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 المستخلص
وعلى آله وصحبه وسلم،  -وسلمصلى اهلل عليه -احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم على نبينا حممد

 وبعد:

وظائف األدوات األحادية والثنائية في ربع يس من القرآِن الكريِم حتمل هذه األطروحة عنوان:" 
"، وهي دراسة وصفية حتليلية إحصائية، جاءت يف صورِة جدوٍل يف مقدِّمة كل وأثرها على المعنى

 سورة.

وتربز أمهية هذه الدِّراسة يف استخالص املعاين املختلفة اليت حتملها كل أداة يف اآليات القرآنية، مع  
 الوقوف على آراء النحاة واملعربني واملفسرين وبيان أثر هذه األدوات على املعاين.

 وتقع هذه الدراسة يف مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة: 

تشتمل على: أمهية املوضوع ومشكلة البحث، وأهدافه، وتساؤالته، ومنهج الدراسة،  المقدمة
 والدراسات السابقة، وفصول الدراسة.

 وفيه: تعريف األداة يف اللغة واالصطالح مع ذكر أنواعها. والتمهيد 

لياء، ماعدا من اهلمزة وحىت ا األدوات األحادية: ويشتمل على "الدِّراسة النظرية" وفيه: الفصل األول
مجيعها ، ما عدا إذ وأم وبل، مع تقدمي شرح مفصَّل لكل أداة ومعانيها،  واألدوات الثنائيةالفاء والواو، 

 وتوضيح آراء النحاة وموقفهم من كل أداة مدعَّمة باألدلِة املختلفِة.

ور الدِّراسة، بداية جبزء : "الدِّراسة التطبيقية" وتشتمل على مثانية أجزاء من القرآن الكرمي حمالفصل الثاني
يس وانتهاًءا جبزء عمَّ، تتم دراسة كل سورة بوضع جدول يُضمُّ مجيع األدوات األحادية والثنائية اليت 

ورَدْت فيها، مث وضع دراسة حتليلية جلميع آيات السورة، مع إعراب مفصَّل لُكلِّ األدوات وبيان معانيها 
 وموقف العلماء منها.

تمَلْت على أهم النتائج والتوصيات اليت توصََّلْت إليها الدِّراسة، وتنتهي الدراسة : اليت اشالخاتمة 
 بالفهارس الفنية.



 

3 
 

 

 

 المــــقدمـــــــة

احلمُد هلل الذي علََّم بالقلِم، علَّم اإلنساَن ما مل يعلم، والصَّالُة والسَّالُم على رسوِلِه اهلادي املعلم، نبينا 

 وعلى آِلِه وصحِبه. -وسلمصلى اهلل عليه –حممد 

يعدُّ القرآُن الكرمُي رسالُة اإلسالم  اخلالدة إىل اخللِق عامة من إنس وجن، وهو احُلجَُّة الباقيُة إىل قياِم     

 السَّاعِة، وقد قام العلماُء بدراساٍت كثرية يف كافِة اجملاالِت على كتاِب اهلِل العظيم.

ِِ ّتَّ الوتأيت أمهيُة األدواِت من أمهيِة    اب
ُ
يف  الئقالَّ اإِلعرايب ها عِ وضِ  مَ يف  لمةٍ كَ لِّ  ووضع كُ  يف الكالمِ  حكمِ امل

ِِ ، النَّحِو الَعريب قوماتِ أهم مُ  ، وهذا الّتابِ أحداجلملةِ  لذا حِرَص علماُء العربية على اختياِر أدواِت الرب

ناسبِة حىت يستقيم املعىن.
ُ
 امل

نُّحاِة القدماِء واحملدثني، إال أن بعَضهم نسَب إليها مصطلح حروف وقد ورَد مصطلُح األداِة عند ال     

 املعاين؛ لإلشارِة إىل وِظيفِتها النَّحويِة والداللية الَّيت ال تتضح إال من خالِل السياق.

ــ: ــ ــ ـــ ــ  ومن ُمنطلِق هذِه األمهيِة لألدواِت وقَع االختياُر على موضوِع البحِث املعنون بـــ

 " دواِت األحاديِة والثنائيِة في ربِع يـس من القرآِن الكريِم وأثُرها على المعنىوظائُف األ"

و هذه الدِّراسُة ال تعدُّ األوىل من نوِعها، بل إنَّ هناك عدًدا من الرسائِل تناوَلْت بعَض األدواِت األحاديِة 

أو الثنائيِة أو الثالثيِة ُمتفرِّقة، لذلك فإنَّ هذه الّدراسَة تتميـَُّز عن الدراساِت األخرى من حيث اإلملاِم 

جلزِء حمور الدِّراسِة، والوقوِف على موقعها اإلعرايب، مع توضيِح جبميِع األدواِت األحاديِة والثنائيِة يف ا
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ِِ اآلياِت بعِضها  وظيفِة كلِّ أداٍة يف كلِّ آيٍة ورَدْت فيها، وبياِن أثِر ذلك على املعىن، والَعمِل على رَب

حاديِة، و)أْم ببعٍض، ووضع إحصائيٍة كاملٍة لُكِل تلك األدواِت، باستثناِء األداتني )الواو والفاء( من األ

 وبْل وإْذ( من الثنائيِة؛ حيث متَّت دراستها يف دراساٍت مستقلة.

: األولواعتمدت الدِّراسة على املنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي، وجاَءْت يف مقدمة ومتهيد وفصلني ،

تمل على مثانية أجزاء : الدِّراسة التطبيقية، وتشوالثاينالدراسة النظرية، وفيها: األدوات األحادية والثنائية، 

 من القرآن الكرمي، واخلامتة وفيها: أهم النتائج والتوصيات اليت توصََّلْت إليها الدراسة.

 أهمية الموضوع:

تُعدُّ اللغُة العربيُة من أروِع اللغاِت يف الفصاحِة والبياِن، وكتاُب اهلِل هو خرُي شاهٍد على ذلك، لذا  فإهنا 
عِض األحياِن، ولإلجياِز يف أحياٍن أَُخر، ومن هنا تتضُح أمهّيُة استخداِم األدواِت يف متيُل إىل الّتوسُِّع يف ب

جماِل اإلجياِز أو التوسُِّع يف اللغِة عنَد احلديِث أو الكتابِة والّتعبرِي ، ومن هنا جاَءْت أمهية استخدام 
 حُمكٍم. األدوات للتعبرِي عن كلمٍة يف مجلٍة أو نصٍّ حىت ُيصبَح يف صورِة نسيجٍ 

 مشكلة البحث:

تتجلى مشكلُة البحث يف حُماولِة تتبِع مجيعِ األدواِت األحاديِّة والثنائيِة يف ربِع يس من القرآِن الكرمِي، 

والوقوِف على وظائِفها النَّحويِة والدالليِة، مع بياِن أثِر ذلك على املعىن، وحُماولِة التعرُِّف على  سبِب 

 ني يف معاين األدوات يف اآليات املختلفة. اختالف النحاة أو املعرب
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 هيدــــــــتمال

أدرك النحاة أمهية األدوات وتنبـَُّهوا على الوظيفة اليت تؤديها يف الكالِم، فخصوها جبزء من الدراسة، 
فاستخرجوا أحكامها ومعانيها واستعماالهتا من خالل الّتكيب النحوي، وتشعََّبْت الدراسات وتوسََّعْت 

القرآن الكرمي وكتب التفسري واحلديث واألشعار وغريها، حىت أنَّ هناك كتب ختصََّصْت يف دراسِة يف 
األدواِت وكل مايتعلق هبا من معاٍن واستعماالت ووظائف حنوية ومنها: حروف املعاين للجاجي، واملغين 

اين يف ح  روف املعاين للمرادي.البن هشام، رصف املباين يف شرح حروف املعاين للمالقي، واجلىن الدَّ

 تعريف األداة في اللغة:

ا: اآللة الصغرية، كاليت يستخدمها صاحب احلرفة كالنَّجار واملزارع، فيقال: أداة النجار، وأداة   (1)بأهنَّ
، وعند ابن فارس: " أداة احلرب: السالح، (2)املزارع، قال اجلوهري: "األداة: اآللة، واجلمع األدوات"

، (3)تأدْيُت على فالن مبعىن استعَدْيُت، كأنََّك طَلْبَت به أداة متكُِّنَك من َخصمك"ومن هذا الباب: اس
وجاء يف اللسان:" ألُف األداِة واو ألنَّ مجعها أدواٌت، ولكِّ ذي حرفة أداٌة: وهي آلتُه اليت تقيم حروفُه، 

 (4)وأداُة احلرب: سالحها".

 وفي االصطالح:

ِِ بني  الكالم أو للداللة على املعىن يف غريها، كالتعريف يف االسِم أو االستقبال يف اللفظة تستعمُل للرب
وقد عرَّفها السيوطي بقوله:" واعين باألدوات: احلروف وما شاكلها من األمساء واألفعال  (5)الفعِل،

همَّاِت املطلوبِة الختالِف مواقعها".
ُ
  (6)والظروف، اعلم أنَّ معرفة ذلك من امل

                                                             
 .10م(، 2002-هـ1421، 4،  القاهرة: )مكتبة الشروق الدولية، طالمعجم الوسيط بمصر،مجمع اللغة العربية  (1)
، 4، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، )دار العلم للماليين، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، إسماعيل بن حماد،  (2)

 .2225هـ(، 1110
 .1/93م(، 1191-هـ1311عبدالسالم هارون، )دار الفكر، ، تحقيق: معجم مقاييس اللغةابن فارس، أحمد،  (3)
 .1/94، بيروت: )دار صادر، طبعة جديدة محققة(، لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد،  (4)
 .10/المعجم الوسيط (5)
اإلسالمية واألوقاف والدعوة ، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، وزارة الشئون اإلتقان في علوم القرآنالسيوطي، جالل الدين،  (2)

 .1004هـ(، 1422واإلرشاد السعودية: )مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
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، وعرَّفها متام بقوله: (7)ين أنَّ األداة "عند النحاة واملنطقيني هو احلرف املقابل لالسِم والفعِل"وذكر التهاو 
األداة مبىن تقسيمي يؤدي معىن التعليق، والعالقة اليت تعرب عنها األداة إمنا تكون بالضرورة بني األجزاء 

 (8)املختلفة من اجلملة".

 أنواعـــها:

العاملة وغري العاملة يف مؤلفاهتم؛ ألمهية هذه األدوات، وداللتها يف إبراز مجع علماء النحو األدوات 
املعاين، فمن األدوات غري العاملة: حروف العطف، وال النافية ولو وغريها، ومن األدوات العاملة: 

 حروِف اجلر واجلزم والنصب وغريها.

وِف اجلر والعطِف، واحملولة واليت  وقد قاَم متام بتقسيمها إىل أصلية: وهي احلروف ذات املعاين كحر 
جلمل االستفهام كأيان  -بيان املعىن الوظيفي-تكون إمَّا: ظرفية: حيث تستعمل الظروف يف التعليق أي

ومىت، أو امسية: كاستعمال بعض األمساء املبهمة يف تعليق اجلمل مثل: كم وكيف يف االستفهام، أو 
رة األداة بعد القول بنقصاهنا، مثل: كان وأخواهتا، أو فعلية: لتحويل بعض األفعال التامة إىل صو 

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

 

 

 

 

 

                                                             
لبنان: )مكتبة لبنان ناشرون، -، تحقيق: علي دحروج، بيروتموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلومالتهاوني، محمد علي،  (9)

 .1/129م(،  1112، 1ط
 .123/ومبناهااللغة العربية معناها  (2)
 .123/اللغة العربية معناها ومبناها (1)



 

9 
 

 

 األدوات األحادية
وتدخُل حتَتها جمموعة من احلروِف يف هيئِتها املفردِة. للنحاِة واللغويني واملعربني حوهلا اختالفاٍت كثريٍة، 

 ومنها:

 الــــباء:
 الباء املفردة يف كالِم العرِب ال تأيت إال جارة، وهلا أربعَة عشَر معىن:

وقد أقتصَر عليه سيبويه باعتباِر عدِم مفارقَِتها له،  فقاَل: باُء اجلرِّ إمنا هي لإللزاِق  (10)األول: اإللصاق،
واإللصاِق قد يكون حقيقيًّا، حنو: أْمسكُت بزيٍد، وجمازيًّا حنو: "مررُت  (11)أو اإللصاق واالختالِط،

 بزيٍد" ألصقت مروري مبكان يقرُب من زيٍد.

وتسّمى باء النقل ، وهي املعاقَبُة للهمزِة يف تصيرِي الفاعِل مفعواًل، فإذا كان الفعل ال  الثاني: التعدية،
يًا،  رت يب ٱُّٱ:تقول يف ذهَب زيٌد: "ذهبُت بزيٍد وأذهبته"، قال تعاىل يتعدَّى بعد دُخوهلا عليه يصبح ُمتعدِّ

واملعىن: وَلو شاَء اهللُ أن يَذَهَب  (12) َّ زتزت زت زت زت زت زت  زتزت زت زت زت زت زت زت يت ىت نتزت  زت
 (13)بسمعِهم وأبصارِِهم ألذهَبها.

وهي الداخلة على آلٍة الفعِل، حنو:"كتْبُت بالقلِم"، أي: الِكتابَُة وقَـَعْت منَك بآلِة  الثالث: االستعانة،
 (14).القلِم، ومنه يقال باء البسملة؛ ألن الفعل ال يأيت على الوجِه األكمِل إال هبا

ه تعاىل: أي: بسبب لقائي بزيد؛ لقيُت األسَد، ومنه قول (15)حنو:"لقيُت بزيٍد األسَد"، الرابع: السببيُة،
فكان عاقبة ذلك أن أخذهم اهلل؛ بسبب ذنوهبم العظيمة الناشئة عن تزيني الشيطان (16)،َّ زتزت زت زت ٱُّٱ

 .(17)هلم
                                                             

 49/حروف المعاني، الزجاجي، 3/11،شرح التسهيلانظر:ابن مالك،  (10)
 .4/219،الكتاب (11)
 .30}َيَكاُد الَبْرُق َيْخَطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلَّمآ أََضاَء لَُهم َمُشوا فِيه َوإَِذا أَْظلََم َعلَْيِهْم قَاُموا{ البقرة/ (12)
 .1/94الكشاف،الزمخشري،  (13)
 .120/المغنيابن هشام،  (14)
 120/المغني ، ابن هشام،3/11شرح التسهيل،ابن مالك،  (15)
ْن َخَسْفَنا بِهِ األْرَض َومِ  (12) ْيَحة وِمْنُهم مَّ ْن أََخَذْتُه الصَّ ن }َفِمْنهُم مَّن أَْرَسْلَنا َعلَْيهِ َحاِصًبا َوِمْنُهم مَّ  .40أَْغَرْقَنا{العنكبوت/ْنُهم مَّ
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  زت زت ٱُّٱ أي: معه،  قال تعاىل: (18)، حيث تكون مبعىن مع، حنو قولك:ِجئُت به،الخامس: المصاحبةُ 

 .(20)أي: أتبعهم ومَعُه اجلنود (19) َّ زت زت ىي مي زت زت

 :أي: يف البصرة، وحنو قوله تعاىل (21)فتكون مبعىن"يف"، حنو قولك: زَيٌد بالبصرِة، الظرفيُة،السادس: 

 .(23)أي: يف بدر ،(22) َّزت  زت زت زت زت ىن ٹٱٹٱُّٱ

 (25)كقول الشاعر:   (24)وهي اليت ميكن أن نضَع مكاهنا كلمة"بدل"، السابع: البدلية،

 َشنُّوا اإلغارَة ُفرَسانًا ورُكَبانًا.فَـَلْيَت يل هِبُِم َقوًما ِإذا رَِكُبوا     

: "اإلغارة" حيث والثاين:يف قوله"هبم" حيث ميكن وضع كلمة "بَدهَلُم"، األولالبيت فيه شاهدان: 
 انتصَب على أنَُّه مفعوٌل ألجلِه.

 (26)اك"،، وهي الداخلُة على األعواِض واألمثان، حنو:"اْشَّتيُتُه بألٍف"، وقوهلم:"هذا بذالثامن: المقابلةُ 
فبسبب إعراضهم عن شكِر اهلِل أبدهَلُم جبنَّتيهم  ،(27)َّ  زت زت زت زت زت زت ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ زت زت زت زت ىي ُّٱ قال تعاىل:

ٍِ وأثل، آية وعربة هلم، أي: عوًضا عن جنَّتيِهم، واخلمِ هو:شجر األراك،  وبساتينهم جنَّتني من مخ
  (28)وعن الزجاج أنه يقال: لكلِّ نباٍت أخَذ طعًما من مرارٍة حىت ال ميكن أكله.

  (29)عوًدا. واألثل: شجر يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود

                                                                                                                                                                              
 .20/251م(، 1124)الدار التونسية للنشر،  التحرير والتنوير،ابن عاشور، محمد الطاهر،  (19)
 .120/المغني، ابن هشام، 3/11 شرح التسهيل،ابن مالك،  (12)
 .92}َفَغِشَيهُم مِّن الَيمِّ َماَغِشَيُهم{ طه/ (11)
 .3/301،معاني القرآن وإعرابهالزجاج،  (20)
 .3/11شرح التسهيل،ابن مالك،  (21)
 .123آل عمران/ (22)
لبنان:)دار -وضع حواشية: محمد حسين شمس الدين، بيروتالتبيان في إعراب القرآن،العكبري، أبو البقاء عبدهللا بن الحسين،  (23)

 .1/232م(، 2010، 2الكتب العلمية، ط
 .121/المغني، ابن هشام، 3/21شرح التسهيل،ابن مالك،  (24)
لبنان: )دار -بيروت شرحه وعلَّق عليه: أحمد بن حسن،،  ديوان الحماسة انظر: أبو تمام، حبيب بن أوس،  لقُريط بن أَُنيف، البيت (25)

 .2/235خزانة ال، البغدادي، 121/المغني ن ابن هشام،3/21،شرح التسهيلابن مالك، ، 11م(، 1112-هـ1412، 1الكتب العلمية، ط
أن  :شاعر جاهلي، في حياته غموض. انفرد " معمر بن المثنى " برواية خبر عنه خالصته ،العنبري التميمي أنيف بن قريطوهو

بعض بني شيبان أغاروا عليه، وأخذوا ثالثين بعيرا له، وخذله قومه، فاستنجد ببني مازن، فنهبوا من بني شيبان مئة بعير ودفعوها 
 .5/115لبنان: )دار العلم للماليين(، -بيروت، األعالم، انظر، الزركلي، خير الدين،  إليه

 .121/المغني، ابن هشام، 3/21شرح التسهيل،ابن مالك،  (22)
 .12}َفأَْعَرُضوا َفأَْرَسلَْنا َعلَْيِهْم َسْيَل الَعِرِم{ سبأ/ (29)
 .4/122معاني القرآن وإعرابه، (22)
 .3/432،الكشافالزمخشري،  (21)
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، هذا (31) َّ زت زت زت زت زت زت يل ىل مل خل ٱُّٱ :فوافَـَقْت عن يف قوله تعاىل ومن، (30)التاسع: موافقة عن
ًما،  (32)هو حال املؤمنني عند ذهاهِبِم للَجنَّة، ومرورهم على الصِّراِط سعى النور بسعيهم َجنيًبا هلم وُمتَقدِّ

 (34)أي: يشرُب منها. (33) َّ زت زت زت يل ىل مل خل ُّٱ ومن موافقتها "من" قوله تعاىل:

أي: على  (35)   َّ ني زت  زت ري زت ين ىن زت زت ُّٱ وهي اليت مبعىن "على"، قال تعاىل: العاشر: االستعالء،
 .(36)قنطار

أي:  (39) َّ خن  حن جن مم ُّٱقال تعاىل: (38)وأثبتها ابن مالك،(37)، عنَد الكوفيون،الحادي عشر: التبعيضُ 
فاملراد يف اآلية: إلصاق املسح بالرأِس،  (41) َّ زتزت زت ىن  من زت ُّٱ ومنُه قوله تعاىل:(40)يغمز بعَضُهم بعًضا،

 .(42)وماسح بعضه ومستوعبه باملسِح، فكالمها ملصق للمسح برأسهِ 

وهي أصٌل حلروِفِه، ولذلك ُخصَّت جبواز ذكر الفعل معها، حنو: "أُْقِسُم باهلِل  الثاني عشر: القسُم،
 (43).لَتَـْفَعَلنَّ"

 زت  زت زت زت زت زت زت زت زت زت زتزت زت  زت زت زت زت زت ٱُّٱ :حنو قوله تعاىل، الثالث عشر: الغاية

 (45)أي: أحسن إيلَّ، ويقال: أحسن به وأحسن إليه. (44) َّ ني زت زت ري زت ين ىن زتزت

 الزائدُة املؤكدة، وزيادهتا يف ستة مواِضِع: القسم الثاني من أقسام الباء:

: في الجملة الفعلية: وتزاُد:  أوالا

 وزيادهتا فيه، واجبٌة، وغالبٌة، وضرورٌة. (46)أ/في الفاعل: 
                                                             

 .122/المغني، ابن هشام، 3/21،شرح التسهيلن مالك، اب ،94/حروف المعانيالزجاجي،  (30)
 .12الحديد/ (31)
 ، بتصرف.4/352،الكشافالزمخشري،  (32)
 .2اإلنسان/ (33)
 .49/ حروف المعانيالزجاجي،  (34)
 .95آل عمران/ (35)
 .1/222،التبيان في إعراب القرآانالعكبري،  (32)
 122/ المغنيابن هشام، (39)
 .3/11شرح التسهيل، (32)
 .30المطففين/ (31)
 .4/543 الكشاف،الزمخشري،  (40)
اَلةِ فاْغِسلُوا ُوُجوَهُكم َوأَْيِدَيُكم إلى المَرافِِق{ المائدة/ (41) ها الَِّذْيَن ءآَمُنوا إَِذا قُْمُتم إلى الصَّ  .2}يا أيُّ
 .1/421الكشاف،الزمخشري،  (42)
 .1/123،المغنيابن هشام، (43)
 .100يوسف/ (44)
 .13/59 التحرير والتنوير،ابن عاشور،  (45)
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  (48)للتأكيد واالختصاص. (47):"َأْحِسْن ِبزيٍد"، الباء زيادة واجبة يف الفاعل،ففي قولك

فالباء زائدة  (50)، َّ زت زت زت  زت زت زت زتزت يل ىل مل خل ُّٱ ، حنو قوله تعاىل:(49)يف فاعِل كفى والغالبة
زيادة غالبة، ولفظ اجلاللة يف موضع رفع فاعل كفى، واملعىن: كفى اهللُ شهيًدا، وشهيًدا منصوب على 

 (51)التمييز.

 (52):يف قول  زهري والضرورة

 َأملَْ يَأتِيَك واألنْـَباُء تـَْنِمي    مبَا اَلَقْت لَُبوُن بين زِيَادِ 

جاَءْت الباء زائدة يف"مبا"، و"ما"موصول امسي يف حمل رفع فاعل، الشاهد يف قولِه: " مبا القت" حيث 
 (53)للضرورة الشعرية، وهو شاذ عند ابن عقيل.

أي: ميسُح  (56)الباء يف"بالسوق" زائدة، (55)َّ ىن زت زت زت زتزت زت ُّٱكقوله تعاىل:  (54)،ب/ في المفعول
 مسًحا بالسَّوِق )ميسُح السَّوَق مسًحا(.

وذلك يف قوهلم:"ِِبَْسِبَك درهم" و"َخرَْجُت َفِإَذا ِبزْيٍد"، زاَدْت الباء يف املبتدأ  (57)،ج/ في المبتدأُ 
 َحسُبَك وزيٌد.

فيصح  (59)، َّ  زت زت زت زت ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  زت زت ٱُّٱ :حنو قولك: ما زيٌد بقائٍم، ومنُه قوله تعاىل (58)،د/ في خبر ما
واختَـَلَف النُّحاة يف خرب النَّاصِب خلرِب ما احلجازية  (60)دخوُل الباء على خرب ما على لغة احلجازيني،

 على مذهبني:

                                                                                                                                                                              
 .124/المغني، ابن هشام، 3/23،شرح التسهيلابن مالك،  (42)
 .2/95(، بيروت: )المكتبة العصرية-صيدا تأليف: محمد محي الدين، على ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل، ابن عقيل، بهاء الدين (49)
 .232/المفصلالزمخشري،  (42)
 .2/95، ابن عقيلشرح  بهاء الدين ابن عقيل،  (41)
 .43}َوَيقُوُل الَّذيَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَساًل{الرعد/ (50)
 .3/123،معاني القرآن وإعرابهالزجاج،  (51)
، ، )مطبعة اآلداب في النجف األشرف، شعر قيس بن زهيرالبياني، عادل جاسم،  ،13البيت للشاعِر في ديوانه في ديوانه/ (52)

 .1/122، األمالي، ابن الشجري، 3/23شرح التسهيل،، ابن مالك، 3/312،الكتابوانظر، سيبويه م(، 1193
 .2/95،شرح ابن عقيلبهاء الدين ابن عقيل،  (53)
 .222/رصف المباني، المالقي، 122/المغني، ابن هشام ، 3/24،شرح التسهيلابن مالك،  (54)
 .33ص/ (55)
 .9/320 البحر المحيط،أبو حيان،  (52)
 .225/ رصف المبانيالمالقي،  ،291/المغنيابن هشام ، (59)
 .225/رصف المبانيالمالقي،  (52)
 .2}َوِمَن النَّاِس َمْن َيقُوُل آَمنَّا باهللِ َوبِالَيوِم األخِِر{ البقرة/ (51)
 .21/ إعراب القرآنالنحاس،  (20)
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مذهب الكوفيني: أنَّ ما يف لغِة احلجازيني ال تعمل يف اخلرِب، وهو منصوب ِبذِف حرِف اخلفض، 
 فاألصِل عندهم:" مازيٌد بقائم" فلمَّا ُحِذَف حرف اخلفض وجب النصب.

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

  (63). َّ زتزت زت زت زت زتزت  يت ىت نت ُّٱ:قال تعاىل (62)،ه/ في خبر ليس

زاَدْت الباء يف "بكاٍف" وهو جمرور لفظًا منصوب حماًل خرب ليس، وعالمة جره الكسرة املقدرة على الياء 
 (65)والتقدير: كايف َعْبِدِه. (64)احملذوفة إعراب قاٍض ألنَُّه اسم منقوص،

قال أبو حيان:  (67) َّ نبزت زت رب  زت زت ٱُّٱومنه قوله تعاىل: (66)،التوكيِد بالنفِس والعينِ  و/ زيادتها في
ا للسبب، أي: من أجل أنفسهن، وجيوز أن تكون زائدة للتوكيد، واملعىن:  "ظاهر الباء من تربص أهنَّ

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

للتوكيد فيه نظر عند البعض، إذ حق الضمري املرفوع املتصل املؤكد بالنفِس أو العنِي، أن يؤكد وزيادة الباء 
أوَّاًل باملنفصِل، حنو"قمُتم أنُتم أنفُسُكم" وألن التوكيد هنا ضائع؛ إذ املمورات بالّتبص ال يذهب الوهم 

ا ذكر األنفس هنا لزيادة البعث على ا ؛ إلشعارِه، مبا يستنكفن منه من إىل أنَّ املأمور غريهن، وإمنَّ لّتبصِّ
 (69)طموح أنفسهنَّ إىل الرجاِل.

 

 

 

                                                             
مبروك، راجعه: رمضان عبد  ،  تحقيق: جودةفي مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين اإلنصافاألنباري، أبو بركات،  (21)

 (.30م(، مسألة رقم)2002، 1التواب، القاهرة:)مكتبة الخانجي، ط
 .225/رصف المبانيالمالقي،  (22)
 .32الزمر/ (23)
 .24/124م(، 1115-هـ1412، 3بيروت:)دار الرشد، ط-، دمشقالجدول في إعراب القرآنمحمود صافي،  (24)
 .223/ إعراب القرآنالنحاس،  (25)
 .121/ المغنيابن هشام،  (22)
 .222البقرة/ (29)
 .2/112،البحر المحيط (22)
، إعراب القرآن الكريم من مغني اللبيب، راجح، محمد كريم، الحلبي، عبدالرزاق، 2/310، التحرير والتنويرانظر: ابن عاشور،  (21)

 .21م(، 2003-هـ1424، 2بيروت: )دار ابن كثير، ط-إعداد: أيمن عبدالرزاق شوا، دمشق



 

12 
 

 

 

 

 التاء ، على وجهين: اسمية وحرفية:

  زت زت زت زت زت زت ِّ ُّ َّ ٱُّٱ :حنو قولك"ُقمُت"، التاء: ضمري متصل يف حمِل رفع فاعل، قال تعاىل أ/ االمسية:

 فالتاء يف "أَنعْمُت" ضمرٌي متصٌل مبيٌن على الضم يف حمل رفع فاعل. (70) َّ رب زت

 زت زت زت زت ُّٱ ومنه قوله تعاىل: (71)كقولك:"هنٌد قامْت"، التاء حرف جاَء لتأنيِث الفعل،  ب/ احلرفية:

 (72)َّ زتري زت ين ىن زت  زت زت

القسم، وختتص باسِم اهلِل تعاىل وهي حمركة يف أوائل األمساء وأواخرها، فاحملرّكة يف أوائلها حرف جر معناه 
قال الزخمشري: "الباُء أصُل حروِف القسِم، والواو بدٌل  (73)َّ  جم هل مل خل حل جل زت ُّٱوبالتعجب، كقوله تعاىل:

منها، والتاء بدٌل من الواِو، وفيها زيادة معىن التعجب، َكأَنَّه تعجَّب من تسهيِل الكيِد على يِده؛ ألنَّ 
رِِه".   (74)ذلك كان أمرًا مقنوطًا منه لصعوبِتِه وتعذُّ

ُحرَّكة يف أواخرها تأيت عالمة لتأنيث 
 حت جت هب مب  خب حب جب زت زت زت زت ُّٱ:اجلمع، كمسلماٍت، قال تعاىلوامل

 (75)   َّ مج زت  مث هت مت خت

 (76)،أمَّا األفعال فتأيت فيها حمركة وساكنة يف أواخرها : أ/فاحملرَّكة ضمرُي رفٍع حنو: قُمُت وُقمَت وُقمتِ 
 (77).َّ زت رت  يب ىب نب زت زت ُّٱ ومنه قوله تعاىل:

                                                             
 .40البقرة/ (90)
 .49/حروف المعانيالزجاجي،  (91)
 .94البقرة/ (92)
 .59األنبياء/ (93)
 .3/12،الكشافالزمخشري،  (94)
 .5التحريم/ (95)
 .134/المغني، ابن هشام، 4/111،الكتابسيبويه،  (92)
 .11يونس/ (99)
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 مل خل حل  جل زتزت زت زت زت ٱُّٱقال تعاىل: (78)ب/ والساكنة حرٌف ُوِضَع عالمٌة لتَّأنيث املفرد"كَقاَمْت" 

 (79) َّ خن حن جن مم خم جمحم هل

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .134/المغني، ابن هشام، 4/232،شرح التسهيل، ابن مالك، 2/32،الكتابسيبويه،  (92)
 .134البقرة/ (91)
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 األدوات الثنائية

وحتتها أيًضا جمموعة من األحرِف ختتلُف يف أماكن وقُوِعها ويف عمِلها؛ مما أدَّى إىل تشعُِّب آراِء العلماِء 
 حناٍة ومعربني ومفسِّرين، ومنها:من 

 "َأْن"المفتوحة الهمزة:

 وهي على أربعة أوجٍه:

 وهي أم الباب وتعمل ظاهرة ومضمرة، (80)،األول: أن تكوَن حرفاا مصدريًّا ناصباا للمضارعِ 

 وتقع يف موضعني:

أن: (81)، َّ زت زت زت زت زت زت زت ٱُّٱ :نحو قوله تعالىفتكوَن يف موضِع رفع،  أحدهما: االبتداِء، 
حرف نصب، وتصوموا: فعل مضارع منصوب ِبذف النون؛ ألنه من األفعال اخلمسة، والواو: ضمري 

قال ، متصل يف حمل رفع فاعل، واملصدر املؤول من أن والفعل يف حمل رفع مبتدأ، وخري: خرب املبتدأ
 .(82)النحاس: "ابتداء وخرب، أي: فالصوُم خرٌي لكم"

 فتأيت يف:  ،اليقين والثاني: بعد لفظ دال على معنى

املصدر املؤول من  (83)، َّزت زت زت زت زت زت زت منىن زت زت زت  زت زت زتٱُّٱ، قال تعاىل:أ/ موضع رفع 
أَْن والفعل يف حمل رفع اسم عسى، قال الزخمشري:" وعسى أن تكرُهوا شيًئا مثَّ إما أن يكون مبعىن 

الكراهة على وضع املصدر موضع الوصف مبالغة، وإمَّا أن يكون فعاًل مبعىن مفعول كاخلبز مبعىن خمبوز، 
 (84)أي: وهو مكروه لكم".

املصدر املؤول من أَْن والفعل يف حمل  (85)، َّ زت زت زت زتزت  زت زت زت ىن ُّٱ قال تعاىل: ب/ نصب، 
 (86)نصب مفعول به.

                                                             
، المرادي، 113/رصف المباني، المالقي، 222/ المفصل، الزمخشري، 52/ حروف المعاني، الزجاجي، 3/111،الكتابسيبويه،  (20)

 .219/ الجنى الداني
 .124البقرة/ (21)
 .20/إعراب القرآن (22)
 .212البقرة/ (23)
 .1/119، الكشاف (24)
 .22النساء/ (25)
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املصدر املؤول من أَْن والفعل يف (88)، َّ زت ىن من زت زت  زت زت زت زت زت زت ٱُّٱ قال تعاىل: (87)،ج/خفض 
 (89)حمل جر ِبرف اجلر احملذوف"من" والتقدير: عجُبوا من جميء منذر منهم.

 :مخففٌة من الثقيلةِ الوجُه الثاني: أن تكوَن 

فاألصُل أْن تقَع بعَد اجلُمِل االمسيِة، كقولك"علْمُت أَْن زيٌد قائٌم "فتنصُب االسَم وترفُع اخلرَب عند  
 البصريني.

 بينما ذهب الكوفيون إىل أهنا ال تعمل شيًئا؛ وحجتهم يف ذلك:

ا عمَلْت ألهنا أشبَهْت الفعَل املبين؛ لكو  دَة إمنَّ  هنا على ثالثِة أحرٍف.أ/ أنَّ املشدَّ

 (90).ب/ أهنا من عوامِل األمساِء، واملخففِة من عوامِل األفعالِ  

وشرُط أمسها أن يكون ضمري شأن حمذوف، كقولك"علْمُت أَْن زيٌد قائٌم" والتقدير"أنَُّه" ومجلة"زيٌد قائٌم" 
 (92):الشاعر، ورمبا ثبت كقول (91)يف موضع رفع اخلرب، أي"علْمُت أنَُّه زيٌد قائٌم"

 فَـَلو أْنِك يف يوِم الرَّجاِء َسألِتييِن     َطاَلُقِك ملَْ أْْبَْل َوأْنِت َصِديقُ 

 الشاهد يف قوله:"أْنِك" وقع الضمري"الكاف" يف حملِّ نصب اسم أَْن ظاهر للضرورة، واألصل احلذف.

كقول   (93)رًا فيجوُز األمران،وشرط خربها أن يكوَن مجلٌة، وال جيوز أن يكون مفرًدا إال إذا جاَء مذكَّ 
 (94)الشاعر:

 بِأَنَك رَبِْيٌع َوَغيٌث َمريٌع     َوأنَك ُهناك تكوُن الثِّماال

 الشاهد يف قوله:"بأْنك ربيٌع" فقد جاَء خرب أْن املخفَّفة ُمفرًدا لكونه مذكَّرًا، واألصل أن يكون مجلة.

                                                                                                                                                                              
 .120/القرآن إعرابالنحاس،  (22)
 .35/المغنيابن هشام،  (29)
 .2ق/ (22)
 .22/291 التحرير والتنوير،ابن عاشور،  (21)
 (.25مسألة رقم) اإلنصاف، انظر: (10)
 .1/323شرح ابن عقيل،بهاء الدين ابن عقيل،  (11)
الجنى ، المرادي، 112/المبانيرصف ، المالقي، 31/المغني، ابن هشام، 121/اإلنصافالبيت بال نسبه، انظر: ابن األنباري،  (12)

 .5/422،الخزانة، البغدادي، 212/الداني
 .31/المغنيابن هشام،  (13)
، الخزانة،و لجنوب بنت العجالن، انظر: البغدادي، 121/ اإلنصاف، ابن األنباري، 31/المغنيالبيت بال نسبة، انظر: ابن هشام،  (14)

5/429. 
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 وخربها إمَّا أن يكون: 

 (95)، َّ زت زت  يت ىت نت زت زت ُّٱ أَْن زيٌد قائٌم"،  وحنو قوله تعاىل: كقولك:"علْمتُ   أ/ جملة اسمية:
 ضمري الشأن: اسم أن حمذوف، واحلمُد هلل: مجلة امسية يف حمل رفع خرب. (96)والتقدير"أنَُّه احلمُد هلل"،

 إمَّا أن يكون فعلها متصرًفا أو غري متصرف. ب/ فعلية:

 فإن كان متصرًفا فالبُدَّ من فاصل بينها وبينه يف اإلجياب، وهذا الفاصل قد يكون:  

تَـَنا" من الفعل والفاعل (97)، َّ  مل خل حل جل زت زت زت زت  ُّٱ، قال تعاىل:أ/قد أوالسين أوسوف مجلة"صدقـْ
 واملفعول به يف حمل رفع خرب أن، وكقولك"علْمُت أَْن سيقوُم، وأَْن سوف يقوُم". 

لن حتصوه: مجلة فعليه يف حمل رفع خرب أن،  (98)، َّ زتزت  زت زت ىي مي زت ُّٱ قال تعاىل: نفي،ب/ حرف 
 (99)أي: علم أنَُّه ال يصح منُكم ضبِ األوقات وال يتأتَّى حساهبا بالتعديل والتسوية.

  (100)،َّ   زت زت زت زت مي خي حي جي زت  مه زت هن من ُّٱ قال تعاىل:ج/ لو، 

 

وأكثر ماتقع بعد أفعال القلوب "ظن وأخواهتا" اليت تنصب كانوا: مجلة فعليه يف حمل رفع خرب أن، 
مفعولني، كقولك:قد َعلْمُت أْن اليقوُل ذاك، وقد تـَيَـقَّْنُت أن التفعُل ذاك، كأنه قال:أنَُّه اليقوُل وأنََّك 

أن املخففة من الثقيلة، والسني ِعَوض  (102)، َّ زت زت زت زت زت  ُّٱ ونظرُي ذلك قوله تعاىل: (101)الَتفعْل،
 (103)من ختفيفها وَحْذِف امسها، أي: علم أنَُّه.

كقوله   (104)و إذا كان الفعل جامًدا كنعم وبئس وليس وعسى، فال حيتاج معه للفصِل؛ لشبهِه باألمساِء،
 زت زت ُّٱوقوله تعاىل:  (106)مبعىن"وأنَُّه" أي ال جيازى إنساٌن إال مبا عمل، (105)، َّ هن من خن حن جن مم ٱُّٱ تعاىل:

                                                             
 .10يونس/ (15)
 .103/إعراب القرآنالنحاس،  (12)
 .113المائدة/ (19)
 .20المزمل/ (12)
 .4/424 الكشاف، (11)
 .14سبأ/ (100)
 .219/الجنى الداني، المرادي، 115/رصف المباني، المالقي، 52/ حروف المعاني، الزجاجي، 3/125،الكتابسيبويه،  (101)
 .20المزمل/ (102)
 .2/434،التبيان في إعراب القرآنالعكبري،  (103)
 .1/322شرح ابن عقيل،بهاء الدين ابن عقيل،  (104)
 .31النجم/ (105)
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"وأن عسى" أن خمففة من الثقيلة، وجيوز أن تكون  (107)،َّ زت  مح زت مج زت مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب
 (108)مصدرية، والتقدير: وأنَُّه عسى.

قال  (110)، َّزت يت ىت نت زت زت  رت يب ُّٱقال تعاىل: (109)،الوجه الثالث: أن تكون مَفسِّرةا بمنزلِة أيْ 
سيبويه:زعَم اخلليُل أنَّ أن مبنزلة أي، ألنَّك إذا قُلْت: اْنطلَق بـَُنو ُفالن أِن امُشوا، فأنت التُريُد أن خُترَب 

ا تريد انطلَق األشراُف من املشركني حنو العوام منهم فقالوا  (111)أنَـُّهم انطََلُقوا باملشي، ويف اآلية إمنَّ
 (112)ي: على عبادِتُكم، ففسََّرْت "أن" معىن املشي.هلم"امُشوا واصربُوا على آهلِتُكم" أ

 وهلا أربعُة مواضع: (113)،الوجه الرابع من وجوه َأْن: أن تكوَن زائدةٌ 

قال أبو  (115)، َّ ىب نب زت زت رب زت زت زت زت  زت  ُّٱ:قال تعاىل (114)أن تقَع بعد ملَّا، وهو كثري،األول: 
  (116)حيان:"زيَدْت"أن" بعد ملَّا وهو قياس مطرد".

"أن لو" قال العكربي: "أن" هنا  (117)، َّ ىي مي زت زت زت زت زت ٱُّٱأن تقع قبل لو، كقوله تعاىل:الثاني: 
خمففة من الثقيلة، و"لو" ِعوض كالسني وسوف، وقيل:"لو" مبعىن "إن" وإن مبعىن الالم، وليست 

 (118)الزمة".

 (120):كقول املسيب بن علس  أ/مذكوراا، (119)أو قبل لو وبعد فعَل القسِم،

َنا َوأَنُتُم      لكاَن َلُكم َيوٌم ِمَن الشَّرِّ ُمْظِلمُ   َفَأْقِسم أَْن َلو التَـَقيـْ

                                                                                                                                                                              
 .1052/إعراب القرآنالنحاس،  (102)
 .125األعراف/ (109)
 .1/422،التبيان في إعراب القرآنالعكبري،  (102)
الجنى ، المرادي، 112/رصف المباني، المالقي، 222/المفصل، الزمخشري، 52/ حروف المعاني، الزجاجي، 3/122سيبويه، (101)
 .220/لدانيا
 .2ص/ (110)
 ،3/122، الكتابسيبويه،  (111)
 ، بتصرف.221/222/إعراب القرآن النحاس، (112)
 .221/الجنى الداني، المرادي، 119/رصف المباني، المالقي، 51/ حروف المعاني، الزجاجي، 3/109،الكتابسيبويه،  (113)
 انظر: المراجع السابقة. (114)
 .33العنكبوت/ (115)
 .9/142البحر المحيط، (112)
 .12الجن/ (119)
 .2/430التبيان في إعراب القرآن، (112)
 .221/الجنى الداني، المرادي، 119رصف المباني/، المالقي، 42/المغني، ابن هشام، 4/222، 3/159،الكتابسيبويه،  (111)
 بن المسيب وهو:، 2/453، منهج السالك، ، األشموني4/145 الخزانة،، البغدادي، 5/241،شرح المفصل، انظر، ابن يعيش (120)

لين في الجاهلية. وهو خال األعشى  علس بن مالك بن عمرو ابن قمامة، من ربيعة بن نزار: شاعر جاهلي. كان أحد المقلّين المفضَّ

 .9/225 األعالم،، انظر: الزركلي، ميمون، وكان األعشى راويته،وقيل: اسمه زهير، وكنيته أبو فضة
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 الشاهد يف قوله: "فأقسم أن لو التقينا" حيث وقعت أن زائدة بعد فعل القسم وقبل لو.

 (121):، كقول الشاعرب/ متروكاا

 اَل الَعِتْيقِ أَما واهلل أْن َلو ُكنَت ُحرًّا      َوَما بِاحْلُرِّ أْنَت وَ 

الشاهد يف قوله: "واهلل أن لو" فقد وقعت أن بعد فعل قسم حمذوف، وقبل لو، والتقدير"وأقسم واهلل أن 
 لو".

 (123)كقول الشاعر:   (122)وقوعها بني الكاف وخمفوِضها، وهو نادر،الثالث: 

َيٍة َتعُطو  َنا ِبَوْجٍه ُمَقسٍَّم      َكأْن ظَبـْ  َوارِِق السََّلمْ إىل َوَيوًما ُتواِفيـْ

 الشاهد يف قوله: "كأن ظبيٍة" حيث وقعت أن زائدة بني اجلار "الكاف" واالسم اجملرور"ظبية".

 (125):كقول أوس بن حجر  (124)بعد إذا، والرابع:

 َفَأْمَهَلُه َحىتَّ إذا أْن َكأنَُّه      ُمَعاِطي يٍَد يف جلَِّة املاِء َغارفُ 

 كأنَّه" وقعت أن زائدة بعد إذا، والتقدير:"حىت إذا كأنَُّه".الشاهد يف قوله: "إذا أن  

والصحيُح يف الزائدِة أهنا التعمُل؛ لعدِم اختصاِصَها باألفعاِل، بدليِل دخوهِلا على احلرفني" لو وكأنَّ" يف 
 (126)البيتني السابقني، وعلى االسِم "ظبية" يف البيِت السابِق.

 وجاَءْت َأْن  لمعاٍن  أخرى:

ومنه مارواه الفرَّاء  (127)على مذهب الكوفيني فتجزم فعلني، أن تكوَن شرطيٌة كإن المكسورة، :األول
إال أنه  ،اجلزاءِ  ا على سبيلِ فهو أيضً ا همن فتحَ فقال:" (128)َّزت زت  زت زت زت زت ٱُّ :يف تفسري قوله تعاىل

                                                             
الخزانة ، البغدادي، 222/ الجنى الداني، المرادي، 119/رصف المباني،المالقي، 42/المغنيالبيت بال نسبة،انظر: ابن هشام،  (121)

4/141. 
 .222/الجنى الداني،المرادي، 42/المغنيابن هشام،  (122)
بن أرقم، ولزيد بن أرقم، ولراشد  قيل أّن البيت  لباعث بن صريم اليشكري، ومنهم من نسبه ألرقم بن علباء اليشكري، ولكعب (123)

 ،42/المغني، وبال نسبة، انظر: ابن هشام، 411/ 10الخزانة،،البغدادي، 4/522،شرح المفصلبن شهاب، انظر، ابن يعيش، 
 .1/221،منهج السالكاألشموني، 

 .42/ المغنيابن هشام،  (124)
انظر: ابن هشام، ، و91م(،1120-هـ1400بيروت،  ، تحقيق: محمد يوسف نجم، بيروت:)دارالبيت للشاعر في ديوانه،  (125)

 .3/142 الهمع،، السيوطي، 42/المغني
 .222/الجنى الداني، المرادي، 42المغني/ابن هشام،  (122)
 انظر: المراجع السابقة. (129)
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 (129)أن َيسأل السائُل فيعطى "،، ومثله يف الكالِم قولك"إنَّهُ ليعجبين ِفيِه تقدمي وتأخري  يكونَ  ى أنْ وَ نَـ 
 أي: إذا جاَءْت أن مفتوحة فتجزم الفعلني، فعل الشرط" تضل" وجوابه"فُتذكِّر".

 ،(131) َّ زت زت زت يت نتىت زت زت رت يب ُّٱ قال تعاىل: (130)،النفي بمعنى"ال" كِإن المكسورة أيضاا الثاني:
 ، حيث جاَءْت أن مبعىن ال يف النفي.(132)أي: أن ال تضلوا

َم في إن المكسورة الثالث:  َّ زت ىن من زت زت  زت زت زت زت زت زت ٱُّٱ قال تعاىل: (133)،معنى إْذ كما تقدَّ

 (135).أي: إذ جاءهم (134)،

  (137).َّ  زت زت زت يت نتىت زت زت رت يب  ُّٱيف قوله تعاىل: (136)،أن تكون بمعنى لئالَّ  الرابع:

قال الفراء: أي:لئالَّ تضلوا، ولذلك صلحت"ال" يف موضع"أن"، هذه حمنة:اسم مبعىن االمتحان 
واالختبار،أي يتعرف به حال أن ومعناها، ل"أن" إذا صلحت يف موضعها"لئال" و"كيال" 

، والصواب عند ابن هشام يف املواضع السابقة أن تكون أن مصدرية، وقبلها الم العلة (138)صلحت"ال"
 (139)رة.مقدَّ 

 

 

 (140))يا( حرُف نداء: لتنبيه المنادى.

قال  (142)ومعىن حكًما: جواز مد الصوت باأللف ماشئت، (141)لنداء البعيد حقيقة، وحكًما؛ وهي
وهي أُم باب النداء، وقد يُنادى هبا القريب للتوكيِد، أو  (143)،َّ زت زت  مخ زت مح زت مج زت مث هت مت ُّٱتعاىل:

                                                                                                                                                                              
 .222البقرة/ (122)
معاني الفراء، على تقدير)ألن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى( واألصل: ألن تذكر إحداهما األخرى إن تضل(،  (121)

 .149/القرآن
 .224/الجنى الداني، المرادي، 45/المغنيابن هشام،  (130)
 192النساء/ (131)
 .140/إعراب القرآنالنحاس،  (132)
 .225/نيالجنى الدا، المرادي، 45/المغنيابن هشام،  (133)
 .2ق/ (134)
 .225/الجنى الداني، المرادي، 45/المغنيابن هشام،  (135)
 المرجعان السابقان. (132)
 .192النساء/ (139)
 .222/معاني القرآن (132)
 .45المغني/ (131)
 .11/ حروف المعانيالزجاجي،  (140)
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 زت زتزت  زت زت زت مس ُّٱتكون مشّتكة بني القريب والبعيد، وقيل: بينها وبني املتوسِ، ومنه قوله تعاىل:

ُر عند احلذف سواها، (144) َّ زت زت زت زت زت كقوله   (145)وهي أكثر أحرف النداء استعمااًل، وهلذا اليقدَّ
 (147)أي: يايوسف، حذف منه حرف النداء؛ ألنه منادى قريب. (146)،َّ زت زت زتزت  زت زت زت ٱُّٱتعاىل:

 (148)قال سيبويه: يا: تنبيه، أال ترى أنَّك يف النداِء ويف األمر كأنَّك تنبه املأمور".

 (149)قال الشماخ:

 َأال يا اْسِقَياين قبل غارِة سنجال      وقَـْبل َمنايا َقْد َحَضْرَن وآجال

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

 وفي التنبيه أكثر ما يليها ثالثُة أمور:

 و منه البيت السابق. (151)النداء واألمر، األول:

 (153) َّ زت زت  زت زت مس زت زت زت مخ زت مح  زت مج زت مث هت مت خت ٱُّٱ:ومنه قوله تعاىل (152)التمين، الثاني:
 (154)املنادى حمذوف، وتقديره: ياقوم ليتين.

، الثالث:  (156)كقول الشاعر:  (155)التقليل، قبل ُربَّ

 يَاُربَّ ذي ُلُقح بَِباِبَك فاحٍش     هاٍع إذ ما النَّاُس جاُع وأجدبُوا

                                                                                                                                                                              
 .2/421،المغني، ابن هشام، 3/242،شرح التسهيل، ابن مالك، 225/المفصلالزمخشري،  (141)
 .513/رصف المبانيالمالقي،  (142)
 .35البقرة/ (143)
 .51هود/ (144)
 ، بتصرف.354،355/الجنى الداني، المرادي، 515/ رصف المباني، المالقي، 421/المغنيانظر: ابن هشام،  (145)
 .31يوسف/ (142)
 .2/341،الكشافالزمخشري،  (149)
 .4/224،الكتاب (142)
، حققه: صالح الدين هادي، مصر:)دار ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانيالهادي، صالح الدين،  البيت للشاعر في ديوانه، (141)

 .5/41، شرح المفصل، ابن يعيش، 4/224،الكتاب، انظر: سيبويه، 452المعارف(،
 انظر: المراجع السابقة. (150)
 .355/الجنى الداني، المرادي، 3/421،شرح التسهيلابن مالك،  (151)
 .352/المغني، ابن هشام، 3/421،شرح التسهيلابن مالك،  (152)
 .93النساء/ (153)
 .1/212،التبيان في إعراب القرآنالعكبري،  (154)
 .352/الجنى الداني، المرادي، 3/421،شرح التسهيلابن مالك،  (155)
 .1/201،الهمع، السيوطي، 1/120،شرح التسهيلالبيت بدون نسبة، انظر: ابن مالك،  (152)
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" لتنبيه املنادى . " حيث جاءت "يا" قبل "ُربَّ  الشاهد يف قوله:"ياُربَّ

 (157):ه قبلتقع يا للتنبي وزاَد المرادي،

 (158)، كقول الشاعر:أ/ الدعاء

 يَا لعَنُة اهلِل واألقواِم كلِّهم      والصَّاحلنَي على مسعاِن من جارٍ 

 الشاهد يف قوله: "يالعنة" حيث جاَءْت "يا" للتنبيه قبل الدعاء.

 (159)، كقول جرير:ب/حبَّذا

 َمن كانَا يا حبَّذا َجبل الرَّياِن من جبٍل      وَحبََّذا ساكُن الرَّيانِ 

 "يا حبذا" حيث جاَءْت"يا" للتنبيه قبل حبذا.    
 

 

 ومن األمثلة على األدوات األحادية والثنائية والتي وَردْت في سورِة العلق من ربع يس:

 عدد ما ورد في سورة العلق من األدوات األحادية والثنائية.

/ األدوات األحادية.  أوالا

ــاها األداة ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  اآليات اليت ورَدْت فيها العدد معنـ
 
 اهلمزة

 13،11،9 3 استفهاميٌة لألمِر والتعجب
 14 1 استفهاميٌة للتقريِر والتوبيِخ واإلنكارِ 

  4 المجموع
 
 

 4 1 حرُف جرٍّ لالستعانةِ 
 14،12 2 حرُف جرٍّ لإللصاقِ 

                                                             
 .52،3593/الجنى الداني (159)
،المرادي، 514/ رصف المباني، المالقي، 430/المغني،ابن هشام، 1/325،شرح المفصلالبيت بدون نسبة انظر: ابن يعيش،  (152)

 .11/119،الخزانة، البغدادي، 352/الجنى الداني
، الخزانة. البغدادي، 359/الجنى الداني، المرادي، 4/402،شرح المفصل، انظر، ابن يعيش ،413البيت للشاعر في ديوانه / (151)

11/119. 
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 1 1 لالستعانِة أو املصاحبة أو مبعىن على أو زائدٌ حرُف جرٍّ  الباء
 15 1 حرُف جرٍّ لالستعانِة أو اإللصاقِ 

  5 المجموع
 
 التاء

 13،11،9 3 ضمرٌي يف حمل رفع فاعل
 19 1 من حروِف املضارعةِ 

  4 المجموع
 18 1 حرُف استقبال و تسويف السني

  1 المجموع
 17 1 حرُف استئناف الفاء

  1 المجموع
 8،3،1 3 ضمرٌي يف حمل جر باإلضافةِ  الكاف

  3 المجموع
 
 
 الالم

 15 1 موطئٌة جلواِب قسم حمذوف
 15 1 واقعٌة يف جواِب قسم حمذوف للتوكيد

 17 1 حرُف جزمٍ 
 6 1 املزحلقة للتوكيدِ 

  4 المجموع
 18،15 2 من حروِف املضارعةِ  النون

 15 1 للتوكيد
  3 المجموع

 
 اهلاء

 19،15،7 3 ضمرٌي يف حملِّ نصب مفعول به
 17 1 ضمرٌي يف حملِّ جر باإلضافةِ 

  4 المجموع
 
 الواو

 3 1 حرُف ابتداء للحال واالقّتان
 19،13 3 حرُف عطفٍ 
  4 المجموع
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 17،15،14،9،6،5 7 من حروِف املضارعةِ  الياء
  7 المجموع

 

 موضعاا. 40األدوات األحادية الواردة في سورة العلق: بلَغ مجموع عدد مواضع 

 ثانياا/ األدوات الثنائية.

 اآليات اليت ورَدْت فيها العدد معناها األداة
 

 
 أل

 11،3 2 جنسيٌة للمبالغِة والكمال
 18،12،4،2 4 جنسيٌة لتعريِف املاهية

 6،5 2 عهديٌة ذكريةٌ 
 8 1 نائبٌة عن ضمرِي املخاطبِ 
 15 1 نائبٌة عن ضمرِي الغائبِ 
 9،4،1 3 زائدٌة للتزيني اللفظي

  13 المجموع
 7 1 حرف مصدري أن

  1 المجموع
 15،13،11 3 حرُف شرٍط جازمٌ  إن

  3 المجموع
 12 1 حرُف عطف أو

  1 المجموع
 19 1 حرُف جزمٍ  ال

  1 المجموع
 15،14،5 3 حرُف جزمٍ  مل

  3 المجموع
 5 1 اسٌم موصولٌ  ما

  1 المجموع
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 2 1 حرُف جرٍّ البتداِء الغايِة املكانيةِ  ِمنْ 
  1 المجموع

 

 موضعاا. 24بلَغ مجموع عدد مواضع األدوات الثنائية الواردة في سورة العلق: 

 

 سورة العلق، من السوِر المكية، وعدد آياتها: تسع عشرة آية.

األدوات  اآلية
 االمسية

ـــا ـــ األدوات  إعراهبـ
 احلرفية

ـــا ـــ  معناهـ

الكاف/ ضمرٌي متصٌل مبيٌن على الفتِح يف حمل جر  كَ ربِّ  1
 باإلضافِة.

 اسمِ باقـْرَأ 
 
 
 
 
 
 

 ذي خَلقَ الَّ 

الباء/ حرُف جرٍّ للمصاحبِة مبعىن مع، أو 
بينما ابن عاشور  (160)زائدة عند العكربي،

ا تأيت على وجوه: األول/  ذكر أهنَّ
لالستعانة، أي: قل باسِم اهلل، والثاين/ 
للمصاحبة، أي: اقرأ ما سُيوَحى إليَك 

مصاحًبا قراَءتك اسم ربِّك، والثالث/ مبعىن 
على، أي: اقرأ على اسم ربَِّك، أي: على 

 (161)إذنِِه.
ا أل/ زائدٌة للتزيني اللفظي، وهو: َأوَّل م

 (162)أُنزَل على النيب من القرآِن.
 نسانَ اإلخلَق    2

 علقٍ  من
 أل/ جنسيٌة لتعريِف املاهية.

 من/ حرُف جرٍّ البتداِء الغايِة املكانيِة.
الكاف/ ضمرٌي متصٌل مبيٌن على الفتِح يف حمل جر  كَ اقـْرَأ وربُّ  3

 باإلضافِة.
أل/ جنسيٌة للمبالغِة والكماِل، واألكرم:  كرمُ األ

الذي لُه الكمال يف زيادة كرمه على كلِّ  
كرم، ينعم على عبادِه النعم اليت ال حُتصى، 

                                                             
 .2/421، التبيان في إعراب القرآن (120)
 .30/432، التحرير والتنويرابن عاشور،  (121)
 .119/معاني القرآنالفراء،  (122)
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وحيلم عنُهم فال يُعاجلُهم بالعُقوبِة مع  
كفرهم وجحودِهم لنعِمِه، ويقبل توبتهم 

ويتجاوز عنُهم فليس لكرِم اهلل سبحانه غايةٌ 
 (163)وال أمد.

ذي علََّم الَّ    4
 َقَلمِ بال

 للتزيني اللفظي.أل/ زائدٌة 
الباء/ حرُف جرٍّ لالستعانِة، وأل/ جنسيةٌ 

 (164)لتعريِف املاهية، أي: علَّم الكتابة.
ما/ اسٌم موصوٌل مبيٌن على السكوِن يف حمل نصب  مل يعلمْ  ما 5

 مفعول به ثاٍن.
 نسانَ اإلعلََّم 
 علمْ مل يما 

 أل/ عهديٌة ذكريٌة.
 للمضارعِة.مل/ حرُف جزٍم، والياء يف يعلم/ 

 نسانَ اإلإنَّ    6
 ْطَغىلَيَ 

 أل/ عهديٌة ذكريٌة.
الالم/ املزحلقة للتوكيد، والياء يف يطغى/ 

 للمضارعِة.
اهلاء/ ضمرٌي متصٌل مبيٌن على الضم يف حمل نصب  اهُ أْن رء 7

 مفعول به.
 أن/ حرف مصدري مهمل. رءاُه استغىَن  أنْ 

على الفتِح يف حمل جر الكاف/ ضمرٌي متصٌل مبيٌن  كَ إىل ربِّ  8
 باإلضافِة.

أل/ نائبٌة عن ضمرِي املخاطب، أي: مبعىن  رُّْجَعىال
 (165)الرُجوع.

التاء/ ضمرٌي متصٌل مبيٌن على الفتِح يف حمل رفع  تَ أَرَءيْ  9
 فاعل.

 ذيالَّ رَءْيَت أَ 
 

َهىيَـ   نـْ

اهلمزة/ استفهاميٌة لألمِر والتعجب، وأل يف 
 الذي/ زائدٌة للتزيني اللفظي.

الياء/ من حروِف املضارعِة، وقوله 
َهى{، نـَزََلْت يف أيب  تعاىل:}أََرَءْيَت الَّذي يـَنـْ

صلى  –جهل، وقد كان يتوعَّْد النيب حممد 
ه، فيؤذيه،  -اهلل عليه وسلم يف ُمصالَّ

 (166)وينهاه.
ــ 10 ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

                                                             
 .4/522 الكشاف،الزمخشري،  (123)
 .5/223، معاني القرآن وإعرابهالزجاج،  (124)
 .4/529، الكشافالزمخشري،  (125)
 .1520باح المنير المصابن كثير  (122)
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التاء/ ضمرٌي متصٌل مبيٌن على الفتِح يف حمل رفع  تَ أَرَءيْ  11
 فاعل.

 كانَ   إنْ رَءْيَت أَ 
 

 على اهلَُدى

اهلمزة/ استفهاميٌة لألمِر والتعجب، إن/ 
 حرُف شرٍط جازٌم.

 أل/ جنسيٌة للمبالغِة والكماِل.
 أََمرَ  أوْ    12

 تـَّْقَوىبال
 أو/ حرُف عطٍف للتقسيِم.

الباء/ حرُف جرٍّ لإللصاِق املعنوي، وأل يف 
 التقوى/ جنسيٌة لتعريِف املاهية.

التاء/ ضمرٌي متصٌل مبيٌن على الفتِح يف حمل رفع  تَ أَرَءيْ  13
 فاعل.

إْن  رَءْيَت أَ 
َب وتوىلَّ   كذَّ

اهلمزة/ استفهاميٌة لألمِر والتعجب، إن/ 
 .حرُف شرٍط جازمٌ 

 أنَّ بعلْم َأمَل يَ    14
 
 
 
 ىير اهلل 

اهلمزة/ استفهاميٌة للتقرير وللتوبيخ 
واإلنكار، ومل/ حرُف جزٍم، والياء يف يعلم/ 

للمضارعِة، والباء يف بأن/ حرُف جرٍّ 
 لإللصاِق املعنوي.

الياء/ من حروِف املضارعِة، أي: أمل يعلم 
ويعلم  أبو جهل بأنَّ اهلل تعاىل يراهُ 

 (167)فعلُه.
اهلاء/ ضمرٌي متصٌل مبيٌن على الكسِر يف حمل نصب  هِ يـَْنتَ  15

 مفعول به.
 لَِئن ملكال 

 
 ْنَتهِ يَـ 
 ْسفعالنَ 

 
 
 
 
 

الالم/ موطئة جلواِب قسم حمذوف للتوكيِد، 
 وإن/ حرُف شرٍط جازٌم، ومل/ حرُف جزٍم.

 الياء/ من حروِف املضارعِة.
جواِب القسم احملذوف  الالم/ واقعة يف

للتوكيِد، والنون يف نسفَعْن/ للمضارعِة، 
والنون الثانية/ للتوكيِد، قال النحاس:" 

"لنسفًعا" الوقف عليه باأللف فرًقا بينُه وبني 
والسفع: القبض على  (168)النون الثقيلة"،

 (169)الشيء وجذبه بشّدة.

                                                             
 .2/410 البحر المحيط،، أبو حيان، 112/معاني القرآنالفراء،  (129)
 .1344/إعراب القرآن (122)
 .4/529، الكشافالزمخشري،  (121)
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أو  (170)الباء/ حرُف جرٍّ لالستعانة، نَّاصيةِ بال
وأل/ نائبٌة عن  (171)لإللصاِق احلقيقي،

ضمرِي الغائب، أي ناصيته، والناصية: 
مة الرأس، أي: لنأخذنَّ بالنَّاصيِة إىل  مقدِّ

أي: ناصية النَّاهي عن عبادة  (172)النَّاِر،
 (173)اهلل.

ــ 16 ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ
اهلاء/ ضمرٌي متصٌل مبيٌن على الضم يف حمل جر  هُ نادي 17

 باإلضافِة.
الالم/ حرُف جزٍم، والياء يف يدع/  دُع ناديهُ ْليَ فَـ 

 (174)للمضارعِة، أي: عشريتُه.
 عُ سَندْ    18

 
 زَّبانيةَ ال

السني/ حرُف استقبال و تسويف، والنون 
 يف ندع/ للمضارعِة.

أل/ جنسيٌة لتعريِف املاهية، والزبانية هم: 
الغالظ الشِّداُد، وهم يف اآلية 

 (175)املالئكة.
اهلاء/ ضمرٌي متصٌل مبيٌن على الضم يف حمل نصب  هُ ُتِطعْ  19

 مفعول به.
ِطْعهُ ال تُ كالَّ 

 واْسُجْد واقَّتِبْ 
ال/ حرُف جزٍم، والتاء يف تطعه/ 

ما للمضارعِة، أي: اثبت يا حممد على 
أنَت عليه من عصيان أبو جهل، وُدم على 

 (176)سجودك، وتقرَّب إىل ربَِّك.
 

 
 

 

 

                                                             
 .15/390، الجدول في إعراب القرآنصافي،  (190)
 .5/1331، اإلعراب المنهجي للقرآنقباوة،  (191)
 .112/معاني القرآنالفراء،  (192)
 .2/410 البحر المحيط،أبو حيان،  (193)
 .522/معاني القرآناألخفش،  (194)
 .5/223، معاني القرآن وإعرابهالزجاج،  (195)
 .4/522، الكشافالزمخشري،  (192)
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 اتمةــــــــــــــــــــــالخ

وعلى  -صلى اهلل عليه وسلم–احلمد هلل وكفى، والصالة والسالم على النيب املصطفى حممد بن عبداهلل 
 آله وصحبه أمجعني.

كثريًا من املعاين  والوظائف واليت من خالهلا ميكن حيدث التوازن السليم بني اجلمل أو األدوات حتمل ُ
 الفقرات، وهي تساعد أيًضا على التناغم والّتابِ وإيصال املعىن املراد للقارئ.

ومن خالل العملية اإلحصائية يف دراسة األدوات األحادية والثنائية يف ربع يس توصََّلْت الدِّراسة إىل 
 جمموعة من النتائج:

 230اًل: بلَغ جمموع ما ورَد من املواضع اليت ذُكَرْت فيها أداة "اهلمزة" استفهامية أو للمضارعة: أو 
 موضًعا.

ثانًيا: بلغ جمموع ما ورَد من املواضع اليت ذُكَرْت فيها أداة "الباء" على اختالف معانيها كاملصاحبة 
 موضًعا. 648واالستعانة واإلضافة واإللصاق وغريها: 

 موضًعا. 1309بَلغ جمموع ما ورَد من املواضع اليت ذُكَرْت فيها أداة "التاء" امسية كانت أو حرفية: ثالثًا: 

 39رابًعا: بلَغ جمموع ما ورَد من املواضع اليت ذُكَرْت فيها أداة "السني" حرف استقبال أو تسويف:
 موضًعا.

ة "الفاء" عاطفة كانت أو استئناف أو خامًسا:  بلَغ جمموع ما ورَد من املواضع اليت ذُكَرْت فيها أدا
 موضًعا. 882اعّتاض أو ربِ أو زائدة: 

سادًسا: بلَغ جمموع ما ورَد من املواضع اليت ذُكَرْت فيها أداة "أل" على اختالف معانيها للجنسية أو 
 موضًعا. 2836العهدية أو نائبة عن موصول أو ضمري أو زائدة: 

واضع اليت ذُكَرْت فيها أداة "أْن" ناصبة كانت أو تفسريية أو مصدرية أو سابًعا: بلَغ جمموع ما ورَد من امل
 موضًعا.            122زائدة: 
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 هذا واهلل أعلم، إن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان

 التوصيات
 ومن خالل ما توصََّلت إليه الباحثة من نتائج هناك جمموعة من التوصيات اليت من أمهها:

  ارسني يف خمتلف اجملاالِت، فآيات يُعدُّ القرآن الكرمي ميدانًا فسيًحا ومنبًعا ال ينضب لُكلِّ الدَّ
ارس.  القرآن تتنوع وتشتمل على كلِّ ما حيتاج له الدَّ

  كثريًا من املعاين والوظائف واليت من خالهلا ميكن حيدث التوازن السليم بني األدوات حتمل ُ
ساعد أيًضا على التناغم والّتابِ وإيصال املعىن املراد للقارئ، لذلك اجلمل أو الفقرات، وهي ت

ارِس أن يكون على علم مبعان األدوات املختلفة حىت يتمكن من استخدامها  البد للدَّ
 االستخدام السليم.

  هذه األطروحة تشتمل على خمتلف األدوات اليت حتمل العديد من املعاين يف الكثري من اآليات
راسة، لذلك ميكن للّدارسني أن جيدوا فيها العديد من األمثلة اليت ميكن أن تعينهم يف حمور الدِّ 

 دراسِتِهم.
  ارسني أن جيدوا بعض األدوات اليت خرجت من معناها احلقيقي إىل معاٍن أخرى ميكن أيًضا للدَّ

 لتحقيق الغاية املنشودة من هذا املعىن.
 

 وعلى آله وصحبه. -صلى اهلل عليه وسلم-دهذا واهلل أعلم، وصلى اهلل على نبينا حمم
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