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المستخلص
احلمد هلل وكفى ،والصالة والسالم على نبينا حممد-صلى اهلل عليه وسلم -وعلى آله وصحبه وسلم،
وبعد:
ِ
القرآن الكر ِيم
حتمل هذه األطروحة عنوان ":وظائف األدوات األحادية والثنائية في ربع يس من
وأثرها على المعنى" ،وهي دراسة وصفية حتليلية إحصائية ،جاءت يف صورةِ ٍ
جدول يف مقدِّمة كل
سورة.
الدراسة يف استخالص املعاين املختلفة اليت حتملها كل أداة يف اآليات القرآنية ،مع
وتربز أمهية هذه ِّ
الوقوف على آراء النحاة واملعربني واملفسرين وبيان أثر هذه األدوات على املعاين.
وتقع هذه الدراسة يف مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة:
المقدمة تشتمل على :أمهية املوضوع ومشكلة البحث ،وأهدافه ،وتساؤالته ،ومنهج الدراسة،
والدراسات السابقة ،وفصول الدراسة.
والتمهيد وفيه :تعريف األداة يف اللغة واالصطالح مع ذكر أنواعها.
"الدراسة النظرية" وفيه :األدوات األحادية من اهلمزة وحىت الياء ،ماعدا
الفصل األول :ويشتمل على ِّ
مفصل لكل أداة ومعانيها،
الفاء والواو ،واألدوات الثنائية مجيعها  ،ما عدا إذ وأم وبل ،مع تقدمي شرح َّ
ِ
باألدلة املختلفةِ.
مدعمة
وتوضيح آراء النحاة وموقفهم من كل أداة َّ
الدراسة ،بداية جبزء
"الدراسة التطبيقية" وتشتمل على مثانية أجزاء من القرآن الكرمي حمور ِّ
الفصل الثانيِّ :
يض ُّم مجيع األدوات األحادية والثنائية اليت
يس وانتهاءًا جبزء َّ
عم ،تتم دراسة كل سورة بوضع جدول ُ

مفصل ل ُك ِّل األدوات وبيان معانيها
ت فيها ،مث وضع دراسة حتليلية جلميع آيات السورة ،مع إعراب َّ
ورد ْ
َ

وموقف العلماء منها.

الدراسة ،وتنتهي الدراسة
ت إليها ِّ
ت على أهم النتائج والتوصيات اليت َّ
توصلَ ْ
الخاتمة :اليت اشتملَ ْ

بالفهارس الفنية.
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المـ ــقدم ـ ـ ــة
الم على رسولِِه اهلادي املعلم ،نبينا
احلمد هلل الذي علَّ َم بالقل ِم ،علَّم اإلنسا َن ما مل يعلم ،و َّ
الصالةُ و َّ
ُ
الس ُ
حممد –صلى اهلل عليه وسلم -وعلى آلِِه وصحبِه.
اخللق عامة من إنس وجن ،وهو احل َّجةُ الباقيةُ إىل ِ
يعد القرآ ُن الكرميُ رسالةُ اإلسالم اخلالدة إىل ِ
ُّ
قيام
ُ
ِ
اسات كثرية يف ِ
اعة ،وقد قام العلماء بدر ٍ
الس ِ
اجملاالت على ِ
كتاب اهللِ العظيم.
كافة
َّ
ُ
الكالم ووضع ُك ِّل َك ٍ
ات من ِ
وتأيت أمهيةُ األدو ِ
لمة ِيف م ِ
أمهية ال َّّت ِ
ِ
وضعِها ا ِإلعرايب الَّالئق يف
ابِ املحك ِم يف
َ
ُ
قومات النَّح ِو العريب ،لذا ح ِرص علماء العربية على اختيا ِر أدو ِ
اجلملة ،وهذا الّتابِ أحد أهم م ِ
ِ
ات الر ِ
بِ
َ
ُ
َ
ُ
امل ِ
ناسبة حىت يستقيم املعىن.
ُ
ِ
ِ
ِ
نسب إليها مصطلح حروف
ورد
مصطلح األداة عند النُّحاة القدماء واحملدثني ،إال أن َ
وقد َ
ُ
بعضهم َ
وظيفتِها الن ِ
املعاين؛ لإلشارةِ إىل ِ
َّحوية والداللية الَّيت ال تتضح إال من ِ
خالل السياق.
ومن م ِ ِ
ِ
ِ
ِ
البحث املعنون بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ:
موضوع
االختيار على
وقع
ِ
نطلق هذه األمهية لألدوات َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأثرها على المعنى"
"
ُ
وظائف األدوات األحادية والثنائية في رب ِع يـس من القرآن الكر ِيم ُ
ِ
الرسائل تناولَت بعض األدو ِ
تعد األوىل من ِ
ِ
نوعها ،بل َّ
الدراسةُ ال ُّ
األحادية
ات
عددا من
و هذه ِّ
إن هناك ً
ْ َ
فإن هذه ال ّدراسةَ تتميَّـز عن الدر ِ
ِ
ِ
اسات األخرى من حيث ِ
تفرقة ،لذلك َّ
اإلملام
الثنائية أو
أو
الثالثية ُم ِّ
ُ
الثنائية يف ا ِ
اسة ،و ِ
الدر ِ
األحادية و ِ
ِ
جبمي ِع األدو ِ
توضيح
الوقوف على موقعها اإلعرايب ،مع
جلزء حمور ِّ
ات
ِ
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ِ
كل أداةٍ يف ِّ ٍ
ِ
اآليات ِ
مل على ر ِ
ِ
الع ِ
بعضها
بِ
وظيفة ِّ
ورد ْ
كل آية َ
ت فيها ،وبيان أث ِر ذلك على املعىن ،و َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ ٍ
ٍ
و(أم
ببعض ،ووضع إحصائية كاملة ل ُك ِل تلك األدوات ،باستثناء األداتني (الواو والفاء) من األحاديةْ ،
الثنائية؛ حيث متَّت دراستها يف در ٍ
ِ
اسات مستقلة.
وبل وإ ْذ) من
ْ
ت يف مقدمة ومتهيد وفصلني ،األول:
واعتمدت ِّ
الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي ،وجاءَ ْ
الدراسة التطبيقية ،وتشتمل على مثانية أجزاء
الدراسة النظرية ،وفيها :األدوات األحادية والثنائية ،والثاينِّ :
ت إليها الدراسة.
من القرآن الكرمي ،واخلامتة وفيها :أهم النتائج والتوصيات اليت َّ
توصلَ ْ

أهمية الموضوع:
البيان ،وكتاب اهللِ هو خري ٍ
ِ
ِ
الفصاحة و ِ
تُ ُّ
شاهد على ذلك ،لذا فإهنا
اللغات يف
أروع
عد اللغةُ العربيةُ من ِ
ُ
ُ
استخدام األدو ِ
ٍ
ِ
ِ
وس ِع يف ب ِ
ات يف
متيل إىل التّ ُّ
تتضح أمهيّةُ
عض األحيان ،ولإلجيا ِز يف أحيان أ َ
ُخر ،ومن هنا ُ
ُ
ِ
التوس ِع يف ِ
ِ
ِ
ت أمهية استخدام
عند
جمال اإلجيا ِز أو ُّ
اللغة َ
احلديث أو الكتابة والتّعب ِري  ،ومن هنا جاءَ ْ
كلمة يف ٍ
األدوات للتعب ِري عن ٍ
نسيج ُحمك ٍم.
صبح يف صورةِ ٍ
مجلة أو ٍّ
نص حىت يُ َ

مشكلة البحث:
ات األحاديةِ و ِ
تتجلى مشكلةُ البحث يف ُحماو ِلة تتب ِع مجيعِ األدو ِ
الثنائية يف ر ِبع يس من ِ
القرآن ِ
الكرمي،
ّ
التعر ِ
الوقوف على ِ
و ِ
وظائفها النَّحو ِية و ِ
الداللية ،مع ِ
ف على ِ
سبب
وحماو ِلة ُّ
بيان أث ِر ذلك على املعىنُ ،
اختالف النحاة أو املعربني يف معاين األدوات يف اآليات املختلفة.
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التم ـ ـ ـ ـهيد
ِ
الكالم ،فخصوها جبزء من الدراسة،
أدرك النحاة أمهية األدوات وتنبَّـ ُهوا على الوظيفة اليت تؤديها يف

ت
فاستخرجوا أحكامها ومعانيها واستعماالهتا من خالل الّتكيب النحويَّ ،
ت الدراسات َّ
وتوس َع ْ
وتشعبَ ْ
ختصصت يف در ِ
يف القرآن الكرمي وكتب التفسري واحلديث واألشعار وغريها ،حىت َّ
اسة
أن هناك كتب َّ َ ْ
األدو ِ
ات وكل مايتعلق هبا من ٍ
معان واستعماالت ووظائف حنوية ومنها :حروف املعاين للجاجي ،واملغين
البن هشام ،رصف املباين يف شرح حروف املعاين للمالقي ،واجلىن الدَّاين يف حروف املعاين للمرادي.
تعريف األداة في اللغة:
َّ
بأهنا :اآللة الصغرية )1(،كاليت يستخدمها صاحب احلرفة كالنَّجار واملزارع ،فيقال :أداة النجار ،وأداة
املزارع ،قال اجلوهري" :األداة :اآللة ،واجلمع األدوات"( ،)2وعند ابن فارس " :أداة احلرب :السالح،
ت به أداة ِّ
ك من َخصمك"(،)3
ت على فالن مبعىن َ
متكنُ َ
ت ،كأن َ
َّك طلَْب َ
استعديْ ُ
ومن هذا الباب :استأديْ ُ
ألف األداةِ واو َّ
لك ذي حرفة أداةٌ :وهي آلتهُ اليت تقيم حروفهُ،
ات ،و ِّ
ألن مجعها أدو ٌ
وجاء يف اللسانُ ":
()4
وأداةُ احلرب :سالحها".
وفي االصطالح:
اللفظة تستعمل للر ِ
بِ بني الكالم أو للداللة على املعىن يف غريها ،كالتعريف يف االس ِم أو االستقبال يف
ُ

ِ ()5
عرفها السيوطي بقوله ":واعين باألدوات :احلروف وما شاكلها من األمساء واألفعال
الفعل ،وقد َّ
()6
ِ
ِ
هم ِ
والظروف ،اعلم َّ
الختالف مواقعها".
املطلوبة
ات
أن معرفة ذلك من امل َّ
ُ

( )1مجمع اللغة العربية بمصر ،المعجم الوسيط ،القاهرة( :مكتبة الشروق الدولية ،ط1421 ،4هـ2002-م).10 ،
( )2الجوهري ،إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبدالغفور عطار( ،دار العلم للماليين ،ط،4
1110هـ).2225 ،
( )3ابن فارس ،أحمد ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبدالسالم هارون( ،دار الفكر1311 ،هـ1191-م).93/1 ،
( )4ابن منظور ،جمال الدين محمد ،لسان العرب ،بيروت( :دار صادر ،طبعة جديدة محققة).94/1 ،
( )5المعجم الوسيط.10/
( )2السيوطي ،جالل الدين ،اإلتقان في علوم القرآن ،تحقيق :مركز الدراسات القرآنية ،وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة
واإلرشاد السعودية( :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف1422،هـ).1004 ،
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ِ ()7
وذكر التهاوين َّ
وعرفها متام بقوله:
أن األداة "عند النحاة واملنطقيني هو احلرف املقابل لالس ِم و
الفعل" َّ ،

األداة مبىن تقسيمي يؤدي معىن التعليق ،والعالقة اليت تعرب عنها األداة إمنا تكون بالضرورة بني األجزاء
()8

املختلفة من اجلملة".
أنواع ــها:

مجع علماء النحو األدوات العاملة وغري العاملة يف مؤلفاهتم؛ ألمهية هذه األدوات ،وداللتها يف إبراز
املعاين ،فمن األدوات غري العاملة :حروف العطف ،وال النافية ولو وغريها ،ومن األدوات العاملة:
ِ
حروف اجلر واجلزم والنصب وغريها.
وقد قام متام بتقسيمها إىل أصلية :وهي احلروف ذات املعاين كحر ِ
وف اجلر و ِ
العطف ،واحملولة واليت
َ

تكون َّإما :ظرفية :حيث تستعمل الظروف يف التعليق أي-بيان املعىن الوظيفي -جلمل االستفهام كأيان
ومىت ،أو امسية :كاستعمال بعض األمساء املبهمة يف تعليق اجلمل مثل :كم وكيف يف االستفهام ،أو

فعلية :لتحويل بعض األفعال التامة إىل صورة األداة بعد القول بنقصاهنا ،مثل :كان وأخواهتا ،أو
()9

ضمريية :كنقل من وما وأي إىل معاين الشرط واالستفهام والتعجب...اخل.

( )9التهاوني ،محمد علي ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،تحقيق :علي دحروج ،بيروت-لبنان( :مكتبة لبنان ناشرون،
ط1112 ،1م).129/1 ،
( )2اللغة العربية معناها ومبناها.123/
( )1اللغة العربية معناها ومبناها.123/
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األدوات األحادية
ِ
ٍ
اختالفات كثريةٍ،
احلروف يف هيئتِها املفردةِ .للنحاةِ واللغويني واملعربني حوهلا
وتدخل حتتَها جمموعة من
ُ

ومنها:

الـ ــباء:
ِ ِ
عشر معىن:
الباء املفردة يف كالم العرب ال تأيت إال جارة ،وهلا أربعةَ َ

األول :اإللصاق )10(،وقد أقتصر عليه سيبويه باعتبا ِر ِ
اجلر إمنا هي لإللز ِاق
عدم مفارقَتِها لهَ ،
فقال :باءُ ِّ
َ
ِ ()11
ٍ
ِ
"مررت
سكت بزيد ،وجمازيًّا حنو:
ُ
أو اإللصاق واالختالط ،واإللصاق قد يكون حقيقيًّا ،حنوْ :أم ُ
يد" ألصقت مروري مبكان يقرب من ز ٍ
بز ٍ
يد.
ُ
ِ
مفعوال ،فإذا كان الفعل ال
وتسمى باء النقل  ،وهي املعاقبَةُ للهمزةِ يف تصي ِري
الفاعل ً
الثاني :التعديةّ ،
يتعدَّى بعد دخوهلا عليه يصبح متعدِّيا ،تقول يف ذهب زي ٌد" :ذهبت بز ٍ
يد وأذهبته" ،قال تعاىل:ﭐﱡﭐﱯ ﱰ
ُ
ُ
ُ ً
َ
()12
ب
ﱱ ﱱﱳﱴ ﱵ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱﱱَّ واملعىن :ولَو شاءَ اهللُ أن يَ َ
ذه َ
()13
بسمع ِهم وأبصا ِرِهم ألذهبَها.
الكتابةُ وقَـعت منك ِ
ِ
الثالث :االستعانة ،وهي الداخلة على ٍ
آلة ِ
بآلة
الفعل،
ت بالقل ِم" ،أيَ ْ َ َ :
حنو":كتب ُ
ْ
)14(.
القل ِم ،ومنه يقال باء البسملة؛ ألن الفعل ال يأيت على ِ
ِ
األكمل إال هبا
الوجه
()15
الرابع :السببيةُ ،حنو":لقيت بز ٍ
األسد ،ومنه قوله تعاىل:
لقيت َ
يد َ
األسد" ،أي :بسبب لقائي بزيد؛ ُ
ُ

ﭐﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱﱱَّ)16(،فكان عاقبة ذلك أن أخذهم اهلل؛ بسبب ذنوهبم العظيمة الناشئة عن تزيني الشيطان
هلم(.)17
( )10انظر:ابن مالك ،شرح التسهيل ،11/3،الزجاجي ،حروف المعاني49/
( )11الكتاب.219/4،
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
(َ { )12ي َكا ُد البَرْ ُق ي َْخطفُ أ ْبصَارَ ُه ْم ُكلمآ أضَا َء لَهُم َم ُ
شوا فِيه َوإِذا أظلَ َم َعلَي ِْه ْم قَامُوا} البقرة.30/
( )13الزمخشري ،الكشاف.94/1،
( )14ابن هشام ،المغني.120/
( )15ابن مالك ،شرح التسهيل ،11/3،ابن هشام ،المغني120/
ص ْي َحة و ِم ْنهُم مَّنْ َخ َس ْف َنا ِبهِ األرْ ضَ وَ ِم ْنهُم مَّن أَ ْغرَ ْق َنا}العنكبوت.40/
(َ { )12ف ِم ْنهُم مَّن أَرْ َس ْل َنا َعلَ ْيهِ حَ اصِ بًا َو ِم ْنهُم مَّنْ أَ َخ َذ ْت ُه ال َّ
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ِ
ئت به )18(،أي :معه ،قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱱ ﱱ
الخامس :المصاحبةُ ،حيث تكون مبعىن مع ،حنو قولك:ج ُ
()19
ومعهُ اجلنود(.)20
ﱱ ﱱﱘﱙ ﱱ ﱱَّ أي :أتبعهم َ

السادس :الظرفيةُ ،فتكون مبعىن"يف" ،حنو قولكَ :زي ٌد بالبصرةِ )21(،أي :يف البصرة ،وحنو قوله تعاىل:

ﱱ ( ،)22أي :يف بدر(.)23
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱏ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ َّ

نضع مكاهنا كلمة"بدل" )24(،كقول الشاعر:
السابع :البدلية ،وهي اليت ميكن أن َ
ِِ
وما إِذا َركِبُوا
فَـلَْي َ
ت يل هب ُم قَ ً

()25

وركبَانًا.
َشنُّوا اإلغارَة فُ َ
رسانًا ُ

"بد َهلُم" ،والثاين" :اإلغارة" حيث
البيت فيه شاهدان :األول:يف قوله"هبم" حيث ميكن وضع كلمة َ
مفعول ألجلهِ.
انتصب على أنَّهُ ٌ
َ
اض واألمثان ،حنو":ا ْش َّتيتُه ٍ
الثامن :المقابلةُ ،وهي الداخلةُ على األعو ِ
بألف" ،وقوهلم":هذا بذاك"،
ُ
ﱢ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ َّ( ،)27فبسبب إعراضهم عن شك ِر اهللِ أبد َهلُم جبنَّتيهم
ﱡ
ﱠ
ﱟ
ﱞ
قال تعاىل :ﱡﭐ ﱙ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ
ٍ
عوضا عن جنَّتي ِهم ،واخلمِ هو:شجر األراك،
وبساتينهم جنَّتني من مخِ وأثل ،آية وعربة هلم ،أيً :
()28
وعن الزجاج أنه يقالٍ ِّ :
طعما من مرارٍة حىت ال ميكن أكله.
لكل نبات أخ َذ ً
()26

()29

عودا.
واألثل :شجر يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود ً

( )19ابن عاشور ،محمد الطاهر ،التحرير والتنوير( ،الدار التونسية للنشر1124 ،م).251/20 ،
( )12ابن مالك ،شرح التسهيل ،11/3 ،ابن هشام ،المغني.120/
(َ { )11ف َغشِ َيهُم مِّن ال َي ِّم مَا َغشِ َيهُم} طه.92/
( )20الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه.301/3،
( )21ابن مالك ،شرح التسهيل.11/3،
( )22آل عمران.123/
( )23العكبري ،أبو البقاء عبدهللا بن الحسين ،التبيان في إعراب القرآن،وضع حواشية :محمد حسين شمس الدين ،بيروت-لبنان(:دار
الكتب العلمية ،ط2010 ،2م).232/1 ،
( )24ابن مالك ،شرح التسهيل ،21/3،ابن هشام ،المغني.121/
( )25البيت لقُريط بن أُ َنيف ،انظر :أبو تمام ،حبيب بن أوس ،ديوان الحماسة  ،شرحه وعلَّق عليه :أحمد بن حسن ،بيروت-لبنان( :دار
الكتب العلمية ،ط1412 ،1هـ1112-م) ،11 ،ابن مالك ،شرح التسهيل21/3،ن ابن هشام ،المغني ،121/البغدادي ،الخزانة .235/2
وهوقريط بن أنيف العنبري التميمي ،شاعر جاهلي ،في حياته غموض .انفرد " معمر بن المثنى " برواية خبر عنه خالصته :أن
بعض بني شيبان أغاروا عليه ،وأخذوا ثالثين بعيرا له ،وخذله قومه ،فاستنجد ببني مازن ،فنهبوا من بني شيبان مئة بعير ودفعوها
إليه ،انظر ،الزركلي ،خير الدين ،األعالم ،بيروت-لبنان( :دار العلم للماليين).115/5 ،
( )22ابن مالك ،شرح التسهيل ،21/3،ابن هشام ،المغني.121/
(َ { )29فأَعْ َرضُوا َفأَرْ َس ْل َنا َعلَي ِْه ْم َس ْي َل ال َع ِر ِم} سبأ.12/
( )22معاني القرآن وإعرابه.122/4،
( )21الزمخشري ،الكشاف.432/3،

2

()30
ت عن يف قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱَّ ( ،)31هذا
التاسع :موافقة عن ومن ،فوافَـ َق ْ
()32
هو حال املؤمنني عند ذهاهبِِم للجنَّة ،ومرورهم على ِّ ِ
ِّما،
ومت َقد ً
الصراط سعى النور بسعيهم َجنيبًا هلم ُ
َ
()34
()33
يشرب منها.
ومن موافقتها "من" قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂﱃ ﱄ ﱱ ﱱ ﱱَّ أيُ :

العاشر :االستعالء ،وهي اليت مبعىن "على" ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﱱ ﱱﲎﲏ ﱱ ﲑ ﱱ ﱱﲔ َّ ( )35أي :على
قنطار(.)36
عند الكوفيون)37(،وأثبتها ابن مالك )38(،قال تعاىل:ﱡﭐﳑ ﳒ ﳓ ﳔَّ ( )39أي:
الحادي عشر:
التبعيضَ ،
ُ

بعضا)40(،ومنهُ قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱱ ﱎ ﱏ ﱱ ﱱﱱَّ ( )41فاملراد يف اآلية :إلصاق املسح بالر ِ
أس،
بعض ُهم ً
يغمز َ
باملسح ،فكالمها ملصق للمسح بر ِ
أسه(.)42
وماسح بعضه ومستوعبه
ِ
صت جبواز ذكر الفعل معها ،حنو" :أُقْ ِسم باهللِ
الثاني عشر:
أصل حلروفِ ِه ،ولذلك ُخ َّ
ُ
ُ
القسم ،وهي ٌ
)43(.

لَتَـ ْف َعلَ َّن"

الثالث عشر :الغاية ،حنو قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ
()44
إيل ،ويقال :أحسن به وأحسن إليه.
ﱱﱱﲎﲏ ﱱ ﲑ ﱱ ﱱﲔَّ أي :أحسن َّ

()45

القسم الثاني من أقسام الباء :الزائدةُ املؤكدة ،وزيادهتا يف ستة مو ِ
اض ِع:
اد:
ا
أوال :في الجملة الفعلية :وتز ُ
أ/في الفاعل )46(:وزيادهتا فيه ،واجبةٌ ،وغالبةٌ ،وضرورةٌ.
( )30الزجاجي ،حروف المعاني ،94/ابن مالك ،شرح التسهيل ،21/3،ابن هشام ،المغني.122/
( )31الحديد.12/
( )32الزمخشري ،الكشاف ،352/4،بتصرف.
( )33اإلنسان.2/
( )34الزجاجي ،حروف المعاني.49 /
( )35آل عمران.95/
( )32العكبري ،التبيان في إعراب القرآان.222/1،
( )39ابن هشام،المغني122 /
( )32شرح التسهيل.11/3،
( )31المطففين.30/
( )40الزمخشري ،الكشاف.543/4 ،
َ
ُ
({ )41يا أيُّها الَّ ِذيْنَ ءآ َم ُنوا إِ َذا قُ ْم ُتم إلى الص ََّالةِ ْ
فاغسِ لوا وُ جُو َه ُكم وَ أ ْي ِد َي ُكم إلى المرَ اف ِِق} المائدة.2/
( )42الزمخشري ،الكشاف.421/1،
( )43ابن هشام،المغني.123/1،
( )44يوسف.100/
( )45ابن عاشور ،التحرير والتنوير.59/13 ،
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ففي قولك":أَح ِسن بِز ٍ
يد" ،الباء زيادة واجبة يف الفاعل )47(،للتأكيد واالختصاص.
ْ ْ

()48

والغالبة يف ِ
فاعل كفى( ،)49حنو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱱﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱَّ  )50(،فالباء زائدة
وشهيدا منصوب على
شهيدا،
ً
زيادة غالبة ،ولفظ اجلاللة يف موضع رفع فاعل كفى ،واملعىن :كفى اهللُ ً
()51

التمييز.

والضرورة يف قول زهري

)52(:

ِ
ت لَبُو ُن بين ِزيَ ِاد
يك واألنْـبَاءُ تَـْن ِمي ِمبَا َالقَ ْ
أَ َملْ يَأت َ

ِ
ت الباء زائدة يف"مبا" ،و"ما"موصول امسي يف حمل رفع فاعل،
الشاهد يف قوله " :مبا القت" حيث جاءَ ْ
()53

للضرورة الشعرية ،وهو شاذ عند ابن عقيل.

()56
()55
()54
ميسح
ب /في المفعول ،كقوله تعاىل:ﱡﭐ ﱱ ﱱﱱ ﱱ ﱱ ﱱﲎَّ الباء يف"بالسوق" زائدة ،أيُ :
بالس ِ
مسحا).
وق
الس َ
(ميسح َّ
مسحا َّ
وق ً
ً
ُ

ٍ
ِ
ت الباء يف املبتدأ
ج /في المبتدأُ )57(،وذلك يف
ت فَِإ َذا بِزيْد" ،ز َاد ْ
قوهلمِ":بَ ْسبِ َ
و"خَر ْج ُ
ك درهم" َ

ك وزي ٌد.
َحسبُ َ

ﱢ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ َّ  )59(،فيصح
ﱡ
ﱠ
ﱟ
ﱞ
د /في خبر ما )58(،حنو قولك :ما زي ٌد بقائ ٍم ،ومنهُ قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱱ ﱱ
()60
ف النُّحاة يف خرب الن ِ
َّاصب خل ِرب ما احلجازية
ُ
دخول الباء على خرب ما على لغة احلجازيني ،واختَـلَ َ
على مذهبني:

( )42ابن مالك ،شرح التسهيل ،23/3،ابن هشام ،المغني.124/
( )49ابن عقيل ،بهاء الدين ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تأليف :محمد محي الدين ،صيدا-بيروت( :المكتبة العصرية).95/2 ،
( )42الزمخشري ،المفصل.232/
( )41بهاء الدين ابن عقيل ،شرح ابن عقيل.95/2 ،
{و َيقُو ُل الَّذينَ َكفَرُوا لَسْتَ مُرْ س ًَال}الرعد.43/
(َ )50
( )51الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه.123/3،
للشاعر في ديوانه في ديوانه ،13/البياني ،عادل جاسم ،شعر قيس بن زهير( ، ،مطبعة اآلداب في النجف األشرف،
( )52البيت
ِ
1193م) ،وانظر ،سيبويه الكتاب ،312/3،ابن مالك ،شرح التسهيل ،23/3،ابن الشجري ،األمالي.122/1 ،
( )53بهاء الدين ابن عقيل ،شرح ابن عقيل.95/2،
( )54ابن مالك ،شرح التسهيل ،24/3،ابن هشام  ،المغني ،122/المالقي ،رصف المباني.222/
( )55ص.33/
( )52أبو حيان ،البحر المحيط.320/9 ،
( )59ابن هشام ،المغني ،129/المالقي ،رصف المباني.225 /
( )52المالقي ،رصف المباني.225/
َوم األخ ِِر} البقرة.2/
(َ )51
{ومِنَ ال َّن ِ
اس مَنْ َيقُو ُل آ َم َّنا باهللِ َوبِالي ِ
( )20النحاس ،إعراب القرآن.21 /
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ِبذف ِ
لغة احلجازيني ال تعمل يف اخل ِرب ،وهو منصوب ِ
أن ما يف ِ
مذهب الكوفينيَّ :
حرف اخلفض،
ِ
ف حرف اخلفض وجب النصب.
فاألصل عندهم ":مازي ٌد بقائم" َّ
فلما ُح ِذ َ
()61

مذهب البصريني" :ما" تعمل يف اخلرب وهو منصوب هبا.

ه /في خبر ليس )62(،قال تعاىل:ﱡﭐﱳ ﱴ ﱵ ﱱﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱﱱَّ.

()63

ٍ
حمال خرب ليس ،وعالمة جره الكسرة املقدرة على الياء
ت الباء يف
"بكاف" وهو جمرور لفظًا منصوب ً
ز َاد ْ
ِ ِ ()65
احملذوفة إعراب ٍ
قاض ألنَّهُ اسم منقوص )64(،والتقدير :كايف َعْبده.
و /زيادتها في التو ِ
ِ
بالنفس والعي ِن )66(،ومنه قوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱪ ﱱ ﱱﱭَّ ( )67قال أبو حيان:
كيد
"ظاهر الباء من تربص َّأهنا للسبب ،أي :من أجل أنفسهن ،وجيوز أن تكون زائدة للتوكيد ،واملعىن:
()68

يّتبصن أنفسهن ،كما تقول :جاء زيد بنفسه ،وبعينه ،أي :نفسه وعينه".

بالنفس أو الع ِ
ِ
ني ،أن يؤكد
وزيادة الباء للتوكيد فيه نظر عند البعض ،إذ حق الضمري املرفوع املتصل املؤكد
ِ
أنفس ُكم" وألن التوكيد هنا ضائع؛ إذ املمورات بالّتبص ال يذهب الوهم
َّأوًال
باملنفصل ،حنو"قمتُم أنتُم ُ
أن املأمور غريهنَّ ،
إىل َّ
بص؛ إلشعارِه ،مبا يستنكفن منه من
وإمنا ذكر األنفس هنا لزيادة البعث على الّت ِّ

أنفسهن إىل ِ
الرجال.
طموح
َّ

()69

( )21األنباري ،أبو بركات ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ،تحقيق :جودة مبروك ،راجعه :رمضان عبد
التواب ،القاهرة(:مكتبة الخانجي ،ط2002 ،1م) ،مسألة رقم(.)30
( )22المالقي ،رصف المباني.225/
( )23الزمر.32/
( )24محمود صافي ،الجدول في إعراب القرآن ،دمشق-بيروت(:دار الرشد ،ط1412 ،3هـ1115-م).124/24 ،
( )25النحاس ،إعراب القرآن.223 /
( )22ابن هشام ،المغني.121 /
( )29البقرة.222/
( )22البحر المحيط.112/2،
( )21انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،310/2 ،راجح ،محمد كريم ،الحلبي ،عبدالرزاق ،إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب،
إعداد :أيمن عبدالرزاق شوا ،دمشق-بيروت( :دار ابن كثير ،ط1424 ،2هـ2003-م).21 ،
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التاء  ،على وجهين :اسمية وحرفية:
مت" ،التاء :ضمري متصل يف ِ
ﱢﱱﱱﱱﱱﱱﱱ
ﱡ
ﱠ
حمل رفع فاعل ،قال تعاىل :ﭐﱡﭐ
أ /االمسية :حنو قولك"قُ ُ
()70
مبين على الضم يف حمل رفع فاعل.
َنعم ُ
ﱱﱪَّ فالتاء يف "أ ْ
ت" ضمريٌ
ٌ
متصل ٌ

قامت" ،التاء حرف جاء ِ
لتأنيث الفعل )71(،ومنه قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ
ب /احلرفية :كقولك":هن ٌد ْ
َ

ﱱ ﱱ ﱱﲎ ﲏ ﱱﲑﱱَّ

()72

فاحملركة يف أوائلها حرف جر معناه القسم ،وختتص باس ِم اهللِ تعاىل
وهي حمركة يف أوائل األمساء وأواخرهاّ ،
()73
ِ
بدل
أصل
حروف القس ِم ،والواو ٌ
وبالتعجب ،كقوله تعاىل:ﱡﭐ ﱱﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ َّ قال الزخمشري" :الباءُ ُ
الكيد على ِ
تسهيل ِ
ِ
يده؛ َّ
ألن
تعجب من
منها ،والتاء ٌ
بدل من الوا ِو ،وفيها زيادة معىن التعجبَ ،كأَنَّه َّ

ذلك كان أمرا مقنوطًا منه لصعوبتِ ِه ُّ
وتعذ ِرهِ".
ً

()74

ٍ
كمسلمات ،قال تعاىل:ﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﲜ ﲝﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ
حركة يف أواخرها تأيت عالمة لتأنيث اجلمع،
وامل َّ
ُ
()75
ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﱱﲨَّ
ِ )76(،

مت وقُمت
َّأما األفعال فتأيت فيها حمركة وساكنة يف أواخرها :
َّ
مت وقُ َ
أ/فاحملركة ضمريُ رف ٍع حنو :قُ ُ
()77
ومنه قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱَّ.

( )90البقرة.40/
( )91الزجاجي ،حروف المعاني.49/
( )92البقرة.94/
( )93األنبياء.59/
( )94الزمخشري ،الكشاف.12/3،
( )95التحريم.5/
( )92سيبويه ،الكتاب ،111/4،ابن هشام ،المغني.134/
( )99يونس.11/
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حرف و ِ
ت"( )78قال تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱﱱﳉ ﳊﳋ ﳌ
ض َع عالمةٌ لتَّأنيث املفرد"ك َق َام ْ
ب /والساكنة ٌ ُ

ﳍﳎﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔَّ

()79

( )92سيبويه ،الكتاب ،32/2،ابن مالك ،شرح التسهيل ،232/4،ابن هشام ،المغني.134/
( )91البقرة.134/
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األدوات الثنائية
ِ
ِ
تشع ِ
العلماء
ب آر ِاء
وقو ِعها ويف عملِها؛ مما َّأدى إىل ُّ
وحتتها ً
أيضا جمموعة من األحرف ُ
ختتلف يف أماكن ُ
ومفسرين ،ومنها:
من حناةٍ ومعربني ِّ

"أَ ْن"المفتوحة الهمزة:
وهي على أربعة ٍ
أوجه:
للمضارع )80(،وهي أم الباب وتعمل ظاهرة ومضمرة،
األول :أن تكو َن حرفاا مصدريًّا ناصباا
ِ
وتقع يف موضعني:
ِ
االبتداء ،فتكو َن يف موض ِع رفع ،نحو قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱَّ )81(،أن:
أحدهما:

حرف نصب ،وتصوموا :فعل مضارع منصوب ِبذف النون؛ ألنه من األفعال اخلمسة ،والواو :ضمري
متصل يف حمل رفع فاعل ،واملصدر املؤول من أن والفعل يف حمل رفع مبتدأ ،وخري :خرب املبتدأ ،قال
فالصوم خريٌ لكم"(.)82
النحاس" :ابتداء وخرب ،أي:
ُ
والثاني :بعد لفظ دال على معنى اليقين ،فتأيت يف:
ﱱ  )83(،املصدر املؤول من
أ /موضع رفع ،قال تعاىل:ﭐﱡﭐﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱﱎﱏ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ َّ
تكرهوا شيئًا ُمثَّ إما أن يكون مبعىن
أَ ْن والفعل يف حمل رفع اسم عسى ،قال الزخمشري ":وعسى أن ُ

فعال مبعىن مفعول كاخلبز مبعىن خمبوز،
وإما أن يكون ً
الكراهة على وضع املصدر موضع الوصف مبالغةَّ ،
()84

أي :وهو مكروه لكم".

ب /نصب ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﱏ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱﱱ ﱱ ﱱ ﱱَّ  )85(،املصدر املؤول من أَ ْن والفعل يف حمل
()86

نصب مفعول به.

( )20سيبويه ،الكتاب ،111/3،الزجاجي ،حروف المعاني ،52 /الزمخشري ،المفصل ،222 /المالقي ،رصف المباني ،113/المرادي،
الجنى الداني.219 /
( )21البقرة.124/
( )22إعراب القرآن.20/
( )23البقرة.212/
( )24الكشاف.119/1 ،
( )25النساء.22/
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ج/خفض )87(،قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱎﱏ ﱱَّ)88( ،املصدر املؤول من أَ ْن والفعل يف
()89

حمل جر ِبرف اجلر احملذوف"من" والتقدير :عجبُوا من جميء منذر منهم.
ِ
الثقيلة:
الوجهُ الثاني :أن تكو َن مخففةٌ من

ِ
بعد اجلُ ِ
اخلرب عند
قائم
االمسية ،كقو
مل
تقع َ
لك"علم ُ
ْ
االسم ُ
فاألصل أ ْن َ
ت أَ ْن زي ٌد ٌ
وترفع َ
ُ
"فتنصب َ
ُ

البصريني.

بينما ذهب الكوفيون إىل أهنا ال تعمل شيئًا؛ وحجتهم يف ذلك:
ثالثة ٍ
أن املشدَّدةَ َّإمنا عملَت ألهنا أشبهت الفعل املبين؛ لكوهنا على ِ
أَّ /
أحرف.
َ ْ
ْ
َ
ِ
األمساء ،و ِ
املخففة من عو ِ
ب /أهنا من عو ِ
امل األفعال
امل

ِ )90(.

قائم"
وشر ُط أمسها أن يكون ضمري شأن حمذوف ،كقو
لك"علم ُ
ْ
قائم" والتقدير"أنَّهُ" ومجلة"زي ٌد ٌ
ت أَ ْن زي ٌد ٌ
)92(:

قائم"( ،)91ورمبا ثبت كقول الشاعر
يف موضع رفع اخلرب،
أي"علم ُ
ْ
ت أنَّهُ زي ٌد ٌ
ك ِيف ِ
الر ِ
فَـلَو أنْ ِ
جاء َسألتِ ِيين
يوم َّ

ت ِ
ِ
ِ
يق
صد ُ
طََالقُك َملْ ْأْبَ ْل َوأنْ َ

الشاهد يف قوله":أنْ ِ
حمل نصب اسم أَ ْن ظاهر للضرورة ،واألصل احلذف.
ك" وقع الضمري"الكاف" يف ِّ
مفردا إال إذا جاءَ َّ
فيجوز األمران )93(،كقول
مذكًرا ُ
وشرط خربها أن يكو َن مجلةٌ ،وال جيوز أن يكون ً
()94

الشاعر:

يع
َنك َربِْي ٌع َو َغ ٌ
بِأ َ
يث َمر ٌ

أنك ُهناك تكو ُن الثِّماال
َو َ

فردا لكونه َّ
مذكًرا ،واألصل أن يكون مجلة.
بيع" فقد جاءَ خرب أ ْن املخفَّفة ُم ً
الشاهد يف قوله":بأنْك ر ٌ
( )22النحاس ،إعراب القرآن.120/
( )29ابن هشام ،المغني.35/
( )22ق.2/
( )21ابن عاشور ،التحرير والتنوير.291/22 ،
( )10انظر :اإلنصاف ،مسألة رقم(.)25
( )11بهاء الدين ابن عقيل ،شرح ابن عقيل.323/1،
( )12البيت بال نسبه ،انظر :ابن األنباري ،اإلنصاف ،121/ابن هشام ،المغني ،31/المالقي ،رصف المباني ،112/المرادي ،الجنى
الداني ،212/البغدادي ،الخزانة.422/5،
( )13ابن هشام ،المغني.31/
( )14البيت بال نسبة ،انظر :ابن هشام ،المغني ،31/ابن األنباري ،اإلنصاف،121 /و لجنوب بنت العجالن ،انظر :البغدادي ،الخزانة،
.429/5
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وخربها َّإما أن يكون:
قائم" ،وحنو قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱱ ﱱﱳ ﱴ ﱵ ﱱ ﱱَّ ،
أ /جملة اسمية :كقو
لك":علم ُ
ْ
ت أَ ْن زي ٌد ٌ
()96
احلمد هلل :مجلة امسية يف حمل رفع خرب.
احلمد هلل" ،ضمري الشأن :اسم أن حمذوف ،و ُ
والتقدير"أنَّهُ ُ
()95

ب /فعليةَّ :إما أن يكون فعلها متصرفًا أو غري متصرف.
فإن كان متصرفًا فالبُ َّد من فاصل بينها وبينه يف اإلجياب ،وهذا الفاصل قد يكون:
أ/قد أوالسين أوسوف ،قال تعاىل:ﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﳉﳊ ﳋ ﳌ َّ)97( ،مجلة"صد ْقـتَـنَا" من الفعل والفاعل
يقوم".
ت أَ ْن
واملفعول به يف حمل رفع خرب أن ،وكقو
لك"علم ُ
سيقوم ،وأَ ْن سوف ُ
ُ
ْ

ب /حرف نفي ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﱱﱘ ﱙ ﱱ ﱱ ﱱﱱَّ  )98(،لن حتصوه :مجلة فعليه يف حمل رفع خرب أن،
()99

أي :علم أنَّهُ ال يصح من ُكم ضبِ األوقات وال يتأتَّى حساهبا بالتعديل والتسوية.
ج /لو ،قال تعاىل :ﱡﭐﳕ ﳖ ﱱ ﳘ ﱱ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ َّ،

()100

كانوا :مجلة فعليه يف حمل رفع خرب أن ،وأكثر ماتقع بعد أفعال القلوب "ظن وأخواهتا" اليت تنصب
َّك
ت أن
ت أ ْن
ُ
ُ
اليقول وأن َ
اليقول ذاك ،وقد تَـيَـ َّقْن ُ
لم ُ
التفعل ذاك ،كأنه قال:أنَّهُ
مفعولني ،كقولك:قد َع ْ
ُ
فعل )101(،ونظريُ ذلك قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱَّ  )102(،أن املخففة من الثقيلة ،والسني ِع َوض
التَ ْ
()103
من ختفيفها وح ْذ ِ
ف امسها ،أي :علم أنَّهُ.
َ
ِ
ِ
ِ
باألمساء )104(،كقوله
لشبهه
للفصل؛
جامدا كنعم وبئس وليس وعسى ،فال حيتاج معه
و إذا كان الفعل ً

تعاىل :ﭐﱡﭐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖَّ  )105(،مبعىن"وأنَّهُ" أي ال جيازى إنسا ٌن إال مبا عمل )106(،وقوله تعاىل :ﱡﭐ ﱱ ﱱ
( )15يونس.10/
( )12النحاس ،إعراب القرآن.310/
( )19المائدة.113/
( )12المزمل.20/
( )11الكشاف.424/4 ،
( )100سبأ.14/
( )101سيبويه ،الكتاب ،125/3،الزجاجي ،حروف المعاني ،52 /المالقي ،رصف المباني ،115/المرادي ،الجنى الداني.219/
( )102المزمل.20/
( )103العكبري ،التبيان في إعراب القرآن.434/2،
( )104بهاء الدين ابن عقيل ،شرح ابن عقيل.322/1،
( )105النجم.31/
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ﲜ ﲝﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﱱﲨ ﱱ ﲪ ﱱَّ" )107(،وأن عسى" أن خمففة من الثقيلة ،وجيوز أن تكون
()108

مصدرية ،والتقدير :وأنَّهُ عسى.

ِ
ﱱ  )110(،قال
أي )109(،قال تعاىل:ﱡﭐﱯ ﱰ ﱱ ﱱ ﱳ ﱴﱵ َّ
الوجه الثالث :أن تكون م َف ِّسرةا بمنزلة ْ
اخلليل َّ
يد أن ُخت َرب
امشوا ،فأنت التُر ُ
طلق بَـنُو فُالن ِأن ُ
أن أن مبنزلة أي ،ألنَّك إذا قُ ْ
لت :انْ َ
َ
سيبويه:زعم ُ
)
111
(
اف من املشركني حنو العوام منهم فقالوا
انطلق األشر ُ
َّهم انطَلَ ُقوا باملشي ،ويف اآلية َّإمنا تريد َ
أنـ ُ
()112
ت "أن" معىن املشي.
هلم"امشوا واصربُوا على آهلتِ ُكم" أي :على عبادتِ ُكمَّ ،
ففسَر ْ
ُ
الوجه الرابع من وجوه أَ ْن :أن تكو َن زائدةٌ )113(،وهلا أربعةُ مواضع:
تقع بعد ملا ،وهو كثري )114(،قال تعاىل:ﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱﱪ ﱱ ﱱ ﱭ ﱮَّ  )115(،قال أبو
األول :أن َ
َّ
()116
ت"أن" بعد ملا وهو قياس مطرد".
حيان":ز َيد ْ
َّ
الثاني :أن تقع قبل لو ،كقوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱﱘ ﱙَّ " )117(،أن لو" قال العكربي" :أن" هنا
خمففة من الثقيلة ،و"لو" عِوض كالسني وسوف ،وقيل":لو" مبعىن "إن" وإن مبعىن الالم ،وليست
()118

الزمة".

ِ ()119
أ/مذكورا ،كقول املسيب بن علس
فعل القسم،
ا
أو قبل لو وبعد َ

)120(:

فَأَقْ ِسم أَ ْن لَو التَـ َقْيـنَا َوأَنتُ ُم

وم ِم َن الشَِّّر ُمظْلِ ُم
لكا َن لَ ُكم يَ ٌ

( )102النحاس ،إعراب القرآن.1052/
( )109األعراف.125/
( )102العكبري ،التبيان في إعراب القرآن.422/1،
( )101سيبويه ،122/3،الزجاجي ،حروف المعاني ،52 /الزمخشري ،المفصل ،222/المالقي ،رصف المباني ،112/المرادي ،الجنى
الداني.220/
( )110ص.2/
( )111سيبويه ،الكتاب،122/3 ،
( )112النحاس ،إعراب القرآن ،222/221/بتصرف.
( )113سيبويه ،الكتاب ،109/3،الزجاجي ،حروف المعاني ،51 /المالقي ،رصف المباني ،119/المرادي ،الجنى الداني.221/
( )114انظر :المراجع السابقة.
( )115العنكبوت.33/
( )112البحر المحيط.142/9،
( )119الجن.12/
( )112التبيان في إعراب القرآن.430/2،
( )111سيبويه ،الكتاب ،222/4 ،159/3،ابن هشام ،المغني ،42/المالقي ،رصف المباني ،119/المرادي ،الجنى الداني.221/
( )120انظر ،ابن يعيش ،شرح المفصل ،241/5،البغدادي ،الخزانة ،145/4 ،األشموني ،منهج السالك ،453/2 ،وهو :المسيب بن
ضلين في الجاهلية .وهو خال األعشى
علس بن مالك بن عمرو ابن قمامة ،من ربيعة بن نزار :شاعر جاهلي .كان أحد المقلّين المف َّ
ميمون ،وكان األعشى راويته،وقيل :اسمه زهير ،وكنيته أبو فضة ،انظر :الزركلي ،األعالم.225/9 ،
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الشاهد يف قوله" :فأقسم أن لو التقينا" حيث وقعت أن زائدة بعد فعل القسم وقبل لو.
ب /مترواكا ،كقول الشاعر

)121(:

العتِْي ِق
َوَما بِ ْ
احلُِّر أنْ َ
ت َوَال َ

نت ُحًّرا
َأما واهلل أ ْن لَو ُك َ

الشاهد يف قوله" :واهلل أن لو" فقد وقعت أن بعد فعل قسم حمذوف ،وقبل لو ،والتقدير"وأقسم واهلل أن
لو".
ِ
وخمفوضها ،وهو نادر،
الثالث :وقوعها بني الكاف

()122

وما تُوافِْيـنَا بَِو ْج ٍه ُم َق َّس ٍم
َويَ ً

()123

كقول الشاعر:

السلَ ْم
َكأ ْن ظَْبـيَ ٍة تَعطُو إىل َوا ِرِق َّ

الشاهد يف قوله" :كأن ٍ
ظبية" حيث وقعت أن زائدة بني اجلار "الكاف" واالسم اجملرور"ظبية".
والرابع :بعد إذا )124(،كقول أوس بن حجر

)125(:

فَأ َْم َهلَهُ َح َّىت إذا أ ْن َكأنَّهُ

اطي ي ٍد ِيف ُجلَِّة ِ
ِ
ارف
املاء َغ ُ
ُم َع َ

الشاهد يف قوله" :إذا أن كأنَّه" وقعت أن زائدة بعد إذا ،والتقدير":حىت إذا كأنَّهُ".
بدليل ِ
ِ
ِ
والصحيح يف الزائدةِ أهنا التعمل؛ ِ
باألفعالِ ،
دخوهلا على احلرفني" لو و َّ
كأن" يف
اختصاص َها
لعدم
ُ
ُ
ِ ()126
البيتني السابقني ،وعلى االس ِم "ظبية" يف ِ
البيت السابق.
ٍ
لمعان أخرى:
ت أَ ْن
وجاء ْ
َ
()127
الفراء
األول :أن تكو َن شرطيةٌ كإن المكسورة ،على مذهب الكوفيني فتجزم فعلني ،ومنه مارواه َّ
()128
أيضا على ِ
سبيل اجلز ِاء ،إال أنه
يف تفسري قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ َّ
ﱱ
فتحها فهو ً
فقال":من َ
( )121البيت بال نسبة،انظر :ابن هشام ،المغني،42/المالقي ،رصف المباني ،119/المرادي ،الجنى الداني ،222 /البغدادي ،الخزانة
.141/4
( )122ابن هشام ،المغني،42/المرادي ،الجنى الداني.222/
( )123قيل أنّ البيت لباعث بن صريم اليشكري ،ومنهم من نسبه ألرقم بن علباء اليشكري ،ولكعب بن أرقم ،ولزيد بن أرقم ،ولراشد
بن شهاب ،انظر ،ابن يعيش ،شرح المفصل،522/4،البغدادي ،الخزانة ،411 /10،وبال نسبة ،انظر :ابن هشام ،المغني،42/
األشموني ،منهج السالك.221/1،
( )124ابن هشام ،المغني.42 /
( )125البيت للشاعر في ديوانه ، ،تحقيق :محمد يوسف نجم ،بيروت(:دار بيروت1400 ،هـ1120-م) ،91،وانظر :ابن هشام،
المغني ،42/السيوطي ،الهمع.142/3 ،
( )122ابن هشام ،المغني ،42/المرادي ،الجنى الداني.222/
( )129انظر :المراجع السابقة.
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ِ
السائل فيعطى "،
الكالم قولك"إنَّهُ ليعجبين أن يَسأل
نَـ َوى أ ْن يكو َن فِ ِيه تقدمي وتأخري ،ومثله يف
ُ
ت أن مفتوحة فتجزم الفعلني ،فعل الشرط" تضل" وجوابه"فتُ ِّ
ذكر".
أي :إذا جاءَ ْ

()129

ضا )130(،قال تعاىل :ﱡﭐﱯ ﱰ ﱱ ﱱ ﱳﱴ ﱵ ﱱ ﱱ ﱱَّ (،)131
الثاني :النفي بمعنى"ال" كِإن المكسورة أي ا
()132
ت أن مبعىن ال يف النفي.
أي :أن ال تضلوا  ،حيث جاءَ ْ

َّم في إن المكسورة )133(،قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱎﱏ ﱱَّ
الثالث :معنى إ ْذ كما تقد َ
)135(.

 )134(،أي :إذ جاءهم

الرابع :أن تكون بمعنى َّ
لئال )136(،يف قوله تعاىل:ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱱ ﱳﱴ ﱵ ﱱ ﱱ ﱱ َّ

)137(.

َّ
أي:لئال تضلوا ،ولذلك صلحت"ال" يف موضع"أن" ،هذه حمنة:اسم مبعىن االمتحان
قال الفراء:
واالختبار،أي يتعرف به حال أن ومعناها ،ل"أن" إذا صلحت يف موضعها"لئال" و"كيال"
صلحت"ال"( ، )138والصواب عند ابن هشام يف املواضع السابقة أن تكون أن مصدرية ،وقبلها الم العلة
َّ
مقدرة.

()139

حرف نداء :لتنبيه المنادى.
(يا) ُ

()140

()141
حكما :جواز مد الصوت باأللف ماشئت )142(،قال
وهي لنداء البعيد حقيقة،
وحكما؛ ومعىن ً
ً
تعاىل:ﱡﭐﲤ ﲥ ﲦ ﱱ ﲨ ﱱﲪ ﱱ ﲬ ﱱ ﱱَّ )143(،وهي أم باب النداء ،وقد ينادى هبا القريب للتو ِ
كيد ،أو
ُ
ُ
( )122البقرة.222/
( )121على تقدير(ألن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى) واألصل :ألن تذكر إحداهما األخرى إن تضل) ،الفراء ،معاني
القرآن.149/
( )130ابن هشام ،المغني ،45/المرادي ،الجنى الداني.224/
( )131النساء192/
( )132النحاس ،إعراب القرآن.140/
( )133ابن هشام ،المغني ،45/المرادي ،الجنى الداني.225/
( )134ق.2/
( )135ابن هشام ،المغني ،45/المرادي ،الجنى الداني.225/
( )132المرجعان السابقان.
( )139النساء.192/
( )132معاني القرآن.222/
( )131المغني.45/
( )140الزجاجي ،حروف المعاني.11 /

11

تكون مشّتكة بني القريب والبعيد ،وقيل :بينها وبني املتوسِ ،ومنه قوله تعاىل:ﱡﭐ ﲰ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱﱱ ﱱ
َّر عند احلذف سواها )145(،كقوله
ﱱ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱَّ ( )144وهي أكثر أحرف النداء
ً
استعماال ،وهلذا اليقد ُ

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱﱱ ﱱ ﱱَّ )146(،أي :يايوسف ،حذف منه حرف النداء؛ ألنه منادى قريب.

()147

قال سيبويه :يا :تنبيه ،أال ترى أنَّك يف ِ
النداء ويف األمر كأنَّك تنبه املأمور".

()148

()149

قال الشماخ:

اس ِقيَاين قبل غارةِ سنجال
أَال يا ْ

ض ْر َن وآجال
وقَـْبل َمنايا قَ ْد َح َ

دخول"يا" لتنبيه املنادى احملذوف ، ،حيث جيوز أن يقدر بـ"يا هذان
الشاهد يف قوله ":أال يا اسقياين" ُ
()150

اسقياين".

وفي التنبيه أكثر ما يليها ثالثةُ أمور:
األول :النداء واألمر )151(،و منه البيت السابق.

الثاني :التمين )152(،ومنه قوله تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﱱ ﲨ ﱱ ﲪ ﱱ ﲬ ﱱ ﱱ ﱱﲰ ﱱ ﱱ ﱱ ﱱَّ

()153

()154

املنادى حمذوف ،وتقديره :ياقوم ليتين.

ب )155(،كقول الشاعر:
الثالث :التقليل ،قبل ُر َّ

()156

ٍ
فاحش
ك
يَ ُار َّ
ب ذي لُ ُقح بِبَابِ َ

َّاس جاعُ وأجدبُوا
ٍ
هاع إذ ما الن ُ

( )141الزمخشري ،المفصل ،225/ابن مالك ،شرح التسهيل ،242/3،ابن هشام ،المغني.421/2،
( )142المالقي ،رصف المباني.513/
( )143البقرة.35/
( )144هود.51/
( )145انظر :ابن هشام ،المغني ،421/المالقي ،رصف المباني ،515 /المرادي ،الجنى الداني ،354،355/بتصرف.
( )142يوسف.31/
( )149الزمخشري ،الكشاف.341/2،
( )142الكتاب.224/4،
( )141البيت للشاعر في ديوانه ،الهادي ،صالح الدين ،ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني ،حققه :صالح الدين هادي ،مصر(:دار
المعارف) ،452،انظر :سيبويه ،الكتاب ،224/4،ابن يعيش ،شرح المفصل.41/5 ،
( )150انظر :المراجع السابقة.
( )151ابن مالك ،شرح التسهيل ،421/3،المرادي ،الجنى الداني.355/
( )152ابن مالك ،شرح التسهيل ،421/3،ابن هشام ،المغني.352/
( )153النساء.93/
( )154العكبري ،التبيان في إعراب القرآن.212/1،
( )155ابن مالك ،شرح التسهيل ،421/3،المرادي ،الجنى الداني.352/
( )152البيت بدون نسبة ،انظر :ابن مالك ،شرح التسهيل ،120/1،السيوطي ،الهمع.201/1،
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ب" لتنبيه املنادى .
"ر َّ
له":يار َّ
ب" حيث جاءت "يا" قبل ُ
الشاهد يف قو ُ
اد المرادي ،تقع يا للتنبيه قبل:
وز َ

()157

أ /الدعاء ،كقول الشاعر:

()158

يَا لعنَةُ اهللِ واألقوِام كلِّهم

الصاحلني على ِ
مسعان من جا ٍر
و َّ َ

ت "يا" للتنبيه قبل الدعاء.
الشاهد يف قوله" :يالعنة" حيث جاءَ ْ
ب/حبَّذا ،كقول جرير:

()159

الر ِ
يان َمن كانَا
وحبَّ َذا
ساكن َّ
َ
ُ

الر ِ
يان من ٍ
جبل
يا حبَّذا َجبل َّ
ت"يا" للتنبيه قبل حبذا.
"يا حبذا" حيث جاءَ ْ

دت في سورةِ العلق من ربع يس:
ور ْ
ومن األمثلة على األدوات األحادية والثنائية والتي َ
عدد ما ورد في سورة العلق من األدوات األحادية والثنائية.
أوال /األدوات األحادية.
ا
األداة
اهلمزة

معنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاها
استفهاميةٌ لألم ِر والتعجب

التوبيخ واإلنكا ِر
استفهاميةٌ للتقري ِر و ِ
المجموع

العدد
3

ت فيها
ورد ْ
اآليات اليت َ
13،11،9

1

14

4

ِ
لالستعانة
جر
حرف ٍّ
ُ
ِ
لإللصاق
جر
حرف ٍّ
ُ

1

4

2

14،12

( )159الجنى الداني.352،359/
( )152البيت بدون نسبة انظر :ابن يعيش ،شرح المفصل،325/1،ابن هشام ،المغني ،430/المالقي ،رصف المباني،514 /المرادي،
الجنى الداني ،352/البغدادي ،الخزانة.119/11،
( )151البيت للشاعر في ديوانه  ،413/انظر ،ابن يعيش ،شرح المفصل ،402/4،المرادي ،الجنى الداني .359/البغدادي ،الخزانة،
.119/11
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الباء

ِ
لالستعانة أو املصاحبة أو مبعىن على أو زائ ٌد
جر
حرف ٍّ
ُ
ِ
ِ
اإللصاق
لالستعانة أو
جر
حرف ٍّ
ُ
المجموع

1

1

1

15

5

ضمريٌ يف حمل رفع فاعل
ِ
حروف املضارعةِ
من

3

13،11،9

1

19

المجموع

4

السني

حرف استقبال و تسويف
ُ

1

الفاء

حرف استئناف
ُ

الكاف

ضمري يف حمل جر باإلضافةِ
ٌ

الالم

واقعةٌ يف جو ِ
اب قسم حمذوف للتوكيد
حرف ٍ
جزم
ُ
املزحلقة للتو ِ
كيد

التاء

المجموع

1
1

المجموع

اهلاء

الواو

17

1
3

المجموع
موطئةٌ جلو ِ
اب قسم حمذوف

النون

18

8،3،1

3
1

15

1

15

1

17

1

6

4

المجموع
ِ
حروف املضارعةِ
من

2

18،15

للتوكيد

1

15

المجموع

3

حمل نصب مفعول به
ضمريٌ يف ِّ
حمل جر باإلضافةِ
ضمريٌ يف ِّ
المجموع

3

19،15،7

1

17

4

حرف ابتداء للحال واالقّتان
ُ
حرف ٍ
عطف
ُ
المجموع

1

3

3

19،13

4
22

الياء

ِ
حروف املضارعةِ
من

7

المجموع

7

17،15،14،9،6،5

موضعا.
بل َغ مجموع عدد مواضع األدوات األحادية الواردة في سورة العلق40 :
ا
ثانياا /األدوات الثنائية.
األداة

أل

معناها
ِ
للمبالغة والكمال
جنسيةٌ
جنسيةٌ لتعر ِ
يف املاهية

العدد
2

ت فيها
ورد ْ
اآليات اليت َ
11،3

4

18،12،4،2

2

6،5

1

8

1

15

3

9،4،1

عهديةٌ ذكريةٌ
ِ
املخاطب
نائبةٌ عن ضم ِري
ِ
الغائب
نائبةٌ عن ضم ِري
زائدةٌ للتزيني اللفظي

13

المجموع

أن

حرف مصدري

1

إن

المجموع
ُ ٍ
جازم
حرف شرط ٌ
المجموع

1
3

أو

حرف عطف
ُ

1

ال
مل
ما

3

المجموع
حرف ٍ
جزم
ُ
المجموع
حرف ٍ
جزم
ُ
المجموع

3

موصول
اسم
ٌ
ٌ

1

7
15،13،11
12

1
1

19

1
3

1

المجموع

23

15،14،5
5

ِ
ِ
البتداء ِ
املكانية
الغاية
جر
حرف ٍّ
ُ

ِم ْن

1

المجموع

2

1

موضعا.
بل َغ مجموع عدد مواضع األدوات الثنائية الواردة في سورة العلق24 :
ا
سورة العلق ،من السوِر المكية ،وعدد آياتها :تسع عشرة آية.
اآلية

األدوات
االمسية

إعراهب ـ ـ ــا

1

ك
ربِّ َ

الفتح يف حمل جر
مبين على ِ
الكاف /ضمريٌ
ٌ
متصل ٌ
ِ
باإلضافة.

2
3

ك
ا ْقـَرأ وربُّ َ

الفتح يف حمل جر
مبين على ِ
الكاف /ضمريٌ
ٌ
متصل ٌ
ِ
باإلضافة.

( )120التبيان في إعراب القرآن.421/2 ،
( )121ابن عاشور ،التحرير والتنوير.432/30 ،
( )122الفراء ،معاني القرآن.119/

24

األدوات
احلرفية
ا ْقـَرأ باس ِم

معناه ـ ـ ــا

ِ
للمصاحبة مبعىن مع ،أو
جر
حرف ٍّ
الباءُ /
زائدة عند العكربي )160(،بينما ابن عاشور
ذكر َّأهنا تأيت على وجوه :األول/
لالستعانة ،أي :قل باس ِم اهلل ،والثاين/
إليك
وحى َ
للمصاحبة ،أي :اقرأ ما سيُ َ
مصاحبًا قراءَتك اسم ربِّك ،والثالث /مبعىن
ك ،أي :على
على ،أي :اقرأ على اسم ربِّ َ
ِِ ()161
الَّذي خلَ َق إذنه.
أل /زائدةٌ للتزيني اللفظي ،وهو :أ ََّول ما
ِ ()162
ُنزل على النيب من القرآن.
أ َ
خلق اإلنسا َن أل /جنسيةٌ لتعر ِ
يف املاهية.
َ
ِ
ِ
البتداء ِ
من ٍ
املكانية.
الغاية
جر
علق
حرف ٍّ
منُ /
ِ
للمبالغة و ِ
الكمال ،واألكرم:
أل /جنسيةٌ
األكرمُ
كل
الذي لهُ الكمال يف زيادة كرمه على ِّ
كرم ،ينعم على عبادهِ النعم اليت ال ُحتصى،

الَّذي علَّ َم
بال َقلَ ِم

4

وحيلم عنهم فال يعاجلهم بالع ُق ِ
وبة مع
ُ ُ
ُ
ِ
وجحودهم ِ
لنعم ِه ،ويقبل توبتهم
كفرهم
ِ
عنهم فليس لكرم اهلل سبحانه غايةٌ
ويتجاوز ُ
()163
وال أمد.
أل /زائدةٌ للتزيني اللفظي.
ِ
جر
لالستعانة ،وأل /جنسيةٌ
حرف ٍّ
الباءُ /
()164
لتعر ِ
يف املاهية ،أي :علَّم الكتابة.

ِ
السكون يف حمل نصب
مبين على
اسم
ٌ
ماٌ /
موصول ٌ
مفعول به ٍ
ثان.

علَّ َم اإلنسا َن أل /عهديةٌ ذكريةٌ.
ما مل يعلم مل /حرف ٍ
ِ
للمضارعة.
جزم ،والياء يف يعلم/
ُ
ْ
َّ
إن اإلنسا َن أل /عهديةٌ ذكريةٌ.
الالم /املزحلقة للتوكيد ،والياء يف يطغى/
لَيَطْغَى
ِ
للمضارعة.

7

أ ْن رء ُاه

مبين على الضم يف حمل نصب
اهلاء /ضمريٌ
ٌ
متصل ٌ
مفعول به.

استغىن أن /حرف مصدري مهمل.
أ ْن رءاهُ َ

8

ك
إىل ربِّ َ

الفتح يف حمل جر
مبين على ِ
الكاف /ضمريٌ
ٌ
متصل ٌ
ِ
باإلضافة.

9

ت
أَرءَيْ َ

الفتح يف حمل رفع
مبين على ِ
التاء /ضمريٌ
ٌ
متصل ٌ
فاعل.

10

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

5

يعلم
ما مل ْ

6

الُّر ْج َعى
ت الَّذي
أَرءَيْ َ
يَـْنـ َهى

ــــــــــــــــ

( )123الزمخشري ،الكشاف.522/4 ،
( )124الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه.223/5 ،
( )125الزمخشري ،الكشاف.529/4 ،
( )122ابن كثير المصباح المنير .1520

25

أل /نائبةٌ عن ضم ِري املخاطب ،أي :مبعىن
()165
الرجوع.
ُ
اهلمزة /استفهاميةٌ لألم ِر والتعجب ،وأل يف

الذي /زائدةٌ للتزيني اللفظي.
ِ
حروف املضارعةِ ،وقوله
الياء /من
ت يف أيب
ت الَّذي يَـْنـ َهى} ،نَـَزلَ ْ
تعاىل{:أ ََرءَيْ َ
يتوع ْد النيب حممد – صلى
جهل ،وقد كان َّ
اهلل عليه وسلم -يف ُم َّ
صاله ،فيؤذيه،
()166
وينهاه.
ــــــــــــــــ

11

ت
أَرءَيْ َ

الفتح يف حمل رفع
مبين على ِ
التاء /ضمريٌ
ٌ
متصل ٌ
فاعل.

12

13

ت
أَرءَيْ َ

الفتح يف حمل رفع
مبين على ِ
التاء /ضمريٌ
ٌ
متصل ٌ
فاعل.

14

ت ْإن كا َن اهلمزة /استفهاميةٌ لألم ِر والتعجب ،إن/
أَرءَيْ َ
ُ ٍ
جازم.
حرف شرط ٌ
ِ
للمبالغة و ِ
الكمال.
على اهلَُدى أل /جنسيةٌ
حرف ٍ
عطف للتقسي ِم.
ْأو أ ََمَر
أوُ /
ِ
لإللصاق املعنوي ،وأل يف
جر
بالتَّـ ْق َوى
حرف ٍّ
الباءُ /
التقوى /جنسيةٌ لتعر ِ
يف املاهية.
ت ْإن اهلمزة /استفهاميةٌ لألم ِر والتعجب ،إن/
أَرءَيْ َ
ُ ٍ
ب َّ
َّ
جازم.
وتوىل
حرف شرط ٌ
كذ َ
علم ب َّ
أن
أَ َمل يَ ْ

اهلل يرى

15

يَـْنتَ ِه

مبين على الكس ِر يف حمل نصب
اهلاء /ضمريٌ
ٌ
متصل ٌ
مفعول به.

( )129الفراء ،معاني القرآن ،112/أبو حيان ،البحر المحيط.410/2 ،
( )122إعراب القرآن.1344/
( )121الزمخشري ،الكشاف.529/4 ،
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كال لَئِن مل
يَـْنتَ ِه
لنَ ْسفعا

اهلمزة /استفهاميةٌ للتقرير وللتوبيخ
واإلنكار ،ومل /حرف ٍ
جزم ،والياء يف يعلم/
ُ
ِ
جر
حرف ٍّ
للمضارعة ،والباء يف بأنُ /
ِ
لإللصاق املعنوي.
ِ
حروف املضارعةِ ،أي :أمل يعلم
الياء /من
أبو جهل َّ
بأن اهلل تعاىل يراهُ ويعلم
()167
فعلهُ.
اب قسم حمذوف للتو ِ
الالم /موطئة جلو ِ
كيد،
شرط جازم ،ومل /حرف ٍ
حرف ٍ
جزم.
ُ
وإنُ /
ٌ
ِ
حروف املضارعةِ.
الياء /من

الالم /واقعة يف جو ِ
اب القسم احملذوف
ِ
ِ
للمضارعة،
نسفع ْن/
للتوكيد ،والنون يف َ
والنون الثانية /للتو ِ
كيد ،قال النحاس":
"لنسفعا" الوقف عليه باأللف فرقًا بينهُ وبني
ً
النون الثقيلة" )168(،والسفع :القبض على
()169
الشيء وجذبه بش ّدة.
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ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ
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ناديهُ

مبين على الضم يف حمل جر
اهلاء /ضمريٌ
ٌ
متصل ٌ
ِ
باإلضافة.

18

بالنَّاصيةِ

جر لالستعانة )170(،أو
حرف ٍّ
الباءُ /
ِ
لإللصاق احلقيقي )171(،وأل /نائبةٌ عن
ضم ِري الغائب ،أي ناصيته ،والناصية:
لنأخذن بالن ِ
َّ
َّاصية إىل
مقدِّمة الرأس ،أي:
النَّا ِر )172(،أي :ناصية النَّاهي عن عبادة
()173
اهلل.

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

فَـ ْليَدعُ ناديهُ
سنَ ْدعُ
الَّزبانيةَ
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ِ
تُط ْعهُ

مبين على الضم يف حمل نصب
اهلاء /ضمريٌ
ٌ
متصل ٌ
مفعول به.

( )190صافي ،الجدول في إعراب القرآن.390/15 ،
( )191قباوة ،اإلعراب المنهجي للقرآن.1331/5 ،
( )192الفراء ،معاني القرآن.112/
( )193أبو حيان ،البحر المحيط.410/2 ،
( )194األخفش ،معاني القرآن.522/
( )195الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه.223/5 ،
( )192الزمخشري ،الكشاف.522/4 ،
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ِ
َّ
كال ال تُط ْعهُ
اس ُج ْد و َِ
ب
اقّت ْ
وْ

الالم /حرف ٍ
جزم ،والياء يف يدع/
ُ
()174
ِ
للمضارعة ،أي :عشريتهُ.

حرف استقبال و تسويف ،والنون
السنيُ /
ِ
للمضارعة.
يف ندع/
أل /جنسيةٌ لتعر ِ
يف املاهية ،والزبانية هم:
ِّداد ،وهم يف اآلية
الغالظ الش ُ
()175
املالئكة.
ال /حرف ٍ
جزم ،والتاء يف تطعه/
ُ
ِ
للمضارعة ،أي :اثبت يا حممد على ما
ودم على
أنت عليه من عصيان أبو جهلُ ،
َ
()176
ك.
سجودكَّ ،
وتقرب إىل ربِّ َ

الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتمة
احلمد هلل وكفى ،والصالة والسالم على النيب املصطفى حممد بن عبداهلل –صلى اهلل عليه وسلم -وعلى
آله وصحبه أمجعني.
كثريا من املعاين والوظائف واليت من خالهلا ميكن حيدث التوازن السليم بني اجلمل أو
األدوات ُ
حتمل ً
أيضا على التناغم والّتابِ وإيصال املعىن املراد للقارئ.
الفقرات ،وهي تساعد ً

الدراسة إىل
ت ِّ
ومن خالل العملية اإلحصائية يف دراسة األدوات األحادية والثنائية يف ربع يس َّ
توصلَ ْ

جمموعة من النتائج:

ت فيها أداة "اهلمزة" استفهامية أو للمضارعة230 :
أوًالَ :
كر ْ
بلغ جمموع ما َ
ورد من املواضع اليت ذُ َ
موضعا.
ً

ت فيها أداة "الباء" على اختالف معانيها كاملصاحبة
كر ْ
ثانيًا :بلغ جمموع ما َ
ورد من املواضع اليت ذُ َ
موضعا.
واالستعانة واإلضافة واإللصاق وغريهاً 648 :

موضعا.
كر ْ
ثالثًا :بلَغ جمموع ما َ
ت فيها أداة "التاء" امسية كانت أو حرفيةً 1309 :
ورد من املواضع اليت ذُ َ
ت فيها أداة "السني" حرف استقبال أو تسويف39:
ابعاَ :
كر ْ
بلغ جمموع ما َ
رً
ورد من املواضع اليت ذُ َ

موضعا.
ً

ت فيها أداة "الفاء" عاطفة كانت أو استئناف أو
خامساَ :
كر ْ
بلغ جمموع ما َ
ورد من املواضع اليت ذُ َ
ً
موضعا.
اعّتاض أو ربِ أو زائدةً 882 :
ت فيها أداة "أل" على اختالف معانيها للجنسية أو
سادساَ :
كر ْ
بلغ جمموع ما َ
ً
ورد من املواضع اليت ذُ َ
موضعا.
العهدية أو نائبة عن موصول أو ضمري أو زائدةً 2836 :

ت فيها أداة "أ ْن" ناصبة كانت أو تفسريية أو مصدرية أو
سابعاَ :
كر ْ
بلغ جمموع ما َ
ً
ورد من املواضع اليت ذُ َ

موضعا.
زائدةً 122 :
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هذا واهلل أعلم ،إن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان

التوصيات
توصلَت إليه الباحثة من نتائج هناك جمموعة من التوصيات اليت من أمهها:
ومن خالل ما َّ
ِ
 يُ ُّ
اجملاالت ،فآيات
ومنبعا ال ينضب ل ُك ِّل الدَّارسني يف خمتلف
فسيحا ً
عد القرآن الكرمي ميدانًا ً
كل ما حيتاج له الدَّارس.
القرآن تتنوع وتشتمل على ِّ

كثريا من املعاين والوظائف واليت من خالهلا ميكن حيدث التوازن السليم بني
 األدوات ُ
حتمل ً

أيضا على التناغم والّتابِ وإيصال املعىن املراد للقارئ ،لذلك
اجلمل أو الفقرات ،وهي تساعد ً

البد للد ِ
َّارس أن يكون على علم مبعان األدوات املختلفة حىت يتمكن من استخدامها
االستخدام السليم.

 هذه األطروحة تشتمل على خمتلف األدوات اليت حتمل العديد من املعاين يف الكثري من اآليات
الدراسة ،لذلك ميكن لل ّدارسني أن جيدوا فيها العديد من األمثلة اليت ميكن أن تعينهم يف
حمور ِّ
دراستِ ِهم.

أيضا للدَّارسني أن جيدوا بعض األدوات اليت خرجت من معناها احلقيقي إىل ٍ
معان أخرى
 ميكن ً
لتحقيق الغاية املنشودة من هذا املعىن.

هذا واهلل أعلم ،وصلى اهلل على نبينا حممد-صلى اهلل عليه وسلم -وعلى آله وصحبه.

21

المصادر والمراجع
 األخفش ،أبو احلسن سعيد بن مسعدة ،معاني القرآن ،حتقيق :هدى حممود ،القاهرة(:مكتبة
اخلاجني ،ط1431 ،2هـ2010-م).
 األنباري ،أبو بركات ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ،حتقيق:
جودة مربوك ،راجعه :رمضان عبد التواب ،القاهرة(:مكتبة اخلاجني ،ط2002 ،1م).
 البغدادي ،عبدالقادر عمر ،خزانة األدب ولب لسان العرب ،حتقيق :عبدالسالم هارون،
القاهرة( :مكتبة اخلاجني ،ط1427 ،4هـ2006-م).
 البياين ،عادل جاسم ،شعر قيس بن زهير( ،مطبعة اآلداب يف النجف األشرف1973 ،م).
 أبو متام ،حبيب بن أوس ،ديوان الحماسة  ،شرحه وعلَّق عليه :أمحد بن حسن ،بريوت-
لبنان( :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ1998-م).
 التهاوين ،حممد علي ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حتقيق :علي دحروج،
بريوت-لبنان( :مكتبة لبنان ناشرون ،ط1996 ،1م).
 اجلوهري ،إمساعيل بن محاد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد عبدالغفور
عطار( ،دار العلم للماليني ،ط1990 ،4هـ).
 حسان ،متام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،القاهرة( :عامل الكتب ،ط1430 ،6هـ-
2009م).
 أبو حيان ،حممد بن يوسف ،البحر المحيط ،بريوت -لبنان(:دار الكتب العلمية ،ط،3
2010م).
 راجح ،حممد كرمي ،احلليب ،عبدالرزاق ،إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب ،إعداد :أمين
عبدالرزاق شوا ،دمشق-بريوت( :دار ابن كثري ،ط1424 ،2هـ2003-م).

30

 سيبويه ،أبو بشر ،عمرو بن عثمان بن قنرب ،الكتاب ،حتقيق وشرح :عبدالسالم حممد هارون،
ط ،4القاهرة( :مكتبة اخلاجني2004 ،م).
 ابن الشجري ،هبة اهلل بن علي ،حتقيق :حممود حممد الطناحي ،أمالي ابن الشجري ،القاهرة:
(مكتبة اخلاجني ،ط1435 ،2هـ2014-م).
السري ،معاني القرآن وإعرابه ،حتقيق :عبداجلليل شليب،
 الزجاج ،بو إسحق إبراهيم بن ِّ
القاهرة( :دار احلديث1424 ،هـ2004-م).
 الزجاجي ،أبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق ،حروف المعاني ،حتقيق :علي توفيق احلمد،
األردن(:دار األمل2009 ،م).
 الزركلي ،خري الدين ،األعالم ،بريوت-لبنان( :دار العلم للماليني).
 الزخمشري ،حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه
التأويل ،بريوت( :دار الكتاب العريب1429 ،هـ2008-م).
المفصل ،صيدا -بريوت(:املكتبة العصرية ،ط1427 ،1هـ-
 الزخمشري ،أبو القاسم،
ّ
2006م).

 السيوطي ،جالل الدين ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،شرح وحتقيق :عبدالسالم
حممد هارون،عبدالعال سامل مكرم ،القاهرة( :عامل الكتب1421 ،هـ2001-م).
 السيوطي ،جالل الدين ،اإلتقان في علوم القرآن ،حتقيق :مركز الدراسات القرآنية ،وزارة
الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد السعودية( :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف1426،هـ).
 صايف ،حممود ،الجدول في إعراب القرآن ،دمشق-بريوت(:دار الرشد ،ط1416 ،3هـ-
1995م).
 صالح الدين ،ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني ،حققه :صالح الدين هادي ،مصر(:دار
املعارف).
 ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير( ،الدار التونسية للنشر1984 ،م).
31

 ابن عقيل ،هباء الدين ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تأليف :حممد حمي الدين،
صيدا-بريوت( :املكتبة العصرية).
 العكربي ،أبو البقاء عبداهلل بن احلسني ،التبيان في إعراب القرآن ،وضع حواشيه :حممد
حسني مشس الدين ،بريوت-لبنان(:دار الكتب العلمية ،ط2010 ،2م).
 ابن فارس ،أمحد ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبدالسالم هارون( ،دار الفكر1399 ،هـ-
1979م).
 الفراء ،حيىي بن زياد ،معاني القرآن ،حتقيق :أمحد يوسف النجايت ،حممد النجار ،عبدالفتاح
الشليب ،مصر(:دار املصرية للتأليف والّتمجة ،ط.)1
 ابن كثري ،إمساعيل بن عمر ،المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير ،إعداد مجاعة من
العماء بإشراف :صفي الرمحن املباركفوري ،الرياض(:دار السالم للنشر والتوزيع،ط،1
1420هـ1990-م).
 املالقي ،رصف المباني في شرح حروف المعاني ،حتقيق:أ.د :أمحد حممد اخلراط ،دمشق:
(دار القلم ،ط1435 ،4هـ2014-م).
 ابن مالك ،مجال الدين حممد بن عبداهلل ،شرح التسهيل ،حتقيق :حممد عبدالقادر ،طارق
فتحي ،بريوت-لبنان(،دار الكتب العلمية ،ط.)2009 ،
 جممع اللغة العربية مبصر ،المعجم الوسيط ،القاهرة( :مكتبة الشروق الدولية ،ط،4
1429هـ2008-م).
 املرادي ،احلسن بن قاسم ،الجنى الداني في حروف المعاني ،حتقيق :فخر الدين قباوة-
حممد ندمي فاضل ،بريوت-لبنان( :دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1هـ1992-م).
 ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب ،بريوت( :دار صادر).

32

 النحاس ،أبو جعفر أمحد بن حممد ،إعراب القرآن ،اعتىن به الشيخ :خالد العلي ،بريوت-
لبنان(:دار املعرفة ،ط1432 ،3هـ2011-م).
 ابن هشام ،األنصاري ،المغني ،صيدا -بريوت(:املكتبة العصرية1425 ،هـ2005-م).
َّم له ووضع حواشيه :اميل بديع
 ابن يعيش ،أبو البقاء يعيش بن علي ،شرح المفصل ،قد َ
يعقوب ،بريوت-لبنان( :دار الكتب العلمية ،ط2011 ،2م).

33

