,وًو ٔبذشان تحـغ ذهوتيا ٔبَُىٌا ً ,ىٌَ مل ٍزل ؾفو ًا هصمي ًا  ,جص ًا رحاميً  ,اٌَِم
فال جتـي هـمم ظَحاثيا ُ ِ ّعَت ًيا  ,واًعالت واًسالم ؿىل س َس اًـَامء  ,وذامت
ا ٔلهخِاء  ,اٌَِم ظ ِ ّي َوس ِ ّ ْمل ؿىل حدَحم محمس وتَلَْ سالمٌا .
اٌَِم ؿَميا ما ًيفـيا و ٔبهفـيا مبا ؿَمخيا  ,وزدان ؿَامً َّي ؿَمي  ,س ححاهم ل ؿمل ًيا إل
ما ؿَمخيا إهم ٔبهت اًـَمي احلىمي  ,وتـس :
فمل حزل اًـياًة جىذاة هللا  ,وذسمذَ  ,والٕوضلال تخفِم مـاهََ واًوكوف ؿىل ٔبوخَ
الٕعاز فَِ  ,وٕاس خلصاء اساًَحَ  ,ووضف ٔبتـادُا  ,د ٔبة اًـَامء واملض خلَني ِبًـمل
؛ًحشًون هل ٔبوكاهتم  ,وًـعوهَ َّ
ؾيسمه ًَؼفصوا تحـغ ما فَِ  ,مفا ٔبمجي ٔبن
لك َما ُ ْ
ًـُش املصء مؽ نخاة هللا ٍْ ,ني من مـَيَ وٌس خجيل ٔبهوارٍ .
وُياك ٔبمناظ ًا وظور خمخَفة يف نخة اًيحوًني واملفرسٍن  ,وكس ُ
تشًت ُ ُْجسي ٌِ ِّمل
ص خاث املوضوع ومذـَلاثَ  ,واًوكوف ؿىل ما ثُرس من ما هل ظ ٌةل هبشا ا ُلسَوة ,
7

وٕاس خلعاء صواُس ٍُ يف سورت اًحلصت كسر اًعاكة ٌَوكوف ؿىل ٔبرسارُا  ,وٕاعاز
ثفسريُا .
وٕاهعالك ًا من لك ذكل فلس وكؽ إدذَاري ؿىل موضوع تـيوان  ( -:ادلةل اليمسَة
امليفِة يف سورت اًحلصت ) ًَىون مٌعَق اًححر ٔ ,بظي اًلضَة  ,ومٌحؽ ُشا
ا ٔلسَوة يف اًرتاهَة ودللهتا  ,ورنزث يف دراس يت ؿىل هفي ادلةل اليمسَة .
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وكس اكذضت مْنجَة اًححر إىل ثلس ميَ إىل :
 -2امللسمة .
-0لُٕساء.
 -2اٍمتَِس.
وًخضمن ما ًيل - :
اًيفي ًل ًة وٕاظعالح ًا .
ٔبدواث اًيفي حسة الُهَة ؿىل اًيحو الٓيت -:
اًفعي ا ٔلول :
ل اًيافِة ٌَجًس .
رشوط معَِا .
حشف ايمسِا .
حشف ذَبُا.
حىصارُا .
ة-ل اًيافِة املض هبة " تَُس " .
-5اًفعي اًثاين :
ٔب -ما اًيافِة و ٔبمناظِا وظورُا مؽ اًخـََلاث .
-6اخلامتة.
 -7كامئة املعادر واملصاحؽ .
 -8اًفِارس اًلصبٓهَة والَّٓيث .
 -9فِصس املوضوؿاث.
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اٍمتَِس
ًلال يف اٌَلة  :هفي اًض ئي  :حجسٍ و ّثَب ٔب مٌَ  ,هفِت ازلرامه .
واًيفي يف الٕظعالخ ٔ :بسَوة ًلوي حتسدٍ مٌاس حاث اًلول وُو
هلط وٕاىاكر ٌس خزسم لٕىاكر ما ًرتدد يف ذُن اخملاظة ,1ومـىن هفي
مجةل ما ٔ ,بي هفي ا ٕلس ياد احلاظي يف ادلةل وٕاتعاهل  ,فادلةل امليفِة يه
ادلةل اًفـََة ٔبو اليمسَة اًيت ثلسمهتا ٔبدات انفِة ًسَة مضمون ؿالكة
ا ٕلس ياد تني ظصفهيا حسة ٔبقصاض اًالكم وما ًلذضََ امللام فا ْٕن اكهت
ادلةل ايمسَة ف ٕاه َّ ًمت هفي إس ياد املحخس ٔب ٕاىل ذَبٍ ,وٕا ْن اكهت ادلةل فـََة
ًمت هفي إس ياد اًفـي إىل فاؿهل .
وجيسر اًلول إن اً ُيحات اً ُلساىم مل ًُفصدوا اًيفي تحاة مس خلي يف
ُمعيَّفاهتم اًيحوًة  ,وٕامنا اكهوا ًسرسون ٔبدواث اًيفي يف ٔبتواة مذفصكة
من اًيحو ؿىل حنو ما ثلذضََ هؼصًة اًـامي ؛ إذا دُرست ؿىل وفق ما
ثـ ُمهل من مثرصاث  ,فِ ي إما ؾوامي ثثرص يف الٕمس فِىون موكـِا مؽ
ادلي اليمسَة  ,وٕاما ؾوامي ثثرص يف اًفـي فذسرس حِر ثسرس
ا ٔلفـال.2

1

فً النحو العربً نقد وتوجٌه مهدي المخزومً  ,دار الرائد العربً  ,بٌروت – لبنان  ,ط 1986 , 2م  ,ص . 246
2
ٌنظر :نحو التٌسٌر  ,دكتور  :أحمد عبد الستار الجواري  ,مطبعة المجمع العلمً العراقً  ,ط  1984 – 2ص . 127
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ًلول إجصاُمي مععفى مذح ّس ًاث ؾن ٔبدواث اًيفي ً " :و إهنا جتمـت يف ِبة وكُصهت
ٔبساًَهبا ووزن تُْنا  ,وتني ما ًيفي احلال  ,وًيفي ا ٕلس خلدال وما ًيفي املايض  ,وما
ٍىون هفِ ًا ملفصد وما ٍىون هفِ ًا دلةل  ,وما خيط المس وما خيط اًفـي  ,وما
ًخىصر وما ل ًخىصر لحؼيا تبٔحاكم اًيفي  ,وفلِيا ٔبساًَهبا  ,وًؼِص ًيا من
1
دعائط اًـصتَة  ,ودكهتا يف ا ٔلداء ص ئي ٔبقفهل اً ُي َحات.
وًلول ازلنخور محمس حامسة  " :اًيفي من اًـوارض املِمة اًيت ثـصض ًحياء ادلةل
فذفِس ؿسم زحوج وس حة املس يس ٌَمس يس إًََ يف ادلةل اًفـََة واليمسَة ؿىل اًسواء
 ,فاًيفي ًخجَ يف حلِلذَ إىل املسدٌس ٔبما املس يس إًََ فال ًُيفى 2وميىن ثياول ادلةل
اليمسَة امليفِة تبٔدواث اًيفي اخملخَفة حسة ا ٔلُهَة ؿىل اًيحو الٓيت :

1

إحٌاء النحو  ,إبراهٌم مصطفى  ,القاهرة  ,الطبعة  :الثانٌة .1992 ,
2
بناء الجملة العربٌة  ,د .محمد حماسة عبد اللطٌف  ,دار غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع  ,القاهرة 2113 ,م ,ص . 281
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اًفعي ا ٔلول :
املححر ا ٔلول :
[ل ] اًيافِة ٌَجًس
رشوط معَِا
حشف ايمسِا
حشف ذَبُا
حىصارُا
ٔبمناظِا اخملخَفة مؽ اًخـََلاث
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ٔبو ًل  ( :ل) اًيافِة ٌَجًس:
ثـمي ( ل ) اًيافِة ٌَجًس معي ( ا َّٕن ) و ٔبدواهتا ؛ فذيعة املحخس ٔب
وحصفؽ اخلَب؛شلكل فضَّ ي تـغ اً ُيحات ٔبن ًسؾوُا ( ل ) احملموةل ؿىل ( ا َّٕن) ,
وذكل ٌَمتَزي تُْنا وتني ( ل ) املض هبة تػ ( ًُس) ؛ فِشٍ ا ٔلذريت كس حىون
انفِة ٌَجًس إل إذا وخسث كصًية ثفصق تُْنا وتني ٕارادت اجلًس.1
وًلول سُدوًَ  ( -:ل ) ثـمي فامي تـسُا فذيعحَ تلري ثيوٍن وهعهبا ملا
تـسُا نيعة (ا َّٕن) ملا تـسُا .2
وًلول اًع ّحان يف حاصُذَ مذحس ًاث ؾن ( ل ) اًيافِة ٌَجًس ٔ " :بي ًيفي
اخلَب ؾن اجلًس اًواكؽ تـسُا ّهع ًا  ,وهفَِ ؾن اجلًس ٌس خَزم هفَِ ؾن مجَؽ
ٔبفصادٍ وجسمى  :لم اًخَبئة, 3وًخحسج اًس َوظي ؾن (ل) مد ِ َّي ًا تـغ
ٔبحاكهما ؛ فِلول  " :واؿمل ٔبن ( ل) من احلصوف ازلاذةل ؿىل ا ٔلسامء
وا ٔلفـال ؛ حفمكِا ٔبن ل ثـمي يف واحس مْنا إل إهنا معَت يف اًيىصاث ذاظة
ّ
ًـةل ؿارضة ,وُو مضارؾهتا (ا ّٕن) ,نام معَت (ما) يف ًلة ٔبُي احلجاز
ملضارؾهتا ( ًُس ) وا ٔلظي ٔبن ل ثـمي.4

1

البهجة المرضٌة  ,جالل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً  ,تحقٌق :مصطفى حسٌن  ,مؤسسة اسماعٌلٌان  ,قم ,اٌران .275/1 ,
2
كتاب سٌبوٌه  ,أبً بشرعمرو بن عثمان بن قنبر ,تحقٌق وشرح  :عبد السالم محمد هارون  ,مكتبة الخانجً  ,القاهرة – مصر
,ط2116 3:م. 274/2 ,
3
حاشٌة الصبان  ,محمد بن علً الصبّان تحقٌق  :طه عبد الرؤوف سعد  ,المكتبة التوفٌقٌة  ,القاهرة . 3/2
4
األشباه والنظائر فً النحو  ,جالل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً  ,دار الكتب العلمٌة  ,بٌروت – لبنان . 296/1 ,
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رشوط معي (ل) اًيافِة ٌَجًس:
اصرتط اًيحوًّون يف معي ل اًيَّافِة ٌَجًس رشوظ َا ؿستٔ ,بُهِا :
ٔ -2بن ٍىون إيمسِا وذَبُا ىىصثني  ,فال ثـمي يف املـصفة  ,وكس ٔب ّوًوا ما
خاء مـصف ًة ِبًيىصت ,نلوهلم ( كض َّة ول ٔبِب حسن ًِا ) اًخلسٍص ؾيسمه:
ول مس ّمى هبشا الٕمس ًِ ا 1وٕامنا مل ْ
ثـمي يف املـصفة ا ٔل ّن وخَ
املضاهبة,وُو هوهنُ ا ًيفي اجلًس مل ٍىن حعوهل فهيا مؽ ددوًِا ؿىل
2
املـصفة  ,إذ ًُست املـصف ُة ًفغ خًس ,حىت ًًذفي اجلًس ِبٕهخفاهئا.
ٔ -0بن ل ًفعي تُْنا وتني إيمسِا فاظي ,وٕا ّل ُبًلَت  ,كال سُدوًَ:
(حـَوا ل وما تـسُا مبزنةل مخسة ؾرش ,ف ُلدح ٔبن ًفعَوا تُْنام ؾيسمه
نام ل جيوز ٔبن ًفعَوا تني مخسة ؾرش ثض ئي من اًالكم ؛ ٔلهنا
مض هب ٌة هبا 2وذكل حنو كوهل ثـاىل َ ﴿ -:ل ِفهيا قَ ْو ٌل﴾ 4وؿَي ذكل
َّاًصيض تبٔ ّن معَِا ضـَف ,فال ثلسر ؿىل اًـمي يف اًحـَس ؾْنا .5

1
مغنً الَّلبٌب  :عن كتب األغارٌب  ,إبن هشام  ,خرَّ ج آٌاته وعَّلقَ علٌه أبو عبد هللا علًّ عاشور الجنوبًِّ  ,دار إحٌاء التراث العربً
بٌروت -لبنان . 217/1 ,
1
شرح عقٌل  ,ابن عقٌل  ,ث :محمد محً الدٌن عبد الحمٌد  ,المكتبة العصرٌة  ,صٌدا بٌروت  2113 ,م . 361/1
 2شرح كافٌة ابن الحاجب  ,رضً الدٌّن االستربادي  ,تحقٌق -:احمد السٌَّد أحمد  ,المكتبة التوفٌقٌة  ,القاهرة – مصر .191/2
 3كتاب سٌبوٌه  :أبً بشر عمرو بن قنبر  .ط ,3ص. 276/2
 4سورة الصَّافات  :اآلٌة . 47
 5شرح كافٌة ابن الحاجب  ,رضً الدٌّن الدٌن االسترباديّ تحقٌق أحمد السٌَّد أحمد  ,المكتبة التوفٌقٌة  ,القاهرة – مصر .191/2 ,
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حشف ايمسِا :
ُُيشف إمس ( ل) اًيَّافِة ٌَجًس كََ ًال ,نام يف حنو :ل ؿََمٔ ,بي :لتبٔ َس
ؿَ َ
اخلَب
يض ( :ول ُُيشف إمس ل إلمؽ وحود اخلَب ,نام ل ُُيشف ُ
ََم  ,كال ّاًص ُّ
اخلَب ا ّٕل مؽ وحود المس ؛ ًئ ّال ٍىون إحجاف ًا).1
ُ
حشف ذَبُا :
ٍىرث حشف ذَب ل اًيّافِة إذا ٔبد ّل ؿَََ دًَ ٌي ,و ٔبنرث ما ٍىون ذكل يف حواة :
ُي من رخي ؟فذلول  :ل رخي2وكس وكؽ ذكل يف اًلصبٓن نثري ًا نام س َبٔيت  ,حنو
كوهل ثـاىل ﴿ -:كَاًُوا َل َذ ْري﴾3وكوهل ثـاىل َ َّ
﴿لِك َل َو َزر﴾.4

حىػػػػصارُا :
5

إذا حىصرث" ل" فإن ٌَيَّحوًني يف ايمسِا مخسة ٔبوخَ -:
ا ٔلول-:فذحِام ؿىل اًحياء  ,وثلسر اخلَب هلام مـ ًا حنو :ل حول ول ّكوت ًيا .
اًثاين  -:فذح ا ٔل ّول وهعة اًثاين ؿىل ٔبن حىون اًثاهَة زائست ًخبٔهَس اًيَّفي فكٔهم
كَت :ل رخي ول إمص ٔبت فهيا  ,كال سُدوًَ  -:إذا اكهت "ل" مبزنٍهتا يف ًُس حني
ثلول ًُ -:س كل رخي ول إمص ٔبت ).6

1

شرح الكافٌة – ابن الحاجب  ,لرضًِّ الدٌن االستتراباذي . 214/2:
2
شرح ابن عقٌل  :إبن عقٌل  ,361/1 :مغ ِّنً اللبٌب  ,ابن هشام . 217/1 :
3
سورة الشعراء اآلٌة 5
4
سورة القٌامة اآلٌة 11
5
شرح كافٌة ابن الحاجب  ,لرضً الدٌّن االستراباذي  /199/2شرح ابن عقٌل  ,ابن عقٌل . 367-362/1 :
6
كتاب سٌبوٌه  :أبً بشر عمرو بن قنبر .ط. 285/2 ,3
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اًثاًر -:فذح ا ٔلول ورفؽ اًث ّاين  ,ؿىل ٔب ّن ل زائست ,واًـعف ؿىل احمل ّي ,حنو  :ل
ٔبة و ٔبج ٌن.
َّاًصاتؽ  :رفـِام مـ ًا ؿىل الٕتخساء ,وحىون ل اًثّاهَة زائست ٔبو مَلا ٌت.
اخلامس :رفؽ ا ٔل ّول وفذح اًث ّاين  ,فذىون ل ُمَّلات  ,ومل ًحق ًِا اًيّعوظ َّة ؿىل
الس خلصاق .

ٔبمناط ل اًيافِة ٌَجًس
اٍمنط ا ٔلول :
"ل" اًيافِة ٌَجًس  :ايمسِا ىىصت  :ذَبُا ص حَ مجةل  /خار وجمصور وُشا اًيّمط
اة َل َرًْ َة
ُو الٔنرث ورود ًا يف سورت اًحلصت ومن بٔمثَخَ كوهل ثـاىل َ ﴿ -:ذ ِ َكل ْاً ِىذَ ُ
ُسى ٌِ َّْ ُمخَّ ِلني﴾ 1وكس ورد ُشا اٍمنط " "9مصاث يف سورت اًحلصت حِر وردث
ِف ِِ َِ ُ ً
"ل " اًيافِة ٌَجًس مؽ إيمسِا وذَبُا ويه هفت خًس اًضم ٔبو اًصًة يف اًلصبٓن
اًىصمي ومن ٔبمثةل ذكل كوهل ثـاىل -:
ُسى ٌِ َّْ ُمخَّ ِلني﴾.
﴿ َذ ِ َكل ْاً ِىذَات ُ َال َرًْ َة ِف ِِ َِ ُ ً
اًضاُس َ ( :ل َرًْ َة ِف ِِ َِ)2
ل ٔ :بدات انفِة ٌَجًس
رًة :امس "ل" مدين ؿىل اًفذح يف حمي هعة.
فَِ :خاروجمصور مذـَق خبَب"ل" احملشوف ُوحو ًِب يف حمي رفؽ ٔلن "ل" اًيافِة
ٌَجًس ثـمي معي" ٔب ّن" وجيوز ٔبن ًـصة ص حَ ادلةل "فَِ " ذَب ًا ملسم ًا.

1

سورة اابقرة اآلٌة 2
2
اإلعرابُ المُفصَّل لكتاب هللا المُرتل  ,بهجت عبد الواجد صالح  ,المجلد األول ,دار الفكر لل ّنشر والتوزٌع  ,ص . 13/12
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[ل رًة ]:
1

اًض ُم و َّ
ّاًصًة و َّاًصًْحة َّ
اًؼية واٍهتُّ ْمة وادلؽ رًْ ٌة  ,وكس راتين ا ٔل ْم ُص و ٔبراتين
هَة ( َل رًْ َة ) يف اًلصبٓن يف ٔبرتـة ؾرش موضـ ًا ٍُصاد هبا مجَـِا هفي
وكس ورد حص ُ
اة
اًساؿة واًلِامة مفن ذكل كوهل ثـاىل َ ﴿:ذ ِ َكل ْاً ِىذَ ُ
اًضم يف اًلصبٓن اًىصمي و َّ
ُسى ٌِ َّْ ُمخَّ ِلني﴾ 2وكوهل ثـاىل َ ﴿ -:رت َّيَا اه َّ َم َخا ِم ُؽ اًيَّ ِاس ًِ ََ ْو ٍم َّل َرًْ َة ِف َِِ
َل َرًْ َة ِف ِِ َِ ُ ً
ّ
خمرشي ٔ ( -:بن
﴾ 3واًلاًة مٌَ هفي َّاًصًْة تال ؿىل ظصًق ا ٕلس خلصاق نام ًلول اًز ُّ
ُيزوا بٔهفسِم وٍصوزوا كوامه يف اًحالكة ُي ثمت املـارضة ٔبم ثخضائي دوهنا فِخحللوا
ؾيس عزمه ٔبن ًُس فَِ جمال ٌَض هبة ول مسذي ٌََّصًحة ).4
وكس ( ىزل مزنةل اًـسم ,ثـوً ًال ؿىل ما ٍُزً ُ ُِهل من ا ٔلدةل اًحاُصت  ,نام ىزل
الٕىاكر مزنةل ؿسمَ شلكل )5وًَُحغ ٔبهَ خاء تعَلة اخلَب املصاد مٌَ ا ٔلمص تخعسًلَ
واٍْن ي ؾن اًضم فَِ واملـىن ( ٔبي َل حصاتتوا ول جضىوا ٔب َّن ُشا اًلصبٓن من ؾيس
هللا ًصظاهة ٔبًفاػَ ولٕعاز ْهؼ ِمَ ) .6

الّلسان – لسان العرب -إبن منظور  ,دار الفكر  ,بٌروت لبنان1994 ,م ,مادة (رٌب ) .
2
سورة البقرة اآلٌة )2 ( :
3
سورة آل عمران )9( ,
4
الرزاق الم ْهدِي  ,دار إحْ ٌاء ُ
َّ
الثرات العربًّ  ,بٌروت – لبنان  ,ط19 /,1
تفسٌر الكشاف للزمخشري ,ضبطه عن نسخة خ َطٌَّة د.عبد
5
اإلتقان فً عُلوم القرآن  :السٌُّوطً ِ  ,تحقٌق  :فواز أحمد زمرلً  ,دار الكتاب العربًّ بٌروت لبنان 2117 .م. 211 ,
6
إعراب ثالثٌن سورة من القرآن الكرٌم  ,إبن خالوٌة  ,دار التربٌة للطباعة والنشر والتوزٌع  ( ,د.ث ) ص. 66
1
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وُو مـىن ؿا ٌّم يف س َاق ورود ُشا اًرتهَة يف اًلصبٓن اًىصمي وكس نرث ذهص َّاًصًة
دون ل َّ
صم؛ ًخلي الٕدكام .1وًحسو ٔب َّن فارك ًا دلً َّ ًا تُْنام ثؼِص فَِ كوت اًخَّ ْـحري
فاًصً ُة ٔبتَف و ٔب ْن َ ُرث ا ُْٕي ًاء من َّ
اًضم .
اًلصبٓين َّ
وكس ؿَي اًزخمرشي ثلسمي اًصًة ؿىل اًؼصف تلعس اًخوهَس والٕدذعاص ٔ ( -:ل َّن
اًلعس يف إًالء ّاًصًة حصف اًيَّفي  ,هفي اًصًة ؾيَ وٕا ُ
حق ل ِبظي
زحاث ٔبهَ ٌ
ونشة  ,نام اكن املرشهون ًسؾوهَ  ,وًو ٔبوىل اًؼصف ًلعس إىل ما ًحـس ؾن املصاد
 ,وُو ٔب َّن نخا ًِب بٓدص ًا فِ َِ َّاًصًْة ).2
-0كوهل ثـاىل ﴿ -:مفن ٔبضعص كري ِبغ ول ؿاد فال إمث ؿَََ إن هللا قفور رحمي ﴾.3
اًضاُس ﴿ :فال إمث ؿَََ﴾.4
اًفاء  :واكـة يف حواة اًرشط .
ل :انفِة ٌَجًس ثـمي معي " ا َّٕن" .
إمث  :إمس " ل " مدين ؿىل اًفذح يف حمي هعة .
ؿَََ  :خار وجمصور مذـَق خبَب " ل " احملشوف وحو ًِب وثلسٍصٍ  :اكئن ٔبو موحود ,
ومجةل " ل إمث ؿَََ " حواة رشط خازم ملرتن ِبًفاء يف حمي حزم .

1

اإلتقان فً علوم القرآن  ,السٌوطً .113 ,
2
تفسٌر الكشاف  ,للزمخشري . 19/1
3
سورة البقرة  ,اآلٌة . )173 ( :
4
اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل  ,بهجت عبد الواحد صالح . 221 -219 ,
18

[ل إمث ]:
ورد هفي الٕمث تال اًيَّافِة ٌَجًس يف اًلصبٓن اًىصمي ٔبرتؽ مصاث مجَـِا يف سورت
اًحلصت.
ا ٔلول :يف ِبة حتصمي ٔبلك املَخة وازلم وحلم اخلزنٍص وُو كوهل ثـاىل ﴿ :مفن اضعص
قفور رحمي ﴾.1
كري ِبغ ول ؿاد فال إمث ؿَََ إن هللا ُ
واًثاين  :يف ِبة اًوظ َّة وُو كوهل ثـاىل ﴿ :مفن ذاف من ٍ
موص حٌف ًا ٔبو إمثا
فبٔظَح تُْنم فال امث ؿَََ إن هللا قفور رحمي ﴾ 2واملـىن فَِ  :من ثوكؽ مِ ًال ؾن
احلق ِبخلعبٔ يف اًوظَة فهل ٔبن ًحسَّهل ؛ ٔل ّن ثحسًهل ثحسًي ِبظي إىل احلق . 3
اًعَواث وؾيس رم ادلصاث يف
واًثاًر واًصاتؽ  :يف ذهص هللا واًخىدري يف إدِبر ّ
ٍ
مـسوداث مفن ثـجي يف ًومني فال
احلج وُو كوهل ثـاىل ﴿-:واذهصوا هللا يف اَّيم
إمث ؿَََ ومن ثبٔدص فال إمث ؿَََ ملن اثلى واثلوا هللا اشلي إًََ حترشون﴾4وما
ًَحغ ُيا ٔبهَ ثـاىل َّفصق تني س َاق الَّٓيث خفمت ا ٔلوًني ِبمللفصت و َّاًصمحة ومل خيمت
ا ٔلدصى تشكل  ,تي دمتِا ِبًوؾَس ؛ وًـي اًسخة يف ذكل ًـود إىل ٔب َّن ا ٔلوًني
مذـَلاث ِب ٔلمور ازلهَوًة ول ًرتثة ؿَهيا ؾلوتة من هللا ثـاىل ٔ ,ب ّما ا ُلدصى فِ ي
مذـَلة ِب ُلمور ا ٔلدصوًة وذهص هللا ثـاىل وثوحِسٍ فٌاسة ٔبن خيمت الًٓة ِبًوؾَس
واٍهتسًس و ٔبمصٍ تخلواٍ  ,وحـي اًصدعة ٌَمخلني فلط . 5

1

سورة البقرة  ,اآلٌة ( )173
2
سورة البقرة اآلٌة ( ) 182
3
تفسٌر الكشاف  ,للزمخشري . 114/1 ,
4
سورة البقرة  ,اآلٌة ( )213
5
تفسٌر الكشاف للزمخشري . 114/1 ,
19

وًَحغ ُيا يف ا ٔلذري ٔبهَ هفي الٕمث ؾن اًخـجَي واًخـجي واًخبٔدص  ,وٕان اكن
ا ٔلذري افضي ؛ دلةل ؿىل ٔبهَ خم َّري فهيام واًخرَري جيوز ٔبن ًلؽ تني اًفاضي وا ٔلفضي
نام ذ َُّري املسافص تني اًعوم وا ٕلفْعار  ,وٕان اكن اًعوم ٔبفضي. 1
 -2كوهل ثـاىل ﴿اًْ َح ُّج َب ْصُِص َّم ْـَُو َم ٌ
اث فَ َمن فَ َص َض ِف ِهي َّن اًْ َح َّج فَ َال َرفَ َر َو َل
2
فُ ُس َوق َو َل ِخسَ ا َل ِيف اًْ َحج ﴾
اًضاُس  " :فَ َال َرفَ َر َو َل فُ ُس َوق َو َل ِخسَ ا َل ِيف اًْ َح ّ ِج "
اًفاء :واكـة يف حواة اًرشط  ,ل اًيّافِة ٌَجًس ثـمي معي " ا َّٕن" .
رفر :إمس ل مدين ؿىل اًفذح يف حمي هعة ٔبي " :فال حفش" .
اًواو  :ؿاظفة  ,ل  :انفِة ٌَجًس ثـمي معي " ا َّٕن".
فسوق:امس ل مدين ؿىل اًفذح يف حمي هعة ويه مـعوفة ؿىل "لرفر"
خسال  :إمس " ل " مدين ؿىل اًفذح يف حمي هعة .
يف احلج  :خار وجمصور مذـَق خبَب " ل " احملشوف وحو ًِب .
اًصفر :ا ِجل َماع ,ويف اًالكم ,اًفحش وذهص ما جية ٔبن ٍُ َّ
ىىن ؾيَ من ذهص اًياكخ.3
واجلسال :املفاوضة ؿىل سخِي املُيازؿة واملُلاًحة  ,وا ٔلظي فَِ ( اًرصاع وٕاسلاط
الٕوسان ظاحد َُ ؿىل اجلساةل  ,ويه ا ٔلرض اًعَحة ).4
وكس ورد اًرتهَة " لرفر ول فسوق ول خسال " يف اًلصبٓن اًىصمي يف موضؽ
واحس وكس امجؽ اًلصاء ؿىل هعة اًصفر واًفسوق واجلسال ذالف ًا جملاُ ٍس فإهَ كص ٔب
جصفؽ اًصفر واًفسوق وهعة اجلسال .5
1

تفسٌر الكشاف . 114/1 ,
2
سورة البقرة  ,اآلٌة ( )197
3
اإلعراب المفصل  ,بهجت عبد الواحد صالح  ,ص .258
4
اإلتقان فً علوم القرآن  ,للسٌوطً . 331 ,
5
مفردات الفاظ القرآن  ,للراغب األصفهانً  ,تحقٌق  :صفوان عدنان  ,دار القلم  ,دمشق  ,الدار السَّامٌَّة – بٌروت  ( ,د,ث)  / ,مادة
مادة ( فسق ) .
6معانً القرآن للفراء,قدم له :إبراهٌم شمس الدٌّن,دار الكتب العلمٌة ,بٌروت-لبنان,ط2112,م .87/1,
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كال ّاًصازي  ( :فشكل ًسل ؿىل ٔب ّن الُٕامتم تيفي اجلسال ٔبصس من الُٕامتم تيفي
اًصفر واًفسوق ؛ وذكل ٔل ّن اًصفر ؾحارت ؾن كضاء اًضِوت واجلسال مض متي ؿىل
ذكل  ,1وكُصئ  :فال رفر ول فسوق .2
حاة ,واجلسال املامرات.3
وفرسٍ اًف ّصاء :ؿىل ٔبن اًصفر ادلاع  ,واًفسوق اًس ُ
اًس َُوظي إىل ٔبن اًصفر ادلاع تَلة مشجح  ,4نام ٔبهَ إددار مبـىن ا ٔلمص ٔبو
وذُة ّ
اٍْن ي  ,كال اًحَضاوي  ( :هفي اًثالزة ؿىل كعس اٍْن ي ٌَمحاًلة وازللةل ؿىل ٔبهنا
5
حلِلة تبٔن ل حىون  ,وما اكهت مْنا مس خلدحة مْنا يف ٔبهفسِا ففي احلج ٔبكدح )
وُو هفي ملرشوؾَخَ وًُس هفِ ًا ًوحودٍ .6
وذَب الٕتخساء محمول ؿىل املـىن ٔبي فال ٍىن فَِ رفر .7
حنو كوهل ثـاىل ﴿ -:فال رفر ول فسوق ول خسال يف احلج﴾ؿىل اًخَبًة وكص ٔب ٍزًس
9
جن اًلـلاع ﴿ 8فال رفر ول فسوق ول خسال يف احلج﴾

1تفسٌر الفخر الرَّ ازي  ,دار الفكر ّ
للطباعة وال ّنشر وال ّتوزٌع  ,بٌروت – لبنان  ,ط2115 , 1م . 157 /5,
2
معانً القرآن للقرّاء. 87/1 ,
3
معانً القرآن للقرَّ اء . 87/1 ,
4
اإلتقان فً علوم القرآن للسٌوطً . 331 ,
5
تفسٌر البٌضاوي أنوار الت ّنزٌل وأسرار التأوٌل  ,تقدٌم  :محمد عبد الرحمن المرعشلً  ,ط , 1إحٌاء الثراث العربً ,بٌروت
1998م. 117/1 ,
6
البرهان فً علوم القرآن لل ّزركشً  ,ث :محمد أبو الفضل  ,المكتبة العصرٌة  ,ط ,1صٌدا – بٌروت  2114 ,م . 265/2 ,
7
اإلعراب المفصل لبهجت عبد الواحد صالح  ,ص . 259 -258
8
سورة البقرة ,اآلٌة)197(:
9
إعراب القرآن ,ألبً جعفرال ّنحاس.85/86,
21

حـي " ل " مبـىن " ًُس " وٕا ّن صئت رفـت ِبلٕتخساء  ,وكال ٔبتومعصو  :املـىن
فال ٍىن فَِ رفر ا ّٕل ٔبه َّ ه َّعة ﴿ول خسال يف احلج ﴾ وكعـة من ا ٔلول ٔل َّن
احلج يف ذي احل ّجة  ,وجيوز ﴿فال رفر ول
مـياٍ ؾيسٍ ٔبه ََّ كس زال اًضم يف ٔب ّن ّ
فسوق﴾ ًـعفَ ؿىل املوضؽ  ,و ٔبوضس اًيحوًون -:
1
ٕاج َّ َس َؽ اخل ٌَصق ؿىل ّاًصا ِكؽ
ل و َ َس َة اً ََ ْوم ول ذ َّ ٌُةل
وجيوز يف اًالكم ﴿ :فال رفر ول فسوك ًا ول خسال يف احلج﴾ؾعف ًا ؿىل اٌَفغ
ؿىل ما اكن جية يف "ل " كال اًفصاء :ومثهلُ:
ف َال ٔب َة وٕاتي ًا ِمثْ ُي مصوان وٕات ِيَ
2
إذ ُ َُو ِبملَج ِس ارثَسى وثبٔ ّزرا
ون َ ّ ِازل ٍِ ُن ِ َّ ِلِل فَا ِن اىهتَ ُ ْوا فَ َال
 -4كوهل ثـاىل َ ﴿ -:وكَا ِثَُ ُ ْ
ون ِف ْذيَ ٌة َوٍَ ُى ُ
ومه َح َّىت َل حَ ُى َ
ّ
ؿُ ْس َو َان ا َّ َل ؿَ َىل َّ
اًؼ َا ًِ ِم َني﴾.3
ّ
4
َ
َّ
َ
ِ
َ
َ
ِ
َّ
ْ
اًضاُس ﴿َ :ل ؿُس َو َان ال ؿَىل اًؼاًم َني﴾
ّ
اًفاء  :واكـة يف حواة اًرشط .
ل  :اًيافِة ٌَجًس ثـمي معي "ا َّٕن" .
ؿسوان  -:إمس "ل " مدين ؿىل اًفذح يف حمي هعة  ,حمشوف وحو ًِب.
إل ٔ :بدات حرص ٔبو حتلِق .
ؿىل اًؼاملني  :خار وجمصور مذـَق خبَب " ل " احملشوف وؿالمة حصٍ
المس.
1

الكتابة  ,للسٌبوٌه .349/1
2
معانً القرآن,للفراء .119/1,
3
سورة البقرة اآلٌة 193 :
-4اإلعراب المفصل  ,بهجت عبد الواحد  ,ص. 251- 251
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اًَاء ٔلهَ مجؽ مشهص سامل ,واًيون  :ؾوض ؾن ثيوٍن الٕمس املفصد  ,ومجةل :
"ل ؿسوان إل ؿىل اًؼاملني " حواة رشط خازم ملرتن ِبًفاء يف حمي حزم
ٔ ,بي ؿىل اًؼاملني فِم .
[ل ؿسوان ]:
ورد ُشا اًرتهَة يف اًلصبٓن اًىصمي يف موضـني ٔبًض ًا ٔ ,بحسمه يف ر ّد
1
اًـسوان  ,وُو كوهل ثـاىل ﴿فإن اىهتوا فال ؿسوان إل ؿىل اًؼاملني﴾
وجسمَخَ ِبًـسوان من ِبة املُجازات وًُس حلِلة ( فاًـسوان من املرشنني
يف اٌَفغ ُػمل يف املـىن ؛ واًـسوان اشلي ٔبِبحَ هللا و ٔبمص تَ املسَمني إمنا
ُو كعاص  ,فال ٍىون اًلعاص ػَامً )2؛ فا َّٕن هللا ل ًبٔمص ّ
ِبًؼمل واًـسوان
 ,إمنا ٔبراد افـَوا هبم مثي ما فـَوا جمك 3وهؼري ذكل كوهل ﴿مفن اؾخسى ؿََمك
ٌ ِ ُ 5
فاؾخسوا ؿَََ مبثي ما اؾخسى ؿََمك ﴾ 4وكوهل ﴿ :وحزاء سُئ ٍة سُئة مثََِْا﴾
ٔبما املواضؽ الٓدص فِو ؿىل ًسان موىس ( ع) وُو كوهل ثـاىل ﴿ :كال ذكل
6
تُين وتٌُم اميا الخَني كضُت فال ؿسوان ؿيل﴾

1

سورة البقرة  ,اآلٌة 193 :
2
معانً القرآن وإعرابه للزجاج . 85/1 :
3
معانً القرآن لألخفش شرح وتحقٌق  :د -عبد الجلٌل عبده شلبًّ  ,دار الحدٌث – القاهرة 2111م 227/1 ,
4
سورة البقرة اآلٌة 194 :
5
سورة الشورى  ,اآلٌة . 41
6
سورة القصص  ,اآلٌة . 28 :
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كال ٔبتو حـفص اًيحاس  ( :ثَبئة وجيوز " فال ؿسوان ؿىل" من ُجخني :
إحساُام ٔبن حىون ل ؿامةل لكُس  ,وا ُلدصى ٔبن ٍىون " ؿسوان " مصفوؿ ًا
ِبلٕتخساء وؿىل اخلَب  ,نام ثلول ( :ل زًس يف ازلار ول معصو ) 1وا ٔلوىل ٔبهنا
انفِة ٌَجًس .
وًَحغ ٔبه َّ َُ معم اًـسوان ؿىل ا ٔلخَني جفـي اًخلعري ؿسوا ًان واًزَّيدت ؿسوا ًان
ٔبًض ًا ( ٔبراد تشكل ثلصٍص ٔبمص اخلَار  ,و ٔبه َّ َُ اثتت مس خلص ,و ٔب َّن ا ٔلخَني ؿىل
اًسواء ٕا َّما ُشا وٕا َّما ُشا من كري ٍ
ثفاوث تُْنام يف اًلضاء). 2
 -5كوهل ثـاىل ﴿ -:كَاًُو ْا ُس ْح َحاه َ َم َل ِؿ ْ َمل ًَيَب ٓ ا َّٕل َما ؿََ َّ ْم َخيَب ٓ ٕاه ََّم ٔبه َْت اًْ َـ َِ ِ ُمي
اًْ َح ِى ُمي﴾.3
4
اًضاُس  (:ل ؿمل ًيا إل ما ؿَمخيا )
ل  :انفِة ٌَجًس ثـمي معي " ا ّٕن" .
ؿمل  :ايمسِا مدين ؿىل اًفذح يف حمي هعة .
ًيا:خار و جمصور مذـَلاث خبَب "ل" احملشوف,اًخلسٍص :ل ؿمل موحود ًيا.
إلٔ :بدات اس خدٌاء ٔبو ٔبدات حرص.
ما :امس موظول مدين ؿىل اًسىون يف حمي هعة مفـول تَ اول ملسم ٌَفـي
"ؿمل" ٔبو يف حمي هعة مس خدىن ِٕ :ب ّل.
ؿَمخيا :فـي ٍ
ماض مدين ؿىل اًسىون لٕثعاهل تضمري اًصفؽ املخحصك .
واًخاء  :مضري مذعي مدين ؿىل اًفذح يف حمي رفؽ فاؿي و" ان " مضري مذعي
مدين ؿىل اًسىون يف حمي هعة مفـول تَ .
إعراب القرآن لل ّن ّحاس  , 236/3 :دار المعرفة بٌروت  ,ط , 2118 ,2ت 338هـ 33,
2
تفسٌر الكشاف للزمخشري .879/2 ,
3
سورة البقرة اآلٌة32:
4
اإلعراب المفصل بهجت عبد الواحد .43,
1
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[ َل ِؿ ْ َمل] :
وردث ُشٍ اًـحار ُت يف اًلصبٓن اًىصمي يف موضـني :
ٔبحسُام  :ؿىل ًسان املالئىة وُو كوهل ثـاىل ﴿ :كاًوا س ححاهم ل ؿمل ًيا ل ما
1
ؿَمخيا اهم اهت اًـَمي احلىمي ﴾
والٓدص  :ؿىل ًسان ُّاًصسي وُو كوهل ثـاىل ً﴿ :وم جيمؽ هللا اًصسي فِلول ماذا
ٔبحدمت كاًوا ل ِؿ ْ َمل ً َيَا اه َّم ٔبهت ؿالم اًلَوة﴾.2
ّ
وًَُحغ ٔب َّن اًس َاكني مدضاهبان إل ٔبه ََّ زاد يف ا ٔلوىل ( س ححاهم) ؛ وذكل ٔلهنم
ٔبؿرتضوا ٔبن جيـي هللا ذََفة يف ا ٔلرض كريمه  ,فبٔحذاحوا ٔبن ًّزنُوٍ ؾن ٔب ّن
جيـي صُئ ًا يف كري موضـَ  ,فض ًال ؾن ثبٔهَسمه وذكل ِٕبن واًضمري امليفعي ,
وكس ادذَف املفرسون يف امللعود من هفي اًـمل يف الًٓة اًثاهَة ؿىل ٔبكوال .
خمرشي " -:ا َّٕن اًلصض ِبًسثال ثوتَخ ٔبؿساهئم فِلكون ا ٔلمص إىل ؿَمَ
كال اًز ُّ
وٕاحاظخَ مبا ٌمٌوا تَ مْنم واكتسوا من سوء إخاجهتم ؛ إػِار ٌَدضيك و اٌَ ّجبٔ
(نشا) إىل رهبم يف الٕهخلام مْنم  ,وذكل ٔبؾؼم ؿىل اًىفصت و ٔبفت يف ٔبؾضادمه
3
واخَة حلرسهتم وسلوظِم يف ٔبًسهيم إذا ٕاحمتؽ ثوتَخ هللا وجضيك ٔبهخِائَ ؿَهيم
وكِي  ( :اه َُ ؾزتت ؾْنم ٔبفِاهمم ًِول اًلِامة  ,وكِي ٔ :بي ل ؿمل ًيا مبا كاة
ؾيا ممن ٔبرسَيا إًََ ٔبهت َّي رتيا ثـمل ِبظْنم وًس يا هـمل قَهبم إهم ٔبهت ؿالم
اًلَوة ).4

1

سورة البقرة اآلٌة 32
2
سورة المائدة اآلٌة 119
3
تفسٌر الكشاف  ,للزمخشري .314/1 ,
4
معانً القرآن وإعرابه للزجّاج 177 /1
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وُو ا ٔلكصة إىل اًعحة واًعواة ؛ فِم ل ًـَمون إل ما ؿَمِم هللا حفسة
ول ًـَمون ما دفي وتعن  ,وًؼِص تشكل وضوخ ازللةل وتَان احلجة ؿىل
1
نشة لك من ٕادّؾى صُئ ًا من ؿَوم اًلَة اكًىِية وامليجمة وكريمه
 -6كال ثـاىل﴿فَام خاوز ٍُ ُو واشلٍن ءامٌوا مـَ كاًوا ل ظاكة ًيا اًَوم جباًوث
وحٌودٍ ﴾
اًضاُس " :ل ظاكة ًيا اًَوم " .2
ل :انفِة ٌَجًس ثـمي معي " ا َّٕن" .
ظاكة  :ايمسِا مدين ؿىل اًفذح يف حمي هعة .
ًيا  :خار وجمصور مذـَق خبَب "ل" احملشوف وحو ًِب .
اًَوم  :ػصف زمان مٌعوة ؿىل اًؼصفِة وؿالمة هعحَ اًفذحة .
[ل ظاكة ] :
ورد ُشا اًرتهَة يف اًلصبٓن اًىصمي يف موضـني ٔبًض ًا .
ا ٔلول  :يف كوهل ثـاىل ﴿ل ظاكة ًيا اًَوم جباًوث وحٌودٍ ﴾.3
كال اًز َّخاح ٔبي  :ل كوت وُولِكم اًلوم اشلٍن ختَفوا ؾن موىس
(ع) ؛ ٔلن ُشا اًالكم ل ًََق ِبملثمن امليلاد ٔلمص رتَ .....
إل ٔبان هلول ُيمتي ٔبن ًلال  :ا َّٕن ظاًوث واملثم ٌْني مل َّا خاوزوا اٍْنص ور ٔبو اًلوم
ختَفوا وما جتاوزوٍ سبٔهلم ؾن سخة اًخزَف فشهصوا ذكل ).4

إعراب القرآن أبوجعفر ال َّنحاس ت 338هـ ,اعتنى به  :الشٌخ خالد العلً  ,ط 2118 , 2م  ,دار المعرفة بٌروت – لبنان .236/3 ,
2
سورة البقرة اآلٌة ( ) 249
3
تفسٌر الكشاف للزمخشري879/2 ,
4
تفسٌر الرازي  ,للفخر الرازي ّ171/6 ,
1
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واًثاين :يف كوهل ثـاىل ﴿ -:ول ُحتمَيا مال ظاكة ًيا تَ ﴾ٔ ( 1بي ما ًخلي ؿََيا
هللا ٔبحس ًا ما ل ًُعَق ؟ كِي هل ٔ :بردث
فإن كال كائي  -:فِي جيوز ٔبن ُُي ّم َي ُ
ما ًُس يف كسرثَ اًحخة فِشا ُمحال  ,وٕا ْن ٔبردث ما ًخلي وخيف فَهل ؾز وخي
ٔبن ًفـي من ذكل ما ٔبحة ٔ ,لن اشلي لكفَ تين ٕارسائَي من كذي بٔهفسِم
فالن  ,فَُس املـىن ًُس يف كسريت
ًخلي ,وُشا نلول اًلائي  :ما ُبظَق لِكم ٍ
ٔب ْن بُلكم َُ  ,وًىن مـيا ٍُ يف اٌَلة ٔبه َُ ًخلي ؿيل ).2
-7كوهل ثـاىلَ ﴿ -:ل ا ْن َصا ٍَ ِيف ّ ِازل ٍِن كَس ث َّ َح َّ َني ُّاًص ْصسُ ِم َن اًْل ّ َِي فَ َم ْن ٍَ ْى ُف ْص
ّ
َ 3
ْ
ْ
ِ
ِ
ِِب ًَّعاقُ ِ
وث َوً ُ ْث ِمن ِِب ّلِل فَ َل ِس ا ْس َخ ْم َس َم ِِبً ُـ ْص َوت اً ُوزْ َل َى َل اه ِف َعا َم ًَِا﴾ .
اًضاُس  " :ل ٕا ْن َصا ٍَ ِيف ّ ِازل ٍِ ْن " .
4
ل :انفِة ٌَجًس ثـمي معي " ا َّٕن" .
ٕا ْنػػص َا ٍَ :إيمسِا مدين ؿىل اًفذح يف حمي ه َعة .
ِف ازلّ ٍْن  :خار وجمصور ُمذـَْ ْق خبَب " َل " احملشوف وثلسٍصٍ :اكئن ٔبو موحود
مبـىن ل ٕ :ا ْحدار يف ازلّ ٍَ ْن.

1

سورة البقرة اآلٌة 286 -:
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3
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[ل ٕا ْن َصاٍ ]:
ورد ُشا اًرتهَة يف اًلصبٓن اًىصمي يف موضؽ ٍ واح ٍس وُو كوهل ُ ثـاىل ﴿ :ل إهصاٍ
يف ازلٍن كس ثحني اً ُّصصس من اًلي ﴾.1
ويف مـياُا زالزة ٔب ْكوال . 2
ا ٔل ْول ٔ :بهنا مًسوذة تلوهل ثـاىل ﴿و ا ْك ُذ َُو ْمه َح ِْ ُر ثَل ْفمتو ْمه ﴾.3
رشهوا اًـصة فال ًُ ْلد ُي مْنم إل اًلذي
اًث َّاينٔ :بهنَّ ا ىز ًْت يف ٔب ِ
ُي اًىذاة ٔ ,بما ُم ِ
ٔبو الٕسالم .
اًثاًر :مـياُا ل ثلوًوا ملن دذي تـس حصة إه َُ دذي ُمىصُ ًا ؛ ٔلهَ إذا ريض
فَُس مب ُ ْىص ٍٍ.
تـس احلصة وحص إسالمَ َ
وًَُحغ ٔب َّن ُشٍ ا ٔل ْكوال ل ثدٌاسة وس َاق الًٓة ؛ إذ ؿسم ا ٕل ْنصاٍ يف ازلٍن ؿام
وصامي كري ملِس حبصة ٔبو تلو ٍم دون ب ٓ َدصٍن  ,وا ٔل ْوىل ٔبن ًُ َلال ا َّٕن هللا ُجيص
ًىن ؿىل اً َخ ْمىني وا ٕل ْدذَار  ,4وهؼري ذكل
ٔب َمص ازل ٍِن ؿىل ا ٕل ْحدار واًلرس  ,و ْ
كوهل ثـاىلَ ﴿ :وً َ ْو َص َاء رتم لٓمن َم ْن ِيف ْ ٔال ِ
رض لكِم مجَـا ٔبفبٔهت حىصٍ اًياس
حىت ٍىوهوا مثمٌني﴾.5

1

سورة البقرة  ,اآلٌة . 256 :
2
معانً القرآن للزجاج .289/1 ,
3
سورة البقرة  ,اآلٌة . 191 :
4
تفسٌر الكشاف للزمخشري . 138/1 :
5
سورة ٌونس  ,اآلٌة 99 :
29

-8كوهل ثـاىل َ ﴿ -:و َل ُحٌَ َاخ ؿَََ َْ ُ ْمك ِفمي َا َؾ َّصضْ ُمت ِت َِ ِم ْن ِد ْع َح ِة اًْ ًِ َسا ِء﴾.1
اًضاُسَ " :و َل ُحٌَ َاخ ؿََ َْ ُمك".2
اًواو  :ؾـــاظفة .
ل :انفِة ٌَجًس ثـمي معي " ا َّٕن" .
ُحٌَ َاخ  :إمس " ل " مدين ؿىل اًفذح يف حمي هعة .
ُْ
ؿََمك :خار وجمصور مذـَق خبَب " ل " احملشوف وحو ًِب  ,وثلسٍصٍ ٔ :كن  ,واملمي :
ؿالمة مجؽ اشلهور .
[ل ُحٌَ َاخ ]:
ا ٔلظ ُي يف اجلُيَاخ املَي ( من كوهلم  :حٌحت اًسفِية ٔ ,بي ماًت إىل ٔبحس خاهخهيا,
ُويمسي ا ٕل ُمث املائي ِب ٕلوْسان ؾن احلق ُحٌ َاح ًا ُ َمث َّيمسى ُ
لك ا ْٕمث ُحٌ َاح ًا ) 0وكس ورد
هَة (ل ٌحٌاخ) يف اًلصب ٓ ِن اًىصمي يف َ ْمخ َس َة ْ
ؾرشا َم ْوضـ ًا  ,وكس ٔب َ
فاض ٔبحسُ
حص ُ
ًحق زَّيدت ملسيزًس ,
َ
اًحاحثني يف تَان دلةل ُشا اًرتهَة يف اًلصب ٓ َن اًىصمي مما مل ِ
سس ّ
املرشوع ًة اًـامة ٔبي
وذَط إىل ( ٔب َّن مجَؽ مواظن ُو ُرودُا د َّل ؿىل ٔبهنَّ ا ثبٔ ُ
اجلواز ٔبو ا ٕل َِبحة ِبملـىن ا ٔل ّمع اشلي ٌضمي ؿىل ٔب ْحاكم اجلواز ا ٔلرتـة  :اًوحوة
3
/اًيسة /الِٕبحة  /اًىصاُة )

1
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وكوهل ثـاىل ﴿ :كَال اه َّ َُ ً َ ُلو ُل ٕاهنَّ َا ت َ َل َص ٌت َّل َذًُو ٌل ثُ ِث ُري ْ َال ْر َض َو َل ج َ ْس ِلي اًْ َح ْص َج
ّ1
ُم َسَ َّ َم ٌة َّل ِص ََ َة ِفهيَا ﴾ .
اًضاُسَ " :ل ِص ََ َة ِفهيِ َا " .2
ل :انفِة ٌَجًس ثـمي معي "ا َّٕن" .
ِص ََ َة :مبـىن ًوهنا خياًف ًون خسلُا  ,ويه إمس " ل " اًيافِة ٌَجًس مدين
ؿىل اًفذح يف حمي هعة .
فهيا :خار وجمصور ومذـَق خبَب " ل" احملشوف وثلسٍصٍ  :اكئن ٔبوموحود .
[ َل ِص َ َة]
اًض َة اًسواد يف اًحَاض او اًحَاض يف اًسوا ٍد  ,وكِي اًض َة :لك ًون ُخياًف
اًفصس وكريٍ وُو من اًويش ,3وكال اًزخمرشي ( -:وىه يف ا ٔلظي معسر
وصا ٍُ وص َ ًا وص َ ٌة  ,إذا ذَط تَوهَ ًو ًان بٓدص).4
وكس ورد حصهَة َل ِص َة يف اً ُلصبٓن اًىصمي يف موضؽ واحس وُو كوهل ثـاىل -:
﴿ ُم َسََّم ٌة َل ِص ََ َة فهيِ َا﴾.5
اًع ْفصت  ,وكال تـضِم ( :ىه ظفصا ُء حىت ػَِّا
اًفصاء ( ًُْ َس فهيا ًون كري ُّ
كال َّ
وكصهنا ٔبظفصان ) 6وًثًس ُشا كوهل ثـاىل ﴿ -:ظ ْف َصا ُء ف َا ِك ٌؽ ًْوهنُ َا ﴾.7
9
وكال اًس َوظي -:8مـيا ٍُ :ل وحض ِبٌَلة ٔبزد ص يوءت.
1
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ثخبًٔف تًِة ُشٍ ادلي من ٔبدات هفي "ل " اًيافِة ٌَجًس ومدخس ٔب ىىصت وذَب ص حَ
مجةل ( خار وجمصور ) حِر وردث "ل" اًيافِة ٌَجًس يف اًعورت اًساتلة
انفِة ملضمون ادلةل الٕيمسَة تـسُا ومثرصت يف اًيؼام الٕؾصايب ًِا ؛ إذ ا َّٕن "ل "
اًيافِة ٌَجًس حصف ًلوم توػَفة دلًَة ؿامة يه اًيفي ,وٌضلي وػَفة حنوًة
ذاظة ِبًخبٔزري الٕؾصايب ؿىل ادلةل اليمسَة تـسٍ فِـمي معي " ا ّٕن" من هعة
املحخس ٔب و رفؽ اخلَب.

32

اٍمنط اًثاين:
اًعورت ا ٔلوىل :
"ل" اًيافِة ٌَجًس :إيمسِا مدينٔ :بدات إس خثٌاء :املس خثىن:ذَب حمشوف :ظفة
ورد ُشا اٍمنط تعورثني وُشٍ اًعورت ا ُلوةل خاءث يف بًٓة واحست  ,مثال
ذكل كوهل ثـاىل َ ﴿ -:واًَ َٰػِ ُ ُْمك اًَ َٰػ ٌَ َوا ِح ٌس ۖ َّل اً َ َٰػ ََ ا َّل ُ َُو َّاًص ْ َمح َٰػ ُن َّاًص ِح ُمي﴾.1
ّّ 2
ّ ّ
اًضاُسَّ " :ل اًَ َٰػ ََ ا َّل ُ َُو َّاًص ْ َمح َٰػ ُن َّاًص ِح ُمي "
ّ ّ
ل :انفِة ٌَجًس ثـمي معي " ا ّٕن" .
إهل:إيمسِا مدين ؿىل اًفذح يف حمي هعة .
إل ٔ :بدات حرص ٔبو اس خثٌاء .
ُو :املس خثىن يف موضؽ ُرفؽ تس ًل من وضؽ "ل اًَ ــــ ََ " ٔلن وضؽ " ل" وما
ّ
معَت فَِ اًصفؽ ِبلتخساء ً.واكن املس خثىن هعح ًا ًاكن "إل ا ََّّٕيٍ" وذَب ل اًيافِة
ٌَجًس حمشوف  .ثلسٍصٍ  :موحود .
ومجةل " َلاً َػػػػ ـػ ََ ا ّٕل ُُو" يف حمي رفؽ ذَب اثن ٌَمحخس ٔب "اًَ َٰػِ ُُمك" ٔبو تسل من"اًَ ــــ ََ
ّ
ّ
ّ
ُو  ,واحس " .
َّاًص ْ َمح َٰػن :ذَب حمشوف ثلسٍصٍ ُ :و او تسل من "ُو"يف"ا ّٕل ُُو" ٔبو تسل من "
َلاً َـ ََ" .
ّ
َّاًص ِحمي :جيوز ٔبن ٍىون ظفة ٌَصمحن " واًصحمي" من ظَف املحاًلة فـَي.

1
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وكال إجن ذاًوًة يف كوهل ثـاىل َ ﴿ :واً َ َٰػِ ُ ُْمك اً َ َٰػ ٌَ َوا ِح ٌس ۖ َّل اًَ َٰػ ََ ا َّل ُ َُو َّاًص ْ َمح َٰػ ُن
ّ ّ
ّ ّ
َّاًص ِح ُمي﴾ (1ا َّٕن ا ُلًوَُة إؾخحا ُد اخلَق اشلي ٌس خحق ٔب ْن ًـحس مـحود واحس ؛ ٔلن
ذَق اًَ َٰػِ ُ ُْمك اًواحس اشلي
اشلٍن ثـحسون ذَق ٔلن اشلٍن ثـحسون ٌ
ذَق مثَمك من ِ
ّ
ل مثي هل ول صخَِ ).2
( فكٔه ََّ ا ْؿرتف تبٔهَ ل ًـصف هللا  ,إل ٔبه َّ يمسؽ من تين ٕارسائَي ٔبن ٌَـامل ٕاًِ ًا ,
تين ٕارسائَي ٔبهنم ٔب ُّكصوا توحودٍ فكٔن ُشا
فِو ٔب َّكص تشكل الٕهل اشلي يمسؽ من ِ ّ
حمغ اًخلََس  ,فَِشا اًسخة مل ثرص اًلكمة ملدوةل مٌَ).3

1
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اٍمنط اًثاين :
اًعورت اًثاهَة:
ل اًيافِة ٌَجًس  :إيمسِا مدين  :إدات اس خثٌاء:مضري مٌفعي مدين:ذَبُا
ا ٔلول حمشوف:ذَب اثن:ذَب اثًر ٔبوظفة .
ورد ُشا اٍمنط مص ٌت واحست مثال ذكل -:
حي اًْ َلُِّوم ﴾.1
كوهل ثـاىلُ ﴿ :
هللا َلٓ ّاً َـ ََ ا َّٕل ُُ َواًْ ُّ
احلي اًل ِْوم" .2
اًضاُسَ " :لٓ ّاً َـ ََ ا َّٕل ُ َُو ُّ
ل :انفِة ٌَجًس ثـمي معي " ا َّٕن" .
اً َـ ََ امس "ل" اًيافِة ٌَجًس مدين ؿىل اًفذح يف حمي هعة وذَبُا حمشوف
ّ
وحو ًِب.
إل ٔ :بدات اس خثٌاء.
ُو :مضري مٌفعي مدين ؿىل اًفذح يف حمي رفؽ تسل من موضؽ "ل إهل " ٔلن
موضؽ "ل" و ما معَت فَِ رفؽ ِبلتخساء و ًو اكن موضؽ املس خثىن هعح ًا ًاكن
إل وذَب "ل" اًيافِة ٌَجًس حمشوف ثلسٍصٍ  :اكئن ٔبو موحود.
ومجةل " ل اًَـ ََ ا َّٕل ُو" يف حمي رفؽ ذَب ٔبو ٌَفغ اجلالةل املحخس ٔب .
ّ
احلي  :ذَب اثن ٌَفغ اجلالةل مصفوع ِبًضمة وجيوز إؾصاتَ :ذَب مدخس ٔب حمشوف
ثلسٍصٍ ُ" :و".
وجيوز ٔبن ٍىون تس ًل من "ُو" و ٔبن ٍىون تس ًل من "لإهل".
اًلِوم :ذَب اثًر ٌَمحخس ٔب ًفغ اجلالةل ,وجيوز إؾصاتَ :ظفة ٌَحي
1
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إتخساء وذَب , 1وُو مصفوع محمول ؿىل املـىن ٔبي ما ٕاًــَ ٕالَّ ُو ,وجيوز َلٓ اًَـ ََ
ّ
ا َّٕل ُُو ,وجيوز يف كري اًلصبٓن ل إًـَ ٕالَّ ا َّّٕي ٍُ ه َْع ٌة ؿىل الس خثٌاء .
كال ٔبتو ذر  :سبًٔت رسول هللا ظىل هللا ؿَََ وسمل ٔ ,بًْ َما ُبى ِزل إًَم من
حي اًْ َلُِّوم ﴾وكال اجن ؾحاس -:
اًلصبٓن ٔبؾؼم ؟ فلال ﴿ ُ
هللا َلٓ ّاً َـ ََ ا َّٕل ُ َُو اًْ ُّ
احلي اً ّ َل ِْوم﴾هـت هلل ؾز وخي وٕان
ٔبرشف بًٓة يف اًلصبٓن بًٓة اًىصيس ُّ ﴿ :
صئت اكن ذَب ًا تـس ذَب  ,وٕان صئت ؿىل إضامر مدخس ٔب  ,وجيوز يف كري اًلصبٓن
اًيعة ؿىل املسخ .

1
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( َل ٓ اً َـ ََ ا َّٕل هللا)
ّ

ًىن
الً َـ َُ نام ًلول اًصاقة ُ -املـحود (وحل َُ ٔبلَّ جيمؽ ؛ إذ ل مـحود سوا ٍُ َّ
ّ
ٌ 1
ٓ
ٍ
اًـصة لٕؾخلادمه ٔب َّن ُِيا مـحوداث مجـو ٌٍ  ,فلاًوا  :الًِة ).
وكس وردث لكمة اًخوحِس " َل ٕا َهل إل هللا" يف اًلصبٓن اًىصمي س حـة وزالزني
موضـ ًا  ,ومما ًَُحغ ٔبه َّ كال  -:يف ا ٔلهـام ﴿ َلٓ اًَـ ََ ا َّٕل ُُ َو َذا ًِ ُق ُ َ
يشء﴾
لك َ ْ
ّ
وكال يف كافص ﴿ذاًق لك يشء ل إهل إل ُو﴾ 2وذكل ٔبهَ يف ا ٔلول يف س َاق
إزحاث اًوحساهَة و ٔبه َّ إهل واح ٌس ل إهل كريٍ ,وكال ّاًزخاح  ( :املـىن ل إهل ًلك
خمَوق إل ُو  ,وُو محمول ؿىل موضؽ الٕتخساء  ,املـىن ما إهل ٌَزَق إل ُو ,2
وكال اًعَبي  ( :لرة ٌَـاملني كريٍ  ,ول ٌس خوحة ؿىل اًـحاد اًـحادت سواٍ
,و ٔب َّن لك ما سواٍ فِم ذَلَ  ,واًواحة ؿىل مجَـِم ظاؾخَ  ,والهلِاد ٔلمصٍ ,
وحصك ؾحادت ما سواٍ من ا ٔلهساء والًِٓة وجهص ا ٔلواثن وا ٔلظيام ٔ ,لن مجَؽ ذكل
ذَلَ وؿىل مجَـِم ازلًيوهة هل ِبًوحساهَة وا ٔلًوَُة  ,ول ثخذلي ا ٔلًوُة ا ّ َٕل هل ,
دون ما ًـحسوهَ من ا ٔلواثن وٌرشهون من
إذا اكن ما هبم من هـمة يف ازلهَا مفيَ َ
خي ,ول يف دهَا ول يف بٓدصت .
ا ٔلرشاك ,لًرض ول ًيفؽ يف ؿاخي وليف ب ٓ ٍ
وُشا ثيخَِ من هللا ثـاىل ذهص ٍُ ٔبُي اًرشك تَ ؿىل ػالهلم  ,ودؿاء مٌَ إىل
ا ٔلوتة من نفصمه والٕانتة من رشوِم .3
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اًخـََلاث ؿىل اٍمنط :
ورد ُشا اٍمنط تعورثني لِكُام وردث ل اًيافِة ٌَجًس يف ٔبول ادلةل وهفت
مضموهنا مث ورد ايمسِا املحين مث ٔبدات الس خثٌاء ُشٍ ُو اجلزء املدضاتَ يف ُشا
اٍمنط ٔ ,بما من حِر الدذالف ففي اًعورت ا ٔلوىل  :كس ورد املس خثين مث ذَب
ل اًيافِة ٌَجًس احملشوف وثلسٍصٍ موحود دل ؿَََ املس خثىن "ُو" وُشٍ ادلةل يف
حمي رفؽ ذَب اثين ٌَمحخس ٔب " إًػِمك " وتـسُا ذَب حمشوف ثلسٍصٍ "ُو" او تسل من
" ُو " مث ظفة ويه من ظَف املحاًلة فـَي .
ويف اًعورت اًثاهَة خاء ِبًضمري امليفعي "ُو" مدين ؿىل اًفذح يف حمي رفؽ تسل
مث ورد ذَب اثن تـس ذَب" ل" اًيافِة ٌَجًس احملشوف وثلسٍصٍ  :موحود مث ذَب
اثًر ٔبو ظفة مصفوؿة ِبًضمة .

38

اًفعي ا ٔلول:
املححر اًثاين:
(تَُس )
[ َل] اًيَّا ِفِة املض هبة َ
ٔبمناظِا اخملخَفة
مؽ اًخـََلاث

39

"تَُس"
َل " اًيَّافِة "املض هبة َ
ويه ٔبظي حصوف اًيَّفي  ,وثسذي ؿىل المس واًفـي  ,وثبٔيت يف مواضؽ ٔبوظَِا
تني اًيفي واٍْن ي ,1ا َّٕل موضؽ اًعةل
اًِصوي إىل زالزة ؾرش موضـ ًا  ,لكِا ثسور َ
واًزَّيدت ؛ وٕان اكن ل ًحـسان نثري ًا ؾن اًحاة .
كال سُدوًَ  " -:وحىون (ل) هفِ ًا ًلوهل ًفـي  ,ومل ًلؽ اًفـي  ,فذلول ل ًفـي".2
وكال املَبد "-:وموضـِا من اًالكم اًيفي  ,فإذا وكـت ؿىل ِف ْـي هفذ َُ مس خلد ًال:
لومن
وذكل كوكل  :ل ًلوم زًس  ,وحق هفهيا ملا وكؽ موحد ًا ِبًلسم ,نلوكل َّ ََ ًَ :
َزًْ ٌس.
فذلول :ل ًلوم َّي فىت ٔ ,كهم َ
وهللا ًَلومن.
كَت ُ :
"وهللا ل ً َ ُلوم".3
اجملَةُ :
وكال ُ
كال اًزخايج  :وىه ًيفي املس خلدي واحلال ,وكدَح ددوًِا ؿىل املايض ًئال جض حَ
ازلؿاء  ,4مث رحؽ فلال  " :وكس ثسذي ؿىل املايض  ,مبـىن (مل) نلوهل ثـاىل ﴿ :فَ َال
َظس ََّق َول َظ َّ َىل﴾.5
مـياٍ :مل ًعسق ومل ً ُ َع ِي ,ومٌَ كول ٔبمِة جن اًعَت.6
و ٔب ُّي ؾ ْح ٍس َكل ما ٔبملَّا )
( إن ثلف ِص اٌََِّم ثلفص َ َّمجا

1

األزهٌة فً علم الحروف  ,لعلً بن محمد الهروي  ,ث 415هـ  ,ث :د عبد المعٌن الملوحً  1391 ,هـ  ,مطبوعات مجمع اللغة
العربٌة  ,دمشق  ,ص . 158

2

الكتاب لسٌبوٌه 222/4 ,
3
المقتضب ,ألبً عباس المبرد. 185/1 ,
4
حروف المعانً للزجاجً . 8 ,
5
سورة القٌامة اآلٌة 31 :
6
ٌِوان أُمٌة بن ِأبً ا َلصّلت  ,قدَّم َل ُه و َعلَّقَ حواشِ ٌِه :سٌف الدٌن الكاتبُ  ,وأحمد عِ صَام الكاتِبْ  ,منشورات دار مكتبة الحٌاة ,بٌروت -
د َ
لبنان . 114
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اٍمنط الول :
ل :ايمسِا مصفوع ِبًضّ مة  :ذَبُا ص ْحَ ُ ْمجةل  /خار وجمصور.
-2حنو كوهل ثـاىل ﴿:فَ َم ْن ثَ ِح َؽ ُُسَ َاي فَ َال د َْو ٌف ؿَََ ْ ِهي ْم َو َل ُ ْمه َ ُْي َ هز ُُو َن.﴾1
2
اًضاُس  " :فَ َال د َْو ٌف ؿَََ ْ ِهي ْم" .
اًـــفاء  :واكـة يف حواة اًرشط .
ل :انفِة ثـمي معي " ًَُْ َس" .
دوف :امس "ل" مصفوع ِبًضَّ مة .
ؿَهيم :خار وجمصور مذـَلان خبَب "ل" واملمي ؿالمة مجؽ .
ومجةل " َل د َْو ٌف ؿَََ ْ ِهي ْم"حواة رشط خازم ملرتن ِبًفاء يف حمي حزم.
وكِي مجةل  " :فَ َال د َْو ٌف ؿَََ ِهيم" يف حمي حزم حواة ٌَرشط ا ٔلول واًث َّاين.
ُ
كوهلُ﴿ :فَ َم ْن ثَ ِح َؽ ُُسَ َاي ﴾ .3و ﴿من﴾ يف موضؽ رفؽ و ﴿ثحؽ﴾
يف موضؽ حزم ِبًرشط ﴿فال دوف ؿَهيم ﴾ حواتَ  ,و كال اًىسايئ يف ﴿فال
دوف ؿَهيم حواة اًرشظني مجَـ ًا  ,و كص ٔب ؿامص اجلحسري و ؿُىس و اجن ٔبيب
ُسى﴾
إحساق ﴿مفن ثحؽ َّ
وؾَص و ٔبوضس اًيحوًون :
كال ٔبتوزًس ُ :شٍ ًلة ُشًي ًلوًون ُُ :سَ ّى َ َّ
4
فذرصموا و ّ
مرص ُع
ُوي و ٔبؾيلوا ًِوا ُمه ْ
س ح ُلوا َّ
ًلك حٌة ْ َ
َّ

1

سورة البقرة  ,اآلٌة 38 :
2
اإلعراب المفصل  ,بهجت عبد الواحد صالح  ,ص . 51-51
3
إعراب القرآن ألبً جعفر ال َّنحاس  ,ص 38-37
4
دٌوان أبً ذؤٌْب الهزلً ,دٌوان الهزلٌٌن ,شعر أبً ذؤٌب ,ط ,2مطبعة دار الكتب المصرٌة بالقاهرة -1995,ص. 2
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كال ٔبتوحـفص اًيحاس  :اًـةل يف ُشا ؾيس اخلََي  1وُشا مـىن كوهلام – ٔبن سخِي
رس ما ك ْدََِا فَام مل ًـجز ٔبن ثخحصك ا ٔلًف حـي كدَِا َّيء ًا ؾوض ًا
َّيء الٕضافة ٔب ْن ٍُ ْى َ َ
من اًخ ْل َِري .2
وكص ٔب احلسن وؿُىس واجن إحساق ﴿فَ َال د َْو ٌف ؿَََ ْ ِهي ْم﴾ وا ٕلدذَار ؾيس اًيحوًني اًصفؽ
واًخيوٍن ٔلن اًثاين مـصفة ,ل ٍىون فَِ إل اًصفؽ فادذاروا يف ا ٔلول اًصفؽ ٔبًض ًا
ًَىون اًالكم من وخَ واحس .
 -0كوهل ثـاىل ﴿ :فَََِ ُْم ٔب ْح ُص ُ ْمه ِؾ ْيسَ َر ِ ّ ِهبم َو َل د َْو ٌف ؿَََ ْ ِهي ْم َو َل ُ ْمه َ ُْي َ هز ُُو َن﴾.3
اًضاُس َ " :و َل د َْو ٌف ؿَََ ْ ِهيم" .4
اًواو :ؾـــاظفة .
ل :انفِة ل معي ًِا .
د َْوف :مدخس ٔب ٔب ْو َم ْص ُفوع ِبًضَّ مة.
دوف" .
ؿَََ ْ ِهيم  :خار وجمصور مذـَق خبَب " ْ
وكص ٔب احلسن اًحرصي " َو َل د َْو ٌف ؿَََ ْ ِهيم" ؿىل اًخَبئة واًصفؽ ؿىل الٕتخساء ٔب ْحود ,
َُ
ٍىون ا َّٕل ِبلتخساء ٔلن
وجيوز ٔبن جتـي "ل" مبـىن ًُس فبٔما﴿ َو َل ُ ْمه َ ُْي َ هز ُُو َن ﴾ فال ُ
"ل " ل ثـمي يف مـصفة .5

1

الكتاب  ,لسٌبوٌه 115/2
2
ألبً جعفر النحاس ص 38
3إعْ راب القرآن ِ ,
سورة البقرة اآلٌة 62
4
اإلعراب المُفصل  ,بهجت عبد الواحد  ,ص .78-77-76
5
إعراب القرآن ألبً جعفر النحاس . 46 -37
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اًخـََق ؿىل اٍمنط:
تَُس" يف املثاًني اًساتلني انفِة
وردث " ل " اًيافِة املض هبة " َ
ملضمون ادلةل اليمسَة تـسٍ  ,وكس ورد ايمسِا مدخس ٔب مصفوع ِبًضَّ َمة ,
ٔبما ذَبُا فورد ص حَ مجةل خار وجمصور مذـَق مبحشوف ذَبُا وكس
حسد اً ُيحات يف ُشا ا ِملثَال امس ل " ىىصت" .
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اٍمنط اًثػػػػػػػػػػاين :
اًعورت ا ُلوىل :
ل  :ايمسِا مضري مٌفعي  :ذَبُا مجةل فـََة فـَِا " مضارع" ورد ُشا اٍمنط ؿست
مصاث هورد مْنا زالج بَّٓيث ويه-:
كو ُهل ثـاىل ﴿ :مفن ث ِح َؽ ُُسَ َاي فَ َال د َْو ٌف ؿَََ ْ ِهي ْم َو َل ُ ْمه َ ُْي َ هزُون ﴾.1
2
اًضاُسَ " :و َل ُ ْمه َ ُْي َ هز ُُون"
اًواو  :ؿاظفة .
ل :انفِة ثـمي معي " ًَُْ َس " .
ُمه :مضري ُمٌفعي يف حمي رفؽ امس "ل" .
ُْي َ هزُون :فـي مضارع مصفوع تثدوث اًيون ٔلهَ من ا ٔلفـال ارلسة .
واًواو  :مضري مذعي يف حمي رفؽ فاؿي .
ومجةل " ُْي َ هزُون" يف حمي هعة ذَب "ل" .
3
"و َل ُ ْمه َ ُْي َ هز ُُون " فال ٍىون ٕالَّ ِبلتخساء ٔلن ( ل) ل ثـمي يف مـصفة.
4
رصون﴾.
﴿و َل ً ُ ْثذ َُش ِم ْْنَا ؿَ ْس ٌل َو َل ُ ْمه ً ُ ْي َ ُ
-0كوهل ثـاىل َ
5
رصون﴾
اًضاُس َ ﴿:و َل ُ ْمه ً ُ ْي َ ُ
اًواو :اس خئٌافِة
ل :انفِة ثـمي معي " ًُس" .
مه :مضري مٌفعي يف حمي رفؽ مدخس ٔب
ً ُ ْي َرصون :فـي مضارع مدين ٌَمجِول مصفوع تثدوث اًيون ٔلهَ من ا ٔلفـال ارلسة .
اًواو :مضري مذعي يف حمي رفؽ انئة فاؿي انكط .
ومجةل ًُ " :يرصون"  :يف حمي رفؽ ذَب "مه" .6
1

سورة البقرة  ,اآلٌة 38
2
اإلعراب المفصل لبهجت عبد الواحد  ,ص 52-51
3
إعراب القرآن ,ألبً جعفر النحاس ص 38-37
4
سورة البقرة اآلٌة 48
5
االعراب المفصل لبهجت عبد الواحد ص . 59
6
إعراب القرآن ألبً جعفر النحاس 39 ,
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﴿و َل ُ ْمه
هالحغ يف الًٓة اًساتلة ٔبهَ ٔبىت ِبدلةل املـعوفة ا ٔلذريت ويهَ -:
ون﴾.
ً ُ ْي َ ُ
رص َ
ايمسَة مؽ ٔبن ادلي اًيت كدَِا فـََة ٌَمحاًلة وازللةل ؿىل اًثحاث وازلَّ ًْ ُمومة .
1
ٔبئ :بهنم كري مٌعورٍن دامئ ًا ول ؿَبت مبا ًعادفوه َُ من جناخ مثكت .
وُشٍ من ًفذة تالقَة هممة ثسل ؿىل دكة اًخـحري اًلصبٓين وٕاعازٍ .
-2كوهل ثـاىل ﴿ َذا ِزل ٍَن ِفهيَا َل ُ َخي ْفف َؾ ْْنُ ُم اً َـ َش ُاة َو َل ُ ْمه ً ُ ْي َؼ ُصن ﴾.2
3
اًضاُسَ " :و َل ُ ْمه ًُ ْي َؼ ُصون" .
اًواو :حاًَة ٔبو ؿاظفة
ل :انفِة ل معي ًِا.
مه :مضري رفؽ مٌفعي مدين ؿىل اًضم يف حمي رفؽ مدخس ٔب .
ً ُ ْي َؼ ُصون :فـي مضارع مدين ٌَمجِول مصفوع تثدوث اًيون ٔلهَ من ا ٔلفـال ارلسة.
اًواو  :مضري مذعي يف حمي رفؽ انئة فاؿي .
وادلةل اًفـََة " ً ُ ْي َؼ ُصون" يف حمي رفؽ ذَب املحخس ٔب " مه " .
وادلةل اليمسَة " ُ ْمه ً ُ ْي َؼ ُصون" يف حمي هعة حال مبـىن هيمَون .
اًخـََلاث ؿىل اٍمنط :
دذَت "ل"اًيافِة املض هبة"تَُس" ؿىل ادلةل اليمسَة فبٔرصث فهيا دلةل وٕاؾصا ًِب ,
وورد املحخس ٔب مضري مٌفعي"مه" ٔبما اخلَب فورد مجةل فـََة فـَِا مضارع فادلةل مصهحة
ًىوهنا ثخىون من ؿالكذني اس يادًخني وًِشٍ ادلةل اًواكـة ذَب ًا دور يف ثوس َؽ
ازللةل ,وتشكل إضفاهتا مـاين خسًست ,فاخلَب ِبدلةل اًفـََة ذاث اًفـي املضارع
ًسل ؿىل اس متصارًة اثعاف املحخس ٔب ِبخلَبٔ ,لن اًفـي املس خلديل ًوحض احلال اًيت
ًلؽ فهيا.
1

إعراب القرآن  ,ألبً جعفر النحاس 73
2
سورة البقرة اآلٌة . 162 :
3
اإلعراب المفصل لبهجت عبد الواحد صالح ص . 215
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اٍمنػػػػػػط اًثاًر:
اًعورت ا ُلوىل
ل :ظفة :واو اًـعف :ل :ظفة مـعوفة ؿىل ما كدَِا .
ومثال ُشا اٍمنط يف اًعورت ا ٔلوىل مٌَ-:
كوهل ثـاىل ﴿ :كَا َل اه َّ َُ ً َ ُل ُو ُل اهنَّ َا ت َ َل َص ٌت َل فَ ِار ٌض َو َل ِج ْى ٌص َؾ َو ٌان ت َ ْ َني َذ ِ َكل
ّ
ّ
ون.﴾1
فَافَ َـ َُو ْا َما ث ُْث َم ُص َ
2
اًضاُس َ " :ل فَا ِر ٌض َو َل ِج ْى ٌص" .
َل :انفِة ل معي ًِا .
ٌ
فارض :ظفة اًحلصت مصفوؿة مثَِا ِبًضمة.
اًواو :ؿاظفة .
َل ِج ْىص :مـعوفة ؿىل "ل فارض " وثـصة إؾصاهبا
ٔبي كري فارض وكري جىص مبـىن ل مس ية ول ف ِذَة.
وٍصى ا ٔلدفش يف إؾصاة الًٓة اًساتلة ٔبه َُ :
ل جيوز هعة فارض ٔله َُ هـت ٌَحلصت نام ثلول ُ :
مصرث جصخي ل كامئ ول
خاًس  ,وجيوز ٔبن ٍىون اًخلسٍص  :ول ىه ٌ
فارض ,وًلال ؿىل ُشا  :مصرث جصخي
خاًس ﴿و َل ِج ْىص﴾ؾعف ؿىل فارض.
ل كا ٌمئ ول ٌ

1

سورة البقرة اآلٌة 68 :
2
اإلعراب المفصل  ,بهجت عبد الواحد صالح ص84 -83
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اًعورت اًثاهَة :
ل :ظفة:مجةل فـََة يف حمي رفؽ ظفة
ومثال ُشا اٍمنط يف اًعورت اًثاهَة مٌَ:
كوهل ثـاىل ﴿ :كَا َل اه َّ َُ ً َ ُل ُو ُل اهنَّ َا ت َ َل َص ٌت َل َذًُو ٌل ث ِ ُُرث ْ َال ْر َض َو َل ج َ ْس ِل ِي احل َْص َج
ّ
ّ 1
ُم َسَ َّ َم ٌة َل ِص ََ َة ِفهيِ َا ﴾.
اًضاُسَ ﴿ :ل َذًُو ٌل ث ِ ُُرث ْ َال ْر َض ﴾.2
ل :انفِة .
ذًول :ظفة ًحلصت مصفوع مثَِا ِبًضمة .
ثثري :فـي مضارع مصفوع ِبًضمة واًفاؿي مضري مس خرث حواز ًا ثلسٍصٍ  :ىه .
ومجةل " ثثري" يف حمي رفؽ ظفة شلًول مبـىن مثريت .
ثثري ا ٔلرض .
ا ٔلرض :مفـول تَ مٌعوة ِبًفذحة ٔبو مبـىن ل ُ
وٍصى ا ٔلدفش َ ﴿:ل َذًُو ٌل ﴾ ٔبهنا هـر ولجيوز هعحَ.
كال ٔبتوحـفص اًيحاس  :جيوز ٔبن ٍىن اًخلسٍص ( ل يه ذًول ) .
اًسَمي﴿ َل َذًُو ٌل ث ِ ُُرث ْ َال ْر َض ﴾ وُو خائز ؿىل
وكس كص ٔب ٔبتو ؾحس َّاًصمحن ُ
إضامر ذَب اًيفي ﴿ث ِ ُُرث ْ َال ْر َض ﴾ مذعي ِب ٔلول ؿىل ُشا املـىن ٔبي ل ثثري
3
ا ٔلرض.

1

سورة البقرة اآلٌة ( )71
2
اإلعْ رابُ المُفصَّل  ,بهْجت عبد الواحد صالح  ,ص 87 ,86
3
إعراب القرآن  ,ألبً جعفر النحاس  ,ص . 47 ,49
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اًخـََلاث ؿىل اٍمنط
وردث "ل" اًيافِة املض هبة " تَُس" يف املثاًني اًساتلني فبٓرصث فهيام دلةل ً
وٕاؾصا ًِب ففي اًعورت ا ٔلوىل  :خاءث تـسُا ظفة مصفوؿة ِبًضمة مث اًواو اًـاظفة
فبٓرصث فامي تـسُا فـعفت "ل" املض هبة " تَُس" اًثاهَة وظفهتا ؿىل ل وظفهتا
ا ٔلوىل.
ٔبما يف اًعورت اًثاهَة خاءث ىه ٔبًض ًا ظفة ,تـس "ل" مث مجةل فـََة يف حمي
رفؽ ظفة وادلةل اًفـََة فـَِا مضارع  ,واًفـي املضارع ًسل ؿىل الس متصارًة ٔ ,لن
اًفـي املس خلديل ًوحض احلال اًيت ًلؽ فهيا .

48

اًفعي اًثاين:
املححر ا ٔلول:
[مػػػػػا ]اًيافِة احلجازًة
و ٔبمناظِا وظورُا
مؽ اًخـََلاث

49

مــا اًيافِػػػػػػة
من مواضؽ "ما" إذا اكهت حصف ًا ٔ ,بن حىون هفِ ًا وثسذي ؿىل المس واًفـي.1
كال اجن ُضام "وٕاذا ْ
هفت املضارع ختَط ؾيس ادلِور ٌَحال مامل ثسل
اًلصًية ؿىل ذالفَ.2
كال سُدوًَ ( و ٔبما "ما" فِ ى هفي ًلوهلُُ :و ً ْف َـي ؛إذا اكن يف حال اًفـي,
فذلول َ :ما ً َف َـي ,وحىون مبزنةل (ًُس) يف املـىن  ,ثلول  :ؾحس هللا ُمٌْ َع َِ ٌق .
فذلول  :ما ؾحس هللا م ٌْع َِقٔ ,بو مٌعَل ًا ,فذيفي هبشا اٌَفغ نام ثلول ًُ :س ؾحس
هللا مٌعَل ًا ).3
ويف اًخفصًق تني "ل" و"ما" كال سُدوًَ  :وٕاذا كال ً :لس فـي  ,فا َٕن هفَِ :ما فـي
ٔ ,لهَ ٔكهَ كال  :وهللا ًلس فـي ,فلال  :وهللا ما فـي ,وٕاذا كال ُ :و ًفـي ٔ ,بي
ُو يف حال فـي  ,فإن هفَِ :ما ًفـئ ,كهَ كال ُ :و ًفـي ومل ٍىن اًفـي واكـ ًا
فٌفَِ:ل ًفـي .
وٕاذا كال ًَ :فـَن ,فٌفَِ :ل ًفـي ٔ ,كهَ كال :وهللا ًَفـَن  ,فلَت  :وهللا ل
ًفـي.4
وًلول مشس ازلٍن اخلوي– ُممكي اًخفسري اًىدري( 5ما) ًُيفى هبا احلال إذا دذَت
ؿىل اًفـي املضارع ً ,لول اًلائي :ماذا ثفـي كس ًا؟ ًلال  :ما ٔبفـي صُْئ ًا ٔ ,بي يف
6
احلال.
1

ٌنظر :معانً الحروف ألبً الحسن الرمانً ث  384هـ  ,ث :د ,عبد الفتاح شلبً ,دار نهضة مصر  ,القاهرة ص /88وصف
المبانً فً حروف المعانً ,ألحمد بن عبد النور المالقً ث712هـ ,ث:د.أحمد الخراط ,ط :الثالثة  1423 ,هـ ,دار القلم  ,دمشق:
. 377
2
مغنً اللبٌب  ,ألبن هشام . 582/1,
3
الكتاب لسٌبوٌه 221/4
4
المصدر السابق 117/3
5
التفسٌر الكبٌر او مفاتٌح الغٌب هو تفسٌر اإلمام فخر الدٌن محمد بن عمر الرازي  ,م سنة  616هـ -ث  614هـ  ,األولى 1421 ,
هـ  ,دار الكتب العلمٌة  ,بٌروت .249/4
6
التفسٌر الكبٌر146/28
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1

وٕاذا كال اًلائي ماذا ًفـي كس ًا؟ ًلال  :ل ًفـي صُئ ًا وًن ًفـي صُئ ًا .
إذا ٔبرًس زَّيدت تَان اًيفي ٔ ,بما اًخفصًق تُْنام من ُجة املـىن  ,فلكمة "ل" ٔبدل ؿىل
اًيفي ًىوهنا موضوؿة ٌَيفي  ,وما يف مـياٍ – اكٍْن ي ذاظ ًة ,و ٔبما (ما) فلري
ممتحضة ٌَيفي واًيفي يف احلال ل ًفِس .
اًيفي املعَق ؛ جلواز ٔبن ٍىون مؽ اًيفي يف احلال لٕزحاث يف ا ٕلس خلدال .
نام ًلال ما ًفـي الٓن صُئ ًا وس َفـي – إن صاء هللا – فادذط مبا مل ٍمتحغ هفِ ًا
 ,حِر مل حىن ممتحضة ٌَيفي  ,ول ًلال إن (ل) ٌَيفي يف الس خلدال والٕزحاث
يف احلال  ,إذ ل جيوز ٔبن ًلال  :ل ًفـي زًس وًفـي الٓن  ,هـم جيوز ٔبن ًلال  :ل
ًفـي كس ًا وًفـي الٓن ًىون كوكل كس ًا جيـي اًزمان ممزي ًا فمل ٍىن كوكل ل ًفـي
ٌَيفي يف الس خلدال تي اكن ٌَيفي يف تـغ ٔبزمٌة الس خلدال .2

1

التفسٌر الكبٌر لإلمام فخر الدٌن . 146/28
2
الجنى الدانً فً حروف المعانً  ,للحسن بن قاسم المرادي  ,ث  749هـ  ,ث :د فخر الدٌن قباوة وأ -محمد ندٌم فاضل  ,ط :الثانٌة
1413 ,هـ  ,دار األوقاف الجدٌدة  ,بٌروت -ص. 271
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اٍمنط ا ٔلول:
ما :ايمسِا مضري رفؽ مٌفعي  :ذَبُا ص حَ مجةل /خار وجمصور
ورد ُشا اٍمنط تعورت واحست ؿست مصاث ومن ذكل :
 -2كوهل ثـاىلَ ﴿:و ِم َن اًيَّ ِاس َم ْن ً َ ُل ُ
ول ءا َمٌَّا ِِب َ ِلِل ِوِبًْ ََ ْو ِم الٓ ِد ِص و َما ُ ْمه
ٌني.﴾1
ِت ُمث ِم َ
2
اًضاُسَ ﴿ :و َما ُ ْمه ِت ُمث ِمٌني﴾
اًواو :حاًَة .
"ًُس" ؾيس احلجازًني .
ما :انفِة ل معي ًِا ؾيس تين متمي ٔ ,بو مبزنةل َ
مه :مضري رفؽ مٌفعي يف حمي رفؽ مدخس ٔب ٔبو امس "ما" .
اًحاء  :حصف حص زائس ًخبٔهَس مـىن اًيفي .
مثمٌني  :امس جمصور ًفؼ ًا وؿالمة حصٍ  :اًَاء لهَ مجؽ مشهص سامل مٌعوة حم ًال
ؿىل ٔبهَ ذَب "ما" وادلةل اليمسَة ﴿ َما ُ ْمه ِت ُمث ِمٌني﴾يف حمي هعة حال.
﴿ َو َما ُ ْمه ﴾ؿىل املـىن و "ُــم" امس "ما" ؿىل ًلة ٔبُي احلجاز ومدخس ٔب ؿىل ًلة
تين متمي " ِمبث ِمٌني " دفغ ِبًحاء وىه ثوهَس ؾيس اًحرصًني وحواة ملن كال إ ,زًس ًا
مليعَقٌ ؾيس اًىوفِني. 3

1

سورة البقرة اآلٌة 8
2
االعراب المفصل  ,بهجت عبد الواحد صالح  ,ص. 17-16
3
اعراب القرآن وبٌاناته البً جعفر النحاس ص .21
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ون ِت َِ ت َ ْ َني اًْ َم ْص ِء َو َز ْو ِخَ َوما ُ ْمه تِضَ ّ ِار ٍَن
ون ِم ْْنُ َما َما ً ُ َف ّ ِصكُ َ
 -0كوهل ثـاىل﴿ :فَ َِ َخ َـَ َّ ُم َ
ِت َِ ِم ْن ٔب َح ٍس ا َّٕل ِ ِٕب ْذ ِن هللا﴾.1
اًضاُس"َ :و َما ُ ْمه تِضَ ّ ِار ٍَن". 2
اًواو:اس خئٌافِة.
ما :ثـمي معي "ًُس" ؾيس احلجازًني وانفِة هممةل ؾيس تين متمي.
مه  :مضري مٌفعي امس "ما" ؿىل اٌَلة لوىل ومدخس ٔب ؿىل اٌَلة اًثاهَة.
اًحاء :حصف حص زائس ٌَخوهَس .
ضارٍن :ذَب"ما" ٔبو ذَب املحخس ٔب جمصور ًفؼا وؿالمة حصٍ اًَاء ٔلهَ مجؽ مشهص
سامل واًيون ؾوض اًخيوٍن ؾن ثيوٍن املفصد مٌعوة حمال ؿىل ا ٔلول ومصفوع
حمال ؿىل اًثاين.
﴿ َوما ُ ْمه تِضَ ّ ِار ٍَن ِت َِ ِم ْن ٔب َح ٍس﴾"من" زائست وكول ٔبيب احساق " ال ِٕبذن هللا" :
الَّ تـمل هللا كَط ٔلهَ إمنا ًلال يف اًـمل إذن وكس ٔبذهت تَ إذ ًان وًىن ملا مل ُيي
3
فامي تُْنم وتٌَُ وذَوا ًفـَوهَ اكن ٔكهَ إِبحة جمازا.

1

سورة البقرة اآلٌة 112
2
اإلعراب المفصل  ,بهجت عبد الواحد صالح ص . 129-127
3
إعراب القرآن  ,أبوجعفر النحاس  ,ص . 57
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 -2كوهل ثـاىلَ ﴿ :وكَا َل َّ ِاشل ٍِ َن اث َّ َح ُـو ْا ًَ ُو َب َّن ًَيَا َن َّص ٌت فٌََ َخ َ ََّب َب ِم ْْنُ ْم َ َمَك ث َ َََّب ُءو ْا ِمٌَّا َن َش ِ َكل
رس ٍاث ؿَََ ْ ِهي ْم َو َما ُ ْمه ِ َخبا ِر ِخ َني ِم َن اًيَّار﴾1
ٍُ ِصهيِ ُ ُم ُ
هللا ٔب ْ َمعاًَُِ ْم َح َ َ
اًضاُسَ ﴿ :ما ُ ْمه ِ َخب ِار ِخ َني ِم َن اًيَّار﴾.2
اًواو :إس خئٌافِة .
ما  :من املض هباث "تَُس " وثـمي معَِا وجسمى "ما" احلجازًة وانفِة هممةل ؾيس
تين ثمي.
مه  :مضري مٌفعي يف حمي رفؽ امس "ما " ٔبو مدخس ٔب .
ذارخني  :امس جمصور ًفض ًا "ِبًحاء" مٌعوة حم ًال ؿىل اهَ ذَب "ما" وؿالمة هعحَ
اًَاء ٔلهَ مجؽ مشهص سامل واًيون ؾوض ؾن اًخيوٍن املفصد.
من اًيار  :خار وجمصور مذـَق خبارخني  ,او ٍىون اجلار و اجملصور مصفوؿا حمال
ؿىل اهَ ذَب "مه" ؿىل اٌَلة اًثاهَة.

1

سورة البقرة  ,اآلٌة .167 :
2
اإلعراب المفصل  ,بهجت عبد الواحد صالح  ,ص . 212 – 211
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اًخـََلاث ؿىل اٍمنػػػػط :
وردث "ما" اًيافِة ؾيس تين متمي ٔبو مبزنةل "ًُس " ؾيس احلجازًني انفِة
"مه" يف حمي رفؽ ,
ملضم ن ادلةل اليمسَة تـسُا  ,وكس ورد ايمسِا مضري ًا مٌفعال ٌ ْ
ٔبما ذَبُا فورد ص حَ مجةل خار وجمصور  ,وًـس ص حَ ادلةل اجلار واجملصور  ,من ٔبمه
مىوانث ادلةل ٕلرثحاظِا اًوزَق ِبدلةل  ,و ٔبداهئا ٌَوػائف اًيحوًة و ازللًَة ,
فِ ي جضخَِ ادلةل يف هوهنا ثخبًٔف من لكمخني ثـَلت جىون ذَبُا حمشوف ؛ فاكهت
اكدلي يف حصاهَهبا ؛ وًِشا فِ ي احِاان ثلين ؾن ذهص ادلةل وثلوم ملاهما.

56

ٍمنط اًثاين:
ما  :ايمسِا مصفوع ٌَخـؼمي  :ذَبُا ص حَ مجةل  /خار وجمصور.
ورد ُشا اٍمنط ؿست مصاث تيفس اًعورت .
كوهل ثـاىل ﴿وا َّن ِم َن ا ِحل َج َار ِت مل َا ً َ َخ َف َّج ُص ِم ٌْ َُ ْ ٔالهنْ َ ُار َوا َّن ِم ْْنَا مل َا ٌ ََّضلَّ ُق
الِل وما َّالِل ِت َلا ّ
فِرصح ِمٌ َُ اًْماء وان ّ
ِ
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ّ
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2
هللا ِتلَا ِفي ".
اًضاُسَ " :و َما ُ
اًواو  :اس خئٌافِة
ما  :انفِة ثـمي معي "ًُس" .
هللاً :فغ اجلالةل امس " ما" مصفوع ِبًضمة .
ُ
اًحاء :حصف حص زائس ٌَخوهَس .
هللا كاف ًال .
ًُس ُ
كافي :ذَب "ما" جمصور ًفؼا مٌعوة حمال  ,اًخلسٍص  :و َ
(وما هللا تلافي) يف موضؽ هعة ؿىل ًلة اُي احلجاز  " ,واًحاء " ثوهَس.

3

اًخـََق ؿىل اٍمنط :
وردث ادلةل اليمسَة يف املثال اًساتق مٌفِة "مبا" اًـامةل معي "ًُس"
اًيت سَحت ادلةل حمكِا من ا ٕلزحاث وحوٍهتا إىل مـىن اًيفي  ,جفاء ايمسِا ًفغ
اجلالةل مصفوع ٌَخـؼمي ٔ ,بما ذَبُا فورد ملرت ًان حبصف اجلص اًزائس " اًحاء" ٌَخوهَس

1

سورة البقرة  ,اآلٌة 74
2
االعراب المفصل  ,بهجت عبد الواحد صالح  ,ص . 91- 91
3
اعراب القرآن ألبً جعفر النحاس  ,ص49
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واشلي ًضَف دلةل هممة ادلةل فِثنس مضمون اخلَب وًيفي ٔبي ص هبة يف ؿسم
وكوؿَ.
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اٍمنط اًثاًر
ما:مضري اًضبٔن يف حمي رفؽ مدخس ٔب  :ص حَ مجةل  /خار وجمصور ذَبُا ورد يف ُشا
اٍمنط مصت واحست مثال ذكل:
رش ُنوا ً َ َو ُد ٔب َحسُ ُ ْمه ً َ ْو ً ُـ َّم ُص َبًْ َف َس يَ ٍة َو َما ُُو ِت ُم َز ْح ِز َح َُ ِم َن
﴿و ِم َن ْ ِاشل ٍِ َن ٔب ْ َ
كوهل ثـاىل َ
1
اًْ َـ َش ِاة ﴾.
2
اًضاُس﴿َ :و َما ُُو ِت ُم َز ْح ِز َحَُ﴾.
اًواو  :اس خئٌافِة
ما  :انفِة ل معي ًِا .
ُو  :مضري اًضبٔن ًـود ؿىل ٔبحسمه يف حمي رفؽ مدخس ٔب.
مبزحزح َِ  :خار و جمصور مذـَق خبَب "ُو" واًِاء  :مضري مذعي يف حمي حص
ِبلضافة..
وجيوز ان حىون "ما" مبزنةل "ًُس"" و ُو " يف حمي رفؽ ايمسِا واًحاء حصف
حص زائس ٌَخوهَس " ومزحزحَ" امس جمصور ًفؼ ًا مٌعوة حم ًال لهَ ذَب "ما" .
3
ُ(زحزخ) ٌس خـمي مذـسَّي ولزما  ,وحىصار احلصوف مبثاتة حىصار اًـم ي.

اًخـََق ؿىل اٍمنط
وردث ادلةل اليمسَة يف اًعورت اًساتلة مٌفِة"مب َا" اًيت دذَت ؿَهيا فبٔرصث فهيا
دلةل وٕاؾصاِب ,وكس ورد ايمسِا مضري ًا مٌفع ًال ( ُو) ٔ ,بما ذَبُا فورد ص حَ مجةل ,
وكس صلك اًضمري امليفعي ؾيرص ًا ٕاحاًَا همامً ٔبحال ٕاىل ما كدهل راتع ًا تني ٔبحزاء
ادلةل .

1

سورة البقرة اآلٌة 96
2
اإلعراب المفصل  ,بهجت عبد الواحد صالح ص 121-121
3
اعراب القرآن  ,ألبً جعفر النحاس  ,ص . 56
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اًخـََق ؿىل اٍمنط:
دذَت "ما" اًيافِة ؿىل ادلةل اليمسَة تـسُا فبٔحسزت ثلَري ًا دعريا يف تيُهتا.
نام ٔبهنا ٔبفادث ازللةل ؿىل اًيفي  ,وُشا الظي فهيا  ,وكس ورد ايمسِا مضري
اًضبٔن "ُو" ًـود ؿىل ٔبحسمه يف حمي رفؽ مدخس ٔب ٔ ,بما ذَبُا فورد ص حَ مجةل خار
وجمصور واثعي تَ مضري مذعي "اًِاء" ويه يف حمي حص ِبلضافة.

61

اٍمنط اًصاتؽ :
اًعورت ا ُلىل:
ما  :ذَبُا ملسم ص حَ مجةل خار وجمصور  :ص حَ مجةل خار وجمصور مدخس ٔب مثدص.
ورد ُشا اٍمنط وفق ظورثني ومثال ذكل من اًعورت الوىل:
رشو ْا ِت َِ
كوهل ثـاىلَ ﴿ :وً َ َل ْس ؿَ َِ ُمو ْا ً َ َم ِن ْاص َ َرتا ٍُ َم َ ُاهل ِيف ال ٓ ِد َص ِت ِم ْن َذ َال ْق َوًَ ِحئْ َس َما ِ ُ
ٔبهْ ُف َسُِ ْم ًَو َاكهُوا ً َ ْـ َمَُون﴾.1
2
اًضاُس" َم َ ُاهل ِيف الٓ ِد َص ِت ِم ْن َذالق" .
ما :انفِة ل معي ًِا .
هل  :خار وجمصور مذـَق خبَب ملسم .
يف الٓدصت  :خار وجمصور مذـَق حبال حمشوفة من ذالف.
وما  :وما تـسُا حواة رشط خازم ٍص ملرتن ِبًفاء ل حمي هل من الؾصاة.
من :حصف زائس .
ذالق :امس جمصور مبن ًفؼ ًا مصفوع حم ًال ؿىل اهَ مدخس ٔب مثدص مبـىن  :هعُة وافص.
3
ذالق ,ول حزداد ِم ْن يف اًواحة.
"من" زائست ,واًخلسٍص  :ماهل يف الٓدصت ٌ

1
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هللا ً َ ْـََ ُم َُ َو َما ٌِ ََّؼا ِملني ِم ْن
كوهل ثـاىل ﴿ َو َمب ٓ ٔبهْ َف ْل ُمت ِمن ه َّ َف َل ٍة َب ْو ه ََش ْر ُ ْمت ِ ّمن ه َْش ٍر فَا َّٕن َ
ٔبه َْعا ٍر﴾.1
اًضاُس َ " :و َما ٌِ ََّؼا ِملني ِم ْن ٔبه َْع ٍار".2
اًواو  :اس خئٌافِة .
ما :انفِة ل معي ًِا .
ٌَؼاملني  :خار وجمصور مذـَق خبَب ملسم وؿالمة حصٍ اًَاء ٔلهَ مجؽ مشهص سامل ,
واًيون  :ؾوض ؾن ثيوٍن الٕمس املفصد .
من :حصف حص زائس ًخبٔهَس مـىن اًيفي .
ٔبهْعار  :امس جمصور مبن ًفؼ ًا مصفوع حم ًال ؿىل ٔبهَ مدخس ٔب مثدص .

1
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اًعورت اًثاهَة :
ما :ص حَ مجةل /خار وجمصور ملسم  :خار وجمصور مذـَق حبال ملسم  :خار
وجمصور مدخس ٔب مثدص .
ومثال ذكل من اًعورت اًثاهَة ًِشا اٍمنط :
ُون ِ
هللا َ ُهل ُم ْ ُ
هللا ِم ْن
اًس َم َاو ِاث َو ْ َال ْر ِض َو َماًَ ُمك ِمن د ِ
كوهل ثـاىل َ ﴿ :بًَ ْم ثَ ْـ َ ْمل ٔب َّن َ
ْل َّ
َو ٍ ّل َو َل ه َِع ٍري.﴾1
ُون ِ
هللا ِم ْن َو ٍ ّل َو َل ه َِعري﴾.2
اًضاُس َ ﴿ :و َماًَ ُمك ِمن د ِ
اًواو :ؿاظفة
ما  :انفِة ل معي ًِا .
ًمك  :خار وجمصور مذـَق خبَب ملسم  ,واملمي  :ؿالمة ادلؽ .
من دون  :خار وجمصور مذـَق حبال ملسمة من ول.
هللاً :فغ اجلالةل مضاف إًََ جمصور ٌَخـؼمي ِبلضافة وؿالمة حصٍ اًىرست اًؼاُصت
يف بٓدصٍ .
من :حصف حص زائس ٌَخوهَس .
ول :امس جمصور ًفؼ ًا حبصف اجلص مصفوع حم ًال ؿىل اه َّ مدخس ٔب مثدص .
ُون ِ
هللا َو ّل َو َل ه َِعري﴾ وجيوز رفؽ هعري ؾعف ًا ؿىل املوضؽ ٔلن
﴿و َماًَ ُمك ِمن د ِ
َ
3
ول ول هعري .
املـىن وماًمك من دون هللا ٌّ

1

سورة البقرة اآلٌة 117
2
اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل  ,بهجت عبد الواحد صالح  ,ص . 136
3
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اًخـََق ؿىل اٍمنط:
وردث "ما" اًيافِة يف ُشا اٍمنط تعورثني والدذالف تُْنام ثس َط يف احلال
اًفاظي تني اجلار واجملصور املخـَق خبَب ملسم  ,وتني اجلار واجملصور ًفؼ ًا واملصفوع
حم ًال ؿىل ٔبه ََّ مدخس ٔب مثدص ففي اًعورت ا ٔلوةل احلال حمشوف ويف اًعورت اًثاهَة فلس
ورد احلال ملسمة من ول .
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اٍمنط اخلامس:
ما:مدخس ٔب :امس موظول :مجةل فـََة ٔ :بدات احلرص  :ذَب املحخس ٔب
ص حَ مجةل /خار وجمصور مذـَق تعفة حمشوفة مٌَ
ورد ُشا اٍمنط تعور ٌت واحست مثال ذكل :
اة َو حَ ْى ُف ُص َن ِت َح ْـ ٍغ فَ َما َح َزا ُء َمن ً َ ْف َـ ُي َذ ِ َكل
ون ِت َح ْـ ِغ ْاً ِىذَ َ
كوهل ثـاىل ﴿ ٔبف ُذث ِمٌُ َ
ِم ٌْ ُ ْمك ا َّٕل ِد ْز ٌي ِيف ْاحل َ ََا ِت ْازلُ هْ ََا .﴾2
اًضاُس  " :مفا حزاء من ًفـي ذكل مٌمك إل دزي يف احلَات ازلهَا " 0.
مفا :اًفاء :اس خئٌافِة  ,ما :انفِة ل معي ًِا  ,حزاء :مدخس ٔب مصفوع ِبًضمة .
من  :امس موظول مبـىن " اشلي" يف حمي حص ِبلٕضافة مدين ؿىل اًسىون .
ًفـي  :فـي مضارع مصفوع ِبًضمة وفاؿهل  :مضري مس خرت حواز ًا ثلسٍصٍ ُ:و.
ذكل :ذا امس اصارت مدين ؿىل اًسىون يف حمي هعة مفـول تَ,اًالم ٌَ :حـس.
واًاكف ٌَرعاة .
مٌمك  :خار وجمصور مذـَق حبال حمشوفة من املوظَول من  ,مٌَ :جمؽ .
إل ٔ :بدات حرص
دزي :ذَب املحخس ٔب " حزاء" مصفوع ِبًضمة .
يف احلَات  :خار وجمصور مذـَق خبزي ٔبو تعفة حمشوفة مٌَ .
ازلهَا:ظفة ٌَحَات جمصورت ِبًىرست امللسرت ؿىل ا ٔلًف املمسودت مٌؽ من
ػِورُااًخـشر.
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اًخـََق ؿىل اٍمنط :
ورد "ما" اًيافِة يف ادلةل اليمسَة اًساتلة انفِة ملضمون ادلةل تـسُا  ,مث ورد
املحخس ٔب املصفوع مث الٕمس املوظول مبـىن " اشلي " وًعةل املوظول يف ادلةل دور يف
ثوس َـِا وزَّيدت ظوًِا ومن مث دلٍهتا .
مث وردث ادلةل اًفـََة فـَِا املضارع مصفوؿة ِبًضمة  ,وفاؿَِا  :مضري مس خرت
حواز ًا ثلسٍصٍ ُ :و  ,واملفـول تَ ورد امس إصارت مدين ؿىل اًسىون ٔبصارت تَ إىل
اًحـَس  ,مث خار وجمصور مذـَق حبال حمشوفة من املوظول  ,مث ٔبدات احلرص  ,مث
ذَب املحخس ٔب ٔبملصفوع مث اجلار واجملصور املخـَق ِبخلَب ٔبو تعفة حمشوفة مٌَ مث ظفة
ُبدصى.
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اًفعي اًثاين:
املححر اًثاين:
ًُس اًيافِة
و ٔبمناظِا وظورُا
مؽ اًخـََلاث

67

ًُس
ثـس "ًُس" من ٔبمه ٔبدواث هفي ادلةل اليمسَة  ,ويه جس خزسم ًيفي احلال كاًح ًا
وٕان سُدوًَ ٍصى ٔبهنا ٌَيفي معَل ًا دون ثلَِس جزمان خمعوص ,1وٍصى بٓدصون اهنا
ًيفي احلال ٔ ,بما اجن ماكل فريى ٔبهنا ثيفي ا ٔلزمٌة اًثالزة فِلول  " :زمع كوم من
اًيحات ٔبن " ًُس" "وما" خمعوظان تيفي "ما " يف احلال  ,واًعحَح ٔبهنام ًيفِان
ما يف احلال,وما يف املايض وما يف ا ٕلس خلدال .2
وًثًس ازلنخور ؿيل ٔبتو املاكرم ر ٔبي اجن ماكل اًساتق فِلول (:إذا
اس خزسمت " ًُس" دون ٔبن ٍىون يف ادلةل ما ًسل ؿىل زمن حمسّ د ٔبفادث اًيفي
يف احلالٔ ,بما إذا اكن يف ادلةل ما ًفِس زمٌ ًا ما  ,فا َّٕن اًيفي ٍصثحط هبشا اًزمن :
ماضَ ًا وحا ًل ومس خلد ًال) ,3وًلول ٔبًض ًا  ( :وهبشا ًخخني ٔبن من اخلعائط ازللًَة ًػ
( ًُس) ظواؾَهتا يف اًخـحري ؾن اًيفي يف اًزمن املس خفاد من املوكف او اًس َاق ,
هعة اًيفي ؿىل احلال دون سواٍ  ,)4وكس حصى
فإذا مل ٍىن مثة ومن مس خفاد ا َّ
ًُس
ذالف تني اًيحوًني يف ( ًُس) من حِر ثعيَفِا فشُة ادلِور إىل ٔب َّن ( َ
) فـي ل ًخرصف ودًَي فـََهتا اث ّعال اًضامئص هبا حنو ً :ست ًس امت ُ
ًست. 5

1

ٌنظر :الكتاب  ,سٌبوٌه 233/4 ,
2
شرح التسهٌل  :جمال الدٌن مح مد بن عبد هللا بن مالك األندلسً  ,تحقٌق د عبد الرحمن السٌد  ,و.د محمد بدوي المختون  ,هجر
للطباعة والنشر والتوزٌع . 381/1 ,
3
الجملة االسمٌة  ,د .علً أبو المكارم  ,مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع  .القاهرة  ,ط , 2117 ,1ص . 117 ,116
4
المرجع السابق
5
ٌنظر  :المقتضب  ,أبو العباس المبرد . 87/4 ,
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وًـ َّي ا ٔلكصة يف ( ًُس ) ٔبهنا ٔبدات ًيفي ادلةل اليمسَة وٕا َّن احذفؼت تحـغ
دعائط ا ٔلفـال ؛ فسلةل "ًُس" ٔبكصة إىل ا ٔلدات مْنا إىل اًفـي ؛ فِ ي ثفِس
اًيفي من دون احلسج نام يف ٔبدواث اًيفى املـصوفة و حىذفي مبـىن اجلِة اًزمٌَة
من دون كريُا  ,وؿىل اًصمغ من ٔبن كاًحَة الٓراء ر ّححت هون " ًُس" فـ ًال فإن
ا ٔلكصة إىل اًواكؽ ٔبن ثـس ( ًُس) حصف ًا من حصوف اًيفي  ,وُو حصف ذو
وػَفذني وػَفة دلًَة ؿامة ىه اًيفي  ,ووػَفة حنوًة ىه اًخبٔزري ا ٕلؾصايب ؿىل
ادلةل اليمسَةٔ ,بما ا ٔلمناط اًيت وردث فهيا ادلةل اليمسَة مٌفِة ة (ًُس ) فِ ي
ؿىل اًيحو الٓيت:
اٍمنط ا ٔلول :
ًُس :ايمسِا مضري مذعي  :ص حَ مجةل  /خار وجمصور مذـَق مبحشوف ذَبُا ورد
ُشا اٍمنط مص ًت واحست مثال ذكل :
كوهل ثـاىل ﴿َ َل ثَ ََ َّم ُموا اًْ َرح َ
ون َوًَ ْس ُمت ِتب ٓ ِذ ِشً َِ ا َّل َبن ثُ ْل ِمضُ وا
ُِر ِمٌْ َُ ثُي ِف ُل َ
ّ
الِل قَ ِ ٌّين َ ِمحَ ٌس ﴾.1
ِفِ َِ ۚ َوا ْؿََ ُموا َب َّن َّ َ
اًضاُس  " :وًس مت تبَ ِذ ِشًَ" .2
اًواو :حاًَة وادلةل تـسُا  :يف حمي هعة حال .
ًس مت  :فـي ٍ
ماض انكط مدين ؿىل اًضم يف حمي رفؽ امس " ًُس" مٌَ :جمؽ .
تب ٓ ِذ ِشًَ :اًحاء :حصف حص زائس ًخوهَس مـىن اًيفي .
ب ٓ ِذ ِشًَ :امس جمصور ًفؼ ًا حبصف اجلص اًزائس مٌعوة حم ًال ٔلهَ ذَب"ًُس" وؿالمة
هعحَ اًَاء لهَ ذَب "ًُس" وؿالمة هعحَ اًَاء لهَ مجؽ مشهص سامل وحشفت هوهَ
ً ٔلضافة  ,واًِاء  :مضري مذعي يف حمي حص ِبلٕضافة وُو  :من اضافة امس اًفاؿي
ملفـوهل.
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اًخـََق ؿىل اٍمنط:
وردث ادلةل اليمسَة يف املثال اًساتق مٌفِة " تَُس " اًيت سَحت ادلةل حمكِا
من الٕزحاث وحوٍهتا إىل مـىن اًيفي  ,وكس ورد امس (ًُس) مضرياً مذع ًال ( ان
املخ ِلكّم) ٔبما ذَبُا فورد ملرت ًان حبصف اجلص اًزائس اًحاء  ,فِو جمصور ًا ًفؼ ًا مٌعوة
حم ًال وثـس"اًحاء" يف ُشا املوضؽ من اٌَواظق املِمة اًيت ثضَف دلةل إىل ادلةل ؛
إذ إهنّ ا ثبٔيت ًخوهَس اخلَب وثثخِخَ يف ذُن اخملاظة ؛ ٔلن اخلَب ُو حمي اًفائست وٕاذا
ورد مثنس ًا اكهت اًفائست مٌَ ٔبمعق و ٔبصسّ ثبٔزري ًا  ,و ٔبنرث إكٌاؿ ًا ٌَمزاظة  ,وهالحغ
ٔبن ادلةل كس امذسث واس خعاًت ذسمة ٌسللةل وظَح ًا ٌَفِم .
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اٍمنط اًثاين :
ًُس:ايمسِا مضري مس خرت (ُو)  :ص حَ مجةل /خار وجمصور مذـَق خبَب ًُس .
ورد ُشا اٍمنط هبشٍ اًعورت يف كوهل ثـاىل :
الِل ُم ْد َخ َِ ُ ْ
﴿فَََ َّما فَ َع َي َظاًُ ُ
رش َة ِم ٌْ َُ فَََُْ َس ِم ِ ّين
َمك جِْنَ َ ٍص فَ َم ْن َ ِ
وث ِِبًْ ُج ُيو ِد كَا َل ا َّن َّ َ
ّ
.﴾1
2

اًضاُس َ ًََُْ " :س ِم ِ ّين".
اًفاء  :واكـة يف حواة اًرشط .
ًُس :فـي ٍ
ماض انكط مدين ؿىل اًفذح وايمسِا مضري مس خرت حواز ًا ثلسٍصٍ ُ :و.
ِ ّمين  :خار وجمصور مذـَق خبَب " ًُس" .
ومجةل " ًَُْ َس ِم ِ ّين" حواة رشط خازم ملرتن ِبًفاء يف حمي حزم.
اًخـََق ؿىل اٍمنط:
دذَت (ًُس) ؿىل ادلةل اليمسَة تـسُا فبٔحسزت ثلَري ًا يف تيُهتا  ,نام ٔبهنا ٔبفادث
ازللةل ؿىل هفي احلال ,وُشا ا ٔلظي فهيا  ,وكس ورد امس " ًُس" مضري ًا مس خرتاً
ٔ ,بما ذَبُا فورد خار وجمصور حمشوف.
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اٍمنط اًثاًر:
ًُس:ص حَ مجةل /خار وجمصور مذـَق خبَبُا ملسم  :ايمسِا مصفوع مثدص .
ورد ُشا اٍمنط مصثني ومثال ذكل :
ىون ِجتار ٌت ِ
َُس ؿََ َْ ُ ْمك ُحٌَاخ
 -2كوهل ثـاىل﴿ :إل َب ْن حَ َ
حاِض ٌت ثُسٍصوهنا تٌََُْ ُمك فَ َ
ٔبل حَ ْى ُذ ُحوَُا ﴾.1
اًضاُس " :فَُس ؿََمك ُحٌاخ".2
اًفاء  :اس خئٌافِة
ًُس :فـي مايض انكط مدين ؿىل اًفذح.
ؿََمك  :خار وجمصور مذـَق خبَب" ًُس" ملسم .
ٌحٌاخ  :امس " ًُس" مثدص مصفوع ِبًضمة .
َُس ؿََ َْ ُ ْمك ُحٌَاخ ٔبل حَ ْى ُذ ُحوَُا ﴾
﴿ف َ
ىون ِجتار ٌت﴾ ٔبي جسخة يف
اًفاء ؿاظفة ؾعفت ُشٍ ادلةل ؿىل ادلةل ﴿ا َّٕلٓ َب ْن حَ َ
ذكل رفؽ اجل ٌياخ يف ؿسم اًىذاتة. 3
هللا هيَ ْ ِسي َمن ٌَضَ ب ٓ ُء ﴾.4
امه وً ّ ِى َّن َ
كوهل ثـاىل َ ًَُْ ﴿-:س ؿَََ َْ َم ُُسَ ُ ْ
اًضاُسًُ " :س ؿََم ُسامه " .5
ًُسًُ :س فـي ٍ
ماض انكط مدين ؿىل اًفذح .
ؿََم :خار وجمصور مذـَق خبَب " ًُس" ملسم .
ُسى :امس " ًُس" مثدص مصفوع ِبًضمة امللسرت ؿىل ا ٔلًف ٌَخـشر.
و "مه" مضري اًلائحني املخعي يف حمي حص مضاف إًََ مدين ؿىل اًسىون .
1
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2
اإلعراب المفصل  ,لبهجت عبد الواحد صالح  ,ص 411-261-259
3
إعراب القرآن  ,ألبً جعفر النحاس ص . 85
4
سورة البقرة اآلٌة ) 272 (:
5
االعراب المفصل  ,بهجت عبد الواحد 283,
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اًخـََلاث ؿىل اٍمنط
دذَت " ًُس" ؿىل ادلةل اليمسَة يف املثاًني اًساتلني فٌفر
مضموهنام  ,حِر حوٍهتا من منط الٕزحاث إىل منط اًيفي  ,وكس كِسث
" ًُس" ادلَخان تـسُا فبٔرصث فهيام ص ً
الك ودل ٌةل فصفـت املحخس ٔب
وهعخت اخلَب  ,وكس ورد ايمسِا مثدص مصفوع ِبًضمة ٔ ,بما ذَبُا فورد
يف ظورت خار وجمصور مذـَق تَ وُو ملسم مٌعوة .
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اٍمنػػػػػط اًػػػػصاتؽ :
ًُس:ايمسِا مصفوع  :حصف حصٔ :بن املعسرًة  :المس اجملصور
ًف خبَب ًُس
ورد ُشا اٍمنط مصثني هورد ٔبحساُا:
﴿وًَُْ َس اًْ ِ َُّب ِتبَن ثَبِثُو ْا اًْ ِح َُو َث ِمن ُػِ ُِورَُا.﴾1
كوهل ثـاىل َ -:
وث ِمن ُػِ ُِورَُا" 2
اًضاُسَ " :وًَُْ َس اًْ ِ َُّب ِتبَن ثَبِثُو ْا اًْ ِح َُ َ
اًواو :اس خئٌافِة ًُ ,س :فـي ٍ
ماض انكط مدين ؿىل اًفذح .
اًَب :امس " ًُس" مصفوع ِبًضمة
ِ ُّ
اًحاء :حصف حص
ٔبن :معسرًة انظحة .
ثبٔثوا :فـي مضارع مٌعوة تبٔن وؿالمة هعحَ حشف اًيون ٔلهَ من ا ٔلفـال ارلسة
و اًواو مضري مذعي يف حمي رفؽ فاؿي .
اًحَوث  :مفـول تَ مٌعوة ِبًفذحة.
من ػِورُا :خار وجمصور مذـَق تخبٔثوا "ُـا" مضري مذعي مدين ؿىل اًسىون يف
حمي حص ِبلٕضافة و " ٔبن املعسرًة وما ثالُا ".
تخبٔوًي معسر "إثَاىمك" يف حمي حص ِبًحاء  ,واجلار واجملصور مذـَق خبَب " ًُس "
اًَب تخحصحمك من ددول اًحاة .
تخلسٍص ًُ :س ُّ
اًخـََق ؿىل اٍمنط :
وردث ًُس يف املثال اًساتق فٌفت مضمون ادلةل  ,اًيت هفت ادلةل وسَحهتا حلِا
من الزحاث  ,فوردث ًُس وايمسِا مصفوع تـسُا و ٔبن املعسرًة وادلةل اًفـََة تـسُا
مث اجلار واجملصور املخـَق مبحشوف ذَبُا.
1
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اإلعراب المفصل .لبهجت عبد الواحد صالح  ,ص.246-245
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اخلـــامتػػػػػة
 -2وردث ادلةل اليمسَة مٌفِة املضمون ؛ حِر مث هفي زحوث إس ياد
املس يس إىل املس يس إًََ ِٕبس خزسام ٔبحصف اًيفي اخملخَفة ذاث اًوػَفة
اًيحوًة وازللًَة .
ٔ -0بنرث حصوف اًيفي ورود ًا يف ادلةل الٕيمسَة ُو احلصف (ل) اًيافِة
ٌَجًس ؛ وكس ورد ( )02مصت تبٔمناط خمخَفة وظور ؿسًست ًَ ,هيا (ل)
اًيافِة يف املححر اًثاين فلس وردث (,)26و ًَهيا يف اًفعي اًثاين يف
املححر ا ٔلول (ما) اًيافِة ٔبو احلجازًة ٔبو املض هبة ( تَُس) فلس
وردث يه ٔبًض ًا (  )26مصت تػ ( ٔ )5بمناط و ( )6ظور  ,وًَهيا
ًُ,س"فلس وردث ( )5مصاث تػ( ٔ )2بمناط و (  )2ظور ل كري
وىه ٔبكي حصوف اًيفي ورود ًا ٌَجمةل اليمسَة يف سورت اًحلصت.
 -2ثيوع ذَب حصوف اًيفي اًواردت ًيفي ادلةل اليمسَة يف ُشا اًححر
فورد يف مـؼمَ مجةل وص حَ مجةل وورد مجةل فـََة فـَِا مضارع يف
حمي رفؽ ظفة  ,وورد ملسم ًا ؿىل املحخس ٔب يف تـغ املواضؽ .
 -4ورد امس (ل) اًيافِة ٌَجًس ىىصت يف مجَؽ املواضَؽ .
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 -5ورد امس (ل) اًيافِة تعورت مذـسدت مفصت مـصفة مدخس ٔب مصفوع ومصت
ظفةٔ ,بما ذَبُا فورد ص حَ مجةل خار وجمصور ,وورد مجةل فـََة فـَِا
مضارع.
 -6ثيوع ورود امس (ما) اًيافِة احلجازًة ٔبو املض هبة (تَُس) فورد مضري
رفؽ مٌفعي  ,وورد مدخس ٔب مصفوع ٌَخـؼمي  ,وورد مضري صبٔن  ,وورد
مثدص ًا ؾن ذَبُا  ,وورد خار وجمصور مثدص  ,و ٔبما ذَبُا فِو نشكل
ورد تعور ؿسًست فورد خار وجمصور ,و ورد ذَبُا خار جمصور ملسم
ويف ٔبكَة ا ٔلحوال ورد مثنس ًا تسدول حصف اجلص اًزائس ( اًحاء)
ؿَََ ًخبٔهَس اًيفي يف ادلةل .
 -7ورد ذَب ( ًُس) يف مجَؽ املواضؽ مثنس ًا تسدول حصف اجلص اًزائس (
اًحاء) ؿَََ  ,وًورود ُشا احلصف دلًخَ اًيت حمتثي يف ثبٔهَس املـىن
وثلوًخَ  ,وصست هفي وكوع اخلَب اهعالك ًا من ٔب َّن زَّيدت املحىن ثثدي إىل
زَّيدت املـىن .
ٔ -8بما ايمسِا فورد مصت مـصفة ومصت مضري مس خرت ومصت مدخس ٔب مثدص مصفوع
ِبًضمة وذَبُا ملسم .
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فِصس املعادر واملصاحؽ
 -2إحِاء اًيحو  ,إجصاُمي مععفى – اًلاُصت  ,ط اًثاهَة . 2990 ,
اًـصيب  ,تريوث ًحيان ,ط ا ٔلوىل
ٔ -0بساس اًحالكة ٌَ ,زخمرشي  ,دار ٔبحِاء اًرثاث َ
0222 ,م .
 -2إؾصاة اًلصبٓن ٔ ,ليب حـفص ٔبمحس جن محمس جن إسامؾَي اًيَّحاس ,ج228ه ,اؾخىن
تَ اًض َخ ذازل اًـيل  ,ط0228 ,0ه  ,دار املـصفة  ,تريوث ًحيان.
 -4إؾصاة اً ُلصبٓن وت َ ََاانه َُ – حملي ّ ِازلٍن ازلَّ روٌيش ,ط اًساتلة 2999 ,م ,دار اًاميمة
ودار اجن نثري  ,دمضق -تريوث.
 -5إؾصاة زالزني سورت من اًلصبٓن اًىصمي  ,اجن ذاًوًة  ,دار اًرتتَة ًعحاؿة واًًرش
واًخوزًؽ (,د ج).
ٔ -6بهوار اًخَّزنًي و ٔبرسار اًخَّبٔوًي (ثفسري اًحَضاوي) ثلسمي  :محمس ؾحس اًصمحن
ْ
اًـصيب  ,تريوث2998,م.
املصؾضيل ,ط , 2دار إحِاء اًرتاج ِ
 -7اٍهبجة املصضَةيف رشخ ا ٔلًفِة  ,خالل ازلٍن ؾحس َّاًصمحن اًس َوظي ,حتلِق
مععفى حسني  ,مثسسة اسامؿََان  ,مق ,إٍصان.
 -8اًَبُان يف ؿَوم اًلصبٓن ٌَ,زرويش حتلِق  :محمس ٔبتو اًفضي إجصاُمي  ,املىذحة
اًـرصًة  ,ط , 2ظَسا – تريوث  0224م .
 -9ادلةل اليمسَة  ,د ؿيل ٔبتو املاكرم  ,مثسسة اخملخار ًٌَرش واًخوزًؽ ,اًلاُصت ط,2
. 0227
اجلىن ازلاين يف حصوف املـاين ٌَ ,حسن جن كامس املصادي  ,ج:د خفص
-22
ازلٍن كداوت ,و ٔب.محمس هسمي فاضي ,ط :اًثاهَة 2422,ه ,دار ا ٔلفاق اجلسًست
,تريوث.
-22اًىضاف ٌَزخمرشي ضحعَ ؾن وسزة دع ََّةد .ؾحس اًصازق املِسي دار إحِاء
ُاًرتاج اًـصيب  ,تريوثً -حيان ,ط. 2
-20اجلامؽ ٔلحاكم اًلصبٓن ( ثفسري َّ
اًعَبي) ط ,2اًلاُصت2967 ,م.
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-22امللذضة ٔليب اًـحاس املَبد ,ج085ه ,ج :د محمس ؾحس اخلاًق ؾضمية ط:
اًثاًثة 2425 ,ه ,اجملَس ا ٔلؿىل ٌَضثون الٕسالمِة  ,اًلاُصت .
-24اًخفسري اًىدري ٔبو مفاثَح اًلَة ُو ثفسري الٕمام خفص ازلٍن محمس جن معص
اًصازي  ,ج624 :ه  ,ط :ا ٔلوىل  2402 ,ه  ,دار اًىذة اًـَمَة  ,تريوث
ًحيان.
-25الٕثلان يف ؿَوم اًلصبٓن – ٌَس َوظي ,حتلِق َّ :فواز ٔبمحس زميل ,دار اًىذاة
اًـصيب  ,تريوث – ًحيان 0227 ,م .
د.ؾحس
-26ا ٔلزَُة يف ؿمل احلصوفً ,ـيل جن محمس اًِصوي ,ج 425ه
املـني املَويح 2292,ه ,معحوؿاث مجمؽ اٌَلة اًـصتَة دمضق .
املفعي ًىذاة هللا املُصثَي ٍ,هبجت ؾحس اًواحس ظاحل م :ا ٔلول ,دار
-27ا ٕلؾ َْصة َّ
اًىذة اًـَمَة  ,تريوث – ًحيان .
-28ا ٔلص حاٍ واًيضائص يف اًيحو ,خالل ّ ِازلٍن ؾحس اًصمحن ٔبيب جىص اًس َوظي ,
دار اًىذة اًـَمَة  ,تريوث ً-حيان.
-29تياء ادلةل اًـصتَة ٌ ,سلنخور محمس حامسة ؾحس اٌَعَف  ,دار قصًة ٌَعحاؿة
واًًرش واًخوزًؽ  ,اًلاُصت . 0222 ,
-02حاص َة اًعحان ,محمس جن ؿيل اًعحان  ,حتلِق  :ظَ ؾحس اًصؤوف سـس ,
املىذحة اًخوفِلِة  ,اًلاُصت.
-02حصوف املـاين ٔ -ليب اًلامس اًزخايج 242 ,ه ,ث,د.ؿيل اذلس ط :
ا ٔلوىل  2424 ,ه ,مثسسة اًصساةل  ,تريوث .
-00دلةل املفصدت اًلصبٓهَة  ,دراس ٌة فلَِ ٌة ُبظوًَ ٌة دلًَ ٌة ٔب.د ؾحس ا ٔلمري اكػم زاُس ,
تُت احلمكة – تلساد  ,ط :ا ٔلوىل  0226 :م .
اًعَت ك َّس َم َ ُهل وؿَق حواص ََ  ,س َف ازلٍن اًاكثة ,
-02دًوان ٔبمِة جن ٔبيب َّ
و ٔبمحس ؾعام اًاكثة  ,مًضوراث دار مىذحة احلَات ,تريوث.224
-04دًوان اًِزًَني  ,اصـار ٔبيب ذؤًة ,اًلسم ا ٔلول ,اًعحـة اًثاهَة  ,,معحـة دار
اًىذة املرصًة ِبًلاُصت .2995/
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-05رظف املحاين يف حصوف املـاين ٔ ,لمحس جن ؾحس اًيوراملاًلي,ث720ه ث :د.
ٔبمحس اخلصاط  ,ط :اًثاًثة  2402 ,ه ,دار اًلمل  ,دمضق .
-06رشخ اجن ؾلِي ؿىل ٔبًفِة اجن ماكل  ,هباء ازلٍن ؾحس هللا جن ؾلِي  ,حتلِق :
محمس حمي ازلٍن ؾحس اذلَس  ,دار اًرتاج  ,اًلاُصت  ,ط. 2982 :02 :
-07رشخ اًدسَِي  ,حامل ازلٍن محمس جن ؾحس هللا جن ماكل ا ٔلهسًيس  ,حتلِق
:د,ؾحس اًصمحن اًس َس  ,و ,د .محمس تسوي اخملخون  ,جهص ٌَعحاؿة واًًرش واًخوزًؽ
.
-08رشخ اًوافِة هؼم اًاكفِة ٔ ,بتو معص وؾامثن جن احلاحة اًيحوي
احمللق موىس تياي ؿَوان اًـََيل  ,معحـة الٓداة  ,اًيجف-اًـصاق,ط.2982 ,2
ريض ّ ِازلٍن السرتاِبذي ,حتلِق :امحس اًس َس ٔبمحس
-09رشخ اكفِة اجن احلاحة ِّ
املىذحة اًخَّ ْوفِلَِّة  ,اًلاُصت  ,مرص.
-22يف اًيحو اًـصيب  ,هلس وثوحَِ :دنخور :همسي اخملزوم ,دار اًصائس اًـصيب
تريوثً-حيان ط. 2986 ,0
-22نخاة سُدوًَ ٔ ,ليب ثرش معصو جن ؾامثن جن كٌَب ,رشخ وحتلِق:ؾحس اًسالم محمس
ُارون  ,مىذحة اخلاجني – اًلاُصت ,ط 0226 , 2م .
ً-20سان اًـصة لٕجن مٌؼور  ,دار اًفىص تريوثً-حيان  2994م .
-22مـاين اًلصبٓن  ,ا ٔلدفش  ,دراسة وحتلِق  :د .ؾحس ا ٔلمري محمس ٔبمني اًورد ؿامل
اًىذة ,ط 2985 , 2م.
-24مـاين اًلصبٓن وٕاؾصاتَ ,اًز َّخاح رشخ وحتلِق د .ؾحس اجلََي ؾحسٍ صَيب ,دار
احلسًر -اًلاُصت  022 ,م .
,اًصاقة ا ٔلظفِاين ,حتلِق  :ظفوان ؿسانن ,دار اًلمل
-25مفصداث ٔبًفاظ اًلصبٓن َّ
اًسامِة  -تريوث(,د-ج).
دمضق ,ازلَّ ار َّ
-26مـاين اًلصبٓنٌَ ,لصاءت  ,كسَّم هل  :إجصاُمي مشس ازلّ ٍن  ,دار اًىذة اًـَمَة –
تريوث – ًحيان  ,ط 0220, 2م .
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دصح بَّٓيثَ وؿََّق ؿَََ:
-27ملين اٌََّحُة ؾن نخة ا ٔلؿارًة  ,اجن ُضام َّ ,
اجليويب ,دار إحِاء اًرتاج اًـصيب ,تريوثً -حيان.
ٔبتوؾحس هللا ؿيل ؿاصور
ِّ
-28حنو اًخُسري ,دنخور ٔبمحس ؾحس اًس خار اجلواري  ,معحـة اجملمؽ اًـَمي اًـصايق
ط :اًثاهَة .2984
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فِصس الَّٓيث اًلصبٓهَة ًسورت اًحلصت
الًٓة اًلصبٓهَة
كوهل ثـاىل:
ُسى ٌَِّْ ُمخَّ ِلني﴾
﴿ َل َرًْ َة ِف ِِ َِ ُ ً
﴿ َو َما ُ ْمه ِت ُمث ِمٌني﴾
﴿ َل ِؿ ْ َمل ًَيَب ٓ ا َّٕل َما ؿََ َّ ْم َخيَبٓ﴾
﴿ فَ َال د َْو ٌف ؿَََهيْ ِ ْم ﴾
﴿ْ َو َل ُ ْمه َ ُْي َ هز ُُو َن﴾.
رصون﴾
﴿ َو َل ُ ْمه ًُ ْي َ ُ
﴿فَََِ ُْم ٔب ْح ُص ُ ْمه ِؾ ْيسَ َر ِ ّ ِهبم َو َل د َْو ٌف ؿَََهيْ ِ ْم ﴾
﴿ َل فَ ِار ٌض َو َل ِج ْى ٌص َؾ َو ٌان ت َ ْ َني َذ ِ َكل ﴾
َّ
﴿ل َذًُو ٌل ثُ ِث ُري ْ َال ْر َض﴾
َّ
﴿ل ِص ََ َة ِفهيَا ﴾
ون﴾
﴿ َو َما َّ ُ
الِل ِتلَا ِف ٍي َ َّمعا ثَ ْـ َمَُ َ
﴿فَ َما َح َزا ُء َمن ً َ ْف َـ ُي َذ ِ َكل ِمٌْ ُ ْمك﴾
﴿و َما ُُو ِت ُم َز ْح ِز َحَ ﴾
﴿ َو َما ُ ْمه تِضَ ِّار ٍَن ِت َِ ِم ْن ٔب َحسْ ﴾
﴿ َم َ ُاهل ِيف الٓ ِد َص ِت ِم ْن َذ َال ْق ﴾
ُون ِ
هللا ﴾
﴿ َو َماًَ ُمك ِمن د ِ
ُون ِ
هللا ِم ْن َو ّل َو َل ه َِعري﴾
﴿و َماًَ ُمك ِمن د ِ
َ
﴿ َو َل ُ ْمه ًُ ْي َؼ ُصن ﴾
﴿ َّل اًَ َٰػ ََ ا َّل ُ َُو َّاًص ْ َمح َٰػ ُن َّاًص ِحمي﴾
ّ ّ
﴿ َما ُ ْمه ِ َخب ِار ِخ َني ِم َن اًيَّار﴾
﴿فَ َال ا ْ َمث ؿَََ ََْ﴾
ّ
﴿وًَُْ َس اًْ ِ َُّب ِتبَن ثَبِثُو ْا اًْ ِح َُوث﴾
َ

حصثُهبا يف املعحف

حصثُهبا يف اًححر

2
8
20
28
28
48
60
68
72
72
74
85
96
220
220
227
202
260
262
267
272
289

9
44
27
22
26
26
24
28
29
02
48
55
49
45
52
54
52
27
05
46
22
64
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فِصس الَّٓيث اًلصبٓهَة ًسورت اًحلصت
الًٓة اًلصبٓهَة

حصثُهبا يف املعحف

حصثُهبا يف اًححر

كوهل ثـاىل:

﴿ َفال ؿُ ْس َو َان ا َّ َل ؿَ َىل َّ
اًؼ َا ًِ ِم َني﴾
َ َ َّ
َ
ُ
وق﴾
﴿فَال َرفر َول ف ُس َ
﴿ َو َل ِخسَ ا َل ِيف اًْ َح ّ ِج﴾
﴿ًَُْ َس ؿََ َْ ُ ْ
مك ُحٌَاخ﴾
﴿ َو َل ُحٌَ َاخ ؿَََ َْ ُ ْ
مك﴾
﴿فَََُْ َس ِم ِ ّين﴾
﴿ َل َظاكَ َة ًَيَا اًْ ََ ْوم﴾
َ
احلي اًل ِْوم﴾
﴿لٓ ّاًَـ ََ ا َّٕل ُ َُو ُّ
﴿ َل ا ْن َصا ٍَ ِيف ّ ِ
ازل ٍِن ﴾
ّ
﴿ َوً َ ْس ُمت ِتب ٓ ِذ ِشً َِ﴾
﴿ َو َما ٌِ َّ
َؼا ِملني ِم ْن ٔبه َْعار﴾
امه﴾
﴿ ًَُْ َس ؿَََ َْ َم ُُسَ ُ ْ
﴿ فَََُْ َس ؿَََ َْ ُ ْ
مك ُحٌَاخ﴾
﴿ َما َل َظاكَ َة ًَيَا ِت َِ﴾

292
297
297
298
022
049
049
055
056
067
072
070
080
086
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25
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22
60
00
62
29
07
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60
60
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فِصس الَّٓيث اًلصبٓهَة ما ؿسا سورت اًحلصت
الًٓة اًلصبٓهَة

حصثُهبا يف
املعحف

حصثُهبا يف
اًححر

اًسورت

كوهل ثـاىل:

﴿ ًِ ََ ْو ٍم َّل َرًْ َة ِفَِِ﴾
﴿ل ؿمل ًيا إهم ٔبهت ؿالم اًلَوة﴾
﴿ َوًَ ْو َص َاء رتم لٓمن َم ْن ِيف ْ ٔال ِ
رض لكِم﴾
﴿كَاًُوا َل َذ ْري﴾
﴿فَ َال ؿُسْ َو َان﴾
لك َ
﴿ذَا ًِ ُق ُ َ
يشء َلٓ اًَ ـػَِا َّٕل ُُو﴾
ْ
ّ
﴿ َل فهيَا قَ ْول﴾
﴿وحزاء سُئة سُئة مثَِا﴾
﴿ َ َّلِك ل وزر﴾

22
28
02
8
26
09
7
26
8

9
229
99
5
08
60
47
42
22
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بٓل معصان
املائست
ًووس
اًضـصاء
اًلعط
كافص
اًعافاث
اًضورى
اًلِامة

فِصس املوضوؿاث
املوضوع
امللسمة
اٍمتَِس
اًفعي ا ٔلول
املححر ا ٔلول
"ل" اًيافِة ٌَجًس و ٔبمناظِا وظورُا
املححر اًثاين
ل اًيافِة املض هبة تَُِْس
اًفعي اًثاين
املححر الول
"ما" اًيافِة احلجازًة و ٔبمناظِا
املححر اًثاين
"ًُس" و ٔبمناظِا وظورُا
اخلامتة
املعادر واملصاحؽ
فِصس الَّٓيث اًلصبٓهَة
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رمق اًعفحة
2
2
5
6
6
22
20
42
42
40
57
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65
67
72

