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  :شكر وتقدير
  

  
ال بد يل من أقف وقفة شكر ، يف اجناز هذا البحث واهود املتواضع -عز وجل –بعد التوفيق من اهللا 

  :وتقدير إىل وإجالل
الذي ساعدين وأنار طريقي وسبيلي يف هذا البحث ، خويلد األمنيحممد : رالدكتوأستاذي ومشريف 

ة غوحب ل، وطيبة النفس، وهو املعروف عنه حسن اخللق، ةمبتوجيهاته الرشيدة وأرائه السديدة احملك
  .فجزاه اهللا خري اجلزاء ووفقه ملا حيبه ويرضاه، الضاد لغة القرآن الكرمي

الذين كانت يل معهم سنوات من  - اجللفة -زيان عاشور: أساتذة قسم اللغو العربية وآداا جبامعة
  .املفيدة مرشاداإووأعانوين بنصائحهم اجلليلة ، والذكريات اجليدة، الدراسة 

ده يام حبمله ورفوالق، الذين سيتفضلون بقراءة هذا البحث، األفاضلجلنة املناقشة الدكاترة  أعضاءوإىل 
صورة  أحسنمبالحظام وآرائهم العلمية السديدة احملكمة إىل مصاف البحوث اجليدة إىل أن خيرج يف 

  .-اهللا بإذن–تقومي  أحسنويف 
ولو وكل من أهداين وأعطاين من وقته ، واألصدقاء األهلمن ، واىل كل من مد يل يد العون واملساعدة

  .بة أو طبعا أو نقدا سواء أكان كتا، دقيقة من أجل اجناز هذا البحث
وان يظلهم بظالل الرمحة وملغفرة ، والسرور والسالمة األمنالعلي القدير بان مينحهم  أدعوإىل كل هؤالء 

  .إنه هو ويل ذلك والقادر عليه، ويرزقهم اخلري وحسن العاقبة، والغفران
  
  
  

 .بوشارب ثامر



  

  

  

  :مقدمــــــة
 



.مـقدمــة  
 

 أ 
 

 :مـقـدمة

احلمد هللا املتفضل على عباده بنعمه السابغة، واملنعم عليهم مبننه الكاملة، املبدع اخللق بقدرته، املتقن آياته حبكمته،   
  .الذي خلق أصناف اخللق، وفضل بعضهم على بعض درجات

صراط مستقيم، والداعي إىل دين وأشهد أن ال إله إال اهللا الرب الكرمي، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، اهلادي إىل 
  .قومي، صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى سائر النبيني، وعلى آله وصحبه وسائر الصاحلني

  :أما بعد

 املعجز للخلق يف أسلوبه ونظمه، وعلومه وحكمه، وتأثري هدايته، فهو احلياة والنور، فإن القرآن الكرمي كالم اهللا   
  . نعمة اليت امنت اهللا ا على عباده ليسعدوا ويفرحوا الشفاء والرمحة، واهلدى والوهو 

وصرفت من أجله األوقات ، ، فإن أشرف ما بذلت فيه اجلهودآن من مكانة وأمهية ومرتلة عظيمةوملا كان القر
، ))1يلٌ من حكيمٍ حميدال يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه وال من خلْفه تنزِ: واألعمار هو كتاب اهللا املبني الذي 

، واستخراج درره وفوائده، وشرح معانيه، وبيانه للناس بالكشف عن دقائقه، وتفسريه، وتدبره، وذلك بتعلمه وتعليمه
  .وبيان أوجه إعجازه العلمي والعددي والبالغي، وغري ذلك من وجوه اإلعجاز واألحكام 

يحاط بسر  وال، خيبو سناه تنقضي عجائبه وال مداد أهل العلم وطالبيه خيطّ أنوار القرآن العظيم الذي ال لوال يزا
بل من أمهّها ، فهي إحدى جوانب إعجازه، مدار درس الدارسني وحمطّ رحال الباحثني لغتهتزال  وال، إعجازه
، يسلب األفئدة، وجمال النظر والتأمل فيها بعيد املدى، يزال ميدان البحث فيها واسعاً ال تدرك اياته وال، وأبرزها

  .ويأخذ مبجامع األلباب 
اين وجعلين حمبا للقرآن وعلومه من دهومن هذه النعم أن ، واحلمد هللا الذي أسبغ علينا نعمه الظاهرة منها والباطنة

وجعلها هدفا يل ولتعليمي لغته اللغة العربية إىل قليب  إيلوله احلمد أن حبب ، وبيان ملعانيه، وداللة وإعرابتفسري 
  . ومقصدا لكل دراسايت حنوية كانت أو صرفية أو بالغية أو غريها

  إحساسيينطلق من ا  إعجايبوكان  ،"اللسانيات:"املرحلة اجلامعية  أثناءا يف دراسيت  أولعتمن بني العلوم اليت 
، -كما يقول دوسوسري–دراسة اللغة لذاا ومن اجل ذاا : جل شيء واحد وهومن اجتمع علوم خمتلفة داخلها  بأا

مرات  أوفقالشعرية فكنت  األبياتنظرياته وأحاول فهمها وتطبيقها على بعض  أتتبعوبدأت ، وتطور حيب هلذا العلم
  .وخييب ظين مرات

                                                             
  .  42: سورة فصلت  )1(



.مـقدمــة  
 

 ب 
 

" التوليدية التحويلية"وهي ، العاملينيحىت وصلت يف تتبعي إىل نظرية جعل صاحبها له امسا كبريا وسط اللسانيني 
وباخلصوص يف  العريبالنحوي يف هذه النظرية أا تقارب يف بعض خطواا تراثنا  أعجبينوما ،لصاحبها تشومسكي

يف نقاش له " مازن الوعر" لألستاذوازداد تعجيب ملا قرأت مقالة ،والفرع األصلوقضية ، قضية البنية العميقة والسطحية
فراودين الشك واحلرية إذا ما  ،اآلجرومية مع بعضهماا ودرس وأستاذهوأخربه األخري أنه اطلع هو ، مع تشومسكي

  ال؟ أمكان تشومسكي تأثر بتراثنا النحوي يف نظريته اللسانية 
التوليدية التحويلية لرؤييت بتشابه  النظريةوكان حبثي فيه حول التحويل يف  ،هذا ما دفعين إىل اختيار موضوعي هذا

من اهللا  فأرجو، نص عندنا وهو القرآن أقدسوحاولت تطبيقها على ، الدراستني الغربية والعربية يف هذه النقطة
    .التوفيق

يل عالقة تربط بني متثيلني ،متث: هو و التحويل من بني أهم الركائز اليت قامت عليها اللسانيات التوليدية التحويليةإن 
دراسة حتاول وهذه ال. إال على أساس اجلمل  وال يقوم، متثيل مشتق ائي للبنية السطحيةو أويل جمرد هو البنية العميقة

الصور التحويلية يف التراكيب اإلسنادية العربية أي اجلمل االمسية واجلمل الفعلية ألن اجلمل  التعرف على القيم أو
) أو ما ينوب عنهما(مفعوله و فاعلهو و الفعل)أو ما ينوب عنه (خربه و املبتدأالعربية تقوم على اإلسناد ما بني 

بدراسة النحويني  العرب للجملة وجدوا أا ال تبدو على منط واحد بل ختتلف أمناطها  فافترضوا هلا منطا وضعوه ،و
عن الفروع منها الترتيب  تبينهو بقية األمناط فروع له ،هذا النمط حيتوي على جمموعة من األصول توضحهو أصال

  . الوصل اإلظهار والذكر فإذا غاب أحد هذه األصول حتولت اجلملة إىل فرعو عدم الزيادةو

البنية السطحية و وبتقسيمهم اجلملة إىل أصل وفرع يتقاطع الدرس العريب القدمي مع ثنائية تشومسكي البنية العميقة
وهذه الدراسة حتاول البحث يف القرءان الكرمي عن هذه ، تعادل الفرعالبنية السطحية و فالبنية العميقة تعادل األصل

أثرها يف تكوينه ،مع احملاولة لتأصيلها يف التراث النحوي العريب واخترت النص و الصور داخل التراكيب اإلسنادية
ة وسعيا مين وهي سورة مكي 110يف النصف الثاين من القرءان وعدد آياا  18سورة الكهف وهي السورة "قرءاين 

  : جلانبني اثنني مها) الكهف (لإلملام ذا اجلانب التحويلي يف القرءان الكرمي اخترت سورة 

 . روعة بناءه و أا نص قرءاين وال خيفى إعجاز النص ا لقرءاين الذي يتمثل يف دقة نظمه)1

 .إا خطاب سردي قصصي مبا ميتلكه من فضاء داخلي مبقوماته وأسسه) 2

 أمهيــة الدراســــة : أوال

تشو مسكي "منهجا لسانيا حديثا هو اللسانيات التوليدية التحويلية ل و تأيت أمهية هذه الدراسة يف أا تربط دراسة
إلبراز جوانب التشابه واالختالف بني الدراستني يف املصطلحات ويف ،البالغي العريب ،يف حماولة/بالتراث النحوي "
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التأكيد على أن و .طريقة استخراجه من التراكيب اإلسنادية و أنواعه وأسسهو تعريف التحويلاملنهج املتبع يف 
  .التحويل له جذور قدمية يف تراثنا العريب لكن مبسميات خمتلفة 

تطبيق الدراسة  :و باختالف املصطلحات بني الدراستني يصبح هذا اال خصبا لدراسته والبحث لغايتني اثنني أوالمها
 .التأصيل هلا لدى النحويني العرب  :ثانيتهماو نية التوليدية التحويلية على نص عريباللسا

هذا ما دفعين للتطرق هلذا العنوان حماوال تقدمي إضافة يف هذا اال للمقاربة بني الدراستني ،مؤصال للتحويل لدى 
قرءاين ،حماوال الكشف عن الصور النحويني العرب يف أمسى نصوصهم اليت انكبوا عليها بالدراسة وهو النص ال

 .تركيبه حنويا وبالغيا و مدى أثرها يف تكوينهو التحويلية يف تراكيبه اإلسنادية

 إشكـــــالية الدراســـة : ثـانيا

تشو مسكي الذي أحدث ثورة " ظهور اللسانيات التوليدية التحويلية على يد نعومو بتطور الدراسات اللغوية احلديثة
على مبدأين أساسيني كما هو واضح من "تشو مسكي "الوصفية البنوية السوسورية ،قامت لسانيات  على اللسانيات

 التوليد الذي يعين القدرة على اإلنتاج غري احملدود للجمل ابتداء من العدد احملصور من القواعد يف كل لغة: عنواا مها 
عد تعطى هذه القواعد لكل مجلة  تركيبني ؛ تركيب فهمها مث متيزها ،و التحويل الذي يقصد به بأن لكل لغة قواو

 . البنية  العميقة مث العالقة بينهما أي ابتداء بالتوليد وصوال للتحويل و تركيب باطين أي البنية السطحيةو ظاهري

إلسنادية تطبيق هذه األمناط يف التراكيب اباخلصوص األمناط التحويلية حماوال و هذا ما دفعين إىل البحث يف هذا اال
 :                                      إشكالية هذا املوضوع هي واستخراجها ودراسة داللة وبالضبط يف سورة الكهف لذا كانت 

وما هي .كيف هي أشكاهلا يف الدراسة اللغوية العربية .ما هي أسس  التحويل يف اللسانيات التوليدية التحويلية؟  
 اخلطاب القرءاين ؟ داللةأمناطها يف املركبات اإلسنادية وأثره يف 

  أهــداف الدراســـــة : ثالثا

تحويلية وهو الذي يعد من الركائز األساسية هذه الدراسة تسعى نظريا لألمام جبانب مهم من جوانب اللسانيات ال
،و تتطرق أيضا حملاولة التأصيل هلا يف لتوليد يف تكامل مع بعضهما البعضهلذه النظرية ومتمما للمبدأ األول وهو ا

هذا من اجلانب النظري ،أما من اجلانب التطبيقي فتسعى هذه املذكرة ألن تكون لبنة من لبنات  الدرس ،التراث العريب
  .تراثنا العريبو لغوي احلديث يف املقاربة بني اللسانيات التوليدية التحويليةال
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  :خطتـهـاو منهج الدراســة:رابعــا 

املنهج املعتمد يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي حيث نقوم بإبراز الظاهرة ودراستها مث نقوم بتطبيقها على 
يندمج معهم املنهج اإلحصائي الذي يكمن يف إحصاء ومجع اكرب عدد من األمناط  وقد حيدث و،اخلطاب القرآين

  .التحويلية يف سورة الكهف

  : تليهما خامتة ألهم النتائج وفق التايل أساسية فصول ثالثو فصل متهيديو مقدمة: وقد قسمت هذه املذكرة إىل  

  مقدمة  –

  :  فصل متهيدي

  .املدرسة التوليدية التحويلية وأسسها  :أوال

  .احلداثة و التراكيب اإلسنادية بني التراث :ثانيا 

  .التحويل يف النحو العريب :ثالثا

  .اجلملة العربية من املنظور التوليدي التحويلي : رابعا

            .دراسات يف املدونة: خامسا

  .اإلسنادية ودالالايف التراكيب أمناط التحويل باحلذف :الفصل األول  -

  . احلذف لغة واصطالحا: أوال

  أمناط التحويل باحلذف :ثانيا

  .دالالت التحويل باحلذف : ثالثا

  .يف التراكيب اإلسنادية ودالالاأمناط التحويل بالزيادة  :الفصل الثاين  -

  .الزيادة لغة واصطالحا: أوال

  أمناط التحويل بالزيادة : ثانيا
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 .دالالت التحويل بالزيادة  :ثالثا

  .يف التراكيب اإلسنادية ودالالاأمناط التحويل بالترتيب واالستبدال واالتساع  :الفصل الثالث  -

  أمناط التحويل بالترتيب: أوال

  لغة واصطالحا -
  أمناطه وصوره -
 .دالالته -

 أمناط التحويل باالستبدال : ثانيا

 لغة واصطالحا -

  صوره -
 .دالالته  -

 أمناط التحويل باالتساع: ثالثا

  لغة -
 مسوغاته وموانعه -

 .صور التحويل باالتساع ودالالته -

 .اخلامتة  -

 .قائمة املصادر واملراجع  -

 .الفهرس  -

وأهم هذه ، من جوانب خمتلفة يف صورته النهائية البحث جعلأفادت يف ، فهي كثرية ومتنوعة، أما مصادر البحث
وكتب علوم ، ات اللغويةواملعجم، وكتب معاين القرآن، على اختالف أنواعهااملصادر كتب تفسري القرآن الكرمي 

ال سيما كتب علم ، واملراجع احلديثة، وكتب البالغة، وكتب إعراب القرآن، وكتب اللغة والنحو  والصرف، القرآن
  .وعلم الداللة، اللغة

وآخر دعوانا أن … العربية وخدمة للبحث العلميوأخريا أدعو اهللا تعاىل جل شأنه التوفيق والصالح خلدمة اللغة 
  .والصالة والسالم على حممد وآله أمجعني، احلمد هللا رب العاملني



  
  
  
  
  

الفصل 
  التمھیدي
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 :أسسهاواملدرسة التوليدية التحويلية  -أوال 

 :التعريف باملدرسة -

 نعوم"تطورت على يد اللساين األمريكي ملدارس اللسانية املعاصرة ظهرت واملدرسة التوليدية التحويلية واحدة من ا
 ".تشومسكي 

صاحب نظرية لغوية ومن كبار علماء اللغة املعاصرين بل هو زعيم الدراسات اللغوية املعاصرة  ايعد تشومسكي واحد
 . 1جديدة أحدثت ثورة يف الفكر اللغوي الذي كان سائدا حىت العقد السادس من القرن املاضي 

يات املتحدة األمريكية يف يف والية بنسلفانيا يف الوال افيالدلفيولد تشومسكي مؤسس النظرية التوليدية التحويلية يف 
 2.م1928السابع من شهر كانون األول سنة 

قد تعلم شيئا من مبادئ علم اللغة التارخيي من أبيه الذي و ،الفلسفة يف جامعة بنسلفانياو ياتالرياضودرس علم اللغة 
كان و ،ن اجلامعة نفسهامث حصل على الدكتوراه م ،أعد رسالته للماجستري يف العربية احلديثةو ،للعربية اكان أستاذ

اجلماعة اليهودية " هو باسم  إليهوسط ما يشري  آراؤهمث تكونت  ،تشومسكي مستغرقا يف النشاط السياسي منذ صباه
" لعل نشاطه السياسي هذا هو الذي قربه من أستاذه و ،االشتراكيالفكر  إىلوهو أميل  ،"الراديكالية يف نيويورك 

قد بلغ تشومسكي شهرة واسعة ال يف و ،هذا امليدان إىلالذي وجه اهتمامه جبامعة بنسلفانيا وتاذ يف اللغة أس" هاريس 
قد أصدر يف ذلك كتابه املشهور تنامية ويرب الفاحلعلم اللغة فحسب بل مبا كان يكتبه ضد السياسة األمريكية يف 

 American Power And The New)         اجلدد واألسياد األمريكية القوة" 1967'':بعنوان

Mandarins )  ،السياسية ال تنفصل عن األصول الفكرية اليت  آراءههذا النشاط السياسي ألن  إىللقد أشرنا و
 .  3أقام عليها منهجه يف درسه اللغوي 

                                                             
 .49ص  ،للنشر و التوزيع ، اجلزائر ، دون سنة طبع يهجها يف البحث ، دار الوعااملدارس اللسانية يف العصر احلديث و من: التوايت بن التوايت .د   -1
 2بريوت ،ط   .ة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيعساملؤس" النظرية األلسنية " األلسنة التوليدية و التحويلية وقواعد اللغة العربية : ميشال زكريا ، د  -2
  . 09ص   1986، 

 أكثرو لإلطالع (  110ص : 1986النحو العريب و الدرس احلديث حبث يف منهج ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، لبنان ، : عبده الراجحي، د -3
: ت ،جييت بارتشتبر: ناعوم تشومسكي ل  إىلميشال زكريا األلسنة التوليدية و التحويلية املرجع السابق ومناهج علم اللغة من هرمان باول :حياته بنظر 

 .م2005/ه1,1425ط،مصر، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،سعيد حسن حبريي 
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"     ة يالتركيب ىنالب" هو كتابه و" تشومسكي "  ـالتحويلية بأول كتاب لظهرت بوادر النظرية التوليدية و قدل
syntactic structuresعلى سبيل  عمل على نضجها نذكر منهاال، مث توالت مؤلفاته لتطور هذه النظرية و 

  :املثال ال احلصر

  .1957سنة " الة العاملية لأللسنية األمريكية "يف " هوكيت " لأللسين " كتاب الفونولوجيا " مراجعة ) 1

  . 1957سنة " الة العاملية لأللسنية األمريكية "يف  "قضايا اللغة األساسية " هال " و"جاكسون " مراجعة كتاب ) 2

  . 1959يف جملة اللغة سنة  )السلوك الكالمي("  سكينر"مراجعة كتاب  ) 3

 .1956البين املنطقية يف اللغة يف جملة التوثيق األمريكي سنة ) 4

 1965" ةالتركيبيمالمح النظرية ") 5

 .1966" ة الديكارتية ياأللسن"  ) 6

 .1968األمناط الصوتية يف اللغة اإلنكليزية ) 7

 .1971احلرية ومسائل املعرفة  ) 8

 .1972دراسات الداللة يف القواعد التوليدية  )9

  1977.1التفسري سنة ودراسات يف الشكل   )10

النموذج الذي وضعته مدرسة التحليل الشكلي اليت وضع أصوهلا  ها علىقامت املدرسة التوليدية التحويلية بعد استناد
أصحاب هذه املدرسة  أنحبيث  ،تفسريهااللغوية و بعد ما تبني فشلها يف اإلملام بالظاهرة" د لبلومفي" العامل األمريكي 

 ،مثري" مفهوم  أوة جمموعة من العادات الصوتية يكيفها حافز البيئة وفق ما يعرف بنظري أالى عاللغة  إىلينظرون 
بأي شكل من  االستجابةترتبط تلك  أنفاملتكلم حني يشعر بشعور ما تتولد لديه استجابة كالمية دون " استجابة 
 .التفكري العقلي بأشكال 

                                                             
  .23 إىل 14املرجع السابق من ص : ينظر ميشال زكريا  -1
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 ،جتردها من الطابع اإلبداعي اخلالق ،بعملية ترويضية شيءجعلها أشبه  إذ ،هذا املبدأ يف اللغة تشومسكيوقد انتقد 
ما دام األول يتمايز عنه بقدرته العقلية اإلبتكارية ،احليوانيساوي بني اإلنسان و ،آليارفض بذلك  تفسريها تفسريا و

 1 .التجددية

 أوساطاليت كانت تسود يف " بلومفيلد"ثورة عنيفة ثارت على أفكار كيف هذا الكتاب  تشومسكي اءت أفكارج
الذي يعتمد  ،املنهج الوصفي البنياينانت ترسي دعائم املذهب السلوكي واليت كو آنذاك الدارسنيالعلماء والباحثني و

على املستويات  أياملورفولوجي موقع الكلمة من اجلملة  وعلى التوزيع الفونولوجي و( وقع يف حتليل النصوص على امل
النص  إىلإلضافة تصرفه باو السامعتعتمد كذلك على سلوك الصوت والصرف والتركيب والداللة و،اللغوية األربعة

 E-Sapirزعيمها ما يراه أصحاب املدرسة الذهنية وعلى غري  ،الكالم إنتاجذاته دون اهتمام باملتكلم أو بدوره يف 
اجلمل اليت مل يسمعها  إنتاجحتليل مقدرة املتكلم على  إىلتوجه  أنالنظرية اللغوية جيب  أنفريي تشومسكي ،)سابري (

الصواب من غري الصواب قياسيا على قوانني النحو يف اللغة اليت هي ميدان حبث  إدراكمها وعلى فهو ،من قبل
وضع القواعد  إىلينصرف  أنأن على الباحث اللغوي " التراكيب النحوية " فريي تشومسكي يف كتابه  ،اللغوي
ما يعتمدان على أل ،عن املستوى الصريفويف معزل عن املستوى الصويت و ،يف التراكيب اجلملية األصول ةالرئيسي

على  أنيرى كذلك و ،لتوليد عدد غري حمدود من اجلمل )املورفيمات واملقاطع والفونيمات ( عدد حمدود من الرموز 
ليس كما يرى و ،معىن التراكيب اللغوي إىلما يسميه حدس املتكلم للوصول  إىليعمل على الوصول  أنالباحث 

قد قادت هذه النقطة خباصة و ،تركيب اجلمليالوصف املوضعي الشكلي للالوصفيون البنيانيون يف اعتمادهم  على 
مث زاد على هذه  ،ما يسميه األداءوي التفريق بني ما يسميه الكفاية هيف نظريته و نقطة رئيسية جديدة إىلتشومسكي 

       2.السطحية البنية و العميقة ومها البنية التحتية أواألداء وربطهما بالكفاية  آخريناملصطلحات مصطلحني 

الباحثني نفسه أو طالبه و فيها سواء من طرف تشومسكي نقائصسد الاملدرسة مبراحل من أجل تطورها و مرت هذه
  .عموما 

  

 

                                                             
1- Roland-edward :pour aborder la linguistique ,edition esp , tomel , p : 107  

 .148 إىل 89النظرية األلسنية  ص ( األلسنية التوليدية و التحويلية : ينظر ميشال زكريا و
  .64 إىل 53: م ص  1984 ،1جدة السعودية ، ط ،منهج و تطبيق ، عامل املعرفة: يف حنو اللغة و تراكيبها : خليل أمحد عمايرة / د  -2
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 :مراحل تطور املدرسة-  

  :01املرحلة 

أن مثة  كان حيس –تشومسكي  –نه أل ،الذي انصب فيه على النحو أكثر من الداللة"  ةالتركيبيالبين " بدأت بكتاب 
 Aspect ofسد هذه الثلمة يف كتابه فاستدرك على نفسه و ،قصور يعتري نظريته يتمثل يف العنصر الداليل

theory of syntax  أصبح العنصر الداليل هو األساس يف تفسري معاين البىنو ،1965الذي أصدره سنة 
 ،املرحلة تبينت البنية العميقة من البنية السطحيةيف هذه و" النظرية النموذجية " التوجه  قد أطلق على هذاو،املختلفة

 1.جرى تأكيد أن التركيب الباطين للجملة هو املؤهل لتفسريها دالليا و

  :02املرحلة 

 تفسرهي والقواعد التفسريية و ،يةعالقواعد التفري :ثالثة أمناط من القواعد يف جسم النظرية بإدخاليف هذه املرحلة قام 
كما  ،إلسهام يف ذلكلتسلك  أنالطريقة اليت جيب  إىليهدي و،التراكيب املتولدة يف مستوى املكون التوليدي دالليا
 إيضاحيف  إسهامهايتلخص و ،القواعد املعجمية ،النمط الثالثو ،أا تربط املكون الداليل باملكون التوليدي املركيب

 .                    م كلها يف تركيب صحيح وظائفها الداللية فتتواءاملفردات املعجمية و

  :03املرحلة 

ملح أن ضبط بعض  شعورتعديال بعد ) 1973/ 1971( يف هذه املرحلة أجرى تشومسكي على نظريته يف الفترة 
املاثلة هو يلخص الصعوبات و ،جرى حتقيق التجريد الذي متتاز به البنية العميقة إذا إالاحلقائق النحوية سيظل معتذرا 

 2.التراكيب العميقة سري التراكيب الداللية للموضوع والصدد بعدم القدرة على تف هذا يف

  :لذا اقترح قاعدتني داللتني جديدتني

 .مهمتها تفسري البنية السطحية  :األوىل

  .مهمتها تفسري البنية العميقة  :الثانية

                                                             
  . 50املرجع السابق ص : التوايت بن التوايت  -1
  .51ص : املرجع نفسه  -2
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 :اخلطوط األساسية للنظرية -

  compétence :الكفاية اللغوية-1

 إنسانيستطيع كل حيث ،غوية ليف عملية تكلم اللغة بالكفاية ال ،فهمهاواجلمل  إنتاجيسمى تشومسكي القدرة على 
حىت  اصياغتهدد غري متناه من مجل هذه اللغة وفهم ع بإمكانههذا يعين أن و ،التعبري بلغة هذه البيئة ،ينشأ يف بيئة معينة

فهم  ،بصورة عفويةو آنيف كل  بإمكانهليست مقدرة اإلنسان هذه حمدودة بل و ،من قبل ا يسبق له مساعهمل لوو
 1.للغة  هيف احلقيقة قواعد معينة يكتسبها من ضمن اكتسابات بإتباعهيتم ذلك  ،صياغتهامجل اللغة و

 performence: الكالمي األداء-2

 إخراجمللكة اللغة، و اآلنيةوهو املمارسة الفعلية و ،2 للغة ضمن سياق معني اآلين االستعمالاألداء الكالمي هو 
 3. احليز اإلدراكي الفعال يف ظروف مادية متنوعة  إىل الالشعوريلنظامها اللغوي الضمين من حيزه 

ذلك من و ،عند الوصفيني  )الكالم –اللغة ( مها يقابالن ثنائية األداء الكالمي ووفاية اللغوية ميز تشومسكي  بني الك
ال و ،ليس للفرد عليها أي سلطانالذي ميتلكه كل فرد من اجلماعة واللغة هي ذلك الرصيد الداخلي  أنحيث 

أنه  إالفردي  ،ألنه متعدد األوجه ،أما الكالم فهو ال يكون موضوعا للعلم ،يستطيع خلقها أو تعديلها عند اجلماعة
البنية  إجياداملسؤولة عن  يالتوليد وهة على اخللق وة هي القدرة اللغويالكفاي  أنيف انه يرى  ،يفترق عن الوصفيني

 .العميقة 

السطحية  املنهج التحويلي يرى أن البىنو surface structure  )السطحية( األداء يقابل اجلملة املنطوقة و
                                                                                                                    4.العميقة اليت متثل الشروط الضرورية لتعلم اللغة، نظرا لوجود كليات لغوية مشتركة لدى اإلنسان  مستمدة من البىن

اللغوية عند  يةميثالن حجر الزاوية يف النظر"   و األداء الكالميأ الكفاءة" و" الكفاية اللغوية " هذان املصطلحان 
جتاوز الشكل  إىلالذي دعاه جيري يف عمق التركيب من عمليات وح عنده يعكس ما طألن األداء أو الس ،تشومسكي

نظرنا  إذايكون خادعا  أنالنظر يف التراكيب العميقة هلا اعتقاده بان ظاهر اجلمل ميكن واخلارجي السطحي  للجمل 
                                                             

  .07 ص): اجلملة البسيطة ( التوليدية والتحويلية ة ياأللسن: ميشال زكريا  -1
  .  08: املرجع نفسه : ميشال زكريا   -2
  . 44ص  2004،  1حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة ، أحباث للترمجة و النشر و التوزيع ، بريوت لبنان ، ط: شفيقة العلوي   -3
،  1عمان األردن ، ط  ،املعاصرة ، دار وائل للنشر و التوزيعهج دراسة حتليلة يف ضوء املنا –النحوية لدى القدماء  االجتاهات: حليمة أمحد عمايرة  -4

  .206-205ص : 2006
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من ممكن أن تتشابه مجلتان تشاا تاما من حيث الشكل اخلارجي بينما ختتلفان متاما يف املعىن  إذ ،املعىن الذي تؤديه إىل
 .1 

جتاوزت فكرة النحو و،ال على ما يقولونه ،مدرسته على ما ميكن أن يفعله املتكلمون باللّغةو" تشومسكي "لقد ركز 
 ،يف اللغة قيد الدراسة ةالتعبرييحماولة حتديد جمموع اإلمكانات  إىللوصف لألداء الفردي التوليدي التحويلي جمرد ا

تعبريات مل هم مجال ويفطيع باملخزن لديه منها أن ينشئ ونه ليستإ يف ذهن مستخدم اللغة حىت كامنةهذه اإلمكانات و
  2.يسبق له أن تكلم ا أو مسعها من قبل 

توليد عدد ال ائي من قواعد تركيب اجلملة و إىلانطالقا من هذا يرى تشومسكي بأن قواعد اللغة ال تتجه فقط 
تشومسكي "فالنظام النحوي عند  ،سواء الصوتية أو الصرفية أو النحوية أو الداللية ،مجيع النظم إىلبل تتعداه  ،اجلمل

لكن قد تنتج هذه القواعد مجال غري و ،3اجلمل  ال متناه من عدد  هانهو  عبارة عن جمموعة من قواعد تتفرع ع" 
 ،ما ال يقبله من هذه التراكيبودد ما يقبله النظام اللغوي  مفيدة لذا ال بدا أن يكون من مهام التحليل النحوي أن حي

من هذه الوحدات يكون  تتابعولكن ليس كل  ،املورفيماتبعا من الوحدات الصرفية وألن اجلمل متثل بالضرورة تتا
 4.بالضرورة مجلة مفيدة 

  :لنأخذ مثال اجلملتني التاليتني

- I came across the road on a map 
- I came across the road on a bicycle .5 

 

 :مث أيضا اجلملتني

- I was kicked by a man  
- I was kicked by bus-stop  

                                                             
    .54املرجع نفسه ص : التوايت بن التوايت -1
مدرسي اللغة العربية ، جملة اللسانيات معهد العلوم اللسانية و الصوتية ، جامعة اجلزائر العدد أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى : محن احلاج صاحل رعبد ال-2
  . 201،ص1972، 1
 .123ص  1988القاهرة ،  ،علم اللغة ، دار قباء للطباعة إىلدخل م: حجازي  فهميحممود  -3
  . 126ص : املصدر السابق -4
  . 55ص.املرجع نفسه : لتوايت بن التوايت ا-5
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                                                                                     1. أنه يوجد بينهما اختالفات جوهرية من جهة املعىن نشعر ا بسهولة إال إنكارهفهذه اجلمل بينهما تشابه ال ميكن 

حلصر الصريح والواضح لكل اجلمل الصحيحة واحلسنة يكون قادرا على ا أنالنحو جيب  أن :مهمة النحو إذن
 2.طرد كل اجلمل ذات التركيب الفاسد املوجود يف اللغة املدروسة التركيب و

ز بني ما هو حنوي وغريه يبل هو القدرة على التمي ،التوليد يف هذه النظرية ليس اإلنتاج املادي للجمل أنميكن القول و
 3.طرد الثاين من جماله اللساين و

الكتابة أي أا تعيد كتابة رمز يشري  إعادةتخذ شكل قاعدة توتعترب القاعدة التوليدية جزءا أساسيا من هذه النظرية 
فجواز  ،من السهل فهم هذا النوع من القواعدوأخرى  بعده رموزو أخرعنصر معني من عناصر الكالم برمز  إىل

  :مفعول به يتمثل بالقاعدة التاليةوفاعل وفعل  :اشتمال اجلملة مثال على ركن فعلي من

تقضي  تعليمةالسهم بوصفه  أنقر ) مفعول به (ركن امسي  +   )فاعل (ركن امسي  + فعل      ركن فعلي      
على النسق نفسه استبدال الركن و ،اليسار إىلاليمني بواسطة الرموز املتتابعة الواقعة  إىلكتابة الرمز الواقع  بإعادة
عادة استبدال إيتم و ،اسم+ أداة تعريف             ركن امسي    :بواسطة القاعدة التاليةابع رموز وتتمثال ب االمسي

   4.يتم اشتقاق اجلملة أن إىل ،اليسار بالتدرج إىلكل رمز بالعناصر الواقعة 

 :يقصد بالتحويلو ،وصف أيضا بالتحويلت ،وصف هذه املدرسة وصفني متالصقني متالزمني فكما توصف بالتوليدت
واحد أو أكثر مثل   )Transformational Rule(بتطبيق قانون حتويل أخر إىلعملية تغري تركيب لغوي 

 Deep(كيب الباطنية أو البنية العميقة اوصف العالقة بني التر إنه ،مجلة استفهامية إىل إخباريةالتحويل من مجلة 

Structure ( التركيب الظاهري أو البنية السطحية و)Surface Structure(5 تشبه العالقة بني التركيب و
الطرف اآلخر هو الناتج بعد و، Inputقبل تفاعلها  دطرفيها باملوالة أحد عادعملية كيماوية يتم التعبري عنها مب

  .Outputالتفاعل  

                                                             
 .55ص : املرجع السابق : ينظر  -1
  .74املرجع نفسه ص: شفيقة العلوي -2
  .42ص : املرجع السابق -3
 2ط  ،بريوت لبنان ،األلسنة التوليدية و التحويلية و القواعد اللغة العربية الة البسيطة املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع: ميشال زكريا -4

  . 13، ص  1986
  .12ص : 1990 ،1القاهرة مصر ، ط،من األمناط التحويلية يف النحو العريب ، مكتبة اخلاجني : حممد محاسة عبد اللطيف  -5
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اجلملة احملول عنها هي ما يعرف و ،آخر إىلأو تركيب  –أخرى  إىلهو حتويل مجلة  –فاته يالتحويل يف أبسط تعر
 . Kornelباجلملة األصول  

 1.يف حتول مجلة األصل هي القواعد التحويلية  ماليت تتحكالقواعد و

ه النظرية هذان املصطلحان من أهم ما جاءت بو ،السطحيالعميق و التركيبنيالقواعد التحويلية تنظم العالقة بني  إن
  :مهاالتوليدية التحويلية و

 surface structure  :البنية السطحية-1

  2.لةمالتفسري الصويت للج إااملنظومة أو املكتوبة  ،السطحي للوحدات الكالمية املاديةي للستسهي التركيب ال

 deep structure :البنية العميقة-2

 3.التركيب املستتر الذي حيمل عناصر التفسري الداليل  إا ،هي التركيب الباطين ارد املوجود يف ذهن املتكلم فطريا

هذا التركيب رمزا لذاك  يربط بتركيب مجلي أصويل بكونذهن واليوجد يف  ،ملعىن معنيأو هي األساس الذهين ارد 
  4.لتحديد معناها الداليل ة اليت ال بد منها لفهم اجلملة وهي النواو. املعىن وجتسيدا له 

ولتوضيح أكثر .ىل األو إىلفيتم عن طريق القواعد التحويلية اليت تقوم بتحويل الثانية  التركيبنيأما الربط بني هذين 
  .ى خلق العامل املرئي راهللا الذي ال ي :املثال التايل" تشومسكي " من البنية العميقة يضرب  االنتقالحول 

  

 
                                                             

  . 13ص : املرجع نفسه   -1

  . 53ص : املرجع نفسه : شفيقة العلوي  - 2

  .53 -52املرجع نفسه ص : شفيقة العلوي  -3

  .58يف حنو اللغة و تراكيبها ص : أمحد عمايرة  خليل - 4
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   :هي البنية السطحية ملعاين ذهنية جمردة ممكن متثيلها باجلمل النواة التاليةو ،فهذه اجلملة حتويلية

                  اهللا ال يخلق اهللا العامل     ى                     العامل املرئي           ر 

  .مل املرئيااهللا الذي ال يرى خلق الع :التحويلية الكربىاجلملة فيتم ربطها ببعضها أو يتم حتويلها لتظهر يف 

" مسكي تشو" حصرها قد ، و1يتم هذا التحويل بواسطة عدد من العناصر اليت تستخدم لربط اجلمل النواة ببعضها و
   2. أخرى إىلهذه القواعد ختتلف تفصيالا من لغة يف عدد حمدد من القواعد و

  :األمناط التحويلية

    réarrangement rules:التأخريوالتقدمي   -1

ميكن  ،فيها آخرعنصر مكان عنصر  بإحالليتم ذلك و عد التحويليون الترتيب عنصرا من عناصر التحويل يف اجلملة
األثر الداليل الذي  إىلهذا يشري أ و+ ب                   ب + أ  :التعبري عن هذا العنصر رياضيا بالشكل التايل

                            3.ثه هذا النوع من التحويل دحي

                                                                                  readucation rules :قواعد احلذف  -2

يعرب عنه و ،بنية سطحية ذات دالالت خاصة إىلهو عنصر من عناصر التحويل اليت حتول البنية العميقة من خالهلا   
  :التحويليون باملعادلة الرياضية التالية

 ب أ :أ  ب + أ 

 4. أ  ب   :ب  ب + أ 

                                                             
  . 59املرجع نفسه ص : خليل أمحد عمايرة  -1
  .109مبادئ يف اللسانيات ص : خولة طالب اإلبراهيمي  -2
،  1القواعد التحويلية يف الة العربية ، دار الكتب العلمية ، ط : ، و عبد احلليم بن عيسى  220: املرجع نفسه ص : حليمة أمحد عمايرة : ينظر  -3

 . 40.  39: بريوت لبنان ص  2011

،  1كريدية األلسنية رواد و أعالم ، دون دار طبع ، ط هيام : ينظر  . 223يلية يف اجلملة العربية  ص القواعد التحو: حليمة أمحد عمايرة : ينظر  -4
  .241: ، بريوت لبنان ص  2010
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 )االختصار (    readuction :يق ضيالت -3

متضمن يف العنصر  ،منط من أمناط التحويل يف املنهج التحويلي يتم حبذف عنصر من عناصر التركيب قالتضيي أن
 أ ب :أ                             ب + أ    :يعرب عنه رياضياوالباقي 

           :أو )أ (متضمنا يف )ب(حبيث يكون العنصر  ،)أ ( إىل   )ب (و    )أ (يتحول التركيب املكون من العنصرين
 ب أ :أ                             ب + أ 

      1).ب (متضمنا يف  )أ (حبيث يكون العنصر ، )ب ( إىل )ب (و )أ (يتحول التركيب املكون من العنصرين 

 addition :الزيادة  -4

يعرب ق على نظريه يف البنية العميقة ويقصد ا زيادة يف املنطوو ،التحويل يف املنهج التحويليالزيادة عنصر من العناصر 
  ب أ :ب+ أ أ                                   :عنه رياضيا بالقانون

   2.  )أ (غري متضمنة يف ) ب(حيث )ب (  + )أ (تتحول )أ (

 )االتساع ( expansion :التوسع  -5

  :يعرب عنه رياضيااتساعا مما عليه قبل التحويل و أكثرتتمثل يف جعل جمال عنصر من عناصر اجلملة 

 أ  ب    :ب+ أ أ                                  

  3).أ (متضمنة يف )ب (حيث)ب ( + )أ (إىلتتحول  )أ (أي أن 

  

  

  

 
                                                             

  .229 – 228املرجع نفسه ص :   حليمة امحد عمايرة : ينظر   -1
   . 230 – 229: املرجع نفسه  ص : ينظر   -2
  .  236ينظر املرجع السابق ص   -3



  .مهيديـصل التـالف
 

19 
 

 )االستبدال( replacement :اإلحالل  -6

     :يعرب عنه رياضيا باملعادلةو1 داللة جديدة  إضافةمتضمنا معناه مع  أخريتمثل يف أن حيل عنصر 

ومن  ،هصاحبها نفسالت متعددة من قبل يويف األخري لقد خضعت النظرية لتعد،ب                                أ   
" و"  رفودو" و" كاتز " ا لدراسات اليت قام وقد كان ل،الذين عاجلوا جوانب لغوية منطلقني منهاو ،قبل أتباعها

النظرية  هوجو( :أثر يف أن يعمل تشومسكي  على جرب النقص الداليل يف نظريته مما ظهر أثره يف كتابه" بوشال 
املكون املكون التركييب و إىلن الداليل فأصبحت النظرية أكثر قبوال بعد أن أضاف املكو ،1965سنة  )النحوية
  :التايلذلك وفق املخطط و،2. الصويت 

 املكون التركييب 

 

 

 

 

 

 

                                                             .3 

  

  

  

                                                             
  . 238املرجع السابق ص : ينظر  -1

  . 18املرجع السابق ص : حممد محاسة عبد اللطيف   -2

  .17بية   اجلملة البسيطة   ص رو التحويلية و القواعد اللغة الع ةالتوليدية ياأللسن: ميشال زكريا   -3

 المكون االساسي

 البنیة العمیقة

 المكون التحویلي

 المكون الفونولوجي البنیة السطحیة

 التمثیل الفونولوجي للجملة

التمثیل الداللي 

 المكون الداللي
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  :يف اخلتام ميكن تلخيص ما جاء فائتا يف عدد من النقاطو

 :تقوم على أساسني اثنني مهاو ،تعد املدرسة التوليدية التحويلية ملؤسسها تشومسكي  من أحدث املدارس اللسانية  -
مل اليت ال متناه من اجلعدد  إلنتاجلغة من اللغات  أيالتحويل  فالتوليد هو استخدام قواعد النحو يف التوليد و

هو عبارة عن استخدام القواعد التحويلية لتحويل اجلمل  حيتمل وجودها يف اللغة والصحيحة مث تثبيتها والتحويل
 االستفهاميةكاجلمل الشرطية و  )السطحية بىنال(مجل أخرى   إىلاليت تتولد لنا من األصل   )العميقة البىن (األساسية

                                                    .اخل   ...

ألن األداء  أو " شومسكي  ت" حجر الزاوية يف نظرية  مها اللذان" الكفاءة " و" الكفاية اللغوية " حتديد مفهومي     -
اجلمل وفهمها  إنتاجقدرة على املق التركيب فالكفاية اللغوية  هي القدرة أو عنده يعكس ما جيري يف عمالسطح 

 .هو استعمال اللغة أو اجلمل املتولدة عن الكفاية يف ضمن سياق معني  )الكفاءة (األداء الكالمي و

لكل التام قادرا على احلصر الصريح و –لنحو ا –يكون  أنبأنه جيب " تشومسكي "مفهوم النحو لدى  دحتدي -
طرد كل اجلمل غري القواعدية ذات التركيب الفاسد املوجودة يف و ،اجلمل الصحيحة أو القواعدية حسنة التركيب

 .اللغة 

 التفريق بينهما فالبنية العميقة  هي التركيب أو الصور الذهنيةحتديد مفهومي  البنية العميقة  والبنية السطحية  و -
  .سلسلي لتلك الصور أي هي التفسري الصويت للجملتهي التركيب الاملوجود يف ذهن املتكلم فطريا والسطحية 

 :اآلتيةتتألف القواعد التحويلية من القواعد  -

 أو اختيارية  إلزاميةقواعد  – 1

 غري دورية   إماودورية  إماقواعد   -2

 يأخذ كل حتويل مكانه يف ترتيب التحويالت    -3

 ،الزيادة ،)االختصار(ضييقالت ،احلذف ،التأخريالتقدمي و :ستة أقسام هي إىلتنقسم أمناط التحويل لدى تشومسكي  -
 .  )اإلحالل(االستبدال ،)التوسعة ،التوسع  ( االتساع
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 الدرس احلديث تراكيب يف الدرس النحوي القدمي وال :ثانيا

 :يف الدرس النحوي القدمي 

  :التراكيب اإلسنادية  -1

هو جعل األشياء املتعددة حبيث يطلق عليها اسم و ،عرفا مرادف التأليفاجلمع و معناه لغةالتركيب مصدر ركب و
 إىلضم بعض الكلمات  فالتركيب ،التأليف أخص من التركيب أنيفرق بينها عند احملققني من النحات و ،دالواح

 1. بينهما  االرتباطبعض مع  إىلالتأليف ضم بعضها و ،بعض مطلقا

 ،ا مسة خاصة يعرف ةالتركيبي تهأصبح هليئو ،ى ما تكون من كلمتني أو أكثراملركب ما يقابل املفرد فيطلق علو
 2. شبه املضاف و إليهاملضاف املضاف و ،شبه اجلملةو،ذا املعىن يشمل اجلملة باملركو ،يؤدي وظيفة حنويةو

 3.املزجي اإلسنادي واإلضايف والبياين والعددي و ،يف العربية منهاملركب أو التركيب متعدد و

            :يف هذه املركبات هو التركيب اإلسنادي يهمنالكن ما 

زيد  :الفاعل يف حنو إىلالفعل و ،ائمقزيد  :املبتدأ يف حنو إىلنسبة تامة بني كلمتني كنسبة اخلرب  إيقاع :اإلسناد
املركب اإلسنادي  –ألنه  ،هذا املركب الذي يؤدي معىن تاما 4إليهمسندا  إليهاملنسوب ويسمى املنسوب مسندا و،قام
 .جيول يف خاطره من األفكار  به املتكلم عما ينشأ يف نفسه وهو الذي يعرب –

 –لذا سنتطرق " اجلملة " أو " الكالم "  ـب –التركيب  اإلسنادي   /املركب  – هاصطلح حنات العربية على تسميت
  .  احلديثة املدرستني النحويتني التراثية و هلذين املصطلحني يف –شاء اهللا  إن

  

 

                                                             
 . 348، لبنان ص  1987مكتبة لبنان ط  –قاموس مطول للغة العربية  –حميط احمليط : بطرس البستاين  -  1

  . 43القاهرة ، مصر ، ص  2007،  4، ط  اآلدابحتليلها ، مكتبة  –أنواعها  –اجلملة العربية مكونتها : عبادة  مإبراهيا حممد  2 - 
  . 09م ، مصر ص  2005/ ه  1426،  1جامع الدروس العربية ، دار ابن اهليثم ، ط :  الغالييينمصطفى  3 -

  .09ص : املصدر نفسه :  مصطفى الغالييينينظر 
  . 433ص : املصدر نفسه : البستاين  ينظر بطرس -  4
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  :اجلملة يف التراث النحويوالكالم 

( فسيبويه ،هدا املصطلح كان خيتلط مبصطلح الكالم عند املتقدمني أند جياملتتبع ملصطلح اجلملة يف التراث النحوي  إن
قد تردد يف مواضع كثرية من كتابه و ،حقوهمل يستخدم مصطلح اجلملة على حنو ما استخدمه ال كتابهيف )  هـ180

لعل أول من استخدم و ،"اجلملة " مبعىن و" اللغة " ومبعىن " النثر " فهو يستخدمه مبعىن  ،مصطلح الكالم مبعان خمتلفة
 1 .مبصطلح الكالم ه غري أنه يسوي) ه  285( مصطلح اجلملة هو املربد 

 ،واخلرب أصل ألن األخرى مبرتلتها املبتدأمجلة و ،خربما تكونت من فعل وفاعل أو مبتدأ و) املربد ( ده فاجلملة عن
 فإذا) زيد (  :فاالبتداء حنو قولك ":يقول إليهاملسند ففي باب املسند و ،نالكالم عنده مترادفاويبدو أن اجلملة و

كانت الفائدة و ،أو أشبهه صح معىن الكالم) منطلق ( قلت  فإذا ،ليتوقع ما ختربه به عنه ،للسامع ةتذكر فإا ،ذكرته
  2."للسامع يف اخلرب

 . الكالم انقسم النحاة قسمني حول اجلملة وبعد القرن الرابع هجري -

 ،مل يفد فيكون قوال إذاو ،أما يؤديان معىن مفيد حيسن السكوتو ،اجلملة مترادفانيرى أن الكلمة و :القسم األول
 ) .  ـه 538( ري شالزخم ،)ـه392( ابن جين  ،) ـه 471( هذا ذهب كل من اجلرجاين   إىلو

هو الذي يسميه النحويون اجلمل حنو زيد و ،عناهملمفيد  ،كل لفظ مستقل بنفسه"  :قد عرف ابن جين الكالم بأنهو
فالتام هو املفيد ... كالم  وجنيت منه مثرة معناه فهو ،فكل لفظ استقل بنفسه... صه صه و...وقام حممد  ،أخوك

أما ما يؤدي معىن مفيدا مستقال و ،اجلملة مترادفانفابن جين يرى أن الكالم و".وما كان يف معناه ،أعين اجلملة
ركبات املفالكلمات املفردة و ،الكالم من القول لديه أعم إذا ،أما ماال يؤدي معىن مستقال بنفسه فسماه قوال ،بنفسه

 3.اليت مل تتضمن معىن مستقال ال تسمى كالما بل تسمى قوال 

                                                             
  .  17 – 16م األردن ص  2004/ ه  1424.  1دراسات يف اللسانيات العربية ، دار احلامد للنشر و التوزيع ، ط : عبد احلميد السيد  -  1
  . 19ص، مصر 2001نشر و التوزيع ، ط ، الالعالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي و احلديث ، دار غريب للطباعة و : حممد محاسة عبد اللطيف  -  2

 .م ، لبنان ص  2010/ ه  1430،  2التوزيع ، ط د النجار ، عامل الكتب للطباعة والنشر وحممد عب: اخلصائص ، ت : أيب الفتح عثمان بن جين   3 -
57 .  
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احلرف والفعل و االسمأعلم أن الواحد من  ":يقول عبد القاهر اجلرجاين ،اجلرجاينري وشخمزكذلك كان رأي الو
 1."يسمى مجلة و ،يسمى كالما ،خرج زيد :حنو فأفاداائتلف منهما اثنان  فإذا ،يسمى كلمة

يف امسني  إال  يتأيتذلك ال و ،أخرى إىلاحدمها  أسندتهو املركب من كلمتني "  :بأنهري الكالم شخمزعرف الو
 .2''تسمى اجلملة و ،انطلق بكرو ،ضرب زيد :اسم حنو قولكوأو يف فعل  ،شر صاحبكو ،زيد أخوك :كقولك

هذا التعريف الضمين للجملة يتفق و ،ن السكوت عليه شرط يف تعريف الكالمسمعىن حي إفادةأن  :ريشخمزمتثيل الو
 3.  إليهمسندا املة مبا يتضمن مسندا والتعبري عن فكرة ك :هي إذ األوروبينيمع تعريفها يف النحو التقليدي لدى 

رضي الدين  ،من أبرز من ميثل هذا التوجهو ،أي أما ليسا مترادفني ،الكالم غري اجلملة أنيرى  :القسم الثاين
  .)ـه 586(  رباذياالست

الكالم أن اجلملة ما تضمن اإلسناد فرق بني اجلملة والو"  :فقد فرق بينهما قائال،رضي أن الكالم غري اجلملةاليرى 
فيخرج املصدر  ،سنذكر ما ذكر من اجلملو ،كاجلملة اليت هي خرب املبتدأ ،ال كانت مقصودة لذاا أو سواء،األصلي

كان مقصود والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي و ،إليهالظرف مع ما أسند و ،املشبهةالصفة و ،املفعولوامسا الفاعل و
  .4" فكل كالم مجلة  وال ينعكس  ،لذاته

املراد باملفيد ما دل و ،ل املفيد بالقصدوالق"  :عرف الكالم بأنهو ،الرضي) ه  761( قد تبع ابن هشام األنصاري  و
                       5 ." اخلرب وواملبتدأ ... فاعل وعبارة عن الفعل " ا مة بأوعرف الكل" على معىن حيسن السكوت عليه 

مسي كالما و ن السكوت عليها مسيسأفاد فائدة حيكان مستقال بنفسه و إن إسنادامعىن ذلك أن التركيب املتضمن و
ألنه مل يقصد ،كالماذا يعد هال " الشمس طالعة " و ،الشمس طالعةخرجت و :قلت إذاأما  ،الشمس طالعة :مجلة مثل

                                                             
  . 25املصدر نفسه ، ص : عبادة  إبراهيمحممد :  رينظ   و21ص : العالمة اإلعرابية : حممد محاسة عبد الطيف : ينظر   -  1
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ن جزءا من كا إذاأي أن املركب اإلسنادي األصلي  ،الشمس  بل يسمى كالما بطلوعاإلخبار  أريدال  إذا ،لذاته
 1. ليس كل مجلة كالما و ،فكل كالم مجلة ،ال مسي كالماإتركيب أكرب مسي مجلة و

  :تصنيف اجلملة عند القدامى 

 :االمسيةاجلملة الفعلية و   -  أ

يبني املتكلم به أن صورة  الذيهي املركب م املفيد يف أية لغة من اللغات واجلملة هي الصورة اللفظية الصغرى للكال
 . ذهن السامع  إىلذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها يف ذهنه  مث هي الوسيلة اليت تنقل ما جال يف ذهن املتكلم 

  :تتألف من ثالثة عناصر رئيسية هي ،لتامة اليت يصح السكوت عليهاالذهنية ا اجلملة التامة اليت تعرب عن أبسط الصورو

  .أو املبين عليه  ،املسند إليه أو املتحدث عنه  -
 .يتحدث به عنه واملسند الذي يبين على املسند إليه   -

 2. املسند باملسند إليه  ارتباطاإلسناد أو   -

يطلقون عليها مصطلح و ،املسند إليه بأما عماد اجلملةحاة القدماء ينظرون إىل املسند ولعل هذا هو الذي جعل النو
" مون ما عدا ذلك بأنه يسو... ىن النحويون عليها حتليلهم ط كاف لقيام اجلملة اليت برألن توافرمها ش"  ةالعمد" 

 3. يستقل الكالم دوا "  فضلة

       .) الثبوت يت يدل فيها املسند على الدوام وهي ال( هي تبدأ باسم  :االمسيةاجلملة 

 .) هي اليت يدل فيها املسند على التجدد (  فعلهي اليت تبدأ ب :اجلملة الفعلية

هي و ،إال أن ابن هشام يرى بأن هناك نوعا ثالثا هو اجلمل الظرفية ،ليه علماء النحوعهذا التقسيم هو ما درج و
د أضاف الزخمشري نوعا رابعا من اجلمل هو ولق ،جمرور جار و بظرف أو –) ا هبدايت( أي اليت صدرها  –رة داملص

يف أصل بناءها ألا قبلهما ابن يعيش ميجوا أدلة شرط لكن غريه كابن هشام والسيوطي واجلملة الشرطية املصدرة ب

                                                             
  .22ص : املصدر نفسه : عبد اللطيف  محاسةحممد : و  28ص :لة العربية اجلم: عبادة  إبراهيمحممد : ينظر  1 -
  .  32، لبنان ص  1986،  2يف النحو العريب فقد توجيه ، دار الرائد العريب ، ط : مهد املخزومي  2 -
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مسند + مسند ( املكتفية بتركيبها حرف أضيف للجملة التامة البناء واملعىن وكل و ،لية زيدت عليها أدوات الشرطفع
 1.شرط جازم أو غري جازم بإن بدئت فعلية و لذلك فاجلملة دائماو –تد به عند تصنيف أنواع اجلمل ال يع )إليه 

  :اجلمل الكربىواجلمل الصغرى -ب

قسمها بالنسبة لنوعها إىل ثالثة و،حتديد صور تأليفها تقسيم اجلملة وب اهتماماهشام من أكثر النحويني  ابنكان 
مث قسمها لوظيفتها يف  ،كربىرى وصغ إىلطوهلا  إىلمث قسمها  –لقد تطرقنا إليها و –ظرفية وفعلية و امسية :أقسام

سبعة و ،إعرابه طىاملفرد فهي هلا حمل من اإلعراب إذا تعمقام تقوم  أنعشر قسما سبعة منها ميكن  أربعة إىلالكالم 
 2. إمنا هي جزء من الكالم فرد فهي ال حمل هلا من اإلعراب وأخرى ال ميكن أن تقوم مقام امل

 .أو فعلية  امسيةخربه من مبتدأ وهي ما تتركب  :اجلملة الكربى  -

 .خربا املبتدأ  إحدامهاأو الفعلية إذا وقعت  االمسيةهي اجلملة  :اجلملة الصغرى  -

وجهني  مجلة ذات :قسمني إىلالكربى فقسم اجلملة الكربى و،الصغرى إىلمل يكتف بعض النحويني بتقسيم اجلملة و
أو فعلية  ،زيد يقوم أبوه :الصدر وفعلية العجز حنو امسيةأن اجلملة الكربى ذات الوجهني هي  وابينو ،مجلة ذات وجهو

زيد أبوه  :العجز مثلالصدر و امسيةكانت  ما يذات الوجه هو ،العجز مثل ظننت زيدا أبوه قائم امسيةالصدر و
 3.  ظننت زيدا يقوم أبوه  :العجز مثلأو فعلية الصدر و،قائم

جنح  ،الدار واسعة :حنو ،أصليا أو فرعيا إسناديا اتصاالوال تتصل بغريها  ،أما سائر اجلمل اليت تقوم كل منها برأسها
  4. ألا تركيب بسيط متميز بنفسه  ،فهي ليست صغرى أو كربى... الطالب 

  :ضدهاواجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب   -ج

 :ال حمل هلا من اإلعراباجلمل اليت  -1

                                                             
  .فما بعدها 36املرجع نفسه  ص : املخزومي مهدي : ينظر  1 -
 2010،  1دار الزمان للطباعة و النشر و التوزيع ، ط . دراسات موازنة بني القدمي و احلديث : موضوعات يف نظرية النحو العريب : زهري غازي زاهد   2-

  .  112، سوريا ص 

  . 117/  116ص : املرجع السابق : ينظر  -3
  . 133ص : الرجع نفسه : عبادة  مابر هيحممد : و 
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وال ميكنها أن تقدر  ،ألا مل تستخدم يف موضع املفرد ،هي ال حمل هلا من اإلعرابو ،هي اجلمل ال حتل حمل املفردو
 1. اليت كانت قد تظهر على ذلك املفرد  ،تقدير حركات اإلعراب تعسربه ل

  :هي سبعةاألصح كما يرى ابن هشام ولة لكن مج) 12(ها لوأن أوص إىلقد اختلف النحاة يف عددها و

 .اإلستنافية  و االبتدائيةاجلملة   -1

 . اجلملة التفسريية   -2

 . مجلة جواب القسم  -3

 . اجلملة املوصولة   -4

 . اجلملة املعترضة   -5

 . مجلة جواب الشرط   -6

 2. ا من اإلعراب هلاجلملة املعطوفة على مجلة ال حمل   -7

 توقعألا  ،هي تأخذ إعرابه تقديراوهي اجلمل اليت حتل حمل املفرد و :اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب  -2
  :هي سبعة، و3قامت مقامه و ،يف موضعه

 . اجلملة الواقعة خربا   -1

 . اجلملة الواقعة مفعوال به   -2

 . الفجائية " إذا " مجلة جواب الشرط اجلازم املقترنة بالفاء أو ب   -3

 . اجلملة الواقعة حاال   -4

 ) . صفة ( اجلملة الواقعة نعتا   -5

 اجلملة اإلضافية   -6

 4. اجلملة املعطوفة على مجلة هلا حمل من اإلعراب  -7

  

                                                             
  .27ص: املرجع السابق  -1 
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                                                  :اجلملة يف تناول احملدثنيوالكالم 

 الكلمات يف إذا أن تأليف ،خصائص اللغة أهمالوحدة اليت يتمثل فيها   أا إىلباجلملة  احملدثنيسني اريرجع اهتمام الد
أنيس أن اجلملة اصطالح لغوى جيدر بنا أن نستقل به عن املنطق  إبراهيميرى و ،كل لغة جيري على نظام خاص ا

 1. اجلمل يف لغة البيئة  ددذلك ألن العادات اللغوية يف كل بيئة هي اليت حتو ،العقلي العام

  :مفهوم اجلملة ثالثة أقسام رئيسية وهيلقد انقسم النحاة احملدثون يف و

  نالذي" السامرائي  إبراهيم" كذلك و" ورميون طحان "  ،"مهدي املخزومي " كل من  ميثلهو :القسم األول 
 . عن طريق اإلسناد –اليت حيسن السكوت عليها  –أن حتقق اإلفادة ويرون بأن اجلملة ال بد 

هي املركب الذي و ،للفظية الصغرى للكالم املفيد يف أية لغة من اللغاتاجلملة هي الصورة ا :يقول مهدي املخزومي
ال يف ذهن املتكلم جمث هي الوسيلة اليت تنقل ما  ،يبني املتكلم به أن صورة ذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها يف ذهنه

 2. السامع 

 :يقول ،اإلسناد و إليه املسنداملسند و :فاجلملة عنده هي ما تكونت من دباإلسناأما رميون طحان فهو من املتمسكني 
اجلملة هي الصورة اللفظية الصغرى أو و ،هلا معىن مفيد املفرداتالكالم هو ما تركب من جمموعة متناسقة من 

 3.اإلفهام للقول أو للكالم املوضوع للفهم والوحدة الكتابية الدنيا  

  ا و باإلسنادهذا القسم ال يرى و :القسم الثاينمن أبرز أصحاب هذا القولبل حيدد اجلملة وفق دالال: 
) النموذج التركييب ( أو ) احلدث اللغوي ( هل يقصد ا أيوب الذي يبدأ بتحديد اجلملة و الدكتور عبد الرمحن

حيدث  حىت ال رأى أن من املهم التفريق بني هذين األمرين تفريقا كامالو ،الذي تأيت على مثاله األحداث اللغوية
أي للحدث  ،تفسر واقع اجلملةلالنحوية  يةالواقع إذا أن علم النحو هو علم النماذج التركيبية التأويلختبط بني املثال و

 ةالتركيبيجانب هذا عدد من النماذج  إىلليست اجلملة جمرد جمموعة من الكلمات بل هي (  :يقول ،اللغوي

                                                             
  .51ص: العالمة اإلعرابية : حممد محاسة  عبد اللطيف : ينظر  1-
  . 31ص –نقد و توجه  –يف النحو العريب : مهدي املخزومي : ينظر  2-
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منوذج للنغم و) فعل + أداة استفهام ( مات هو منوذج لتركيب الكل)  هل قال ؟( ففي اجلملة الواحدة مثل  ،املتداخلة
 1...) نرب شديد + نرب خفيف ( منوذج للنرب هو و) نغم مرتفع هابط + نغم متوسط  (هو 

اجلمل و ،غري إسناديةإسنادية و :فعندنا أن اجلمل يف العربية نوعان( نوعني يقول  إىلقد قسم الدكتور أيوب اجلملة و
مجلة م وبئس وعمجلة نو اءفهي مجلة الند ،أما اجلمل غري اإلسنادية ،اجلمل الفعليةو االمسيةاإلسنادية تنحصر يف اجلمل 

    2) .  أن تعترب من اجلمل الفعلية رد تأويل النحاة هلا بعبارات فعلية ،هذه ال ميكنو ،التعجب

 3.أفاد فائدة تامة و ه ما دل على أكثر من معىن مفرديعرف الكالم بأنو 

أن الكالم عنده يشمل ترط اإلسناد يف اجلملة العربية وال يش" عبد الرمحن أيوب " من التعاريف السابقة يتضح أن 
 .  حيتويه سواء احتوى على اإلسناد أم ملو ،كل ملفوظ دال على معىن سواء قل هذا امللفوظ أم كثر

  يف تعريف اجلملة باختاذ معيارين مها –أنبس  إبراهيمنهم مو –طلق أصحاب هذا الرأي ني :القسم الثالث: 
 .الداليل معا أي ينطلقون من اجلانبني الشكلي والشكل املضمون، 

قل قدر من الكالم يفيد السامع معىن مستقال بنفسه سواء تركب هذا القدر من أاجلملة هي (  :أنيس إبراهيميقول 
 4) .  أكثر أوكلمة واحدة 

ضمون التلفظ جيب أن بنفسه أي م االستقالليشترط يف الكالم اإلفادة و" نيس أ" يتضح لنا بأن  من هذا التعريف
أو جمموعة من الكلمات فريى بأا قد تكون كلمة واحدة  مستقال بذاته أما الشكل الذي متثله اجلملةيكون مفيدا و

  . مستقلة بذاا  ،عرفة اجلاينللمتهم يف جناية أو غريها عنده مجلة ألا أفادت يف م" زيد " فكلمة 

  

  

 

                                                             
  .52 ،العالمة اإلعرابية  ،حممد محاسة عبد اللطيف : ينظر  1-
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 تصنيف اجلملة عند احملدثني:  
هو و( قسمها قسمني وجلملة اإلسناد اشترط مهدي املخزومي يف ا :مهدي املخزومي:أصحاب القسم األول -

على حال املسند يقوم ما يؤديه املسند من وظيفة واحلديث إمنا وأمهية اخلرب ( علل ذلك أن و) تقسيم النحاة القدامى 
 1. من الداللة 

  باملسند اتصافا  إليهاملسند  ،اليت يتصف فيهاوهي اجلملة اليت يدل فيها املسند على التجدد أ :اجلملة الفعلية
 .إمنا تستمد من األفعال وحدها  ،هي اليت يكون فيها املسند فعال ألن الداللة على التجدد ،بعبارة أوضحو،متجددا

   باملسند اتصافا ثابتا  إليهأو يتصف فيها املسند  ،الثبوتيت يدل فيها املسند على الدوام وهي ال :االمسيةاجلملة
 2. امساهي اليت يكون فيها املسند  :أوضح بعبارةأو  ،غري متجدد

 بينهما حجاب و( باألداة حنو قوله تعاىل  إليهمضافا  ي اليت يكون فيها املسند ظرفا أوهو :اجلملة الظرفية(، 
 . 3 )  غشاوةعلى أبصارهم و( وقوله 

 عبد احلميد أيوب  :أصحاب القسم الثاين  -

     :إىلقسم اجلملة   -

                                                           .االمسيةاجلملة  -1  :اجلمل اإلسنادية   - أ

 . اجلملة الفعلية -2                          

 .مجلة النداء   -1:اجلمل غري اإلسنادية   -  ب

  .بئسومجلة نعم -2                            

 4. مجلة التعجب -3                                
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 مركبة بسيطة و :يقسمون اجلملة قسمني :أصحاب القسم الثالث 

املركب باسم أو  أسواء أبد ،يؤدي فكرة مستقلةو ،هي املكونة من مركب إسنادي واحد :اجلملة البسيطة  -
 1.أقائم أخوك  ،حضر حممد ،الشمس طالعة :أمثلة ذلكبفعل أم بوصف و

أو مقيدين بقيود داللية متثلها وظائف حنوية خمصوصة فهي تتضمن نواة إسنادية  ،منفردتني إليهاملسند مجلة املسند و   
 2.واحدة 

 .  3تتضمن نواتني إسناديتني أو أكثر :اجلملة املركبة  -

 ،ال معىن له إال باملركب األخرو ،الثاين يؤدي فكرة ليست كاملة وال مستقلةو ،أو هي أحدمها يكون فكرة مستقلة
 4. بني املركبني معتمد على أداة تكون عالقة بينهما  االرتباط و

أحاديا من حيث لة وصفا تتكاثف بشكل يصعب معه وصف اجلمقات التركيبية يف اجلمل تتداخل ويالحظ أن العالو
خر آعليه ميكن أن نصف اجلمل يف العربية تصنيفا و ،الفعليةو االمسيةأو  ،التقييدالتركيب والبساطة أو اإلطالق و

 :صف اجلملة بأاوأن تومن زوايا خمتلفة  إليهاينظر يالحظها و

 .جاء زيد  ،زيد كرمي :بسيطة مطلقة مثل  -1

 ألمس اجاء زيد راكبا ب ،كان زيد كرميا :بسيطة مقيدة مثل  -2

 .                                                                زيد أبوه كرمي  :مركبة مطلقة مثل  -3

   5.  كان زيد أبوه كرمي  :مركبة مقيدة مثل   -4

  :نلخص يف النهاية هذا اجلزء بعدد من النقاط أمههاو

  ركزوا على اإلسناد كمحدد للجملة انطالقا من تركيبها وية حتديدها كيفواجلملة  إىلأن النحاة نظروا. 

 املركب اإلسنادي ( ها حقوه بل كان يعتربسيبويه يف كتابه كما استخدمها ال يرد مصطلح اجلملة عند مل
 . يطلق عليها مصطلح الكالم و) املفيد 
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  فهوم عند سيبويههو ال يبتعد عن مفهومها كثريا عن املهو أول من استخدم مصطلح اجلملة واملربد. 

  :قسمني اانقسموو" الكالم واجلملة " بعد القرن الرابع هجري انطلق النحاة يف حتديد مفهومي املصطلحني  

 ،مترادفان" اجلملة " و"الكالم " يرون بأن و" ري شالزخم"و" اجلرجاين " و" ابن جين " أبرز من ميثله  :القسم األول
 .املركب اإلسنادي املفيد  هولذا يطلقون عليهما تعريفا واحد و

مها غري مترادفني  و" اجلملة " غري " الكالم " أن  يرونو" ابن هشام " و"  االسترباذي" أبرز من ميثله و :القسم الثاين
أما اجلملة فهي ما تضمن  ،أي التركيب املتضمن إسنادا املستقل بنفسه" القول املفيد بالقصد " هو " الكالم "ف 

 . سواء كانت مقصودة لذاا أوال  ،اإلسناد األصلي

  فالكلمتان تكون إحدامها مسندا  ،قد تفوقهى قد تتألف من كلمتني كحد أدىن واجلملة عند النحويني القدام
 . العالقة اليت بينهما تسمى إسنادا و إليهاألخرى مسندا و

  إال أن ابن هشام يرى بأن هنالك نوعا ثالثا  ،الفعليةو االمسية :تقسيم النحاة اجلملة من حيث اإلسناد قسمني
 . هو اجلمل الظرفية 

  اليت  االمسيةصغرى فاجلملة الكربى هي اجلملة كربى و إىلمهم للجملة انطالقا من احتواءها لغريها يتقس
 .أخربتا عن املبتدأ  إذاأو الفعلية  اجلملة االمسيةالصغرى هي و ،أو فعلية امسيةخربها مجلة 

  مجل ال حمل هلا من عراب ومجل هلا حمل من اإل إىلداة ؤلجملة وظيفيا أي وظيفة اجلملة املتقسيمهم ل
 .اإلعراب 

   اهتم احملدثون بدراسة اجلملة باعتبارها الوحدة اليت يتمثل فيها أهم خصائص اللغة         . 

  انقسم احملدثون يف مفهوم اجلملة ثالثة أقسام:  

الذي يرون بأن اجلملة " السامرائي إبراهيم" و" رميون طحان " و" مهدي املخزومي " من أبرز من ميثله  :القسم األول
  .   هي الصورة الصغرى للكالم املفيد عن طريق اإلسناد 

قد و ،ال يرون اإلسنادلقون يف حتديدهم للجملة دالليا وينط"و" عبد الرمحن أيوب "  :أبرز من ميثله :القسم الثاين   
غري اإلسنادية فهي مجلة الفعلية أما و االمسيةمل اجلفاإلسنادية هي ، إسناديةغري إسنادية و :نوعني إىلقسموا اجلملة 

  .بئس ومجلة التعجب ويرون بأن الكالم يشمل كل ملفوظ دال على معىنالنداء ومجلة نعم و
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" حتديد اجلملة من اجلانب الشكلي والداليل أي الذي ينطلق يف " أنيس  إبراهيم" من أبرز من ميثله  :القسم الثالث
 .  االستقالليةمن الكالم فيشترط فيه اإلفادة و يعرفون اجلملة بأا أقل قدرو" الشكل واملضمون 

 . فعلية و امسية :قسموا اجلملة حسب اإلسناد قسمني_ 

م عمجلة ن ،مجلة النداء( ري إسنادية غو) فعلية  – امسية( إسنادية  :قسمني أيضا إىلقسموا اجلملة حسب داللتها _ 
 ) مجلة التعجب  ،بئسو

ومركبة  ،يؤدي فكرة مستقلةو ،هي املركبة من املركب إسنادي واحدبسيطة و :كذلك قسمت اجلملة قسمنيو_ 
 .أو أكثر  إسناديتني) مركبني  ،تركيبني( هي تتضمن نواتني و

  :حوي العريبنالتحويل يف الفكر ال :ثالثا

يف الفكر النحوي التحويلي قد قام على أساس أن هناك لكل مجلة ينطق ا املتكلم بنيتني " التحويل " كان  إذا
قل البنية العميقة ن بقواعده املختلفة لكي يقوم بدور" التحويل " كان البد من و ،األخرى سطحيةو ،عميقة اإحدامه

خر يف الفكر آقد وجدت بشكل أو ب... ه الفكرة نفسها عامل التحقق الصويت فإن هذ إىلمن عامل الفكرة اردة 
 1.النحوي العريب القدمي 

أن هناك منوذجا أو  إىلالسطح الظاهر انتهوا وة بني العمق املقدر ملكن النحويني العرب حني تناوهلم فكرة املواءو
أن النموذج  إىلخلصوا و ،حيز الوجود إىلإخراجه احلي تنفيذه و ملتكلمأو أصال جتريديا يف الغالب حياول ا ارامعي

فإم رأوا أن ليس هنالك لكل تركيب  ،خر فحاسبو الكالم املنطوق مبقياس هذا النموذج اردارد أساس لآل
هو التركيب احملول بنيتني  يقتضي الذيإمنا التركيب اإلسنادي و ،األخرى سطحيةو ،تان إحدامها عميقةبنيإسنادي 

إذا كان مصطلح البنية العميقة غري مصرح به يف معاجلة النحاة العرب للتراكيب و... لبسا مالذي يكون ظاهرة 
 ،جاء التعبري عنه بطرائق خمتلفة من حنو قوهلم أصله كذارا يف معاجلتهم تلك وضاإلسنادية احملولة فإن مفهومة كان حا

راء البنية السطحية هناك بنية عميقة و أنهي كلها تعين و ،أو على نية كذا ،أو تأويله كذا ،أو هو على تقدير كذا
  2.احملولة

                                                             
  .21ص،من األمناط التحويلية يف النحو العريب : حممد محاسة عبد اللطيف : ينظر  1-
البنية العميقة للصيغ و التركيب احملولة ، جدار العاملي للكتاب للنشر و التوزيع ، ) صوره  –أنواعه  –مفهومه ( التحويل يف النحو العريب : رابح بومعزة  2-
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فهو وراء التفريق بني احلال  ،ايو متشاة سطحفريق بني عناصر يف اجلملة قد تبدراء التومفهوم البنية العميقة و
                                                                            1.....  املعنوية  اإلضافةو ةاللفظيالتفريق بني اإلضافة و... والتفريق بني البدل وعطف البيان  ،املفعول الثاينو

هو من و ،احملول له متكافئانهو عني التحويل مبا أن احملول و إجراء الشيء على الشيءو ،التحويل هو إجراء الشيءو
 2.وهو الذي حيصل عليه بالقياس  ،اندراجيوجه نظر املنطق يف الرياضيات احلديثة تكافؤ غري 

أو ما يقدرونه للجملة " البنية العميقة " إذا كانوا يراعون دائما  ،قد كان هذا املنحى واضحا يف تناول النحوينيو
هذا باب حيذف منه الفعل لكثرته يف كالمهم حىت (  :يقول سيبويه ،سوف أقدم أمثلة من عصور خمتلفةو ،املنطوقة

  :ذلك قولكوصار مبرتلة املثل 

 .ال أتوهم زعماتك أي و ،كتهذا وال زعما_ 

 :املنازلذكر الديار وو_ وهو ذو الرمة  ،من ذلك قول الشاعرو

ديار مية إذا موال يرى مثلها عجم و     مساعفة       يال عرب . 

من ذلك قول و..... إياهاستعماهلم مهم ولكثرة ذلك يف كال" اذكر " لكنه ال يذكر و ،مية يارداذكر  :قال كأنه
 ،ترك ذكر الفعل ملا كان قبل ذلك من الكالمذا مثل قد كثر يف كالمهم واستعمل وهف" . مترا ما وهِليك"  :العرب

أي ائت كل " حر  شتيمةكل شيء وال " و" ال هذا كل شيء و"  :ومن ذلك قوهلم" ا  كليهما ومترينأعط :كأنه قال
  3." وال زعماتك " فأجرى جمرى  ،لكثرة استعماهلم إياهترتكب شتيمة حر فحذف  الوشيء 
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فترضة اليت جاءت منها ذكر أيضا مقابالا املمن األمثلة املستعملة املنطوقة وفقد ذكر سيبويه يف هذا النص عددا 
 ذكر وسيلة التحويل أو قاعدة التحويل و ،حولت عنهااملنطوقة و

 املفترضاملثال  قاعدة التحويل املثال املستعمل

 زعماتك) أتوهم ( ال هذا و احلذف ال زعماتكهذا و

 ديار مية) اذكر (  احلذف ديار مية

 متراكليهما و) أعطين (  احلذف كليهما ومترا

 هذا) ترتكب ( كل شيء وال )  أنت(  احلذف كل شيء وال هذا

 شتيمة حر) ترتكب ( كل شيء وال ) ائت (  احلذف 1كل شيء وال شتيمة حر

      

يف " األمشوين " يقول  ،الذي يرد هنا صراحة" التحويل " عد مثاال واضحا على يما يقوله النحويون يف متييز اجلملة و
ما جرى جمراه من مصدر  أوفعال كان  ،تضمنه من نسبة عامل يز اجلملة رفع إام مايفتم"  :"يز اجلملة يمت" تعريف 

يز يف يوالتم"  اشتعل الرأس شيبا و" ، "طاب زيد نفسا " مفعول حنو معموله من فاعل أو  إىلأو وصف أو اسم فعل 
ذا التحويل املراد األمشوين على وعي و ."اشتعل شيب الرأس و ،طابت نفس زيد :األصلو –مثله حمول عن الفاعل 

 2.التأكيد إمنا هو حتويل يف الصناعة به املبالغة و

شرحا يظهر فيه وضوح فكرة األصل يز سواء أكان مييز املفرد أم مييز نسبة ييشرح ابن يعيش مسألة حتويل التمو
فقد أتيت به  ،اخل راقودو ،عندي عسل رطل :إذا قلتو"  :السطح املنطوق فيقول إىلالتحويل عن هذا األصل و

املبالغة  إرادةراقود خال فقد غريما عن أصلهما ملا ذكرناه من و ،وقلت عندي رطل عسال ،قدمت إذاو ،على األصل
 ،تفقأ شحماو ،تصبب عرقاو ،طاب زيد نفسا :كذالك القول يفو... لك النوع ذمقدار  ناإلخبار عالتأكيد يف و

 :فتقديره ،طاب زيد نفسا :فإذا قلت.... الشحم بالتفقأ و ،العرق بالتصببو ،املعىن على وصف النفس بالطيب
 ،األول إىلن ينقل الفعل عن الثاين أغريت ب إمناو... بب عرقهتص :تصبب عرقا فتقديره :قلت وإذا ،طابت نفس زيد
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 إذا ،كان فاعال على التشبه باملفعول فانتصب ما ،وصار فاعال يف اللفظ واستغىن الفعل به ،إليهفارتفع بالفعل املنقول 
 1.الفعل ينصب كل ما تعلق به بعد رفع الفاعل و ،كان له به تعلق

 يف فعلية يف الظاهر امسيةيكشف أن بعض اجلمل  الذيقد يظهر مفهوم التحويل ظهورا بينا يف هذا النص الثاين و
من  :بيان ذلك أن قولكو ،امسية يف الصورة فعلية يف احلقيقة)" من قام ( مجلة "  :احلقيقة أي يف العمق يقول الصبان

 ،أوىلبالفعل  االستفهامألن ) أ زيد قام أم عمر أم خالد ( ال . غري ذلك  إىلأم خالد ،أم عمر ،قام زيد :قام ؟ أصله
 ،لةنفصامل الذواتعلى تلك  إمجاالدالة " من " ضعت كلمة و االختصارو ملا أريد  ،املكونه متغريا فيقع فيه اإل

األخرى عرب  الصورة وية يفجب تقدميها على الفعل فصارت اجلملة امسو املتضمنذا و ،االستفهاممتضمنة ملعىن و
  2. البنية العميقة ومها تقابالن البنية السطحية و ،عنها بأا احلقيقة

معظم خالفات النحويني كان حول البنية السطحية وإىل فالنحو العريب قام على اعتبار البنية العميقة والتحويل منها 
 .3ة السطحية نيالب إىلحول القواعد التحويلية اليت تتبع يف التحويل من البنية العميقة  أو ،تقدير البنية العميقة

 :فيهما جاء  أهميف اخلتام نلخص و

بفترة طويلة لكنه مل يدرس بشكل "  يتشومسك" قبل ظهوره لدى  ،ظهر مصطلح التحويل يف تراثنا القدمي -
 .                     بعد ظهوره لدى الغرب  إالكبري من طرف الباحثني العرب 

دمي الذي ينطلق من التحويلية مبفهومه يف النحو العريب الق ةالتوليدييكاد يقترب مصطلح التحويل يف النظرية  -
 .البنية السطحية و ةالبنية العميقحد كبري  إىل يشبهانمها و ،الفرعنظرية األصل و

كذا حتديد و ،السطحية مع اختالف يف جتريد البنية العميقةنية العميقة ولقدامى ملفهومي البإقرار النحويني ا -
 .البنية السطحية  إىلالقواعد اليت يتوصل ما 

هذه  ،الفرعالنحو قائمة على ثنائية األصل و هذا انطالقا من أن معظم أبوابو ،أنواع التحويل يف النحو العريب كثرية
  :لكن سأحاول أن أذكر أمهها –البنية السطحية البنية العميقة و" تشومسكي " ية ثنائ تقريباتقابل  اليتالثنائية 
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   التأخري والتقدمي (الترتيب (. 

   الزيادة. 

   احلذف. 

   احلركة اإلعرابية. 

   التنغيم. 

  االستبدال.  

   التوسع. 

 االختصار. 
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  :املنظور التوليدي التحويلي من اجلملة العربية :رابعا

ن اعتمادها النحو أساسا متينا يف التحليل اللغوي احلديث تأثر عدد كبري مواللغوية " تشومسكي " مع تطور نظرية 
من حاول وصف اللغة م  تأثرهم كان متفاوتا فمنهو ،بالفرضيات اليت تفرعت عنهااحملدثني العرب هلذه النظرية و

أبرز من تأثر  إىليلي  سوف نتطرق يف ماو ،حيث تناول ظاهرة فقط ،منهم من كانت حماوالته جزئيةو ،العربية شاملة
عبد القادر ،حممد علي اخلويل ،ميشال زكريا :هموالم كانت شاملة واحبكم أن حم ،بالنظرية التوليدية التحويلية

 مازن الوعر  ،الفهري

  دراسة حممد اخلويل:  

" فلمور  زتشارل" منتفعا بفرضية  ،أساس القواعد التحويليةتعد دراسة اخلويل أول حماولة لوصف النحو العريب على 
 .مجلة 52قد أقام دراسته على عينة من تراكيب العربية بلغت و ،يف مرحلتها الثانية" تشومسكي " املطورة عن نظرية 

   :تتألف من مخسة قوانني هيو.... الفرضيات مالئمة للعربية  يرى الباحث أن هذه الفرضية من أكثرو

 جوهر+ مساعد ) + مشروطة (ملة                         اجل.  

       ا الكلمات اليت تربط هذه اجلملة وسابقتها و ،روابط خارجية                        املشروطة يقصد
 ...على  بناءاو ،هلذا :مثل

       ( أداة ) + ( مكان )+ ( مفعول به غري مباشر ) + ( حمور + ( فعل                        اجلوهر + (
 )فاعل 

      االمسيةالعبارة                       احملور  

   1.مجلة + اسم ) + ال ( معرف + حرف جر                           االمسيةالعبارة 

مجلة ( ذلك أن كلمة  ،حيث غري موضع مجلة ليصبح بعد اسم ،ويذكر أن اخلويل أدخل تعديال على القانون اخلامس
 2.بعده  تأيت فإاإذا كانت صفة السم يف العربية ) 
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" فلمور " اليت وصف ا فرضية  بالبساطةالقوانني التحويلية اليت وضعها مل تتسم  أنخالصة القول يف عمل اخلويل و
هذا  أنكما ... التوسع و االستبدالاحلذف و :ا عند التحويليني مثلفقا ملوكلية  مل حيصرها يف أطرإذ  ،كثرية أاكما 

ضعت لوصف لغة اخلويل استعمل فرضية و أنمث  ،يف الدراسات اللسانية االقتصادوال يتواءم مع مبدأ  ،يعقد القواعد
 1.أخرى 

تبار عااألفعال املساعدة ومثال ال حتوي ختتلف يف بعضها فالعربية اللغات تتوافق يف بعض السمات و إنومن املعلوم 
 .املعىن  أمهلع وضياهتماما كبريا بالقواعد ف أوىلاخلويل  أنكما  ،)فاعال ( املرفوع ) كان ( بعد  االسم

 التأليفهذه النظرية بالدراسة و أولوايعد الباحث ميشال زكريا من الباحثني الذين  :دراسة ميشال زكريا، 
اجلملة ( قواعد اللغة العربية ووالتحويلية التوليدية ية األلسن" حيث ميهد يف كتابه  ،للجملة تهلكن ما يهمنا هو دراس

قسمني امسية والفعلية  إىلقسمتها مفهوم اجلملة عند النحاة العرب وللخطوط األساسية للنظرية مث يعرض ) البسيطة 
) + فاعل ( فا + ) فعل ( ف  :وفق منط معني هوالفعلية اليت يعدها اجلملة الوحيدة يف العربية  إىلمنتهيا  االمسية لغييو

ركن اإلسناد  :م على ركننيأما مؤلفات اجلملة عنده فتقو 2.هو الترتيب األساسي يف البنية العميقةو) . مفعول (مف 
 :نه القاعدةيأما ركن اإلسناد فتب ،وركن التكملة

  .  ركن حريف + ركن امسي + ركن امسي + ركن فعلي                        ركن اإلسناد     

  ارور                    وجار +      مفعول  +    فاعل      + فعل                                           

ارور يف ركن  االسم أما ،اجلملة بأكملها إىلتعود  إمنا ،ركن التكملة فيتألف من عناصر ال تربط مباشرة بالفعل أما 
( :ميثل ملا ذكره  بقوله تعاىل أنميكن و ،تاركا وراءه ضمريا االبتداءموقع  إىلالتكملة  فال ميكن نقله      

                                             

   ( رور ر وا، فاجلا ) يكون  أناألغلب يف احلال و ،ا يقعان يف موضع احلالهمبوصف ،ركن تكملة) يف زينته

 .يترك ضمريا يف املوقع املنقول منه  أندون  ،يف زينته خرج على قومه :جيوز يف الكالم ت، بالذاةفضل
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 ،ما ينتج عنهو ،لزومهزمنه وتعديته و :مسات للركن الفعلي تبني مستخدمايصف زكريا البنية العميقة للجملة العربية و
 . تأنيثهومجعه وتذكريه و ،تثنيةو إفرادهتعريفه وتنكريه و :تبني االمسيويستعمل مسات أخرى للركن 

 :أمثلته اليت أوردها منانه يعمل عمل الفعل يف اجلملة و إىلذاهبا " النعت " خيتم حديثه عن اجلمل بتناول موضوع و
الذي  :مبعىن) القاتل ( يف ) ـال(  أنمتكئا على  –جاء الرجل الذي قتل زيدا  :بنيته العميقةو ،جاء الرجل قاتل زيدا

 1.قتل 

 دراسة عبد القادر الفاسي الفهري:  

إلشكال من أجل حل ا"  نبريزن" األمريكية  للباحثةنظرية املعجمية الوظيفية الانطلق الباحث يف وصفه للغة العربية من 
وصف  إعادةجيب  بأنهمعناها معتقدا بني صورة اجلملة و إقامتهاما العالقة اليت ميكن  :هواألساس لكل نظرية حنوية و

  :أقسامسانيات ثالثة يقسم البحث يف اللليست هي اللغة املوجودة حاليا و سيبويه عربية ألناللغة العربية 

 . لسانيات الظواهر  :وصفي  -

 . يؤرخ للفكر اللغوي العريب  :يخيتار  -

اجلديد يف نظرية الفهري و، النماذج احلديثة وترمجتها إىلنقل بعض مفاهيم من التراث  إمكانية :مييستبا  -
  :بذا تكون مكونات اجلملة هيالوظيفي و إضافة املكون

 :هو يرى أن أصل الرتبة يف العربية من منطو ،املكون الداليلو ،املكون التحويليو ،الوظيفياملكون و ،املكون املركيب
 2. 2مف  1ف فا مف 

عملية صورية  بأنهيصفه و )focalisation(ري تبئال :يعرض الفهري مصطلحات جديدة ضمن الدرس اللساين منهاو
أو احلرفية أو الوصفية من مكان  االمسيةكاملركبات  ) major category (الكربى  املقولةيتم مبقتضاها نقل 

"  :أي مكان البؤرة حنو) خارج ج ( مكان خارجي  إىل) أي داخل ج ( داخلي              

".3   
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ميني  إىلتفكيك  :هو باعتبار اجلهة نوعانو dislocationظاهرة التفكيك ،يعاجل الفهري ضمن قضية  الرتبةو
       :يسارها حنو وإىلاجلملة 

  زيد ضربته. 

  ضربته زيد 

موقع  إىلمن موقع داخلي ) زيد ( حيث نقل العنصر املفكك  ،اليمني تولد عن طريق حتويل نقل إىلتفكيك )1(ففي 
 .ترك مكانه أثرا ضمرييا و ،خارجي

املصدر الذي  إعراب ،ةترث البؤر أنيشترط فيه  إذ ،إعرابيةري عن التفكيك يف أن األول مقيد بقيود ئخيتلف التبو
 .العنصر املفكك فيكون مرفوعا دائما  أما ،انتقلت منه

   referential Bindingبط اإلحايل  رال" ومن القضايا األساسية يف تركيب اجلملة اليت عرض هلا ظاهرة _ 
عدم تطابقه تطابق الفعل وو،ةرتب املكونات األساسية داخل اجلمل :اللغات ختتلف باعتبار أنعهد لذلك ببيان و
 1.اختيارية  أو إجباريةمسألة بروز الضمري الفاعل بصفة و ،العددو اجلنسفاعله يف صفات و

والعائدية   ،controlاملعجم املراقبة اإلحالية التوافق بني النحو و إطاراليت تناوهلا يف  ،أيضا ،من القضايا املهمةو
anaphora، اقد وصفها ونعرضو ،ددا من الظواهر تتمحور حوهلاع ألن ،ركزية يف التركيب العريبممسألة  بأ 
 ،اإلحالية بينهاو ةالتركيبيالعالقة د مكونات اجلملة ودوره يف حتديباحملمول و ترتبط ،من هذه الظواهر ،لظاهرة واحدة

 :يعرض الفهري للتركيبني

  .كان زيد راكبا°                                  .جاء زيد راكبا ° 

حال ملحقة غري ضرورية لسالمة   )1(يف ) راكبا ( فالصفة  ،ليةماحلالوظيفية و :البنيتنييفرق بينها على مستوى و
محلية فضلة فهي   )2(يف)راكبا ( أما الصفة ،لية للفعلمهي ال تنتمي للبنية احلو ،البنية الوظيفية للجملة

complement predicate  ا ال تقوم اجلملةتنتمي للنسبة احلملية للفعل و)  كان( لفعل املراقبةأنأي ، بدو 
  2.ال يقتضيها الفعل
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املراقبة العائدية وهي اليت وهي خاصية للفضالت احلملية و ،املراقبة الوظيفية :مييز الفهري بني نوعني من املراقبةو
                                                                                                                             1. تصادفها مع األحوال 

  :دراسة مازن الوعر

  .1979"لتر كوك او" انتفع يف حماولته بالنظرية الداللية التصنيفية اليت وضعها 

هذه القسمة قائمة على وجوه  التركيب االمسي وأنالتركيب الفعلي و :التراكيب يف العربية قسمان مها أنيرى 
متثل حجر األساس يف النظرية ) ف ( والفضلة ) م إ( إليهاملسند و) م(مفهوم املسند  أنو) ... تداولية ( ماتية غبرا

ما تنتظم هذه األركان وعند) إس ( كونات تدعى اإلسناد امل العالقة اليت تربط بني هذهو ،اللسانية العربية للتراكيب
  :هكذا ،)ك ( فان احلاصل اللغوي سيكون كالما 

 .) ف ... م إ...م ( التركيب الفعلي  

 .) ف ... م ... م إ (  االمسيالتركيب  

  2.املعمول نظرية العربية هو مفهوم العامل واحلاسم يف الواملفهوم املهم  أن إىلويشري 

" مسى هذا الركن تراكيب مشتقة جديدة و إىلحيول التركيب األساسي يف اللغة العربية  أنكنه مث قدم ركنا أخر مي 
ذا تكون القاعدة التالية هي اليت تولد و.... ام وأداة نفي أو أداة شرط أداة استفه :يكون أنميكن و" األداة 

 :التراكيب األساسية يف اللغة العربية

    .إس-أد ك 

  .إسناد –أداة            الكالم        

يتألف من زيد يف املكتبة و ،زيد شاعر :هو التركيب الكوين يف حنو يالفعلواالمسي يضيف تركيبا أخر اىل التركيبني و
 . اجمرورقد تكون امسا أو صفة أو جارا و) × (املقولة  أنحيث " ) × "  م     م إ ... إس ( 
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يف " ك كو" للتركيب اللغوي مستخدما األدوار الداللية  اليت اقترحها )املقدرة ( البنية العميقة يقرر الوعر انه سيصف 
) مو ( موضوع  ،)مك ( مكان  ،)مس ( مستفيد  ،)مج ( جمرب  ،)ف ( فاعل  :هيمنهجه الداليل التصنيفي و

 1:مه احلركات اإلعرابية وفق الشكل التايلااستخد إىلباإلضافة 

 أضارب عيسى موسى                                                            

  ك                                                                      

  إس                                                                                    أد                        

                         ف                 م إ   استفهام              م                     +                
    م علم                 اس                    اسم علماسم فاعل                                                                   -

 نصب+مو+عيسى                         رفع+فا+فعل حركي                موسى+ضارب                                       

ففي التركيب  :الكونيةو االمسية يف التراكيب العربية الفعلية والتأخريالتقدمي و ةالوعر قضيهذا التصور يعاجل  إطاريف و
يساره ضمن نطاق  إىلميني الفعل أو  إىل ،حركة مسموح ا) ف( احلركة التحويلية للفضلة  أنالفعلي يبني الباحث 

 .داليل  لبس إىلأدت  إذاهي غري مسموح ا و ،حركتها اإلعرابيةها الداللية وتفيوظباإلسناد حمتفظة 

 .فتكون ضمن تركيب اخلرب) ... ن  –م إ  –م  –م إ (  :ذي اخلرب الفعلي االمسيةاحلركة التحويلية يف املركبات  أما

شاعر زيد  :البنية العميقة للتركيب الكوينو ،شاعر زيد :التراكيب الكونية فالذي يتحرك فيها هو اخلرب أيضا حنو أما
  .شاعر زيد ) هو ) ( يكون (  :هي

) هل ( الذي حيدث بواسطة اهلمزة و :التصديقي :بقسميها االستفهاميةالتراكيب والسابقة  أنظارهيعاجل ضمن و
  2.األخرى  االستفهامالتصوري الذي حيدث بأدوات و
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  :أنالكالم هي  ةوصفو

كما انه طبق النظرية املعدة للغة أخرى على  ،بكثرا كما وصف نظرية فلمورو  ،أعمال اخلويل مل تتصف بالبساطة° 
 .العربية مباشرة 

يشتق منه الفعل خمالفا بذلك أراء النحاة و ،فهو يعد النعت وصفا االضطرابأعمال ميشال زكريا ببعض  متيزتو° 
من  االشتقاقلفهم أيضا يف خاو ،الصفة املشبهةسم املفعول وااسم الفاعل و :القدامى الذي يطلقون الوصف على

 . أن أصل املشتقات الفعل أو املصدر نعلم حنن و ،النعت

أما دراسة عبد القادر الفهري شاملة أكثر من سابقتها للغة العربية مع العلم بأنه ال جيب أن يدعى بأن معطيات ° 
 .النحاة القدامى ناقصة وال تصلح للدرس احلديث 

برهن على صحة ما يدعو و) ف   فا  مفا ( لية ذات النمط فعاجلملة عند الفهري ذات البنية الواحدة وهي البنية ال
هو ما ال و االمسيةنفي وجود اجلملة و ،املراقبة العائديةري والتفكيك والربط اإلحايل واملراقبة الوظيفية وئبصور كالتب إليه

هناك اجلملة و) مف ف فا (  مل مجال من النوع مميزاا فهناك اللغة اليت حتخصائصها ولكل لغة  ألن ،يوافق فيه
 .  باالسماملصدر  االمسية

  .التأخري اعدة حتويلية واحدة هي التقدمي وقاصرة بعض الشيء ألنه درس ق فكانتولة الوعر اأما حم°
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  .دراسات يف املدونة :خامسا

 ،األول أصحو" جرزا " قوله  إىلروي عن فرقة أن أول السورة نزل باملدينة املفسرين و هي مكية يف قول مجيع :متهيد
  .وقي ا فتنة القربقرأ ا أعطي نورا بني السماء واألرض و من :روي يف فضلها من حديث أنس أنه قالو

بني البيت ضاء له من النور بينه ومن قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة أ :رمي عن أيب سعيد اخلدري قالايف مسند الدو 
  1.العتيق 

من حفظ عشر آيات من أول سورة (:قال –سلم صلى اهللا عليه و –ء أن نيب اهللا أيب الدردايف صحيح مسلم عن و
  2).الكهف عصم من الدجال

 يعين الدجال –فمن أدركه (  :قال –سلم صلى اهللا عليه و –ن نيب اهللا أمن حديث النواس بن مسعان  أيضايف مسلم و
   3).فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف

  110.4فمدنية وآياا 101إىل اآلية 83ومن اآلية  28إال اآليات سورة الكهف مكية 

على )  107،110(ومن ) 28(وآية رقم ) 8-1(أوهلا  :سورة الكهف مكية واستثىن بعض املفسرين بعض اآليات
فإذا  ،لهاحيتاج إىل دليل  آلن األصل أن السور املكية مكية كلها وأن املدنية مدنية ك االستثناءولكن هذا  ،أا مدنية

  .فالبد من دليل استثناء رأيت 

                                                             
يف فضل سورة الكهف ،عن أيب سعيد اخلدري موقوفا عليه،وأخرجه البيهقي  مرفوعا  : يف كتاب فضائل القرآن باب) 3407(موقوفا  الدارمي أخرجه-  1
ذكر أعاله والثانية  ما إحدامهامن حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعا ، و أورد البيهقي روايتني للحديث )  399/  2( واحلاكم يف املستدرك ) 249/ 3( 
) 6471، 6470) (صحيح اجلامع ( إسناد كال من الروايتني فانظر  األلباينوهي رواية احلاكم ، وصحح الشيخ )) أضاء له النور ما بني  اجلمعتني ((

  .)626(اإلرواء 

  .يف كتاب صالة املسافرين وقصرها ، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ) 809(أخرجه مسلم " صحيح-  2

اجلامع ألحكام القرِآن تفسري : القرطيب . معه  كر الدجال وصفته وما>: يف كتاب الفنت وأشراط الساعة ، باب ) 2937(أخرجه مسلم " صحيح-  3
: مصر ص  دون السنة ، 9اجلزء ) ط(عماد زكي البارودي وخريي سعيد ،املكتبة التوفيقية ، :هاين احلاج ، حتقيق وختريج األحاديث :تقدمي  –القرطيب 

286.  

ص :  5ت ، ج/ط ، د/تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي ،دار املصحف ، د:سعود حممد بن حممد العمادي  الأيب  4-
202.  
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(( :واملكي ما نزل قبل اهلجرة واملدين ما نزل بعد اهلجرة حىت وإن نزل بغري املدينة مثل قوله تعاىل         

                       (( فقد نزلت بعرفة عام حجة ، سورة املائدة:3االية

  1.الوداع

من حفظ (( :قال –فقد مساها الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،أخذت السورة امسها من قصة أصحاب الكهف-
  ))عصم من فتنة الدجال  ،من آخر الكهف((  :ويف رواية ملسلم)) عشر آيات من أول سورة الكهف 

  مجيع املفسرين  هي سورة مكية يف قول -

  .نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى  -

  وهي  الثامنة والستون يف ترتيب الرتول  -

  .نزلت مجلة واحدة  -

  )).احلمد هللا (( هي إحدى مخس سور بدأت جبملة  -

قصة و ،تروي السورة أربع قصص من روائع القصص القرآين وهي قصة أهل الكهف :يغلب عليها الطابع القصصي -
  2.قصة ذي القرنني و ،قصة موسى مع اخلضرو ،صاحب اجلنتني

  :سبب الرتول

، وازدياد عدد املسلمني معه- وسلمصلى اهللا عليه -أن املشركني ملا أمههم أمر النيب، جاء يف تفسري التحرير والتنوير
اليهود باملدينة  أحبار إىلمعيط  أيبوعقبة بن ،فبعثوا النضر بن احلارث،كثر تساؤل القبائل العربية عن أمر دعوته و

سلوه عن : اليهود أحبار مفقال هل،)أي صفام وعالمام( األنبياءباعتبار معرفتهم علم ،يف دعوته  رأيهم يسألوم
؟ أمرهمما كان  األولسلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر ، ن فهو نيب وان مل يفعل فالرجل متقول  أخربكمثالث؟ فان 

 إىلشرقا وغربا؟وسألوه عن الروح ما هي ؟ فجاء مجع من املشركني  األرضجل الطواف الذي طاف وسلوه عن الر
أخربكم مبا  –سلم وصلى اهللا عليه  –فسألوه عن هذه الثالثة فقال هلم رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا

                                                             
  .07ه ، السعودية ،ص  1423 ، 1تفسري القرآن الكرمي ، دار ابن اجلوزي للنشر و التوزيع ، سورة الكهف ، ط : حممد ب، صاحل العثيمني  1-
  .  251ص  – 15ج  1984تفسري التحرير و التنوير الدار التونسية للنشر ، تونس : حممد الطاهر بن عاشور  2-
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 –فمكث رسول اهللا . قل إن شاء اهللا مل يو) نزول الوحي حبسب عادة يعلمها هو ينتظر وقت و( غدا  سألتم عنه
عدنا و :قالوايوما فأرجف أهل مكة و مخسة عشر :إسحاققال ابن و ،ثالثة أيام ينتظر الوحي –سلم وصلى اهللا عليه 

صلى اهللا عليه  –ك الرسول اهللا حىت أحزن ذل ،قد أصبحنا اليوم عدة أيام ال خيربنا بشيء مبا سألناه عنهحممد غدا و
  1.سورة الكهف بمث جاء جربيل عليه السالم  ،عليهسلم وشق و

   :والت لبلورة سورة الكهفاثالث حم)) مفتاح بن عروس ((قدم الباحث   :بنية سورة الكهف -

   :بنية السورة عند الرازي –أ 

   1                 2                             3                               4                 5                      6  

    ةخامت .       قصة ذي القرنني. قصة موسى  . من املشركني األغنياءرد على  .    الكهف أصحابقصة  .  مقدمة 

  

  ارتباط باملقام     ارتباط باملقام               ارتباط باملقام                    ارتباط باملقام                                    

  كن      جواب على سؤاليجواب على سؤال       اقتراح ترك املؤمنني الفقراء كشرط      مقترح السؤال مل                    

  صائبا             إلميان األغنياء                               

  .اليسار إىلمن اليمني  األجزاءفواصل هذه 

1     2                                    4                         3   6                   5    
                                               

 أحدا....وعرضنا     مجعا...ويسئلونك          صربا...قال موسى وإذموئال       ....واتل شدا       ر... حسبت أم                     احلمد هللا

يعود يف حصيلة أخرى عند و)) حي إليك وواتل ما أ((  :تفسري قول تعاىل إىليشري الرازي يف إشارة أوىل حني يصل 
 :لريبط اجلزء الثالث مبقام يقول....)) دم فسجدوا إال إبليس إذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلو((  :تفسريه لقوله تعاىل
  2.اخلضر كالم واحد يف قصة واحدة قصة موسى و إىلأعلم أن هذه اآلية 

                                                             
  .  243/  242املرجع نفسه ص : ينظر الطاهر بن عاشور  -  1

ه  1420شعبان  14العدد ) ملتقى علم النص ( ، جامعة اجلزائر اآلدابجملة اللغة و) ورة الكهف منوذجا س( يف عالمة النص باملقام : مفتاح بن عروس -2
  300م ص  1990ديسمرب  –
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                                                            1 :بنية السورة عند الطاهر بن عاشور –ب 

  خامتة. قصة ذي القرنني              +متهيد.                   تذييل    +الكهف  أصحابقصة . مقدمة      . 

  

 القران وحي من  أنتقرير        قصة موسى مع العبد                                   الكتاب                       إنزالمتجيد على                   

 رسوله إىلاهللا تعاىل              الصاحل                                 .                                            على النيب                           

 رد العجز على الصدر

  2:بنية السورة عند سيد قطب –ج 

  :يركز سيد قطب يف تفسري للسورة على نقطتني هامتني 

 ...) الفكر ومنهج النظر و ،تصحيح العقيدة( يرتبط باألمور العقدية احملور املوضوعي للسورة )  1( 

                              :بناءا على  النقطة حيصل علىعلى هذه السورة و يقصصالالعنصر  ةغلب) 2( 

  . تقسيم السياقات حبسب املوضوعات  :الكهف     

1               2                                      3                             4                             5  

 

            آخر..ويسئلونك         مل تستطع   ....قال موسى وإذموعدا                             ..ويوم نسري                                أمالخري ..احلمد هللا     واصرب نفسك

السورة                                   عليه صربا                                                              ملتحدا                                                    ..

                                             

  

 

  مل تذكر هذه احللقة من قصة موسى يف                  بالكالم عن الباقيات      2انتهاء                          تقرير للقيم يف      تصحيح العقيدة  

  يف هذا املوضع إالالقران كله                          الصاحلات                                         ميزان العقيدة                                 

                                                             
  303ص : املرجع نفسه  1-

  305/  304ص : املرجع نفسه - 2
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 1:وعلى ضوء النقطة الثانية حنصل على

 

 

  قصة ذي القرنني         خامتة     قصة موسى          إشارة إىل قصة ادم                +   قصة أصحاب الكهف          مقدمة  

 تعقيب+ دون تعقيب                 تعقيب     +وإبليس          تعقيب                                        

  

 

                                                             
  . 306ص:   املرجع السابق 1- 



  
  
 

  :الفصل األول 

أمناط التحويل باحلذف يف  
  التراكيب اإلسنادية ودالالا
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 .احلذف لغة واصطالحا: أوال

  :لغة 

  :يف لسان العرب يف مادة حذف ما يلي  جاء

ما حذف من شيء فَطُرِح، وجاء فيه أيضا ما يفيد قَطْف : قطَعه من طرفه، واحلُذافة: حذَف الشيء حيذفُه حذْفًا
  .1، والضرب عن جانبٍالرمي عن جانبٍ: الشيء من الطرف، كما يحذَف طَرف ذَنب الشاة، واحلذف

احلذف مصدر حذف عند أهل العربية يطلق على إسقاط و.... ومن شعره أخذه ، ا أسقطهحذفه حيذفه حذف
ون من آخر فاعالتن النخفيف من آخر اجلزء كحذف التاء و فعند أهل العروض يطلق على إسقاط سبب،خمصوص

  : عة املخزوميمنه قول عمر بن أيب ربيفيصري فاعال وينقل إىل فاعلن و

 .هل خيفى القمر قد عرفناه و....  قالت الصغرى وقد تيمتها 

أهل البديع على  عندو، أي أتاين زيد، زيد: فتقول، من أتاك: عند النحاة على إسقاط ما دل عليه دليل كما إذا قيلو
 : هو أن يأيت املتكلم بألفاظ مهملة أي غري منطوقة كقول الشاعراجلناس العاطل و

 .املراد وما أراه سؤله و  ....  اهر حرم ملس الوساد كم س

إجياز احلذف عند البيانيني هو ما حصل فيه إجياز الكالم حبذف كلمة و، واجلناس احملذوفيقال له جناس احلذف و
 .اسأل أهل القريةأي و" سأل القرية اليت كنا فيها او"  : حنو

 : ذف مجلة كقول الشاعرحبأو 

  .إن ظاملا أبدا أو مظلوما ....  طرف ال تقربن الدهر آل م

ال واحلذف إسقاط الشيء لفظا ومعىن، واإلضمار إسقاط الشيء لفظا .... أي إن كنت ظاملا وإن كنت مظلوما 
 .  2معىن  

                                                             
  ).ف،ذ،ح(مادة ، 2005، 4/ط،دار صادر للطباعة والنشر والتوزيع  ، ت حممد بن مكرم، عربلسان ال: ابن منظور-1
 .  156ص : حميط احمليط : بطرس البستاين -2
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حيث مييل الناطقون إىل حذف بعض العناصر املكررة يف ، احلذف ظاهر لغوية عامة تشترك فيها اللغات اإلنسانية
كما ،  حذف ما قد ميكن للسامع فهمه اعتمادا على القرائن املصاحبة حالية كانت أو عقلية أو لفظية، أو إىلمالكال

                                                                    1. قد يعتري احلذف بعض عناصر الكلمة الواحدة فيسقط منها مقطع أو أكثر 

  :ال خيرج عن معان ثالثوالقطع ،قاط واإلس:احلذف لغة 

  .قطَعه من طرفه: حذَف الشيء يحذفه؛ أي: القَطْع؛ إذ نقول كما جاء يف لسان العرب

  . قطَعه: قطَف الشيء يقطفه؛ أي: "القَطْف، وهو أيضا مبعىن القطع؛ كما ذَكَر صاحب اللسان

 .الطَّرح؛ إذ إنه ال يحذَف شيء إالَّ طُرِح، والطَّرح كذلك اإلسقاط

 2.إسقاط وطرح جزٍء من الكالم أو االستغناء عنه؛ لدليل دلَّ عليه، أو للعلم به وكونه معروفًا: اصطالحاو

  . االصطالح وبذلك يلتقي احلذف يف اللغة و، إسقاط جزء من الكالم لدليل

الكالم القليل إن كان  :قال اء الدين بن النحاس، إجياز احلذفو، مها إجياز القصرو، احلذف هو أحد قسمي اإلجيازو
إجياز احلذف عند أيب هالل العسكري هو احلذف املضاف أو الفعل أو و، بعضا من كالم أطول فهو إجياز القصر

 . ال يكون فيه حذف و، كثري املعاينتفهو تقليل األلفاظ و، أما إجياز القصر، إخل.... جواب الشرط 

الفرق و، قد يشبه احلذف باإلجيازو، بني اإلجياز بقولهوفمرة فرق بينه ، اضطرب الزركشي يف تعريف احلذفو
اجلامع  خبالف اإلجياز فإنه عبارة عن اللفظ القليل" اسأل القرية و" : أن يف احلذف مث مقدر حنو قوله تعاىل: بينهما

هم قسمان فإن اإلجياز عند، يسمى إجياز القصرو، اإلجياز قسم من احلذف" : مرة أخرى قالللمعاين الكثرية بنفسه و
                            3" .جيز حبذف وو، وجيز بلفظ :

أنه ال بد من تقديره و، من املعلوم أنه ال خالف بني النحويني يف إقرار احلذف كظاهرة لغوية من حيث املبدأو
أي  –تقديره  كما اختلفوا يف، لكنهم اختلفوا يف بعض مواضع احلذف، للوصول إىل املعىن أو إلمتام معاين الكالم

منهم من يرى خلط لبعض النحاة ملفهومي احلذف واإلضمار فمنهم من يعدهم واحدا وقد وقع ومقداره و –احملذوف 
  . اختالفهم

                                                             
  . 64، ص 1998ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي ، الدار اجلامعية للطباعة و النشر و التوزيع ، مصر ، : طاهر سليمان محودة  -1
   .243ص، 1ج،م1980/ه1400، 20ط،القاهرة ،مكتبة دار التراث ، حممد حمي الدين عبد احلميد، ابن مالك  ألفيةشرح ابن عقيل على -2

  .   281 ص،2006، 1القرآن ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ، مصر ،  ط  إعرابيف أصول : هاين الفرنواين  3-
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: الفرق بينهما أن شرط املضمر بقاء أثر املقدر يف اللفظ حنو قوله تعاىل" : اإلضمار بقولهفرق الزركشي بني احلذف و
فاحلذف من حذفت الشيء ،وهذا ال يشترط يف احلذف ،"الظاملني أعد هلم عذابا أليما يدخل من يشاء يف رمحته و" 

 . أي قطعته 

هلذا و، ال حيذف كحذف املبتدأو" قم " من اتصال الفاعل بالفعل أنك تضمره يف اللفظ إذا عرفته حنو : قال ابن جينو
 . ضربت قومك ضربين و: مل جيز عندنا ما ذهب إليه الكسائي يف حنو

هو رأي ابن و –وهو الرأي األرجح واألصح  –الفاعل ال حيذف بل يضمر فقط  يؤكد بأني أن ابن جين يصرح وأ
  1.ال حيذف ألنه عمدة الكالم إن الفاعل يضمر و: ميمون

، قسم احملذوفات إىل أنواع ثالثةو، لكنه انتقد مسلك النحاة يف تقدير احملذوفاتد أقر ابن مضاء احلذف يف اللغة وقو
، أن احملذوف لو أظهر لكان الكالم تاماو، أن احلذف وقع لعلم املخاطب بهو، بل منها نوعا ألن الكالم ال يتم إال بهق
... إن أظهر مت الكالم به و، هو مرادأعط زيدا فتحذفه و: أي" زيدا "  " من رأيت يعطى الناس " ذلك كقولك و
" أبلغ حذفها أوجز وهي إذا أظهرت مت ا الكالم وو، كثرية جدا احملذوفات يف كتاب اهللا تعاىل لعلم املخاطبني او
.2   

 : يقول عبد القاهر اجلرجاين عن احلذفللحذف جند فقرة تصفه وصفا تاما وأنيقا ،البالغي أما من اجلانب اجلمايل و
، من الذكر أفصح، فإنك ترى به ترك الذكر، شبيه بالسحر، عجيب األمر، لطيف املأخذ، هو باب دقيق املسلك( 
هذه مجلة قد  و، أمت ما تكون بيانا إذا مل تنبو، جتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطقو، أزيد لإلفادة، الصمت عن اإلفادةو

 3) . تدفعها حىت تنظر و، تنكرها حىت خترب

ا، واستقْرِها فتأمل اآلن هذه األبيات كله :"ويقصد اجلرجاين ذا القول كما يشري احملقق بعد إيضاح أبيات شعرية 
واحدا واحدا، وانظر إىل موقعها من نفسك، وإىل ما جتده من اللطف والظرف، إذا أنت مررت مبوضع احلذف منها، 
مث قَلبت النفس عما جتد، وألطَفْت النظر فيما حتس به، فإنك تعلم أنَّ الذي قلت كما قلت، وأنَّ رب حذف هو 

  4."جويدقالدة اجليد، وقاعدة الت

                                                             
  . ها قفما فو 117التحويل يف النحو العريب ص : بومعزة  رابح: ، و ينظر  282املرجع نفسه ص : هاين الفرنواين -1
  .  26املرجع نفسه ص : طاهر سليمان محودة  -2
  .  177ص  ،م 2011/ ه  1432ياسني األيويب ، املكتبة العصرية ، بريوت لبنان ، : ت : دالئل اإلعجاز يف علم املعاين : عبد القاهر اجلرجاين  -3
   .182ص : اإلعجازدالئل -4
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  1. احلذف عنصر من عناصر التحويل نقيض للزيادة 

 : هو ما يعرب عنه التحويليون باملعادلة الرياضية التالية) délation( فاحلذف 

  .ب   أ:  أ                      ب  + أ        

 .2 أ     ب:  ب                    ب   + أ       

  .  حذف العناصر املكررة أو اليت ميكن فهمها من السياق واحلذف هو أن مييل املتكلم إىل

 : مثالذف هي اليت قدمها النحو العريب والطريقة اليت يقدمها املنهج التحويلي يف تفسري ظاهرة احل

Richard is as stuborn as our father is. 

   our father stuborn: مأخوذة من البنية عميقة هي) our father(يقول التحويليون إن  

  stuborn    .3: ذلك بقاعدة حتويلية حبذف صفة املكررة اليت هيو

تبقى اجلملة حتمل معىن حيسن و، لغرض يف املعىن، فاحلذف يعين أي نقص يف اجلملة النواة التوليدية االمسية أو الفعلية
                                                                                 4. حتمل امسها الذي كان هلا قبل أن جتري عليها التحويل  و، السكوت عليه

الغري ليس على جمرد التقدير املتعسف ووضعوا له قواعد مبنية على إدراك االستعمال العريب ووقد أدرك حناتنا احلذف و
  . عقالين 

ما أضمرت فيه  لكنك تضمر بعضو، علاعلم أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل حيذف فيه الفو" : يقول سيبويه
جتري هذه األشياء اليت هي على ما يستخفون مبرتلة ما حيذفون من و، تظهر ما أظهرواالعرب من احلروف واملواضع و

 أبل مليكن ويك و: يثبت فيه حنوفليس كل حرف حيذف منه شيء و، مما هو يف الكالم على ما أجرواو، نفس الكالم
 مر أو مر أن يقولوا خذ أو خذ مل حيملهم إذا كانوا يثبتون فيقولون يفعلى أن يفعلوه مبثله و ملهم ذلكمل حيو، أبالو
  5" عد بفقف على هذه األشياء حيث وقفوا مث قس ، يف كل أو كلو

                                                             
  .  117التحويل يف النحو العريب ص : رابح بومعزة : وينظر :  134ص : يف حنو اللغة و تراكيبها : خليل امحد عمايرة -1
  .  223النحوية لدى القدماء ص  االجتاهات: حليمة امحد عمايرة  -2
   . 149م ص  1986/ ه1406، ، بريوت ، لبنانعة و النشرالنهضة العربية للطبا الدرس احلديث حبث يف املنهج ، دارو العريب ونحال: الراجحي  هعبد -3
  .  134المرجع نفسھ ص : خلیل احمد عمایرة  -4

  .  266 – 265ص  ،1ج،الكتاب : سیبویھ : وینظر  151 – 150: المرجع السابق : عبده الراجحي : ینظر 5 - 
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 .غريها بويه يف احلذف أيضا يف األمساء والصفات وهذا هو منهج سيو

اللبس يف املعىن أو يؤدي ه خلل يف اللغة وأن ال يؤدي إىل اإلام وجيب أن ال يتبع، التحويل باحلذف يف اللغة العربيةو
علم بأن املخاطب يفهم  بل جيب أن يكون املتكلم على، فليست كل اجلمل حمتوية للحذف، إىل فساد التركيب

 . بإمكانه أن يتخيله يقدره واحملذوف و

  . معناه  –احلذف  –ا فهم أغراضه حىت يتمجيب أيضان ال بد للحذف من قواعد تسريه ومن  شروط تقيده ولذلك ك

 :شروط التحويل باحلذف : ثانيا

قواعد حتكمه حىت فما شاء للمتكلم بل هنالك شروط وإن من ميزة احلذف كقاعدة حتويلية يف العربية أنه ال حيدث كي
 : يفهم نذكر منها

  : وجود دليل من املعىن على احلذف: أ

  : عددة كقوهلمعرب العلماء عن هذا الشرط بصيغ مت

  .شرط احلذف أن يكون يف املذكور داللة على احملذوف  -

 .ال بد أن يكون فيها أبقى دليل على ما ألقى  -       

 .ال حيذف إال ما دل عليه املنطوق -       

 . إمنا حيذف من الكالم ما دل عليه ما يظهر -       

 . ليلاحلذف ينبغي أن يكون متبادرا إىل الذهن و له د-     

 . ال يصح اإلضمار ما مل يقم عليه دليل-       

  .تدور حول املعىن و، هذه الصيغ كلها متفقة يف املضمونو
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فالق اإلصباح وجعل الليل سكنا " : لكي يتضح ج العلماء يف االلتزام ذا الشرط نورد املثال التايل يف قوله تعاىلو
" فعل الليل " على إضمار فعل دل عليه " القمر " و " الشمس  "نصب : قال الزخمشري،" القمر حسبانا الشمس وو

 1. القمر حسبانا جعل الشمس وو: ،أي

 :أال يكون احملذوف كاجلزء : ب

رأى اجلمهور أما ال حيذفان وإمنا يستتران يف الفعل وكذلك ال حيذف ونائبه  النحاة مبا هو كاجلزء الفاعل ويعين 
 2. ء كاجلزء بالنسبة ألفعاهلا فال حذف فيها إال مع األفعال ا كانت هذه األمساومل ،اسم كان

هو عدم احلذف من قبل املانعني غري دقيق بالنسبة للفاعل ألن هنالك مواضع قياسية ورد بيد أن إطالق هذا الشرط و
  : فيها احلذف نذكر منها

 . فاعل املصدر -

 . الفاعل الذي حيذف اللتقاء الساكنني -

 " أبصر أمسع م و" ليه حنو قوله تعاىل التعجب إذا تقدم له نظري يدل ع يف) أفعل ( فاعل -

 . حذف الفاعل فيه مشهور و، إسناد الفعل إىل نائب الفاعلعند -

إذا أصل ، هند الذي يعرب فاعال ليس كذلك عند التحقيق: ما قام إال هند فلفظ: عند إقامة البدل مقام الفاعل حنو-
 . هند ما قام أحد إال : الكالم

 3. الزائدة " ما " إذا اتصل ا ) طال قل وكثر و( فاعل -

 :عدم نقض الغرض  –ج 

، ألن املؤكد مريد للطول، لذلك ال حيسن احلذف مع التوكيدو، االختصار غالباتحقيق والغرض من احلذف هو ال
  .احلاذف مريد لالختصار و

                                                             
مكتبة القرآن للطبع والنشر ، الكرمي احلذف البالغي يف القرآن: و شادي مصطفى عبد السالم أب: ينظر و.  283املرجع نفسه ص : فرنواين هاين ال -1
  .  30التوزيع ، دون سنة ص و
  .  136املرجع نفسه ص : طاهر سليمان محودة   -2
  .  157املرجع نفسه ص : طاهر سليمان محودة   -3
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الذي رأيته نفسه : إمنا يقالتوكيده وحبذف العائد و، الذي رأيت نفسه زيد: لتناقض الغرض منع األخفش أن يقالو
  1.زيد 

   : عدم اللبس –د 

أو حذف مجلة أو أكثر من الكالم إىل اللبس على ، ينبغي أال يؤدي حذف عنصر أو أكثر من عناصر اجلملة
فإذا عدمت القرينة . لذلك كان اشتراط القرائن املصاحبة للكالم ألن املخاطب يدرك ا العناصر احملذوفة و، املخاطب

 2. مررت بطويل : حنو... أو كانت غري كافية لتقدير احملذوف مل جيز احلذف ألنه يؤدي إىل الوقوع يف اللبس 

 : أال يكون عوضا عن شيء حمذوف -ه

" كان " الزائدة اليت عوض ا عن " ما " فال جيوز حذف ، ال جيوز أن حيذف لفظ جيء به عوضا عن حمذوف
إن : أي، افعل هذا إما ال: من قوهلم" ال " كما ال جيوز حذف ، أما أنت منطلق انطلقت: حدها يف حنواحملذوفة و

   3.استقامة ألا عوض عن حرف حمذوف يف كل منها ال جيوز حذف التاء من عدة وإقامة و، كنت ال تفعل غريه

 :أدلة احلذف :ثالثا

 : ينقسم احلذف إىل ستة أقسام كالتايل 

ذلك كقولك ملن رفع فيستنتج أنه ال يتم إال مبحذوف و، النظر العاموهو حيصل من النظر إىل املعىن و :دليل حايل-
  4.أي سلمنا سالما " سالما : إذا دخلوا عليه قالوا" : منه قوله تعاىلو، اضرب زيدا: أي، زيدا: سوطا

قيل للذين اتقوا ماذا و" : له تعاىلمنه قوأي اضرب زيدا و. من أضرب ؟ زيدا: ذلك كقولك ملن قالو: دليل مقايل-
أي سالم عليكم أنتم قوم " قال سالم قوم منكرون " : ومنه قوله تعاىل، أي أنزل خريا" أنزل ربكم قالوا خريا 

 5" . منكرون 

                                                             
  .  138املرجع نفسه ص   1-
  .  141املرجع نفسه ص   2-
  .  144املرجع نفسه ص  - 3

األوائل للنشر و التوزيع : يني داللة تراكيب اجلمل عند األصول: ، موسى بن مصطفى العبيدان  286املرجع نفسه ص : هاين الفرنواين : ينظر   4-
  .  262ص ، 2002,1ط ، حلب واخلدمات الطباعة، 

   . 286ص : املرجع نفسه : هاين الفرنواين : ينظر   5-
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هل ينظرون " : ذلك على حنو قوله تعاىلالكالم عقال إال بتقدير حمذوف و ذلك حيث يستحيل صحةو: دليل العقل-
األوىل قدره ابن " ربك " فال بد من تقدير حمذوف قبل " تيهم املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات ربك إال أن تأ

 . أمر ربك : عباس

: ذلك كقوله تعاىلعلى تعيني احملذوف من دليل آخر ولكن يستدل و، وقد يدل العقل على حمذوف" : قال السيوطي
يستدل عليه بالتصريح و" اهللا " ذوف قبل لفظ اجلاللة ل على وجود حمفالعقل يد" رسول من اهللا يتلو صحفا مطهرة "

 1" . ملا جاءهم رسول من عند اهللا و" : به يف قوله تعاىل

ذلك ألم كانوا أخربوا و، فال بد من تقدير حمذوف" لو نعلم قتاال التبعناكم " : ذلك حنو قوله تعاىلو: دليل العادة-
أي مكان قتال ، مكان قتال" :جماهد " لذلك قدره يقولوا إم ال يعرفون القتال و م أنمن العار عليهو، الناس بالقتال

 2.عدم اخلروج للقتال خارجها بالقتال يف املدينة و –صلى اهللا عليه وسلم  –روا على النيب يدل عليه أم أشاو، صاحل

فإن كانت ، ذي جعلت التسمية مبدأ لهفيقدر احملذوف حسب الفعل ال" بسم اهللا " ذلك حنو و: الشروع يف الفعل -
حديث و"  بسم اهللا جمراها " : قد جييء التصريح باحملذوف حنوو. بسم اهللا أقرأ : عند بدء القراءة يكون التقدير

بدأت أو ابتدائي بسم اهللا : قدر النحاة احملذوفو" بسمك ريب وضعت جنيب :"   - صلى اهللا عليه وسلم  –الرسول 
 3. احلديث ول أرجح بدليل اآلية وكائن بسم اهللا واأل

لك حبديث الرسول صلى اهللا يستدل على ذأي أكل امليتة و" عليكم امليتة  إمنا حرم" : و ذلك كقوله تعاىل: الشرع -
                                                                          4. أفاد تقدير هذا احملذوف إباحة سائر وجوه االمتناع األخرىو" إمنا حرم أكلها " : سلمعليه و

  :هنالك من أضاف دليلني أو قرينتني تدل على حذف مها و

األنثى باألنثى م القصاص يف القتلى احلر باحلر والعبد بالعبد وكتب عليك" : هي حنو قوله عز وجلو: القرينة اللفظية -
  . األنثى مقتولة باألنثى و، بد مقتول بالعبدالعو، احلر مقتول باحلر: فقد علم القصاص أن املراد" 

                                                             
 ،طاهر سليمان محودة املرجع نفسه صو 198املرجع نفسه ص : العبيدان  ينظر موسى بن مصطفىو 287ملرجع نفسه ص ا: ينظر هاين الفرنواين  - 1

133  .  
  . 28املرجع نفسه ص : شادي  أبوينظر مصطفى عبد السالم و 288املرجع نفسه ص : الفرنواين ينظر هاين  - 2
  . 29املرجع نفسه ص : شادي  أبوبد السالم ينظر مصطفى عو 288املرجع ص : هاين الفرنواين ينظر  - 3
  .  289املرجع نفسه ص : ينظر هاين الفرنواين  - 4
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: قولكلك رغبة أو ميل إىل التزكية ؟ و هل: التقديرو" هل لك إىل أن تزكى " : حنو قوله تعاىل: القرينة املعنوية -
 1. أنا ملتق: يقدر فيه، خرجت فإذا أنا باملهنئني

 : كثرية نذكر منهاوللحذف أسباب متعددة و

و كثريا عند النحاة حبيث يبدو أكثر األسباب اليت يفسرون ال يبدتعليل احلذف بكثرة االستعم: كثرة االستعمال – 1
  2.يف ضوئها هذه الظاهرة 

البالغيني عن تعليل احلذف يف بعض املواضع بطول الكالم يعكس حديث النحاة و: احلذف لطول الكالم – 2
  .إدراكهم ما يعتري التراكيب من ثقل إذا طالت

  3. جنوحا إىل اإلجياز الذي مينحها شيئا من القوة  قل ويقع فيها ختففا من الث أن احلذفو 

العوامل يف آخر  يعين باإلعراب هنا ما يعنيه النحاة من أنه األثر الظاهر أو املقدر الذي جتلبه: احلذف لإلعراب – 3
 4. األفعال ألمساء ووهلذا األثر داللته املعنوية واملوقعية يف ا، الفعل املضارعاالسم املتمكن و

 .إخل ....صرفية واحلذف ألسباب قياسية و، احلذف للتركيب: له أسباب أخرى مثلو

 : أغراض احلذف:رابعا

 : إبراز الظاهرةذكر ما تيسر منها إلكثار الفهم ولذا سنحاول أن ن، للحذف أغراض كثرية يصعب إحصائها كلها

التقاء الساكنني يقع و، يف التخفيف باحلذف يف الصيغ أو التراكيب كثرة االستعمال جتئ معها الرغبة: التخفيف – 1 
  .معه احلذف رغبة يف التخفيف لصعوبة النطق ما

لح لتفسري كثري من ظواهر اللغة يرى أن غرضه يصو، يذهب ابن جين إىل أم قد حيذفون بعض الكلم استخفافاو
 5" . يوسف أعرض عن هذا " : اء حنوكما حذف حرف الند، لكثرة دورانه يف الكالمو، أوضاعهاو

                                                             
  .  344ص 2008النشر والتوزيع ، مصر ،  نحو العريب ، دار غريب للطباعة والتقدير يف الاحلذف و: املكارم  أبوعلي   1-
  . 31املرجع نفسه ص : طاهر سليمان محودة   2-
  .  43املرجع نفسه ص : محودة طاهر سليمان   3-
  .  64املرجع نفسه ص : طاهر سليمان محودة   4-
  . 149املرجع نفسه ص : شادي  أبومصطفى عبد السالم و 99املرجع نفسه ص : محودة سليمان طاهر : ينظر   5-
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االحتراز عن العبث لظهوره كما يف حذف مفعول املشيئة بعد أداة ألنه مذكور يف و: اإلجياز و االختصار – 2
املتتبع و... فيه من ختفيف يكسب العبارة قوة وجينبها ثقل االستطالة وترهلها ذلك أن اإلجياز فضال عما ، جواا

إذا قيل هلم اتقوا ما و": آن الكرمي يدرك كثرة احلذف حيثما تستطيل اجلملة كما يف قوله تعاىلملواضع اجلمل يف القر
ما تأتيهم من آية و" : بدليل قوله تعاىل يف اآلية التالية، أعرضوا: فاجلواب حمذوف تقديره" بني أيدكم لعلكم ترمحون 

  1" . من آيات رم إال كانوا عنها معرضني 

يكتفي ون يف تعدادها طول وسآمة فيحذف وملا فيه اإلام أو يقصد به تعديد أشياء فيك: ظاماإلعيم والتفخ – 3
  2.بداللة احلال 

لنفترض أن و –الدالة  –عندما تقوى القرينة قد يقع مثل هذا احلذف الذي يقصد به التهويل يف حديثنا العادي و
ماذا فعل ؟ مل كل هذا اللوم ؟ و: فنسأهلم، غائبا إنسانا دخل على مجاعة يوجهون اللوم لشخص ما حاضرا كان أم

 3. فعل وال يذكر ما فعله لقد فعل و: فيجبه أحدهم بنربة تشعر باألسى أو الغضب

قد يفرض املوقف الكالمي على املتكلم أال يذكر ما له جالل يف نفسه : صيانة احملذوف عن الذكر تشريفا له – 4
اآليات حذف املبتدأ " األرض ال فرعون وما رب العاملني قال رب السموات وق" : كقوله تعاىل، صونا له و تشريفا

 –السالم عليه  –ألن موسى ، املغرباهللا رب املشرق و، اهللا ربكم، يف ثالثة مواضع قبل ذكر الرب أي هو رب
 4. تفخيما السؤال فأضمر اسم اهللا تعظيما و إقدامه علىاستعظم حال فرعون و

من أمثلة حذف الفاعل عند إسناد الفعل إىل نائب الفاعل يف بعض املواضع حتقريا شأن : فحتقري شأن احملذو – 5
 5. أي املنافقون " صم بكم عمي " كقوله تعاىل و، حقر من آذاهأوذي فالن إذا عظم هو و: احملذوف كقوهلم

 6. أي فلو شاء هدايتكم "  فلو شاء هلداكم" : كما يف فعل املشيئة حنو قوله تعاىل: قصد البيان بعد اإلام – 6

                                                             
   .100ص  املرجع نفسه: طاهر محودة و 149املرجع نفسه ص : شادي  أبوطاهر مصطفى عبد السالم : ينظر   1-
،  التوزيع ، مصرالبالغة دار ابن اجلوزي للنشر و جواهر: امحد اهلامشي : ينظر ، و 149املرجع نفسه ص : شادي  أبومصطفى عبد السالم : ينظر   2-
  .  87ص 2010، 1ط

  . 24/  23: ، سورة الشعراء  105املرجع نفسه ص : محودة  سليمان طاهر: ينظر   3-
  . 18: سورة البقرة  150املرجع نفسه : شادي  أبوو 106املرجع نفسه ص محودة  نسليما طاهر: ينظر   4-
  . 149، األنغام  107املرجع نفسه ص : محودة  سليمان ينظر طاهر  5-
  . 150املرجع نفسه ص : شادي  أبومصطفى   6-
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وهو واضح يف بعض مواضع إسناد الفعل لنائب ، قد يكون اجلهل باحملذوف سببا للحذف: اجلهل باحملذوف – 7
 1. قتل فالن سرق املتاع و: الفاعل حيث حيذف الفاعل للجهل به حنو

هذه هي فائدة ي إىل تفويت املهم وال بذكره يقضأن االشتغحملذوف والتنبيه على أن الزمان يقتصر عن اإلتيان با -8
" سقياها و" ، ذروا: حتذير بتقدير" ناقة اهللا " و" سقياها ناقة اهللا و" : قد اجتمعا يف قوله تعاىلباب التحذير واإلغراء و

  2. إغراء بتقدير الزموا 

                                                             
  .  110املرجع نفسه : محودة سليمان طاهر  - 1
  .13، الشمس 149املرجع نفسه ص : شادي  أبومصطفى  - 2
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 :احلذف يف القرآن الكرمي

 : ميتاز احلذف يف القرآن الكرمي مبيزات خاصة نذكر منها

ف الصفة ما حذ، ذلك مثل حذف تركيب كاملو، ضروب من احلذف تكاد ال توجد يف سواهاك ألوان وهن)  1
حذف اإلحتباك  ففي كل هذه األبواب ال تكاد جتد مثاال واحد من غري القرآن الكرمي أو يسمى حبذف االكتفاء و
  .  أساليبهالذين تأثروا بالقرآن الكرمي و لبعض البلغاء اإلسالميني

أملس له هدفا عاما هدفا تربويا يف غاية األمهية فلو ، يف القرآن الكرمي عدا ما حيققه من أسرار بالغية احلذف) 2
لو أن قرآنا سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى بل هللا األمر و" : تصورنا قارئا يرتل قوله تعاىل

  1. كان غافال أفال تتضاعف يقظته إذا كان يقظا أو ينتبه إن " مجيعا 

الباحثني على اختالف أزمنتهم أننا لو تقصينا البحث عن كلمة حتل املتفق عليه بني مجيع العلماء و إذا كان من) 3
حمل كلمة يف القرآن الكرمي ما وجدنا غريها يصلح يف مكاا فبالقياس على هذا أستطيع أن أقول أن كل حمذوف يف 

 . يكون حمذوفا القرآن الكرمي ما كان ينبغي إال أن 

فنحن كبشر قد تتخذ األفكار وتتقارب املشاعر ، إذا كان من املعلوم أن احلذف يف البالغة لكل امرئ ما نوى)  4
عز  –أما إذا كان األمر يتعلق بكالم اهللا ، األحاسيس فنستطيع الوصول إىل احملذوف من نظم البشر من أيسر طريقو

                                                 .2ذا ميكن أن تعلل اختالف العلماء يف تقدير احملذوف و، فال سبيل إال بتوفيقه سبحانه –وجل 

 

  

  

  

                   

                                                             
  . 38املرجع نفسه ص : شادي  أبوينظر مصطفى عبد السالم  - 1
  . 31سورة الرعد  ،  39املرجع نفسه ص  - 2
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هو م يعتمد على ما تصدر به اجلملة وقس –هو ما نرتضيه يف حبثنا هذا و –اللغة قسمان ب اإلسنادية يف إن التراكي
  .مركبة وقسم يعتمد على بساطة اجلملة واحتواء ما جلملة أخرى وهي نوعان بسيطة و،ةمجلة فعليمجلة امسية و:نوعان

انتهاء حبذف التراكيب الكاملة ل أركان اجلملة ابتداءا باحلرف والعالمة ومن املعلوم أن احلذف يف العربية قد مس كو
  .  أو ما يسمى بإجياز احلذف 

ليس اإلسنادية يف سورة الكهف خاصة و اط احلذف يف التراكيبسيكون منهجنا يف هذا اال هو أن نتطرق ألمنو
 . أمناط احلذف يف تراكيب اللغة عامة 

 : ودالالته أمناط التحويل باحلذف يف اجلملة االمسية: خامسا

 1. أو حرف مكفوف مشبه بالفعل التام ، أو اسم و فعل، هي اليت صدرها اسم صريح أو مؤولاجلملة االمسية و

قد حتتوي متممات أو عناصر و، املسند يف أبسط حاالااملسند إليه و: ملة االمسية من ركنني أساسيني مهاتتكون اجلو
 . لغوية تساعدها من أجل إمتام املعىن السامع 

 .التحويل باحلذف يف اجلملة االمسية قد يطال ركنيها أو يطال أحد عناصرها املتممة و

 :حذف املسند إليه –أ 

 : اجلملة االمسية ثالثة أقسام هياملسند إليه يف 

  . املبتدأ °    

 .اسم الفعل الناقص °    

  . اسم احلرف الناسخ °    

 : التحويل حبذف املبتدأ)  1

نكرة يف حاالت خاصة مثل العموم قد يكون و، ينبغي أن يكون معرفةو، املبتدأ هو االسم احملكوم عليه حبكم ما
 . هو العمدة و، اخلصوصو

                                                             
   . 19ص  ،أشباه اجلملإعراب اجلمل و: فخر الدين قباوة   1-
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فهي ليست مبتدأ باعتبارها  مجلة بل ، إذا رأيت مبتدأ على هيئة مجلةو،  يكون مجلة فهو كلمة واحدة دائمااملبتدأ ال
 1. أو باعتبارها مجلة حمكية ، باعتبارها واحدة

  .مبتدأ " ال إله إال اهللا " و، ال إله إال اهللا كلمة اإلخالص: حنو

 : وينقسم املبتدأ ثالثة أقسام 

 . ئم زيد قا: اسم صريح° 

 . تقديره صيامكم خري لكم و" وأن تصوموا خري لكم " : مصدر مؤول° 

أي يتم معه ، يقول النحويون عنه أنه ال حيتاج إىل خرب بل حيتاج إىل مرفوع يكتفي به، الوصف الرافع ملكتفى به° 
 2. يسد مسد اخلرب املعىن و

 :حذف جائز حذف واجب و: ينقسم حذف املبتدأ قسمنيو

هذا النوع له علة واحدة هي تقدم ما يدل على و، ال خالف بني النحاة فيهاله مواضع عدة و: ائزاحلذف اجل_ 
  -باختصار  –من املواضع اليت حيذف فيها لذا حيذف اختصارا و، احملذوف

 : يف جواب االستفهام_ 

وما " حنو   3،ة االستفهام حيذف املبتدأ من مجلة جواب االستفهام اعتمادا على الدليل اللفظي الذي تقدمه يف اجلمل
 .فنار اهللا املوقدة خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هي"أدراك ما احلطمة نار اهللا املوقدة

 : بعد فاء جواب الشرط_ 

" : بيان حنوفضال عما يؤديه من معىن و، حيذف املبتدأ كثريا بعد فاء جواب الشرط لتقدم ما يدل عليه يف مجلة الشرط
 .4" فالعمل الصاحل لنفسه " فاملبتدأ حمذوف تقديره  "من عمل صاحلا فلنفسه 

                                                             
  . 97، ص  2009/ ه 1430،  1لبنان ، ط،التطبيق النحوي ، دار النهضة العربية : عبده الراجحي   1-
  .  136ص ،1شركة العائد لصناعة الكتاب مصر،بدون سنة ، ج : معاين النحو : فاضل صاحل السامرائي ، و 99بق ص ينظر املرجع السا  2-
  . 201/  200يف الدرس اللغوي ص  ظاهرة احلذف: محودة  سليمان طاهر: ينظر   3-
  .   201املرجع نفسه ص : محودة سليمان طاهر : ينظر   4-
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فضال عما يؤديه من معىن يف السياق العام ، حيذف املبتدأ بعد القول اعتمادا على ما تقدمه من دليل: بعد القول_ 
 1.عجوز عقيم ) أنا ( أي " قالت عجوز عقيم فصكت وجهها و"... : حنو

 " . لوال " بعد و، لله مواضع أخرى غري هذه منها صلة املوصوو

 : حيذف املبتدأ يف مواضع عدة منها: احلذف الواجب_ 

مررت بزيد املسكني أي مررت بزيد : يف مدح أو ذم أو ترحم فاملبتدأ فيها حيذف حنو: النعت املقطوع إىل الرفع°   
 . املسكني ) هو ( 

 .صرب مجيل ) هو ( تقديره " يل فصرب مج" : حنو قوله تعاىل: أن يكون اخلرب مصدرا نائبا مناب فعله°  

 . نعم القائد خالد أي نعم القائد هو خالد : حنو: أن يكون اخلرب خمصوصا باملدح أو الذم° 

. ميني أو قسم : ففي ذميت خربا املبتدأ واجب احلذف تقديره، يف ذميت ألفعلن: حنو: أن يكون اخلرب صرحيا يف القسم° 
2 

                                                             
  .  202املرجع نفسه ص : محودة سليمان  طاهر  1-

  .  205ص : املرجع السابق  - 2
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 : الكهف يف اآليات التالية و لقد ورد حذف املبتدأ يف سورة

 : يكون توضيح احملذوف وفق الطريقة التالية :مالحظة

 .البنية العميقة          منط التحويل            البنية السطحية 

 : و يتم حتديد احملذوف بوضعه بني قوسني

 : حذف املبتدأ من مجلة مقول القول – 1

من مث فكل ما بد أن يكون من خالل مجلة حمكية وألن القول ال ، لقوليكثر التحويل حبذف املبتدأ يف مجلة مقول ا
 . ال رافع له فهو خرب  ملبتدأ حمذوف و، ورد بعد القول مرفوعا

 {: 22اآلية _                              

                                             {". 1 

 : حذف املبتدأ يف ثالثة مواضع

 .سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم  بعهم كلبهم      احلذفثالثة را) هم ( سيقولون 

 .يقولون مخسة سادسهم كلبهمو   مخسة سادسهم كلبهم    احلذف) هم ( يقولون و

  .يقولون سبعة و ثامنهم كلبهم   سبعة و ثامنهم كلبهم     احلذف) هم ( يقولون و

 . م اشتغال الناس وقد دل احلذف على ظهور أمرهم وانتشار خربهم و

 {:29اآلية _                                    

                        {.2  

 

                                                             
، ص  5، دون سنة طبع ج السعود، دار املصحف، مصر أيبتفسري : و 46ص : حلذف البالغي يف القرآن ا: ينظر مصطفى عبد السالم أبو شادي   1-

م ،  1998/ ه  418، 1السعودية ، ط ، حممد علي عوض ، مكتبة العبيكانعادل امحد عبد املوجود و: حتقيق الكشاف : الزخمشري : ، و ينظر  216
  .  576ص 

  .  587الكشاف ص : الزخمشري و 46املرجع نفسه ص : شادي  أبومصطفى : ينظر   2-
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 .و قل احلق من ربكم احلذف    احلق من ربكم       ) هو( وقل 

  1.اشتهاره وقد حذف لظهور أمره والقرآن : أي، هو احلق: حمذوف أي ملبتدأفاحلق خرب 

 {:39اآلية _                                {. 2  

  .قلت ما شاء اهللا احلذف      ما شاء اهللا       ) هذا ( قلت 

   .قلت ما شاء اهللا               احلذف                ما شاء اهللا  ) األمر ( قلت 

كيف ميكن أن يكون قوالن ، مخسة، أربعة، و داللتها بأم سيقولون ثالثةيرى ابن عثيمني يف معناها أ 22يف اآلية 
 : لغائب واحد ؟ هذا خيرج على قوالن

يقول البعض مخسة سادسهم كلبهم و: يقول البعض اآلخرو، أن املعىن سيقول بعضهم ثالثة رابعة كلبهم: الوجه األول
   . ثامنهم كلبهم سبعة و: الثالث

وكالمها حمتمل ، مرة يقولون سبعةو، مرة يقولون مخسةو، مرة يقولون ثالثة، ىن أم سيترددونأن املع: الوجه الثاين
 3. حسب ما يكون يف أذهام ، أحيانا يقولون كذاو، ال يتنافيان فتجدهم أحيانا يقولون كذاو

ذكر هذا  –طاع الكالم انقحاس دخوهلا يدل على متام القصة ويرى ابن الن" ثامنهم كلبهم و" يف " الواو " أما حول 
ثامنهم و: فيكون املعىن عليه أن اهللا جل عز خرب مبا يقولون مث أتى حبقيقة األمر فقال –القول إبراهيم بن السري 

 4.كلبهم 

 5. انتشار خربهم و شغل الناس م حني  تكلموا ذا احلديث لذي وقع فقد دل على ظهور أمرهم وأما احلذف ا

ألون عنهم هم لذلك أصبحوا يبحثون عن عددهم أكثر مما يس، رد أن ظهر أمرهم للناسو هذا يدل على أنه مبج
 .ترك اخلرب ألنه هو غاية الناس ومدار اهتمامهم حذف املبتدأ و

                                                             
.45ص ، املرجع نفسه: مصطفى عبد السالم أبو شادي -1  

  . 587ص  :الكشاف، و 510م ، ص 2008/ ه  1429،  2  الكتب ، لبنان طزهري غازي زاهد ، عامل: ت : إعراب القرآن : النحاس  ابن:ينظر  -2
   . 41/42ص : تفسري سورة الكهف : ابن عثيمني : ينظر  3-

  .  507إعراب القرآن ص : أبو جعفر النحاس  -4
  .  46ص : املرجع نفسه : مصطفى أبو شادي  -5
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 . هو اخلرب ل هو التركيز على موطن الفائدة وميكن القول بأن فائدة هذا التحويو

  ....."وقل احلق من ربكم " أما يف اآلية 

فلم يبق إال اختيارهم ألنفسهم ما ، زاحت العللجاء احلق و: واملعىن هو، )هو ( رب ملبتدأ حمذوف تقديره فاحلق خ
، ألنه ملا مكن من اختيار أيهما شاء، التخيرييء بلفظ األمر وجأو يف طريق اهلالك و، شئتم من األخذ يف طريق النجاة

 1. فكأنه خمري مأمور بأن يتخري ما شاء من النجدين 

بالتركيز على موطن الفائدة بأن القرآن احلق أي القرآن لظهور أمره واشتهاره و) و ه: ( أي) هو ( د حذف املبتدأ قو
 .  كالمه عز وجل حق و، هو احلق

فال ، ال من غريه" احلق من ربكم "  :أي قلها معلنا –صل اهللا عليه و سلم  –اخلطاب للرسول " وقل " : قوله تعاىلو
األمر و" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " ، طريق غري طريق اهللا عز وجل ،ألن احلق من عند اهللاتطلبوا احلق من 

إن كنت صادقا فافعل : كما يهدد اإلنسان غريه فيقول، ليس لإلباحة بل هو التهديدللتهديد و" فليكفر : " يف قوله
 2 .كذا

: املعىنو.... األمر ما شاء اهللا : ديرهرب املبتدأ حمذوف تقموصولة مرفوعة احملل على أا خ) ما ( فإن : 39يف اآلية و
خري فيها إمنا كل اعترافا بأا و، ما شاء اهللا: النظر إىل ما رزقك اهللا منها األمرو -أي اجلنة–هال قلت عند دخوهلا 
ار بأن ما ال باهللا  إقرال قوة إ: قلتو، وإن شاء خرا، إن شاء تركها عامرة: ها بيدهأن أمرو، حصل مبشيئة اهللا وفضله

ال يف ملك يده إال باهللا تعاىل إذا ال يقوي أحد يف بدنه و، تأييدهقويت به على عمارا وتدبري أمرها إمنا هو مبعونته و
.3 

، كذا بأن املتلقي يعرف مسبقا ماهيتهمقول القول كان لالختصار أوال و يتضح يف األخري بأن حذف املبتدأ يف مجلةو
 . ه العناية إىل اخلرب هو املقصود ببيانه داللته توجيو

 : حذف املبتدأ من مجلة املدح و الذم – 2

                                                             
  .  587ص  ،الكشاف :الزخمشري - 1
  . 62ص : تفسري القرآن سورة الكهف  :ابن عثيمني : ينظر  - 2
  . 223ص  :تفسري أيب السعود: ينظر ، و 587ص : الكشاف : ر الزخمشري ينظ - 3
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أو برزت هي باختصار يف معرضه و نقلت عن ، اعلم أن مما اتفق العقالء عليه أن التمثيل إذا جاء يف أعقاب املعاين"
ضاعف من قواها يف و، ب من نارهاوش، رفع من أقدارهاو، كساها منقبةو، كساها أة، صورها األصلية إىل صورته

وقسر الطباع على أن تعطيه حمبة ، كلفاار هلا من أقاصي األفئدة صبابة ووانتش، دعا القلوب إليهاو، حتريك النفوس هلا
 . شغفا و

أغلب و، أجلب للفرحو، وأسرع لإللف، أهز للعطفو، أعظمفإن كان مدحا كان أى وأفخم وأنبل يف النفوس و
وأيسر على األلسن وأذكر وأوىل بأن تعلقه ، املنائحوأقضى له بغر املواهب و، أوجب شفاعة للمادحو، على املمتدح

 .أجدر القلوب و

 1". وقعه أشد وحده أحدو، ميسمه ألذعو، إن كان ذما كان مسه أوجعو 

كون منهما فعل وال ي، الصالحيف الرداءة و مها األصالن اللذان وضعاو، بئسنعم و، بئسأصل نعم و" : قال سيبويه
   ."لغري هذا املعىن 

فتكون قد ) بئس الرجل سعيد ( و ) نعم الرجل حممد ( تقول ، الذم العامللمدح العام و) بئس ( و ) نعم ( تستعمل 
 .ذممت سعيدا ذما عاما و، مدحت حممدا مدحا عاما

) حبذا ( ما الكالم فال تقول تم مع ذلك ال يو، فاعلهفعل الزم والذم من اجلملة املبدوءة بأفعال املدح و تتألف
 2. بل ال بد أن تأيت معها باملخصوص باملدح أو الذم ...تسكت و

 : الذم على ثالثة أوجهاختلف يف إعراب املخصوص باملدح وقد و

 . أنه مبتدأ خربه ما قبله /  1

 . أي املمدوح أو املذموم ) هو ( تقديره ، إنه خرب املبتدأ حمذوف وجوبا/  2

 . ه بدل الفاعل إن/ 3

  3. الراجح األول ألنه ال خيتلف بإعرابه تقدم أو تأخر و

                                                             
  . 88م ، ص  2009/ ه 1430حممد الفضيلي ، املكتبة العصرية لبنان ، : ت :أسرار البالغة : عبد القاهر اجلرجاين  - 1
  .  297/  296ص املرجع نفسه : ينظر فاضل صاحل السامرائي  - 2
  . 304ص : املرجع السابق : ينظر  - 3
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اك ما يعرب مبتدأ خربه ما الذم سنعتمد مبدأ قوة الدليل لدى النحاة فهنط التحويل حبذف اسم مجلة املدح ويف أمناو
  . هناك ما يعرب بدل من فاعل أو فاعل قبله و

 " فقا بئس الشراب و ساءت مرت.... " : 29اآلية 

 .بئس الشراب و ساءت مرتفقااحلذف                 )         هو ( بئس الشراب 

 1.املخصوص بالذم حمذوف تقديره بئس الشراب هو أي املاء الذي يغاثون به و

  )) نعم الثواب و حسنت مرتفقا... (( : 31اآلية 

 .مرتفقا نعم الثواب و حسنت                احلذف  ) هي ( نعم الثواب 

 . هي اجلنة و  2.املخصوص باملدح حمذوف أي نعم الثواب ما وعدوا به و

وإال فال ارتفاق " وحسنت مرتفقا " ملشاكلة قوله هذا او، مرتفقا متكأ من الرفق: قال الزخمشري" حسنت مرتفقا و" 
 3. ال اتكاء ألهل النار و

حذف املبتدأ ال يهم ماهيته أو ما هو هذا الشراب لذلك ف، ذم هلذا الشرابهذا مدح و" بئس الشراب " : أما قولهو
 . هو املهم للتركيز على اخلرب و

قد يكون قد يكون حسنا و، املرتفق  ما يرتفق به اإلنسانأي وقبح مرتفقها واالرتفاق ا و" وساءت مرتفقا " : قوله
 4. سيئا 

  : حذف املبتدأ إذا دل عليه ما مياثله – 3

  . ألنه مثله املذكور يف اجلملة املعطوف عليهايعول يف معرفته على داللة املبتدأ و، اجلملة املعطوفة يقع هذا التحويل يفو

                                                             
جمموعة من الباحثني ، دار الكتب عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي معوض و: يط ت تفسري البحر احمل: أيب حيان األندلسي : حممد بن يوسف  - 1

  .  116م ، ص  1993/ ه  1413،  1لبنان ، ط ،العلمية 
  .  117ص  املرجع السابق: ينظر  - 2
  .  583ص : الكشاف : الزخمشري  - 3

  .  64املرجع نفسه ص : ابن عثيمني   4-
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 {: 44اآلية _                      {. 

 .خري عقبا ثوابا واحلذف           هو خري   خري عقبا      ) هو (هو خري ثوابا و

  .احلذف           هنالك الوالية هللا احلق  احلق         ) هو ( هنالك الوالية هللا 

 .فيحذف املبتدأ اختصارا واستخفافا للعلم به، إذا كانت اجلملة معطوفة على مجلة ذكر مبتدأها

، عقىب: أصلهاو، أحسن عاقبهوليائه وإعرابه مبعىن مكافأة أل يعربو" خري ثوابا " عطوف بالواو على خري عقبا مو
  1. عالمة نصبه الفتحة املقدرة للتعذر على األلف قبل تنوينها و

 ... {: 88اآلية                             {.   

    2. فله جزاء احلسىن         احلذف   احلسىن ) هو  (عمل صاحلا فله جزاء و...

                                     .لداللة املعىن عليه حذف املبتدأ اختصارا

 { :104اآلية                         {.  

  .  الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا        احلذف        الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا )هم ( 

   3.و كأنه جواب عن السؤال ، الذين) هم(يصح رفعه على أنه خرب مبتدأ حمذوف أي ) الذين ( 

 :حذف املسند -ب 

  .خرب احلرف الناسخ  ،خرب الفعل الناقص ،اخلرب: ن املسند يف اجلملة االمسية ثالثة أقسامإ

     4.هو مرفوع ملبتدأ أو يتمم معناها الرئيسي ووهو الركن األساسي الذي يكمل اجلملة مع ا

                                                             
ه  1422،  1اململكة األردنية اهلامشية ، ط ، ، مكتبة دنديس -إعرابا و تفسريا بإجياز –بالغة القرآن الكرمي يف اإلعجاز : جت عبد الواحد الشيخلي   1-
  .  57، ص  6م ، ج 2001/ 

  .  859البيان يف إعراب القرآن ص : العكربي : ينظر   2-
  .  158ص  6ج : تفسري البحر احمليط : أيب حيان األندلسي : ينظر   3-
  .  111ص : التطبيق النحوي : عبده الراجحي   4-



.ودالالا اإلسناديةأمناط التحويل باحلذف يف التراكيب : الفصل األول  
 

71 
 

قد حيذف اخلرب جوازا أو وجوبا، و هو حيذف جوازا إن دل عليه دليل مثايل كأن يكون يف اجلواب عن السؤال و
                           .                    أو أن يقع بعد إذا الفجائية.... 

  :حيذف اخلرب وجوبا يف مواضع أمهها و

       .)موجود ( لوال العقل لضاع اإلنسان مبعىن لوال العقل : حنو: خرب املبتدأ الواقع بعد لوال -1
                                                                                                      1). قسمي( جحن اد مبعىن لعمرك لعمرك لين: أن يكون خربا عن اسم صريح يف القسم مثل -2

  : التحويل حبذف اخلرب)   1

{: 01اآلية                            {.  

  .أنزل على عبده الكتاب احلمد هللا الذي  احلذف هللا ) كائن ( احلمد 

  2. هللا       احلذف          احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب) موجود ( احلمد 

  3. تعظيما وصف احملمود بالكمال حمبة و" مد احل" ف 

 : "أن " حذف خرب ° 

 {: 21اآلية                                   

                                  {.  

  .أن الساعة ال ريب فيهاو احلذف              ريب فيها      ال) حق ( أن الساعة و

لالختصار ألا معطوفة عل اجلملة قبلها واكتفي خبرب واحد " وان الساعة حق"من اجلملة " أن"حذف خرب الناسخ 
  .وان قيام الساعة وعد من اهللا ال ريب وال تشكيك فيه،ولعلم املخاطبني ا 

  

                                                             
  .  115/  114ص : املرجع السابق : ينظر   1-
  .  06ص 6ج : عجاز بالغة القرآن الكرمي يف اإل:جت عبد الواحد الشيخلي: ينظر   2-
  .  07ص : تفسري سورة الكهف : ابن عثيمني   3-
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 : "أبرح " حذف خرب ° 

 {: 60ة اآلي                      {. 

 .احلذف          ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين  ) أسري ( ال أبرح 

الكالم حذف اخلرب ألن احلال و: خمشرييف هذا يقول الزو، حمولة حبذف خرب أبرحوله ال أبرح مجلة امسية منسوخة وفق
غاية مضروبة " حىت أبلغ جممع البحرين  ": أما الكالم فألن قولهو، أما احلال فألا كانت حالة سفر، معا يدالن عليه

 1". ال أبرح أسري حىت أبلغ جممع البحرين : فال بد أن يكون املعىن، تستدعي ما هي غاية له

  : ه من اجلملة االمسيةالتحويل حبذف املفعول ب  -ج 

{: 52اآلية                                 {. 

وهي حمولة حبذف األول والثاين ) زعم ( منسوخة بدخول الفعل )  زعمتم( فجملة ، الثاينحذف املفعول به األول و
 : بنيتها العميقةو

 .احلذف     نادوا شركائي الذين زعمتم)       تزعموم ( نادوا شركائي الذين 

  .وكذا استحقارا هلم وآلهلتهم ، ا السياقمقد دل عليهو، فحذف املفعوالن استخفافا لطول الكالم بالصلة

{: 84اآلية                    {. 

  .إنا مكنا له يف األرض          يف األرض       احلذف) أمره ( إنا مكنا له 

 .بباوأنه آتاه من كل شيء س أمورهلبيان أن اهللا قد مكن لذي القرنني يف كل  اواختصار فحذف املفعول استخفافا

 : التحويل حبذف اجلار و ارور من اجلملة االمسية -د

  {: 95اآلية                         {. 

  .احلذف     قال ما مكين فيه ريب خري)         من خرجكم( قال ما مكين فيه ريب خري 

                                                             
   .591الكشاف ص: الزخمشري   1-
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حذف ما عرض عليه من لذا ، وبتمكينه له األسبابويف هذه اآلية يتضح بأن ذي القرنني راض مبا أعطاه اهللا من 
  .نظرا ملا هو عنده من اهللا، هؤالء القوم

  :التحويل حبذف اإلضافة يف اجلملة االمسية - و 

 {:15ـاآلية                               

    {.   

  .بسلطان        احلذف         لوال يأتون عليهم بسلطان) دعواهم بأا آهلتهم(ى لوال يأتون عل

وصالم مبا يزعموم  أحواهلموقد أفاد احلذف الشمول كل ، آهلتهم بسلطان بأالوال بأتون على دعواهم :والتقدير 
  1.آهلتهم

{: 19اآلية                                            

                                            

        {. 

  .نظر أيهما أزكى طعاماأزكى طعاما       احلذف       فلي) أهلها ( فلينظر أي 

إذ هو املقصود وهو ما يستلزم وقد حذف املضاف لتتوفر العناية على طيب الطعام ، طعاما أزكى أهلهاأي :والتقدير
  2.أما عند من فليس داخال يف القصد، التأين يف اختياره والتحري يف طلبه

 : ودالالته أمناط التحويل باحلذف يف اجلملة الفعلية:سادسا

هي أبسط وذلك إذا كان الفعل الزما و، الفاعلالفعل و: نة من ركنني أساسني مهاالفعلية هي اجلملة املكواجلملة 
 . غريه إلمتام املعىن حتتوي متممات أخرى كاملفعول به وقد و، حاالا

 3) . كان الناس أمة واحدة ( و ، )اقتربت الساعة : ( اجلملة الفعلية هي اليت صدرها فعل تام أو ناقص حنوو

                                                             
  1- .79ص،املرجع نفسه:شادي أبومصطفى عبد السالم 

.79ص ،املرجع نفسه:شادي أبومصطفى عبد السالم  -2  
  .  19إعراب اجلمل و أشباه اجلمل ص : قباوة  -3
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 . التحويل باحلذف قد يطال ركنيها األساسني أو أحد متمماا و

 : الفعل هو املسند والفاعل أو نائب الفاعل مها املسند إليهو

 . الفاعل : أ ـ حذف املسند إليه

       {: 05ـ اآلية                   {. 

  .كربت كلمة خترج من أفواههم       احلذف كلمة خترج من أفواههم    ) مقالتهم ( كربت 

عظمت مقالتهم هذه يف الكفر واالفتراء ملا فيه من نسبته سبحانه إىل ما ال يكاد يليق جبناب كربيائه والفاعل يف : أي
بقالوا وكلمة نصب على التمييز أو ضمري مبهم مفسر مبا بعده من النكرة دلول عليها كربت إما ضمري املقالة امل

  .واحلذف هنا احتقار له وملقالته، 1املنصوبة متييزا كبئس رجال واملخصوص بالذم حمذوف

{: 42ـ اآلية                                        

      {.  

 . حذف الفاعل وجوبا ألنه مبين للجهول 

{: 50ـ اآلية                              

                           {.  

  .للظاملني بدال         احلذف          بئس للظاملني بدال) البدل ( بئس 

  

  

  

                                                             
.204ص ،5ج:السعود أيبتفسري  -1  
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فأما اسم الفعل فقد ذكره النحاة أنه ال جيوز حذفه ، الفعلاسم املسند يف اجلملة يشمل الفعل و : حذف املسند- ب
  .من مث فحذفه يؤدي إىل اختصار املختصر و، احلذف نفسه نوع من االختصارو، ألنه اختصار الفعل

  :حيذف الفعل على ضربني

، ت زيداضرب: ألنك أردت،زيدا ضربته: وذلك حنو، وقع ذلك فهو حذف مجلة فإذا، أن حتذفه والفاعل فيه: أحدمها
إن ، املرء مقتول مبا قتل به: وقوهلم،؟مررت به أزيدا: وكذلك قولك، ضربته: فسرته بقولك) ضربت(فلما أضمرت
واآلخر أن حتذف الفعل  ...إن كان الذي قتل به سيفا فالذي يقتل به سيف: أي، وإن خنجرا فخنجر، سيفا فسيف

فزيد مرفوع بفعل مضمر ، أزيد قام؟: ل حنو قولكوذ، وعا بهمرف، وذلك أن يكون الفاعل مفصوال عنه، وحده
  1.قام: فلما أضمرته فسرته بقولك أقام زيد؟: ألنك تريد، حمذوف خال من الفاعل

مع فاعله املتكلم استغناء بداللة املذكور من القصة أو احلديث ) اذكر(و، مع فاعله املخاطب) اذكر(الفعلحذف  ورد
  :ومنه قول الشاعر، وداللة املقام

  .ديار مية إذ مي مساعفة          وال يرى مثلها عجم وال عرب 

  :ولقد ذكرت يف اآليات التالية2.وهو معرض ذكر الديار واملنازل) ديار(نصب الشاعر 

 {: 10ـ اآلية                               {. 

  .إذا أوى الفتية إىل الكهف      احلذف         إذا أوى الفتية إىل الكهف) واذكر ( 

ما كان  وأيا، فتكون مستأنفة استئنافا بيانيا للجملة اليت قبلها، اذكر: مبحذوف تقديره متعلقا) إذ(جيوز كون الظرف 
   3.ها على أن قصتهم ليست أعجب آيات اهللاتنبي، فاملقصود إمجال قصتهم ابتداءا

 {: 16ـ اآلية                                       

   {. 

                                                             
.379ص ،3ج،الكتاب: سيبويه -1  

.262ص ، املرجع نفسه: طاهر سليمان محودة -2  
.258ص ، 15ج، التحرير والتنوير: حممد الطاهر ابن عاشور -3  
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     ما يعبدون إال وإذ اعتزلتموهم و         احلذف ما يعبدون إال اهللا       ) م لتاعتز( اعتزلتموهم و إذ )اذكروا(و

: بعدها مجلة حنوفيقدر ، معىن اعتزلتم دينهم اعتزاال اعتقاديا إفاداباعتبار " اعتزلتموهم وإذ:والفاء للتفريع على مجلة  
  1.دينهم يعذبونكم فأووا إىل الكهفعتزلتم وإذ ا: أو يقدر، فأووا إىل الكهف اعتزلوهم اعتزال مفارقة

{: 47ـ اآلية                              {.  

  .يوم نسري اجلبالنسري اجلبال       احلذف       ويوم ) اذكر (و 

{: 50ـ اآلية                                  

                            {.  

 .إذ قلنا للمالئكةلنا للمالئكة       احلذف      وا قإذ) اذكر ( و 

{: 52ـ اآلية                                  {. 

  .يوم يقول نادوا شركائيو     ا شركائي         احلذف   يوم يقول نادو) اذكر ( و

{: 60ـ اآلية                             {. 

  .إذ قال موسى لفتاهاحلذف          و    فتاه     إذا قال موسى ل) اذكر ( و

 {:18ـ اآلية                                    

                    {.    

  .نقلبهم ذات اليمني و ذات الشمالوذات الشمال      احلذف       )منقلبه(ونقلبهم ذات اليمني و

عليه وللعلم به  لاألومث عطفت على مجلة نظرية هلا يصح حذف الفعل لداللة ، إذا ذكرت مجلة مكونة من فعل وفاعل
 .وغرضه االختصار،

  { :48ـ اآلية                        {. 

                                                             
. 277ص: املرجع السابق -1  
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  .احلذف       وعرضوا على ريك صفا لقد جئتمونا  لقد جئتمونا     ) فقيل ( عرضوا على ربك صفا و

  .تقديره فقيل لقد جئتمونا فحذف اجلملة الفعلية لداللة احلال عليها

  1.وإمنا يظهر بالنظر إىل مالئمة الكالم،فعل ألنه ال يكون هناك منصوب يدل عليهال يظهر فيه قسم ال

{  :57ـ اآلية                                

                         { . 

  .ذام وقراآيف م وقرا        احلذف           وذاآيف ) جعلنا ( و

  .حذف الفعل اختصارا لداللة األول عليه

  . 2وفيه اختصار،يؤتى به لضرب من املبالغة والتأكيد و"باب إقامة املصدر مقام الفعل:"ومن حذف الفعل باب يسمى

للداللة ، الفعل : حيذف الفعل ويقام املصدر مقامه لقصد الدوام واللزوم حبذف ما هو موضوع للحدوث والتجدد أي
  :وقد ورد يف آيتني مها.على لزوم ومباشرة ودوام التقصي حىت الوصول إىل املراد

 {: 22ـ اآلية                              

                                             {. 

 .رمجا بالغيب       احلذف       رمجا بالغيب) يرمجون ( 

   { : 64ـ اآلية              {. 

  .ا على آثرمها قصصاقصصا       احلذف     فارتد) يقصان ( فارتدا على آثارمها 

  

  

  
                                                             

.187ص ،م1999/ه1420، 2ط، مجهورية العراق، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، البالغة والتطبيق: حسن البصري/ أمحد مطلوب -1  
.188ص : املرجع السابق -2  
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 : التحويل حبذف العنصر املتمم يف اجلملة الفعلية: سابعا

  :التحويل حبذف املفعول به – 1

املعىن يف مجيع :"أشار اجلرجاين إىل أن اجلملة اليت مل يذكر املفعول به فيها على الرغم من احتواءها فعال متعديا أن 
  1".وعلى اجلملة القاإلطذلك على إثبات املعىن يف نفسه للشيء على 

    :وقد تعددت صوره يف سورة الكهف هذا بياا

{ : 02ـ اآلية                                {. 

  .احلذف        لينذر بأسا شديدا  بأسا شديدا    ) الكافرين ( لينذر 

  .الصاحلات      احلذف       الذين يعملون الصاحلات) األعمال ( يبشر املؤمنني الذين يعملون و

" :واملالحظ أن حذف املفعول به يف     "،  وهو من ،دال على استهجان ذكر الكافرين واحتقارا هلم

"أما يف ،املعلوم لدى املؤمنني               " ألناملؤمنني  أذهانففيه إثبات ملا جيول يف   

 .والبالغة يف حذف املفعول به التنبيه على شدة عذاب الكافرين، واالختصار لإلجيازفحذف املفعول به  كلها أعماهلم

{ : 04ـ اآلية               {. 

  .ينذر الذين قالوا اختذ اهللا ولدااحلذف       و)       ابا شديدا عذ( ينذر الذين قالوا اختذ اهللا ولدا و

  .عما ينتظرهم  وفيه نفي للعلم، عد اهللا هلمألزيادة التشويق ملعرفة ماذا حذف املفعول به 

بكمال فظاعة حاهلم لغاية شناعة  لإليذان، السابق من مستحقي البأس الشديد اراإلنذمتعلق بفرقة خاصة ممن عمه 
وهم كفار العرب ، وينذر من بني سائر الكفرة هؤالء املتفوهني مبثل هاتيك العظيمة خاصة: أي،كفرهم وضالهلم

وترك ، املسيح ابن اهللا: ئلونوالنصارى القا، عزير ابن اهللا: واليهود القائلون، املالئكة بنات اهللا تعاىل: الذي يقولون
بكفاية ما يف حيز الصلة يف الكفر  لإليذان، "ويبشر املؤمنني:"يف قوله تعاىلاملوصول على املوصوف كما فعل  إجراء

                                                             
.192ص ، دالئل اإلعجاز: اجلرجاين -1  
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وجعل وإيثار صيغة املاضي يف الصلة للداللة على حتقق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فيما سبق الوجوه  أقبحعلى 
 1.عبارة عن هذه الطائفة ما سلف املفعول احملذوف في

{ : 11ـ اآلية                  {. 

  .فضربنا على آذام        ذام       احلذف      آعلى ) حجابا ( فضربنا  

استعارة :" حيان أبووقال ،مينعهم من السماعواحلجاب ، النوموهو استعارة للزوم ، اختصارا وإجيازاحذف املفعول به 
  .والضرب للداللة على املباشرة واللزوم،2بديعة لإلنامة املستثقلة اليت ال يكاد يسمع معها

فحذف ألن الغرض بيان العظة والعربة وأن ذلك كان من أمر ، "فضربنا على آذام حجابا: حذف مفعول ضربنا أي
  3.اهللا الذي يقول للشيء كن فيكون

 ...{:17اآلية من ـ                       {.  

   .يضلل نوم املهتدياحلذف   من يهد اهللا فهو     )ه(يضلل نوم املهتدياهللا فهو ) ه(من يهد

                                                                                               4.للتكرار من يهده ومن يضلله لسبق ما دل عليه ومل يذكر جتنبا: أي

{: 21ـ اآلية                                    

                                  {.  

  .كذلك أعثرنا عليهمعليهم     احلذف        و) كفار ال( كذلك أعثرنا و

  .احتقارا هلم ) الكفار(و إحياء اهللا للموتى واملتمثلة يف الفتية لذا حذف املفعول بهفيه بيان لألهم وه

  5.فحذف حتقريا ملن ينكر البعث اأعثرنا الكفار عليهم ليعلمو: والتقدير

                                                             
.203ص، 5ج: السعود أيبتفسري  -1  

.544ص ، 5ج، إعراب القرآن وبيانه: حمي الدين الدرويش -2  
.60ص،شادي املرجع نفسه أبومصطفى عبد السالم  -3  

.277ص،م1989، 2ط،األردن، لفرقان للنشر والتوزيعدار ا، البالغة فنوا وأفناا : فضل حسن عباس -4  

.60ص،املرجع نفسه: شادي أبومصطفى عبد السالم  -5  
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{: 29اآلية                                      

                      {. 

  .ا للتكرارمل يذكر جتنب.ريب        احلذف         و قل عسى أن يهدين ريب) ي (أن يهدين

  .فمن شاء فليؤمن       احلذف   فليؤمن) اإلميان(فمن شاء 

  .من شاء فليكفر      احلذف     فليكفر) الكفر(من شاء 

وعلم ، الن فعل املشيئة علم أن شيئا تعلقت به املشيئة لكنه مبهم، اإلاملقصد البيان بعد  إذ حذف مفعول املشيئة
والبيان بعد ، لكن بشرط دل عليه تفصيال،ويف الثاين الكفر،األوليف  اإلمياننه ملا جاء جواب الشرط وعرف أ ذلك

   1.يف النفس أوقع اإلمجال

 {: 39ـ اآلية                              {. 

  .لداوأنا أقل منك ماال و نولدا       احلذف      إن ترأنا أقل منك ماال و) ي ( نإن تر

ضمري : وأنا، مفعول به أول حذفت يف الرسم القرآين: والياء، والنون للوقاية. فعل الشرط جمزوم): ترن(،شرطية: إن
 .يقنيوتدل على ال، ألن الرؤية هنا قلبية،2مفعول به ثان للفعل ترن: فصل أو توكيد وأقل

{: 40ـ اآلية                                  {. 

  .خريا من جنتك          احلذف        فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك) ي(أن يؤتني

 .واإلجيازاالختصار ا لتجنب التكرار وكذ

  {: 48ـ اآلية                           {.   

  .خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة        احلذف       لقد جئتمونا كما) فرادى ( لقد جئتمونا 

                                                             
.156ص،م2000، 4ط،مصر،القاهرة،دار الفكر العريب، املعاين يف ضوء أساليب القرآن: عبد الفتاح الشني -1  

.602ص ، 5ج،املرجع نفسه: حمي الدين الدرويش -2  
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            {:من سورة األنعام 94مثلها يف اآلية 

                                       

 {.آهلة ويوم معادهم وداللته تقريع هلم واحتقار وتوبيخ على ما كانوا اختذوهم ، مبعىن يقال هلم هذا يوم القيامة

 .شيء من قبل ومن بعد فتزال األسباب ويتضح أن هللا كل، وأنداد وأوثان طمعا يف شفاعتهم وبأا تنفعهم 

 {: 49ـ اآلية                                

                           {.  

ال كبرية مال هذا الكتاب ال يغادر صغرية واحلذف         ال كبرية      صغرية و) سيئة ( لكتاب ال يغادر مال هذا ا
  .إال أحصاها

 وضبطها مجلة حالية حمققة ملا يف مجلة االستفهامية من التعجب أو استئنافية مبنية على سؤال نشأ منحواها : أي
 1.أحصاهاال يغادر صغرية وال كبرية إال : فقيل،ما شأنه؟ حىت يتعجب منه: كأنه قيلالتعجب 

{ : 59اآلية ـ                      {. 

  .تلك القرى أهلكناهم ملا ظلمواو  ظلموا      احلذف         )ا الظلمفعلو(ملاهم تلك القرى أهلكناو

 2.ملا فعلو الظلم: أي،واملفعول به حمذوف لتعميم الظلم أو لترتيله مرتلة الالزم،فعل وفاعل:ظلموا

{ : 62اآلية ـ                            {. 

  .فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدائنا            احلذف       قال لفتاه ) جممع البحرين ( ا فلما جاوز

 .للعلم به حذف املفعول به استخفافا واختصارا

{ : 64ـ اآلية                         {. 

  .حلذف         قال ذلك ما كنا نبغا   )      ي (ذلك ما كنا نبغ 

                                                             
.227ص ، 5ج: السعود أيبتفسري  -1  

.231، ص: املصدر السابق -2  
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 .حذف املفعول به اختصارا وطلبا للخفة وسرعة الفعل ارتد

  {: 96ـ اآلية                                

  {. 

  .توين أفرغ عليه قطرااحلذف           آ          أفرغ عليه قطرا )قطرا ( آتوين 

آتوين قطرا افرغ :والتقدير، حمذوف دل عليه مفعول الفعل التايل والثاين،أولوالياء مفعول به ، فعل أمر وفاعل: آتوين
 :"ملني معموال واحدا قواه تعاىلمثال تنازع العا،وهذه املسألة يف باب التنازع،عليه قطرا     " وذلك

وكل "قطرا"وتأخر عنهما،فعل وفاعل حيتاج إىل مفعول"أفرغ"و،فعل وفاعل ومفعول حيتاج إىل مفعول ثان"آتوين"ألن
  1.طالب لهمنهما 

 2.عليه واإلسراعيئتها لتلقي املطلوب ملا فيه من تشويق النفوس و اإلاموقد أفاد هذا احلذف البيان بعد 

 : ـ التحويل حبذف اجلار و ارور

 {: 12ـ اآلية                            {. 

  .أمدا          احلذف           ملا لبثوا أمدا) يف الكهف ( ملا لبثوا 

 3.مفحذف للعلم به ولتتوفر العناية على أمد اللبث ألنه غرض الكال، يف الكهف: ا لبثوا فيه أيوالتقدير مل

  {:17ـ اآلية                              

                                  {.  

  .فهو املهتد      احلذف       من يهده اهللا فهو املهتد) إىل احلق ( من يهده اهللا 

  4.اخلري إجيابا ونفيا أسبابذف مشول اهلداية لكل وقد أفاد احل،للعلم به) إىل احلق(حذف اجلار وارور

                                                             
.197ص،شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام -1  
.60ص،املرجع نفسه:شادي أبومصطفى  -2  

.97ص :املرجع السابق -3  
.98ص:املرجع السابق -4  
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   {: 26ـ اآلية                                    

        {. 

  .احلذف          أبصر به وامسع)      به ( وامسع أبصر به 

  .حذف اجلار وارور هنا اختصارا للعلم به

  {:30ـاآلية                      {.  

  .عمال أحسنجر من أإنا ال نضيع          احلذف      عمال )منهم(أحسنجر من أإنا ال نضيع 

 1.احلذف الشمول فاهللا غفار لكل من آمن وعمل صاحلا وغريهم أفادوقد 

 {:57ـ اآلية                                

                           {.  

  .من أظلم ممن ذكر بآيات ربهواحلذف          )    لنفسه ( من أظلم و

  .حذف اختصارا للعلم به

 {: 15ـ اآلية                                  

   {.  

  .ال يأتون بسلطاناحلذف           لو بسلطان      ) م على عباد( ال يأتون لو

  .هللا سبحانه وتعاىلواحتقارا ملا يعبدون من دون ا،حذف اختصارا 

 : ذف الصفةحبالتحويل _ 

{ : 07اآلية                       {. 

  .احلذف         إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا    هلا     ) كائنة ( زينة 
                                                             

.96ص ، املرجع نفسه:شادي أبومصطفى  -1  
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 .حذف الصفة هنا اختصارا للعلم ا 

{ : 79اآلية                                      

      {. 

  .غصبا     احلذف       يأخذ كل سفينة غصبا) صاحلة ( يأخذ كل سفينة 

  1.السفينة على عجل حىت ال تقع يف قبضة امللكيق املقام الذي يدل عليه خرق حذفت الصفة لض

 {:105ـاآلية                                    {. 

  .فال نقيم هلم يوم القيامة وزنا       احلذف         ) نافعا(يامة وزنافال نقيم هلم يوم الق

 2.أعماهلمالذين حبطت  ألولئكحذفت الصفة للعلم ا وقد أفاد احلذف التحقري 

 : التحويل حبذف املفعول املطلق

   {:05اآلية                         {.  

  .إن يقولون إال كذبا       كذبا   احلذف) قوال ( إن يقولون إال 

فإن حذف ،إذا كان الفعل حيذف ويقام املصدر مقامه لقصد الدوام واللزوم حبذف ما هو موضوع للحدوث والتجدد 
أن مقولتهم الكاذبة هذه تتجدد باستمرار : أيفة داللة جديدة هي التجدد وبقاء الفعل داال عليه من اجل إضااملصدر 

وما ، انطالقا من اليهود والنصارى والعرب يف جاهليتهم -وحاشا هللا أن يتخذ ولدا –هللا  عز وجل  األبناءوهي دعوة 
ومثلها اآلية ، ستمراريةجاء الفعل للداللة على التجدد واال: أي،تزال هذه املقولة إىل اآلن عند النصارى واليهود 

  :التالية

{: 14اآلية                                     

  {.  

                                                             
.92ص:املرجع السابق -1  

.92ص ، املرجع نفسه: شادي أبومصطفى  -2  
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  .لقد قلنا إذا شططا     شططا      احلذف  ) قوال ( لقد قلنا إذا 

  :زيالتحويل حبذف التمي 

                     {:19اآلية 

                                            

       {.  

  .ل منهم كم لبثتم؟قال قائ               احلذف            ؟لبثتم) يوما(قال قائل منهم كم 

      .مبقدار اللبث واالستفهام فيما بينهم وغرضه االختصاروداللته هنا االهتمام ) كم(حذف متييز ويرى النحويون جواز 

  {: 99اآلية                           {.  

  .نفخ يف الصور فجمعناهم مجعاوفجمعناهم مجعا     احلذف      ) نفخة ( خ يف الصور نفو

  .للصعق والثانية للبعث واجلمع األوىلومن املعلوم أن النفخة ،حذف التمييز اختصارا لسرعة اجلمع بعد النفخة الثانية

 : ـ التحويل حبذف اجلملة

 : حذف اجلملة الفعلية

 {: 11/  10اآلية                                    

              {. 

  .فضربنا على آذام يف الكهف سنني عددا      احلذف        فضربنا على أذام     ) فاستجبنا دعائهم ( 

 : حذف مجلة جواب الشرط

   {:109اآلية                                  {. 

                                             كان البحر مددا لكلمات ريب لو  قل       ذف       احل  )         لنفذ و مل تنفذ كلمات اهللا ( لو جئنا مبثله مددا و
   .لو جئنا مبثله مداداذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ريب ولنف
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  .راصتخالاو اإلجياز دصقل كلذو ام بطاخملا ملعل نيتقباسلا اآليتني يف ناتلمجلاوقد حذف 



  

  

  :الفصل الثاين 

أمناط التحويل بالزيادة يف 
  التراكيب اإلسنادية ودالالا
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  .متعدوزاده اهللا خريا فزاد الزم و ،زيداناومزايدا و) هي األشهر و( زيادة ودا يزوزاد الشيء يزيد زيدا وزيدا 

  1.فزاد مبعىن منا، وازداد الراهن دراهم من املرن أي أخذها زيادة على رأس املال 

  ملنطوق على نظريه يف البنية العميقة يقصد ا زيادة يف اوالزيادة عنصر من عناصر التحويل يف املنهج التحويلي، 

  غري) ب( ،حيث )ب ) + ( أ ( تتحول إىل ) أ ( ، أي أن ب  أ: ب+أ   أ : يعرب عنه رياضيا بالقانون

  2) . أ(يف  ةمتضمن

  غري ذلك، أو التتمات  وما يضاف إىل اجلملة النواة من كلمات يعرب عنها النحاة بالفضالت أ –الزيادة  –وهي 

  ا البالغيون بالقيود، يضاف إىل اجلملة األصل لتحقيق زيادة يف املعىن، فكل زيادة يف املبىن تعين زيادة يفويعرب عنه

  . يشترط سالمة البنية الشكلية للجمل املدروسة داخل العربية وهذا  3،املعىن 

  ما جاء عن العرب، فإا بعد أن تأخذ الكلمة موقعها من اجلملة حمققة سالمة البنية الشكلية يف اجلملة قياسا على

  الفعل وال نقول الفاعل ألن وبؤرا يف اجلملة التوليدية التحويلية الفعلية هأو ترتبط من حيث املعىن مبركز اجلملة 

  4: هكذايتم االرتباط  وكالكلمة الواحدة الفاعل والفعل 

  

  

                                    

  

  

                                                             
  . 385حميط احمليط ص : بطرس البستاين  -1
 .  230_ 229النحوية لدى القدماء ص  االجتاهات: حليمة أمحد عمايرة : ينظر  -2
 . 96ص  :بها كييف حنو اللغة و ترا: خليل أمحد عمايرة : ينظر  -3
 . 99/  98ص : املرجع السابق  -4

 لھ احتراما   عصر الجمعةإكراما  خالدا علي أكرم

 اإلضافة  التبعیة

 الفاعلیة 

 المفعولیة 

 التوكید
 الظرفیة

  التخصیص

 السببیة 
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تتم الزيادة يف اجلملة العربية عن و ،واليت هي الفعل مع فاعله بسبب وعالقة معينة فكل كلمة ترتبط بالبؤرة فيها 
طريق إضافة بعض األركان اللغوية إىل التركيب اللغوي يف إطار ما متليه القواعد التحويلية احملققة لذلك فتكون 

ن العالقة بني هذه الكلمة وبؤرة بإدخال كلمة جديدة إىل مبىن اجلملة، فتعطي اجلملة قيمة داللية جديدة نعرفها م
             1. يف آخرها ويف وسطها أواجلملة، وكل زيادة يف مبىن تقابلها زيادة يف املعىن، وهذه الزيادة تكون يف أول اجلملة أ

وليدية الوحدة اإلسنادية الت ووالزيادة اليت تعد عنصر من عناصر التحويل هي تلك الزيادة اليت يضاف فيها إىل اجلملة أ 
                                                                         2. قد تكون عوامل متمثلة يف النواسخ لتحقيق زيادة يف املعىن وقيودا،  وكلمات قد تكون فضالت أ

استثناء،  ومتييز ،أ وأحال، ومعه، أ وفيه ،أوله، أوبه، أوأما تقييد الفعل بقيد من مفعول مطلق أو : يقول السيوطي 
                                                               3. ةذلك لزيادة الفائدو

عناصر مؤثرة يف مضمون  : ذكر اللغويون أن العناصر اإلضافية نوعان: أنواع الزيادة يف اجلملة العربية -   
  .متد يف عناصرها وع اجلملة أخرى مكملة للتركيب، إذا أا توسووظيفتها، واجلملة 

هي تشمل العناصر اللغوية اليت تضاف إىل التراكيب و: العناصر املؤثرة يف مضمون التركيب اللغوي -أ
                                                      4:األساسي لتفيد وظائف معينة، نذكر منها 

صار وظل ،وأضحى ،وأصبح، وأمسى، وكان : أحدها: نوعان اخلربوالنواسخ حلكم املبتدأ : النواسخ – 1      
 {:وينصنب اخلرب خربا هلن، حنوما برح، وما دام فريفعن املبتدأ امسا هلن، وما انفك ،وما فتئ ،وما زال، وليس ،و،
لته، يف اللغة من النسخ مبعىن اإلزالة، يقال نسخت الشمس الظل، إذا أزا وهوالنواسخ مجع ناسخ .}كان ربك قديراو

ما ينصب وأخواا وكان  وهوينصب اخلرب، وما يرفع املبتدأ : نوعان وهواخلرب وما يرفع حكم املبتدأ : ويف اإلصالح
  .                      5أخواا وإن  وهويرفع اخلرب واملبتدأ 

                                                             
 . 19ص : القواعد التحويلية يف اجلملة العربية : عبد احلليم بن  عيسى -1
 . 66ص : التحويل يف النحو العريب : رابح بومعزة -2
 . 33ص :، القاهرة 1976 مطبعة السعادة: أمحد حممد قاسم : شرح عقود اجلمان يف علم املعاين و البيان ، ت : جالل الدين السيوطي -3
 . 19ص : املرجع نفسه : عبد احلليم بن عيسى -4
دار الطالئع : حممد حمي الدين عبد احلميد : شرح قطر الندى و بل الصدى و معه كتاب سبيل اهلدى بتحقيق قطر الندى ت : بن هشام األنصاري ا-5

لطالئع للنشر فاتيح العربية على منت األجرومية  فيصل بن عبد العزيز آل مبارك ام: و ينظر  133، القاهرة ص  2009: للنشر و التوزيع و التصدير 
 .  67، اجلزائر ، ص  2009،  1التوزيع ، ص و
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اختلفوا وأخواا  و  كادوأخواا وكان :أشهرها وذهب مجهور النحاة إىل أن هناك يف العربية أفعاال تسمى ناقصة 
الزمن، يف حني ويف سبب تسميتها ناقصة فذهب أكثر النحاة إىل أا مسيت ناقصة ألن سائر األفعال تدل على احلدث 

حيث يرى  ،إمنا هي تدل على الزمن فقط، فكانت ناقصة لتجردها من احلدثوأن هده األفعال ال تدل على احلدث 
                                                                          1. ي أا تدل على احلدث الزخمشروابن جين والفارسي واملربد 

إمنا هي تفتقر إىل املنصوب أيضا، فتسمية هذه وذهب آخرون إىل أا مسيت ناقصة، ألا ال تكتفي مبرفوعها و 
         2.  األفعال كذلك لنقصاها عن بقية األفعال باالفتقار إىل شيئني

إن األفعال الناسخة الناقصة عناصر إضافية ال عالقة هلا بإسناد، إال من حيث إا تفيد اقتران : أخوااوكان °    
                                  3. جهةوزمن  واجلملة بزمن دون جهة أ

رب عن األخوة، أدخلت كان لتجعل ذلك كان عبد اهللا أخاك، فإمنا أردت أن خت: تقول" : قد حددها سيبويه يف قولهو
  . 4" فيما مضى 

ينصب اخلرب بال شرط وما يرفع املبتدأ : هي على ثالثة أقساموألفاظه ثالث عشر لفظة، والكالم اآلن يف باب كان، و
شبيهه  وما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أوليس وصار وبات وظل وأمسى ،وأصبح وكان : هي مثانيةو
             5. دام  وهاملصدرية الظرفية، و) ما ( تقدم ما يعمله بشرط أن يو.... انفك وفتئ وبرح وزال : أربعة وهو

  :دالالا وأخواا وصور التحويل بزيادة كان  - 

    6.  110انتهاء باآلية و 09مرة ابتداءا من اآلية  22وردت كان الناقصة يف سورة الكهف 

" تفيد و ،حدثووجد، وحصل، وينبغي أن يلحق ا، استقر، وتدل على الكينونة العامة، " كان " من املعلوم أن و
                                                                             7. اقتران مضمون اجلملة العربية بوظيفة خمصوصة تتعلق بالداللة على الزمن املاضي " كان 

                                                             
 .72ص : ، القاهرة  2007 1الوظائف الداللية للجملة العربية ، مكتبة اآلداب ، ط : حممد رزق شعري  -1
 .  189ص  ، 1معاين النحو ، ج : فاضل صاحل السامرائي  -2
 .  73ص : املرجع نفسه : حممد رزق شعري  -3
 .  20ص : املرجع نفسه : عبد حليم بن عيسى  -4
 .  136-  133ص : ت حممد حمي الدين عبد احلميد : املرجع نفسه : ابن هشام األنصاري  -5
 . 180ص : نقد و توجيه : يف النحو العريب : مهدي املخزومي  -6
 . 20ص : املرجع نفسه :  عبد احلليم بن عيسى -7
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كان ربك و" وإما مع االستمرار، حن ،كان حممد جمتهدا: وسم باخلرب يف  املاضي، إما مع االنقطاع حنتفيد اتصاف االو
   1" .قديرا 

  {: 09اآلية                    {.  

ا، وكان يف اآلية فعل ماض ناقص أفاد على التوكيد يف املاضي، خربه: حال، وعجبا: كان وامسها، من آياتنا: كانوا
ومن داللتها أن قصتهم وإن كانت خارقة . وباخلصوص أن اآلية تتكلم عن قصة وقعت قبل نزول القرآن الكرمي 

    2. العادات ليست بعجيبة بالنسبة إىل سائر اآليات اليت من مجلتها ما ذكر من تعاجيب خلق اهللا تعلى بل هي عند  

{:   28اآلية                                       

                            {.  

هالكا واهلاء راجعة على من كان أمره ضياعا و3.خربها : اهلاء مضاف إليه، فرطاوكان فعل ماض ناقص، أمر امسها 
   4. الصواب نابذا له وراء ظهره من قوهلم فرس فرط أي متقدم للخيل ومتعمدا للحق  وأ

{ :34اآلية                                {.  

  .هي اليت تتعلق داللتها بالزمن املاضي واقتران مضمون اجلملة بوظيفة خمصوصة وهنا ربط " كان " أفادت 

{ : 43اآلية                   {.    

توكيد " ما كان منتصرا " وأفادت هنا التوقيت باملاضي وجاءت كان بصيغة املضارع ازوم : تكن له فئة ينصرونه
                    5. ما كان ممتنعا بقوته عن انتقام اهللا و: للمعىن السابق أي

  {: 45اآلية                              

                {.ى خلق مجلة معترضة يف آخر الكالم موقعها التذكري بقوة اهللا تعاىل عل

                                                             
 . 75: ه مصر ص  1409/ م  1989التحفة السنية شرح املقدمة األجرومية ، مكتبة السنية ، الدار السلفية لنشر العلم : حممد حمي الدين عبد احلميد  -1
 .  206/  205: ص : تفسري أيب السعود : أيب السعود  -2
 .  53إعراب سورة الكهف ص : حممد حسين سالمة  -3
 .  582الكشاف ص : و الزخمشري  219أيب السعود املرجع نفسه ص -4
 .  589الكشاف ص : الزخمشري  -5
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" قد أفيد ذلك على أكمل وجه بالعموم الذي يف قوله و... جعل أوائلها مفضية إىل أواخرها وأضدادها واألشياء 
  .                                                          1بذلك العموم أشبه التذييل  وهو" على كل شيء 

                                         2. } ن اهللا كان مبا تعملون خبرياإف{  مثل 

جاء و" كان اإلنسان عجوال و"  : قوله تعاىل واليت تفيد الدوام واالستمرار حنو) مل يزل ( هنا مبعىن ) كان ( جاءت 
إن كان األصل فيها أن يدل على حصول ما وختتص كان مبرادفة مل يزل كثريا، أي أا تأيت دالة على الدوام : هافي

عدمه عند وسكوا عن االنقطاع  وعليه األكثر كما قال ابن حيان، أوفيما مضي مع انقطاعه عند قوم  دخلت عليه
أي " كان اهللا مسيعا بصريا و: " ومن الدالة على الدوام الواردة يف الصفات اهللا تعاىل حنوجزم به ابن مالك، وآخرين 

                                                                        3.مل يزل متصفا بذلك 

 {: 50اآلية                                    

                           {.    

من : لبيان حال إبليس أنه كان من اجلن أي   4. التوبيخ وتوطئة لإلنكار وتنظري للحال  –قصة إبليس  –ذكرها هنا 
                             5. أبوهم  وإال فهوهذا الصنف 

  {: 51اآلية                            {.    

" ما كنت متخذهم إىل و: العدول عن إضمار بأن يقالو" األرض وما أشهدم خلق السموات " تذييل اجلملة 
               6. ألن التذييل ينبغي أن يكون كالما مستقال وإلفادة الذم، " املصلني 

{ : 54اآلية                                {.    

 : نفس ما تضمنه يف اآليات التالية وهوالداللة يف املاضي وهنا مبعىن التوكيد 

                                                             
 . 332، تونس ص  1984،  152تفسري التحرير و التنوير دار التونسية للنشر ، : الطاهر بن عاشور  -1
 .  134اآلية : سورة النساء   -2
 . 193معاين النحو ص : فاضل صاحل السامرائي  -3
 .  340ص : املرجع نفسه -4
 . 91املرجع نفسه ص : ابن عثميني   -5
  .  343/344ص : نفس املرجع : طاهر ابن عاشور  -6
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  64-  }                        {.  

  79-  }                                       

    {.    

   80-   }                        {.  

   82- }                                     

                                 {                                                                                      .

  98-  }                                 {.            

 101-  }                          {                                                                                                         .

107- }                       {                                                                                                           .

 109-}                                        {.                                                                                                                     

110- }                                     

        {  .  

فعل ماضي األصل فيه يفيد اتصاف املسند إليه باحلكم يف زمانه فمعىن أصبح تفيد اتصافه به يف الصباح : أصبح°    
فهنا أصبح مبعىن ( أصبح أخوك عظيما ) صار من غري أن يقصد ا وقت  خمصص كأن تقول وقد تأيت مبعىن كان و

   1. صار من دون نظر إىل وقت الصباح 

  

                                                             
 .  216ص : معاين النحو : فاضل السامرائي  -1
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، ...مبرفوعها ويراد ا الدخول يف هذه األوقات فيقال أصبحنا أي دخلنا يف وقت الصباح  وقد تأيت تامة فتكتفي 
) ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها ( قوهلم  وما ال يقاس عليه عند اجلمهور وذلك حن ووقد تأيت زائدة لكنها قليلة وه

                            1. مها مفيدتان هلذا الوقت و

                                                                  : أربع مرات يف سورة الكهف جاءت أصبح 

{: 40اآلية                                       {.                                  

وهي هنا تفيد اتصاف املسند إليه ،وصعيدا خربها " هي " امسها ضمري مستتر تقديره وفعل مضارع ناقص : فتصبح 
  .                                الصباح  وباحلكم يف زمانه وه

  { : 41اآلية                 {.                                                           

  .   يصري ماؤها غورا و: ال يقصد ا أي وقت خمصص أي وهنا مبعىن صار  

  {:42اآلية                                    

    {.                                              

مؤدية وظيفة " يقلب كفيه " وردت الوحدة اإلسنادية املضارعة " فأصبح يقلب كفيه " اجلملة االمسية املركبة احملولة 
.                                                                اإلصباح  وفعل التقليب إمنا كان يف املاضي مصحوبا بتوقيت معني هتبني أن " أصبح " خرب الفعل الناسخ 

التزجية والداللة املزاولة واحلدوث املتكرر ويقدم لنا الداللة على احلدث " يقلب " ويالحظ أن الفعل املضارع فيها 
الدال على توقيف الصباح على تزويدنا بصورة " أصبح " قد تعاون مع الفعل املاضي وث، التفصيل يف حدوث احلدو

  2.مها يزاوالن التقليب مع تكرير هذا احلدث عدة مرات وحركية ترسم يف خميلتنا حركة الكفني 

 {:45اآلية                                 

                {. ا وقت خمصص فهنا أصبح ال وأصبح هنا مبعىن صار جاءت مل يقصد  

  . يدل على وقت الصباح 
                                                             

  -.  218املرجع نفسه ص  1-

.141ص ، التحويل يف النحو العريب: رابح بومعزة -2  
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ما زال، ما برح ،ما  –معىن األربعة ومن األخبار جاء يف شرح األمشوين بز اتصالهوتفيد استمرار الفعل : ما برح°
                            1.أزرق العيننيوما برح عمر وما زل زيد ضاحكا : ومالزمة اخلرب املخرب عنه على ما يقتضه احلال حن –أنفك، ما دام 

الزوال، فيؤدي ونفيها نفي الترك والزوال ولترك ل وهمثبتة معناها واالستمرار وفهذه إذن أفعال منفية تفيد الثبات 
                                                 2. الثبوت   ومعناها االستمرار 

                                         : هيويف سورة الكهف مرة واحدة  -ما برح   –قد وردت و

 {:60اآلية                         {.      

. فقالوا ما برح يفعل مبعىن ما زال ...منه قيل لليلة اخلالية البارحة وجاوز ومبعىن زال  ووأبرح فه" : قال ابن يعيش
يراد به الرباح من املكان فال بد من ذكر ولكالم إال ما برح فقال برح ال يستعمل يف اووقد فرق بعضهم بني ما زال 

فال أبرح ال جيوز أن يراد أن ا الرباح من املكان ألنه : ذلك ضعيف ألن اآلية السابقة فيهاوتقديره،   واملكان معه أ
                                                                                                         3. عىن ال أزال يف مكانه مل يربح منه وإذا مل جيز أن يراد ا تعيني أن يكون مب ومن احملال أن يبلغ جممع البحرين وه

  :أخواا وصور التحويل بزيادة كاد -

ليست وتسمى أفعال املقاربة، ويسمى خربها، وتنصب اخلرب ويسمى امسها وفترفع املبتدأ ) كان(عمل)كاد(تعمل 
هذا راجع لكثرة استعماله وإمنا أطلق هذا االسم تغليبا لنوع من أنواع هذا الباب على غريه، ولها تفيد املقاربة، ك

  : هي ثالثة أقسامولشهرته ثانيا، وأوال، 

  .                                                       أوشك وكرب ووهي كاد : أفعال املقاربة -1

  . اخلولق وحرى وهي عسى و: أفعال الرجاء – 2

  .أنشأ وعلق واخذ وطفق ووهي جعل : أفعال الشروع – 3

    

  
                                                             

 .  218ص معاين النحو : السامرائي  -1

 .  220ص : املرجع  السابق  2-
 .221ص : املرجع السابق : ينظر  -3
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                                 : أخواا يف سورة الكهفوصور التحويل بزيادة كاد  –

                                                 : جاء هذا الفعل يف سورة الكهف مرة واحدة وهي :كاد 

 {: 93اآلية                            {.  

.                               خربها )  يفقهون قوال (مجلةوامسها  والواومن أفعال املقاربة،  وفعل مضارع مرفوع بثبوت النون وه: يكادون

وداللتها أم ال يعرفون شيئا من قول غريهم فلغتهم خمالفة للغات األمم املعروفة  حبيث ال يعرفها ترامجة ذي القرنني  
                                                                         1. خماطبهم البالهة فال يفهمون ما يقصده وجيوز أن يكون املعىن أم قوم متوغلون يف البداوة  وأ... 

ال " : ما ذهب إليه الزخمشري فيقول وهومع النفي تنفي حصول الفعل، ومع اإلثبات تدل على املقاربة، ) كاد ( و
   2". حنوها كما يفهم البكم ومشقة من إشارة، ويكادون يفهمونه  إال جبهد 

اإلشفاق من ومعناها ترجي وقوع اخلرب يف األمر احملبوب، وفعل ماضي من أفعال الرجاء مبين علي فتح مقدر،  :عسى
معناه : معناه املقاربة على سبيل الترجي قال سيبويهوفعل غري متصرف  ووه ": ، يقول ابن يعيشوهوقوعه يف املكر

                                                                             3"  .ن إشفاق أن ال يكوواإلشفاق أي طمع فيما يستقبل والطمع 

                                                        : استعملت عسى على ثالثة أضرب: استعماالا

  .   °"  عسى ربكم أن يرمحكم: " وضمري بارز حن وامد، مسندا إىل اسم ظاهر أجفعل ماضي  -1

                                4عسى أن يقوم زيد  وحن:الفعل وامد، مسندا إىل أن جفعل ماضي  – 2

  :هذا بياما  ) 2(يف سورة الكهف مرتني ) عسى ( وردت  

 ...{: 24اآلية                 {، قص جامد مبين على عسى فعل ماض نا

معناها أن ويف حمل نصب خربها، )  أن يهديين ( املصدر املؤول و) وه( فيها تقديره امسها مضمر والفتح املقدر، 

                                                             
 .  31، ص  16املصدر نفسه ج : الطاهر ابن عاشور   1-

 .                    613، ص  3ج : الكشاف : الزخمشري  2-

                                                                                                245.ص  ،1ج : يف معاين النحو : فاصل صاحل السامرائي  3-
 .سورة اإلسراء :  08اآلية °

  . 248ص : املرجع السابق  4-
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) عسى ( جتيء كلمة و ، 1أقرب إىل الرشد من بيان أمثال هذه القصة  وأن اهللا يهديه إىل ما ه ويرج) ص (الرسول 
.                                                                2ضرورة احملاولة الدائمة لالستواء عليه يف مجيع األحوال و،  املرتقع هذا للداللة على ارتفا) ألقرب ( كلمة و

{: 40ية اآل                                     {.   

  .      خربها ) أن يؤتيين ( املصدر املؤول وامسها ) ريب ( وفعل ماضي ناقص جامد : عسى

   3. الرجاء وداللتها طلب األمر القريب احلصول، ولعله أراد به الدعاء لنفسه وعلى صاحبه  تفيد وعسى

  : يقول صاحب األلفية: أخوااوإن 

  ألن أن ليت لكن لعل              كأن عكس ما لكان من عمل                           

  .4ضغن  ولكن ابنه ذوكان زيدا عامل بأين                   كفء 

رفع اخلرب تيكون امسا هلا ،ووهي تنصب املبتدأ وكأن، ولعل ولكن وليت وأن وإن : هيوذكر ابن مالك منها ستة 
                                                        5. يكون خربا هلا و

رفع الشك ونسبة اخلرب للمبتدأ، أن التوكيد أي توكيد وولكل حرف منها معىن خاص يغلب فيه، فالغالب يف إن 
  .       6 ° "إن اهللا غفور رحيم " إن القناعة كرت، قال اهللا تعاىل : وعنها، حن

إن زيدا قائم ناب مناب تكرير اجلملة مرتني  :د ملضمون اجلملة، فإن قول القائلفأما فائدما فالتأكي" : قال ابن يعيش
مع حصول الغرض من التأكيد، فإن أدخلت ) زيد قائم زيد القائم (  :أوجز من قولك) إن زيدا قائم (  :إال أن قولك

.                                                                 الث مرات كأنه مبرتلة تكرار اللفظة ثو. ازداد معىن التأكيد ) إن زيدا لقائم (  :قلتوالالم 

                                                             
  ،299ص  15ج : املصدر نفسه : الطاهر ابن عاشور  1-
 . 2266، ص  15يف ظلل القرآن ج : سيد قطب  2-

  .325ص : املصدر نفسه : الطاهر ابن عاشور  -3
 . األلفية : ابن مالك   -4

، و ينظر فيصل بن عبد  241د ط ، سنة طبع ص  1دار املسلم للنشر و التوزيع ج : دليل السالك إىل األلفية أيب مالك  : عبد اهللا بن صاحل الفوزان   5-
                                                                                                                         . 151قطر الندى و بل الصدى ص  شرح: و حممد حمي الدين عبد احلميد  69ص : العزيز آل مبارك مفاتيح العربية على منت األجرومية 

 .  173اآلية : سورة البقرة ° 

 . 241املرجع نفسه ص : صاحل الفوزان  6-
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فالذي يدل على أن هلا أصال يف اجلواب أنا " : أن تكون للجواب ،يقول" إن " يرى عبد القاهر أن األصل يف و
امتنعوا من أن و} يدا منطلق اهللا إن زو{ وللقسم حن1اخلرب إذا كانت جوابا ورأيناهم قد ألزموها اجلملة من املبتدأ 

.                      2دون يف الكتب من أا للتأكيد  ومث إن األصل الذي ينبغي أن يكون عليه البناء، ه} اهللا زيد منطلق و{ يقولوا 

  :أن يف سورة الكهف وصور التحويل بزيادة إن ° 

( وترفع اخلرب وال تؤول مبصدر خبالف  تكون حرف توكيد ونصب، تنصب االسموحرف ناسخ مشبه بالفعل : إن
                              3.خربها أومعموهلا عليها  ووال يتقدم امسها أ) أن 

احلرفية فإن اقترنت ن بطل عملهن، " ما " بشرط أن ال تقترن ن األدوات األمساء وترفع األخبار  وإمنا تنصب هذه
                                                                              4. } قل إمنا يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد {  :هللا تعاىلوضح دخوهلن على اجلملة الفعلية ،قال ا

   : مرة هذا بياا 17يف سورة الكهف ) إن ( وردت  

{ : 07اآلية                             {                           .  

{: يف صدر هذه اجلملة موقع التعليل للتسلية اليت يتضمنها قوله تعاىل) إن ( موقع            

            { .5                                                                                           

إلفادة التخصيص فاملسند إليه مثبت، واملسند فعل، واهللا وحده القادر على هذا ) إنا ( ولقد قدم املسند إليه الضمري 
                 .                                                            الفعل 

{ : 08اآلية                   {.  أفادت إن يف هذه اآلية التوكيد والتأكيد على قدرة املوىل

ا، تصور معىن رزكلمة جويف املشهد الذي يرمسه كذلك، ويف هذا التعبري صرامة، والتحويل، وعز وجل على اخللق 

                                                             
 .  318ص : دالئل اإلعجاز : اجلرجاين  1-

 .  320: املرجع السابق ص  2-
.                                                                                                                            152ص،بل الصدىشرح قطر الندى و: ابن هشام   -3
 . 108اآلية : سورة األنبياء  -°

  .154ص :بل الصدى ر الندى وشرح قط: ابن هشام  4-
 .  256ص : تفسري التحرير والتنوير : طاهر ابن عاشور   -5
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فيها ) إنا جاعلون ( تأمل اجلملة و، 1الصالةوترسم مشهد االستواء ) صعيدا (للفظي، كما أن كلمة رسها اجباجلدب 
                                                                           2. ، مث إا جاءت باجلملة االمسية الدالة على القدرة املستمرة )الالم ( و) إن ( مؤكدان، 

{: 13ة اآلي                          {  . استخدم القرآن الكرمي

                                                      .                           3إقراره يف أفئدم، حىت يصبح عقيدة من عقائدهموالتوكيد لتثبيت املعىن يف نفوس قارئيه 

 {: 20اآلية                              {  . هذه اجلملة واقعة  

النهي عن وهي علة لألمر بالتلطف و...البيان وفهي واقعة موقع العلة بيانا لوجه توكيد النهي بالنون، وتعليال للنهي، 
  .                          4إشعار أحد ا 

  { : 23اآلية            {.  تقولن فعل مضارع وال ناهية وحرف عطف  والوا

                                                                                  5. املعىن هنا للتأكيد و مبين للفتح التصاله بنون التوكيد،

{: 29اآلية                                      

                         {.  ) داللتها هنا التوكيد ) إن

لفظ بوالتعبري هنا ، )إنا (  الضمري املتصل ووه) اسم إن ( إىل املسند إليه ) أعتدنا ( الفعل وهوأي توكيد نسبة املسند 
    6.االستعداد، واألخذ املباشر إىل النار املعدة املهيأة لالستقبال ويلقي ظل السرعة والتهيؤ ) أعتدنا ( 

   {: 30اآلية                     { .     

  : مرتني يف اآلية) إن ( وردت 

  .                                                               عملوا الصاحلات وإن الذين آمنوا  – 1  

  .إنا ال نضيع آجر من أحسن عمال  -2  
                                                             

 .  2260، ص  2003ه  1423، القاهرة  32ط  15دار الشروق ، ج : يف ظالل القرآن : سيد قطب  1-

 . 20تفسري سورة الكهف ص : ابن عثميني  2-
 .  79ن الكرمي ص من أسرار البالغة يف القرآ: حممد السيد شيخون  -3

 .  286تفسري التحرير و التنوير ص : الطاهر ابن عاشور   4-

 .  562املصدر نفسه ص : حمي الدين الدرويش  5-
 .  2269يف ظالل القرآن ص : سيد قطب  -6
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                       .                                     التوكيد يف اجلملتني يفيد الترغيب وهنا التوكيد ) إن(وأفادت 

{: 57اآلية                                  

                          {.  

   1.داللتها إغاظة السامع بذلك اخلرب وإن هنا تفيد التوكيد 

{:63اآلية                                        

         {  . 2. افتقاده، أي فانفلت يف البحروهنا للتوكيد يعين تأكد بأنه نسي حفظه                                   

 { : 67اآلية                { .         

علل ذلك بأنه يتوىل أمورا وال يستقيم، ولى وجه التأكيد، كأا مما ال يصح يف هذه اآلية نفي استطاعة الصرب معه ع
زادها تأكيد و ،األنبياء ال يصربون على ما يرونه منكروكيف يصرب على ما ظاهره منكر، و  3هي يف ظاهرها مناكري 

جتشم أن يصرب مل يستطع  وه لأنبأن املنفي استطاعته الصرب املفيد وعموم الصرب املنفي لوقوعه نكرة يف سياق النفي، 
                                                                               4.ذلك 

 { : 75اآلية                   { .شرط الذي اشترطه اخلضر على توكيد لل

الصرب وقلة التثبت واب على رفض الوصية تلزيادة املكافحة بالع) لك ( أضاف وكيد، جاءت إن هنا مبعىن التو،موسى
 .5                                                                                      

{ : 84اآلية                      {   . للتوكيد والتأكيد بأن املوىل عز وجل

  .                                                 مكن لذي القرنني يف األرض

                                                             
 .415ص،اإلتقان يف علوم القرآن : جالل الدين السيوطي  1-

 .  367املصدر نفسه ص : الطاهر ابن عاشور   2-
 .   599الكشاف ص : الزخمشري  -3

 . ، 372املصدر نفسه ص : الطاهر ابن عاشور   4-
 .                       236تفسري أيب السعود ص : أيب السعود   -5
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 {: 94اآلية                            

      {.   

  .                                       مأجوج قومان مفسدون يف األرض وهي بيان بأن يأجوج وللتوكيد 

…{ : 102اآلية                  {   .،بأن  تأكيداو توكيد ملا أعده اهللا للكافرين يوم القيامة

                                                                                       1) .إن ( لذلك أكد حبرف وجهنم أعدت هلم نزال فال حميص هلم عنها 

   { : 107اآلية                     {.   

وهي مؤكدة كي ال يظن ) إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزال ( تأكيد اجلملة لالهتمام  ا ألا جاءت يف املقابل مجلة 
                                                                                           2. تقوية البشارة وظان أن جزاء املؤمنني غري مهتم بتأكيده مع ما يف التأكيدين من تقوية اإلنذار 

  ): أن ( صور التحويل بزيادة 

                                                                   : هيومرات  05ورد يف سورة الكهف 

 {: 02اآلية                                  {   .

، )حسنا(املخصص بالنعت  وهوأجر امسها  وبدخول أن عليها أصبح هلم خربها، و ،هلم أجر حسنا: مجلتها التوليديةو
                                 .                                        تفيد هنا التوكيدو

  { : 09اآلية                    {.   

اسم ) أصحاب ( متخذة ) أن ( فدخلت عليها ) الرقيم كانوا من آياتنا عجبا وأصحاب الكهف ( : ومجلتها التوليدية
  .                                          تبعها خرب هلا ذات داللة توكيديةما يوكان وهلا 

{ : 21اآلية                          …   { .  

  .                خربها) حق(وامسها، ) وعد ( بح أص) أن (بدخول و، )وعد اهللا حق ( : مجلتها التوليدية
                                                             

 .  44ص  16ج : املصدر نفسه : الطاهر ابن عاشور  -1

  . 49املصدر السابق ص   2-
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{ : 53اآلية                        {.  

                                            .وتفيد التوكيد،مواقعوها خربهاوفهم اسم أن ) هم مواقعوها ( اجلملة التوليدية 

 { : 104اآلية                          {.                                       

( وامسها ) هم (ود أي تأكيدا لظنهم فدخلت عليها مضيفة هلا داللة التوكي) أم حيسنون صنعا ( : اجلملة التوليدية
  .                                                                                                  خربها) حيسنون

  ):                                              لعل ( صور التحويل بزيادة 

احلذر من وقوع واإلشفاق هولعل الصديق قادم، : وطلب األمر احملبوب، حنفالترجي : اإلشفاقومعىن لعل الترجي و
ابعث إيل : واليت للتعليل حن) كي ( قد تأيت مبعىن وهي ال تستعمل إال يف املمكن، ولعل املريض هالك، : واملكروه ،حن

  1. كي أركبها : بدابتك لعلي أركبها، أي

                                                                  :ولقد ورد هذا احلرف يف سورة الكهف مرة واحدة

{: 06: اآلية          {،  لعل ( دخلت عليها و) أنت باخع نفسك ( اجلملة التوليدية (

من االغتمام   –سلم واهللا عليه صلى  –باخع خربها هي هنا مستعملة يف حتذير الرسول ومتخذة من الكاف امسا هلا 
     2.ذلك يف معىن التسلية لقلة االكتراث م واحلزن على عدم إميان من مل يؤمنوا من قومه، و

  .ميكن بأا تفيد هنا اإلشفاق من املكروه واهللا سبحانه وتعاىل يعاتب رسوله عتاب املشفق عليه وأ

  

  

  

  

                                                             
 . 371 ،ص ،، مصر 2005 1ر ابن اهليثم ،طجامع الدروس العربية ، دا: مصطفى الغالييين 1-

  . 254ص  15نفس املصدر ج : الطاهر ابن عاشور  2-
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  . اخلرب فتنصبهما مفعولني وأخواا على املبتدأ وتدخل ظن : أفعال الظن

  : يقسم النحاة هذه األفعال إىل قسمنيو

  .  حسب ورأى وظن وعلم : وحن: أفعال القلوب -1
                                                                             1ترك واختذ وجعل : التصيري وأفعال التحويل أ  -2

قد قسمها النحاة و...مشى وأكل وضرب  :ال قلبية باطنة ال ظاهرة حسية مثلمسيت كذلك ألا أفع: أفعال القلوب
  : إىل قسمني

  .   علم، رأى، وجد، درى  وحن: أفعال دالة على اليقني

                                                         2. ظن، خال، حسب، زعم : أفعال دالة على الرجحان

                                                : ل اليقني يف سورة الكهفصور التحويل بزيادة أفعا

                                               : هيوقد ورد يف سورة الكهف مرة واحدة وفعل يفيد اليقني : علم

{ : 21اآلية                 …  {.                                        

وعد اهللا و  3) ليعلموا ( سدت مسد مفعول ) أن وعد اهللا حق ( اجلملة وفاعل  والواويعلموا فعل مضارع منصوب 
  .                                                                                 4إحياء املوتى للبعث  وه

واحد فقط مفعول رأيت احلق منتصرا فإن كان بصريا ال قلبيا تعدى إىل : ومن أفعال اليقني أيضا مبعىن علم حن: ىرأ
     5.رأيت سعيدا : وحن

                                                                 : مها) 02( قد ورد هذا الفعل يف سورة الكهف مرتني و

                                                             
  05ص  2ج : يف معاين النحو : فاصل صاحل السامرائي 1-

 .  06املرجع  السابق ص -2

 5، ج 1992/ ه 1412،  3النشر و التوزيع ، ط إعراب القرآن و بيانه ، دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية ، دار ابن كثري للطباعة و: حمي الدين درويش 3-
   559، ص 

 .  288ص  15املصدر نفسه ج : الطاهر ابن عاشور 4-
 .  12ص 2املرجع السابق ج: السامرائي -5
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  …{ :39اآلية            {،  إن شرطية، ترن فعل الشرط جمزوم، واملفعول به أول وهي

                                                                                              1.أقل مفعول به ثان وأنا ضمري توكيد وحمذوفة 

  .                                       هي اليقني وداللته واحدة والوجدان وة تتعلق بالقلب والرؤية هنا قلبي

 {: 49اآلية                                   

                          {،  الفاء عاطفة وترى فعل مضارع مرفوع  

تدل  :والرؤية هنا علمية فترى هنا، 2والفاعل مستتر تقديره أنت وارمني مفعول به أول ومشفقني مفعول به ثان 
.                         3على الفضائح والسيئات العظام  ويعلمون أنه حمت : أن هؤالء مشفقون مما يف كتاب اهللا، يعينكذلك على يقني مبعىن

ملا كان نفس العلم ذه الصفة الزما هلذا املعىن واألصل فيها أنه وضع للداللة على إصابة الشيء على صفة، : وجد
اليقني ألن كل إنسان وجد شيئا على صفة ما فقد علم هذا الشيء  وهولم يف الداللة على معىن ع) وجد( استعملوا 
                                                 4. متصفا ا 

                                                               : مرات هذا بياا 07وقد ورد هذا الفعل يف سورة الكهف 

  {: 17اآلية                              

                                  {.                                                      

ضمري يف حمل جر متعلق ) اهلاء( وحرف جر ) الالم ( الفاعل ضمري مستتر تقديره أنت، وجتد فعل مضارع منصوب  
  .5مفعول به أول ) ليا و( مبحذوف مفعول به ثان، 

  

  

                                                             
 .  602ص 5املصدر نفسه ج : حمي الدين درويش   1-

 .  617ص :املصدر السابق   2-

                                                                                                              19ص  2ج: السامرائي : يف معاين النحو : ر ، ينظ  84تفسري سورة الكهف ص : ابن عثميني   3-
 . يف اهلامش  176حممد حمي الدين عبد احلميد ص : شرح قطر الندى و بل الصدى ، ت : ابن هشام األنصاري  -4

 .  155ص  8ج : م لبنان  1995/ ه  1416 3اجلدول يف إعراب القرآن و صرفه و بيانه ، دار الرشيد ، ط : ود صايف حمم 5-
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                                                                                  1. ن اهللايرشده إىل الصواب، ويف هذا اخلرب من اهللا  تنبيه  إىل أننا ال نسأل اهلداية إال موواملعىن أنه ال جيد من يتواله 

  {: 27اآلية                             { .  

) ملتحدا ( متعلق مبحذوف مفعول به ثان، ) من دونه ( ضمري مستتر تقديره أنت  جتد مضارع منصوب والفاعل
  .                                                  هنا تفيد اليقني و  2مفعول به أول 

{: 49اآلية                                  

                        { .                                                                                          

 {: 53اآلية                            {                                                                                                           .

  {: 69اآلية                   {  .                                                                                                   

 {: 90اآلية                             {.       

 {: 93اآلية                        {.  

  .  هي تفيد اليقني وتيقن وجد مبعىن علم ويف كل األمثلة السابقة تأيت و 

  : بزيادة أفعال الرجحان يف سورة الكهف صور التحويل

الظن اسم ملا حيصل من أمارة، ومىت : وقال الراغب... التردد الراجح بني طريف االعتقاد  غري اجلازم : الظن: ظن
تصور بصورة القوي، استعمل معه أن  وقويت أدت إىل العلم، ومىت ضعفت مل جتاوز حد الوهم، ومىت قوي، أ

إن كل : )الربهان ( جاء يف  3ومىت ضعف استعمل معه أن املختصة باملعدومني عن القول والفعل املخففة،  واملشددة أ
املشددة ) أن( وكل ظن يتصل بعد ) ... إن ظنا أن يقيما حدود اهللا ( شك كقوله واخلفيفة فه) أن ( ظن يتصل بعد 

  ).إين ظننت أين مالق حسابيه:( فاملراد به اليقني كقوله تعاىل

                                                             
  34ص : تفسري سورة الكهف : ابن عثميني   1-

 .  173املصدر نفسه ، ص : حممود صايف  2-

  .  19ص  2ج : يف معاين النحو : السامرائي  3-
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وقد تعددت آراء أهل اللغة يف الظن ونذكر ، 1حاة أا للظن يف الظاهرة مع احتمال اليقني يف بعض املواضع وعند الن
  : ما يأيت

  .                                               وقد يستعمل لليقني قليال ، األصل فيه وهوإنه للشك  -

  .إنه ليست يقني عيان، وإمنا يقني تدبر   -

  .                                                                                 يستعمل مبعىن العلم إنه ال -

  .  كذبا و، يقيناوإنه يكون شكا -

  .                                  املخففة فاملراد به اليقني  وإن كل ظن استعمل بعده أن املشددة أ -

  .                                                          شك وأن املخففة فه إن كل ظن استعمل بعده -

  .              2املختصة باملعدومني من القول يفيد الشك ) أن ( إن كل ظن استعمل معه  -

    : يف سورة الكهف ثالث مرات هي) ظن ( وقد وردت 

{: 35اآلية                    {،  أظن من أفعال الرجحان، تأخذ

أظن ( ما بعدها سدت مسد مفعويل و) أن( وز حذف أحد مفعوليها إن دلته عليه، وجياخلرب، ووفاعال وتنصب املبتدأ 
                                   4. إذا انتفى الظن بذلك ثبت الظن بضده و، الظن مبعىن االعتقادوتقدير اجلملة ما أظن اجلنة بائدة، و 3) .

{ :36اآلية                               {، أظن من أفعال الرجحان

ال : يقول وعناها أن املتحدث منكر للبعث ألنه إذا كانت جنته ال تبيد فهموقائمة مفعول ثان، ووالساعة مفعول أول 
                            5. متاع احلياة الدنيا  وإمنا هوبعث 

                                                             
 . 20ص 2 نفس املرجع ج: السامرائي  1-

 .  21ص 2املصدر السابق ج   2-

 . 599ص  5ج : املصدر نفسه : حمي الدين الدرويش   3-

 .  320ص 15التحرير و التنوير ج : الطاهر ابن عاشور  4-

 . 600ص : ، ينظر حمي الدين الدرويش  70املصدر نفسه ص : ابن عثميني   5-
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{ : 53اآلية                          {.أن وفاعل، وفعل : ظنوا

أيقنوا أم مواقعها أي واقعون فيها، هنا تدل على : ظنوا معناها هناوسدت مسد مفعويل ظن، : خربهاوامسها و
.                                لكن الظن الراجح أم سيواقعون النار واهللا  عنهم  فوهذا يقني عيان، وهي مبعىن إم مل ييأسوا من أن خيف،1اليقني

من استعماالته، ولعل اختياره هنا ضرب من التهكم م، بأم رجحوا أن  ووالظن مستعمل هنا يف معىن التحقق وه
             2. تلك النار أعدت ألجلهم يف حني أم موقنون بذلك 

وقد يستعمل  ،°}فحيسبهم اجلاهل أغنياء من التعف{ :كقوله تعاىل... معناه الظن ويراد به االعتقاد الراجح : حسب
  : لليقني قليال كقوله

  3.اجلود خري جتارة                           رباحا إذا ما املرء أصبح ثاقال وحسبت التقى 

    : هيووردت حسب يف سورة الكهف أربع مرات  

  { : 09اآلية                   {،  حسب من أفعال الرجحان اليت

. 5وحسبت هنا مبعىن ظننت 4بعدها سدت مسد مفعويل حسبت ما و) أن( وفاعل وفعل  :تنصب مفعولني وحسبت
.                          6أعجب منها  وال تظن أا أعجب اآليات بل من اآليات ما هوأي أظننت أن قصة أهل الكهف عجب يف باا أ

{: 18اآلية                                       

                  {.  

: هنا تفيد الرجحانوأيقاظا مفعول به ثان وهم مفعول به أول والفاعل مستتر واستئنافية، حتسبهم فعل مضارع  والوا
.                                                           7صيغ فعل حيسبهم مضارعا للداللة على أن ذلك يتكرر مدة طويلة وأي رجحان وقوع اخلرب، 

                                                             
 .  295ص : معاين القرآن و إعرابه : الزجاج : ينظر  1-

 .سورة البقرة :  273اآلية ° .  346ص  15املصدر نفسه ج : الطاهر ابن عاشور  2-

  543ص  2ج : املصدر نفسه : السامرائي   3-

 .  543ص  5ج : املصدر نفسه : حمي الدين درويش   4-

 .  21املصدر نفسه ص : ابن عثيمني   5-

 .  543املصدر نفسه ص : حمي الدين درويش  6-

 . 280ص  15ج : املصدر نفسه : اهر ابن عاشور الط 7-
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يف اآلية و...اليقني وتشبيه جاءت فيه األداة فعال من أفعال الشك  } هم رقودوحتسبهم أيقاظا و{ :يف قوله تعاىل و
         .                                                                        1حاصلة تشبيه أهل الكهف يف حال نومهم باأليقاظ 

{: 102اآلية                                   

{، ها سدت مسد مفعويل حيزما يف ومجلة كفروا صفة وأن واهلمزة لالستفهام اإلنكاري التوبيخي والذين فاعل

  .                                                                حسب، وهي هنا مبعىن ظن 

 { : 104اآلية                         { .  

واملعىن أم غطي عليهم احلق، وظنوا وهم  ،2فعويل حيسبونحيسبون فعل وفاعل  وأن وما يف خربها سدت مسد م
                                                                                                      3.احلق، وهنا حسب مبعىن اليقني  وعلى الباطل أن الباطل ه

أكثر ما يقع الزعم وباطال، و مستند إىل وثوق، فقد يكون حقا، القول بأن الشيء على صفة قوال غري والزعم ه: زعم
    4.على الباطل 

  :قد ورد يف سورة الكهف مرة واحدة هي و 

 {: 48اآلية                            {.                                                           

املعىن أنكم اعتقدمت باطال أن ال يكون لكم موعد للبعث بعد و... اخلرب املعرض للكذب  واالعتقاد املخطئ، أ: الزعم
                5.املوت أبدا  

  

  

  
                                                             

 .  554ص : املصدر نفسه : حمي الدين درويش  1-
 .  35ص  6املصدر نفسه ج : حمي الدين الدرويش   -2
 .  142املصدر نفسه ص : ن عثيمني با -3
 . 337ص  15ج : املصدر نفسه : السامرائي  -4
  . 337ص  15املصدر نفسه ج : الطاهر ابن عاشور   -5

 .سورة الفرقان : 23اآلية °°سورة الزخرف ، : 19اآلية ° 
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                                         :صور التحويل بزيادة أفعال التحويل يف سورة الكهف

جعلوا املالئكة الذين هم عباد و {: من أفعال القلوب والتحويل فمن جميئه من أفعال القلوب قوله تعاىل ووه: جعل
قدمنا إىل ما عملوا فجعلناه و {: ومن جميئه للتحويل والتصبري قوله تعاىل.  أي ظنوهم إعتقدوهم   °}الرمحن إناثا 

.                           عشرة مرة دالة على التحويل والتصبري  إحدىوقد ورد هذا الفعل يف سورة الكهف   1. °°}منثورا هباء 

{ : 01اآلية                            {.  الفاعل وجيعل فعل مضارع جمزوم

.                                                                     مفعول به أول ) عوجا ( ومتعلقان مبفعول به ثان حمذوف ) له( ، )وه(  مستتر تقديره ضمري

{ : 07اآلية                           {.  

جعل و( : مبعىن صرينا وجعل تأيت مبعىن خلق ومبعىن صري، فإن تعدت ملفعول واحد فإا مبعىن خلق مثل قوله تعاىل

صريناه : أي °° )إنا جعلناه قرآنا عربيا ( إن تعدت ملفعولني فهي مبعىن صري، مثل قوله تعاىل و، ° )النور والظلمات 
أي أن ما على األرض جعله اهللا ) زينة ( واملفعول الثاين ) ما ( ل األول فهنا جعل مبعىن صري فاملفعو... بلغة العرب 
                                                                                                  2.ذلك الختبار الناس وزينة لألرض 

{ : 08اآلية                  { . ووصعيدا ه) جاعلون ( مفعول أول السم الفاعل : ما 

.                                                 التحويل ووداللته التصيري   3) جعل ( املفعول الثاين، وهذا ألن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل 

{: 52اآلية                               {.  

املفعول الثاين وموبقا املفعول األول واملعىن صرينا بني  والظرف متعلق مبحذوف ه) بينهم ( جعلنا فعل وفاعل و
                               4. األوثان وعابديها مكانا جيتمعون فيه ليهلكوا معا 

                                                             
 .  29ص : املصدر نفسه : السامرائي   -1

   18املصدر نفسه ص: ابن عثميني  2-
  .سورة األنعام :  1اآلية ° 
  . سورة الزخرف  3اآلية  °°

 . 533ص  5املصدر نفسه ج : ينظر حمي الدين الدرويش  3-

 .  623ص : املصدر السابق  4-
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{: 57اآلية                                  

                          {.  

.                                                                                                                        هذا للداللة على التصيري وأكنة مفعول به أول وعلى قلوم يف حمل نصب مفعول به ثان جلعلنا 

{: 90 اآلية                         {.      

  . هلم مفعول به ثان لنجعل وسترا مفعول أول 

  {: 94اآلية                           

       {.  

مفعول به أول ) خرجا ( جمرور متعلقان  مبفعول جلعل الثاين، وجار ) لك ( ، )حنن( فاعله مستتر تقديره وجنعل فعل 
: ظرف متعلق مبحذوف مفعول ثاين سدا مفعول به أول ب) ا بينن( ، )أنت ( فعل وفاعله مستتر تقديره ) جلعل (  ،

  .                                                                                جتعل 

  {: 95اآلية                            {.  

ما مكين فيه : أي 1مفعول به ثان، وردما مفعول جلعل األول ) بينكم ( مضارع جمزوم ألنه جواب الطيب، و: أجعل
  .                                  ريب خري من خرجكم ومن مالكم 

 {: 96اآلية                                       

 {.  

هي من وحوله وجعله مبعىن صريه واهلاء مفعول به األول، نارا مفعول به ثان، و) هو( فاعله مستتر تقديره وجعله فعل 
  . خرب وتنصب مفعولني أصلهما مبتدأ و) ظن( أخوات 

  

            

                                                             
 . 26ص 6املصدر نفسه ج : حمي الدين الدرويش  -1
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{ : 98اآلية                                   {.  

مفعول به ثان، ولقد قال ذي القرنني هذا ) وكاد ( ، واهلاء مفعول به أول، )هو( فعل وفاعله مستتر تقديره : جعله
.                                                 1أن كل ما حادث صائر إىل الزوال، وهنا جعل مبعىن صري أي فإذا جاء وعد اهللا صريه دكاء  ألنه يعلم

                                     : مرة يف سورة الكهف)  12(قد ورد اثنا عشرة والتصيري ومن أفعال التحويل  وه: اختذ

{ : 04اآلية            { .  

  .                             عزير  واألول حمذوف تقديره عيسى أوولدا مفعول به ثان واختذ فعل وفاعل 

{: 15اآلية                               

       {.  

{ : 21اآلية                                    

                                    {.  

{ : 50اآلية                                  

                           {.    

{: 51اآلية                            {.    

    {: 56اآلية                     { .                                                                                    

  {: 61اآلية                   {.     

 {: 63اآلية                                         

        {.                                                                                                                  

                                                             
  39ص 16املصدر نفسه ج : الطاهر عاشور  -1



 .ودالالا اإلسناديةالتحويل بالزيادة يف التراكيب  أمناط: الفصل الثاين

 

112 
 

  {:77اآلية                           

              {.  

 {: 86اآلية                                     

               {.  

 {: 102اآلية                                    {.                                                                                                     

 {:106اآلية                       {. التصيريوالتحويل  وكلها دالة على  . .  

وتشترك ، 1هي من بني العناصر اليت تضاف إىل التركيب اللغوي األساسي لتفيد الوظيفة خمصوصة و: األدوات* 
التعليق، مث ختتص كل طائفة منها  ولكنها تدل معىن وظيفي عام هواألدوات مجيعا يف أا ال تدل على معان معجمية 

هلم جرا، حيث تكون األداة هي العنصر الرابط بني أجزاء والتأكيد واصة كالنفي حتت هذا العنوان العام بوظيفة خ
    2. اجلملة كلها حىت ميكن لألداة عند حذف اجلملة أن تؤدي ملعىن كامل 

فاملعاين الوظيفية لألداة تتحقق من خالل التركيب، ألا ال تدل على معان معجمية لذلك فهي يف افتقار متأصل إىل 
                                                                 3. ألن معناها ال يتحقق إال من خالل وضعها يف سياق لغوي معني وفق قواعد حتويلية جوازية معينة التركيب، 

  : ومن هذه األدوات نذكر ما يلي

                                                                                             4). عرية شيء من شيء وإبعاده منه النون والفاء واحلرف املعتل أصيل يدل على ت( : يقول ابن فارس: النفي – 1 

تركيب  وفالكالم املنفي ه 5) عبارة عن اإلخبار عن ترك الفعل  وهو" ال " ما ال ينجزم ب  وه( : وقال اجلرجاين
إضافة  وبت االجيايب، فالتغيري اجلوهري الذي يطرأ على التركيب اللغوي األساسي همشتق من الكالم األساسي املث

  . العناصر اللغوية احملققة لوظيفة النفي 

                                                             
 .  22القواعد التحويلية يف اجلملة العربية ، ص : عبد احلليم بن عيسى 1-

 .  125ب ص ، الدار البيضاء  ، املغر 1994اللغة العربية معناها و مبناها ، دار الثقافة ، طبعة : متام حسان  2-

  .22املرجع  نفسه ص : عبد احلليم ابن عيسى  3-
 .  456، ص  5ج / ه  1420عبد السالم هارون ، دار اجليل ، : مقاييس اللغة ت : ابن فارس   4-

 .  314ه بريوت ص  1413،  2إبراهيم األبياري ، دار الكتاب العريب ط : التعريفات ت: اجلرجاين  5-
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إذا أن نظلم اجلملة ال يتغري، وإمنا ختصصه كل " ال، وملا، وما، ولن، وأن " ومن بني األدوات اليت تفيد هذه الوظيفة 
                                           1. أداة ضمن هذه الوظيفة العامة 

                                                                 : صور التحويل بزيادة أدوات النفي يف سورة الكهف

  .                                                      ال ،ليس ،ما ،إن، الت : وأدواته: النفي يف احلال

بعدها، مث ما محل عليها ) ليس( قليل، مث كانت ) ليس ( لكثرة احلديث فيها، وألن محلها على " ال"وقد بدئ ب 
يف النفي احلال واجلمود والدخول ) ليس ( مبعىن إعطاؤه، أحكامها ال القياس ألن اللغة ال تثبت بالقياس، وهي تشابه 

  .                           على اجلمل االمسية 

النافية ) ال ( ف . ال النافية، وال الناهية، وال الزائدة :رف يكون عامال وغري عامل وأصول أقسامه ثالثة ح: ال -
   : فلها ثالثة أقسام

النافية للجنس، وال تعمل إال يف النكرة، فإن كان مفردا بين معها على الفتح ) ال( وهي ) إن ( العاملة عمل  – 1
وهي : ذلك إذا كانت جوابا هلا منوعملها يف النكرات و   2. ° )ال ريب فيه : ( وحن) مخسة عشر ( تشبيها ب 

          3ترفع اخلرب وتنصب االسم، 

خرب نكرتني، فال يصح عملها يف اسم وخربها أن يكون امسها و -  : لكن بشروط وهي) ليس ( العاملة عمل -2
  : عليه بيت املتنيبوز إعماهلا يف اسم معرفة وخرب نكرة، وعيف جيعلى وجه ض، وخرب نكرةويف اسم معرفة وأ، معرفتني

  .ذا اجلود مل يرزق خالصا من األذى                فال احلمد مسكوبا وال املال باقيا إ

  :وهلا شروط

  .، بل ال بد أن تقول ال ضائع خريمل يصح، ال ضائعا خري: أن يتأخر خربها عن امسها فإذا قلت –

                                                             
  . 23املرجع نفسه ص : عبد احلليم بن عيسى  1-

ه  1413،  1فخر الدين قباوة ، و حممد ندمي فاضل ، دار الكتب العلمية بريوت ،ط : اجلين الداين يف حروف املعاين ، ت : احلسن بن قاسم املرادي   2-
 . سورة البقرة :  03اآلية °  290م ، ص  1992/ 

،  2عبد الفتاح إمساعيل شبلي ، دار الشروق للنشر و التوزيع و الطباعة جدة السعودية ط / د معاين احلروف ،ت : أيب احلسن علي بن عيسى الرماين  3-
 . 81م ، ص  1992/ ه 1401
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ال : مل يصح بل ال بد أن تقول، ال خري إال مثمرا: ألا تنقض النفي املستفاد منها فإن قلت: الأال يقترن خربها إ –
  . خري إال مثمر 

  .ال مؤمن ظاملا أحد صحيحة :  وال جيوز تقدمي معمول خربها على امسها كي ال يفصلها عنه فاصل حن –

   1. ال أحد مؤمن ظاملا ال تصح  

  : نافية ال عمل هلا) ال( -3

  .  °} ال غربيةوزيتونة ال شرقية { األمساء : األفعالوتدخل على األمساء  - 

  .  °°} ال صلىوفال صدق { : وحن:تدخل على فعل املاضي  - 

  2.°°°} ال حيض على طعام املسكنيو...{ : تدخل على فعل املضارع - 

     : النافية يف سورة الكهف" ال " صور التحويل بزيادة 

                                          : مرة مقسمة على نوعني مها) 17( سورة الكهف يف ) ال( وردت  

   : العاملة يف سورة الكهف ثالث مرات هي) ال( وردت : العاملة) ال( 

{: 21اآلية                           {.  

  {: 27اآلية                           {   .  

{: 39اآلية                                 {.  

النافية للجنس، ألا تفيد استغراق النفي عن جنس ) ال ( تسمى وترفع اخلرب والعاملة تنصب االسم بعدها ) ال( ف 
  . املقصود باالستغراق الشمول الكامل الذي يتناول كل فرد من أفراد اجلنس واملسند إليه، 

  .فيها خربها وريب امسها }  ال ريب فيها { : 21اآلية 
  

                                                             
 . 133/134ص  1992عرفة اجلامعية يف التطبيق النحوي و الصريف ، دار امل: عبده الراجحي  1-

   .سورة احلاقة  34اآلية °°°سورة القيامة ،  31اآلية °°سورة النور ، 35اآلية ° -2
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                                                           : ومن الواضح أن اجلملة مرت مبرحلتني حتويليتني

                                                                          ).                              ال ريب فيها ( إىل ) ال ريب موجود فيها ( حيث حتولت اجلملة عن طريقه من : االختصار  – 1

  .فتحولت من تركيب اإلخبار املثبت إىل تركيب النفي الدال على اجلنس ) ال( زيادة مركب النفي  -2

  . خربها لكلماته وامسها مبدل . }   ال مبدل لكلماته { : 27اآلية 

  

                                                                                                   

  

  

  

  

  

 ریب فیھا ال

 مركب اسمي مركب مسند

 مركب النفي َرْیَب

مركب اسمي موجود أو كائن 
Ø 

 وصف+اسم +

ار والمجرور فیھ مركب الج
 جار ومجرور

 ال 

نفي +حرف + 
 عاملة+جنس+

نكرة +اسم +
مبني على +مفرد+

 فیھ  إلیھمسند +الفتح

 جار ومجرور+

 متعلق+ مسند +
 بمحذوف 

 مبدل لكلماتھ ال

 مركب اسمي مركب مسند

 مركب النفي مبدل

 Øمركب اسمي موجود أو كائن 

 وصف+اسم +

مركب الجار والمجرور فیھ 
 جار ومجرور

 ال 

نفي +حرف + 
 عاملة+جنس+

نكرة +اسم +
مبني على +مفرد+

 إلیھمسند +الفتح
 لكلماتھ 

 جار ومجرور+

متعلق + مسند +
 بمحذوف 
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املراد يف هذه اآلية نفي اإلذن يف أن يبدل أحد كلمات و. 39كذلك اآلية وومنها ما وقع لآلية السابقة من حتويالت 
                                     1. ا ال يرضون بسماعهبإخفاء  بعضه بترك تالوة م :النقص، أي والتغيري بالزيادة أ :التبديلواهللا، 

                                                                                                        : شرح الرموز 

                             .                       ايتها ويشري إىل بداية اجلملة ) # اجلملة  #  (  الرمز  - 

  .  السهم املتجه رأسه إىل أسفل يعين حتول ما عاله إىل ما أسفله  – 

  .  الفعل املصاحبة له  واحلرف أ ويشري إىل مسة الكلمة أ( + ) الرمز  – 

           .                                                       اخلط املتقطع يشري إىل عنصر الزيادة  – 

  .  يعين أن العنصر حمذوف   Øالرمز  – 

حرف مهمل يفيد نفي الفعل الدال على املستقبل، وال ينفي ا ) ال( املربد أن ويرى كل من سيبويه : ال غري العاملة
تعطف عاطفة وجوابية وغريمها، فالعاطفة تشرك يف اإلعراب دون املعىن، و: الفعل الدال على احلال، وهلا ثالثة أنواع

  .والنداء ... يقوم زيد ال عمرو، وبعد األمر : وبعد اإلجياب  حن

يف جواب هل قام زيد ؟ وهي نائبة مناب اجلملة وأما النافية، غري العاطفة واجلوابية :كقولك" نعم " واجلوابية نقيضة 
                                                   : ة يف سورة الكهفمر 14قد وردت هذه األداة و2.األفعال وهي النافية اليت ال عمل هلا وتدخل على األمساء 

     {:05اآلية                         {.  

  {: 26اآلية                                     

         {.  

{: 30اآلية                          {  .                                                                                                         

 {: 38اآلية                 {.  

                                                             
 .  303، ص  15ج : التحرير و التنوير : الطاهر ابن عاشور  -1
 .  296/  295/  294ص : املصدر نفسه : املرادي  -2
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  {:49اآلية                                 

                        {.  

{:51اآلية                             {.                                                                                                          

 {: 60اآلية                        {.  

 {: 69اآلية                  {                                                                                                    .

{: 93اآلية                      {                                                                                                               .

 { :101اآلية                           {                                                                                                                 .

 {: 105اآلية                                   {.  

{ :108اآلية              {                     .                                                                 

  : هذا توضيح للتحويل فيهاو 

.                                                           االستقبال ودلت على نفي احلال ونافية غري عاملة ) ال( }  إنا ال نضيع أجر من أحسن عمال {  30اآلية 

  

  

  

  

  

  

  .حذف املسند إليه  -،املهملة مفيدة داللة النفي  )ال( زيادة -:قد مت حتويل تركيب النفي كما يلي و

 نضیعال 

 مركب اسمي مركب فعلي

 مركب حرفي

Ø 

 مستتر+ضمیر +  إلیھمسند +

 ال 

نفي +حرف + 
 مھملة+

 زمن 

 مضارع+ 

+ نضیع +حدث 
صحیح 

 مسند +مرفوع+

 )وجل عائدة على المولى عز(نحن  فعل
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  .} ال أشرك بريب أحدا و{  38اآلية  

  

  

  

  

  

                                                                                   

  :قد مت التحويل فيها كالتايل و

  .النافية لنفي احلال ) ال( زيادة  -1
  ) . أنا ( لضمري ا وهوحذف املسند إليه   -2

  :ما  -2

  .  غري عاملة  وحرفا إذا كانت حرفا كانت إما عاملة أوتأيت امسا  

: ما يقوم زيد، فإن دخلت على االسم كان للعرب فيها مذهبان: قولك واالستقبال، حنوأن تكون نفيا للحال  –
هذا والثاين أال تعمل شيئا، وا، ما زيد قائم: وهذا مذهب أهل احلجاز حنوتنصب اخلرب وأحدمها أن يرفع االسم 

                         1. ما زيد قائم : ومذهب بين متيم حن

 : هلما شروطو  

                                                                     2.تقدم بطل عملها  وفل: تأخر اخلرب -1

  3. ° )ما حممد إال رسول و( تعاىل ك  بطل العمل كقوله) ال(انتقض النفي ب  وفل: بقاء النفي -2

                                                             
 .  88ص : معاين احلروف : الرماين   1-

 .  323ص : املصدر نفسه : املرادي  2-

 .  سورة آل عمران:  144اآلية ° ،  324املصدر نفسه ص : املرادي  3-

 ال أشرك 

 مركب اسمي مركب فعلي

 مركب حرفي

Ø 

+ ضمیر + مسند إلیھ +
 مستتر

 ال 

نفي +حرف + 
 مھملة+

 زمن 

 مضارع+ 

 )أشرك(حدث 

+مرفوع+صحیح+
 مسند 

 أنا  فعل
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  1. ما إن زيد قائم : وبطل عملها حن) ما( بعد ) إن( وجدت  وفل) إن( فقد  -3
ما طعامك زيد : وجمرور، من معمول خربها، فإن تقدم غريها بطل العمل حنوجار  وأال يتقدم غري ظرف، أ  -4

  2. أكله 

إذا دخلت على وهي إذا دخلت على املاضي احتفظ مبضيه، وم زيد، ما قا: وأما غري العاملة فهي الداخلة على الفعل حن
  . املضارع  خلصته للحال 

 : النافية يف سورة الكهف" ما " صور التحويل بزيادة 

قد وردت مرتني وبلغة أهل احلجاز، ومل بلغة متيم ) السني ( تعمل عمل ووهي الداخلة على اجلملة االمسية : العاملة
  : يف سورة الكهف

    { : 05اآلية                          {.  

  { : 26اآلية                                 

           {.   

                           3. امسها ) علم ( خرب متقدم، ) هلم( ما حرف مبين على السكون مبعىن ليس، : 05اآلية 

ذلك أن ومن مستطرفات علم البيان  وهوهر هي عكس الظاوله تسمية أخرى ويف هذه اآلية نفي الشيء بإجيابه و
                                                                                              4. نفي للموصوف أصال  وهوتذكر كالما بدل ظاهره على أن نفي لصفة موصوف 

  5. ويل مبتدأ مؤخر أصال وجر زائد من حرف ومن دونه حال وهلم خرب متقدم وما نافية : 26اآلية  

  

  

                                                             
 .  327:املصدر نفسه : املرادي   1-

 .  328ص : املرادي نفسه   2-
 .  532ص /  5ج : املصدر نفسه : حمي الدين الدرويش : ، و ينظر  14ص : إعراب سورة الكهف : حممد حسين سالمة   3-

 .  536ص /  5ج : املصدر نفسه : حمي الدين الدرويش   4-

 .  564املرجع السابق ص   5-
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  : فق املخطط التشجريي التايلوقد مت التحويل يف هاتني اآليتني و

  

  

  

  

  

  

  : كالتايل" ما "قد مت حتويل تركيب النفي ب و

لتفيد النفي، كما مت زيادة مركب حرف اجلر الزائد، فتحولت اجلملة من اإلخبار املثبت إىل اإلخبار ) ما ( زيادة  -1
هي أن يقولوا كذبا ليست هلم فيه شبهة وفائدة ذكر هذه احلال أا أشنع يف كفرهم ولتوكيد النفي، ) من ( ونفي، امل
.1  

  : مرة كالتايل)  12( قد وردت يف سورة الكهف وهي الداخلة على الفعل و: غري العاملة

  {:22اآلية                               

                                             {.  

 {:35اآلية                       {.     

 {: 36اآلية                           {.    

{ : 43اآلية                   {.    

  {:51اآلية                              {.    

                                                             
 . 251ص  15املصدر نفسه ج : الطاهر ابن عاشور   1-

 ما لھم بھ من علم

 مركب اسمي مركب مسند

 مركب النفي ھم 

 ومجرورجار +

 )علم (متعلق ب +

 اسم + 

 وصف +

 مسند +

 ما  

نفي +حرف + 
 عاملة+

جمع +ضمیر +
 إلیھمسند 

جر +حرف + 
 توكید + زائد 

 علم  من  بھ 
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 {:55اآلية                                          

    {.    

{: 56اآلية                                   

       {.  

 {: 63اآلية                                         

         {.    

{ : 82اآلية                                     

                                    { .  

{ : 97اآلية                   {  .                                                                                                         

إذا أنفت الفعل املضارع  –أي  –هي و" ما يعلمهم إال قليال "  22على الفعل املضارع كاآلية ) ما( وقد دخلت 
هي ال تعمل يف املاضي، و" ذكره ما أنسانيه إال الشيطان أن أو"  63دخلت على املاضي مثل اآلية وختلصه للحال، 

  " .ما كنت متخذا املظلني عضدا و" و" ما كان منتصرا و"  51و43دخلت على الفعل الناقص مرتني يف اآليتني و

  }وما فعلته عن أمري...{82االية: لندرس مثاال على طريقة التحويل فيهو

  

  

  

  

  

  

 وما فعلتھ عن أمري  

 مركب جار ومجرور مركب فعلي

 مركب حرفي

 جار ومجرور+
 ما 

نفي +حرف + 
 غیر عاملة+

 زمن 

 ماضي+ 

 حدث 

 فعلت

 مسند +  فعل +

  أنا  أمريعن  فعل

Ø 

مسند +ضمیر+
  مستتر+ إلیھ
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  : 43واآلية 

  

  

  

  

  

  

  

  

إن اهللا ميسك السموات ( الصحيح أا تأيت لغريه قال تعاىل ويف نفي احلال، ) ا م( يذكر النحاة أا مبرتلة : إن –
  .             °) لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده واألرض أن تزوال و

ما هذا بشرا إن هذا إال ملك " يف النفي، كما تستعمل كثريا يف اإلنكار قال تعاىل " ما"أا آكد من  والذي يبدو
اإلثبات وأمر به حاجة إىل توكيد يف النفي  وهوملا أريد إثبات صورة امللك يوسف، ومرة بأن، وفنفي مرة مبا °°"كرمي 

" : قوله تعاىل وذلك حنوليس معها إال، وقد تأيت وكل إن بعدها غال فهي نفي، و 1) .إن هذا إال ملك كرمي ( : قال
  2. الذي مكناكم فيه يف : املعينو °°°"لقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه و

                                                                                                                             : هي قوله تعاىلويف سورة الكهف مرة واحدة ) إن ( قد ورد النفي و

{ : 05اآلية           {.  

                                                             
  . 234، ص  1ج : معاين النحو : فاضل صاحل السامرائي  1-
 . سورة يوسف  31اآلية °° سورة فاطر ،:  41اآلية ° 

  .  75ص : املصدر نفسه : الرماين   -2
 . من سورة األحقااف  26اآلية °°° 

 وما كان منتصرا 

 مركب اسمي  مركب فعلي

 مركب حرفي

 مفعول بھ+اسم +
 ما 

نفي +حرف + 
 غیر عاملة+

 زمن 

 ماضي+ 

 حدث 

 كان

ناقص  + فعل +
 مسند +

 ھو  منتصرا فعل

Ø 

مسند +ضمیر+
  مستتر+ إلیھ
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فاعل وإال أداة حصر وقد دلت هنا على أنه ال يصدر منهم  ويقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواوإن نافية 
صفة إال صفة ، أي خترج من أفواههم خروج الكذب، فما قوهلم ذلك إال كذب، أي ليست له 1قول إال الكذب 

     2. الكذب 

                                                  

  

  

  

  

  

  : قد مت فيه التحويل وفق ما يليو

  . النافية " إن " زيادة -

  ) .إال ( تثبيت النفي بأداة االستثناء  -

  ) . ملا( و) مل ( له أداتان مها و: النفي يف املاضي

: عملها اجلزم يف الفعل، وإمنا عملت اجلزم ألا نقلت الفعل نقلتنيو –أي املهملة  –هي من احلروف اهلوامل و: مل –
  . جزمه وقلب زمانه إىل املاضي ووفق  شروط أربعة هي احلرفية واالختصاص باملضارع 3نقلته يف املاضي ونفته 

  : يف أمور هي) ملا ( وختالف أختها 

                                                             
 . 532ص : املصدر نفسه : الدرويش  -1
 .  253ص : املصدر نفسه : طاهر ابن عاشور ال  -2

 .  100ص : نفس املصدر : الرماين  3-

  كذبا  إن یقولون إال

 مركب اسمي  مركب فعلي

 مركب حرفي

 مفعول بھ+اسم +
  إن

نفي +حرف + 
 غیر عاملة+

معتل +یقولون 
 مسند +

فاعل +ضمیر +
  إلیھمسند +

 واو الجماعة  كذبا  فعل

 استثناء  أداة

 

  إال



 .ودالالا اإلسناديةالتحويل بالزيادة يف التراكيب  أمناط: الفصل الثاين

 

124 
 

، °" مل يلد : " وفإنه قد يكون مستمرا حن) مل (احلال خبالف املنفي ب مستمر االنتفاء إىل زمن ) ملا ( أن املنفي ب -
، ألن املعىن أنه كان بعد ذلك °° ) هل أتى على اإلنسان حني من اهلر مل يكن شيئا مذكورا( : وقد يكون منقطعا مثل

  ...شيئا مذكورا 

إىل اآلن مل يذوقوه وسوف : أي °°°" بل ملا يذوقوا عذاب: " وتؤذن كثريا بتوقع ثبوت ما بعدها حن) ملا ( أن -
  . ال تقتضي ذلك ) مل ( يذوقونه و

  ) .مل (ال جيوز حذفه بعد و....أن الفعل حيذف بعدها -

  1.إن ملا تقوم قمت : ال تقولوإن مل تقم قمت : حبرف الشرط خبالف مل، تقول) ملا ( ال تقترن -

  : يف سورة الكهف) ملا(و) مل ( صور التحويل بزيادة 

  : هي كالتايلويف سورة الكهف ثالثة عشر مرة ) مل ( دت ور

 {:01اآلية                             {.  

{: 06اآلية                       {.  

 {:33اآلية                               {.   

{: 43اآلية                 {.     

{ : 47اآلية                             {.  

 {: 52اآلية                                 {.  

 {: 53اآلية                        {.     

                                                             
  .95ت حممد حمي الدين عبد احلميد ص : شرح قطر الندى و بل الصدى : ابن هشام   1-
  .سورة اإلخالص:3اآلية ° 

  .سورة اإلنسان 01اآلية °° 
 .سورة ص  08اآلية °°° 
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  { : 68اآلية            {.  

 {:72اآلية                 {.   

  {: 75اآلية               {.     

{: 78اآلية                          {.  

{ : 82اآلية                                       

                                         

   {.  

 {: 90اآلية                          {.   

قال أمل أقل إنك لن تستطيع  معي صربا " : قوله تعاىل ومن املسائل اليت تتوضح يف مل دخول مهزة االستفهام عليها حنو
 "أفادت التقرير ) ملا(و) مل ( ا دخلت اهلمزة على فاملعلوم أ .  

  : هذه بعض النماذجو

  . }مل جيعل له عوجا ... {:01اآلية 

  

  

  

  

  

  

 لم یجعل لھ   

 مركب جار ومجرور مركب فعلي

 مركب حرفي

 جار ومجرور+
 لم 

+ نفي +ف حر+ 
 جزم +عاملة

 زمن 

 مضارع+ 

 حدث 

 یجعل 

مجزوم + فعل +
 مسند + 

 ھو  لھ فعل

Ø 

مسند +ضمیر+
  مستتر+ إلیھ
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  : لقد مت حتويل تركيب النفي السابق كما يليو

  . إلفادة مدلول النفي ) مل ( زيادة مركب النفي  -

  . بالسكون بسبب حرف النفي ) جيعل ( تعويض الضمة يف  -

  . مع املركب الفعلي جيعل ) وه( حذف الضمري املنفصل  -

{: 06كذلك يف اآلية و                        {.   

             : لتايلفق اولقد مت التحويل بالنفي يف اآلية السابقة ونفس ما حدث يف اآليات األخرى،  وه

هي بصيغة الفعل املضارع املقتضية ونقل املضارع إىل املاضي، واليت تفيد النفي و) مل ( زيادة مركب أداة النفي  -   
                                1احلصول يف املستقبل أي أن استمر عدم إميام 

  ) . مل ( مما يقتضيه اجلزم ب  وهوحذف النون من الفعل املضارع ألنه من األفعال اخلمسة  - 

  ) .                                                            لن ( له أداة واحدة هي و: النفي يف املستقبل

استقبال، عدها ونصب وحرف نفي  –أداة  –فهي  2.خيلصه لالستقبال وحرف نفي ينصب الفعل املضارع، : لن 
لكن اهلمزة حذفت لكثرا و، )ال أن ( أما أستاذه اخلليل فزعم أا وصب الفعل املضارع، سيبويه من احلروف اليت تن

                                  3. مظهره  ووال ينتصب فعل عند اخلليل إال بأن مضمرة أ) لن ( يف كالمهم، فحذفت اهلمزة اللتقاء الساكنني فبقي 

                                      : الكهفيف سورة ) لن ( صور التحويل بزيادة 

  :وردت يف سورة الكهف إحدى عشرة مرة كالتايل 

{ :14اآلية                                   

   {.  

                                                             
 .  255ص  15لتنوير ج التحرير و ا: الطاهر ابن عاشور  1-

 .  270ص : اجلين الداين : املرادي  2-

 .  100ص : معاين احلروف : الرماين : ينظر 3-
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   {:17اآلية                               

                              {                                                                                                                            .

 {: 20اآلية                              {   .                                                                                                      

  {: 27اآلية                             {.  

   {: 41اآلية                 { .                                                                                                          

 {: 48اآلية                           { .                                                                                                  

 {: 57اآلية                                    

                          {. 

 {: 58اآلية                                    

   {. 

 {: 90اآلية                          {.  

 {: 75اآلية                   {.     

{: 72اآلية                  {.    

  : 14اآلية 

   : كيب بالنفي باألداة لن وفق التايلقد مت حتويل الترو

  . مفيدة النفي ) لن ( زيادة مركب أداة النفي  – 1

  ) . لن ( ما يقتضيه أداة النفي  وهوتعويض الضمة يف الفعل املضارع بالفتحة  – 2

  .) مفعول به ( املركب امسي إا وارور من دونه والتأخري بني اجلار والتحويل بالتقدمي  – 3
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 .  

  

  

  

  

  : هذا منوذج آخرو

  

  

  

  

  

  : قد مت التحويل يف هذه اآلية وفق ما يليو

    ) . اهلمزة ( ـ التحويل بزيادة أداة االستفهام 

  ) . لن ( ـ التحويل بزيادة أداة النفي 

  . ـ تعويض الضمة يف الفعل املضارع بالفتحة 

  ، )موعدا ( المسي او) لكم ( التأخر بني مركيب اجلار وارور والتحويل بالتقدمي 

 لن ندعو من دونھ إلھا 

 مركب فعلي  مركب اسمي

 مركب النفي فعل 

Ø 

مسند +ضمیر +
 مستتر + إلیھ 

 اسم + 

 مفعول بھ +

 

 لن

نفي +حرف + 
 عاملة+نصب +

 ندعو

عل ف+
  منصوب+

 مسند+

 جار ومجرور +

 الھا   من دونھ   نحن 

 ألن نجعل لكم موعدا 

 مركب فعلي  مركب اسمي

 مركب النفي فعل 

Ø 

ضمیر +
+ مسند إلیھ +

 مستتر 

 اسم + 

 مفعول بھ +

 

 لن

حرف + 
نفي +
نصب +
 عاملة+

 نجعل

فعل +
م+منصوب+

 سند

جار +
 ومجرور 

 موعدا   لكم نحن 
 أ

حرف + 
+ استفھام +

 تصدیقي
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  : 27كذالك يف اآلية و

  . قد مت التحويل فيه بالنفي مثل اآليتني السابقتني و
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  : ـ صور التحويل بزيادة أدوات االستفهام يف سورة الكهف

لديك أسلوب يطلب به العلم بشيء جمهول، هل  وفه وأما االستفهام يف النحوطلب الفهم،  واالستفهام يف اللغة ه
  1. اإلجياب  ونقود ؟ فتجيب السائل بالنفي أ

قد شرح النحاة التركيب وتتحقق هذه الوظيفة يف اجلملة العربية عن طريق إضافة عناصر لغوية حمددة تفيد ذلك، 
االستفهامي تشرحيا دقيقا، فتوصلوا من خالله إىل ضبط  الكيفيات اليت يتحول من خالهلا التركيب اللغوي ليحقق 

لالستفهام صدر الكالم ال جيوز تقدمي شيء و) :" شرح املفصل ( عىن وفق الشروط منها ما قال الزخمشري يف هذا امل
فاالستفهام حيول التركيب األساسي اإلخباري التام إىل " . أشباه ذلك وضربت أزيدا ؟ : مما يف حيزه عليه، ال تقول

ألصل يف أدوات االستفهام ال يليها إال الفعل ألن سياق او 2.تركيب مشتق يتضمن طلب االستخبار على وجه اإلام 
أنت إذا ستفهم ويف احلقيقة سؤال عن الفعل  ويطلبه فهواجلملة االستفهامية سياق فعلي ألن االستفهام يقتضي الفعل 

ام تنقسم أدوات االستفهو 3.أما االسم معلوم وإمنا يتبع الشك يف الفعل، وجتهله وفإمنا تستفهم عما تشك فيه 
  : قسمني

  ) . أم ( ويزيد االنباري حرفا ثالثا هوهل، ومها اهلمزة و: أ ـ حرف االستفهام

  :تنقسم قسمني أيضا مها و: ب ـ أمساء االستفهام

  . من، ما، كم، كيف : ـ أمساء غري ظروف      

  .أيان ومىت، : ظروف الزمان: ـ أمساء ظروف     

  4. أي وأىن و أين: ظروف مكان                        

  

  

                                                             
/ م  2000/ ه 1421،  1أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي ، غرضه و إعرابه ، مطبعة الشام ، توزيع مكتبة الغزايل ، ط: عبد الكرمي حممد يوسف  1-

 .  08سوريا ص 
 .  26ص : املرجع نفسه : د احلليم بن عيسى عب  -2
 . 193: م ، لبنان ص  1997/ ه  1418،  1حممد حسين مشس الدين ، دار الكتب العلمية ، ط: أسرار العربية ت : األنباري : ينظر  -3
 .30ص ، اجلين الداين يف حروف املعاين:املرادي-4
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  : صور التحويل بزيادة احلروف يف سورة الكهف

فأما مهزة االستفهام فهي حرف مشترك، يدخل على األمساء ...للنداء وحرف مهمل، يكون لالستفهام، : اهلمزة
تساويها هل يف الطلب التصديق و؟ وأزيد عندك أم عمر: وتصور حن وأزيد قائم ؟ أ: واألفعال لطلب تصديق حنو
  1. وجب ال غريامل

مث و والواوألصالتها استأثرت بأمور، منها متام التصدير بتقدميها على الفاء وهي أصل أدوات االستفهام وفاهلمزة أعم، 
 .2  

  : هي كالتايلومرات  08قد وردت االستفهام باهلمزة يف سورة الكهف و

  .}                  {: 37اآلية 

                  {: 50اآلية 

            {.     

                  {: 63اآلية 

         {.  

   .}                  { : 71اآلية 

   .}         {: 72اآلية 

   .}                 {: 74اآلية 

   .}           { : 75اآلية 

.}               { : 021اآلية 

                                                             
 .  30ص : اجلين الداين : املرادي  1-

 .  31ص : ابق املصدر الس 2-
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( أعقيب ما وجد منه : اهلمزة لإلنكار والتعجب، كأنه قيل: )أفتتخذونه ( : يقول الزخمشري يف تفسري هلذه اآلية
  1. وتستبدلوهم يب، بئس البدل من اهللا إبليس ملن استبدله فأطاعه بدل طاعته : )نه وذريته أولياء من دوين تتخذو

  .التوزيع للمشركني، ألم كانوا يعبدون اجلنواالستفهام مستعمل هنا يف اإلنكار و

  : فق التايلوقد التحويل يف هذه اآلية و

مثلما استعمل االستفهام هنا للتعجب والتوبيخ، ودالة على اإلنكار ) اهلمزة ( ـ التحويل بزيادة مركب االستفهام 
، فاالستفهام "أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجال " هي و"  37" اإلنكار استعمل يف اآلية و

" ه له الدليل قولوليس على حقيقته ألن الصاحب كان يعلم أن صاحبه مشرك واإلنكار وهنا مستعمل يف التعجب 
  2. فاملراد بالكفر هنا اإلشراك الذي من مجلة معتقداته إنكار البعث " ال أشرك بريب أحدا و

  : وهذا مشجرها

  

  

  

  

  

  

  

  اإلنكاروليفيد التعجب ) اهلمزة ( وقد مت التحويل فيها بزيادة مركب االستفهام 

                                                             
 . 592ص : الكشاف : الزخمشري  -1
  . 322ص  15ج : الطاهر ابن عاشور  -2

 أكفرت    

 مركب التكملة   اإلسنادمركب 

 مركب حرفي

 أ

استفھام +حرف + 
 إنكاري + 

+ كفر + زمن  ماضي+ حدث 
+ ماضي + فعل 

+ ثالثي+ مبني 
 مسند 

 مركب اسمي  مركب فعلي

فاعل + التاء 
+ ضمیر +

فاعل + متصل 
  مسند إلیھ + 
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يك ؟ أمل أكرمك ؟ ألست خبري من زيد ؟ أما أحسنت إل: كقولك) ليس ( وأ) مل ( وأ) ما ( ـ إذا دخلت اهلزة على 
أمل ( : مهاومفيدة نفس املعىن )  75( و)  72( قد وردت مرتني يف اآليتني و 1: حتقيقاواجلواب بلى، تكون تقريرا و

  . أنك لن تستطيع معي صربا  –أي اخلضر  –أي أتقر يا موسى بأين قلت لك ) أقل أنك ال تستطيع معي صربا 

  : رى فدالالت االستفهام كالتايلأما يف اآليات األخ

 {: 63اآلية                                         

        {.  عي حضور االستفهام لفهمه دلت على حدوث أمر عجيب يستد .  

{ : 71اآلية                                      {.    

ملستفهم عنه لوجب أن يغري موسى ألن العلة مالزمة للفعل ا) لتغرق أهلها ( حمل اإلنكار بقوله واالستفهام لإلنكار، 
  2) . لقد جئت شيئا إمرا ( تأكيد إنكاره بقوله وهذا املنكر يف ظاهر األمر،  –عليه السالم  –

كالم موسى يف إنكار ذلك جرى على نسق كالمه يف إنكار خرق السفينة سوى أنه وصف هذا الفعل : 74اآلية 
  3.بأنه نكر 

{: 102اآلية                                     {.   

  5. كثري يف أمثاله  وهوقد تقدم االستفهام على الفاء العطف ألن لالستفهام صدر الكالم، و 4.االستفهام هنا إنكاري 

ال يطلب ا  إال التصديق، و، 6األفعال، لتطلب التصديق املوجب ول على األمساء حرف استفهام، تدخ: ـ هل 2
حرف لطلب التصديق االجيايب أي غري املنفي دون  وفإذا ه 7هل زيد منطلق ؟ وهل حصل االنطالق ؟ : كقولك
شرط، ختصيص االجيايب، ال تدخل على واختصاصها بالتصديق ( تفترق هل على اهلمزة من أوجه عدة هي والتصور 

                                                             
 . 33ص : معاين احلروف : الرماين - 1
 .  375التحرير و التنوير ص : ينظر الطاهر ابن عاشور  -2
 .  378/ 377املصدر نفسه  ص : الطاهر ابن عاشور   -3
 .  43ص  16ج : املصدر السابق   -4
 .  30ص : اجلين الداين : ملرادي ا -5
 . 341ص : املصدر السابق   -6
 . 308، بريوت لبنان ص  1987/ ه  1407،  2دار الكتب العلمية ط : نعيم زرزور : مفتاح العلوم ، ت : السكاكي   -7
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تقع بعد وال على املبتدأ خربه مجلة فعلية، تقع بعد حروف العطف ال قبلها، واملضارع باالستقبال، ال تدخل على أن 
  . تأيت مبعىن قد  والنفي ) هل ( يراد ا باالستفهام ب و، )أم ( 

  : قد وردت يف سورة الكهف ثالث مرات هيو

  .}              { : 66اآلية 

                   {:94اآلية 

   {.  

   .}       {: 310اآلية 

  

  

  

  

  

  

             

  

  

  

  

 تعلمن أنھل اتبعك على 

 مركب التكملة   اإلسنادركب م

 مركب حرفي

جار +تعلمن  أنعلى 
 +ومجرور

  أن

نفي +حرف + 
 غیر عاملة+

+ فعل +اتبع  
+ مضارع 
+  مرفوع 

 مسند  +رباعي 

+ ضمیر +  أنا
مسند +محذوف 

  إلیھ

 مركب اسمي م الجار والمجرور  مركب فعلي

+ ضمیر + ك  
+ متصل 

 مفعول بھ 

 

 مركب اسمي  
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سؤال تلطف ال على وجه اإللزام  وهوللداللة على االستفهام، ) هل ( وقد مت التحويل بزيادة مركب االستفهام 
هذا سؤال املالطف املبالغ يف حسن و، 1ء بهاإلقتداوفيه أيضا إشارة إىل أن حق املعلم على املتحكم إتباعه واإلجبار، و

  2. خيف عليكواملعىن هل يتفق لك واألدب، 

  

  

  

  

  

  

استفهام على جهة حسن  وهوللداللة على االستفهام، ) هل ( قد مت التحويل هنا بإضافة مركب االستفهام وـ 
    3.األدب 

  

  

  

  

  

    

                                                             
 .  370ص  15ج : التحرير و التنوير : الطاهر ابن عاشور   1-

ص : طبع نشر توزيع دون طبعة و سنة طبع ، القسم األول اجلزء الثالث : ت ألسلوب القرآن الكرمي ، دار احلديث دراسا: حممد عبد اخلالق عضيمة   2-
486  . 

 .  154ص  6تفسري البحر احمليط ج : أيب حيان األندلسي : ينظر .  486ص : املصدر السابق  3-

 ھل نجعل لك خرجا

 مركب التكملة   اإلسنادمركب 

 مركب حرفي

+ جار ومجرور+لك  
 مفعول بھ  أول

 ھل

حرف + 
 استفھام+

+ فعل +نجعل  
ثالثي + ناسخ 
 مسند  +

 نحن 

Ø  + ضمیر
+   إلیھمسند +

 محذوف

 مركب اسمي م الجار والمجرور  مركب فعلي

اسم  + خرجا 
+ منصوب  + 

 مفعول بھ 

 

 ركب اسمي  م

 ھل ننبئكم باالخسرین أعماال

 مركب اإلسناد  مركب التكملة 

 مركب حرفي  م فعلي 

+ الكاف 
+ ضمیر 
+ متصل 

 مفعول بھ 

 اسم + أعماال 

+ منصوب +
 تمییز  

 

 ھل   

+ حرف + 
 استفھام 

+ فعل +نبأ 
+ مضارع 

ثالثي + مرفوع 
 مسند + تام + 

باالخسرین 
جار + 

 ومجرور  

 م اسمي   م الجار والمجرور  ركب اسمي م

العئدة  Øنحن   
 على اهللا 

+ ضمیر +
+ مسند إلیھ 
 محذوف 

 مركب اسمي 
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صغاء السامعني ألن مثل هذا االفتتاح يشعر بأنه يف غرض مهم، بإاجلملة باألمر بالقول لالهتمام باملقول  افتتاحو
أحتبون أم ننبئكم باألخسرين : كذلك افتتاحه باستفهامهم عن إنبائهم استفهاما مستعمال يف العرض ألنه املعىنو

  1.عرض كم ألنه منبئهم دون توفق على رضاهم  وهوأعماال، 

  : رة الكهفـ صور التحويل بزيادة أمساء االستفهام يف سو

  يف القرآن الكرمي ) من ( قد وردت و 2هي للسؤال عن من يعقل، واسم استفهام، : ـ من 1

من و( : أكثرها إلثبات ظلم الكافرين عن طريق االستفهام املقرب بالنفي، مثلوأكثر من مثانني مرة أغلبها للنوع، 
  3.  ° )أوىف بعهده من اهللا 

  : يف سورة الكهف مهامرتني ) من( قد وردت االستفهام ب و

                   { : 15اآلية 

    {                                                        .                    

  4. أسلوب استفهام غرضه النفي  

                   {: 57اآلية 

                          {  .  

ليس املراد واملعىن أنه أظلم من غريه، وإنكاره، أي ال أظلم ممن افترى  وهومن استفهامية، : 15ـ دراسة يف اآلية 
  6. أظلم خربه وبتدأ اإلنكار موالفاء استئنافية ومن استفهام معناه النفي و 5املساواة بينه ة بني غريه 

  

  
                                                             

 .   46/  45ص  16ج : املصدر نفسه : الطاهر ابن عاشور  1-

 .  30ص : املرجع نفسه : احلميد بن عيسى  عبد 2-

 . سورة التوبة : 111اآلية ° .  11ص : أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي : عبد الكرمي حممد يوسف  3-

  .  28ص : إعراب سورة الكهف : حممد حسين سالمة   4-
 ،  275ص  16املصدر نفسه ج : الطاهر ابن عاشور  5-

 .  549ص  5ه ج املصدر نفس: الدرويش  6-
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  1. فاآليتان جاءتا طبقا إلطار من أطر اجلملة التوليدية االمسية، عرب عنه النحاة بوجوب تقدمي اسم االستفهام 

  

  

  

  

  

  

  

  

ما الدرس ؟ : غري عاقل مثل وصفته سواء كان عاقال أوعن حقيقة  الشيء أويستفهم ا عن غري العاقل، : ـ ما2
    .2ماذا قرأت ؟ 

{:49اآلية :يف سورة الكهف مرة واحدة يف قوله تعاىل ) ما ( ردت قد وو            

                     

         {.   

االستفهام وال كبرية، وللبنية العميقة هذا الكتاب ال يغادر صغرية ) ما ( قد مت التحويل بإضافة املركب االستفهامي و
صفة ل ) الكتاب هلذا ( وأي شيء، : اسم استفهام ومعناه) ما ( يف قوهلم املال هلذا الكتاب مستعمل يف التعجب ف 

ما لك ال تآمنا ( : الالم لالختصاص مثل قوله تعاىلوثبت هلذا الكتاب  االستفهامية ملا فيها من التنكري، أي ما) ما ( 
                   3) .  على يوسف

                                                             
 .  110ص : حنو اللغة و تراكيبها يف : خليل أمحد عمايرة 1-

 .  11ص : املرجع نفسه : عبد الكرمي حممد يوسف -2
 .  338ص  15املصدر نفسه ج : الطاهر ابن عاشور  -3

  اإلسنادركن 

+ ھو  
+ ضمیر 

+ محذوف  
  إلیھمسند 

 اسم + كذبا  

+ منصوب +
 مفعول بھ 

 

+ على اهللا  
جار 

 ومجرور  

 سمي  م ا م الجار والمجرور  مركب اسمي 

فعل  + افترى 
+ معتل + 

+  خماسي 
 +   إلیھمسند 

 مركب فعلي 

 مركب التكملة 

اظلم 
+ اسم +

+ خبر 
 مسند

 اسم + من

+ استفھام +
  إلیھمسند 

 

+ ممن  
جار 

 ومجرور  

 م اسمي 

 م الجار والمجرور 

 م اسمي  

 مركب اإلسناد

 من اظلم 
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ل ابن إذا أردنا االستعمال عن احلال يف اجلملة العربية توظف كيف، يقوو، 1يستفهم ا عن احلال و: ـ كيف 3    
آكل وصحيح وصاحل : كيف أنت ؟ فتقول: أما كيف فسؤال عن احلال ينتظم مجيع األحوال، يقالو( : السراج

، )فقد أغىن عن ذكر ذلك كله ) كيف ( األحوال أكثر من أن حياط ا، فإذا قلت وقاعد، وجالس ونائم وشارب، و
هي ومن احلايل املستفهم عنه إىل أداة خمصوصة لذلك نقول يف رأيت زيدا قائما، كيف رأيت زيدا ؟ بتحويل الزو

خيرج االستفهام معها و...االستفهام يكون على حقيقته، استفهاما عن احلالة واستفهامية، ) كيف ( تأيت و 2. كيف 
  3عن حقيقته إىل معان أخرى 

   {: 68يف سورة الكهف مرة واحدة يف اآلية ) كيف ( قد ورد التحويل بزيادة مركب االستفهام و

         { هنا لالستفهام ) كيف ( و،  4. ، أي إن صربك على ما ال خربه ل كبه مستبعد  

  5. أنت ال تصرب على ما مل حتط به خربا واإلنكاري يف املعىن النفي أي 

  :قد مت التحويل يف هذه اآلية وفق املشجر التايل و

  

  

  

  

  

  :مت التحويل فيها كالتايل و

  .  للداللة على اإلنكار ) كيف ( ـ زيادة املركب االستفهامي  1   

                                                             
 .  11املرجع نفسه ص : عبد الكرمي حممد يوسف -1
 .  31ص : اجلملة العربية القواعد التحويلية يف : عبد احلليم بن عيسى  -2
 .  341ص : اجلزء الثاين : القسم األول : دراسات ألسلوب القرآن : حممد عضيمة  -3
 .  413ص : املرجع نفسه  -4
 .  372ص  15ج : املصدر نفسه : الطاهر ابن عاشور  -5

 كیف تصبر     

 لتكملة ركن  ا  اإلسنادركن  

 مركب اسمي 

 كیف 

+ استفھام +اسم  + 
 عن الحال

+ تصبر  فعل  مضارع + حدث 
+ مضارع 

+ ثالثي+ صحیح 
 مسند +تام  

 ركن  اسمي  ركن فعلي

ضمیر +  Ø أنت
+ محذوف  + 

  مسند إلیھ 
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  .   حذف ضمري املخاطب أنت : ـ حلذف 2   

اسم يقع على ) كم ( اعلم أن ( : يكون العدد مبهم يطلب تعيينه، يقول املربدو، 1يستفهم ا عن العددو: ـ كم 4
كم وذلك قول كم رجال عندك ؟ وتكون استفهاما، فمجراها جمرى عدد منون وخربا  لع موضعان فاتكونوالعدد، 

  2) . ما أشبه ذلك وغال مالك ؟ تريد أعشرون أم ثالثون 

 {:  19وقد وردت هي أيضا يف سورة الكهف مرة واحدة يف  اآلية                

                     

                                {.   

  . للداللة على االستفهام ) كم ( ومت التحويل يف هذه اآلية بزيادة 

: يصلح للعاقل مثلويطلب ا تعيني شيء، ويف سورة الكهف ثالث مرات، ) أي ( ورد االستفهام ب : ـ أي 5
أي جهة : للمكان مثلوأي ساعة سافرت ؟ : للزمان مثلورأت ؟ أي كتاب ق: لغري العاقل مثلوأي صديق زارك ؟ 

  : اآليات اليت وردت فيها هيو 3هي دائما حيسب ما تضاف عليه وجلست ؟ 

                                    .                           }              { : 07اآلية 

     .}             {: 12اآلية 

    .}      {: 19اآلية  

لة على تعني أي من احلزبني أحصى ملا لبث أصحاب للدال) أي ( قد مت التحويل بزيادة املركب االستفهامي و
  .  أي أهل الطعام أزكى وأي الناس أحسن عمال والكهف، 

  

  

                                                             
  12املرجع نفسه ص : عبد الكرمي حممد يوسف  - 1
 .  31ص املرجع نفسه : عبد احلليم عيسى - 2
 .  13أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي ص : عبد الكرمي حممد يوسف - 3
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عمل والكفر، وأفوت يف احلسن العمل  من عمل القلب الراجح إىل اإلميان  وعلى من ه) أي(دلت  07يف اآلية و
  .1اجليدة عنه واجلسد املتبدي يف االمتثال للحق 

  

  

  

  

  

  

  

  وقد تعمل القواعد التحويلية اإلضافية على توسيع التركيب : ـ العناصر املتممة للتركيب اللغوي ب

إمنا قد تلحق به بعض العناصر الغوية على جهة حتقيق ومتديده، حيث ال تؤثر يف عالقات التركيب األساسي، واللغوي 
  2. غري ذلك واإلضافة والتوكيد والبدل ووظيفة معينة، كالوصف 

  : التحويل بإضافة العناصر املتممة صور

صفة شيء له وتابع يذكر لتوضيح متبوعه ببيان صفة من صفاته أ والنعت ه: ـ صور التحويل بزيادة النعت 1
املؤول به، املباين للفظ  والتابع املشتق أ وهووالنعت،  3. حضر خالد الكاتب، مررت بنجار ماهر  -: وارتباط به حن

                                                             
 .  257ص  15ج : املصدر نفسه : الطاهر ابن عاشور  -1
 .  33املرجع نفسه ص : عبد احلليم بن عيسى  -2
/ ه  1408،  1معية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط تطبيق و تدريب يف النحو العريب ، املؤسسة اجلا –املدخل النحوي : علي اء الدين بوخدود  -3

 .  250ص : م ، بريوت ، لبنان  1987

 ھل ننبئكم باالخسرین أعماال

  اإلسنادركن   ركن  التكملة 

 ركن اسمي  ركن اسمي 

+ ث لب
+ فعل  

ماضي 
 ثالثي+ 

 اسم + أعماال 

+ منصوب +
 تمییز  

 

    أي

+ اسم + 
مبتدأ  + استفھام

  إلیھمسند + 

اسم  +الحزبین 
+ مثنى  +

  إلیھمضاف 

باالخسر
+ ین 

جار 
 ومجرور  

 ركن  اسمي    اإلسنادركن  مركب حرفي 

احصى  اسم 
+ ضمیر +

+  إلیھمسند 
 مقصور 

 ركن اسمي 

 +ما  
+ اسم 

موصول 
 +

  مجرور

حرف الجر 
+ الالم 
+  حرف 
  جر 
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املؤول به، خمرج لبقية التوابع، فإا ال تكون مشتقة وال مؤولة  ويشمل التوابع اخلمسة واملشتق أفالتابع جنس ،1متبوعه
  : نوعان وهو، 2به

يف التعريف والتأنيب، ويتبعه يف كل شيء، يف التذكري والذي ينعت امسا سابقا عليه،  وهو: أ ـ النعت احلقيقي
جنح الطالب اتهد، جنحت الطالبة اهدة، جنح الطالب : راب فنقوليف اإلعواجلمع والتثنية ويف اإلفراد والتنكري، و

  3. اتهدون 

تأنيثه ما ويطابق يف تذكريه ويكون مفردا دائما، وتنكريه فقط،  وتعرفيه أويتبع منعوته يف إعرابه : ب ـ النعت السبيب
  .4تلك الفتاة أصيل نسبها  –هذا عامل أصيل نسبة : وبعده حن

  : عشرين مرة هيوسورة الكهف اثنتان لقد ورد يف و

{: 02اآلية                                     

  .)شديدا، الذين، حسنا ( ورد ثالث مرات هي }

 {: 08اآلية                {. جرزا ( مرة واحدة هي(.  

 {: 11اآلية                  { . عددا( مرة واحدة هي. (  

{: 15اآلية                                

    { بني ( مرة واحدة هي.(  

   {)مرشدا ( مرة واحدة هي : 27اآلية                       

   {.                                                                                 

                                                             
 .  280ص : شرح قطر الندى : ابن هشام   -1
 .  281ص : املرجع نفسه  -2
 .  329ص : يف التطبيق النحوي و الصريف : عبده الراجحي  -3
 .  330املرجع نفسه ص : ده الراجحي ، و عب 250املرجع نفسه ص : علي اء الدين بوخدود  -4
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 {): ظاهرا ( مرة واحدة هي : 22اآلية                       

                                           

           {  

{):الدنيا ( مرة واحدة هي : 28اآلية                           

                                    {.  

{): خضرا ( مرة واحدة هي : 31اآلية                                

                               {.  

{):زلقا ( مرة واحدة هي : 40اآلية                           

         {  .                                                                        

 {):دنيا ( مرة واحدة هي : 46اآلية                             

     {.  

{):الذين ( مرة واحدة هي : 52اآلية                          

      {.  

  {):إمرا ( مرة واحدة هي  71اآلية                         

   {.  

 {:)زكية، نكرا ( : ورد مرتني: 74اآلية                             

         {.      
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{):يتيمني ( : واحدة مرة: 82اآلية                             

                                      

    {.  

 {:نكرا: مرة واحدة: 87اآلية                              {.    

 {: الدنيا: مرة واحدة: 104اآلية                         {.                                                                           

     {: صاحلا، واحد: مرتني: 110اآلية                     

                   {.  

   : وقد مت التحويل كما يف املشجر التايل  

                                                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جئت شیئا إمرا

 ركن  التكملة   اإلسنادمركب 

 ركن فعلي

منصوب + اسم + إمرا 
 نعت+ 

+ حدث +جئت 
+ ماض +  فعل 

 مسند+ معتل 

ضمیر + التاء 
+ متصل + 

    إلیھمسند 

+ اسم + شیئا 
+ منصوب 

 مفعول بھ  

 ركن اسمي مي ركن اس ركن اسمي
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األغراض اليت وطريقة تأثريه يف املعىن فيؤيت به للمقاصد والتحويل بالنعت إال بتتبع عمله  ولكن ال يتضح دور النعت أ
  : يدل عليها منها

  .                           جل تاجر جاءين ر وحن: ختصيص املنعوت بصفة متيزه إن كان نكرة –أ 

اجلسم طويل، العريض يشغل حيزا من : والكشف عن حقيقته حن: توضيح املنعوت إذا كان معرفة، الغرض –ب  
                                                 .° ) تلك عشرة كاملة : ( والفراغ، التأكيد حن

                                     .°°  )وامرأته محالة احلطب ( : ذمحضر سعيد املنصور، ال: وحن: املدح -

  1. قدم زيد املسكني : حنو: الترحم -

هي عالقة تؤدي إىل إزالة ما يف املنعوت من واملنعوت بطريق عالقة الوصفية، وتنشأ عالقة ارتباط بني النعت املفرد 
  2. إام بيان معىن فيه ال بيان حقيقته 

                                                             
 . سورة املسد  4اآلية ° °سورة البقرة ،  196اآلية °  119ص : جواهر البالغة : أمحد اهلامشي  -1
/  ه 1427ـ  1دراسة لعالقات العمل النحوي بني النظرية و التطبيق ، مكتبة اآلداب ، ط  –الوظائف الداللية للجملة العربية : حممد رزق شعري  -2

 .  205، مصر ، ص  2007

 قتلت نفسا زكیة 

 ركن  التكملة   اإلسنادمركب 

 ركن فعلي

منصوب + اسم + زكیة  
 نعت+ 

+ حدث +قتلت 
+ ماض +  فعل 

 مسند+ صحیح  

ضمیر + التاء 
+ متصل + 

    إلیھمسند 

+ اسم + نفسا 
+ منصوب 

 مفعول بھ  

 ركن اسمي ركن اسمي  ركن اسمي
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هذا واضحا يف  ويبدومنعوته بعالقة الشيء بنفسه وع النحاة العرب حني شبهوا العالقة بني النعت املفرد قد أبدو
الكرمي استحال فهم عالقة الوصفية، الستحالة والرفض الداليل لعطف النعت على منعوته بالواو، فإذا جاء الرجل 

  1. عطف الشيء على نفسه، إذا يقتضي العطف املغايرة 

  ) . جاءين ( كان العمل فيه ) جاءين زيد الظريف ( : العامل يف املنعوت فإذا قلت وه –النعت  –الصفة  العمل يفو

  ) . رأيت ( كان العامل فيه ) رأيت زيدا الظريف ( 

نتطرق اآلن لدراسة دالالته وما جاء يف اآليات السابقة  وهو) . مررت ( كان العامل فيه ) مررت بزيد الظريف ( 
                                                   : فيها

  .خيصصه و) البأس( منصوب مفرد يفيد بيان نوع املنعوت ) شديدا ( والنعت ه: 02اآلية 

  .  نعت حقيقي يفيد التوضيح لبيان عملهم الذي يستحقون عليه اآلجر : ـ الذين

  . بيانه و) الصعيد ( هذا لتخصص واألحرف  القاحل رزاجل: )ا رزج( : 08اآلية .نعت حقيقي للتخصص : حسنا –

مستعمل يف كثرة، أي سنني ذات : العددوتفيد توكيد الكثرة ألنه إذا قل فهم مقدار الضرب، : )عددا( : 11اآلية 
    2. عدد كثري 

  .   ، يفيد التوكيد، باعتبارها مستعملة يف اجلملة اإلنكار )السلطان ( نعت ) بني ( : 15اآلية 

إصابة  وهوريان وجه الرشد حاملرشد الذي يبني للونعت مفرد خصص سابقة ألنه نكرة، : )مرشدا (  :17اآلية 
                                                        3.  رياملطلوب من اخل

  .خصصه وحدده و نوعه بنينعت للمصدر حيث : )ظاهرا ( : 22اآلية 

  .  يفيد التخصيص: )الدنيا ( : 28اآلية 

  . خيصصه ونعت للثياب يفيد بيان املنعوت : )خضرا ( : 31اآلية 

                                                             
  .  206ص : املرجع السابق  -1

 .  268ص  15ج : تفسري و التحرير و التنوير : الطاهر ابن عاشور  2-

 .  280ص : املصدر السابق  3-
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  .يعود للتخصيص و  1مبالغة يف انعدام النفع به باملرة، ) صعيد ( نعت ب : )زلقا ( : 40اآلية 

  .                                                                  تفيد التخصيص : )الدنيا ( : 46اآلية 

              . 2توبيخا هلم وقبل فعل الزعم كما باملخاطبني ) الذين ( قدم النعت ) الذين ( : 52ية اآل

  ) .                                                  شيئا ( يفيد ختصيص املنعوت : )إمرا ( : 71اآلية 

  .عوت بيان نوع املنوتفيدان التخصيص : )إمرا ( ، )زكية ( : 74اآلية 

  ) .                                      غالمني ( بيان املنعوت والتخصيص : )يتيمني ( : 82اآلية 

  ) .                                                عذابا ( نعت لتخصيص النكرة : )نكرا ( : 87اآلية 

  . ختصيصه وبيان نوع املنعوت : )الدنيا ( : 104اآلية 

  . ألنه نكرة ) عمال ( نعت حقيقي منصوب قام بتخصيص منعوته : )صاحلا ( : 110اآلية 

  . ألنه نكرة ) عمال ( نعت حقيقي منصوب قام بتخصيص منعوته : )واحد (  -

  : ـ صور التحويل بزيادة التوكيد 2  

  3. قلبه ومتكينه يف ذهن السامع والتوكيد يفيد تقوية املؤكد 

  : ـ أنواعه

املذكور مرادفه امسا، أم  ومبرادفه، سواء أكان ذلك اللفظ املعاد املكرر أ وإعادة اللفظ بنفسه أ: اللفظي أ ـ التوكيد 
  4. فعال، أم حرفا، أم مجلة 

  .جاء حممد حممد : االسم:            فمن أمثلته

  . جاء جاء حممد : الفعل                         
                                                             

 . 368ص : املصدر نفسه : الطاهر ابن عاشور  1-

 .  345املصدر السابق ص   2-

  .  509ص  4ج : معاين النحو : السامرائي   3-
 .  112م  القاهرة مصر ص  2001/ ه  1421،  5األساليب اإلنشائية يف النحو العريب ، مكتبة اخلاجني ، ط : عبد السالم حممد هارون   4-
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  . نعم جاء حممد  نعم: احلرف                         

   .}إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا { : اجلمل                        

جاء : قلت وتوضيح هذا أنك لوالتوسع يف املتبوع،  وأ والتابع الذي يرفع احتمال السه: ب ـ التوكيد املعنوي
 وجاء األمري نفسه أ: ، فإذا قلتأن عرضك جميء رسول األمريوتوسعت يف الكالم،  واألمري، احتمل أنك سهوت أ

  1. تقرر عند السامع أنك مل ترد إال جميء األمري نفسه وقلت جاء األمري عينه ارتفع االحتمال 

هذه األلفاظ جيب أن يسبقها املؤكد الذي وعامة،  –مجيع  –كل  –كلتا  –كال –عني  –نفس : أشهر ألفاظهو
 –أبصع  – أكتع: كذلكوأن تضاف إىل ضمري يعود إىل املؤكد، و، ينبغي أن يكون معرفة، وأن تطابقه يف اإلعراب

  2. أبتع 

                     : هيواختلف النحاة يف إعراا ولقد ورد التوكيد يف سورة الكهف مرة واحدة و

{: 39اآلية                                  {.    

  : يف اآلية فيه وجهان) أنا ( ف 

  .                                                                ـ فاصلة بني املفعولني ال حمل له من اإلعراب  1

  .  الياء احملذوفة ووه) ترن ( ـ توكيد لفظي للمفعول األول يف الفعل 2

التبيان يف : العكربيومن هؤالء النحاة الزخمشري يف الكشاف وقد أورد جل النحاة هذين الرأيني دون ترجيح و
  . إعراب القرآن: النحاسوإعرابه، ومعاين القرآن : إعراب القرآن، الزجاج

إن ترن : كانت اجلملة وتوكيد احلوار ألنه لوأنا يف إبراز املعىن ( لكن يتضح أنه توكيد حيث ساعد الضمري املنفصل 
مبجيء الضمري تأكدت الرؤية والنفي، والحتملت الوجهني ـ الرؤية ـ اإلجياب ) أنا ( ولدا، بدون وأقل منك ماال 

  .                          باإلجياب بتوكيد الياء احملذوفة يف الفعل ترن 

                                                             
، مصر  1989/ ه  1409ط جديدة : التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية ، مكتبة السنية ، دار السلفية لنشر العلم : حممد حمي الدين عبد احلميد  1-
 . سورة االنشراح  6ـ  5اآلية °  93ص : 
 .  334ص : يف التطبيق النحوي و الصريف :  عبده الراجحي  -2
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  : يكون تشجريها كالتايلو

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                : يد كالتايلقد مت التحويل بزيادة التوكو

  .ما يستدعيه الفعل  وهو) أن ( حذف ياء املضارع ألنه جمزوم ب: ـ احلذف 1

  .توضيحه وإجالئه ولتقوية املعىن ) أنا ( ـ زيادة املركب التوكيد   2

حقيقة والتكرير،  والتبيني، أ ويسميه الكوفيون، الترمجة أوالبدل بصرية،  كلمة: صور التحويل بزيادة البدل
                                             1. البدل أن التابع املقصود باحلكم بال واسطة 

                                                                                                        : البدل أنواعو  

  .                                                                   اخلليفة  وعمر ه: وـ بدل كل من كل حن أ 

     2. عاجل الطبيب املريض رأسه : بـ ـ بدل بعض من كل حنو 

  .أعجبت بزيد خلقه : ج ـ بدل اشتمال 

.                                                                                                                            ندرية القاهرة عاصمة مصر اإلسك: وحن: ـ الغلط: د ـ بدل املباينة
                                                             

 . 131املرجع نفسه ص : عبد السالم حممد هارون  1-

 .               338ص : يف التطبيق النحوي و الصريف : عبده الراجحي  2-

 ترن أنا 

 ركن  التكملة   سناداإلمركب 

 ركن فعلي

+ ضمیر +    أنا
 توكید+ منصوب 

+ حدث +ترن 
+ شرط +  فعل 

 مسند+ مجزوم  

+   Ø أنت
+ ضمیر 

+ محذوف  
    إلیھمسند 

+ یاء المتكلم 
محذوف + اسم 
 مفعول بھ  + 

 ركن اسمي ركن اسمي  ركن اسمي



.اودالال اإلسناديةالتحويل بالزيادة يف التراكيب  أمناط: الفصل الثاين  
 

149 
 

  . اإلسكندرية القاهرة عاصمة مصر : وـ نسيان حن

                                                        1. اإلسكندرية القاهرة عاصمة مصر : وـ إضراب حن

  :قد ورد البدل يف سورة الكهف يف اآليات التالية و 

{: 06اآلية                          {.   

{ : 25اآلية                 {                                                                           .  

   {:32اآلية                                 { .  

{: 49اآلية                                  

                        {.                                                                              

{ : 54اآلية                             {.    

{ : 59ة اآلي                      {.  

{ :63اآلية                                             

         {.  

 {: 106اآلية                     {.  

  

  

  

  

                                                             
 .  340املرجع السابق ص  1-
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                                                                                        : قد مت التحويل هنا كالتايلو

  .  للداللة على جعل فعل املضارع لالستقبال ) مل ( ـ زيادة مركب النفي 1 

  .ـ حذف النون من الفعل املضارع لوجوب ذلك يف اجلزم  2

  ) .  احلديث ( ـ زيادة التحويل مبركب البدل 3

ال جيوز أن يكون متييزا و: إسحاق الزجاج قال وهذا ما ذهب إليه أبوسنني منصوب على البدل من ثالث، : 25اآلية 
                                                                                1. كان متييزا لوجب أن يكون أقل ما لبثوا تسعمائة سنة ألن املفسر يكون لكل واحد من العدد  وألنه ل

  .رجلني بدل من مثال : 32اآلية 

  . الكتاب بدل هذا : 49اآلية 

  .                                                                        القرى بدل مطابق من تلك : 59اآلية 

  .                       بدل اشتمال من الضمري العائد إىل احلوت ) وما أنسانيه ذكره (املصدر املؤول: 63اآلية 

  .                                                                            جزاؤهم  جهنم بدل من: 106اآلية 

                                                             
 .  576ص  5املصدر نفسه ج : دين الدرويش حمي ال 1-

 لم یؤمنوا بھذا الحدیث

 ملة ركن التك  اإلسنادركن 

 ركن حرفي

اسم  + تعریف  أداة+ال   
 بدل + مجرور + 

 لم

+ نفي +حرف + 
 جازم

زمن + یؤمن  
مجزوم  + فعل +

مضارع +
 مسند  +

 واو الجماعة

+ ضمیر +
مسند + متصل 

  إلیھ

 ركن  اسمي الحدیث ركن  فعلي

 جار ومجرور 

 

 ركن اسمي  
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  : ـ صور التحويل بزيادة عطف البيان 4 

يرتل من املتبوع مرتلة الكلمة املوضحة وتابع جامد، يشبه النعت يف كونه يكشف عن املراد كما يكشف انعت  وه
فائدته إيضاح متبوعه، إن كان املتبوع معرفة و... حفص عمر  وسم باهللا أبأق: لكلمة غربية قبلها كقول الراجز

عطف البيان جمراه جمرى النعت يؤيت به ( : يقول ابن يعيش 1. سوارا : اشتريت حليا: وختصيصه إن كان نكرة حنو
يفة خمصوصة يف اجلملة وعطف البيان مرن بوظ، )من متامه  وفه. إزالة االشتراك الكائن  فيه وإليضاح ما جيري عليه 

لذلك يضاف من أجل التوضيح  –العربية يقتضيها البعد اإلبالغي املقصود ذي العالقة بتداعيات املقام ككل 
                                                            : هيوقد ورد عطف البيان يف سورة الكهف مرة واحدة و   2. التخصيص أكثر و

                   {:51اآلية  

    {.   

  

  

  

  

  

  

  .هؤالء  –توضيح متبوعه  –زيادة التحويل بعطف البيان من أجل التوضيح :قد مت التحويل هناو

   : عبارة عن مجلتني وهذا املركب ه

   .)هؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة ( : ـ كربى 1

  ) . اختذوا من دونه آهلة ( : حمتواة يف كربى هي: ـ صغرى 2
                                                             

 .  564ص : جامع الدروس العربية : مصطفى الغالييين  -1
 .  37ص : املرجع نفسه : عبد احلليم بن عيسى  -2

 ركن  التكملة 

اسم +قوم 
+ مرفوع 

عطف بیان 
 مضاف + 

 اسم + من

+ استفھام +
  إلیھمسند 

 

من دونھ 
جار + 

 ومجرور  

 ر اسمي 
 ر الجار والمجرور 

 ر اسمي  

 ركن اإلسناد

 ھؤالء قومنا اتخذوا من دونھ آلھة 

  اإلسنادركن 

واو الجماعة 
+ ضمیر + 

+ متصل   
  إلیھمسند 

 اسم + آلھة  

+ منصوب +
 مفعول بھ 

 

 ر اسمي   مي ركن اس

فعل  + اتخذ  
+ صحیح  + 

+  خماسي 
 +  مسند 

 ركن فعلي 
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  : ـ صور التحويل بزيادة احلال 5

    1). ضربت اللص مكتوفا (: واب كيف كجوصف فضله يقع يف  وه

جاءت احلال و... لة العربية التامة إلفادة وظيفة خمصوصة تتعلق باألركان املركبة للجملة قد يضاف احلال إىل اجلمو
الغالب يف احلال أن يكون مشتقا، و 2. املفعول يف وقت مضبوط  ولبيان وظيفة معينة تتعلق بوصف هيئة الفاعل أ

  : قد وردت يف سورة الكهف اثنتا عشرة مرةوتأيت جامدة يف املواضع قليلة و

{: 03و 02ية اآل                                  

             {.  

املالئمات ور يف املكان، شبة ما هلم من الذات االستمرا: املكثو 3حال من اهلاء يف هلم أي مقيمني فيه : ماكثني
                                                4. بالظرف الذي يستقر فيه احلال 

 {: 31اآلية                                   

                         {.  

  حال منصوبة من أولئك  : متكئني

     {:37اآلية                     {.  

  . حال منصوبة : رجال

 {:47اآلية                            {.  

  . فعوال واحدا الفعل يأخذ موحال من األرض ألن الرؤية بصرية : بارزة

        

                                                             
 .  233ص : شرح قطر الندى و بل الصدى : ابن هشام  1-

 .  38املرجع نفسه ص : عبد احلليم بن عيسى  2-

 .  531ص  5صدر نفسه ج امل: حمي الدين الدرويش  3-

 .  250ص  15املصدر نفسه ج : الطاهر ابن عاشور  4-
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  .مت التحويل هنا بإضافة احلال لبيان هيئة األرض أي هيئة املفعول به يف وقت مضبوطو

                                                                        .                                     هي لبيان هيئة الفاعل وهي مبعىن مصطفني و) عرضوا ( يف  وحال من الوا: صنفا : 48اآلية 

  

 

 

  

  

  

  

بإضافة احلال للداللة على هيئة : 47فيه نفس ما حدث من التحويل يف اآلية وحال من ارمني : مشفقني: 49اآلية 
  ) . ارمني ( هنا  وهواملفعول 

 ترى األرض بارزة

 ركن  التكملة   اإلسنادركن 

 ركن فعلي

+ اسم + بارزة  
 حال+ منصوب 

+ حدث +ترى 
مضارع + فعل 

 مسند+ معتل  + 

+  Ø أنت
+ ضمیر 

+ محذوف  
    إلیھمسند 

اسم +  األرض
+ منصوب + 

 بھ   مفعول

 ركن اسمي ركن اسمي  ركن اسمي

 عرضوا على ربك صفا

 ركن التكملة   اإلسنادركن 

+ اسم  + اسم +صفا    
 حال + منصوب 

زمن + عرض   
صحیح  + فعل +
مبني + ماضي +

 مسند  +للمجھول   

 واو الجماعة

متصل + ضمیر +
+ نائب فاعل + 

  إلیھمسند 

 ميركن  اس ركن اسمي ركن  فعلي

 على ربك

 جار ومجرور +

 

 ركن الجار والمجرور  
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 .                                   داللته بيان هيئة الفاعل و) . تأتيهم (  حال منصوبة من الضمري يف: قبال : 55اآلية 

اهلدف من الرسالة اليت  وهدفهم أومها هنا لبيان حال املرسلني ومنذرين معطوفة عليها، وحال : مبشرين: 56اآلية 
  .التنذير وهي التبشري وكلفوا ا 

  

                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ركن التكملة 

 Øنحن 
+ ضمیر +

+ محذوف 
 إلیھ مسند

 حدث  +نرسل

مرفوع + فعل +
+  صحیح + 

  إلیھمسند 

المرسلین  
+ اسم + 

منصوب 
 مفعول بھ  +

 ركن فعلي  ركن اسمي ر اسمي 

 ركن اإلسناد

 نرسل المرسلین مبشرین منذرین 

اسم + رین  مبش
+ منصوب  + 

 حال 

 اسم + منذرین  

معطوف + منصوب +

 

+ الواو   
+ حرف 

 عطف   

 ر اسمي   ركن حرف  ركن اسمي 

 استثناء   أداة+  إال

 ركن حرف 
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 {: 68آلية ا              {.   

إمنا أوتر جميئها يف الصورة وتقدم ألن أمساء االستفهام هلا احلق يف الصدارة واسم استفهام يف حمل نصب حال، : كيف
نبيه على أن مضموا علة مالزمة ملضمون املراد، للت واحلال دون أن تفصل عن اجلملة األوىل فتقع علة مع أن التعليل ه

   1. اليت قبلها إذا هي حال من املسند إليه يف اجلملة قبلها 

  ) .امللك ( داللته بيان هيئة الفاعل ومصدر يف موضع احلال : غصبا: 79اآلية 

  .حال هي بيان هيئة املفعول : نزال : 107اآلية 

  2.مجلة ال يبغون حالية وها متعلقان خبالدين منوحال من الضمري يف هلم : خالدين: 108اآلية 

                                                                                : ـ صور التحويل بزيادة التمييز 6 

من اإليضاح أيضا، إذا قد يضاف هذا الركن لتفسري ما ابنهم ويضاف التمييز إىل التركيب اللغوي على جهة البيان 
فالتمييز اسم منصوب نكرة فضله يذكر إلزالة اإلام يف ما قبله  3. إزالة اللبس ونسبة فاملراد به رفع اإليهام  وذات أ

  : قسمان وهو) من( يتضمن معىن و

معموال للفعل،  ومنقول أي أصله مسندا إليه أ وهوما كان مفسرا جلملة مبهمة النسبة، : النسبة وـ متييز اجلملة أ 1
                                                  : غري منقول عن شيء من أركان اجلملة وه وأ

  .شيبا متيز } اشتعل الرأس شيبا وريب إين وهن العظم مين { : املنقول عن الفاعل -أ 

                                                             
 .  372ص  15املصدر نفسه ج : الطاهر ابن عاشور  1-

  .  49ص :  6ج : املصدر نفسه : حمي الدين الدرويش  -2
  .  38املرجع نفسه ص : م بن عيسى عبد احللي -3

                                                                                                                                          سورة مرمي                    :  04اآلية ° 
                                                          .                                                                                              سورة القمر:  12اآلية ° 
              .                                                                                                                            سورة الكهف :  34اآلية ° 

  . سورة النساء:  70اآلية 
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  .  عيونا متييز } فجرنا األرض عيونا و{ : املنقول عن املفعول به-ب  

  ) .                                            ماال، نفرا ( } أعز نفرا وأنا أكثر منك ماال { : ج ـ املنقول عن املبتدأ  

  . عليما متييز } كفى باهللا عليما وذلك الفضل من اهللا { : د ـ غري املنقول 

هذه املقادير و  1. يكون متميزه داال على املقادير وما كان مفسرا السم مبهم ملفوظ : الذات وـ متييز املفرد أ 2
.                                                                              كل اسم مبهم يفتقر إىل التفسري والعدد املبهم والعدد الصريح والكيل والوزن وما يشبهها وهي املساحة 

: 05اآلية : متييز نسبة بياا كالتايل كلهاومرة  23جمموع تردداته و آية18قد ورد التمييز يف سورة الكهف يف و
ضمري  وكلمة نصب على التمييز أوكربت لكلمة نصب على البيان أي التمييز : متييز منصوب يقول النحاس: كلمة

املخصوص بالذم حمذوف تقديره كربت هي كلمة ومبهم مفسر مبا بعده من النكرة املنصوبة متييزا، كبئس رجال 
  : التحويل فيها كالتايلمت و 2خارجة من أفواههم 

  

  

  

 

  

  

الذم ومنه أفعال املدح و...هذا النوع جيب نصبه واملنقول عن الفاعل،  وهومتييز نسبة  وبإضافة التمييز الذي ه
                                                                                         : املنقول عن الفاعل: هذه اآليات اليت ورد فيهاو 3كذالك املنقول عن املفعول به  و

 .}                    {: 05اآلية  

                                                             
 .  235م ، الرياض ، السعودية  ص  2004/  ه  1425،  1مكتبة العبيكان ، ط : ابن مالك  ألفيةشرح : فارس الدحداح  أبو -1
  .  204ص  5ج : أيب السعود ، تفسري أيب السعود  -2
 .  237ص : املرجع نفسه : أبو فارس الدحداح  -3

 كبرت كلمة

 ركن  التكملة   اإلسنادركن 

 ركن فعلي

منصوب + اسم + كلمة  
 تمییز+ 

+ حدث +كبرت 
+ تأنیب + فعل 
 مسند+ ح  صحی

+  Øھي 
+ ضمیر 

+ محذوف  
    إلیھمسند 

 ركن اسمي  ركن اسمي
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  .}         {: 12اآلية  

  }     ...{: 18اآلية  

  .} مرتفقا ساءتو... { : 29اآلية  

  .} مرتفقاحسنت و... { : 31اآلية  

                                                                           .} منقلباألجدن خريا منها { : 36اآلية  

                                                                                .}بدال بئس للظاملني { : 50اآلية  

  . 05وتشجريها كاآلية ) متييز " + فاعل " اجلماعة  ووا+ فعل ( : شكل اجلملة كالتايل 12يف اآلية  

+ تاء التأنيث + فعل ( : 30و 29يف اآليتني و) . متييز + جمرور و جار+ تاء املخاطب فاعل + فعل ( : 18اآلية 
  ) .                                                    متييز 

  ) .متييز + جمرور وجار + مفعول به + فاعل + فعل ( : 36اآلية 

فة التمييز الذي يرفع اإلام واللبس قد مت التحويل يف هذه اآليات بإضاو) .متييز + جمرور وجار + فعل ( : 50اآلية 
  .                                          عن ما قبله 

                                                  1" أفعل التفضيل " الذي يقع بعد  وهو: املنقول عن املبتدأ

                                                                                  : قد ورد يف اآليات التاليةو 

  " ) .                               عمال " متييز " + أحسن " خرب " + أي " مبتدأ ( : هي من الشكلو: 07اآلية 

                                    " ) .                            طعاما " متييز " + أحسن " خرب " + أي " مبتدأ ( : شكلهاو     : 19اآلية 

" ) .                                                 ماال " متييز " + أكثر " خرب " + أنا " مبتدأ ( : شكلهاو: 34اآلية
  " ) .نفرا " متييز " + أعز " خرب " + أنا " مبتدأ ( 

                                                             
 .  237ص : شرح ألفية ابن مالك : أبو فارس الدحداح  1-
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" ) .                                               ماال " متييز " + منك " جمرور وجار " + أقل " خرب " + أنا "مبتدأ( : 39اآلية 
  " ) .ولدا " متييز "   + أقل " خرب "   + أنا " مبتدأ ( 

  : هيونفس الشكل تقريبا الذي تأخذه اجلملة يف اآليات األخرى  وهو

{: 44اآلية                     {.  

{: 46اآلية                                   {.  

{: 54اآلية                               {.                                                                                                            

{ : 81اآلية                      {.   

   { : 88اآلية                          {.                                                                                                     

  :ورد يف آيتني مها : ز غري املنقولالتميي

   {: 103اآلية         {.م كان من جهات شىت ال من واملميز مجع لإليذان بأن حشرا

  .                                                              جهة واحدة 

    {:109اآلية                                  {.  

  .فإن اهلوى يكفيكه مثله  صربا : كقوله) مثل( النصب مددا على التمييز عن 

أمددناه مبثله مددا، مت ناب املدد اإلمداد، مثل  ولو: املصدر املعينجيوز أن يكون نصبه على و( : الفضل الرازي وقال أب
  1) . كم نباتا تأنب" 

  

  

  

                                                             
 .  172ص  3اجلزء  3القسم : دراسات ألسلوب القرآن : مد عبد اخلالق عضيمة حم 1-



  
  

  

  

  

  :الفصل الثالث

أمناط التحويل بالترتيب 
  و دالالا عاالستبدال واالتساو
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 .       أثرها الداليل وصور التحويل بالترتيب يف سورة الكهف : أوال

  .التأخري يف عناصر اجلملة الترتيب وهو التقدمي و

استقدم، وتقدمته، وأقدمته، فقدم وأقدم مبعىن، تقدم، ومن مقدمة اجليش للجماعة املتقدمة، وتقدم عليه وتقدمه  :يقال
  . واإلقدام يف احلرب 

{ :واستأخر كتأخر، ومنه قوله تعاىلوأخرته فتأخر،                   

  . خر خالف األول ويقال ال مرحبا باآلخر أي باألبعد، وتأخر وأخر خريا استأخر واآل، °}

يعىن الثاين بوضع ، وقد كان خلفهاألول بوضع الشيء أمام غريه وين حيث يع، التأخري يف اللغة متناقضانفالتقدمي و
  1.باملعىن نفسه انتقل هذا املبحث من الوضع اللغوي إىل الداللة االصطالحية ، وقد كان أمامه، والشيء خلف غريه

جاء عن  ألن املتكلم يعمد إىل مورفيم حقه التأخري فيما، أكثرها وضوحاالترتيب من أبرز عناصر التحويل ويعد 
فالكلمات تتبع أثر املعاين يف  2طلبا إلظهار ترتيب املعاين يف النفس ، هأو إىل ما حقه التقدمي فيؤخر، العرب فيقدمه

  . النفس 

لكن املهم وذلك أن لكل لغة ترتيبها اخلاص و، وقواعد الترتيب هي من اخلصائص الكلية املهمة يف اللغات اإلنسانية
ننظر مثال يف اجلملة ... لعميقة أوال مث نبحث عن القوانني اليت حتكم حتول هذا الترتيب أن نعرف الترتيب البنية ا

                                          .A detective hunted down the Killer 3: اإلجنليزية اآلتية

ن أن يتغري الترتيب بنقل كميالسطح و نيةميكن أن تتحول بالترتيب نفسه إىل ب، هذا هو ترتيب اجلملة يف بنيتها العميقة
  :لتصري )  down(كلمة 

       A detective hunted the Killer down.                                                   -       

قضية واحلق أن العرب القدماء قد عنوا هذه الظاهرة عناية بالغة وأخذوا حيكمون القوانني اليت تنظمها، فبحثوا 
                                                              4. من حيث التغري الداليل ى تركيب اجلملة من حيث اإلعمال واإللغاء ووتأثريها عل) التأخري و، التقدمي(

                                                             
  . سورة احلجر  24اآلية ° . 15ص ، د ت،التقدمي و التأخري و مباحث التراكيب بني البالغة و األسلوبية: خمتار عطية  1-
 .  88ص : يف حنو اللغة وتراكيبها : خليل امحد عمايرة   2-

  .  154ص : النحو العريب والدرس احلديث : عبده الراجحي   3-
 . 155ص : املرجع السابق   4-
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، ر فيهايتم دلك بإحالل عنصر مكان عنصر آخو، عد التحويليون الترتيب عنصرا من عناصر التحويل يف اجلملة
  1. أ+ ب       ب + أ : التعبري عن هذا العنصر رياضيا بالشكل التايل كنميو

التأخري ـ قد أخذ حظا وافرا من جهود علمائنا من السلف الصاحل حيث يقول واحلقيقة أن هذا البحث ـالتقدمي و
دت به ألنك إمنا أر، اهللاضرب زيد عبد : جرى اللفظ كما جرى األول، إن قدمت املفعول أخرت الفاعل( : سيبويه

بيانه بهم منا يقدمون الذي بيانه أهم هلم وإن كان إو،  ترد أن تشغل الفعل بأول منهمؤخرا ما أردت به مقدما ومل
ظرفا أو  التأخري فيما يكونوالتقدمي ها هنا و( : ويقول يف موضع آخر.  2) يعنياهم ام وإن كانا مجيعا يهمو، أعىن

له فيما ذكرت لك يف باب الفاعل واملفعول ومجيع ما ذكرت لك من التقدمي االهتمام مثة ويكون امسا يف العناي
وأهل اجلفاء من } ومل يكن له كفوا أحد { : فمن ذلك قوله تعاىل، االستقرار عريب جيد كثرياإللغاء ووالتأخري و

   3 .)حيث كانت غري مستقرة ، كأم أخروها، مل يكن كفوا له أحدو: العرب يقولون

  .                                    االهتمام لتقدمي والتأخري رمزا للعناية وفسيبويه اعترب ا

صر إدراك االهتمام فقط بل يعتربه عنصر من عنار التقدمي والتأخري للعناية وفال يقف عند هذا احلد باعتبا: أما اجلرجاين
بعيد ، واسع التصرف، جم احملاسن، باب كثري الفوائدهو ( : تذوق حالوته حيث يقولأسرار التركيب اللغوي و

يلطف لديك و، يروقك مسمعه، ال تزال ترى شعراو، يفضي بك إىل لطيفةال يزال يفتر لك  عن بديعة و، الغاية
يقول و، 4) حول اللفظ عن مكان إىل مكان أن قدم فيه شيء و، لطف عندكمث تنظر فتجد سبب أن راقك و، موقعه

ري أن يذكر من غمن ، ألن ذكره أهمو، قع يف ظنون الناس أنه يكفي أن يقال إنه قدم للعنايةقد وو (: يف موضع آخر
، هونوا اخلطب فيهقد صغر أمر التقدمي والتأخري يف نفوسهم و، لتحليلهم ذلكو، مل كان أهمو، أين كانت تلك العناية

أن يقسم األمر يف  امللم أن من اخلطأ" : يقولو  5النظر فيه ضربا من التكلف حىت إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه و
أخرى بأنه وأن يعقل تارة بالعناية و، غري مفيد يف بعضو، فنجعل مفيدا يف بعض الكالم، تأخريه قسمنيتقدمي الشيء و

                                                             
  220ص : االجتاهات النحوية لدى القدماء دراسة حتليلية يف ضوء املناهج املعاصرة : حليمة امحد عمايرة 1-

 .241ص،2اجلزء ،الكتاب : سيبويه 2-

 .244ص: املصدر السابق 3-

 .  148دالئل اإلعجاز يف علم املعاين : عبد القاهر اجلرجاين 4-

 .  149ص : املصدر السابق  5-
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أنه قد اختص بفائدة ال تكون تلك ، يف كثري من الكالم، فمىت ثبت يف تقدمي املفعول مثال على الفعل...توسعة 
                                                                                    1". فقد وجب أن تكون تلك قضية يف كل شيء وكل حال ، ة مع التأخريالفائد

قد ، التأخريلية فقد أشاروا إىل أن التقدمي ودالذه الظاهرة ودرسوا أثرها من ناحية تركيبية وقد اعتىن حناة العربية و
إن نعت النكرة إذا تقدم عليها : يؤدي إىل انتقال الكلمة من حالة إعرابية إىل حالة إعرابية أخرى من ذلك قوهلم

  :ذلك حنو قول كثري أعرب حاال و

  .ملية موحشا طلل                            يلوح كأنه خلل

                 .                                      2طلل موحش ملية : فاألصل

حتكمها عالقات موقعية ا وباعتبار أن عملية التأليف اللغوي تنظمه، "الرتبة " من مجلة الركائز اليت تبىن عليها اجلملة 
أوىل البديهيات اليت تقررت و، شرح أمهيتهاتىن رواد الفكر اللغوي ببياا وقد اعو، حتتلها أركان التركيب اللغوي

فال بد ألجزائه أن تنتظم مسعيا على خط ، أنه من حق احلدث الكالمي أن يترتب يف احلدوث لديهم يف هذا املقام هو
                                                    3. إال كان غري مفيد و، الزمن سابقا فالحقا فتابعا وفق ما متليه مواصفات اللغة

ارس اللسانية نظرا ملا هناك من العالقة يف عدد من املد، نظريعالوة على أنه إشكال ، إشكال الرتبة إشكال متثيليو
اشتقاقية حمددة متكن من ففي إطار منوذج من النماذج جند وسائل متثيلية و نظرية التمثيل النحويبني جوهر النظرية و

                                                          4. وصف الظواهر الرتبة باستعمال مفاهيم ال تأخذ داللة إال يف إطار النظرية املقترحة 

وفق ما متليه عالقات التركيب ، لذا فإن الرتبة هي موقع خمصوص حيتله كل ركن داخل يف تشكيل اجلمل أو اجلملة
  .      اللغوي ألي لغة 
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                                                           : تنقسم الرتبة يف اجلملة العربية قسمني: اعهاأنو

تشتمل تلك املواقع اليت حتتلها كل كلمة داخل التركيب اللغوي املخصوص حبيث : أ ـ الرتبة الثابتة أو احملفوظة
              1. عالقاته باختالله وإال اختل نظام التركيب و، ال جيوز حتويلها

بني ابن السراج األشياء اليت ال جيوز اإلخالل ، حيث درس اللغويون عادة هذه القيمة، التأخريوضمن باب التقدمي و
املعىن إال الصلة على املوصول واملضمر على الظاهر يف اللفظ و، فالثالثة عشر اليت ال جيوز تقدميها(  :إذا قال، مبواقعها

، مجيع توابع االسم حكمها كحكم الصفةو، ما اتصل ا على املوصوفوالصفة و، اء على شريطة التفسريما ج
شبه ما ه حرف زائد ال يتقدم على احلرف وما عمل فيه حرف أو اتصل بو، ما اتصل به على مضافيه واملضاف إلو

                                                                   2.) الفاعل ال يقدم على الفعل و، رفع فال يقدم مرفوعه على منصوبهمن هذه احلروف بالفعل فنصب و

بعض العناصر اللغوية أو  تتعلق بالتراكيب اللغوية اليت ال حتتل إذا تقدمت: ب ـ الرتبة املتحولة أو غري احملفوظة
ال يعين اخلروج عما ، أي ركن لغوي عن موقعه أو تأخريه ألن تقدمي) تأثرت ( مل نقل و) اختلت ( تأخرت وقد قلنا 

  .حيدده نظام اللغة جبه ولذلك يبقى مضبوطا مبا يو، متليه القواعد التركيبية

مث تلك اليت ، أي يف البنية األصلية اليت توجهها قواعد اللغة أوال، قد حاول اللسانيون معرفة الترتيب يف البنية العميقةو
قصد البحث عن القواعد اليت حيول هذا الترتيب إىل أمناط خمتلفة يف ، ااإلجناز الفعلي للغة ثاني ال تظهر على مستوى

قد بينوا أن اللغات اإلنسانية ختضع من حيث التركيب لثالث طرق أساسية يف تركيب و، الكالم الفعلي على السطح
  : أركاا

   ). SVO( .املفعول به + الفعل ) + املبتدأ ( الفاعل : الطريقة األوىل

  ). SOV (.  الفعل +  املفعول به ) + مبتدأ( الفاعل : الطريقة الثانية

   ).VSO ( .املفعول به  + الفاعل + الفعل : الطريقة الثالثة

  ) .SVO(اإلجنليزية هي الطريقة األوىل جرينربج أن الرتبة األصلية يف ويعترب تشومسكي و
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حىت وإن كان ) VSO) ( مف + فا + ف (  :الفاسي الفهري أن العربية من منطكما عد جرينربج كذلك و
      1. تشومسكي يكاد ينكر وجود لغات من هذا الصنف 

  :التأخري يف إيصال املعىنـ أمهية التقدمي و

حيث ، سيما يف التصوير البياينوال، يرتكز املعىن املراد من الكالم على كيفية بناء اجلملة لتؤدي غرضها داخل النص
... الشعر العريب على اإلمجال  يف توضيح ما نسميه عمودو، يكون تنظيم الكلمات عنصرا هاما يف مجاليات االستعارة

التأخري يف ألفاظ اجلملة حبيث يلعب هذا على وجه املراد ـ إىل التقدمي و إيصالهتاج املتكلم بغية متام املعىن ومن مث حيو
                                                 2.اء دورا بارزا يف إيصال املعىن املراد اإلجر

( فضال عما جاء منه يف أروع كتاب بياين عرفته العربية ، أشعارهم كثرياوقد جاء التقدمي والتأخري يف الكالم العرب و
ء تقدمي جاو، الفاعلوعلى الفعل و، عول على الفاعلمنها تقدمي املف، فجاء التقدمي على صور متعددة) القرآن الكرمي 

وراء كل تقدمي و، تقدمي الفضالت يف صور نص عليها النحاةو، جاء تقدمي اخلربشبه اجلملة على الفاعل وعلى الفعل و
                                                                                 3. غرض يتعلق باملعىن 

  ) :ذي الرمة ( هو يف املعىن متقدم كقول وتأخريه و، هو يف املعىن مؤخرسنن العرب تقدمي الكالم و ومن

ك يف القرآن قال اهللا جل وقد جاء مثل ذل، ما بال عينك ينسكب منها املاء: أراد، ما بال عينك منها املاء ينسكب
أخذوا من ولو ترى إذا فزعوا و: تأويله واهللا أعلم}  فوت وأخذوا من مكان قريبلو ترى إذا فزعوا فالو{ :ثناؤه 

  4. ألن ال فوت يكون بعد األخذ ، مكان قريب فال فوت

ذلك يف كل و، تقدمي يقال إنه على نية التأخري( ابن جين أن التقدمي يكون ألمرين فيقول اجلرجاين ويذكر اجلرجاين و
، كخرب املبتدأ إذا قدمته على املبتدأ، الذي كان فيهيف جنسه دمي على حكمه الذي كان عليه وما أقررته مع التق

والتقدمي ال على نية التأخري ولكن أن تنقل اللفظ عن حكم وجتعله يف باب غري بابه ، املفعول إذا قدمته على الفاعلو

                                                             
 .  105ص ، اللسانيات واللغة العربية: ، وينظر الفاسي الفهري  43املرجع نفسه ص : عبد احلليم ابن عيسى   1-
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ارة هذا فتقدم ت، خر خربا لهاآلمنها أن يكون مبتدأ و ذلك أن جتيء على امسني حيتمل كل واحدو، إعراب عري إعرابهو
  . 1) أخرى ذاك على هذا على ذاك و

  .2) خر ما يسهله االضطرار واآل، أحدمها يقبله القياس: على ضربني( ... ويقول ابن جين عن التقدمي والتأخري أنه 

     : التأخري يف سورة الكهف فإن هذا البحث يشتمل على أسلوبني مهاولدراسة صور التقدمي و

  . أ ـ تقدمي اللفظ على عامله 

  .  املفسرون و هذا يرجع لعلل وضعها ووضحها النحاة و ب ـ تقدمي اللفظ غري عامله

   : صوره يف سورة الكهف كالتايلـ و: ـ تقدمي اللفظ على عامله 1

   : أ ـ تقدمي اخلرب على املبتدأ  

  {: 26اآلية                                     

        {.                                          

  : ومعلوم أن اجلملة االمسية تكون على األشكال التالية

  ) . مفرد ( خرب + مبتدأ 

  ) .مجلة فعلية أو امسية ( خرب + مبتدأ 

  ) .ظرف أو جار و جمرور " شبه مجلة ( خرب + مبتدأ 

  ،بل هو نكرة خصصت باإلضافة، غري مقيدة ليس نكرة حمضة أو) غيب ( ملبتدأ ألن ا، ففي هذه اآلية قدم اخلرب جوازا

  3.وهم ذين يزعمون علم خرب أهل الكهف وحنعلى الردا ، اهللا ال غريه: أي، إمنا قدم اخلرب ارور إلفادة االختصاصو

                                                             
 .154ص ، دالئل اإلعجاز: اجلرجاين  1-
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أشياء  ومن روائع هذا التقدمي املتعلق جبالل اهللا االختصاص ـ فمهما بلغ اإلنسان من تطور يف العلوم تظل هناك 
  . نفسه اختصها اهللا بعلمه فال يعلمها إال هو يف ويف األرض غيبية مغيبة يف السموات و

  : قد مت التحويل هناو

  . إلفادة االختصاص ) غيب ( على املسند إليه ) له ( ـ تقدمي املسند 

{: 44اآلية                      {                                                          .                     

: الثاينو، اخلرب: )هللا ( الوالية مبتدأ و) هللا ( فيه معىن االستقرار يف العامل هو ظرف و: أحدمها: فيها وجهان هنالك
  1هللا يتعلق بالظرف أو بالعامل يف الظرف ـ أو بالوالية ـ و، الوالية مرفوعة بهو، هنالك خرب الوالية

  . التقدمي هنا جائز ألن املبتدأ معرفة و، يوم القيامة: الوالية هللا احلق هنالك أي: وتقدير اآلية

  .والتقدمي هنا مما يفيد االختصاص

{:58اآلية                                   

    {  .  

ـ اآلية أن موعدهم متحقق  يففاخلرب واجب التقدمي ، 2موعد مبتدأ مؤخر خرب متقدم و) هلم ( إضراب وبل حرف 
  .منكر ألن التقدمي أفاد االختصاص ـ وال شك يف حدوثه ويشعر به كل كافر و

  .  44اآلية و 06وقد مت فيه التحويل مثل اآلية 

{ : 88من اآلية                                {.  

   3. أعراا أبو حيان مصدرا يف موضع احلال أي جمازي كقولك يف الدار قائما زيد متييز و) جزاء ( خرب متقدم و) له(

                                                             
، مصر،م 1986عيسى البايب احلليب و شركاؤه ، : علي حممد البجاوي ، مطبعة : البيان يف إعراب القرآن ، ت : أبو البقاء عبد اهللا بن حسن العكربي  1-
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قال الفراء  ،2فله الفعلة احلسىن جزاءاحلسىن مبتدأ مؤخر أي و ،1قيل انتصب على املصدر أي ـ جيزي جزاءاو 
ة النسبة أي نسبة اخلرب املقدم وهو اجلار وارور إىل املبتدأ املؤخر وهو احلسىن نصب جزاء على التفسري أي جلهو
   3. التقدير فالفعلة احلسىن كائنة له من جزاء اجلزاء و

  . ت االختصاص قد أفادو، جاز تقدمي اخلرب هنا ألنه شبه مجلة و املبتدأ معرفةو

   : ب ـ تقدمي خرب كان

{ :34اآلية                                {.    

) مثر(امسها  قدم خربها على امسها ألنإمنا ـ و 4امسها املؤخر ) مث(خرب كان املقدم و) له(فعل ماضي ناقص و) كان(
  .  نكرة 

من مث يصح يف أمساء النواسخ أن بل تصبح امسا للناسخ و، من املعلوم أن النكرة إذا دخل عليها ناسخ ال تكون مبتدأو
  5. كان إحسان رعاية الضعيف : تكون يف أصلها معارف أو نكرات ـ كقوهلم

  . قد أفاد التقدمي هنا االختصاص و، منه فإن دخول النواسخ على اجلملة االمسية يسوغ االبتداء باخلربو

  :قد مت التحويل هنا و

  ) . مثر ( على املبتدأ ) اخلرب ( ـ تقدمي اجلار و ارور  1

  .للداللة على املاضي ) كان ( ـ التحويل بزيادة الفعل الناقص  2
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{ : 43اآلية                    {                                                                              .

رونه صفة لفئة وذكرت الصفة ومجعت مجلة ينصتكن فعل مضارع ناقص جمزوم وله خربها املقدم وفئة امسها املؤخر و
  1. اإلناث ألن الفئة تتضمن اجلمع وهو يتضمن الذكور و

  .  34قد مت التحويل فيها مثل ما حدث يف اآلية و ،جمرورص بالصفة فجاز االبتداء باجلار وكان خمصفاسم 

{:79اآلية                                        

   {.   

الظرف إذا كان خربا كان تقدميه على اسم النواسخ و، ليفيد االختصاص) ملك(على اسم كان ) وراء(قدم الظرف 
  .كثريا ما حيدث 

   {:107اآلية                    {.   

وز النحويون تقدمي جيألن جنات معرفة باإلضافة و) جنات(وهي خرب كان على امسها ) هلم(وارور حيث تقدم اجلار 
  .قد أفادت هنا االختصاص اخلرب عليها و

  : هي جاء يف سورة الكهف مرة واحدة وهذا التقدميو: ج ـ تقدمي خرب إن

{:2اآلية                                  {.      

  . فتقدميها هنا كذلك يفيد االختصاص  2. امسها املؤخر  اأجرخرب أن املقدم و) هلم ( 

  : قد مت التحويل هنا كالتايلو

  . إلفادة االختصاص ) أجرا ( على املبتدأ ) هلم ( ـ تقدمي اخلرب  1

  . على اجلملة االمسية لتفيد التأكيد ) إن ( ـ التحويل بزيادة 2

  :ومن التقدمي لالختصاص كذلك 

                                                             
 .  603ص ، 5املصدر نفسه ج : حمي الدين الدرويش  1-

 .  531ص ، 5املصدر نفسه ج : حمي الدين الدرويش  2-
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  : د ـ تقدمي الظرف أو اجلار و ارور على عاملها

 {:10اآلية                              {.   

من أمرنا :(كذلك يف الثانيةرمحة خمصوصة و: أيلالختصاص ) من أمرنا ( و) من لدنك ( فتقدم اجلار وارور 
  .  )رشدا

{:71اآلية                                        { .  

بني نظم الكالم على تقدمي الظرف على عامله و...لشرط ليست متضمنة معىن او، ظرف للزمان املاضي هنا) إذا(
فيدل على أن وقت الركوب ، تقدمي الظرف اهتماما بهألن يف ، للداللة على أن اخلرق وقع مبجرد الركوب يف السفينة

   1. مقصود إليقاع الفعل فيه 

{ : 01اآلية                          { .  

أنزل الكتاب على عبده فهذا : تقديرهو) الكتاب ( على املفعول ) عبده على ( ارور تقدم شبه اجلملة من اجلار و
  .  التقدمي أفاد االختصاص 

 {:13اآلية                              { .  

مثل ما أفاد و، نقص نبأهم عليك باحلق: تقديرهاو) نبأهم ( على املفعول به ) يك عل( ارور فقد تقدم اجلار و
ألن علماء أهل الكتاب كانوا يظنون بأم يعلمون احلق دون ، هو االختصاص اآلية السابقة أفاد هنا أيضا والتقدمي يف

  . لذا خص اهللا عز وجل نبيه بالعلم احلق دون سواه فقدم ذكره على غريه ، غريهم

يفيد ) حنن نقص عليك ( على املسند الفعلي يف اجلملة ) الفاعل ( سند إليه هو تقدمي املو: ويف هذه اآلية تقدمي آخر
  .                                                                أي حنن ال غرينا يقص قصصهم باحلق ، االختصاص

{: 90اآلية                            {.                                                                                    

                                                             
 .  375ص ، 15ج : التحرير و التنوير : الطاهر ابن عاشور  -1
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 :اإلفادة االختصاص أيألن احلال هنا من الشمس و، )سترا(على املفعول به ) من دوا(و) هلم(قدمي اجلار وارور ت
  . هي خاصة م دون غريهم من البشر الذين تطلع عليهم 

{: 105اآلية                                      {.  

ى غريه ممن له احلق يف لقد تقدم املتعلق علو، االختصاص) وزنا ( املفعول به على )هلم ( ارور أفاد تقدمي اجلار و
  .كلها لتفيد االختصاص التقدمي و

{ : 01من اآلية          {.  

ليصل إىل الكتاب مبعىن اختصاص الكتاب إلفادة االختصاص و) عوجا ( ل به على املفعو) له ( ارور تقدم اجلار و
  . بأنه ال عوج فيه 

  : تقدمي املفعول به

 {:39اآلية                                   {.  

املعىن أي شيء شاءه و) كان(واجلواب حمذوف ) شاء ( املوضع بفعل الشرط وبة شرطية منص) ما ( جيوز أن تكون 
   1. اهللا كان 

   2. فقدمت عليه ألن الفعل واقع عليه 

   {:17اآلية                                 

                              {.                                            

على املفعول به ألن ) من ( تنصب و، 3. يف املوضعني شرطية يف حمل نصب مفعول به مقدم على الفعل ) من (ف 
  . ألا من األلفاظ اليت هلا الصدارة يف الكالم و، الفعل بعدها مل يسوق مفعوله

  

                                                             
 .  602ص ، 5املصدر نفسه ج : حمي الدين الدرويش  1-

 .  145ص ، 2معاين القرآن ج : الفراء  2-

 .  553ص ، املرجع السابق : ، وحمي الدين الدرويش  145ص ، اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه: حممود صايف : ينظر  3-
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  : تقدمي اللفظ على غري عامله

يب القرآين يف استعمال هي دالة على عظمة التركيون والبالغهذا النوع لعلة ذكرها النحويون واملفسرون ويرد 
  : سنحاول البحث فيها وفق ما يليو، الكلمات يف سياقهااأللفاظ و

{: جند منها يف قول تعاىل: ـ تقدمي السبب على املسبب                      

                 {16االية.  

، سبب بقاء النعمألا ـ الرمحة ـ هي أساس و، فتقدمت رمحة اهللا هلم على غريها من النعم اليت من اهللا عليهم ا
  .}  10اآلية { طلب الرمحة طلبهم من اهللا ملفهوم انطلق الفتية يف دعائهم وانطالقا من هذا او

   {: 65كذلك اآلية و                    {  .  

  . يقينا مث تظهر آثارها على العبد علما و، فحاجة اإلنسان إىل الرمحة من اهللا أوال

 {: 22حنو قوله تعاىل اآلية : األعدادـ التقدمي يف                   

                                            

         {.   

هكذا حىت يتناسب ترتيب الذات فقدم الثالثة مث األربعة وكل عدد هو متقدم على ما قبله بفاألعداد تأيت مرتبة و
  . األعداد 

قدم املعىن ها هلا فإما أن ييف عالقة الترتيب بني األلفاظ واملعاين وتتبع املفهوميتضح هذا : ـ الترتيب للتقدمي املعنوي
{: 55هو يف املعىن مؤخر فمثال يف اآلية عليه أو يقدم اللفظ و                    

                          {.  

فار العالقة الرابطة يف املعىن االستغر فالتعلق املعنوي بني اإلميان وإذا املؤمن هو الذي يستغف، فاالستغفار متعلق باإلميان

 { : 51يتضح ذلك يف اآلية و                           

 {.  
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ن اهللا ـ عز وجل ـ هيأ أل، األرض سابق خللق اإلنسانالزمين يف الوجود فخلق السموات وفالترتيب تسابق للسبق 
يظهر التقدمي املعنوي جانبا من طبيعة نفوس الكافرين يف قوله و، من أوجدها فيهااملكان وأسباب املعيشة لإلنسان و

 {:تعاىل على لسان الفتية                              {  اآلية  

ال يهمهم م عذبوهم وأوقعوا فيهم أشد أنواع الضرر ورقااملؤمنني ور أم إذا متكنوا من ألن طبيعة الكفا، 20
  . ون من أجل ما يعبدون ملعودم مللتهم ألم ـ الكافرين ـ ال يع

 {: 46التعلق باملقدم كنحو قوله تعاىل يف اآلية التقدمي إفادته لداللة احملبة و من بديعو            

                      {.  

{ : 34اآلية :ونظريا                               {.  

هذا التقدمي خيتص السامعني الذين مل يؤمنوا بعد ألم يقدمون الدنيا على ني يف اآليتني والبن فقد تقدم ذكر املال على
  . الدين 

 {:49ويف اآلية                                

                        {.  

وإذا به يفاجأ بكتاب ، حماسب على عملهافر ال يظن أنه يوما مالقي ربه وفالك، يظهر أثر الدهشة على لسان ارمني
يندهش من هذا الكتاب الذي ال يغادر صغائر األمور فكيف احلال و ،لكنه يصعقحيمل كل ما فعله من كبائر وذنوب

  .بكبائرها 

 {:18اآلية : ـ العناية باألهم                              

                        { .  

    1. أو للتشريف ، االهتمام به فهو أعلى مرتلة من الشمالقدم اليمني للعناية و

                                                             
ص ، 3، بريوت ج  1958األوىل ،  حممد أبو الفضل ، دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة: الربهان يف علوم القرآن ، ت : بدر الدين حممد الزركشي  1-

256  . 
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{: 31قوله تعاىل يف اآلية                                  

                                   {.  

  .قدم الذهب على الثياب مراعاة لألهم 

{ : 79ويف اآلية                                     

     {، 1. ألن ذلك حيصل للتوافق ، هو مؤخر عنه يف املعىنفقدم على ما بعده و   

{ : عن قوله} أعيبها فأردت أن { فظاهر الكالم يقتضي تأخري قوله                

{.  

اجلواب على ذلك أنه سبحانه ها فكان حقه أن يتأخر عن السبب وألن إرادة العيب مسببة عن خوف الغصب علي
  2. قدمه للعناية به 

{ ومجلة         {  ولكنها قدمت خالفا ملقتضى الظاهر لقصد ،متفرعة على كل من اجلملتني حبسب الظاهر

ويقول الزخمشري عن هذه ،االهتمام والعناية بإرادة إعابة السفينة حيث كان عمال ظاهره اإلنكار وحقيقته الصالح
فلما قدم ، ن السببفكأن حقه أن يتأخر ع،مسبب عن خوف الغصب عليها، فأردت أن أعيبها: فإن قلت: اآلية

ولكن مع كون السفينة ، خوف الغصب ليس هو السبب وحدهوألن ، قدم للعناية وإمنا، النية به التأخري: قلت، عليه؟
يف ، زيد ظين مقيم: واخلرب يف قولك املبتدأني ب" الظن"كتوسط، فتوسط إرادة العيب بني السفينة واملسكنة، للمساكني

  3.أنه يتعلق بالطرفني

 {:86اآلية  :ملكانداللة ا                               

                     {.  

                                                             
 . 102ص،دس،دط،دار اهلداية للطباعة والنشر والتوزيع،أسرار التقدمي والتأخري يف لغة القران الكرمي: حممد السيد شيخون 1-

 .  18ص  6املصدر نفسه ج : حمي الدين الدرويش  2-

  3- .495ص،3ج،الكشاف: شريخمالز
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إما لتمرد أهله ،وكان مسكن ذي القرنني من ناحية الشرق؟ قيل القصد االهتمام قيل ملاذا بدأ باملغرب قبل املشرق 
  1.أو غري ذلك مما مل ينته إلينا علمه،وكثرة طغيام يف ذلك الوقت 

 {:46االية :اإلفراد واجلمع                                 

  {.  

  2.ن املفرد سابق على اجلمعإف،تقدم املال على البنون ويف ذلك مراعاة لإلفراد

   {:24يةلننظر إىل اآل :التغليب                                

 {.  

إذا نسيت اذكر ربك فالتقدمي هنا إلفادة التغليب أي يكون الذكر هللا هو األصل وهو : عندما نرجعها إىل مجلة الشرط
  .أما النسيان  فهو حالة طارئة وعابرة، احلالة الغالبة للمؤمنني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .94ص،أسرار التقدمي والتأخري يف لغة القران الكرمي: حممد السيد شيخون 1-

  .314ص،3املصدر نفسه ج:الزركشي 2-
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  .الداليل صور التحويل باالستبدال يف سورة الكهف و أثرها : ثانيا

مع إضافة داللة ،خر متضمنا معناه ويتمثل يف أن حيل عنصر مكان عنصر آ، االستبدال منط من أمناط التحويل
   1.ةجديد

     2.دية مقام أخرىأو هو إقامة وحدة لغوية أو إسنا

ونائب الفاعل  والتحويل باالستبدال يشمل كل الوحدات اإلسنادية الوظيفية املؤدية وظائف املبتدأ واخلرب والفاعل
   3.فهي كلها استبدلت مبفرد يرتد إىل مصدر أو مشتق، واملستثىن، واحلال واملضاف إليه، واملفعول به والنعت

إذا كان هناك من النحاة من اشترط يف الوحدة اإلسنادية اليت هلا وظيفة إعرابية صحة تأويلها مبفرد من لفظها ظنا 
إال أن هناك ، 4تلك املواقع اليت يكون للوحدة اإلسنادية فيها حمل من اإلعراب منهم أن املفرد هو األصل يف احللول يف

وال ينبغي أن يغرك أنا إذا تكلمنا يف مسائل املبتدأ واخلرب قدرنا الفعل يف :" فرقا يوضحه عبد القاهر اجلرجاين إذ يقول
فان ذلك ال يقتضي أن يستوي } ،مزيد قائ|{إنه يف موضع } ،زيد يقوم{: هذا النحو تقدير االسم  كما تقول يف

بل كان ،مل يكن احدمها فعال واآلخر امسا،فإما لو استويا هذا االستواء ، ال يكون من بعده افتراق املعىن فيهما استواًء
   5".ينبغي أن يكونا مجيعا فعلني أو يكونا امسني

  :وأهم ما ميثل هذا التحويل

 أو هو اسم الناسخ وخربه أو املفعول بأ 6اخلرب والفاعل ونائب الفاعلاملصدر املؤول املؤدي وظائف املبتدأ أو  -
  7.أو املضاف إليه أو املستثىن، النعت أو احلال

فهو يعامل معاملة االسم ألنه يؤدي نفس الوظيفة اللغوية اليت ،واصلها املصدر الصريح،وهو وحدة إسنادية مستبدلة 
  .يؤديها االسم املفرد

                                                             
  .238ص ، االجتاهات النحوية لدى القدماء: حليمة أمحد عمايرة 1-
، 1ط،األردن،عامل الكتب احلديث ،مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي يف الدرس النحوي العريب دراسة نظرية حتليلية:ابتهال حممد البار 2-

 .226ص،2014

  .60ص ،التحويل يف النحو العريب: رابح بومعزة 3-
  .89ص:املرجع السابق 4-
  .203ص ،دالئل اإلعجاز: عبد القاهر اجلرجاين 5-
  .226ص ، املرجع نفسه: ابتهال حممد البار 6-
  .90ص ، املرجع نفسه: رابح بومعزة 7-
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، اسم موصول مبهم: هذه الوحدة اإلسنادية تتكون من جزئني مها: احملول عن املشتقاالسم املوصول وصلته  -
صل وأ، جاء الذي أكرمته: والبنية العميقة اليت طرأ عليها التحويل باالستبدال حنو،وصلته اليت تزيل اإلام 

 1.جاء املكرم : الكالم

لتحويل باالستبدال أيضا يف التضمني ونظام احلمل ويتضح ا، وتكون بنيتها العميقة مشتقا اسم فاعل أو اسم مفعول
، من إحدى الوسائل التحويلية اليت يعاجل ا النحاة املخالفة بني ظاهر النص -التضمني -فاألول وهو، على املعىن

 إذ حيمل الكالم على معناه ال على لفظه، ونظام احلمل على املعىن يتضح فيه التحويل باالستبدال... وقواعد اللغة 
أن توافق : أو بعبارة أخرى} البنية العميقة{والتقدير } البنية السطحية{ والغرض منه عالج املخالفة بني ظاهر اللفظ 

  2.العبارة املنطوقة القواعد 

 :وللتحويل باالستبدال ضوابط هي 

الوظيفة  فاملصدر املؤول الذي حيل حمل املفرد يؤدي: اتفاق املستبدل واملستبدل منه يف الوظيفة النحوي -1
  .النحوية نفسها 

مثل جلوء النحاة إىل القول باالستبدال لتوافق بعض العبارات : موافقة املستبدل به للقواعد النحوية املطردة -2
واألصل يف ، فنصب يدا على احلالية، بايعته يدا بيد: حنو قوهلم، املسموعة عن العرب القواعد النحوية املطردة

  .بايعته ناقدا : النحاة أن أصل الكالم هو لذا قدر، احلال أن يكون مشتقا
{ تقديرهم أن أصل عبارة : مثل، قد يلجأ النحاة إىل القول باالستبدال لغرض توضيح املعىن: توضيح املعىن -3

وطرأ عليها حتويل باالستبدال فأصل الكالم عبارة افترضها النحاة رد ، براءة اهللا من السوء} سبحان اهللا
 3.وان كانت ال تستعمل ، حهمتثيل املعىن وتوضي

من ، كما ميس الوحدة اإلسنادية وهو ما سنتطرق إليه يف دراستنا} املفرد{والتحويل باالستبدال ميس الوحدة اللغوية
 .خالل أوجه تواجدها يف سورة الكهف

هذا التحويل  سنقف على منوذجني من التراكيب اإلسنادية اليت ميسها، وقبل الوقوف على أمناط التحويل باالستبدال
 :ومها 

                                                             
  .226املرجع نفسه ص :  ينظر ابتهال حممد البار 1-

  .226املرجع نفسه ص : ابتهال حممد البار  -2
  .227ص : املرجع السابق  -3
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  : الوحدة اإلسنادية احملولة عن املصدر

 1،وإذا كان بعضهم يرى ان التأويل معناه إرجاع الشيء إىل أصله ، إذا كان التحويل هو إجراء الشيء على الشيء
  2.ضرب،علم : واملصدر هو االسم الدال على جمرد احلدث اجلاري على الفعل حنو

، 3يدرس غالبا يف باب املوصول ، جيد من النحاة من االهتمام أكثر من كونه موصوال حرفياإال أن املصدر املؤول مل 
وهي توصل " أن"و، وهي توصل بفعل متصرف مطلقا، الناصبة مضارعا" أن: "ومن املعلوم أن املوصوالت احلرفية هي

وهي توصف بفعل متصرف غري  "ما"و،وهي توصل مبضارع مقرونة بالم التعليل لفظا أو تقديرا " كي"و، مبعموليها
  4.أمر

ويؤدي نفس الوظيفة اليت يؤديها ، هو ما يؤول من هذه احلروف واألفعال باملصدر الصريح، أي أن املصدر املؤول
  .ونفس إعرابه –املفرد  -املصدر الصريح

ادي املؤلف من أحد هو ذلك التركيب اإلسن} الوحدة اإلسنادية املؤدية وظيفة حنوية باالستبدال{إن املصدر املؤول 
  .األحرف املصدرية ومدخوالا من األفعال واألمساء

والفعل ومرفوعه ال خيتلف سلوكها " أن"ويرى سيبويه أن الوحدة اإلسنادية الفعلية اليت قوامها احلرف املصدري 
مبرتلة اسم واحد  ومعموليها من حيث إما" أن"النحوي عن الوحدة اإلسنادية االمسية اليت قوامها احلرف املصدري 

  5.تستبدالن به لتؤديا وظيفة ما يف اجلملة املركبة أو الوحدة اإلسنادية املركبة

  :ومثاال على ما قلنا 

 {:حنو قوله تعاىل ، املصدرية فهي اليت تسبك مع ما بعدها مبصدر" ما"                

                       

   {  سورة آل عمران: 118اآلية.  

                                                             
  .61ص ، املرجع نفسه: رابح بومعزة 1-
  .69ص ، م1992/ه1413، 3ط، لبنان، دار الكتاب العاملي، الشركة العاملية للكتاب، قواعد اللغة العربية: مبارك املبارك  2-
  .61ص ، ملرجع نفسها: رابح بومعزة 3-
  .1097ص ، 2ج ، م1984/ه1404، 1ط،السعودية ، مكتبة الرشد،التأويل النحوي يف القران الكرمي : عبد الفتاح  أمحد محوز  4-
  .62ص ، املرجع نفسه : رابح بومعزة 5-
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  :وقول الشاعر، ودوا عنتكم: أي

  ما ذهب الليايل                                 وكان ذهان له ذهابايسر املرء 

    1.يسر املرء ذهاب الليايل: أي

  :الوحدة اإلسنادية احملولة عن املشتق

وتكون بنيتها ، وصلته اليت تزيل إامه، اسم املوصول املبهم: هذا النوع من الوحدات اإلسنادية تتكون من جزئني
ألنه إذا كان جمموع املوصول والصلة جزءا من املركب يكون املوصول ، أو اسم مفعول،فاعل  العميقة مشتقا اسم

  2.أيضا جزءا ولكن ال جزء تاما أوليا إال بصلة 

  :وسنتطرق يف هذه الوحدة اإلسنادية على أمناط التحويل املؤدية وظيفة من الوظائف التالية

  .املبتدأ أو اسم الناسخ -
  .اخلرب أو خرب الناسخ -
 .-نائب الفاعل –الفاعل أو ما مل يسم فاعله  -

 .املفعول به -

 .النعت -

 .احلال -

 .املضاف إليه -

 .املستثىن -

 : الوحدة اإلسنادية احملولة عن املصدر-1

  :مرة هي كالتايل 30ورد هذا النوع يف سورة الكهف  :الفعل" + أن": أوال

 {:02اآلية                                 {.    

 {:07اآلية                         {.  

                                                             
  .55/56ص ، شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام 1-
  .65ص ، املرجع نفسه : رابح بومعزة  2-
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 {:12اآلية                           {.    

 {:13اآلية                            {.  

 {:21اآلية                                    

                                   {.    

   {:24اآلية                              {.     

 {:35اآلية                     {.  

 {:40اآلية                                      { .  

  {:48اآلية                         {.    

 {:55اآلية                                             

   { .   

 {:56يةاآل                                    

       {.   

 {:57اآلية                                     

                        {.   

 {:60اآلية                         { .  

  {:63اآلية                                          

        {.    

 {:66اآلية                        {.    
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 {:71اآلية                                       {  .  

  {:77اآلية                           

               { .  

 {:79اآلية                                        

    { .  

 {:80اآلية                       { .   

 {:81اآلية                      {  .  

 {:82اآلية                                      

                                {  .  

 {:86اآلية                                        

                 { .  

  {:94اآلية                                 

     {  .  

 {:97اآلية                     { .  

 {:102اآلية                                       {.  

    {:109اآلية                                    {.   

  .وسنقوم يف دراستنا بتقسيمها إىل جمموعات متشاة يف املعىن ومتقاربة يف الداللة
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ورد املصدر املؤول مبتدأ يف سورة الكهف مرتني يف آية واحدة هي   :املصدر املؤول مبتدأ أو اسم ناسخ-أ

                    {:86اآلية 

         {.  

وهي هنا للتخيري ،حرف تفصيل ال عمل له : إما -مقول القول –اجلملة يف حمل نصب مفعول به بقلنا : إما أن تعذب
ال التفصيل وهلا عدة معان منها الشك واإلام ولكن يف اإلعراب ال تسمى يف كل مرة حبسب معناها بل يكتفي بأحد 

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة والفاعل : تعذب‘ ونصب حرف مصدري "أن ،معانيها وهو التفصيل 
وما بعدها بتأويل " أن"و،صلة حرف مصدري ال حمل هلا " تعذب" واجلملة الفعلية " أنت"يرهضمري مستتر وجوبا تقد

وخرب املصدر ، ويعرب إعرابه"إما أن تعذب" معطوف على : وإما أن تتخذ فيهم حسنا،مصدر يف حمل رفع مبتدأ
   1".كائن"املؤول حمذوف تقديره 

" أن"ضابطه وقوع املصدر املؤول من ، املصدر املؤول سبب مقيديقول طه حممود اجلندي أن من أسباب التحويل إىل 
  2.إذ يستحيل التركيب حالتئذ من معىن خربي إىل معىن طليب، والفعل شاغال وظيفة املبتدأ

بل هناك ، والفعل الشاغل ملقعد املبتدأ ال يكون املرام منه هو اإلخبار عن احلدث املفاد منه" أن"إن املصدر املؤول من
 {:ولنتأمل قوله تعاىل ، يل آخر يتمثل يف األمر مبضمونهسر دال               

                                

                 {. سورة البقرة: 237اآلية   .  

غري أنه لو جاء باملصدر ، العفو أقرب: ة حتتية إفرادية هوحمول من بني...فاملبتدأ يف اآلية عبارة عن تركيب إسنادي 
ليدل على أن املراد األمر ، ولذا مت التحويل إىل التركيب املصدري، املعىن على اإلخبار باحلدث صرحيا هنا لكان

  3.بذلك

  

  
                                                             

  .102ص ،  -مرجع سابق –بالغة القران الكرمي : جت عبد الواحد الشيخلي  1-
  .06ص ، دس،دط، دار الثقافة العربية، املصدر املؤول حبث يف التركيب والداللة : طه حممود اجلندي 2-
  .89ص ، املرجع نفسه: طه حممود اجلندي  3-
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وهي ، لكن بإضافة احلرف إما، فقد أُمر ذو القرنني بالتعذيب وإما اختاذ احلسىن، واألمر كذلك بالنسبة لآلية السابقة
  1.أي أنت خمري يف احدمها ، وتعلم إما اللغة وإما النحو، نوإما ابن سريي، جالس إما احلسن: للتخيري وذلك قولك

  {:ويتضح دورها يف قوله تعاىل على لسان ذي القرنني                          

   { .  

  :التحويليتنيوقد مت التحويل وفق القاعدتني 

  .قاعدة الزيادة -
  .قاعدة التحويل املورفولوجي -

 :مكون من " أن تعذب" التركيب اإلسنادي : كما يلي

 .ضمري مستتر وجوبا" أنت" مسند إليه " +تعذب" مسند" + أن"األداة 

  .إما عذابك واقع م : وبنيته العميقة

  :وقد مت التحويل وفق املشجرين التاليني

  ركن اإلسناد

  

  فاعل "أنت" فعل                               مسند إليه" تعذب" مسند "                                       أن"أداة 

  

  

  

  

                                                             
  .130ص ، معاين احلروف : الرماين -1
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  ج

  ركن إسناد                                                                                             ركن تكملة

  مبتدأ               خرب                                                                  جار وجمرور              

  م                                                                Øأداة   ركن إسناد    واقع                    

  فعل             فاعل  أن                         

  تعذب           أنت                              

  :وقد مت التحويل كالتايل

  " .أن"التحويل بزيادة  -
  .التغري املورفولوجي من البنية االفرادية إىل البنية اإلسنادية -
 حوية تغري العالمة اإلعرابية للفعل املضارع من الرفع إىل النصب متاشيا مع القاعدة الن -

 .ألا معطوفة على ما قبلها  "    " :وهذا ما حدث ينطبق أيضا على املصدر املؤول

 :املصدر املؤول خربا أو خرب ناسخ-ب

  :ورد يف سورة الكهف ثالث مرات هي 

    {:24اآلية                              {.     

+ ضمري مستتر" هو" امسه" +عسى" هذا التركيب اإلسنادي مكون من الفعل  ،"  " والشاهد فيها 

  1".أن يهدين" خربه 

  :وامسه يتكون من ركن إسنادي مكون من 

  : وفقا للمخطط التايل،فاعل ضمري مستتر" إنا" مسند إليه + فعل " يهدين" مسند " + أن" األداة

                                                             
  .563ص ، 5الد ، إعراب القران الكرمي وبيانه : درويشحمي الدين : ينظر 1-
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  ركن اإلسناد

  

  فاعل "أنا" فعل                                   مسند إليه" يهدين"مسند "                                      أن"أداة 

  .ألقرب من هذا رشدا عسى ريب هداييت : وبنيته العميقة

وذلك بالطبع راجع إىل النظام القاعدي ، إىل البنية اإلسنادية -هداييت –وقد مت حتويل إجباري من هذه البنية االفرادية 
  1.يف العربية الذي جيعل خرب هذا الفعل وإخوته ركنا إسناديا 

وضعت ملقارنة } عسى{ألن : ؟ قيل" أن"فإن قيل فلن أدخلت يف خربه :" ويوضح ابن األنباري هذا التحويل بقوله
موضوعة ملقارنة } عسى{فلما كانت ، إذا دخلت على الفعل املضارع أخلصته لالستقبال" أن"و، االستقبال
  2".اليت هي علم االستقبال" أن:ألزموا الفعل الذي وضع ملقارنة االستقبال،ختلص الفعل لالستقبال" أن"و، االستقبال

حىت يكون بينها وبني ،ف اآلية هو ختليص الفعل للداللة على املستقبل " أن"ء التعبري بإن السر الداليل من ورا
مما يدل على أن اختيار العناصر اللغوية ملا جياورها ال ، اليت وضعت ملقاربة االستقبال اتفاق يف اهلدف الداليل} عسى{

وقد مت التحويل من البنية العميقة إىل البنية 3.هبل إن كل عنصر له هدف داليل ال يقوم إال ب، يرد اعتباطا أو عشوائيا
  :السطحية وفقا للتايل

  ج

  ركن إسناد                                                                                                 ركن تكملة  

  فعل                  اسم                خرب          

  ريب                هداييت          عسى      

  :وفق جمموعة من العمليات التحويلية اإلجبارية حىت انتهاءه  إىل البنية السطحية

                                                             
  .71ص ، املرجع نفسه : طه حممود اجلندي  1-
ص ، م1997/ه1418، 1ط، لبنان . دار الكتب العلمية، حممد حسني مشس الدين : ت،أسرار العربية: عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا األنباري 2-

83.  
  .71ص ، نفسه املرجع : طه حممود اجلندي  -3



.ودالالا اإلسناديةالتحويل بالترتيب واالستبدال واالتساع يف التراكيب  أمناط: الفصل الثالث  
 

185 
 

  .املصدرية للداللة على حدوث الفعل يف املستقبل" أن"زيادة األداة  -
  1".يفعل" حتويل البنية املورفولوجية للمصدر إىل البنية االفرادية  -
 فع يف الفعل املضارع بعالمة النصب وهو ما تتطلبه القاعة النحوية استبدال عالمة الر -

 ج

 ركن تكملة                      ركن إسناد                                                                             

  فعل                   اسم                  خرب          

  ريب                   عسى      

  أداة                         ركن إسناد                                       

  .ضمري مستتر" إنا" فاعل "                       يهدين"أن                  فعل                                        

 {: 40وهو نفس ما حدث يف اآلية                             

         {  ، فهذا التركيب اإلسنادي القرآين مكون من:  

  :أيضا مكون من وخربها أن يؤتني يتكون من ركن إسنادي ، "أن يؤتني" خربه" + ريب" امسه" + عسى" الفعل

  .ضمري مستتر" هو"مسند إليه " + يؤتني" مسند "+ أن"األداة 

  .عسى ريب إتيانه خريا: وبنيته العميقة هي

  :املصدر املؤول الواقع فاعال- ج

وهذه ،بل ال بد أن يكون كلمة واحدة ،وهو ال يكون مجلة ، وحكمه يف العربية الرفع، الفاعل هو الذي يفعل الفعل
  2.ن تكون امسا صرحيا أو مصدرا مؤوالالكلمة إما أ

                                                             
  .72ص : املرجع السابق  1-
  .201ص ، التطبيق النحوي : عبده الراجحي 2-
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والضمري املستتر وجوبا ،"قام زيد:" مقابلة االسم الصريح باملؤول تدل على أن املراد به يشمل االسم الظاهر حنو
فهذه أربعة أنواع يشملها ، "ما فهم املسألة إال أنا:"والضمري البارز حنو قولك، "اضرب زيدا:" كاملقدر يف قولك 

واحلروف اليت  ،اسطة حرف ينسبك مع ما بعده مبصدرواالسم املؤول هو ما يتصيد من الكالم بو، االسم الصريح
املصدرية اليت تنصب " أن"و...املشددة اليت تنصب االسم وترفع اخلرب " أن:"تصلح للسبك يف هذا املوضع ثالثة وهي 

  1.وما املصدرية...الفعل املضارع 

  :سورة الكهف مرة واحدة هي وقد ورد املصدر املؤول فاعال يف 

                  {:55اآلية 

     {.    

وهذا التركيب املصدري مكون ،وقد شغل موقع الفاعل للفعل منع ، " "فالتركيب احملول يف اآلية هو قوله 

  :من عنصر إسنادي مكون من 

  ".سنة األولني" مسند إليه" + هم"ركن امسي مفعول به " + تأيت"مسند " + أن"األداة 

  ركن اإلسناد

  

  فاعل "سنة األولني" مف             مسند إليه" هم"فعل          ركن امسي " يأيت"مسند "                    أن"أداة 

إذ ال بد من تقدير مضاف ، انتظار اإلتيان2:وهذا العنصر اإلسنادي حمول عن بنية إفرادية أحادية الداللة تقديره
إمنا احتيج إىل تقدير املضاف إذ ال ميكن جعل :" لة هذه اإلضافة فهي أما دال، حمذوف قبل أن تأتيهم سنة األولني

  .3"إتيان سنة األولني مانعا من إميام فإن املانع يقارن املمنوع وإتيان العذاب متأخر عن إميام مبدة طويلة

  :وقد مت التحويل بإتباع القواعد التالية

                                                             
  .182/183ص ، ينظر يف اهلامش ، شرح قطر الندى وبل الصدى: حممد حمي الدين عبد احلميد 1-
  .98ص ، املرجع نفسه:طه حممود اجلندي  2-
  .624ص، 5جملد،املرجع نفسه: حمي الدين الدرويش 3-
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  .ستقبالالذي يفيد التأكيد واال" أن"زيادة العنصر املصدري -
  .زيادة املضاف إىل املركب اإلسنادي -
 .التحويل املورفولوجي من بنية املصدر إىل بنية الفعل -

 .تغيري العالمة اإلعرابية للفعل املضارع من الرفع إىل النصب -

 :املصدر املؤول مفعوال به-د

  : ورد يف اآليات التالية

 {:35اآلية                      {.  

 {:55يةاآل                                         

   {.  

  {:77يةاآل                          

                 {.  

 {:{ :79يةاآل                                   

       {.  

 {:80اآلية                         {.    

 {:81اآلية                       { .  

 {:82اآلية                                      

                                    { .  

 {:97اآلية                     { .  

 {:102اآلية                                       {.  
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     {:35وبداية من اآلية        {.  

، "أن تبيد"وخربها املفعول الثاين ،"ضمري مستتر"امسها " + أظن"الفعل +النافية " ما:"هذا التركيب القرآين مكون من
  :ركن إسنادي هووهو بدوره يتكون من 

  ركن اإلسناد

  

  فاعل "هي" فعل                                     مسند إليه" تبيد"مسند "                                     أن"أداة 

بنيته العميقة " أن تبيد"هذا الركن اإلسنادي :وفق ما يلي، ضمري مستتر" هي"مسند إليه " + تبيد"مسند "+ أن"األداة 
إذا كان املصدر الصريح كلمة مفردة لفظا ومعىن فان املصدر املؤول مجلة ،ائدة أبدا ما أظن اجلنة ب: إبادا أي: هي

ويتضح ... غري أن بعضا من تلك املواقع ال تكفيه اللفظة املفردة ،أوقعها احلرف املصدري يف مواقع الكلمات املفردة 
م أن اخلصائص التركيبية هلذين ومعلو، 1أو إحدى أخواا " ظن"ذلك يف املصدر املؤول الذي يسد مسد مفعويل 

إذ يكون مشجرها ،جرى فيه ذكر احلديث واحملدث عنه،املفعولني كوما مركبني من ركن إسنادي قائم بذاته 
  : كالتايل

  ج

  كملةركن إسناد                                                                                                   ركن ت

  فعل                   امسها            خربها                                                                ظرف زمان

  أبدا                                                                           أظن                   أنا         

  أداة                       ركن إسناد                                        

  ضمري مستتر" هذه"فاعل "                      تبيد"أن                     فعل                                         

  :وقد حتول هذا التركيب من البنية العميقة إىل البنية السطحية وفق اخلطوات التالية

                                                             
  .92ص ،املرجع نفسه:مود اجلندي طه حم 1-
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  .للداللة على حدوث الفعل يف املستقبل"أن"التحويل بزيادة العنصر املصدري  -
  .تغري العالمة اإلعرابية من الرفع إىل النصب -

 :املصدر املؤول الواقع بدال-5

  .تريد أنك استعضته منه، وأبدلت كذا من كذا،تقول استبدلت كذا بكذا ،العوض: البدل معناه يف اللغة

  1.التابع املقصود باحلكم بال واسطة: النحوينيوهو يف اصطالح 

  2.املبدل منه: ومع ذلك فهو يتبع امسا سابقا عليه يسمى،أي أن معىن الكالم يتوجه إليه وحده 

  :والبدل أنواع أربعة هي 

 {:كقوله تعاىل ، هو بدل الشيء مما كان طبق معناه": بدب الكل من الكل"البدل املطابق-1     

                         {سورة الفاحتة: 6/7االية. ،

وبدل البعض من الكل ، ألما كليهما يدالن على معىن واحد، فالصراط املستقيم صراط املنعم عليهم متطابقان معنا
جاءت القبيلة ربعها أو نصفها أو : أو أكثر منه حنو، قليال كان ذلك اجلزء أو مساويا للنصف، اجلزء من كلههو بدل 

   3.ثلثاها

، نفعين املعلم علمه: حنو، على شرط أن ال يكون جزءا منه، هو بدل الشيء مما يشتمل عليه: بدل االشتمال-2
  .أحببت خالدا شجاعته

وال يكون املبدل منه مشتمال ،ال بعضها منه ، حبيث ال يكون مطابقا له،يء مما يباينه هو بدل الش: البدل املباين-3
وعلى حد علمي فان هذا النوع األخري من البدل  -4.بدل الغلط والنسيان وبدال اإلضراب: وهو ثالثة أنواع،عليه 

  :يف آية واحدة هي  وقد ورد املصدر املؤول بدال يف سورة الكهف -غري موجود بتاتا يف القران الكرمي

                                                             
  .96ص ، م1989، مصر ،مكتبة السنة ، حممد حمي الدين عبد احلميد التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية  1-
  .439ص ، التطبيق النحوي : عبده الراجحي 2-
  .561ص ، جامع الدروس العربية: مصطفى الغالييين 3-
  .562املرجع السابق ص  4-
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                   {:63اآلية 

         {.   

" "  يف موضع نصب بدال من اهلاء يف"" ،وقد ، وكسر اهلاء وضمها جائزان،ما أنساين ذكره : أي

النون نون ،أنسانيه فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر،ما نافية ال عمل هلا ،الواو استئنافية 1.قرئ ما
إال أداة حصر ال عمل ، على الضم يف حمل نصب مفعول به ثان الياء ضمري متصل مبين، وقاية ال حمل هلا من اإلعراب

  .الشيطان فاعل مرفوع بالضمة مبعىن وما أنساين ذكره إال الشيطان، هلا

وعالمة نصبه الفتحة والفاعل ضمري مستتر فيه " أن"فعل مضارع منصوب ب" اذكره"،حرف مصدري ناصب" أن "
  3.وما يف حيزها بدل اشتمال من اهلاء" أن"و 2.نصب  مفعول به واهلاء ضمري متصل يف حمل" أنا"وجوبا تقديره 

وهذا التركيب املصدري " أنسانيه"وقد شغل موقع البدل للهاء يف  " "والتركيب احملول يف اآلية هو قوله 

امسي مفعول به .ر" + أنا" مسند إليه" + أذكر"مسند" + أن"األداة :مكون من عنصر إسنادي مكون من
  :كالتايل".اهلاء"

  ركن اإلسناد

  

  "اهلاء"امسي مفعول به.فاعل           ر"أنا" فعل                     مسند إليه" أذكر"مسند                  " أن"أداة 

  .وما أنساين ذكره إال الشيطان: وهذا العنصر اإلسنادي حمول عن بنية افرادية أحادية الداللة بنيتها العميقة

  :وقد مت التحويل كالتايل

  

  

                                                             
  .845ص ، التبيان يف إعراب القران: العكربي 1-
  .80ص ،املرجع نفسه: الشيخلي  2-
  .629ص ، 5جملد ،املرجع نفسه: حمي الدين الدرويش  3-
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  ≠ما أنسانيه إال الشيطان أن اذكره   ≠                                     

  تكملة.إسناد                                                                                                          ر.ر

  ركن إسناد                                             امسي.فعلي               ر.ر                          

  امسي.فعلي                         ر.حريف                ر.حريف        ر.ما     فعل      اسم    ر                

  اهلاء    األداة                 فعل                 اسم          "     2مفعول به "اهلاء "  1مفعول به " حرف    زمن حدث   الشيطان الياء+                      

  ضمري متصل           نفي    ماض     أنساين  فاعل                                                    أن                   أذكر                  أنا+                     

  مسند            مسند إليه        مفعول به                                       مسند    مسند إليه                                                                    

وما أنساين : يأ، وليس جزءا أصيال من املتبوع، وداللة بدل االشتمال أن يكون مقصودا لتعيني أمر عرضي يف متبوعه
  1.وما أنساين ذكره إال الشيطان: أي،وهو بدل الظاهر من املضمر ،أن اذكر أمر احلوت إال الشيطان 

  :وقد مت التحويل وفق التايل

  .املصدرية" أن"التحويل بزيادة  -
  .حتويل عالمة الرفع يف الفعل املضارع إىل النصب -
 ".اذكرهأن "و، "الشيطان" التحويل بالتقدمي والتأخري بني  -

 .التحويل املورفولوجي لبنية املصدر إىل بنية الفعل -

  :املصدر املؤول الواقع مفعوال ألجله- و

  :يقول ابن مالك

  2.ينصب مفعوال له املصدر إن                                       أبان تعليال كجد شكرا ودن

  3.لاملفعول له مصدر قليب يذكر علة حلدث شاركه يف الزمان والفاع

                                                             
  .13ص ، 11/12جملد ،اجلامع ألحكام القران : القرطيب 1-
  .20ص ،م2007، 1ط ، مصر، شركة القدس للتجارة، رفألفية ابن مالك يف النحو والص: أيب عبد اهللا مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن مالك 2-
  .204ص ، شرح ألفية ابن مالك: أبو فارس الدحداح 3-
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، يبني السبب الذي من أجله مت احلدث، متعلق باحلواس الباطنة كالتعظيم واالحترام واخلوف واحلياء والعلم واجلهل
  1.ملاذا فعل الفاعل فعله؟: ويشارك عامله يف وقته ويكون جوابا لسؤال

  : وشروطه أربعة

والثالث أن يكون فاعله وفاعل الفعل املعلل ... والثاين أن يكون علة لوقوع الفعل،أن يكون مصدرا من غري لفظ 
  2.والرابع أن يكون زمانه وزمان الفعل املعلل واحدا، واحدا

وال مشاركا للحدث يف ، فإن النحاة ال يشترطون فيه أن يكون قلبيا،أما إذا كان املفعول ألجله مصدرا مؤوال 
  .وكذلك عدم احتاد الزمان، الفاعل

 {:57 ألجله يف سورة الكهف مرة واحدة يف اآلية وقد ورد املصدر املؤول مفعوال           

                                        

          {.3.كراهة أن يفقهوه: أي      

، خمافة،كراهة : وهو على تقدير حذف مضاف، والفعل مفعوال ألجله يف آيات كثرية" أن"أعرب املصدر املؤول من 
  .فحذف املضاف وقام املضاف إليه مقامه

فأعطي إعرابه وإبقاؤه ،الن املضاف ملا حذف أقيم املضاف إليه مقامه ، إالفيكون احملل نصبا ليس :" ويف الدماميين
  4".فال يرتكب ختريج القرآن عليه لغري ضرورة ، على اجلر بعد حذف املضاف شاذ

  :هذا التركيب املصدري مكون من عنصر إسنادي هو}، أن يفقهوه{ : والشاهد يف اآلية السابقة

  ركن اإلسناد

  

  "اهلاء"امسي مفعول به.فاعل        ر"واو اجلماعة" فعل          مسند إليه" يفقه"مسند                 "    أن"أداة 

                                                             
  .90ص ،م1996/ه1416، 1ط، لبنان، دار العلوم العربية، الدليل إىل قواعد اللغة العربية: حسن حممد نور الدين 1-
  .258ص ،دس،دط،السعودية، دار أمية للنشر والتوزيع، علي موسى الشوملي: ت، شرح األجرومية: امحد بن علي الرملي  2-
  .853ص ، املصدر نفسه: العكربي 3-
  .455ص ، اجلزء األول، القسم األول ، دراسات ألسلوب القران : حممد عبد اخلالق عضيمة 4-
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  .كراهة فقهه: وبنيته العميقة

، وليس يف صيغته ما يدل على مضي أو استقبال، وعلمنا سابقا أن التعبري باملصدر صرحيا يدل على احلدث جمردا
  1.ليجتمع هلم اإلخبار عن احلدث مع الداللة على الزمن" أن"مع فجاءوا بلفظ الفعل املشتق منه 

  :وهو ما يتضح يف اآلية السابقة فقد مت التحويل وفق القواعد التالية

  .للداللة على التأكيد واالستقبال" أن"التحويل بزيادة  -
  .تغري العالمة اإلعرابية للفعل املضارع حبذف النون ألنه من األفعال اخلمسة -
 ".يفعل"بنية املورفولوجية للمصدر إىل بنية تغيري ال -

ما فعل ألجله لقصد : أي، ألنه كما هو معلوم هو علة اإلقدام على الفعل،والغرض من املفعول ألجله هو التعليل 
 .حتصيله

املرجوة وهي الغاية ، "جعلنا"لعدم وجودها أثناء الفعل  ، وداللة املصدر املؤول مفعوال ألجله هو علة يراد حتصيلها
 .واملرادة

  :املصدر املؤول الواقع امسا جمرورا-ز

  :بعد الالم-1

ومشتقاما على أن يكون ، حرفا مصدريا هو اتصاهلا مبعمول فعلي اإلرادة واألمر" الالم"الضابط التركييب لوقوع 
" كي"أو ،" أن"ب فال يفصل عنه، "الالم"وحيتم ذلك بالطبع أن يتصل الفعل ب، مدخوهلا فعال مضارعا منصوبا هلا

   2.املصدريتني

  3.مضمرة بعدها" أن"والناصب ، وإما البصريون فهي عندهم الم جر،والالم الناصبة للفعل إمنا قال ا الكوفيون 

  :وهلا أقسام ستة نذكر منها 

  
                                                             

  . 70ص ، املرجع نفسه: طه حممود اجلندي 1-
  .36ص ،املرجع نفسه: طه حممود اجلندي 2-
  .113ص ، اجلين الداين يف حروف املعاين : املرادي 3-
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  1.مع التعليل" كي"ألا تفيد ما تفيده" كي"ومسيت الم ، وهي الم التعليل ":كي"الم : 1-1 -
ما كان زيد : حنو، أو معىن،الناقصة املنفية املاضية لفظا " كان"وهي الالم الواقعة بعد : حودالم اجل: 1-2 -

  2.ومسيت الم اجلحود الختصاصها بالنفي... ليذهب 

 {:كقوله تعاىل... والم املآل ، وتسمى الم العاقبة: الم الصريورة: 1-3 -          

         {  سورة القصص: 8من اآلية.  

  3".كي"كالم ،وهي عند الكوفيني ناصبة بنفسها،" كي"وهذه الالم عند أكثر البصريني صنف من أصناف الم 

وتقوم مقامها يف تقييد الفعل بعدها " أن"وتكون مبعىن‘تكون حرفا مصدريا بعد فعلي اإلرادة واألمر " الالم"إن 
" أن"خبالف ، أا تنصب على إرادة التوكيد ملدخوهلا" أن"غري أن السمة املميزة هلا عن ،وتأويله باملصدر ،باالستقبال 

  4.اليت ال تؤدي هذا املعىن

  وقد ورد هذا النوع يف سورة الكهف يف اآليات التالية

 {:02اآلية                                      {.  

  5.وهي الدالة على أن ما قبلها سبب ملا بعدها" كي"الالم يف هذه اآلية الم 

فإن وعند مجهور النحاة ، وغريه لبان العلة،فهي تدخل على الفعل املضارع ،وهي أوسع احلروف التعليلية استعماال 
فإا مضمرة ،جيوز إظهارها وإضمارها يف غري الم اجلحود ، تنصب الفعل،الم التعليل تكون بعدها أن مضمرة 

  6.وجوبا

وهي حرف مصدري أيضا للتعليل لكنها ختتلف مع الالم يف أا تستعمل لبيان الغرض احلقيقي " كي"وتستعمل 
  .والالم تستعمل له ولغريه،

                                                             
  .114ص ، املرجع السابق: املرادي 1-
  .116ص ، املرجع السابق 2-
  .121ص ، املصدر نفسه: املرادي  3-
  .39ص ،املرجع نفسه: طه حممود اجلندي 4-
  .95ص ،الالمات : عبد اهلادي الفضيلي  5-
  .355ص ،3اجلزء ، معاين النحو: السامرائي 6-
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  ،لينذر: والشاهد يف اآلية السابقة

لينذر من : مبعىن، ختلص زمن الفعل بعده للداللة على االستقبال أي الداللة على الزمن املستقبل -األداة–وداللته أا 
  .اللحظة اليت وردت فيها اآلية حىت املستقبل

  :وقد مت التحويل وفق القواعد التالية

  .عوج فيه للداللة على أن القرآن قيم ال" مل" التحويل بزيادة حرف النفي -
  .حتويل عالمة الفعل املضارع من الرفع إىل النصب -
 للداللة على التعليل واالستقبال والتوكيد " كي"املصدري مبعىن " الالم"التحويل بزيادة حرف  -

 " .أن"التحويل حبذف  -

 .من الرفع إىل النصب} ينذر{حتويل العالمة اإلعرابية للفعل املضارع  -

 .للمصدر إىل بنية الفعلتغيري البنية املورفولوجية  -

 :ونفس الشيء حدث يف اآليات 

 .   }            {:07اآلية 

 {:12اآلية                               {.  

 {:19اآلية                                            

                                            

         {  .  

 {:21اآلية                                     

                                    {   .  
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 {:56اآلية                                     

         {  .  

  1.معناها الغاية وكان، فإذا عملت كانت جارة، هي من احلروف اليت تعمل مرة وال تعمل أخرى: بعد حىت-2

  : ورورها شرطان

  .فال جتر الضمري، أن يكون ظاهرا: األول

ومثال كونه ، أكلت السمكة حىت رأسها: فمثال كونه آخر جزء، أو مالقي آخر جزء، أن يكون آخر جزء: ثانيا
  2.سرت النهار حىت الليل: مالق آخر جزء

  3.طوف عليه أو كبعضهوشرط معطوفها أن يكون بعضا من املع، وهي تفيد الغاية

وإمنا احتجت ،واملعىن إىل أن ادخلها ، سرت حىت أدخلها:وذلك قولك ،إذا دخلت على الفعل " أن"ويضمر بعد حىت 
  4.إذ املصدر اسم، لتكون مع الفعل مصدرا" أن"إىل إضمار 

  :وقد وردت يف سورة الكهف مرة واحدة يف اآلية 

   .}                 {:60اآلية 

  :مركب من ركن إسنادي مون من }  {فالركن احملول يف اآلية 

  " .}أنا{ضمري مستتر" مسند إليه" + ابلغ"مسند " + أن"األداة

جرته ألنه " حىت"فلما دخلت عليه ، "البلوغ"اإلسنادي مبعىن عميق هو  ويفسر هذا الركن،حىت بلوغ :وبنيته العميقة 
  :وميكن التمثيل هلا باملشجر التايل،عملها

  

                                                             
  .120ص ، معاين احلروف:الرماين  1-
  .544ص ، املصدر نفسه: املرادي 2-
  .243ص ، 3ج، معاين النحو: السامرائي 3-
  .120ص ، املصدر نفسه: الرماين  4-
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≠       ≠  

  - فضلة–تكملة . ر             إسناد                                                                                  .ر

  فعلي                                                        جار                             جمرور .ر                   

  إسناد. ر             امسي                       حىت               .امسي                ر.فعل       ر                 

  تكملة.فعلي            ر.إسناد                         أداة      ر.أبرح        أنا                    ر                 

  امسي.امسي     ر.امسي   ر.امسي               أن      ابلغ    ر.فعلي    ر.ضمري        ر+مسند   +                 

  مضارع  أنا      جممع       البحرين+متصل        أسري        أنا             مضمرة     +ناسخ  +                 

  اسم+اسم          +ضمري  +منصوب  +ضمري                  +مضارع  +   امسها   +مضارع +                 

  مضاف إليه+مفعول به +مسند إليه +مسند   +مسند إليه          +مسند   +                            

  " ابرح"خرب                                             

وقد مت التحويل وفق ما ،وهي جممع البحرين ،أتوقف عن السري حىت أبلغ غاييت  ال: أي، هنا هي الغاية" حىت"وداللة 
  :يلي

  .للداللة على االستقبال" أن"التحويل بزيادة  -1
  .حتويل العالمة اإلعرابية للفعل املضارع من الرفع إىل النصب -2
 .حتويل البنية املورفولوجية للمصدر إىل بنية يفعل -3

فلقد ورد املصدر املؤول ، لكن سنتطرق إىل ما يهمنا يف حبثنا هذا،ودالالت متنوعة للباء معان كثرية  :بعد الباء-3
 :ارور بالباء يف سورة الكهف يف آيتني مها 

   {:73اآلية                {.  

 {:106اآلية                         {.  
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  :والركنان احملوالن مركبان من عملية إسنادية كالتايل ، مبا كفروا، مبا نسيت: والشاهد يف اآليتني هو

  .مسند إليه + مسند + األداة 

  ).ضمري مستتر وجوبا(أنا + نسيت + مـا 

  ).فاعل( واو اجلماعة+ كفر + مـا 

  .بكفرهم، بنسياين: وبنيتهما العميقة هي

  .ال تعمل يف األفعال" الباء "الن ،وقد مت التحويل هنا بنفس القواعد السابقة إال قاعدة حتويل العالمة اإلعرابية 

يف  :أي، ويسميها بعض النحاة باء السببية، 1وهي اليت تصلح غالبا يف موضعها ،أما من حيث دالالا فهي للتعليل 
بسبب نسياين فهو قام بتعليل تساؤله  - عليه السالم–للخضر  -عليه السالم –ال تؤاخذين وهو قول موسى  73اآلية 

  .بسبب واضح وهو النسيان

  .أو لعلة كفرهم،فجهنم جزاء الكافرين بسبب واضح أيضا وجلي وهو كفرهم : 106ويف اآلية 

  "على"ومن معاين حرف اجلر  ":على"بعد -4

 {:حنو قوله تعاىل: ءاالستعال-           {  سورة املؤمنون:22اآلية.  

 {:حنو قوله تعاىل: الظرفية-             { سورة القصص:15من اآلية.  

 {:حنو قوله تعاىل: التعليل-               { سورة البقرة:185من اآلية.  

  2.لقد طال االنتظار على أن األمل باللقاء مازال: حنو: االستدراك-

 {:66يف سورة الكهف مرة واحدة يف اآلية " على"وقد ورد املصدر املؤول الواقع امسا جمرورا ل       

          {.  

  
                                                             

  .39ص ، اجلين الداين يف حروف املعاين : املرادي 1-
  .352/353ص ، م1997/ه1418، 3ط، لبنان، مؤسسة الرسالة، النحو الشايف: حممود حسني مغالسة  2-
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  :مكون من عنصر إسنادي كالتايل) على أن تعلمن(فالتركيب املصدري 

  .مفعول به" أنا"تكملة .ر" + أنت"مسند إليه" + تعلم"مسند" + أن"أداة

الصريح يف البنية العميقة خال من املؤكدات وأضيف املصدر املؤول ألن املصدر ،والواضح أن داللتها هنا تعليلية 
ودلت على ،طلب من اخلضر أن يتبعه  - عليه السالم–للداللة على التأكيد على أن سيدن موسى " أن"فأضيفت 

لذا جاءت ، االستقبال أيضا الن الطلب بدا منذ خروج اللفظة من فم سيدنا موسى إىل ما يستقبل وليس ما مضى
ويف ،التعلم من علم اخلضر: تتبع اخلضر فيه هو -عليه السالم–لسبب الذي يريد سيدنا موسى للداللة على أن ا" على"

 {:قوله تعاىل-:هذه اآلية السابقة مسألتان رائعتان لطلب العلم           { هذا سؤال املالطف

  .وخيف عليك؟ هل يتفق لك: واملعىن، واملخاطب املسترتل املبالغ يف حسن األدب،

    1.يف هذه اآلية دليل على أن املتعلم تبع للعامل وان تفاوتت املراتب -

 .هل اتبع على تعليمي مما علمت رشدا: العميقة - املصدر املؤول–وبنيتها 

  :مـا املصدرية: ثانيا

  :آيات هي03املصدرية يف سورة الكهف يف " ما"وردت 

                   {:16اآلية 

  {.  

  {:49اآلية                                 

             {.  

 {:56اآلية                                       

    {.  

  

                                                             
  .15ص ، 11/12ج ،اجلامع ألحكام القران: القرطيب -1
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أما ،وتؤول وما بعدها مبصدر يعرب إعراب املفردات حبسب موقعه من الكالم ،بفعل متصرف غري أمر " ما"وتوصل 
  .ألا صلتهاجلملة اليت تلي احلرف فال حمل هلا من اإلعراب 

  :يقول قريط بن أنيف

  .حني يندم                                    يف النائبات على ما قال برهانا،ال يسألون أخاهم 

ما املصدرية معىن الزمن "وقد تتضمن .على قوله:والتقدير " على"وما بعدها يف حمل جر ب" ما"واملصدر املؤول من 
  :كاليت يف قول أيب زبيد،

  .ما أقل نعال قبالُ، مبال     أبدا،خبل عليك عنديليس 

  1.فهو يف حمل نصب ) أبدا (واملصدر املؤول فيه بدل من 

  :وما بعدها يف اآليات السابقة مفعوال به " ما"وقد وردت 

  .}      {:49اآلية 

  :نرى أن التركيب املصدري احملول من ركن إسنادي هو 

  ".واو اجلماعة"مسند إليه " + عمل" مسند" + ما"األداة

وهو تركيب ،فقد شغل املصدر املؤول منصب املفعول به األول للفعل وجد،ووجدوا عملهم حاضرا :وبنيته العميقة 
 كان العنصر الزمين فيها،حتول يف البنية السطحية إىل بنية إسنادية ثنائية الداللة ‘) عمل(مصدري أحادي الداللة 

  " .ما"باإلضافة لداللة ) حدث+ الفعل هو زمن (ملحوظا 

وقت وضع الكتاب وجدوا عملهم حاضرا : فالوقتية أي، ما تدل على الظرف،هنا على الوقت " ما"وميكن أن تدل 
  .وهو ما حدث يف اآليتني األخريني،- واهللا اعلم –أم وجدوا عملهم ملا وضع الكتاب : والظرفية أي، أمامهم

  

  

                                                             
  .118ص ،إعراب اجلمل وأشباه اجلمل : فخر الدين قباوة  1-
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  :املصدر املؤول من أن ومعموليها:ثالثا 

  :ورد املصدر املؤول من أن ومعموليها يف سورة الكهف كالتايل

                   {:02اآلية 

{.  

                   {:21اآلية 

                                    {.  

  .}              {:53اآلية 

  .}               {:104اآلية 

                     {:110اآلية 

           {.  

ويكون ذلك حال استعمال العنصر ،وتوكيد مضمونه وتثبيته ،ويفيد املصدر املؤول يف بعض صوره تقوية املعىن 
  1.املشددة أو املخففة عنها" أن"املصدري 

   2.ونص النحويون على أا تفيد التوكيد

  :فالعنصر املصدري احملول مركب من

  ".حيسنون"املسند + ضمري الغائب " هم" إليهمسند " + أن"األداة 

  :واملسند بدوره مكون من عملية إسنادية مكونة من

  .مفعول به أو متييز" صنعا" فضلة" + واو اجلماعة"املسند إليه " + حيسن"املسند 

  :وميكن التمثيل هلذا الركن اإلسنادي ذا املشجر التايل
                                                             

  .90ص ،املصدر املؤول : طه حممود اجلندي  1-
  .402 ص، اجلين الداين: املرادي 2-
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  ≠أم حيسنون صنعا ≠

  ركن إسناد                                                                                                 ركن تكملة  

  فعلي      .أداة        مسند إليه               ر                 

  تكملة.ند إليه                رأن            هم            مسند               مس                  

  ضمري         حيسن               واو اجلماعة                 صنعا+                               

  اسم+ضمري                    + فعل                 +متصل         +                              

  منصوب+ متصل                    + مضارع            +                                               

  مفعول به أو متييز+                                                                                                   

  ".أن"يف حمل رفع خرب " حيسنون" واجلملة 

  :االسم املوصول احملول عن املشتق-2

وتكون بنيتها ،وصلته اليت تزيل اإلام ،اسم موصول مبهم : هذا النوع من الوحدة اإلسنادية تتكون من جزئني
  1".أو اسم مفعول،اسم فاعل "العميقة مشتقا 

ويكون متصال ا ضمري ،) صلة املوصول(واالسم املوصول هو ما يدل على معني بواسطة مجلة تذكر بعده تسمى 
  2.وقد حيذف إن دل الدليل عليه، "العائد "يسمى، يعود عليه

  :وقد ورد يف سورة الكهف االسم املوصول احملول عن مشتق يف أنواع عديدة لإلعراب نذكرها كالتايل

  {:30ونقف عليها يف قوله تعاىل اآلية  :الواقع مبتدأ أو اسم ناسخ-           

         {.  

                                                             
  .64ص ،التحويل يف النحو العريب : رابح بومعزة 1-
  .67ص ، م2004/ه1424، 1ط،اجلزائر ، دار اإلمام مالك، قواعد النحو بأسلوب العصر : حممد بكر إمساعيل 2-



.ودالالا اإلسناديةالتحويل بالترتيب واالستبدال واالتساع يف التراكيب  أمناط: الفصل الثالث  
 

203 
 

واو جلماعة ) آمنوا(والفعل املاضي ،) الذين(املكون من اسم موصول) الذين آمنوا(حيث أن التركيب اإلسنادي  
بنيتها " اسم الناسخ"جاءت لتؤدي وظيفة املسند إليه ،يعد وحدة إسنادية ماضوية بسيطة حمولة باالستبدال ، فاعل

  .إن املؤمنني والعاملني الصاحلات:وتقديرها ) املؤمنني(معطوفة على ) عملوا (و، )املؤمنني(العميقة 

إن اسم املوصول مع ما يطلق عليه صلة املوصول يكونان معا وحدة إسنادية متماسكة ذات وظيفة معينة هو أن اسم 
أي –" أن"سم املوصول وصلته امسا لوقد جاء ا 1املوصول يف عرف النحاة حمتاج إىل صلته ألنه مبهم يف أصل وضعه

إذ يتفطن املخاطب من ، وهذه الوحدة اإلسنادية املوصولة لإلشارة إىل نوع اخلرب احملكوم عليه -مبتدأ قبل دخوهلا عليه
وبذلك يكون ،إىل ما تدل عليه خامتته " آمنوا وعملوا الصاحلات" فاحتة الكالم اليت يومئ فيها مدلول صلة املوصول 

  2.يف هذه الوحدة اإلسنادية مبثابة التأكيد على ما أشري إليه -و خرب الناسخأ–اخلرب 

  : فاخلرب هو املراد من هذا أي، تعمالن على التأكيد والتوكيد" أن وإن"وحنن نعلم أن 

  .30اآلية . إن املؤمنني والعاملني الصاحلات  ال نضيع أجرهم

  .107اآلية .الفردوس نزالكانت هلم جنات . إن املؤمنني والعاملني الصاحلات

  :الواقع خربا أو خرب ناسخ-

 {:105اآلية                                      {، حيث إن

  : مكون من ) الذين كفروا(التركيب اإلسنادي 

وهو يعد وحدة إسنادية ماضوية .جار وجمرور)+ واو اجلماعة(الفاعل )+كفروا(الفعل املاضي ) +الذين(اسم موصول 
  .الكافرون:بسيطة حمولة باالستبدال جاءت لتؤدي وظيفة اخلرب بنيته العميقة 

فيه تركيز عليهم وإظهار هلم ) أولئك(خربا للمبتدأ) كفروا بآيات رم(اضوية ويالحظ أن وقوع الوحدة اإلسنادية امل
  .وقد جاءت للتوكيد،من أولئك ؛هم الكافرون بآيات رم : أي

الذين ال ) قل هل ننبئكم باالخسرين أعماال:(ولتوضيح دالالت هذه اآلية ال بد لنا من الرجوع إىل اآلية اليت قبلها 
ومل م إىل مثرة أو ،فلم يؤديهم إىل اهلدى ) الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا(خسرانا ؟ يوجد من هم أشد منهم 

                                                             
  .92ص ، املرجع نفسه:رابح بومعزة  1-
  .93ص:املرجع السابق  2-
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فهم ماضون ، ألم من الغفلة حبيث ال يشعرون بضالل سعيهم وذهابه سدى) وهم حيسبون أم حيسنون صنعا:(غاية 
  هؤالء؟ قل هل ننبئكم من هم...ينفقون حيام فيه هدرا،يف هذا السعي اخلائب الضال 

أولئك الذين كفروا بآيات رم :(وعندما يبلغ من استثارة التطلع واالنتظار إىل هذا احلد يكشف عنهم فإذا هم 
  .هم الكافرون بآيات رم : مبعىن أي1).ولقائه فحبطت أعماهلم

  :الواقع فاعال-

 {:21اآلية :جنده يف اآليات                           

                                           

الغالبون : وبنيتها العميقة) قال(مؤدية وظيفة الفاعل للفعل ) الذين غلبوا(فالوحدة اإلسنادية املاضوية البسيطة ،}
اختاذ  -وهي هنا للتأكيد على أن قول الغالبني على أمر هؤالء الناس هو الذي نفذ،وهي يف حمل رفع فاعل ،الغلبة،

  .إلزالة اإلام ولبيان املعىن  وألم منكرون جيء باملوصول وصلته -املسجد

 {:56اآلية                                       

      {، والفعل املاضي ،) الذين(االسم املوصول : اإلسنادية املاضوية البسيطة املكونة منفالوحدة

وبنيتها العميقة وجيادل الكافرون وهي للداللة على أن ، )جيادل(مؤدية وظيفة الفاعل للفعل ) واو اجلماعة(و،) كفر(
وفيه هنا تأكيد على أن اادلني ، وإدحاض احلق،الكافرين هم أصحاب اجلدال العقيم الذي حيولون به نصر الباطل 

  ).الكافرون(هم 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .2295ص ،15ج ،يف ظالل القرآن : سيد قطب 1-
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  .أمناط التحويل باالتساع ودالالته يف سورة الكهف :ثالثا

وهو الذي وسع رزقه مجيع خلقه ووسعت رمحته كل ) الواسع(من أمساء اهللا سبحانه وتعاىل :االتساع لغة/أوالً
، الواو والسني والعني كلمة تدل على خالف الضيق والعسر:" ولقد ورد عند ابن فارس قولهشيء وغناه كل فَقْرٍ، 

وهو ينفق على قدر ،اجلدة والطاقة:والوسع ، أي الغين:واهللا الواسع ،الغىن:والوسع ،وسع الشيء واتسع :يقال
: ضييق فتقولاتسع هلا، والتوسيع خالف الت: أي} وسع كُرسيه السماوات واألرض{ : قال اهللا عز وجل 1".وسعه

وسع املكان وغريه سعة وسعة واتسع وتوسع :وقال الزخمشري ،2وسعت البيت فاتسع، واتسع النهار امتد وطال
  :مث أورد قول النابغة، صار واسعا:واستوسع أي 

  .تسع البالد إذا أتيتك زائرا         وإذا هجرتك ضاق عين مقعدي

وال يسعين شيء ، انه ليسعين ما يسعك: ما ساقه من ااز من قوله" التضييق"ضد " التوسع"ومما يفهم من كالمه أن 
وهو ، وأوسع الرجل واستوسع اتسعت حاله، ووسع اهللا علي العيش وأوسعه، وال يسعك أن تفعل كذا، ويضيق عنك

  3.يف عيش واسع

عسووالتوسع مصدر الفعل ت-عةً، وأصل يعاً وسسوومنه أيضاً ت عيتوسعبالكسرِ: س عسو4.ي  

بل بقي عائما ، ومل يوضحوا بصورة دقيقة مفصلة ماهية هذا املصطلح) التوسع( يضع علماؤنا القدامى حدا ملصطلح مل
ملمحني مرة ، فيصرحون أحيانا أن يف الكالم توسعا، على الرغم من وجود إشارات مبثوثة له يف بطون الكتب

   5.وساكتني مرات أخرى

  

  

  

                                                             
  .231ص . ،1ج،مقاييس اللغة: فارس ابن  1-
  ).وسع(مادة ، لسان العرب :ينظر ابن منظور  2-
  .14ص ، 2004، مصر ، مكتبة الثقافة الدينية، التوسع يف كتاب سيبويه : عادل هادي محادي العبيدي 3-
  .111ص ، 4ج، عبد السالم هارون:ت ، الكتاب:سيبويه  4-
  .16ص ، املرجع نفسه : عادل العبيدي  5-
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  : حااصطال-

هو ارتكاز على التغيري والتصرف الذين يقومان على وضع األلفاظ يف عالقات على غري ما يقتضيه ، االتساع وطبيعته
  1.يبتغي املتكلم من ورائهما االختصار باعتباره مظهرا من مظاهر التحويل يف اجلملة،العقد األصلي للتركيب اللغوي 

فمن ذلك أن ،اللفظ ال يف املعىن التساعهم يف الكالم واإلجياز واالختصار هذا باب استعمال الفعل يف :" يقول سيبويه
فنقول صيد عليه ، غري الظرف ملا ذكرت لك من االتساع واإلجياز" كم"كم صيد عليه؟ و: تقول على قول السائل

غري " مك"ولكنه اتسع واختصر ولذلك أيضا وضع السائل " صيد عليه الوحش يف يومني" وإمنا املعىن ، يومان
  2).ظرف

مت ، فبواسطة قواعد االتساع اليت يؤطرها التنظيم اللغوي املبين على تأمني الطاقات االبالغية اليت يريد املتكلم حتقيقها
إىل تركيب من ) صيد عليه الوحش يف يومني(وهي ، حتويل التركيب األصلي الذي تستدعيه الوظيفة اإلخبارية املرادة

حيث ارتكزت قواعد االتساع ههنا على احلذف ) صيد عليه يومان(حداته التعبريية فصارنوع آخر اتسع يف عالقات و
من جهة ثانية وكل ذلك من أجل االختصار " يومان"فيما خيص الركن اللغوي " نقل وظيفي"وعلى ، من جهة أوىل

  3.املبين على السهولة يف إدراك البعد الداليل املقصود

از ولون من ألوان التصرف يف التعبري وجنس من ملا كانت اللغة العربية لغة ااز ؛فالتوسع إذا ضرب من ضروب ا
ويف ركوب هذا األسلوب من أساليب التعبري تتجلى شجاعة العريب وجرأته وإقدامه على اقتحام ، أجناس الشجاعة

  4.ومن مث التالعب باأللفاظ ، أبواب القول وتشقيقه

والتشبيه فإن عدم هذه ، والتوكيد،االتساع : إليه عن احلقيقة ملعان ثالث وهييقع ااز ويعدل :( يقول ابن جين 
  .األوصاف كانت احلقيقة البتة

أما االتساع فألنه زاد ، فاملعاين الثالثة موجودة فيه، "هو حبر: "يف الفرس} صلى اهللا عليه وسلم{فمن ذلك قول النيب 
حىت إنه إن احتيج إليه يف شعر أو سجع أو اتساع ، حبر وحنوها،وجواد، وطرف،فرس: يف أمساء الفرس اليت هي

                                                             
  .173ص ، املرجع نفسه : عبد احلليم بن عيسى 1-
  .211ص ،  1ج ، الكتاب : سيبويه  2-
  .174ص ، القواعد التحويلية يف اجلملة العربية: عبد حلليم بن عيسى 3-
  .17ص ، املرجع نفسه: عادل العبيدي  4-
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 {:وكذل قوله سبحانه.لكن ال يفض إىل ذل إال بقرينة تسقط الشبهة، استعمل استعمال بقية تلك األمساء     

          {  سورة األنبياء :75اآلية.  

  :األوصاف الثالثةهذا هو جماز وفيه 

  .أما السعة فألنه كأنه زاد يف أمساء اجلهات واحملال امسا هو الرمحة-

  .مبا جيوز دخوله فلذلك وضعها موضعه - وان مل يصح دخوهلا–أما التشبيه فألنه شبه الرمحة -

  1.)وأما التوكيد فألنه اخرب عن الغرض مبا خترب به عن اجلوهر-

ابن يعيش قد سن قانونا عاما؛ مفاده أن االتساع باألعجاز أوىل منه بالصدور ومن املالحظ يف هذا البحث أن 
  2".اخلرب أوىل من املبتدأ ؛ألن االتساع باألعجاز أوىل منه بالصدور:" يقول،

يتم ذلك وفق ما متليه السمات ،وإمنا يقع يف التوايل؛ ألن الوحدات األوائل ال تذكر إال من اجل اإلخبار عنها 
ويدخل املفردات يف ، اليت تتطلبها العناصر املذكورة يف الصدر لكن املتكلم قد يتسع يف هذه السماتاإلبالغية 

  3.قد تؤمن هلا قواعد االتساع السريورة اإلبالغية، عالقات تركيبية جمازية

تالف وختتلف باخ، وتعدد أشكاله،وهذا راجع إىل كثرته يف اللغة ،مسوغاته كثرية  ):التوسع(مسوغات االتساع 
  :ولعل أمهها، وكذلك مدى عالقة هذه األغراض واملعاين بكالم املتكلم وتأثريه يف املخاطب،أغراضه ومعانيه 

من طبيعة العريب امليل إىل اإلجياز واالختصار يف كالمه؛ ألن اإلجياز عندهم أبلغ من :اإلجياز واالختصار-1
وأن البالغة إمنا هي التعبري بكلمات قليلة تعطي ، ذا املسلكوذلك ألم يرون أن البليغ من سلك ه، اإلطناب واإلطالة

  4.وهذا اللون من مسوغات التوسع واسع يف كتاب اهللا عز وجل  ويف كالم العرب ، معىن كثريا

وليس أدل على ، تعد كثرة االستعمال من العلل الشائعة يف التوسع لدى اللغويني والنحاة :كثرة االستعمال-2
فقد عاجل سيبويه " ويف مقدمة هذه الكتب كتاب سيبويه، عها ؛من ورودها يف كتب اللغة والنحوكثرة شيوعها وذيو

                                                             
  .598/599ص ، اخلصائص: ابن جين  1-
  .24ص ، 3ج، شرح املفصل:ابن يعيش  2-
  .174ص ، املرجع نفسه: عبد احلليم بن عيسى 3-
  .18ص ، املرجع نفسه :عادل العبيدي 4-
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ولكنهم قد {:حيث يقول...على أن املسوغ هلا كثرة االستعمال ، مسائل متفرقة من مسائل التوسع يف كتابه
  1.}جألم إىل ختفيف ما أكثروا استعماله أحو، يضمرونه وحيذفونه فيما كثُر يف كالمهم

وهذا راجع إىل النظام القواعدي للغة ، فإن له موانع وضعها اللغويون والنحاة، وكما للتوسع مسوغات وأغراض
فإن للظواهر ،وانطالقا من أن للغة قواعد تسريها ، من أصول حتكمه وضوابط تسريه -اللغة العربية –العربية مبا متتلكه 

بل له من املسوغات ما ، وال حتدث هذه الظواهر اعتباطا أو فوضويااللغوية كاحلذف والزيادة  قواعد تتحكم فيها 
وله أيضا من املوانع كذلك ما مينع ، زخرت به الكتب اللغوية والنحوية من دراسة وتوضيح وشرح هلذه الظواهر

بان الكالم  فالبالغة وان كانت هي كاإلجياز فهذا ال يعين، متكلم اللغة سواء أكان يف احلذف والزيادة أو يف التوسع
  .أو املتكلم العريب جيري الكالم سائبا بدون ضوابط 

  :واهم املوانع اليت متس التوسع هي 

واعلم أن ما جاء يف الكالم على حرف قليلٌ {:هو من العلل اليت ذكرها سيبويه يف كتابه إذ يقول: اإلجحاف-1
م إجحاف أن يذهب يف اقل الكالم عددا وذلك ألنه عنده، ومل يشذ علينا منه شيٌء إال ما بال له أن كان شذ

  2.}حرفان

لذا وضع النحاة له ما يزيله إذا خيف ،وهو حمذور يف اللغة ومانع قوي من موانع التوسع يف الكالم  :االلتباس-2
  3.كاإلعراب الذي وضع يف األمساء ليزيل اللبس احلاصل فيها باعتبار املعاين املختلفة ،

  

  

  

  

  

                                                             
  .20ص : املرجع السابق 1-
  .22ص ، املرجع نفسه : عادل العبيدي 2-
  .24ص :املرجع السابق 3-
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  :دالالاصور التحويل باالتساع و

  :يقول ابن مالك:االتساع يف الظروف-أ

  ).هنا امكث أزمنا(: ك،باطراد ) يف(ضمنا                             ، أو مكان،وقت:الظرف

، ظرف مكان:فهنا ،امكث هنا أزمنا:حنو، باطراد" يف"زمان أو مكان ضمن معىن : عرف املصنف الظرف بأنه
  1".يف"ن معىنوكل منهما تضم،ظرف زمان" :أزمنا"و

الظرفية باطراد أو اسم عرضت داللته على أحدمها، أو اسم جار جمراه ) يف(هو زمان أو مكان ضمن معىن  -:الظرف 
الظرف "و، وتسمى الظروف أوعية وهي تسمية جمازية ألن الظرف هو الوعاء ذو احلدود، والظرف هو املفعول فيه

: حنو) يف(والنحاة ال يسمون اسم الزمان واملكان ظرفاً حىت يتضمن معىن  2".هو الوعاء الذي توضع فيه األشياء
  .3يف جهة اليمني: أي) سرت ميينك(

  -:تنقسم الظروف إىل نوعني

، وصباحا، وعتمة، وغدا،وسحرا ، وبكرة، وغدوة، والليلة،اليوم: حنو) يف(هو اسم الزمان املنصوب بتقدير : زمان
  .وأشباه ذلك...وأبدا ، ومساء

  4.وما أشبه ذلك...ووراء ، وقدام، خلف،أمام :حنو ) يف(هو اسم املكان املنصوب بتقدير : مكانو

  :وتنقسم قسمني من حيث التصرف وعدمه

يستعمل فاعالً  - :الرفع والنصب، أي: هو ما يستعمل ظرفاً أو غري ظرف فيحتمل وجهني إعرابيني: فاملتصرف
  .5)يوم ومكان: (اخل حنو...ومفعوالً ومبتدأ

فهو الذي ال خيرج عن الظرفية، وهو واجب النصب لعدم مفارقته الظرفية، وإذا فارقتها  -:أما الظرف غري املتصرف
  -:فمفارقته تكون فقط إىل اجلر مبن، وبذلك نستطيع القول أن الظرف غري املتصرف ينقسم إىل قسمني

                                                             
  .272ص ، ت نوري حسن :شرح ابن عقيل 1-
  .602ص ، 2ج، و معاين النح:السامرائي  2-
  .603ص ،املرجع السابق  3-
  .307ص ، شرح املقدمة األجرومية: ابن عثيمني 4-
  . 617ص،2ج، معاين النحو: السامرائي 5-
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قط وعوض وبينا وبينما وإذا وأيان وأىن وذا : حنو فال يستعمل إال ظرفا، ما يالزم النصب على الظرفية أبدا -:األول
  .ومنه ما ركب من الظروف كصباح مساء وليل ليل، إصباح وذات ليلة

قبل وبعد وفوق وحتت : حنو" منذ"أو " مذ"أو " حىت"أو" إىل"أو" من"ما يلون النصب على الظرفية أو اجلر ب: الثاين
  1.ولدى ولدن وعند ومىت وأين وهنا ومث وحيث واآلن

إن :"وجيوز أن تقول،" إن منطلق زيد"ل ال جتوز أن تقو:" يقول ابن يعيش، الظرف هو أكثر األركان تعرضا لالتساع
وذلك أم توسعوا يف الظروف وخصوها بذلك لكثرا يف االستعمال؛أال ترى أم قد فصلوا ا بني "يف الدار زيدا

وإذا جاز الفصل به بني املضاف ... هللا در من المها اليوم : واملعىن ،"هللا در من المها:"املضاف واملضاف إليه يف حنو 
فالسهولة ضمن ، "وامسه أسهل؛ إذ مها شيئان منفصالن" إن"كان جوازه يف ، ومها كالشيء الواحد، واملضاف إليه

ي يكون يف كون التغيري فيها يعترب أيسر من ذلك الذ، وامسها" إن:"هذا التوضيح مرتبطة باخلصائص التركيبية ل
  2.التضام اإلضايف الذي جيعل املضاف واملضاف إليه كالشيء الواحد

جيوز التوسع يف ظرف الزمان واملكان بشرط كونه متصرفاً، فال جيوز التوسع فيما لزم الظرفية، ألنّ : "قال السيوطي
ممنوع يف عادم  عدم التصرف مناف للتوسع، إذ يلزم من التوسع فيه كونه يسند إليه، ويضاف إليه، وذلك

فيتسع استخدام الظروف من كوا مفعوالً به أو مضافاً إليه أو مسنداً إليه وما ترد فيه من املواقع األخرى، ،"التصرف
جيوز أن خترجه من جنسٍ إىل جنس إذا أنت نقلته من : "وهذا يتطلب خروجها من الظرفية إىل االمسية يقول ابن جين

  3".موضعه إىل غريه

إذ قد يعمد املتكلم إىل " النقل الوظيفي"د االتساع يف الظرف يف لتركيب اللغوي على ما ميكن أن نسميه ترتكز قواع
وهي الظرفية إىل وظيفة أخرى ،التوسع  يف الظروف الزمنية أو املكانية عن طريق حتويلها من وظيفتها األصلي 

  4.تكتسبها من خالل التأليف الغوي

إذ ،خاصة syntactic phonemenaاستعمل مصطلح االتساع من لدن سيبويه ليشري إىل ثالث ظواهر تركيبية 
  :العالقة بينهما ليست واضحة للوهلة األوىل وهذه الظواهر الثالث هي 

                                                             
  .431ص ، املرجع نفسه: مصطفى الغالييين 1-
  .175ص ، املرجع نفسه : عبد احلليم بن عيسى  2-
  .618ص ،2ج، معاين النحو:السامرائي  3-
  .176ص ،املرجع نفسه: م بن عيسىعبد احللي 4-
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  .اسأل أهل القرية: حيث بنيتها األصل هي" اسأل القرية:"تعويض املضاف إليه كم يف اآلية القرآنية -1

  .سرت يوما: عمال ظريف الزمان واملكان كمفعول به للفعل مثلاست-2

  1.ضربت ضربا شديدا: استعمال املصدر كمفعول به للفعل مثل-3

إنه جيوز التوسع يف ظرف الزمان واملكان < :يقول،وقد بني السيوطي أن االتساع ال حيقق إال يف الظرف املتصرف 
الظرفية؛ ألنه عدم التصرف مناف للتوسع إذ يلزم من التوسع فيه  فال جيوز التوسع فيما لزم،بشرط كونه متصرفا 

" اآلن"فمن املعلوم أن هنا ظروفا لزمت الظرفية مثل > وذل ممنوع يف عادم التصرف، ويضاف إليه، كونه يسند إليه
  2.وال جيوز التوسع فيها

، وخربا،فيقع مبتدأ ، االت إعرابية أخرىوإمنا يتركها إىل ح، والظرف املتصرف هو ما علمنا سابقا ال يالزم الظرفية
مفعوال به أو مضافا  -زيادة على دالالا الظرفية –لذا فإن التوسع يف الظروف هو استخدامها ، ومفعوال به،وفاعال 

  .وما ترد فيه من مواقع داللية إعرابية أخرى، إليه أو مسندا إليه

نقطتني هامتني وأساسيتني يوضحان السمات التركيبية للظروف  وبالرجوع إىل تعريف السيوطي السابق فإنه حييلنا إىل
  : اليت يتوسع فيها

  .إمكانية اإلسناد إليها -1
  .إمكانية اإلضافة إليها -2

 :وسنبني ما ورد من اتساع يف الظروف يف سورة الكهف كالتايل

 :ورد يف سورة الكهف أربعة مرات هي:اليوم-أ

 {:19يةاآل                                          

                                            

         {.  

                                                             
  .بوشعيب برامو: ترمجة، حرية املتكلم؟ مصطلح االتساع واملفاهيم املرتبطة به يف النحو العريب:كيس فرستيغ  1-
  .178ص ، املرجع نفسه: عبد احلليم بن عيسى  2-
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 {:47يةاآل                            {.  

 {:52يةاآل                                  {.  

 {:105يةاآل                                     {.  

أو مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املنونة أو يكون منصوبا ، 1" لبثنا"وقع ظرفا متعلقا ب" يوما: "19يف اآلية 
  2.على الظرفية الزمانية

  3.هي اليوم الواحد من األيام ، كلمة واحدة"الياء والواو وامليم "

وهلذا من فعل شيئا بالنهار واخرب به بعد غروب الشمس يقول ، الثاين إىل غروب الشمسواليوم أوله من طلوع الفجر 
واليوم عند ...والعرب تطلق اليوم وتريد الوقت واحلني ارا كان أو ليال ، ألن فعله يف النهار املاضي، فعلته أمس:

  4.الصوفية هو التجلي اإلهلي

 ، وقد يراد به الوقت مطلقا، فأنا أريد هنا الوقت احلاضر، ليوم أفعل كذاا: حنو، يستعمل اليوم مبعىن املطلق من الزمان
  .وقت فرح: هذه أيام فرح أي: حنو

 {:من سورة إبراهيم 05كما ورد يف االية، 5وأيام اهللا نعمه                

                           {. وقد تستعمل كلمة األيام  

  .واحلروب،لتدل على الوقائع 

  .أي وقائعها،هو ملم بأيام العرب واحلروب :مثل أن يقال يف شخص 

                                                             
  .556ص ،15ج،املرجع نفسه: حمي الدين درويش 1-
  .25ص ، إعراب سورة الكهف: الشيخلي 2-
  .181ص ، 6ج،املقاييس:ابن فارس  3-
  .988ص ، حميط احمليط: بطرس البستاين 4-
  .988ص : املصدر السابق 5-
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من أربع وعشرين ساعة زمنية بالقياس الزمين  والذي يتكون، وهو ما يشمل الليل والنهار: وهناك اليوم الفلكي
واصطلح علماء الفلك على اعتبار بدء اليوم الفلكي من وقت وجود الشمس خبط الزوال من ، املستعمل لدينا اآلن

  1.أو من منتصف الليل إىل نصف الليل، وانتهائه يف نفس الوقت من اليوم التايل، الظهرية

 {:سورة البقرة 259وهي مطابقة لآلية )النهار(على اليوم املعروف  لتدل، 19يف اآلية " يوم"جاءت كلمة    

                                          

                                       

                               

             {، حيث أنه إذ يقول بأنه لبث يوما أو بعض يوم؛ فذلك ألنه ال يشعر بطول املدة  

  2.وأحيي عند الغروب فظن انه يوم النوم، قيل بأنه نام أول النهار؛ فقبض...اليت لبثها 

أو :وقيل ،والظاهر صدور الشك من املسؤولني ، كم يوما أقمتم نائمني:واملعىن ، سؤال عن العدد" كم"و
: قيل، والسائل أحس يف خاطره طول نومهم ولذلك سأل، بعض يوم: وقال بعضهم،) قال بعضهم لبثنا يوما(للتفصيل

وملا ، والقول بالظن الغالب ال يعد كذبا، الظنوجوام هذا مبين على غلبة ، ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار
  3.عرض هلم الشك يف األخبار ردوا علم لبثهم إىل اهللا تعاىل

نزيلها :واذكر يوم نسري اجلبال؛ أي : واملعىن4" .اذكر"فيوم مفعول به منصوب بفعل حمذوف تقديره، 47أما يف االية
  5.بونسريها كما نسري السحا،من أماكنها من على وجه األرض 

يروم أمرا مفظعا أو عظيما أو : يدل عليه مقام الوعيد مثل" اذكر" وجيوز أن يكون الظرف متعلقا مبحذوف غري فعل
ويقدر احملذوف متأخرا عن الظرف وما اتصل به لقصد ويل اليوم وما ، حنو ذلك مما تذهب إىل تقديره نفس السامع

  6.فيه

                                                             
  .blogs.Najah.edu: املوقع، " حبث" ودالالته يف القران الكرمي " اليوم" مصطلح: عودة عبد عودة عبد اهللا 1-
  .43ص ، م1995، 2ط،بريوت، مؤسسة الرسالة،تفسري اجلاللني:جالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي  2-
  .106ص ، 4ج، تفسري البحر احمليط: أبو حيان األندلسي 3-
  .60ص ، املرجع نفسه: الشيخلي  4-
  .345ص ، 9/10ج،اجلامع ألحكام القران: القرطيب 5-
  .344ص ، 15ج ، رير والتنويرتفسري التح، الطاهر بن عاشور  6-
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أو هي مفعول ، لكنها مقترنة مبا يدل على أن املراد منها هو يوم القيامة، كلمة مفردة" يوم"فقد ورد  52أما يف اآلية 
واذكر أيها الرسول يوم اجلمع حني يقول اهللا تعاىل للكافرين على سبيل : أي" اذكر"به منصوب لفعل حمذوف تقديره

واملراد م كل ما عبد ، فيه لينقذوكم مما أنتم، نادوا للشفاعة لكم من زعمتم يف الدنيا أم شركائي،التأنيب والزجر 
  1.فلم يغيثوهم، ويشفعوا هلم، فدعوهم ليستغيثوا م، من دون اهللا

: ومن معانيها: "القيامة"وردت كلمة اليوم للداللة على زمن اقتران به حدث معني وهذا احلدث هو  105ويف اآلية 
واملعىن أم يوم القيامة ال يقام هلم ، كله يومئذ هللا األمر: وهي القيام على األمر أو املال أو والية األمر أي، القوامة

  .وقد مت إضافة القيامة إىل اليوم للداللة على الزمن واحلدث معا، وزن بسبب سيئام

  :وردت يف  :سنني-ب

 {:11اآلية                    {.  

، سنيهة: فنقول يف تصغريها، وقد سقطت منها هاء، فالسنة معروفة، أصل واحد يدل على زمانالسني والنون واهلاء 
وهي يف مفهومنا دوران األرض حول الشمس مرة كل ، العام: والسنة2.ويقال سنهت النخلة إذا أتت عليها األعوام

ومجعها ، يوما وعشر اليوم 354أما السنة القمرية فهي ، مما أدى بنا إىل اختاذها أساسا حلساب الدهر. يوم 365
وقد جاءت اللفظة هنا نكرة لعلم اهللا وحده بعدد السنني اليت لبثوها وبقيت مبهمة وغري واضحة حىت .سنون وسنوات

 {:25اآلية                 {.  ام واتضح مدة لبثهمأين زال اإل

  .بالكهف

  : وردت يف القرآن الكرمي مرتان فقط:حقبا- ت

 {:60األوىل يف سورة الكهف يف االية                             

{.  

 {:النبأ سورة 23والثانية يف اآلية          {.  

                                                             
  .163ص ، 15ج، م1946/ه1365، 1ط، مصر، مطبعة مصطفى البايب وأوالده، تفسري املراغي: أمحد مصطفى املراغي 1-
  .103ص ، 3ج، املقاييس: ابن فارس 2-
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، واجلمع حقَب، فهو حقبة: ومنه احلقيبة فأما الزمان، وهو يدل على احلبس واجلمع،احلاء والقاف والباء أصل واحد 
  1.وذلك ملا جيتمع فيه من السنني والشهور

  .وداللتها الزمنية اليت ذكرها اللغويون واملفسرون هي الزمن الطويل

   2.الزمان الطويل وهو الدهر أو مثانون سنة: احلقب

الذي يعرفه أهل اللغة أن : النحاس. قتادة زمان. سبعون خريفا: جماهد، واحلقب مثانون سنة: قال عبد اهللا بن عمر
  3.أحقابا: ومجعه: احلقب واحلقبة زمان من الدهر مبهم غري حمدود كما أن رهطا وقوما مبهم غري حمدود

  

                                                             
  .89ص ، 2ج، ابن فارس  مقاييس اللغة 1-
  .232ص ، 5ج، تفسري أيب السعود : أيب السعود  2-
  .11ص ، 11/12ج،نآاجلامع ألحكام القر: القرطيب 3-



  

  

  

  

  

  

  :اخلامتة
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  :اخلامتة

  :نلخص أهم النقاط اليت جاءت فيه أن إالويف ختام هذا البحث ال ميكننا 

 اإلسناديوكان اهلدف من هذا البحث هو الوقوف ودراسة املركب ، اللغة العربية حتتوي عددا كبريا من املركبات-
  .الذي يؤدي معنا تاما  -اإلسنادياملركب –وهو ، الذي نال من النحاة القدامى واحملدثني ما ناله من دراسة وتقعيد 

 أواجلملة تتضمن فكرة  أنانطالقا من فكرة ، للجملة  األساسيهو الشرط  اإلسناد أناتفق جل علماء النحو على -
  . اإلسنادبعملية  إالوهذا ال يتحقق ،  إفادةمعنا ذا 

، والتمييز واحلال والبدل، ل بأنواعهاوقد تطول اجلملة فتشمل املفاعي، إليهاملسند واملسند :أبسط حاالت اجلملة  -
  .وغريها من القيود والفضالت واملتممات

فإذا ،هو املقوِم األساسي والرئيسي للجملة  اإلسناد أنهذا البحث سار على ج النحاة القدامى وبعض احملدثني من -
  .الغي فال مجلة أو اإلسنادانتفى 

" وباخلصوص نظرية،وره يف الدراسات اللسانية احلديثة مصطلح التحويل متأصل يف النحو العريب قبل ظه-
ومل يكتب له الذيوع واالنتشار بالصورة الالزمة ، أنه كان مبفاهيم ومصطلحات مغايرة إال، اللغوية" تشومسكي

 أن: هناك اختالفات منها أنغري ،ويقترب مصطلح التحويل يف النحو العريب مع نظريه يف الدراسات اللغوية احلديثة ،
فالتحويل يف النحو العريب يعتمد على العفوية وعلى احلس ، مفهوم التحويل تشكل حسب النظريات اليت نشأ فيها 

عن  أحياناوهو ما يبعدها ، تطبق أنوأنصاره فهو عبارة عن قوانني صارمة ال بد " تشومسكي"أما لدى ، اللغوي 
  .الدراسات الرياضية إىلالدراسات اللغوية 

األصل : حد بعيد ما جاء لدى حنويينا العرب يف مصطلحيهم إىلالعميقة والبنية السطحية يقارب  البنية: مصطلحي-
  .مع اختالف بسيط يف التقدير وشكل البىن،والفرع 

واالتساع ، والترتيب واالستبدال،احلذف والزيادة: التشومسكي يقوم على ستة عناصر هي لكان التحوي إذا-
  .اخل...يتسع ألكثر من هذا كالتنغيم والتضمني نحو العريبفان التحويل يف ال، واالختصار

تعامل حناتنا القدامى مبفهوم التحويل يف تفسريهم لكثري من التراكيب وذلك عرب قوانني مطردة أسسوها لذلك مثل -
  .قوانني احلذف والزيادة والترتيب واالستبدال واالتساع
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وذلك بتطبيق قواعدها وفق ما يوافق النص القرآين على  اإلسناديةالتحويل يف التراكيب  أمناطأظهرت الدراسة -
 األمناطوأيضا بينت ضوابط ، ووضحت معانيها الرائعة، مبينة أسرارها البالغية الداللية ، "سورة الكهف" مدونة هي 

  .ف وفهم املعىنوجود دليل على احملذو، أمن اللبس: فمن الضوابط مثال يف احلذف، التحويلية ومسوغاته وكذا موانعه

ونقل املعىن من املستوى اللغوي املألوف ، استفهام  أوإام  أوتوضيح املعىن بعد نفي : ةومن ضوابط التحويل بالزياد
  .األخرى  األمناطعلى  أيضاوهو ما ينطبق ، املستوى الفين البالغ اجلمال  إىل

، كان نصهم املدروس نصا قرآنيا إذاا للمعىن وخباصة حناتنا القدامى أولوا اهتماما كبري أنمن خالل حبثنا هذا يتضح -
  .اهتمامهم بصنعتهم وهي النحو واإلعراب إىلهذا باإلضافة 

وتتبع احملذوف أمر تقتضيه صنعة اإلعراب ويطلبه املعىن على حد ، احلذف ظاهرة لغوية مشتركة بني اللغات مجيعا-
  .سواء

، هناك اختالف يف تقدير احملذوفات نوعا وموضعا أن إاللغوية  على الرغم من اتفاق النحاة على احلذف كظاهرة-
  .التقدير ما ناسب أحكام النحو ومعانيه أنواعوأحسن 

 ىدأ ام وهو ،ةيحطسلاو ةقيمعلا ةينبلا نيب طبرلا يف زجعو رصق ةيليوحتلا ةيديلوتلا ةيرظنلا يف ظحالملا نمو -
 Deep:حلطصم نم اهلادبتساو إشارة إال اهنع ثيدحلا مدعو ةقيمعلا ةينبلاب ىمسي ام ذبن إىل يكسموشتب

structureحلطصملا إىل:D.structure.  

 لكشب ةيليوحتلا األمناط هذه لثم يف ثحبلا اوداجأ دق... ةغالبلاو ريسفتلاو وحنلاو ةغللا ءاملع نم انفلس نإ -
 ةغللا ىلع ااقيبطت اذكو عرفلاو األصل ةيهام مهمهفل ،ةيليوحتلا ةيديلوتلا ةيرظنلا أصحاب هب ماق امم نسحأو دوجأ
 ،ريبكلا ضومغلاو صئاقنلا ضعب مهتيرظن بوشت لازت ام يتلا نييليوحتلا نييديلوتلا دنع هدجن ال ام وهو ،ةيبرعلا
  .ةيحطسلا ةينلاب ايلالدو ايوغل اهطبر ةيفيكو ةقيمعلا ةينبلا ةيضق صوصخلابو

  .واحلمد هللا رب العاملني، واهللا تعاىل أسأل اإلخالص يف هذا العمل إنه نعم املوىل ونعم النصري

  .بوشارب ثامر                                                                         

  

  



  
  

  
فهرس املصادر 

 :واملراجع
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 .رواية حفص عن عاصم:القران الكرمي 

  .م2008/ه1429، 2ط،لبنان،زهري غازي زاهد:ت،إعراب القران:أبو جعفر النحاس- 1

  .م2004/ه1425، 1ط،السعودية،مكتبة العبيكان،شرح ألفية ابن مالك:أبو فارس الدحداح- 2

عيسى البايب احلليب مطبعة ،علي حممد البجاوي:ت،البيان يف إعراب القران:أبو البقاء العكربي- 3
  .م1986،مصر،وشركاؤه

  .م1983/ه1403، 3ط، لبنان،عامل الكتب،معاين القران:أبو زكريا حيي بن زياد الفراء- 4

دار الشروق للنشر والتوزيع ،عبد الفتاح إمساعيل شبلي :ت، معاين احلروف :أيب احلسن علي بن عيسى الرماين- 5
  .م1992/ه1401، 2ط،السعودية ،والطباعة 

دار ،تفسري أيب السعود املسمى إرشاد العقل السليم إىل مزايا القران الكرمي :أيب السعود حممد بن حممد الرمادي - 6
  .ط/د،ت/د،مصر،املصحف 

  م2010/ه1430، 2ط،لبنان،عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،حممد علي النجار :ت،اخلصائص:ابن جين - 7

حممد حمي :ت،بل الصدى ومعه كتاب سبيل اهلدى بتحقيق قطر الندى شرح قطر الندى و:ابن هشام األنصاري- 8
  .2009،مصر ، دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير،الدين عبد احلميد 

  .م2007، 1ط،مصر،شركة القدس للتجارة .ألفية ابن مالك يف النحو والصرف :ابن مالك - 9

  .2005، 4ط،طباعة والنشر والتوزيع دار صادر لل،حممد بن مكرم:ت،لسان العرب :ابن منظور -10

  :ابن عقيل -11

  .م1980/ه400، 20ط،مصر،مكتبة دار التراث ،حممد حمي الدين عبد احلميد :ت،شرح ألفية ابن مالك -

  م2009/ه1430، 1ط،ليبيا، دار الساقية للنشر،نوري حسن حامد املساليت:ت،شرح ألفية ابن مالك-

  :ابن عثيمني -12

  .ه1423، 1ط،السعودية ،دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع -سورة الكهف–مي تفسري القران الكر-
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  .م2013/ه1434، 2ط،اجلزائر ،دار اإلمام مالك طباعة نشر توزيع ،شرح املقدمة اآلجرومية -

  :ابن فارس-13

، 1ط،لبنان،عمر فاروق الطباع مكتبة املعرف :ت،الصاحيب يف فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها -
  .م1993/ه1414

  .ه1420،دط،لبنان ،دار اجليل ،عبد السالم هارون:ت،مقاييس اللغة -

  .م1978، 6ط،مصر ،مكتبة االجنلواملصرية ،من أسرار اللغة :إبراهيم أنيس -14

عامل ،دراسة نظرية حتليلية –مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي يف الدرس النحوي العريب :ابتهال حممد البار -15
  .م2014، 1ط،األردن ،تب احلديث الك

  .دت،السعودية ،دار أمية للنشر والتوزيع ،علي موسى الشوملي :ت،شرح اآلجرومية :امحد ابن علي الرملي  -16

  .م2010، 1ط،مصر،دار بن اجلوزي للنشر والتوزيع ،جواهر البالغة :امحد اهلامشي  -17

، 2ط، مجهورية العراق، والبحث العلمي العايلوزارة التعليم ، البالغة والتطبيق: أمحد مطلوب وحسن البصري -18
  .م1999/ه1420

  .م1946/ه1365، 1ط،مصر ،مطبعة مصطفى البايب وأوالده،تفسري املراغي :امحد مصطفى املراغي -19

  .م1997/ه1418، 1ط،لبنان ،الكتب العلمية دار ،حممد حسني مشس الدين :ت،أسرار العربية :األنباري -20

  النحو الوايف :إحسان عباس -21

لبنان ،دار إحياء الكتب العربية ،حممد أبو الفضل :ت،الربهان يف علوم القران :بدر الدين حممد الزركشي  -22
  .م 1958، 1ط،

مكتبة دنديس األردن ، -بإجياز إعرابا وتفسريا–بالغة القران الكرمي يف اإلعجاز :جة عبد الواحد الشيخلي -23
  .م2001/ه1422، 1ط،

  .م1987، 2ط،لبنان ،قاموس مطول للغة العربية ،حميط احمليط :بطرس البستاين -24
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مؤسسة ،سعيد حسن حبريي:ت،مناهج علم اللغة من هريمان باول حىت ناعوم تشومسكي :برجيتيه بارتشت -25
  .م2004/ه1425، 1ط،مصر ،املختار للنشر والتوزيع 

  .م1995، 2ط،لبنان ،مؤسسة الرسالة ،تفسري اجلاللني :جالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي-26

مصر ،مطبعة السعادة ،امحد حممد قاسم :ت،شرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيان :جالل الدين السيوطي -27
  .م1976،

  .م2006، 1ط،مصر ،يا الطباعة والنشردار الوفاء لدن،يف أصول إعراب القران :هاين الفرنواين -28

  .م2010، 1ط،لبنان ،األلسنية رواد و أعالم :هيام كرايدية -29

دار الزمان للطباعة ،دراسات موازنة بني القدمي واحلديث :موضوعات يف نظرية النحو العريب :زهري غازي زاهد -30
  .م2010، 1ط،سوريا ،والنشر والتوزيع 

، 1ط،السعودية ،مكتبة العبيكان ،امحد عبد املوجود وحممد علي عوض  عادل:ت،الكشاف :الزخمشري-31
  .م1998/ه1418

دار وائل للنشر ، - دراسة حتليلية يف ضوء املناهج املعاصرة-االجتاهات النحوية لدى القدماء:حليمة امحد عمايرة-32
  .2006، 1ط،األردن،والتوزيع 

دار الكتب ،فخر الدين قباوة وحممد ندمي فاضل :ت،املعاين اجلين الداين يف حروف :احلسن بن قاسم املرادي -33
  .م1992/ه1413، 1ط،لبنان ،العلمية 

  .م1996/ه1416، 1ط،لبنان ،دار العلوم العربية ،الدليل إىل قواعد اللغة العربية :حسن حممد نور الدين -34

مصر ،اعة والنشر والتوزيع الدار اجلامعية للطب،ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي :طاهر سليمان محودة -35
  .م1988،

  .دت،دار الثقافة العربية ،املصدر املؤول حبث يف التركيب والداللة :طه حممود اجلندي -36

اجلملة العربية شرحها وإعراا ودار األمل للطباعة والنشر والتوزيع ،افهم السريع لقواعد اللغة :حيي خرويب-37
  .دت ،اجلزائر،
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  .م1992/ه1413، 3ط،لبنان ،دار الكتاب العاملي،الشركة العاملية للكتاب ،عد اللغة العربية قوا:مبارك املبارك -38

  .م1986، 2ط،لبنان ،دار الرائد العريب ، يف النحو العريب نقد وتوجيه :مهدي املخزومي -39

دمات الطباعة األوائل للنشر والتوزيع وخ، داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني :موسى بن مصطفى العبيدان -40
  .م2002، 1ط،سوريا ،

  .م2007، 4ط،مصر،مكتبة اآلداب ،اجلملة العربية مكوناا أنواعها حتليلها :حممد إبراهيم عبادة -41

  .م2004/ه1424، 1ط، دار اإلمام مالك اجلزائر ،قواعد النحو بأسلوب العصر :حممد بكر إمساعيل -42

عادل امحد عبد املوجود والشيخ علي معوض :ت،البحر احمليط تفسري :حممد بن يوسف أيب حيان األندلسي -43
  .م1993/ه1413، 1ط،لبنان ،وجمموعة من الباحثني ودار الكتب العلمية 

  :حممد محاسه عبد اللطيف-44

  م2001، 2ط،مصر،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث -

  .م1990، 1ط،مصر،مكتبة اخلاجني ، ويلية يف النحو العريبمن األمناط التح-

  .م2006/ه1427، 1ط،مصر،دار اآلفاق العربية ،إعراب سورة الكهف :حممد حسني سالمة -45

  .م1984،تونس،الدار التونسية للنشر ،تفسري التحليل والتنوير :حممد الطاهر بن عاشور-46

الدار السلفية لنشر العلم ،مكتبة السنة ،شرح املقدمة اآلجرومية  التحفة السنية:حممد حمي الدين عبد احلميد-47
  .م1989/ه1409،مصر ،

  :حممد السيد شيخون -48

  .دت،دار اهلداية للطباعة والنشر والتوزيع ،أسرار التقدمي والتأخري يف لغة القران الكرمي-

  من أسرار البالغة يف القران الكرمي -

  دت ،دار احلديث طبع نشر توزيع ، دراسات ألسلوب القران الكرمي :حممد عبد اخلالق عظيمة -49

  .م1999،األردن،دار الفالح للنشر والتوزيع ، قواعد حتويلية للغة العربية :حممد علي اخلويل -50
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  م2007، 1ط،مصر ،مكتبة اآلداب ،الوظائف الداللية للجملة العربية : حممد رزق شعري -51

  .م1995/ه1416، 3ط،لبنان ،دار الرشيد ،اجلدول يف إعراب القران وصرفه وبيانه :حممود صايف -52

  .م1988،مصر،دار قباء للطباعة ،مدخل إىل علم اللغة : حممود فهمي حجازي -53

التوزيع دار بن كثري للطباعة والنشر و،دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية ،إعراب القران وبيانه :حمي الدين درويش -54
  .م1992/ه1412، 3ط،لبنان ،

املؤسسة اجلامعية للدراسات ،)اجلملة البسيطة (األلسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية :ميشال زكريا-55
  .م1986، 2ط،لبنان ،والنشر والتوزيع 

  .دت،ر والتوزيع مكتبة القران للطبع والنش،احلذف البالغي يف القران :مصطفى عبد السالم أبو شادي -56

  .م2005/ه1426، 1ط،مصر،دار بن اهليثم ،جامع الدروس العربية :مصطفى الغالييين -57

  .التقدمي والتأخري ومباحث التراكيب بني البالغة واألسلوبية :خمتار عطية-58

  .م2003/ه1423، 32ط ،مصر ، دار الشروق، يف ظالل القرآن: سيد قطب-59

  .م1991/ه1411، 1ط، لبنان، دار اجليل، لسالم هارونعبد ا: ت، الكتاب: سيبويه-60

  .م1987/ه1407، 2ط،دار الكتب العلمية، نعيم زرزور: ت، مفتاح العلوم: السكاكي-61

  م2004،مصر،مكتبة الثقافة الدينية ،التوسع يف كتاب سيبويه :عادل هادي محادي العبيدي -62

  :عبده الراجحي -63

  م2009/ه1430، 1ط،لبنان ، عربية دار النهضة ال،التطبيق النحوي -

  .     م1986،لبنان ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،النحو العريب والدرس احلديث حبث يف املنهج -

  .2011، 1ط،لبنان، دار الكتب العلمية، القواعد التحويلية يف اجلملة العربية: عبد احلليم بن عيسى-64

  .2004/ه1424، 1ط، األردن، دار احلامد للنشر والتوزيع، اللسانيات العربيةدراسات يف : عبد احلميد السيد-65
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توزيع مكتبة ، مطبعة الشام، وإعرابه،غرضه، أسلوب االستفهام يف القران الكرمي : عبد الكرمي حممد يوسف-66
  .م2000/ه1421، 1ط، سوريا، الغزايل

  .دت، دار املسلم للنشر والتوزيع، مالكعبد اهللا بن صاحل الفوزان دليل السالك إىل ألفية ابن -67

  .م2001/ه1421، 5ط، مصر، مكتبة اخلاجني، األساليب اإلنشائية يف النحو العريب: عبد السالم حممد هارون-68

  .م1984/ه1404، 1ط، السعودية، مكتبة الرشد، التأويل النحوي يف القران الكرمي: عبد الفتاح امحد محوز-69

  .م2000، 4ط،مصر،دار الفكر العريب،املعاين يف ضوء أساليب القرآن: عبد الفتاح الشني -70

  :عبد القاهر اجلرجاين-71

  .م2009/ه1430، لبنان، املكتبة العصرية، حممد الفاضيلي: ت، أسرار البالغة-

  .م2001/ه1432، لبنان، املكتبة العصرية، ياسني األيويب: ت، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين-

، 1ط، املغرب، دار توبقال للنشر، مناذج تركيبية وداللية، اللسانيات واللغة العربية: الفاسي الفهريعبد القادر -72
  .م1985

  .م2008، مصر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، احلذف والتقدير يف النحو العريب: علي أبو املكارم-73

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،-لنحو العريبتطبيق وتدريب يف ا- املدخل النحوي: علي اء الدين بوخدود-74
  .م1987/ه1408، 1ط،لبنان،والتوزيع 

  .دت،مصر ، شركة العائد لصناعة الكتب، معاين النحو : فاضل صاحل السامرائي -75

، 1ط، اجلزائر، الطالئع للنشر والتوزيع، مفاتيح العربية على منت اآلجرومية: فيصل بن عبد العزيز آل مبارك-76
  .م2009

  .م1989/ه1409، 5ط، سورية، دار القلم العريب، إعراب اجلمل وأشباه اجلمل: فخر الدين قباوة-77

  .م1989، 2ط، األردن، دار الفرقان للنشر والتوزيع، البالغة فنوا وأفناا: فضل حسن عباس -78
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عماد زكي اجلاروذي وخريي : األحاديثحتقيق وختريج ، هاين احلاج: تقدمي، اجلامع ألحكام القرآن: القرطيب-79
  .دت، مصر، املكتبة التوفيقية، سعيد 

جدارا للكتاب ، عامل الكتاب احلديث، -صوره/ أنواعه/مفهومه–التحويل يف النحو العريب :رابح بومعزة-80
  .م2008/ه1429، 1ط، األردن،العاملي

  .م1972، 1ط، نلبنا، دار الكتب اللبناين، األلسنية العربية: رميون الطحان-81

  .م2004، 1ط، لبنان، أحباث للترمجة والنشر والتوزيع، حماضرات يف املدارس اللسانية املعاصرة: شفيقة العلوي-82

  .ه1413، 2ط،لبنان،  دار الكتاب العريب، إبراهيم االبياري: ت،التعريفات: الشريف اجلرجاين-83

اجلزائر ، دار الوعي للنشر والتوزيع، احلديث ومناهجها يف البحثاملدارس اللسانية يف العصر : التوايت بن التوايت-84
  .دت، 

  .م1984، 1ط، السعودية، عامل املعرفة، منهج وتطبيق، يف حنو اللغة وتراكيبها: خليل امحد عمايرة-85

  :املقاالت

  .بوشعيب برامو: ترمجة، حرية املتكلم؟ مصطلح االتساع واملفاهيم املرتبطة به يف النحو العريب: كيس فريستيغ- 1

، 14العدد، جامعة اجلزائر، جملة اللغة واآلداب ، )سورة الكهف أمنوذجا( يف عالقة النص باملقام: مفتاح بن عروس- 2
  .م1990ديسمرب /ه1420شعبان 

  .blogs.Najah.edu:املوقع". حبث"مصطلح اليوم ودالالته يف القران الكرمي: عودة عبد عودة عبد اهللا- 3

  :الكتب األجنبية
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