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Abstract 

The research tackles the study of subject in Quranic use through 

two aspects; The first one is the decontexualized words, While the second 

deals with the context ua lized ones in the Quranic sentence. 

 
 ملخص البحث

دراسة داللية ػ نحكية، كذلؾ مف  القرآنيعؿ في ضكء االستعماؿ نيض البحث بدراسة الفا
لصيغة مفردة، كالمظاىر التركيبية التي فرادية، أم ما يتعمؽ باالمظاىر اإل: خالؿ محكريف، ىما

كالتركيب،  اإلفراد: تضمف ىذاف المحكراف دراسة تنشأ مف خالؿ التركيب في الجممة القرآنية، كقد
 كأخيراكفاعمو، كالتقديـ كالتأخير، كالتعريؼ كالتنكير، كالمطابقة في الجنس كالعدد بيف الفعؿ 

. االستغناء
 

  رَِّحيمِ ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن ال
  :كبعدي  ،كالصالة كالسالـي عمى مىٍف ال نبيَّ بعده ،الحمدي هلل حٌؽ حمده
أـ  ،في فعمو ان ، سكاءه أكاف الفاعؿ مختاريعني الكالـ عمى الحياة (ُ)فالكالـ عمى الفاعؿ

 ،فإف كجكده يعني الفعؿ كالعمؿ ،أـ غير ميدرىؾ ،كسكاء أكاف ميٍدرىكنا بالحكاس ،ميسٌخران  ميجبران 
  .ثىَـّ الحياةف كـ ،أك الفشؿ كاإلبداع

                                                

ؿ الكصؼ أك كلـ يتناكؿ فاع ،لطكؿ المكضكع فإٌف الباحث اقتصر عمى الفاعؿ المسند إليو فعؿ فقط ان نظر (  ُ)
 .اف بإفرادىما ببحث مستقؿ؛ لمناقشة تكجييات النحاة ليماالظرؼ؛ ألٌنيما حقيؽ
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ال ينعقد  إذ ،في بناء الجممة أصميةكالتكصيؼ النحكم لمفاعؿ أٌنو صيغة ذات كظيفة 
كىي  ،أك النفي أك الطمب اإلثباتالفعؿ أك ما في معناه عمى سبيؿ  إليياييسند  ،المعنى إاٌل بيا

ما لـ  ،كالتثنية كالجمع ،التعريؼ كالتنكيرك ،كالتذكير كالتأنيث :صالحة لتحٌمؿ التغيرات الصرفية
فضالن عف ككنيا صالحة  ،كىي تصمح الستبداؿ غيرىا بيا في سياؽ الكالـ ،تكف اسمنا مبيمان 
كىي قابمة لمتغيير المكقعي ػ في  ،إذا حٌفتيا القرائف المفظية كالمعنكية الٌدالة عمييا ،لالستغناء عنيا

  .داللية كبالغية تستدعي ذلؾ ػ بناءن عمى مقتضيات األغمب األعـٌ 
 

  :من خصائص الفاعل في الخطاب القرآني
مف نافمة القكؿ أٍف ننٌبو ىنا عمى ضركرة تجنب الظالؿ المعنكية لداللة المصطمح 

إذ المعنى الكظيفي لمفاعؿ يتحقؽ  ،فاقتضاء الفعؿ لمفاعؿ ال يعني لزكـ القياـ بو فعالن  ،المغكية
لذلؾ فإٌف  ؛بأنكاعيالداللة المعنكية فتترشح مف خالؿ السياؽ كالقرائف ا كأٌما ،اإلسنادمف خالؿ 

 (ُ)أك مجازنا ،لٌبس بالفعؿ حقيقةمف خصائص االستعماؿ القرآني لمفاعؿ أٌنو ال يقتصر عمى مىٍف ت
ِت اْْلَْرُض َوَأْخَرجَ  :كقكلو تعالى ،(ُِٔ :البقرة) َ َمَ ِل َحبٍَّة َأْنَبَتْت َسْبَ  َسَناِبلَ  :كقكلو تعالى

ٍف لـ ييباشر الفعؿ إاٌل بالنٌية كالقصد( ِ :الزلزلة)َأْ َقاَلَيا ِإنَّ الَِّذيَن  :قاؿ تعالى ،بؿ يشمؿ مى
لييعمـ أٌف مف أحبَّ » :اآليةفي ( ىػَٔٔت)يقكؿ الرازم  ،(ُٗ :النكر) ُيِحبُّبوَن َأْن َتِ يَ  اْلَفاِحَ ةُ 
ٍف فعموكما شارؾ  ،ٌذـذلؾ فقد شارؾ في ىذا اؿ  إلبرازفالمحٌبة ىنا كناية عف التييؤ ، (ِ)«فيو مى

بؿ ىي المحبة المستمرة المصحكبة برغبة في  ،، فيي غير الخاطر كحديث النفسالمحبكب
إاٌل  (رضي اهلل عنيا)في سياؽ براءة أـ المؤمنيف عائشة  اآليةكمعمكـ أٌف  .(ّ)حصكؿ المحبكب

.  بال بخصكص السب ،رة بعمكـ المفظأٌف العب
 َفَناَدْوا َصاِحَبُيْم َفَتَعاَطى َفَعَقرَ  :قكلو تعالى () ة صالحكنقرأ في قصة ناؽ

فاسند العقر في  ،(ٕٕ:األعراؼ) َفَعَقُروا النَّاَاَة َوَعَتْوا َعْن َأْمِر َربِّبِيمْ  :كقكلو تعالى ،(ِٗ:القمر)
ى منيـ اتفاؽو عقر كاف عف ألف اؿ ؛الكبراء مع أٌف الفاعؿ كاف كاحدنا إلىالثانية  اآلية . (ْ)كرضن

الفاعؿ بضمير ( )كانطالقنا مف ىذا نرل القراف الكريـ يخاطب الييكد المعاصريف لمرسكؿ 
  .أسالفيـكقعت مف  ألفعاؿ

                                                

مفيدنا منو في رسـ الصكر الفٌنية األٌخاذة مف  ،األسمكب القرآني اإلسناد المجازم في مكاطف كثيرة كٌظؼ(  ُ)
 :كقكلو تعالى ،(ُْٓ:ألعراؼا) (َوَلمَّا َسَ َت َعْن ُموَسى اْلَ َضبُ ) :كما في قكلو تعالى ،خالؿ التشخيص

 .(ُٖٓػ  ُٕٓ: الشعراء)(َفَ َخَذُىُم اْلَعَذابُ   َفَعَقُروَىا َفَ ْصَبُحوا َناِدِمينَ )

 .ُِٖ/ِّ :التفسير الكبير ( ِ)

 .ُْٖ/ُٖ :التحرير كالتنكير :ينظر   (ّ)

 .ُْٕ/ٖ :التحرير كالتنكير(  ْ)
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في  إنسانيان كتجاكزه حدكد الزماف كالمكاف فإٌنو جاء  ،القرآنيلشمكلية الخطاب  كنظران 
َوَأِايُموا الصَّالَة َوآُتوا  :كقكلو تعالى ،(االذين  فرو)ك (ن امنواالذي) :فالفاعؿ في نحك ،فحكاه كجكىره

مف اتصؼ في شمكلو  اما يككف عاِـّ  غالبان ( ٔٓ:النكر) الزََّ اَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّ ْم ُتْرَحُمونَ 
كقكلو  ،ككذلؾ الخطابات التي تتضح فييا صيغة العمكـ .يكـ القيامة إلىالكفر  أك باإليماف
ىا الخطاب كمثؿ ،(ِْ:الركـ ،َِ:العنكبكت ،ٗٔ:النمؿ) ُاْل ِسيُروا ِفي اْْلَْرِض َفاْنُظُروا :تعالى

ككذلؾ الفاعؿ  .ػ ما لـ ييخصص بدليؿ ػ فإٌنو يأخذ صفة العمكـ( )الرسكؿ  إلىالذم يكٌجو 
ق كقكؿ ،خذ صفة العمكـمشتقنا فإٌنو يأكاف كصفنا  إذاالمكصكلة  (ال)أك  ،الجنسية (ال)المحمى بػ

..( .،ُٓ:التكبة ،ُُ:المائدة ،َُٔ ،ُِِ:عمراف آؿ) َوَعَلى اللَِّو َفْلَيَتَو َِّل اْلُمْؤِمُنونَ  :تعالى
كقكلو  ،ما كٌظفو القرآف الكريـ مف جناس االشتقاؽ بيف الفعؿ كالفاعؿ اأيضن كمف ىذا القبيؿ 

َوِفي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس  :كقكلو تعالى ،(ُٔ:الصافات) ونَ ِلِمْ ِل َىَذا َفْلَيْعَمِل اْلَعاِملُ  :تعالى
ليس القصد منيا تكظيؼ  ،في الخطاب القرآني أسمكبيةكىي ميزة  ،(ِٔ:المطففيف) اْلُمَتَناِفُسونَ 

فييا  إذ ،بؿ ىي صياغة مقصكدة لتحقيؽ ىدؼو معنكم ،صيغة معينة لمقصد جمالي فحسب
يجمعيـ ىدؼ  ،الجنس تداد الزماف كتبايف المكاف كاختالؼتكثيؼ لصكرة المخاطبيف عمى اـ

فيذا المضمار فمييظير كؿُّ مخاطب راغب في العمؿ كالمنافسة  ،ىـ غاية كاحدةكتحدك ،كاحد
نفس  إلىيكحي  األسمكبيكىذا المممح  .فالجميع عند خط شركع كاحد ،طاقتو كليبذؿ جيده

بمقدار تقٌربو  إالٌ عمى غيره  ألحدكال ميزة  ،الجميع فيك سبحانو خالؽ ،المتمقي قربو مف اهلل تعالى
 َوَعَلى اللَِّو َفْلَيَتَو َِّل اْلُمَتَو ِّبُلونَ  :نممس ىذه الشحنة الكجدانية في قكلو تعالى أفكيمكف  ،اهلل إلى
. (ّٖ:رلـزا) ُاْل َحْسِبَي اللَُّو َعَلْيِو َيَتَو َُّل اْلُمَتَو ِّبُلونَ  :كقكلو تعالى ،(ُِ :إبراىيـ)

 اإلسناد)بػل ييسـٌ  أفكمف خصائص التعبير القرآني في مكضكع الفاعؿ ما يمكف 
 إلىفقد ييسند  ،تبعا لمباشرتو الفعؿ ،عمى فعؿ كاحد (الفاعل) إليويتعاقب المسند  إذ ،(واإليجاد

 َيَتَوفَّىُه اللَّ  :فمثالن نقرأ قكلو تعالى ،المجازم الذم يباشر الفعؿ في الظاىر أك ،المكجد الحقيقي
 ،(َُْ:يكنس) َيَتَوفَّاُ مْ َوَلِ ْن َأْعُبُد اللََّو الَِّذي  :كقكلو تعالى ،(ِْ:الزمر) يَن َمْوِتَياْنُفَس حِ اْلَ 

 ِّبَل الَِّذي وُ  َيَتَوفَّاُ ْم َمَلُك اْلَمْوِت ُاْل  :كنقرأ قكلو تعالى .المكجد الحقيقي إلىالتكفي اسند  أففيمحظ 
 :، كقكلو تعالى(ُٔ:األنعاـ) ُيَفرِّبُطونَ  َوُىْم ال َتَوفَّْتُو ُرُسُلَنا :،كقكلو تعالى(ُُ:جدةالس) ِبُ مْ 
 اْلَمالِئَ ةُ الَِّذيَن َ َفُروا  َيَتَوفَّىَوَلْو َتَرى ِإْذ (ألنفاؿا: َٓ)، كقكلو تعالى:  َفَ ْمِسُ وُىنَّ ِفي اْلُبُيوِت

فعؿ لممكجد اؿ إسنادكىك ال يمغي  ،ىنا مجازم فاإلسناد ،(ُٓ:لنساءا) اْلَمْوتُ  َيَتَوفَّاُىنَّ َحتَّى 
.  الحقيقي جؿَّ في عاله

اللََّو  َفَلْم َتْقُتُلوُىْم َوَلِ نَّ اللََّو َاَتَلُيْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِ نَّ  :كقريب مما سبؽ قكلو تعالى
 ،لذاتو العمٌية كأثبتو ،الكاقع مف المؤمنيف عنيـ سبحانو كتعالى الفعؿفقد نفى  (ُٕ:ألنفاؿا) َرَمى

 (َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيتَ ) :آخرلو في مكضع  كأثبتو ،فعؿ الرمي في مكضع( )كنفى عف رسكلو 
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ابف جني  أكضحكقد  (َوَلِ نَّ اللََّو َرَمى) :الفاعؿ الحقيقي جؿَّ في عاله إلى إسناده إلىلينتيي 
 :فقاؿ ،مذىبو أصكؿمستمدنا مف  ،في الجممة الثانية اإلسنادفي  اؿإشؾما يبدك مف ( ىػِّٗت)
 فأطاعو ،بو كأمره ،كسٌدده لوكمٌكنو منو  ،لما كاف اهلل اقدره عمى الرميككجو الجمع بينيما أٌنو »

ٍف كاف مكتسبنا لمنبي  ،اهلل إلىنسب الرمي  ،في فعمو . (ُ)«ميشاىدنا منو ،()كا 
تيبنى فيو الجمؿ ػ التي  أفىك  أيضايما يتعمؽ بالفاعؿ كمف خصائص الخطاب القرآني ؼ

استعماؿ االسـ المكصكؿ  إلىتنتقد فعال منكرا ػ بناءن خاصا ييعدؿ فيو عف ذكر الفاعؿ صراحة 
َدَااِت َوِمْنُيْم َمْن َيْلِمُزَك  ِ  :كقكلو تعالى ،ىذا المكصكؿ إلىضمير الفاعؿ ثـ ييعاد  ،المبيـ  ي الصَّ

َوِمْنُيْم َمْن  :كقكلو تعالى ،(ُٔ:التكبة) َوِمْنُيُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَِّبيَّ  :كقكلو تعالى ،(ٖٓ:التكبة)
ليس القصد  إذ ،األسمكبكال تخفى الداللة النفسية كالتربكية في ىذا  ،(ٕٓ:التكبة) َعاَىَد اللَّوَ 

دانتوقصد نقد الفعؿ بؿ اؿ ،مع المخمكؽفميس ىذا شأف الخالؽ الستٌار  ،التشيير بالفاعؿ فضال  ،كا 
التصريح  إذ ،لمكٌؼ عف فعمو ،استنبات بذرة الخير في نفس الفاعؿ األسمكبعف اقتضاء ىذا 

 لألفكاركبيذا الصدد نذكر أٌف المغة ليست ناقمة  .عمى الفعؿ كاإلصرارباالسـ يقتضي المعاندة 
تتجمى لنا القيمة التربكية  كمف ىنا ،األفكاربؿ ىي تشارؾ كبشكؿ فاعؿ في تشكيؿ ىذه  ،فحسب
  .كتيذيب نفكسيـ ،القرآني في تربية المؤمنيف األسمكبليذا 

مقدّْمنا ما يتعمؽ بالمظاىر  ،مكضكع الفاعؿ في محاكر عدة اآلفكسيتناكؿ البحث 
كالتعريؼ  ،كالتركيب اإلفراد :مف خالؿ دراسة ،ما يتعمؽ بالصيغة مفردة :أم ،أكالفرادية اإل

مف خالؿ  ،ة القرآنيةيردفيا بالمظاىر التركيبية التي تنشأ عف التركيب في الجمؿثـ  ،كالتنكير
. االستغناء كأخيرنا ،كالتقديـ كالتأخير ،مطابقةاؿ :دراسة

ألٌف مظاىر تشكيؿ الصيغة مفردةن  ؛كالتركيبية معا اإلفراديةكقد جمع البحث المظاىر 
كىذاف ال يتحققاف إاٌل مف خالؿ  ،لمسياؽك ،لممتمقي إيصالوتخضع العتبارات المعنى المقصكد 

. التركيب
 

  :والتر يب اإلفراد  (ٔ
 :كيعنكف بغير االسـ ،كغير اسـ ،(ان مفرد :أم)الفاعؿ يككف اسما  أفينصُّ النحاة عمى 

ظاىرة  أرجحيةمع  ،كقد كرد الفاعؿ في كتاب اهلل تعالى بالصيغتيف .(ِ)المصدر المؤكؿ
 إلىعف المفرد  األسمكبييعنينا بيانو ىنا ىك البحث في كجو العدكؿ  كما .الستعماؿ االسـ المفرد

فكائد التعبير ( ىػُٖٓت)كيحدد السييمي  ،(ّ)فيو معننى زائد عمى المصدر إذ ،المصدر المؤكؿ
عف الحدث كالداللة عمى  اإلخبارأنو يجمع بيف  :بثالث ىي (لفعلأْن وا)بالمصدر المؤكؿ 

                                                

 .َِْ/ُ :الخصائص(  ُ)

 .ّٖ/ِ :شرح التسييؿ :ينظر مثالن (  ِ)

 .َُّ :ج الفكرئينظر نتا(  ّ)
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كاف فيو تحصينا  ،ستحالةأك االالفعؿ مف دكف الداللة عمى الكجكب  افإمؾكانو يدؿُّ عمى  ،الزماف
احتمؿ الكالـ  (ادومك أعجبني) :قيؿ فإذا ،كتخميصا لو مف شكائب االحتماؿ ،اإلشكاؿلممعنى مف 
 أن أعجبني) :قيؿ فإذا ،حالة مف حاالتو أك ،نفسو ىك المعجبأف يككف القدكـ  :معاني منيا

المتصكرة في الطابع كالعنكاف مف عكارض االحتماالت لفعؿ بمنزلة عمى ا (أنْ )كانت  (ادمت
 .(ُ)األذىاف

َأَلْم َيْ ِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن َتْخَ َ  ُاُلوُبُيْم ِلِذْ ِر اللَِّو َوَما َنَزَل ِمَن  :نظرنا في قكلو تعالى فإذا
َأْن َتْخَ َ  )ؿ بالمصدر المؤكؿ نرل أٌف الذكر الحكيـ آثر التعبير عف الفاع (ُٔ:الحديد) اْلَح ِّب 
أْن )فالمصدر المؤكؿ مف  ،(ِ)كذلؾ لمتبايف بيف االستعماليف ؛عمى المصدر الصريح (ُاُلوُبُيمْ 
عنصر  إلىفتحكلت  ،جممة فعمية نىزىعت عنيا السابقةي المكصكلية استقالليا أصموىك في  (والفعل
ىي كسائط المغة في كضع الجمؿ في ؿ الكص أدكاتألٌف  ؛مف حيث الكظيفة النحكية ،(ّ)كاحد

اٌل لما عيًدؿ  ،كلكف يبقى االختالؼ الداللي قائمنا بينيما ،(ْ)مكاضع المفردات  إلىعف احدىما كا 
الثبكت عمى  أصؿكأٌما الفعؿ فإٌنو يدؿُّ كراء  ،مف دكف زمانيافاالسـ يدؿ عمى الحقيقة  .اآلخر

ال يقتضي بخالؼ االسـ الذم  ،الزمانياتكعميو فالفعؿ مقتصر عمى  ،ككف الثابت في تجدد
. (ٓ)ذلؾ

 

 ،أٌف المطمكب تجدد الخشكعيعني  (َأْن َتْخَ َ  ُاُلوُبُيمْ ) اآليةفاستعماؿ المصدر المؤكؿ في 
ألٌف القرآف الكريـ لٌما يزؿ يتنزؿ  ؛أك أينزلت ،ككٌمما تيميت آياتيوي  ،كاستمرار ىذا التجدد كٌمما ذيكر اهلل

ككذلؾ حديث ابف مسعكد  ،(َأَلْم َيْ ِن ِللَِّذيَن آَمُنوا) :اآليةبدليؿ نٌص  (ٔ)لمؤمنيفؿفالخطاب  ،آنذاؾ
( )اآليةكبيف أف عاتبنا اهلل بيذه  إسالمناما كاف بيف  » :الذم ركاه مسمـ:  َأَلْم َيْ ِن ِللَِّذيَن آَمُنوا

 :إذ قيؿ ،اآليةما يدؿُّ عميو سبب نزكؿ  أيضان كىك  .(ٕ)(سنيف أربع إالٌ  َأْن َتْخَ َ  ُاُلوُبُيْم ِلِذْ ِر اللَّوِ 
ميجدبيف بمكة فمٌما ىاجركا كانكا  :كقيؿ ،رى المزاح في بعض شباب الصحابة فنزلتكىثي  :قيؿ

. (ٖ)ففتركا عٌما كانكا عميو فنزلت ،الرزؽ كالنعمة أصابكا

                                                

 .ُِٕػ  ُِٔ :المصدر نفسو(  ُ)

 .ُِٔ/ّ :معاني النحك :رؽ بيف االثنيفينظر في أكجو الؼ(  ِ)

 .ِٔٔ :في بناء الجممة العربية :ينظر(  ّ)

 .ُّٓ :في النحك العربي نقد كتكجيو :ينظر(  ْ)

 .ٕٓ :نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز :ينظر(  ٓ)

: ىذا القكؿ بأٌنوعت اآللكسي فقد ف ،كأٌما ما نيقؿ عف الكمبي كمقاتؿ مف أفَّ المقصكد باآلية ىـ المنافقكف(  ٔ)
 .ِّٓ/ِٕ :ركح المعاني :ينظر((. مٌما ال يكاد يصحُّ ))

 (.َِّٕ)رقـ الحديث  ،ُِّٗ/ْ :صحيح مسمـ(  ٕ)

 .ُٕٖػ  ُٖٔ :، لمسيكطيأسباب النزكؿ :ينظر(  ٖ)
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 ،كاستمرارهفكاف المطمكب تجدد ىذا الخشكع  ،كال شؾ أٌف المؤمنيف كانت قمكبيـ قد خشعت هلل
ىذا فضال عف داللة التمطؼ في  ،كصؿ انسب بأداةفكاف التعبير بالجممة الفعمية المصٌدرة 

المعاتبة الذم ييشعر بو استعماؿ المصدر المؤكؿ الذم يدؿُّ عمى امكاف الفعؿ مف دكف التصريح 
  .التي قد يحتمميا التعبير بالمصدر الصريح ،اإللزاـمباشرة بداللة 

كما  ،مف معطياتيا الداللية لإلفادةستعماؿ القرآني مجيء الفاعؿ جممة كمف بديع اال
كمف خالؿ ما يمحقيا مف  ،داخمي إسنادتحققو مف شحف عاطفي مف خالؿ ما يتحقؽ فييا مف 

ىذا فضال عٌما تحممو مف دالالت زمانية ال تتأتى عف طريؽ  ،مقصكدةضمائـ تحقؽ معاني 
. استعماؿ المفرد

ذا  نَُّو َحتَّى ِحينٍ  ُمَّ َبَدا َلُيْم ِمْن َبْعِد َما َرَأُوا اْاياِت َلَيْسُجنُ  :لو تعالىنظرنا في قك كا 
كىذا ظاىر الكالـ  ،الفعمية (َلَيْسُجُننَّوُ )جممة  إلىقد أيسند  (بدا)فسنرل أٌف الفعؿ ( ّٓ:يكسؼ)

ا ذبحث جكاز ق في أنفسيـإال أٌف النحاة شغمكا  .(ُ)الذم يشيد لو الذكؽ كما يقكؿ الرازم
.  م لواالستعماؿ القرآف إيثاركسبب  ،نوكمضمك ،دؿ أٍف يبحثكا عف أسرارهب ،(ِ)التركيب

التككيد  فمف خالؿ الالـ كنك ،اكتنفيا التككيد سابقا كالحقا (َلَيْسُجُننَّوُ )فالجممة الفعمية 
ا ال ينيض بو ذا ـكه ،عمى تحقيؽ الفعؿالشديد كالعـز المؤكد  اإلصرارلتكشؼ عف  ؛الثقيمة
عمى ما تضمنتو لمحفاظ  ،(ّ)«بدا ليم ت  يُد أن يسجنوه»بػ اآليةرل ابف عاشكر يقٌدر لذا ف ،بالمفرد

كمع ىذا يبقى التقدير بعيدا عف تحقيؽ المعنى المقصكد الذم دٌؿ عميو  ،الجممة مف معنى التككيد
.  ظاىر الكالـ

تدفع تكىـ المجاز في قكلو ( ُجُننَّوُ َلَيْس )كما اف الداللة عمى الفاعؿ بصيغة الجمع في 
 .ال مف بعضيـ كامرأة العزيز مثالن  ،لتؤكد أٌف السىٍجفى كاف مرادا مف الجميع ،( ُمَّ َبَدا َلُيمْ )تعالى 
ال  (َلَيْسُجُننَّوُ )عف أٌف داللة التجدد كاالستمرار كاالستقباؿ المتحققة في الفعؿ المضارع فضالن 

  .رينيض بيا التعبير بالمصد
كليس بضائره  ،كبيذا يظير أٌف لمفعؿ في القرآف الكريـ قكة االسـ في تحٌمؿ الفاعمية

أك  ،تجكيز النحاة كقكع الجممة الفعمية صفةكال ننسى ىنا  ،بؿ ذلؾ ميزة لو ،تضمُّنيو معنى الزماف
                                                

كقد فيـ ابف كاٌلد  ،َُُ/ّ :الكتاب :ينظر ،كالتجكيز ىك ظاىر كالـ سيبكيو. ُّّ/ُٖ :التفسير الكبير (  ُ)
ػ  ُٖٔ :االنتصار لسيبكيو عمى المبٌرد :ينظر .ذلؾ مف كالـ سيبكيو( ىػّّٖت)كالنحاس ( ىػِّّت)

عراب القرآف ،ُٕٖ  .ٓٓٔػ  ْٓٔ/ّ :كا 

في حيف أجازه مف الككفييف  ،كقٌدركا مصدرنا مف الفعؿ المذككر عمى أٌنو فاعؿ ،منع جميكر البصرييف ذلؾ  ( ِ)
ككجد معمؽ  ،إٍف كاف الفعؿ قمبيِّا :الفٌراء فقد فٌصؿ في المسألة فقاؿأٌما  ،ىشاـ بف معاكية كثعمب كجماعة

اٌل فال ،عف العمؿ في الجممة جاز  ،ْٖٕ/ِ ،كْْٖ/ِ :مغني المبيب عف كتب األعاريب :ينظر .كا 
 .ٗٗ :كائتالؼ النصرة في اختالؼ نحاة الككفة كالبصرة

 .ٗٓ/ ُِ :التحرير كالتنكير(  ّ)
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ىذا  فضالن عف أفٌ  .في الجممة االسمية العربية اإلسنادىك احد طرفي الذم  (ُ)أك خبران  ،حاال
ككٌظفو البياف  ،(ِ)كقد احتفظت بو العربية ،لبدايات المغةبؿ ىك قديـ يعكد  ،االستعماؿ ليس غريبنا
  .القرآني في مكاطف منو
 ْلَنا ِبِيمْ َوَتَبيََّن َلُ ْم َ ْيَ  َف َ  :كقكلو تعالى ،(ّ)لكقكع الجممة فاعالن  أخرلكثٌمة مكاضع 

 ي َمَساِ ِنِيمْ َيْيِد َلُيْم َ ْم َأْىَلْ َنا َاْبَلُيْم ِمَن اْلُقُروِن َيْمُ وَن  ِ  َأَفَلمْ  :كقكلو تعالى ،(ْٓ:إبراىيـ)
. اآليتيفكال تخفى عمى المتأمؿ داللة الجممة الكاقعة فاعال في  ،(ُِٖ:طػو)

 
   :التعري  والتن ير ( ٕ

ف فتعريؼ عنصر ـ ،النحكم لمعربيةيؤدم التعريؼ كالتنكير دكرا ميما في النظاـ 
تتبايف داللة الكحدة  إذ ،(ْ)كداللةتغيير التركيب نظما  إلىكيره قد يؤدم تف أكعناصر التركيب 

 .مٌما يؤثر في داللة التركيب كمو ،اعماميا أكالمغكية تعريفا كتنكيرا مف خالؿ تخصيص الداللة 
ذا في النحاة قد اتفقت عمى أنو ال يشترط كقفنا عند تنكير الفاعؿ فسنجد أٌف كممة  كا 

 اإلخبارا تقتضيو مقاصد ـحسب  ،(ٓ)فيصحَّ مجيئو معرفة أك نكرة ،الفاعؿ أف يككف معرفة
. كدالالتو

 ،(ٔ)فيك الذم ييكسب النكرة معناىا البالغي ،المقاـ أككمقاصد التنكير يحددىا السياؽ 
نت المفردة تيكسبو دالالت خاصة ما كاف ليؤدييا لك كا فإٌنياكما أٌف النكرة بتفاعميا ضمف السياؽ 

 َمْن َأَتى اللََّو ِبَقْلٍب َسِليمٍ  ِإالَّ   َيْوَم ال َيْنَفُ  َماٌل َوال َبُنونَ  :تأممنا قكلو تعالى فإذا .معرَّفة
كقد اقتيصر عمى  ،فسنرل أٌف المقصكد ىك انتفاء النفع عف محاسف الدنيا (ٖٗػ  ٖٖ :الشعراء)

 ،بنجدة أكعف نفسو إٌما بفدية  اإلنسافناس أف يدفع اؿ أحكاؿألٌف الغالب في  ؛ذكر الماؿ كالبنيف
. (ٕ)العيرؼ إلىبحكـ داللة االقتضاء المستندة  ،باألكلكيةكقد اقتضى ذلؾ نفي النفع عف غيرىما 

 أكفالتكثير مف حيث الكُـّ تحقيقا  ،التكثير كالتعظيـ معا أفاد (مال)كيمحظ أف تنكير كممة 
ما عيطؼ عمى الفاعؿ كشاركو في كتبع ذلؾ  ،لنكعي كالنفاسةي كأٌما التعظيـ فمف حيث ا ،اتقديرن 

                                                

كتجدر اإلشارة إلى أٌف االستعماؿ القرآني ذىب إلى ابعد مف ذلؾ حيف استعمؿ  .َّ :نحك القرآف :ينظر   ( ُ)
إذا ابتعدنا  (ِْ:الرـك) (َوِمْن آَياِتِو ُيِريُ ُم اْلَبْرَ  َخْوفًا َوَطَمعاً ) :كما في قكلو تعالى ،الجممة الفعمية مبتدأ
 .عف التمحؿ كالتأكيؿ

 .ُِٗ :التطكر النحكم لمغة العربية :ينظر  ( ِ)

 .ٖٗٗػ  ٕٖٗ/ِ :التأكيؿ النحكم في القرآف الكريـ :ينظر  ( ّ)

 .ُِٓ :التعريؼ كالتنكير بيف الداللة كالشكؿ :ينظر  ( ْ)

خير الديف فتاح إلى كمية  :رسالة ماجستير قٌدميا :ظاىرة التنكير كأثرىا في بناء الجممة العربية كتكجيييا  ( ٓ)
 .ِْ :ََُِ ،باحثبإشراؼ اؿ ،اآلداب ػ جامعة المكصؿ

 .ُِٖ :مف بالغة القرآف :ينظر  ( ٔ)

 .ُٖٓ/ُٗ :التحرير كالتنكير :ينظر   (ٕ)
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أك امتمككا مف مقتضيات القكة في  ،فيـ ليسكا بمغنيف شيئا كلك كثركا ،(بنون)كىك كممة  ،كظيفتو
خمؽ أك تشكيؿ ىذه  مف خالؿ السياؽ في أسيـأٌف التنكير قد كال شؾ  .الجسـ كالعقؿ ما امتمككا

 بإخالصكمف ثَـّ حصر النفع  ،الدنيكية مف نفع عناصر القكة المادية الصكرة المرعبة في التيئيس
كتثبيت  اإلخالصكفي ىذا حثّّ عمى  ،البعيد عف عقائد الشرؾالديف هلل مف خالؿ القمب السميـ 

 (َُٔ:آؿ عمراف) َيْوَم َتْبَيضُّب ُوُجوٌه َوَتْسَودُّب ُوُجوهٌ  :في قكلو تعالىكبالمثؿ لك نظرنا  .لممخمصيف
في داللة الترغيب كالترىيب فضالن عف  أسيـفي المكضعيف قد ( كجكه)رل أف تنكير كممة ففس

. استطالع صفات كؿ صنؼ مف الصنفيف المذككريف إلىداللة التشكيؽ لمسياؽ بشدّْ المتمقي 
ألف  ؛كمويككناف لمجسد  ىماأفٌ الكجكه مع أف الظاىر  إلىكقد اسند االبيضاض كاالسكداد 

عف أٌف ما يظير عمى  فضالن  ،(ُ)األعضاءفيك اشرؼ  ،ا يمقاؾ مف الشخصـ أكؿالكجو ىك 
كبيذا  .فرحو كسركر أك ،كينُـّ عٌما يحتجنو مف ألـ كغيٌصة ،الكجو يعكس صكرة صاحبو مف الداخؿ

. ـ جانب مف صكرة ذلؾ اليكـ العظيـيتعاضد التنكير مع السياؽ في رس
 

كىذا الحرؼ ال يصؿ الفعؿ  ،في سياؽ النفيئد الفاعؿ النكرة بحرؼ الجرّْ الزاكقد يقترف 
فتكتسب مف خالؿ النفي كالتنكير العمكـى  ،التككيد عمى مضمكف الجممة إسباغبؿ كظيفتو  ،باالسـ

 َأَتْ ُتوَن اْلَفاِحَ َة َما َسَبَقُ ْم ِبَيا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمينَ  :كقفنا عند قكلو تعالى فإذا ،كاالستغراؽى 
َذا َما ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َنَظَر َبْعُضُيْم ِإَلى َبْعٍض َىْل َيَراُ ْم ِمْن َأَحدٍ  :كقكلو تعالى (َٖ:ؼألعراا)  َواِِإ
كالنكرة  ،في سياؽ النفي( مف)بحرؼ الجر الزائد قد سيبؽ  (احد)نمحظ أف الفاعؿ  (ُِٕ:التكبة)

ا  ؛كىك ابمغ مف نفي الجنس ،النفيىنا استغراؽ  أفادتكقد  ،المالزمة لمنفي تدؿ عمى العمكـ نصِّ
كأٌما استغراؽ النفي فيككف لنفي الجنس  ،يحتمؿ نفي مفرده المفظي أك جنسو المعنكم األخيرألٌف 

  .(ِ)بالكمٌية فقط
 

فعادة قكـ لكط لـ  ،تصكير أبدع اآليتيفىذا االستعماؿ المعنى المقصكد في كقد صٌكر 
الثانية حرص  اآليةٌكر ىذا االستعماؿ في كبالمثؿ ص .ان عند مف سبقيـ قطعتكف معركفة 

بيـ ييفاجأكف بنزكؿ  فإذا ،غيرىـ مطمقنا أماـكعدـ البكح بيا  أسرارىـكتـ المنافقيف الشديد عمى 
 ،(َىْل َيَراُ ْم ِمْن َأَحدٍ )تبادؿ نظرات التعجب كاالستغراب فما كاف منيـ إاٌل  ،القرآف يفضح سٌرىـ

كما تخفي  األعيفناسيف أٌف اهلل سبحانو كتعالى يعمـ خائنة ! ؟عمى سٌركـ  ()طمعى محمدنا فيي 
. الصدكر

كٌظؼ المعارؼ التي أٌف القرآف الكريـ قد فسنجد  (ّ)حقؿ التعريؼ إلىانتقمنا  إذاحتى 
 ،التعبيرية لتحقيؽ التأثير في المتمقي إمكانياتياما يككف مف  بأقصىتشغؿ كظيفة الفاعمية مفيدنا 

                                                

 .ِّٗ/ْ :كركح المعاني ،ِٓ/ّ :البحر المحيط :ينظر(  ُ)

 .َّٗ:،رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني :ينظر(  ِ)

ألٌف الغرض ىك الكشؼ  ؛كترتيبيالـ يمتـز البحث ما تعكرؼ عميو في كتب النحك مف تقسيمات لممعارؼ    (ّ)
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 َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ  :قاؿ تعالى إذ ،ثالن ػ في آيتيف متجاكرتيف في سكرة آؿ عمرافما نممسو ػ ـكىذا 
َلى َعِقَبْيِو َفَلْن َرُسوٌل َاْد َخَلْت ِمْن َاْبِلِو الرُّبُسُل َأَفِ ْن َماَت َأْو ُاِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُ ْم َوَمْن َيْنَقِلْب عَ 

اًل َوَمْن  َوَما َ اَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ   َيْجِزي اللَُّو ال َّاِ ِرينَ َيُضرَّ اللََّو َ ْيئًا َوَس  ِبِ ْذِن اللَِّو ِ َتابًا ُمَؤجَّ
ػ  ُْْ :آؿ عمراف) ُيِرْد َ َواَب الدُّبْنَيا ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَمْن ُيِرْد َ َواَب اْاِخَرِة ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَسَنْجِزي ال َّاِ ِرينَ 

في حيف ذييمت الثانية بقكلو  (َوَسَيْجِزي اللَُّو ال َّاِ ِرينَ ) :بقكلو تعالى األكلى اآليةمت اختت إذ (ُْٓ
سياؽ فيو داللة اؿؼ ؛لفظ الجاللة إلى األكلىفاسند فعؿ الجزاء في  ،(َوَسَنْجِزي ال َّاِ ِرينَ ) :تعالى

كفيو تعريض بمف  ،بمفظ الجاللةمف خالؿ الشحنة العاطفية المتحققة بالتصريح  ،عمى التفخيـ
ألٌف  ؛الجزاء مف غير تعريضالثانية فسياقيا يدؿ عمى التفخيـ بعظـ  اآليةأٌما  ،ققبيينقمب عمى ع

 ،(ُ)«اآلخرةكمف يريد ثكاب  ،تذييؿ يعُـّ الشاكريف مٌمف يريد ثكاب الدنيا (َوَسَنْجِزي ال َّاِ ِرينَ )جممة »
. يذكر لفظ الجاللة كلـ ،ضمير العظمة إلىفاسند الفعؿ 

 

االسـ الصريح  إلى اإلسنادمف غير  ،المقٌدسة بضمير المتكمـ المفردكقد ييعٌبر عف الذات 
في مكاطف المبالغة في العذاب عند ما يككف ىذا االستعماؿ  (ِ)اكغالبن  ،أك ضمير التعظيـ

َسُ ْصِليِو ك (ُٕ:مدثراؿ) َسُ ْرِىُقُو َصُعوداً  :كقكلو تعالى ،مخاطبة الحاالت الفردية الخاصة
ُلَيا َعَلْيُ ْم  :كقكلو تعالى .الكليد بف المغيرةفي سياؽ تيديد  ،(ِٔ:المدثر) َسَقرَ  َااَل اللَُّو ِإنِّبي ُمَنزِّب

في سياؽ  (ُُٓ :المائدة) َأَحدًا ِمَن اْلَعاَلِمينَ  ُأَعذِّبُبوُ َعَذابًا ال  ُأَعذِّبُبوُ َفَمْن َيْ ُفْر َبْعُد ِمْنُ ْم َفِ نِّبي 
. مخاطبة الحكارييف

 

ا كشٌكؿ االلتفات  كما في  ،القرآنيفي البياف  اأسمكبين في استعماؿ ضمير الفاعؿ مممحن
 إلى (عبس وتولى)فاسند الفعالف  (ِػُ:عبس) َأْن َجاَءُه اْْلَْعَمى  َعَبَس َوَتَولَّى :قكلو تعالى

جالالن ( ) رسكؿ اهللتعظيمنا ؿ ؛ضمير المخاطب إلى اإلسنادضمير الغائب بدؿ  مف خالؿ  ،لو كا 
النفسية مف خالؿ تجٌنب صيغة فضال عف تحقؽ الداللة  ،(ّ)ذلؾ غيرهبأف مىٍف صدر عنو  اإليياـ

.  العتاب المباشر
 األعالـ أسماءكاف مقتصدنا في ذكر أٌف القرآف الكريـ  األعالـكييمحظ في استعماؿ 

كما كرد في سياؽ اجتثاث عادة  ،إاٌل لضركرة فمـ يصٌرح بيا( ‡) األنبياءمف غير  لألشخاص
َفَلمَّا َاَضى َزْيٌد ِمْنَيا َوَطرًا  :قاؿ تعالى إذ ،غير مشركعة أحكاـيترتب عمييا مف التبني كما 

                                                                                                                                       

 .عف جانب مف صكر تكظيفيا داللينا

 .ُِْ/ّ :التحرير كالتنكير  ( ُ)

الَِّذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا  ِإالّ ): كرد في قكلو تعالى إذ ،بقصد تككيدىا ،إذ كرد في سياؽ الكالـ عمى التكبة  ( ِ)
كىي اآلية الكحيدة التي اسند فييا فعؿ التكبة إلى ضمير  ،(َُٔ:رةالبؽ) (َوَبيَُّنوا َفُ وَلِئَك َأُتوُب َعَلْيِيمْ 
 .المتكمـ في كتاب اهلل تعالى

 .ّّٗ/َّ :ركح المعاني :ينظر  ( ّ)
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ْجَناَ َيا ٌنما اعتمد المقب حيننا كقكلو تعالى (ّٕ:األحزاب) َزوَّ َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن َاْبَلُو  :كا 
َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْاَصى  :آخرأك االسـ المنٌكر المكصكؼ حيننا  ،(ٗ:الحاقة) َ اُت ِباْلَخاِطَئةِ َواْلُمْؤَت ِ 

َوَااَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل  :مف صفة بأكثرالنكرة المقيدة  أك ، (َِ:القصص) ِديَنِة َيْسَعىاْلمَ 
 :عريؼ باالسـ المكصكؿ كصمتو كقكلو تعالىأك يستعمؿ الت ،(ِٖ:غافر) ُتُم ِإيَماَنوُ ِفْرَعْوَن َيكْ 

 َِن اْلِ َتاِب َااَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم م (النمؿ: َْ).  النساء فمـ يصٌرح القرآف الكريـ بيا  أسماءكأٌما
إاٌل  ،يعٌممنا صكف المرأة عف االنكشاؼ حتى كلك كاف ذلؾ باالسـ فقط إذ ،لممحظ نفسي كتربكم

 ،()كىك نفي االلكىية عف كليدىا  ،لؾ لغرض يتعمؽ بالعقيدةكذ ؛(عمييا السالـ) مريـ
ما كضع »االسـ العمـ ىك  إفٌ  إذ ،()ىنا يؤكد الحقيقة البشرية لعيسى  األـفالتصريح باسـ 

كال ريب أف استحضار الحقيقة البشرية ىك أكؿ مشخصات  ،(ُ)«مع جميع مشخصاتو ،لشيء
 :اسـ الزكج كقكلو تعالى إلى باإلضافةالتعريؼ  إلى االستعماؿ القرآنيكلكف ماؿ  .االسـ العمـ

ْصَحَص اْلَح ُّب َن حَ َااَلِت اْمَرَأُت اْلَعِزيِز اا (يكسؼ: ُٓ)، كقكلو تعالى:  َوَااَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعْوَن ُارَُّت
أك  ،(ّٓ:فآؿ عمرا) ِعْمَرانَ  ِإْذ َااَلِت اْمَرَأتُ  :كقكلو تعالى ،(ٗ :القصص) ٍن ِلي َوَلكَ َعيْ 

 ا َعْن َنْفِسوِ َوَراَوَدْتُو الَِّتي ُىَو ِفي َبْيِتوَ  :كقكلو تعالى ،باالسـ المكصكؿ كصمتوالتعريؼ 
المغة عمى أف يتخصص بالصمة أك ييعٌرؼ  أصؿفاالسـ المكصكؿ مكضكع في  ،(ِّ:يكسؼ)

مة االنتساب بكاسطة جممة معمكالشيء  إحضارالصالح لممكصكلية ىك أف يصحَّ »فالمقاـ  ،بيا
ألٌف كضع المكصكؿ عمى أف يطمقو المتكمـ عمى ما يعتقد أف  ؛بحسب الذىف إليومشار  إلى

الكريمة حقؽ استعماؿ  اآليةكفي  .(ِ)«المخاطب يعرفو بككنو محككمنا عميو بحكـ حاصؿ لو
 ،زكذلؾ مف خالؿ بياف قكة تمكف امرأة العزم ،االسـ المكصكؿ مع صمتو مقصدنا تربكينا كبيرنا

 إلىكتسامى عف اليبكط  ،استعمى عمى ذلؾ( ) يكسؼإاٌل أٌف سيدنا  ،اإلغراء أسبابكتكافر 
قياـ الساعة لكؿ مف آثر رضا اهلل ثـ رضا العقؿ عمى  إلىراسمنا بذلؾ طريقنا  ،ما يغضب اهلل

سـ المكصكؿ مقصدنا اال إلىكبيذا حقؽ العدكؿ عف االسـ العمـ  .ىكل النفس كدنس الشيكة
ـن  النساء إاٌل  بأسماءكىك عدـ التصريح  ،في االستعماؿ القرآني األكؿا فضالن عف المقصد عظي

. لضركرة عقيدية
كيمحظ كذلؾ أنو في حالة تعدد الفاعؿ فإٌف القرآف الكريـ يمتـز الترتيب في قكة مباشرة 

كىذا مف  ،كما عطؼ عميو بمتعمقات الفعؿ األكؿفيفصؿ بيف الفاعؿ  ،الفاعميف لمفعؿ
كمف خصكصيات االستعماؿ القرآني في ذكر الفاعؿ  ،العطؼ أسمكبصكصيات العربية في خ
تجعؿ عطؼ احدىما  ،أف تدؿَّ عمى التفاكت بيف الفاعميف في صدكر الفعؿ أردت إذاؾ كذلؾ أفٌ »

                                                

 .َُٗ :المطٌكؿ شرح تمخيص المفتاح(  ُ)

 .ُْٗ :المصدر نفسو(  ِ)
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ْذ  :كقكلو تعالى ،مف متعمقات الفعؿ (ُ)«األكؿبعد انتياء ما يتعمؽ بالفاعؿ  اْلَقَواِعَد  مُ َيْرَفُ  ِإْبَراِىيَواِِإ
  .(ْٗ:التكبة) َوَرُسوُلوُ َعَمَلُ ْم  اللَّوُ َوَسَيَرى  :كقكلو تعالى ،(ُِٕ:البقرة) ِإْسَماِعيلُ وَ ِمَن اْلَبْيِت 

 

كذلؾ  ،الضمير إلىالفعؿ  إسنادكقد يعدؿ االستعماؿ القرآني عف مقتضى الظاىر في 
أم  ،الفاعؿ اسمنا ظاىرنا مع الفعؿ الثانيفيعيد  ،كاتحد فاعميما ،فعؿ عمى فعؿ آخر ؼى طً عي  إذا

َوَلمَّا َرأى اْلُمْؤِمُنوَن اْْلَْحَزاَب َااُلوا َىَذا َما  :كقكلو تعالى ،يضع االسـ الظاىر مكضع الضمير
لئال يككف »كذلؾ  ؛(كصدقا) :كلـ يقؿ (ِِ:األحزاب) َوَرُسوُلوُ  َوَعَدَنا اللَُّو َوَرُسوُلُو َوَصَدَ  اللَّوُ 

كىذا مف دقائؽ التعبير القرآني في  ،تنزيينا هلل تعالى ،(ِ)«ر الكاحد عف اهلل تعالى كغيرهالضمي
. مسالة العقيدة

فكاف أقٌؿ المعارؼ نصيبنا في شغؿ كظيفة الفاعمية في االستعماؿ  اإلشارةكأٌما اسـ 
َع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّو َعَلْيِيْم ِمَن النَِّبيِّبيَن َوَمْن ُيِطِ  اللََّو َوالرَُّسوَل َفُ وَلِئَك مَ  :مف ذلؾ قكلو تعالى ،القرآني

اِلِحيَن  دِّبيِقيَن َوال ُّبَيَداِء َوالصَّ  اإليجاز اإلشارةفقد حقؽ اسـ  (ٗٔ:النساء) َرِفيقاً  َوَحُسَن ُأوَلِئكَ َوالصِّب
 إعادةفكاف كالضمير في االستغناء بو عف  ،إلييـمف خالؿ استحضار الذكات المتقدمة المشار 

كقد عيًدؿى عف استعماؿ  .المتمقي مف خالؿ السياؽ ذىف لحضكرىـ في اآليةالمذككريف في 
كاستعمؿ  .(النبيين والصديقين وال يداء والصالحين)الضمير ىنا لتبايف درجات المذككريف مف 

. كرفعة شأنيـ ،إلييـكذلؾ لبياف عمك مرتبة المشار  ؛كىك لمبعيد (أولئك) اإلشارةاسـ 
ػ، ككذلؾ تكظيؼ التمييز ػ  (َحُسنَ )عاضد السياؽ ػ مف خالؿ استعماؿ صيغة المدح كقد ت

فيـ أىؿه ألف يدعك المسمـ  ،في رسـ الصكرة المثمى لممذككريف ،الداؿ عمى البيعد اإلشارةمع اسـ 
 :مف خالؿ قكلو تعالى ،عمى طريقتيـ اقتداءن كاىتداءن في كؿ ركعة مف صالتو أٍف يجعمو اهلل 

 َِراَط اْلُمْسَتِقيمَ اْىد  اإلشارةكقد ييدىؿُّ باسـ . (ٕػٔ:الفاتحة) ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِيمْ   َنا الصِّب
ُأوَلِئَك الَِّذيَن  :كىذا ما ييمحظ في قكلو تعالى ،ػ الذم يشغؿ كظيفة الفاعمية ػ عمى التيكيفلمقريب 

 َفَقْد َو َّْلَنا ِبَيا َاْومًا َلْيُسوا ِبَيا ِبَ اِفِرينَ  َىُؤالءِ وََّة َفِ ْن َيْ ُفْر ِبَيا آَتْيَناُىُم اْلِ َتاَب َواْلُحْ َم َوالنُّببُ 
 ،(ُٓ:ص) َدًة َما َلَيا ِمْن َفَوا ٍ َصْيَحًة َواحِ  ِإالَّ  َىُؤالءِ َوَما َيْنُظُر  :كقكلو تعالى ،(ٖٗ:األنعاـ)

استعمؿ ىذا االسـ في القرآف الكريـ كلـ ألنو متى ما  ؛ىي لمشركي مكة اآليتيففي  كاإلشارة
 (ّ)كىذا ما نبو عميو ابف عاشكر ،فالمقصكد بو مشركك أىؿ مكة ،مذككر إليوييذكر معو ميشار 

. رحمو اهلل( ـُِٕٗت)
ا في قكلو تعالى عمى لساف المنافقيف َذا َما ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة َفِمْنُيْم َمْن  :كتمحظ داللة التيكيف أيضن َواِِإ

. (ُِْ:التكبة) ِإيَماناً  هِ َىذِ ُل َأيُّبُ ْم َزاَدْتُو َيُقو
 

                                                

 .ٗٗٔ/ُ :التحرير كالتنكير(  ُ)

 .ُِْ :م التنزيؿأنمكذج جميؿ في أسئمة كأجكبة مف غرائب آ(  ِ)

 .ُِْ/ ِّ ،َِْ/ٔ :التحرير كالتنكير :ينظر(  ّ)
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تتكفؿ الصمة  إذ ،الكثيؽ بينيماعمى التالـز  كأٌما التعريؼ بالمكصكؿ كصمتو فإٌنو قائـه 
فالمكصكؿ مكضكع عمى أف  ،الظاىرفحسيفى لذلؾ كقكعو مكقع االسـ  ،ببياف المكصكؿ كتمييزه

كيمكف أف نمحظ ما سبؽ في  .آنفنا إليو اإلشارةا سبقت كىذا ـ ،يتخصص بالصمة أك ييعرَّؼ بيا
في سياؽ قصة  (ُٓ:القصص) ِمْن َعُدوِّبهِ  َفاْسَتَ اَ ُو الَِّذي ِمْن ِ يَعِتِو َعَلى الَِّذي :قكلو تعالى

بؿ كشفت عف سبب تعاطؼ سيدنا  ،كلـ تقتصر كظيفة المكصكؿ عمى ما سبؽ .()مكسى 
  .لو صرتوكف ،مع الذم استغاثو( )مكسى 

كانت الصمة سببنا الستحقاؽ الحكـ الذم يقرره  إذا اأيضن المكصكؿ  إلىكييسند الفعؿ 
 ْن َحَمَل ُظْلماً َوَاْد َخاَب مَ  :كقكلو تعالى ،(ُٔ :طػو) اَب َمِن اْفَتَرىَوَاْد خَ  :الفعؿ كقكلو تعالى

 ،(ِّ:األحزاب) ِبِو َمَرٌض َع الَِّذي ِفي َالْ َفال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطمَ  :كقكلو تعالى ،(ُُُ:طػو)
. (ّٕ :المائدة) ُث َ الَ ةٍ َلَقْد َ َفَر الَِّذيَن َااُلوا ِإنَّ اللََّو َ الِ  :كقكلو تعالى
االسـ المكصكؿ إعادة صيغة الفعؿ  إلىالفعؿ  نادمف بديع االستعماؿ القرآني في إسك

َفَ  َّاَىا َما  :كقكلو تعالى ،ىكيؿ في تصكير الفاعؿبقصد المبالغة كالت ،نفسيا في صمة المكصكؿ
كىٍجوي ىذا  (ٖٕ :طػو) َفَ ِ َيُيْم ِمَن اْلَيمِّب َما َغِ َيُيمْ  :كقكلو تعالى ،(ْٓ:لنجـ) َغ َّى  األسمكبكى
بمنزلة خبر ألٌف الفاعؿ  ؛لكال ذلؾ لـ يجزٍ  (ُ)[ك] ،الشأفكرد عمى سبيؿ التيكيؿ كتفخيـ »أنو 

. (ِ)«يتضمف زيادة عمى مدلكؿ الفعؿ ،المبتدأ
مف  أفادكظيفة الفاعمية كثيرنا في االستعماؿ القرآني الذم فقد شغؿ  باإلضافةأٌما المعٌرؼ 

 ،ذىف المتمقي إلىىك مف الطرائؽ المختصرة الستحضار االسـ المضاؼ  اإلضافيككف التركيب 
كعالكة عمى ذلؾ فقد  ،تجسيدىا مف معافو كثيرة يشارؾ السياؽ في اإلضافةفضالن عٌما تؤديو 

تربكية  أىدافابمزايا مقصكدة حقؽ مف خالليا  اإلضافيأختصَّ األيسمكبي القرآني التركيبى 
 (امرأة لوط)ك (نوح امرأة)ك (زيزامرأة ال )في  اإلضافيأٌف التركيب  إلى اإلشارةسبقت  إذ ،كأخالقية

في ىذه بما يتفؽ كمنيج القرآف الكريـ  ،النساء بأسماءعف التصريح  أغنىقد  (امرأة عمران)ك
  .المسألة

مف خالؿ  اإلضافيعاطفية كبيرة عمى التركيب كيضفي االستعماؿ القرآني شحنة 
 َأْو َجْيَرةً َبْ َتًة  َأَتاُ ْم َعَذاُب اللَّوِ ُاْل َأَرَأْيَتُ ْم ِإْن  :كما في قكلو تعالى ،اسـ الجاللة إلى اإلضافة

كال تخفى داللة تعظيـ  ،(ُ:النصر) َواْلَفْت ُ  َجاَء َنْصُر اللَّوِ ِإَذا  :تعالىكقكلو  ،(ْٕ:األنعاـ)
كفي  ،لفظ الجاللة إلى اإلضافةمف خالؿ  ،كتفخيـ النصر في الثانية ،األكلى اآليةالعذاب في 

                                                

 .زيادة يقتضييا السياؽ(  ُ)

 .َُٖ :ماءات القرآف(  ِ)
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كشٌدد  ،نفسو فقد عٌظـ شأنو إلىاهلل  أضافوككؿُّ شيء » :(ىػِٓٓت) :الصدد يقكؿ الجاحظىذا 
  .(ُ)«أمره

لمكشؼ  طريقتيف إلى أشار( ـُْٕٗػ  ُٖٓٔ)أٌف المغكم شارؿ بالي  إلى اإلشارةكتجدر 
التعبير في لغة  بأسمكبكذلؾ مف خالؿ مكازنتو  ،عف الشحف العاطفي كالكجداني في التعبير

فيمكننا أف نستشؼ الشحنة كعميو . (ِ)مكازنتو مع نمط تعبيرم آخر في المغة نفسيا أك ،أخرل
إْن أتا م العذاُب ) :كىك ،ر مفترض في غير القرآفكازناه مع تعبي إذا ،ية في ىذا التركيبالكجداف

كال شؾ أف المكازنة بيف التعبيريف تكضح الفارؽ  .(جاء النصر والفت  إذا) :أك (ب تة أو جيرة
. لفظ الجاللة إلىالفاعؿ  إضافةبسبب كما ذاؾ إاٌل  ،الكبير بينيما

 

 إلىثـ يعمد  ،اإلضافيمف خالؿ التركيب  كاإليجازرآني التكثيؼ الؽ األسمكبكقد يعتمد 
 َوَناَدى َأْصَحاُب اْلَجنَّةِ  :كىذا ما يظير مثالن في قكلو تعالى ،تكظيفو في تشكيؿ الصكرة القرآنية
َناَدى َأْصَحاُب وَ  :كقكلو تعالى ،(ْْ:ألعراؼا) َدَنا َربُّبَنا َحّقاً َأْصَحاَب النَّاِر َأْن َاْد َوَجْدَنا َما َوعَ 

 إلىأك  (الجنة) إلىمضافة  (أصحاب)فمفظة  (ْٖ:ألعراؼا) وَنُيْم ِبِسيَماُىمْ ِرَجااًل َيْعِر ُ  اْْلَْعَرا ِ 
الفعمي في تشكيؿ  إسياميافضالن عف  ،التعريؼ بيـ كأكجزت ،قد كثفت صكرة الفاعميف (اْلعرا )

.  الفاعميةصكرة الحدث مف خالؿ شغميا لكظيفة 
 

قرآني تجمى في مممح أيسمكبي  إلىالكالـ عمى تعريؼ الفاعؿ كتنكيره أيشير ختاـ  كقبؿ
الجنسية  (ال)كاحد بيف فاعؿ صيغة الذـ المحٌمى بػ أصؿالتجانس الصكتي في االشتقاؽ مف 

َيْقُدُم  :عف فرعكف قاؿ تعالى إذ (ىود)في آيتيف متجاكرتيف في سكرة كذلؾ  ،كالمخصكص بالذـ
ْفُد َوُأْتِبُعوا ِفي َىِذِه َلْعَنًة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة   َوِبْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ َاْوَمُو َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَ ْوَرَدُىُم النَّاَر  ِبْئَس الرِّب

 .(ّ)كىي النار (المورود)كالمخصكص بالذـ ( بئس)فاعؿ لػ (الورد)فػ (ٗٗػ  ٖٗ:ىكد) اْلَمْرُفودُ 
ٌكز أف  ألٌف في كصؼ  ؛كفيو بيٍعد ،كالمخصكص بالذـ محذكؼ ،(الورد)صفة لػ (المورود)يككف كجي

نظرنا عند جميكر النحاة (نعم وبئس)فاعؿ 
(ْ) .

 

 (الرفد)ك ،(المورود)ؿ كاسـ المفعك (الورد)الصكتي المتحقؽ بيف المصدر إٌف التجانس 
في تحقيؽ  األلفاظجرس القرآني بيف المعنى ك يدؿُّ عمى جانب مف مزاكجة االستعماؿ (المرفود)ك

كتجمى ذلؾ في ىذا السياؽ بتكريس معنى التككيد المتحقؽ في االستعارة  .قصكدـالمعنى اؿ
الفعؿ الماضي مكقع المضارع الداؿ عمى االستقباؿ  بإيقاعكالمتمثؿ  ،مف خالؿ السياؽ التيكمية

                                                

 .ٔٗ/ٓ :الحيكاف(  ُ)

 .ُُ :األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا :ينظر(  ِ)

 .ِٗٓ/ٓ :كالبحر المحيط ،َُٗ/ِ :إعراب القرآف :ينظر(  ّ)

 .ُِٖ/ْ :كالٌدٌر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف ،ِٗٓ/ٓ:البحر المحيط :ينظر(  ْ)
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تككيدنا ضمنينا مف خالؿ الذـ الذم يتضمف  أسمكبفضالن عف داللة  ،(ف وردىم) :في قكلو تعالى
.  الجنسية (أل)كتحمية الفاعؿ بػ (بئس)استعماؿ الفعؿ الجامد 

 

كبالمثؿ يمكف مالحظة المزاكجة بيف المعنى كجرس المفظ المتأتي مف االشتقاؽ مف 
كذلؾ في قكلو  ،في عطؼ اسـ المفعكؿ عمى اسـ الفاعؿ الذم يشغؿ كظيفة الفاعمية ،أصؿ كاحد

ْن َيْسُلْبُيُم الذُّبَباُب  :تعالى َ ْيئًا ال ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو َلْن َيْخُلُقوا ُذَبابًا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُو َواِِإ
. (ّٕ:الحج) َضُعَ  الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ َيْسَتْنِقُذوُه ِمْنُو 

 
  :المطابقة  (ٖ

كىي ظاىرة تركيبية  ،أك العددث الداللة عمى الجنس ىي مطابقة الفعؿ لفاعمو مف حي
: بإيجازكسيتناكؿ البحث شٌقي المسألة  ،عمى مستكل الجممة

  

ضع لكٌؿ مؤنث لفظ غير ككاف أٍف مي  األصؿ)يرل عمماء العربية أٌف  :المطابقة في الجنس (أ
 أتكافاختصركا ذلؾ بأف  ،األمركيطكؿ عمييـ  ،األلفاظلكٌنيـ خافكا أف تكثر عمييـ  ...لفظ المذكر

بتأنيث الفاعؿ  أمرىا أكؿأٌف العربية اكتفت في  ككيبد ،(ُ)«بيا بيف المذكر كالمؤنثبعالمة فٌرقكا 
قاؿ  إذ ،بدليؿ كجكد بقايا ليذا االستعماؿ في مرحمة التقعيد ،عالمة تأنيث بالفعؿ إلحاؽعف 

اكقاؿ أ ،(ِ)«اال فالنة :كقاؿ بعض العرب» :(ىػَُٖت)سيبكيو  كال  .(ّ)«ذىب المرأةُ  :قالكا» :يضن
 .ألف مف حفظ حجة عمى مف لـ يحفظ ؛ذلؾ إلنكاركجو 

ألف الفعؿ لـ يكف » ؛كاف الفاعؿ حقيقي التأنيث إذاعالمة التأنيث بالفعؿ كمف ثَـّ أيلحقت 
ٌنما دخؿ عمـ التأنيث في نحك ...في القياس تأنيثو ٍمؿ ،قامت ىند :كا   «لتأنيث فاعمو ،كانطمقت جي

ثـ أيلحقت بو عالمة التأنيث  ،كالظاىر أٌف الفعؿ بقي بال عالمة مع المؤنث المجازم .(ْ)
اكلعؿ في ىذا  .األكؿإال أٌف ىذا االستعماؿ لـ يمغ االستعماؿ  ،لالستيثاؽ لتساؤؿ الدكتكر  إيضاحن
ب قكة المؤنث فييا ال يكتسأدرم أييعٌبر ىذا عف مرحمة كاف كلستي » :عمايرة حيف قاؿ إسماعيؿ

يعني بقاء الفعؿ مف دكف عالمة ]الت القميمة اكتككف ىذه الح ،كاف مؤنثنا حقيقينا إذاالتأنيث إاٌل 
فتمؾ مرحمة مف  ،نعـكالجكاب ػ كاهلل اعمـ ػ  .(ٓ)«أثرنا مف آثار تمؾ المرحمة[ مع المؤنث المجازم
ككذلؾ فإٌف العربية  ،ابالصكرتيف معن  ،بدليؿ احتفاظ االستعماؿ القرآني ،مراحؿ التطكر المغكم

                                                

 .َُُٕ/ِ :التعميقة :شرح المقٌرب المسمى(  ُ)

 .ّٖ/ِ :الكتاب(  ِ)

 .ُٖٕ/ِ :المصدر نفسو(  ّ)

 .ِْْ/ّ :الخصائص(  ْ)

 .ّٖ :دراسات لغكية مقارنة(  ٓ)
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عالمة التأنيث بالفعؿ  إلحاؽ األغمب األعـٌ صكرة مف صكر تطكرىا ػ التزمت في المعاصرة ػ في 
ذا .عمى الناطقيف ان لمباب كتيسير ان التأنيث طردمع الفاعؿ المجازم  نظرنا في االستعماؿ القرآني  كا 

ِإْذ َااَلِت اْمَرَأُت  :كقكلو تعالى ،لتأنيثمع الفاعؿ المفرد الحقيقي ا فسنجد أٌف الفعؿ يؤنث دائمان 
. (ّٓ:آؿ عمراف) ِعْمَرانَ 

باشر سكاء  ،منا في الغالبميٍعؿى أٌما الفاعؿ المفرد المجازم التأنيث فقد كرد الفعؿ معو 
َاْد  :تعالىأـ لـ يباشره كقكلو  ،(ُ:الزلزلة) ِإَذا ُزْلِزَلِت اْْلَْرُض ِزْلَزاَلَيا :كقكلو تعالىالفعؿي فاعمىو 

َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة  :ميٍعمىـ كقكلو تعالىككرد كذلؾ غير . (ٕٓ:يكنس) ِمْن َربِّبُ مْ  َجاَءْتُ ْم َمْوِعَظةٌ 
أٌنو لما كاف التأنيث في مثؿ ىذا االستعماؿ غير كيرل النحاة . (ِٕٓ:البقرة) ِه َفاْنَتَيىِمْن َربِّب 

عيؼى  سيبكيو ىذا كقد نعت . (ُ)الذم ىك التذكير األصؿ إلى كريًجعى فيو ،حقيقي فإٌنو قد ضى
.  (ّ)«تأنيث لفظ ال حقيقة تحتو ألٌنو» ؛بالجكدة( ىػِٖٓت)كنعتو المبرّْد  ،(ِ)االستعماؿ بالكثرة
نظرنا في  فإذاالفعؿ عالمة التأنيث أك تجرده منيا  إلحاؽدكر السياؽ في  إلىىنا كنشير 

ْيَنا َصاِلحًا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن ِخْزِي َيْوِمِئٍذ ِإنَّ َربََّك ُىَو َفَلمَّا َجاَء َأمْ  :قكلو تعالى ُرَنا َنجَّ
ْيَحُة َفَ ْصَبُحوا ِفي ِدَيارِِىْم َجاِ ِمينَ  َوَأَخَذ الَِّذيَن َظَلُموا  اْلَقِويُّب اْلَعِزيزُ  كقكلو  (ٕٔػٔٔ:ىكد) الصَّ

ْيَنا ُ َعْيبًا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو ِبَرْحَمٍة ِمنَّا  :سياتعالى في السكرة نؼ َوَأَخَذِت الَِّذيَن َوَلمَّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ
ْيَحُة َفَ ْصَبُحوا ِفي ِدَيارِِىْم َجاِ ِمينَ  َظَلُموا فسنجد أٌف الفعؿ قد أيٌنث في قصة شعيب  (ْٗ:ىكد) الصَّ

()، يؤنث في قصة صالحكلـ() الصيحة في قصة صالح في معنى العذاب »ألٌف ذلؾ ك؛
 َوِمْن ِخْزِي َيْوِمِئٍذ ِإنَّ َربََّك ُىَو اْلَقِويُّب اْلَعِزيزُ  :كانت منتظمة بقكلو سبحانو كتعالى إذ ،كالخزم

بخالؼ  فقكم التذكير، اآليةفصارت الصيحة عبارة عف ذلؾ الخزم كعف العذاب المذككر في 
. (ْ)«عمـكاهلل ا،األخرل اآلية

ف الفاعؿ جمع اؾفإف  ،(ٓ)فمذلؾ ييتكسع فييا ،أٌما صيغ الجمكع فإٌف تأنيثيا ليس حقيقينا
ُسوِل ِبَمْقَعِدِىْم ِخالَ  رَ  َفِرَح اْلُمَخلَُّفونَ  :كقكلو تعالى ،مذكر سالمنا فإٌف الفعؿ معو يمتـز التذكير

ِإنََّما  :قاؿ تعالى إذممحؽ بيذا الجمع كرد التذكير كالتأنيث مع اؿفي حيف  ،(ُٖ:التكبة) اللَّوِ 
َااَل آَمْنُت  :رد التأنيث في قكلو تعالى حكاية عف فرعكفكك ،(ُٗ:الرعد)  اْْلَْلَباِب  َيَتَذ َُّر ُأوُلو

ذا .(َٗ:يكنس) ِإْسرائيلَ  َبُنوآَمَنْت ِبِو الَِّذي  َأنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ  كاف الفاعؿ جمع مؤنث سالمنا فإٌف  كا 

                                                

 .ْٗ/ٓ :شرح المفصؿ :ينظر(  ُ)

 .ّٗ ،ّٖ/ِ :الكتاب(  ِ)

 .ُْٔ/ِ :المقتضب(  ّ)

 .َُٕ :ج الفكرئنتا(  ْ)

 .َُّ/ٓ :شرح المفصؿ :ينظر(  ٓ)
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قاؿ  ،ان سكاء أكاف التأنيث حقيقينا أـ مجازم ،كيجكز التذكير كىك كثير ،(ُ)«الكجو تأنيث الفعؿ»
كيمحظ أٌف الفاعؿ قد حيذؼ  ،(ُِ :الممتحنة) َباِيْعَنكَ يُ  َجاَءَك اْلُمْؤِمَناتُ َيا َأيُّبَيا النَِّبيُّب ِإَذا  :تعالى

كمف التأنيث ،ال كاحد لو مف لفظوسـ جمع كالنساء ا،النساء المؤمنات:،كالتقديرىنا كبقيت صفتو
. (َُ :ىكد) َعنِّبي َذَىَب السَّيِّبَئاتُ َلَيُقوَلنَّ : المجازم قكلو تعالى

 

رجحية التأنيث في االستعماؿ أ، مع (ِ)التكسير فإٌف العربية جٌكزت فيو الكجييف جمعأٌما 
كمف  ،(ُُٕ:التكبة) ِريٍ  ِمْنُيمْ  َ  يُي ُاُلوبُ َيزِ ِمْن َبْعِد َما َ اَد  :فمف التذكير قكلو تعالى ،القرآني

. (ّْ:ألعراؼا) ا ِباْلَح ِّب َربِّبنَ  َجاَءْت ُرُسلُ َلَقْد  :التأنيث قكلو تعالى
 

 :قاؿ تعالى إذ ،كأٌما اسـ الجمع كما شابيو فقد عكمؿ في االستعماؿ القرآني معاممة جمع التكسير
 ُُنوٍح اْلُمْرَسِلينَ  َ ذََّبْت َاْوم (الشعراء:َُٓ)، كقاؿ تعالى:  َآَمنَّا َرابُ عْ َااَلِت اْل (الحجرات: ُْ)، 

ي  ِ  َوَااَل ِنْسَوةٌ  :كقكلو تعالى ،(ُُ:الحجرات) ِمْن َاْومٍ  ال َيْسَخْر َاْومٌ  :كبالمقابؿ نقرأ قكلو تعالى
. (َّ :يكسؼ) اْلَمِديَنةِ 

 

َأْن َلْو  َتَبيََّنِت اْلِجنُّب َفَلمَّا َخرَّ  :عالىقاؿ ت إذ ،نفسو نمحظو مع اسـ الجنس الجمعي كاألمر
 َيْطِمْ ُينَّ ِإْنٌس َلْم  :كمما جاء بتذكيره قكلو تعالى ،بتأنيث الفعؿ (ُْ:سػبأ) ُموَن اْلَ ْيبَ َ اُنوا َيْعلَ 

. (ٔٓ:الرحمف) ْم َوال َجانّ َاْبَلوُ 
 

أف يجرَّد الفعؿ مف عالمة التثنية المسمكع كالمقيس في العربية  األصؿ :المطابقة في العدد (ب
كلكف سيمع عف قبيمة طيئ كالقبائؿ اليمانية  ،الفاعؿ المثنى أك المجمكع إلىأيسند  إذاالجمع  أك

كىي ليست  ،ت بالفعؿالعالما إلحاؽ (أزد  نوءة)ك (بلحارث بن  عب)التي تمت ليا بصمة كقبيمة 
لجمع أف يجعمكا ؿ أرادكا»ىـ ػ كما يقكؿ سيبكيو ػ ككأفٌ  ،(ّ)«لـ يتقدـ مذككر تعكد إليو إذ» ،بضمائر
ٌف قكؿ الدكتكر عمي أبك المكاـر بصائب حيف يو فال نحسب أكعؿ. (ْ)«كما جعمكا لممؤنث ،عالمة

يقصد النصكص الشعرية ]مكقؼ النحكييف سكاء منيـ مف التـز بظاىر ىذه النصكص »رأل أٌف 
كيقنف  ،إذ يىٍفترض في المغة ما ليس فييا ،نيجيأك قاؿ بتأكيميا يتسـ بالخطأ الـ[ ليذه المغة
في المغات العاربة  األصؿكالحؽ أٌف ىذه الظاىرة ىي .(ٓ)«ال تنتمي نصكصيا إلييالظكاىر 

في المغة  األصؿككذلؾ ىي  ،(ٕ)كالحبشية كاآلراميةكردت في المغات العبرية  إذ ،(ٔ)(السامية)
                                                

 .َُّ/ٓ :المصدر نفسو(  ُ)

 .َْػ  ّٗ/ِ :الكتاب(  ِ)

 .ُٔٔ :ج الفكرئنتا(  ّ)

 .َْ/ِ :الكتاب(  ْ)

 .ُُٓ :الجممة الفعمية(  ٓ)

لغات السامية دراسة كظاىرة التأنيث بيف المغة العربية كاؿ ،ُِٓ ،ٗٔ :بحكث كمقاالت في المغة :ينظر(  ٔ)
 .ّٔ: تأصيميةلغكية 

 .ٗٔ :بحكث كمقاالت في المغة :ينظر(  ٕ)
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 األصؿإال أٌف ىذا  ،(ُ)ليذه المغة (Paradigmen)كما يدلنا عمى ذلؾ ثبت التصريفات  ،كديةاأل
 ،جانب منو في استعماؿ بعض القبائؿ العربيةمع بقاء  ،االندثار بفعؿ التطكر المغكم إلىآؿ 

جانب االستعماؿ الغالب  إلى ،إلييا كاإلشارةفميس مف الخمط المنيجي في شيء قبكؿ ىذه المغة 
كطالما  ،ريـ كالحديث الشريؼ ككثير مف شكاىد العربيةطالما أٌنيا كردت في القرآف الؾ ،في المغة

 . أٌف الكثير مف الميجات العربية الدارجة تحاكي ىذه المغة في استعماليا
كال مراء أٌف التفسير المغكم المقارف ىك أقرب مف التخميف الذم افترضو ابف مالؾ 

ؽى  (َمنْ )اسمنا مبيمنا مثؿ مف أٌف سبب ىذا االستعماؿ أٌف الفاعؿ قد يككف أحياننا ( ىػِٕٔت) فألحى
. (ِ)ثـ التزمكا ذلؾ طردنا لمباب ،بسؿبعض العرب العالمة بالفعؿ لرفع اؿ

 ُمَّ  :كردت في قكلو تعالى إذ ،قرآنيكقد كجدت ىذه الظاىرة المغكية مكاننا ليا في االستعماؿ اؿ
وا النَّْجَوى الَِّذيوَ  :كقكلو تعالى ،(ُٕ:المائدة) وا َ ِ يٌر ِمْنُيمْ َعُموا َوَصمُّب   (ّ:األنبياء) َلُمواَن ظَ َأَسرُّب

ًمؿ عمييا في أحد التكجيياتك اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحَمِن  َمنِ  ال ََّفاَعَة ِإالَّ   َيْمِلُ ونَ ال :قكلو تعالى (ّ)حي
ا عمى البياف ح»استيعممت  ،ككظيفة ىذه العالمات أٌنيا عالمة لمجمع .(ٕٖ:مريـ)  َعْيداً  رصن

فضالن  ،مف جية تعاضد العالمة مع صيغة االسـ الصريح في تحديد الفاعؿ (ْ)«كتككيدنا لممعنى
وا النَّْجَوى الَّذِ  :ففي قكلو تعالى ،عٌما ييضفيو االسـ الظاىر مف دالالت عمى التركيب يَن َوَأَسرُّب

فضالن عف  ،نجكلأفاد االسـ المكصكؿ كصمتو زيادة تقرير المقصكد مف اؿ (ّ:األنبياء) َظَلُموا
. (ٓ)سبب تناجييـ كىك الظمـ إلى اإليماء

 
 

  :التقديم والت خير  (ٗ
أٌف بناء الجممة ىك رصؼ الكحدات المغكية التي  إلىإٌف استمياـ التراث النحكم يرشدنا 

كعمى كفؽ  ،كاإلفادة اإلسنادضكابط ضمف  ،بطريقة مخصكصة ،تصؼ ما في ذىف المتكمـ
ٌنما كسيمة لتأدية  ،ممة ليس غاية في ذاتوبناء الج»لذلؾ فإٌف  ؛العربيةتركيب الجممة في  أنماط كا 

ٌد كمف ثَـّ كانت العالقة بيف مبنى الجممة كمعناىا عنصرنا ال ب ،معننى محدد داخؿ المكقؼ المغكم
مف ىذا نرل أٌف الجممة الفعمية ىي ما كاف المسند نطالقنا كا، (ٔ)«مف رعايتو في التصنيؼ النحكم

                                                

(ُ  )Von Soden , W. , GAG , Roma , 1969 , Para , 11. 

 .ِْٕ :شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح :ينظر(  ِ)

 .ِٕٓ/ْ :كالٌدر المصكف ،ِٓٓػ  ِْٓ/ِ :الكشاؼ :ينظر(  ّ)

 .ُٔٔ :الفكرج ئنتا(  ْ)

 .ُُ/ُٕ :التحرير كالتنكير :ينظر(  ٓ)

 .ُّٕ :الجممة الفعمية(  ٔ)
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كىاتاف الصكرتاف شائعتاف في االستعماؿ ، (ُ)سكاء أتقدـ المسند أـ تأخر ،فعالن المسند فييا 
 إذ ،كلكف ثٌمة خالؼ في تسميتو ،في الصكرتيف ىك الفاعؿ الحقيقي إليوكالمسند  ،القرآني كالعربي

مّْف معناه إٍف قيدّْـ االسـ عمى الفعؿ »يرل الجميكر أٌنو  ـ كزع ...صار مرفكعنا باالبتداءأك ما ضي
كبناءن عمى ىذا أعرب الجميكر ، (ِ)«إليوبعض الككفييف أف تأخر المسند ال يخؿُّ برفعو المسند 

مع اتفاقيـ عمى أٌنو ىك الفاعؿ الحقيقي  ،كأعربو بعض الككفييف فاعالن  ،االسـ المتقدـ مبتدأن
ىدم إٍف صٌح تعبير الدكتكر ـ (ّ)«فاعؿ مبتدأ»المتقدـ ىك كاالسـ  ،فالخالؼ لفظي .لمفعؿ

. المخزكمي
، ف تقديـ الفاعؿ عمى فعمو ال يجكزالدكتكر مازف الكعر مف أ إليوكعميو فإٌف ما ذىب 

ألٌف الفعؿ كفاعمو كحدة لسانية ال يمكف  ؛فيذه الحركة التحكيمية غير مسمكح بيا في العربية
جيء بالجممة كاف االىتماـ أك التركيز منصبنا عمى الفعؿ  إذا؛ ألٌنو كالـ فيو نظر ،(ْ)تجزئتيا
 َلُو ُخَوارٌ  ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِّبِيْم ِعْجاًل َجَسداً  َواتََّخَذ َاْوُم ُموَسى: البناء، كقكلو تعالى أصؿعمى 

التقديـ  ، فيفيدفإٌنو ييقدَّـ عمى الفعؿ ،كاف التركيز منصبنا عمى الفاعؿ إذا، كأٌما (ُْٖ :ألعراؼا)
كىذا ما ييمحظ في  ،اإليحائيةركيب حينئذو بمزيد مف المعاني فيشع الت، التحقيؽ لمقصد الفاعمية

َل َأْحَسَن اْلَحِديِث  :،كقكلو تعالى(ٕٔ:المائدة)ِمَن النَّاسِ َواللَُّو َيْعِصُمَك  :قكلو تعالى  اللَُّو َنزَّ
 ،كيمكف مالحظة الفرؽ التعبيرم بيف االستعماليف في آية كاحدة جمعت بينيما ،(ِّ:الزمر)

َيتَِّبُعوَن ال ََّيَواِت َأْن َتِميُلوا َمْياًل  َوُيِريُد الَِّذينَ َأْن َيُتوَب َعَلْيُ ْم  َواللَُّو ُيِريدُ  :في قكلو تعالىكذلؾ 
نظرنا في قكلو  ذاإؼ ،لمسياؽ دكره في تقديـ الفاعؿ كفضالن عف ذلؾ فإفٌ  ،(ِٕ:النساء)  ً َعِظيما
ِإَذا السََّماُء : كقكلو تعالى ،(ّٕ:الرحمف) َ اَنْت َوْرَدًة َ الدِّبَىانِ َفِ َذا اْنَ قَِّت السََّماُء  َ  :تعالى
كلكف التركيز في  ،اآليتيففي  كرد فاعالن مجازيان  (السماء)فسنجد أٌف لفظ  (ُ:االنشقاؽ) اْنَ قَّتْ 
الكالـ لمجيئيا في سياؽ  ؛انية فالتركيز فييا عمى الفاعؿكأٌما الث ،كاف عمى فعؿ االنشقاؽ األكلى
تدائية صياغتيا االبكلمجمؿ ،فضالن عف كقكعيا جممة ابتدائية ،الساعة كالبعث أحكاؿعمى 

. فيي المفتاح لفيـ السكرة بأسرىا،الخاصة المؤثرة
كذلؾ بتقديـ  ،القرآني عف النسؽ المألكؼ في بناء الجممة الفعمية األسمكبكقد يعدؿ 
كذلؾ إذا كاف الفاعؿ محصكرنا  ،الكجكب :ىماأحد ،كليذا التقديـ حكماف ،المفعكؿ عمى فاعمو

ِه ِإنََّما َيْخَ ى اللََّو ِمْن ِعَبادِ  :كقكلو تعالى ،(ٕ:آؿ عمراف) اللَّوُ  َوَما َيْعَلُم َتْ ِويَلُو ِإالَّ  :كقكلو تعالى
َفُ  َىَذا َيْوُم َينْ  :كقكلو تعالى ،المفعكؿ بالفاعؿاتصؿ ضمير  إذا :أك ،(ِٖ:فاطر) اْلُعَلَماءُ 

                                                

 .ْٕ :في النحك العربي نقد كتكجيو(  ُ)

 .َْ/ِ :شرح التسييؿ(  ِ)

 .ِٖٔ :في النحك العربي نقد كتكجيو(  ّ)

 .َُٖ :نحك نظرية لسانية عربية حديثة لتحميؿ التراكيب األساسية في المغة العربية :ينظر(  ْ)
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اِدِاينَ   ظاىران  كالفاعؿ اسمان  ،كاف المفعكؿ ضميرنا متصالن  إذا :أك ،(ُُٗ:المائدة) ِصْدُاُيمْ  الصَّ
. (ُِٔ :طػو) َنِسيَتَيا َ  َأَتْتَك آَياُتَناَااَل َ َذِلَك  :كقكلو تعالى

ألٌنو المحكر  ؛كذلؾ حينما يككف التركيز عمى المفعكؿ بو ،ىك الجكاز اآلخر كالحكـ
َذا َحَضَر  :كقكلو تعالى ،رئيس في الحدث الذم تصفو الجممةاؿ اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواِِإ

ا أٌف  أسبابكىذا ال يمنع مف القكؿ إٌف مف  ،(ٖ:اءالنس) َفاْرُزُاوُىْم ِمْنوُ  َواْلَمَساِ ينُ  التقديـ أيضن
 نكاد نتبينو حيف كال ،د يغمر المفعكؿ بومٌما ؽ» ،ؿ حٌيزنا مف الكالـ بتكابعوالفاعؿ قد شغ

. (ُ)«يتأخر
كىذا ما نجده في تعبيرات  ،كقد يأخذ حكـ الجكاز صفة االطّْراد في االستعماؿ القرآني

  :كاألتييككف تركيب الجممة  إذ ،خاصة كالتي تتعمؽ بالمكت
 

الفاعل  +الضمير  إلىالمفعول بو مضاًفا +   الفعل 
( الموت ) (  أحدىم ،حد مأ )(  أتى ،جاء ،حضر )

 

كأىذكري أٌف ىذا التركيب استكقفني في مرحمة  .(ِ)ىذا االستعماؿ في عٌدة آياتككرد 
مف »حتمؿ أف يككف السبب ىك النفكر انيس الذم ا إبراىيـحتى قرأتي تعميؿ الدكتكر  ،النشأة

تعميالن المعاصريف ثـ قرأت بعد حيف ألحد ، (ّ)«كر كممة كريية عمى النفس البشريةالتعجيؿ بذ
فأخره  ،ني قد راعى رغبة النفس البشرية في تأخر المكتستعماؿ يرل فيو أٌف التعبير القرآليذا اال

كىك لـ يخرج كثيرنا عف تعميؿ . (ْ)كتفكيره اإلنسافألٌنو مؤخر في شعكر  ؛في الجممة القرآنية
حقيؽ الرغبة البشرية في تأخر كالذم يبدك أٌف القرآف الكريـ لـ يقصد ت .أنيس إبراىيـالدكتكر 
 ؛أذىانيـصكرة المكت كالقيامة كالبعث في  أتباعوأٍف يستحضر  إلىبؿ ىك يسعى  ،المكت

كيبدك  .إلييامف أف ييشار  أكثرالقرآنية عمى ذلؾ  كاألدلة ،كيزداد خضكعيـ هلل ،ليستقيـ سمككيـ
سمع  ذاإؼ ،التأثير في المتمقيىك مف ىذا التركيب ػ كاهلل اعمـ ػ  األكؿعند التأمؿ أٌف المقصكد 

كلكف يكسر تكقعو باصطدامو بالمفعكؿ  ،انشدَّ لمعرفة الفاعؿ( أتى :أك ،حضر :أك ،جاء)الفعؿ 
بو فيزداد  كمعنيان  ،بيذا الخطاب فيستشعر نفسو مقصكدان  ،(ٓ)العمكـ ألفاظبو الذم ىك مف 

تركيز الذىف كتكثيؼ االنتباه  إلىعى ادفيككف ذلؾ  ،(الموت)ثـ ييفجأ بالفاعؿ الذم ىك  ،انتباىو
القرآني يأتي في المكاطف التي يحرص القرآف عمى تثبيتيا في كعي  األسمكبكىذا  .لما سيأتي

                                                

 .َِٕ :مف أسرار المغة(  ُ)

: المؤمنكف)ك ،(ُٔ :األنعاـ)ك، (َُٔ:المائدة)ك ،(ُٖ:النساء)ك، (َُٖ ،ُّّ:البقرة): تنظر اآليات(  ِ)
 (.َُ :المنافقكف)ك، (ٗٗ

 .َِٖ :مف أسرار المغة(  ّ)

 .ُُٓ :لطائؼ قرآنية :ينظر(  ْ)

 .اسمان إذ كرد المفعكؿ فييا  ،ُّّ :باستثناء آية البقرة(  ٓ)
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َوَأْنِفُقوا ِمْن َما  :كلنقرأ معنا قكلو تعالى ،األحكاـكىي مكاطف الحديث عف العقيدة أك  ،المتمقي
دََّ  َوَأُ ْن ِمَن َرَزْاَناُ ْم ِمْن َاْبِل َأْن َيْ ِتَي أَ  ْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َاِريٍب َفَ صَّ َحَدُ ُم اْلَمْوُت َفَيُقوَل َربِّب َلْوال َأخَّ

اِلِحينَ  . (َُ:المنافقكف) الصَّ
 

: االست ناء  (٘
 ،أساسوإٌف منطمؽ النحاة في القكؿ بالتالـز بيف الفعؿ كفاعمو ىك منطمؽ عقيدم في 

فشاعت في كتب النحك عبارات تدؿ عمى ىذا التالـز  ،بال ميحًدث يعززه فكر منطقي ال يرل حدثنا
كيقكؿ ، (ُ)«األسماءال يخمك الفعؿ مف مضمر أك مظير مرفكع مف » :يقكؿ سيبكيو إذ ،الكثيؽ

خالء ،كأٌما حذؼ الفاعؿ البتة» :(ىػّْٔت)ابف يعيش  فغير معركؼ في شيء مف  ،الفعؿ عنو كا 
 .(ِ)«كالميـ

كقد سبؽ  ،رائعة في تكظيؼ الفاعؿ لكريـ في أيسمكبو المعجز صكران القرآف ا أبدعكقد   
عمى ككالمنا ىنا  ،عند الكالـ عمى المعارؼ كاإلضمار اإلظياربياف جانب مف دالالت 

فال  ،كذلؾ حيف يككف االعتناء كاالىتماـ منصبنا عمى الحدث ،االستغناء عف ذكر الفاعؿ صراحة
بؿ ىك مفيكـ مف  ،عدموكلكف ىذا ال يعني  ،صفو النحكمالفاعؿ بك إلىيكاد المتمقي يمتفت 

ذا» :كلذا يقكؿ ابف مالؾ ،قخالؿ سياؽ الكالـ كالقرائف التي تحؼُّ ب تكىـ حذؼ فاعؿ فعؿ  كا 
 ،(ّ)«مدلكؿ عميو مف المفظ كالمعنى إلى إسنادهبؿ يقٌدر  ،الحكـ بحذفو إلىفال سبيؿ  ،مكجكد

 :إٌما بداللة فعؿ في سياؽ الكالـ كقكلو تعالى ،نكيناكيقٌدر الفاعؿ المستغنى عنو مصدرنا ـ
 ُفُيْم َفَما  فما يزيدىـ التخكيؼ إاٌل طغيانان  :التقدير إذ ،(َٔ:اإلسراء) انًا َ ِبيراً ُطْ يَ  الّ إِ  َيِزيُدُىمْ َوُنَخوِّب

ٌما أف يقدَّر الفا .كبيران  حاة مثؿ كلـ ييجٌكز الف ،عف فاعمو عؿ مف مصدر الفعؿ العامؿ المستغنىكا 
ُىْم ِمْن َبْعِد َما  ُمَّ َبَدا لَ  :كقكلو تعالى ....(ْ)كبدا ،كتبٌيف ،كباف ،ظير :األفعاؿإاٌل مع  اإلسنادىذا 

ىك  اآليةكقد سبؽ بياف ما ترجح لدينا مف أٌف الفاعؿ في  ،(ّٓ :يكسؼ) َلَيْسُجُننَّوُ  ياِت َرَأُوا اا
. ال المصدر المقٌدر ،الجممة

 إلىفال ييحتاج  ،الفاعؿ كتككف القرينة المفظية مغنية عف التقدير مطمقنا كقد ييستغنى عف
َواْنُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َ ْيَ   :كىذا ما يظير جمينا في قكلو تعالى ،تقدير مصدر أك غير مصدر
كقكلو  ،(ِٗٓ :البقرة) ى ُ لِّب َ ْيٍء َاِديرٌ َلُو َااَل َأْعَلُم َأنَّ اللََّو َعلَ  َتَبيَّنَ ُنْنِ ُزَىا  ُمَّ َنْ ُسوَىا َلْحمًا َفَلمَّا 

يٍّ َيْ َ اُه َمْوٌج ِمْن َفْوِاِو َمْوٌج ِمْن َفْوِاِو َسَحاٌب ُظُلَماٌت َبْعُضَيا َفْوَ   :تعالى َأْو َ ُظُلَماٍت ِفي َبْحٍر ُلجِّب
                                                

 .َٖ/ُ :الكتاب(  ُ)

 .ٕٕ/ُ :شرح المفصؿ(  ِ)

 .ْٓ/ِ :شرح التسييؿ(  ّ)

 .ْٓ/ِ :المصدر نفسو(  ْ)
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مدلكؿ عميو مف  (وأخرج ،تبّين) فالفاعؿ لمفعميف ،(َْ:النكر) َيَ ْد َيَراَىاَيَدُه َلْم  َأْخَرجَ َبْعٍض ِإَذا 
. قدَّركمف التعسؼ بمكاف أف مي  ،السياؽ المفظي

 ،فتككف القرينة العقمية دالة عميو مف غير لىٍبسو  ،كقد ييستغنى عف الفاعؿ لشٌدة ظيكره
ْنَساُن َأْن ُيْتَرَك ُسدىً  :كقكلو تعالى  ُمَّ َ اَن َعَلَقًة   ىَأَلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُيْمنَ   َأَيْحَسُب اْْلِ

ْوَجْيِن الذََّ َر َواْْلُْنَ ى َفَجَعلَ    َفَسوَّى َفَخَل َ  ِإَذا  الّ كَ  :كقكلو تعالى ،(ّٗػ  ّٔ:القيامة) ِمْنُو الزَّ
 ِإَذا َفَلْوال :كقكلو تعالى ،(ِٖػِٔ:القيامة) َأنَُّو اْلِفَرا ُ  َوَظنَّ   َوِايَل َمْن َرا ٍ   التََّراِايَ  َبَلَ ِت 
كقد استيغني عنو لشدة  ،عميو عقالن  المؤشرة مدلكؿ لألفعاؿفالفاعؿ  ،(ّٖ :الكاقعة) اْلُحْلُقومَ  َبَلَ ِت 
. ظيكره

، مف غير أف (ُ)تغنى عف الفاعؿ كتحؿَّ صفتو محموكمف بديع االستعماؿ القرآني أف ييس
 ،الفاعؿ جميعيا أحكاـلصفة فترث ا ،منسيا ان ككأٌف الفاعؿ قد أصبح نسي ،يشعر المتمقي بالحذؼ

ِوْزَر ُأْخَرى  َواِزَرةٌ َوال َتِزُر  :في قكلو تعالى( نفس)كىذا ما نجده في االستغناء عف لفظة العمكـ 
ْن َتْدُع  كنفس  ،نفسه كازرة :التقدير إذ (ُٖ :فاطر) ِمْنُو َ ْيءٌ  ِإَلى ِحْمِلَيا ال ُيْحَملْ  ُمْ َقَلةٌ َواِِإ

. (ِ)مثقمة
إفَّ مف عرؼ ككف  :قاؿ إذ( ىػٕٔٓت)رحـ اهلل السميف الحمبي  :حث نقكؿكفي ختاـ الب

كلـ يعرؼ كيفية تصريفو كال اشتقاقو كال كيؼ مكقعو مف  ،ىذا فاعالن أك مفعكالن أك مبتدأن مثالن 
. كبعد أف يرضى ،كالحمد هلل حتى يرضى .(ّ)لـ يحؿ بطائؿ ،النظـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 .ألٌف الفاعؿ ػ حسب رأم الجميكر ػ ال ييحذؼ ؛(بحذؼ الفاعؿ)لـ نيعٌبر عف المسألة (  ُ)

 .ّٗٔ/ِ :القراف، لمنحاس إعراب :ينظر(  ِ)

 .ْٔػ  ْٓ/ُ :الدر المصكف(  ّ)
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  :المصادر والمراج 
 

 

  :ب المطبوعةال ت : أوالً 
بكر الزبيدم  أبيالمطيؼ بف  عبد ،ائتالؼ النصرة في اختالؼ نحاة الككفة كالبصرة (ٔ

. ُٕٖٗ ،بيركت ،عالـ الكتب ،ُط ،طارؽ الجنابي .د :تحقيؽ ،(ىػَِٖت)
دار  ،ُط ،امرتمحمد محمد  :تحقيؽ ،(ىػُُٗت)جالؿ الديف السيكطي  ،النزكؿ أسباب (ٕ

. ت.د ،القاىرة ،ابف الييثـ
. ََِّ ،األردف ،، دار الكندمُط ،مكسى ربابعة .د ،كتجمياتيا مفاىيميا كبيةاألسؿ (ٖ
 ،مطبعة العاني ،زىير غازم زاىد :تحقيؽ ،(ىػّّٖت)جعفر النحاس  أبك ،القرآف إعراب (ٗ

 .ُٕٗٗ ،بغداد

 :تحقيؽ ،(ىػِّّت)احمد بف محمد بف كالد التميمي  ،االنتصار لسيبكيو عمى المبٌرد (٘
 .ُٔٗٗ ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،ُط ،لطافالمحسف س زىير عبد.د

 ت)بكر الرازم  أبيمحمد بف  ،مف غرائب آم التنزيؿ كأجكبة أسئمةجميؿ في  أنمكذج (ٙ
 ،بيركت ،دار الفكر المعاصر ،ِط ،محمد رضكاف الداية .د :تحقيؽ ،(ىػُٗٔبعد

ُٗٗٓ. 

كعمي  ،المكجكد عادؿ عبد :تحقيؽ ،(ىػْٕٓت) األندلسيحياف  أبك ،البحر المحيط (ٚ
 ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ِط ،احمد كماؿ .د ك ،زكريا النكتي .د :بمشاركة ،معكض
ََِٕ. 

 ،القاىرة ،دني، مطبعة الـِط التكاب، رمضاف عبد .د لغة،بحكث كمقاالت في اؿ (ٛ
ُٖٖٗ. 

 ،الرياض ،مكتبة الرشد ،ُط ،تاح الحمكزالؼ دعب .د ،التأكيؿ النحكم في القرآف الكريـ (ٜ
ُْٖٗ. 

 .َََِ ،بيركت ،، مؤسسة التاريخُط محمد الطاىر بف عاشكر، ،لتنكيررير كاالتح (ٓٔ

 ،رمضاف عبد التكاب .د :تصحيح كتعميؽ ،برجستراسر ،التطكر النحكم لمغة العربية (ٔٔ
 .ُِٖٗ ،القاىرة ،مطبعة المجد

 ،مصر ،مكتبة زىراء الشرؽ ،محمد نحمة.د ،التعريؼ كالتنكير بيف الداللة كالشكؿ (ٕٔ
ُٗٗٗ. 

 .ت.د ،طيراف ،دار الكتب العممية ،ِط ،(ىػَٔٔت)فخر الديف الرازم  ،ر الكبيرالتفسي (ٖٔ

 .ََِٕ ،القاىرة ،مؤسسة المختار ،ُط ،المكاـر أبكعمي  .د ،الجممة الفعمية (ٗٔ

 .ُٔٗٗ ،بيركت ،دار الجيؿ ،السالـ ىاركف عبد :تحقيؽ ،(ىػِٓٓت)الجاحظ  ،الحيكاف (٘ٔ
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 ،دار اليدل ،ِط ،عمي النجارمحمد  :تحقيؽ ،(ىػِّٗت)ابف جني  :الخصائص (ٙٔ
 .ت.د ،بيركت

 ،عماف ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،ُط ،عمايرة إسماعيؿ.د ،دراسات لغكية مقارنة (ٚٔ
ََِّ. 

عمي  :تحقيؽ ،(ىػٕٔٓت)السميف الحمبي  ،المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف الدر (ٛٔ
الكتب دار  ،ُط ،زكريا النكتي .كد ،جاد مخمكؼ .كد ،المكجكد كعادؿ عبد ،معكض
 .ُّٗٗ ،بيركت ،العممية

 :تحقيؽ ،(ىػَِٕت)النكر المالقي  احمد عبد ،المباني في شرح حركؼ المعانيرصؼ  (ٜٔ
 .ََِِ ،دمشؽ ،دار القمـ ،ّط ،احمد محمد الخٌراط .د

 ،(ىػَُِٕت)شياب الديف االلكسي  م تفسير القرآف كالسبع المثاني،ركح المعاني ؼ (ٕٓ
، بيركت التراث العربي، إحياءدار  ،ُط ،الميحمد احمد االمد، كعمر السـ :تحقيؽ
ُٗٗٗ. 

كطارؽ فتحي  ،القادر عطا محمد عبد :تحقيؽ ،(ىػِٕٔت)ابف مالؾ  ،شرح التسييؿ (ٕٔ
 .ََُِ ،بيركت ،دار الكتب العممية ،ُط ،السيد

 .ت.د ،بيركت ،عالـ الكتب ،(ىػّْٔت)ابف يعيش  ،شرح المفصؿ (ٕٕ

خيرم .د :تحقيؽ ،(ىػٖٗٔت)يف ابف النحاس بياء الد ،(المسمى التعميقة)شرح المقٌرب  (ٖٕ
 .ََِٓ ،المدينة المنكرة ،دار الزماف ،ُط ،الراضي عبد

 :تحقيؽ ،(ىػِٕٔت)ابف مالؾ  ،حكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكالت الجامع الصحيش (ٕٗ
 .ُٖٓٗ ،بغداد ،عربية آفاؽدار  ،طو محسف.د

 إحياءدار  ،الباقي بدمحمد فؤاد ع :بعناية ،(ىػُِٔت)مسمـ بف الحجاج  ،صحيح مسمـ (ٕ٘
 .ت.د ،القاىرة ،الكتب العربية

 إسماعيؿ .د ،ظاىرة التأنيث بيف المغة العربية كالمغات السامية دراسة لغكية تأصيمية (ٕٙ
 .ُٖٔٗ ،عماف ،مركز الكتاب العممي ،ُط ،عمايرة

 ،الككيت ،دار القمـ ،ُط ،المطيؼ محمد حماسة عبد .د ،في بناء الجممة العربية (ٕٚ
ُِٖٗ. 

 ،بيركت ،المكتبة العصرية ،ُط ،ميدم المخزكمي .د ،نقد كتكجيوالنحك العربي في  (ٕٛ
ُْٗٔ. 

 .ت.د ،بيركت ،عالـ الكتب ،السالـ ىاركف عبد :تحقيؽ ،(ىػَُٖت)سيبكيو  ،الكتاب (ٜٕ

 ،(ىػّٖٓت)الزمخشرم  ،التأكيؿفي كجكه  األقاكيؿالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف  (ٖٓ
 .ت.د ،طيراف ،انتشارات آفتاب
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 .ُِٗٗ ،دمشؽ ،دار القمـ ،ُط ،الخالدم الفتاح صالح عبد ،ائؼ قرآنيةلط (ٖٔ

 ،ُط ،القادر السعدم عبد.د :تحقيؽ ،(ىػِْٓت)جامع العمكـ النحكم  ،ماءات القرآف (ٕٖ
 .ََِْ ،العراؽ ،نبار لمطباعةدار األ

احمد عزك  :تصحيح ،(ىػِٕٗت)سعد الديف التفتازاني  ،المطٌكؿ شرح تمخيص المفتاح (ٖٖ
 .ََِْ ،بيركت ،التراث العربي إحياءدار  ،ُط ،عناية

 .ََِٕ ،بيركت ،التراث العربي إحياء دار ،ُط ،فاضؿ السامرائي.د ،معاني النحك (ٖٗ

مازف .د :تحقيؽ ،(ىػُٕٔت) األنصارمابف ىشاـ  ،عاريبمغني المبيب عف كتب األ (ٖ٘
 .ت.د ،دار الفكر ،ِط ،كمحمد عمي حمد اهلل ،المبارؾ

عالـ  ،الخالؽ عضيمة محمد عبد :تحقيؽ ،(ىػِٖٓت)المبٌرد محمد بف يزيد  ،المقتضب (ٖٙ
 .ت.د ،بيركت ،تبؾاؿ

 .ت.د ،نجمك المصريةمكتبة األ ،ٖط ،أنيس إبراىيـ .د ،المغة أسرارمف  (ٖٚ

 .َُٓٗ ،مصر ،دار النيضة ،احمد احمد بدكم ،مف بالغة القراف (ٖٛ

ات جامعة قار منشكر ،البنا إبراىيـمحمد  :تحقيؽ ،(ىػُٖٓت)السييمي  ،ج الفكرئنتا (ٜٖ
 .ليبيا ،يكنس

 ،بغداد مطبعة المجمع العممي العراقي، الجكارم،الستار  احمد عبد .د ،نحك القرآف (ٓٗ
ُْٕٗ. 

مازف  .د ،في المغة العربية األساسيةنحك نظرية لسانية عربية حديثة لتحميؿ التراكيب  (ٔٗ
 .ُٕٖٗ ،دمشؽ ،دار طالس ،ُط ،الكعر

 إبراىيـ .د :تحقيؽ ،(ىػَٔٔت)الديف الرازم  فخر ،اإلعجازفي دراية  اإليجازنياية  (ٕٗ
 .ُٖٓٗ ،عماف ،دار الفكر ،محمد بركات .دك ،السامرائي

 

 
: الرسائل الجامعية :  انياً 
 خير :رسالة ماجستير قٌدميا .في بناء الجممة العربية كتكجيييا كأثرىاظاىرة التنكير  (ٔ

 .ََُِ ،البحثكاتب  بإشراؼ ،جامعة المكصؿ ،اآلدابكمية  إلى ،الديف فتاح

 
 

  :اْلجنبيةالمصادر  :  ال اً 
1) VonSoden, w., GAG, Roma, 1969. 


