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 باللغة العربيةملخص 
  إبراهيم عبود ياسنيأ.م.د. 
  ليث حازم حممود م.م.

يهدف البحث إلى دراسة األسلوب الطلبي الوارد في آيات  اليياد فاي النارآك الياريس دراساة 
ترييبة توضح عك طرينهت مميزا  استعمتل هذا األسالوب فاي النارآك الياريس وب رياب  ك  

النااارآك لهاااذو األسااالوب ياتلاااف تمتمااات عاااك اساااتعمتل متحاااد ي الل اااة فاااي  ميااا  اساااتعمتل 
فعااال األمااار ى  سااالوبيك ماااك  ساااتليب الطلاااب همااات  العصاااورق وااااد ااتصااار  الدراساااة علااا

(ق وهاذاك الترييباتك ماك ترايياب ال ملاة العربياةق النتهياة «ب»والفعل المضترع المنروك باا
طرينهمات يتباي ك للناترا والمتلناي معناى مات ي اراد وهمت مك  ستليب العربياة الفصاحىق وعاك 

بتل ملااةق ذلااّ  ك  ترييبهماات ياتلااف عااك بنيااة ال ماال الطلبيااةق فااتألمر فعاال طلبااي علااى 
 هااة ابسااتعواق والنهااي هااو طلااب اليااف عااك الفعاال علااى  هااة ابسااتعواق يماات تطاار   

ّ بتلنسابة لحاروف البحث إلى بيتك الفرو  الدبلية بيك الصيغ الطلبية المساتعملةق وياذل
(ق يماات  برزناات مواضاا  الفااتا و ااس  لة فااي بعااي ا ياات  ب ساايمت حرفااي  العطااف المسااتعم

حااذف الضاامتنر مااك بعااي اليلماات  المسااتعملة فااي ا ياات  التااي درساانتهت وبيااتك ال تيااة 
الل ويااة والبوةيااة والصااوتية فااي حااذف هااذو الضاامتنرق واااد تطراناات فااي البحااث إلااى بيااتك 

  بايك النحاتو والنار ااق وماك  اس  فاي نهتياة العاري  برزنات ر ينات و ااذنت الاوفت  التي واعا
وناارأ  ك   .يك ساابب تر يحناات لار   علااى ر   آااارمانهس ماات توافاا  ما  و هااة نيرنااتق مبينا

فاي تفساير    آياة ماك آيات  النارآك الياريس  ك ينيار إلاى تريياب ا ياة  الضرورو تنتضي
معاااتك دبلياااة تاااغد  إلاااى ت ي ااار معناااى  المتياااوك ماااك  فعاااتل  و  سااامتا وحاااروف ياااوك لهااات

ا يةق يمت  ن ه ينب ي النير إلى مت ابل ومت بعد ا ية المراد دراستهت وتفسيرهت يوك ا ية 
 .تق وتفسيرهت ودراستهت على حدو زا مك نص ب يميك عزلهت عك نصه

 طلب ، كيد ، قرآنالكلمات المفتاحية: 
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THE METHOD OF THE REQUEST IN THE VERSES OF 
THE MACHINATION IN THE HOLY QURAN  

A GRAMMATICAL STUDY 
Ass. Prof. Dr. Ibrahim A. Yasin 

Ass. Teacher Laith H. Mahmood 

Summary  

The research aims to structurally investigate the request method 

«style» contained in the verses of conspiracy in the Holy Quran to 

explain the distinctive use of this method in the Quran. 

Undoubtedly, the use of this method in the Holy Quran is quite 

different from the use of speakers of the language in all ages. The 

study was limited to two sets of the request method: (the 

imperative and the present tense verbs coupled with the 

prohibitive «not»), these two styles represent two Arabic sentence 

structures and also two of the classical Arab methods, through 

which the reader (the receiver) realizes the meaning of what the 

sentence meaning is, as their structure differs from the rest of the 

request sentences. The imperative is issued by a superordinate 

while prohibition is a request issued by the superordinate to cease 

doing an action. The research has also addressed the semantic 

differences between the request methods and the conjunctions 

used in some verses as (fa and thumma), also the positions of the 

omitted pronouns in the verses under investigation were 

highlighted and the linguistic, rhetorical and phonological 

significance of this omission was explained. We have also touched 

upon the disagreement and dispute among grammarians and 

readers. In conclusion, it is highly recommended that it is 

necessary in any interpretation of a verse from the Holy Quran to 

consider the verse construction consisting of verbs, nouns and 

conjunctions as they have semantic value that can alter the 

meaning of the verse. Also, in reading, interpreting and studying a 

verse, the preceding and following verses must be considered as 

the verse is part of a text that cannot be isolated from it. 

Keywords: Request, cunning, Quran 
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 متهيد:
ك ماااك ترايياااب ال ملاااة العربياااةق وهمااات ماااك إك  ترييباااي األمااار والنهاااي ترييبااات

معناااى مااات ي اااراد  ك للناااترا والمتلناااي ساااتليب العربياااة الفصاااحىق وعاااك طرينهمااات يتباااي  
بتل ملااةق ذلااّ  ك  ترييبهماات ياتلااف عااك بنيااة ال ماال الطلبيااةق فااتألمر فعاال طلبااي 

ق والنهاااااي هاااااو طلاااااب الياااااف عاااااك الفعااااال علاااااى  هاااااة (1 علاااااى  هاااااة ابساااااتعوا
 .فيوهمت مرتبط بطلب فعل على  هة ابستعوا ق(2 ابستعوا

ك ق فاا ك يااتومعنتهماات طلااب الفعاال بصااي ة ماصوصااة ولهماات صاايغ متنوعااة
ْك يتك ماك األدناى  مرا  و نهيت"ق وا   رأ مك األعلى إلى األدنى يتك " الطلب بهمت

ْك يتك مك النيير إلى النيير يتك "طلبت"(6 " دعتا" إلى األعلى يتك  .(4 ق وا 
 .فهذو  و ه الشبه فيمت بيك األمر والنهي

النهاي" ""ق والفعال و داتاه "بس الطلاب يفترااتك فاي  ك  "األمار" هاو طلاب وهمت
و داته "ب" النتهياة  و الطلبياةق  اس  إك  النهاي ب ااوف  قهو طلب اليف عك الفعل

بيك النحتو في إعرابه وصي ته المتريبة مك "ب" النتهياة والفعال المضاترع الم ازوس 
  .(5 بهتق وين  على فعل الشتهد وال تنب على حد  سواا

                                                 

 .243 :ينير: دبب  التراييب لمحمد  بو موسى (1 
 .253 :ينير: دبب  التراييب لمحمد  بو موسى (2 
 :ق وشرح الرضي4/232 :ق وشرح المفصل ببك يعيش2/131 :ينير: األصول ببك السراج (6 

4/126–124. 
 .4/232 :ينير: شرح المفصل ببك يعيش (4 
د (5   :ق وشرح المفصل ببك يعيش2/134 :ق وابصول ببك السراج2/164 :ينير: المنتضب للمبر 

4/236–234. 
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ااات فعااال "األمااار" فهاااو نوعاااتك فاااي التعتمااال فهاااو "مبناااي  فاااي ااعاااراب معاااه  م 
 فهاو " م ازوس دانمات" ق ونوع واحد فاي التعتمال معاه(1   البصرييكوم زوس" وهو ر 

  .(2 وهو ر   اليوفييك
" ل " األمار"  ْك تلزمااه " بس الطلاابفاذهب البصااريوك إلااى  ك  األصال فااي فعاا

–ب" فااي النهاايق وعلااى هااذو الحااتل ي ااب  ْك ييااوك معرباات افااتدو معنااى األماار يااا "
ااات إذا ت ااار د عاااك هاااذو -م زومااات ق ألك  مبنيااات فير ااا  إلاااى  صاااله -بس الطلاااب-  م 

ن مات  عارب الفعال لمشاتبهته ابساساألصل فاي األفعاتل " صال ق فاتاعراب  البناتا"ق وا 
مزيااة المشااتبهة بتألساامتا فااي األساامتا والبنااتا  صاال فااي األفعااتلق فلماات زالاا  عنااه 

باارحرف المضااترعة فاا ك زالاا  زال ر اا  إلااى  صااله وهااو البنااتاق وتتحناا  المشااتبهة 
  .(6 الشبه معهت وعتد الفعل إلى  صله

"اْضااااْرْب" للحتضاااارق بينهماااات فاااار  فااااي تناااادير فنولااااّ " ْلِيْضااااْرْب" لل تنااااب و
ليضارب"  ك وعلالق فياتك األصال فاي " ق وهذا التندير إن مت ياض  لعوامالااعراب

ليك لم ات شاتبه هاذا التريياب ق ييوك مبنيت ألن ه فعل يمت ذيرنتق واألفعتل حن هت البنتا
" وحارف بس الطلاب زومتق ولمات ت ار د عاك "األسمتا    ر  عليه إعرابهت فرصبح م

  .اضرب"وهو البنتا في اولّ "المضترعة زال الشبه بينهمت فعتد إلى  صله 

                                                 

د (1   .2/161 :ينير: المنتضب للمبر 
د (2  ق واللبتب في علل البنتا 655-2/654 :ق و متلي ابك الش ر 2/161 :ينير: المنتضب للمبر 

 .12-2/13 :وااعراب للعيبر 
-2/654 :ق و متلي ابك الش ر 213 :ق وال مل للز ت ي2/136 :ينير: األصول ببك السراج (6 

 :ق وشرح  مل الز ت ي ببك عصفور2/13 :ق واللبتب في علل البنتا وااعراب للعيبر 655
2/613–613. 
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ك   وحاارف المضااترعة" ألماار الحتضاار  بس الطلاابالساابب فااي حااذفهمت    " وا 
تعمتل تسااتدعي الافااة فيااتك حااذفهمت مااك الترييااب ي اارو اسااتعمتلهق وي اارو ابسااهااو 

 .تافيفتق فر   الفعل في هذو الحتل إلى  صله فرصبح مبنيت ب معربت
" بس الطلابحتلاه فاي ال ازس بتنادير "برن ه بت  على  ؛ومت ذهب إليه اليوفيوك

ومنهات ماات هاو ماك بااتب  قمنهاات مات ذيار فااي زوال المشاتبهة :ةيار صاحيحق ألسابتب
النيااتع علااى النيياار فااي التنااديرق فااتل زس فااي األفعااتل نيياار ال اار  فااي األساامتاق 

يماات  ك  ابسااس  اااوأ مااك الفعاالق وحااروف  قوحااروف ال اار   اااوأ مااك حااروف ال اازس
ال ر  ب تعمل مناد روق فا ذا ياتك الناو  ب يعمال مناد را فتمتناتع العمال فاي الضاعيف 

ق (2 " النتهية و"بس األمر" م ازوسفعل المضترع الواا  بعد "بف ك  الوعليه ق (1  ولى
ا"بس بس األماار" مبنااي علااى ر   البصاارييكق وم اازوس بااوفعاال األماار الم اار د عااك "

 .(6 " محذوفة وهو ر   اليوفييكالطلب
ق ذلاااّ ألن همااات ةيااار والنهاااي  ْك ب يترتاااب عليهمااات  اااوابوياااتك حااا   األمااار 

ألك  اليااوس بهماات تااتس  -المفتناارو لااذلّ ال ااواب الشاارطيةحااتل ال ماال -مفتنااريك إليااه 
المعنااىق فاا ذا ماات  ماار   و نهياا  ف ن ااّ إن ماات تطلااب مااك الماارمور  و المنهااي فعااو 

  .(4 عليه عملهق وهذا ب يتطلب  وابتق ألن ّ ب تريد واوف و ود ةيرو على و ودو

                                                 

ق وشرح 224ق 4/221 :ق وشرح المفصل ببك يعيش655-2/654 :ينير:  متلي ابك الش ر  (1 
 .4/125 :ق وشرح الرضي613–2/613 : مل الز ت ي ببك عصفور

 :ق وشرح اليتفية الشتفية ببك متل2/612ّ :ينير: شرح  مل الز ت ي ببك عصفور (2 
6/1532. 

 .6/1532 :ينير: شرح اليتفية الشتفية ببك متلّ (6 
 .4/234 :ينير: شرح المفصل ببك يعيش (4 
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ال اواب وليك في بعي  ملهمت اد يرتي في ترييبهمت  وابق ومتى مات  تاى 
يمات ين ازس  اواب ال ازاا باتل زااق  فيياوك  وابهمات م زومات عومل معتملاة الشارطق

  .ألك   واب األمر والنهي ير   إلى  ْك ييوك  زاا صحيحت
" فتلتناااادير ييااااوك "اْدر ْع إْك تِااااْدر ْع وب ِتْيااااْذْب ِتْفِلااااحْ  فااا ْك الاااا  "اْدر ْع تِااااْنِ حْ 

ق وسايرتي بياتك الااوف بايك النحاتو فاي موضاعه إْك (1 و"إْك ب تْياْذْب ِتْفِلاْح"ِتْنِ ْح" 
 شتا اهلل.

يمااات  ك  الفعااال المضاااترع الوااااا  فاااي  اااواب األمااار والنهاااي ااااد يياااوك منترنااات 
ق إب  ن هاااس ااتلفاااوا فاااي (2 بتلفاااتاق فااا ذا مااات ااتااارك بهااات ياااتك منصاااوبت بت ماااتع النحاااتو

 النتصب لهق وسيرتي بيتك هذا الاوف في موضعه إْك شتا اهلل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ق 2/133 :ق واألصول ببك السر اج2/165 :ق والمنتضب للمبر د6/26 :ينير: اليتتب لسيبويه (1 
 .2/35 :واللبتب في علل البنتا وااعراب للعيبر 

 .4/133 :بك هشتسق و وضح المستلّ ب135 :ال مل للز ت ي (2 
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 : املطلب األول
 فعل األمر

 ( مااك سااورو األعااراف:125ا يااة  اولااه تعااتلى فااي  واااد ورد فعاال األماار فااي

حت جت يب ىب مب خب حب جب. 
ينر  بيسار الاوس علاى  صال التناتا الساتينيك وينار  بتلضاس  جبنوله تعتلى ف

العناوا ق و تا في ا ية اساتعمتله تعاتلى أللفاتي (1 اتبتعت لضمة العيك في  ادعوا(
   الاااااااذيك  خب حب جب :ق واولاااااااه تعاااااااتلى(2 للتعبيااااااار عاااااااك ةيااااااار العناااااااوا

ييادوني( بتليااتاق واألصال   ىب مبشاريتموهس ف علاتس لهاس اساطت مااك  ماواليس و 
    تنيرونااي( فااو  جت يبحااذف  هااذو اليااتا لدبلااة اليساارو عليهااتق ويااذلّ 

 .(6 تغاروني
ضامنة حرفاي  اال( ومتفسيت  ا ية سيت   ملة فعلية مصدرو بفعل  مر هو 

(ق يمااات اشاااتمل  علاااى حاااذف ياااتا الماااتيلسق فتلفاااتا و اااس  ماااك عطاااف همااات   اااس  والفاااتا
حروف العطاف تعطفاتك مات يارتي بعادهمت علاى مات ابلهمات فتصايرانه فاي م ال حتلاه 

  .(5 للترتيب م  الترااي « س  »ق فا(4 في الرف  والنصب والافي وال زس
                                                 

 .313 :ق والتبيتك في إعراب النرآك للعيبر 156–4/152 :ينير: اليتتب (1 
 .6/214 :ينير: إعراب النرآك للز تج (2 
 .663 :ينير: إعراب النرآك للنحتع (6 
 :ق واللبتب للعيبر 22 :ق والتفتحة في النحو للنحتع2/55 :ينير: األصول ببك السراج (4 

ق و وضح 423ق 31 :ق وال نى الداني للمراد 633ق 134 :ق ورصف المبتني للمتلني1/413
ق واألشبتو والنيتنر 2/156 :ق وشرح التصريح لألزهر 654-6/656 :المستلّ ببك هشتس

 .2/23 :للسيوطي
واارشتد إلى علس  ق614 :و سرار العربية ببك األنبتر ق 115 :ينير: معتني الحروف للرمتني (5 

ق و وضح 423 :ق وال نى الداني للمراد 1/422 :ق واللبتب للعيبر 624 :ااعراب للييشي
 .2/134 :ق وشرح التصريح لألزهر 4/233 :ق والبرهتك للزريشي6/636 :المستلّ ببك هشتس
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الماباار عنااه نحااو "علااي يااريس عااتلس  ااس  واااد تاارتي لترتيااب األابااتر ب لترتيااب 
ق فهااي علااى ذلااّ (2 ق واااد تاارتي للتفااتو  باايك ماارتبتيك فااي اصااد المااتيلس(1 م ااوار"

للترااااي فااي الزمااتك وهااو المهلااةق نحااو اولااّ "ر ياا  زياادا  ااس   تساامت" فهنااتّ مهلااة 
يك فاي الصافت  وةيرهات ق وتياوك للتبات(6 زمنية تفرضهت " س " بيك رغيتّ لزيد و تسس

ير اصد مهلة زمتنية بل لي علس موا  مت يعطف بهت وحتلهق    تعيايس الحاتل مك ة
ق وليع العطاف بهات ياتلعطف (4 فيمت ع طف عليه وتواعه وتحريّ النفوع بعتبترو

 .(5 بتلواوق واد ترتي لوستننتف
اات الفااتا فمعنتهاات الترتيااب  م 
ق والتعنيااب نحااو "اااتس زيااد ف تسااس"     ك  ايااتس (3 

ق ذلااّ ألك  الفااتا تفيااد (3 ايااتس زيااد مبتشاارو مااك دوك مهلااة زمنيااة " تسااس" حاادث بعااد
 .(3 ابتصتل والتعنيب بعضه ببعي

                                                 

 .4/233 :ق والبرهتك للزريشي461 :ق وال نى الداني للمراد 1/422 :ينير: اللبتب للعيبر  (1 
 .4/233 :ينير: البرهتك للزريشي (2 
ق وحروف المعتني 2/55 :ق واألصول ببك السراج143 :ينير: تلنيك المتعلس مك النحو ببك اتيبة (6 

 .2/46 :ق والطراز للعلو 2/642 :ق وشرح الرضي226 :ق واايضتح للفترسي13 :للز ت ي
 .4/233 :ينير: البرهتك للزريشي (4 
 .2/135 :ق والتصريح لألزهر 4/232 :ق والبرهتك للزريشي1/413 :اللبتب للعيبر ينير:  (5 
 :ق و وضح المستلّ ببك هشتس1/421 :ق واللبتب للعيبر 614 : سرار العربية ببك األنبتر  (3 

 .2/131 :ق وشرح التصريح لألزهر 6/631
ق ومعتني 62 :ق وحروف المعتني للز ت ي145 :ينير: تلنيك المتعلس مك النحو ببك اتيبة (3 

ق والبرهتك 6/631 :ق و وضح المستلّ ببك هشتس2/46 :ق والطراز للعلو 46 :الحروف للرمتني
 .2/131 :ق وشرح التصريح لألزهر 4/224 :للزريشي

ق وسر صنتعة 143 :ق وتلنيك المتعلس مك النحو ببك اتيبة6/42 :ينير: اليتتب لسيبويه (3 
 .1/251 :اب ببك  نيااعر 
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واااد تاارتي الفااتا العتطفااة للمهلااة يااا" س " 
ق وتو ااب  ك  ال ااتني بعااد األول    (1 

 .(2  ك  األمر بينهمت اريب
 مياا  النحااتو والل ااوييك  اااروا بو ااود ننااتط اااوف وتشااتبه باايك اسااتعمتل  إذك

حرفااي العطااف "الفااتا و ااس " فيوهماات مااك حااروف العطااف يشااّر ماات ياارتي بعاادو بماات 
إب  ك استعمتل الفتا يعني  ك مات  اتا  قابله في الحيس وااعراب ويوهمت للترتيب

فمت يرتي بعدهت  تا بعد  ؛ت  س   م   قبعدهت اد  تا بعد األول مبتشرو دوك مهلة زمنية
ذلّ ألنهت  ي ر حروفت مك الفتا فدبلتهت  ي ر مك بتب  ك  يال  قاألول بمهلة زمنية

     ك  الفتا تفيد ابتصتل و س  تفياد ابنفصاتلق قزيتدو في المبنى زيتدو في المعنى
واحدو عندو إب  ن همت بمنزلة بيك استعمتل "الفتا و س " إذ إ فرات إب  ك  سيبويه ب يرأ

 ك  العااارب تساااتعمل "الفاااتا"  ي ااار ماااك " اااس "
. وااااد  اااتا اساااتعمتله تعاااتلى لهاااذيك (6 

 إذ اسااتعملهمت فااي هااذو ا يااة مماات ياادلل علااى  متليااة وداااة قالحاارفيك  د  اسااتعمتل
 حب جبألساتليب العارب الفصايحة فنولاه تعاتلى   سلوب النرآك الياريس فاي توييفاه

    اباارهس باارك ياادعوا شااريتاهس عليااّق واهلل ساابحتنه  جت يب ىب مب خب
وتعاااتلى ماااواك بااارنهس لاااك يساااتي يبوا لهاااس ذلاااّ ألنهاااس ماااك الح اااترو والاشاااب فيياااف 
سيساااات يبوك لهااااسن وهااااذا إك دل  علااااى شاااايا ف ن ماااات ياااادل علااااى طااااول ماااادو زمنيااااة 
يست راونهت في دعوو شريتاهس ولذلّ  تا استعمتل النرآك لحرف العطف بعدهت باا 

ق  س  يرتي بعدهت بحارف عطاف آاار وهاو الفاتا والاذ  معناتو ىب مب" فينول " س  
                                                 

ق والبرهتك 32 :ق وال نى الداني للمراد 624–626 :ينير: اارشتد إلى علس ااعراب للييشي (1 
 .135 :ق والتسهيل ببك متل4/225ّ :للزريشي

 .226 :ق واايضتح للفترسي2/55 :ينير: األصول ببك السراج (2 
 .1/221 :ينير: اليتتب لسيبويه (6 
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   ب تنيروناااي وتعطاااوني مهلاااة  جت يبالتعنياااب دوك فتصااال زمناااي فيناااول 
زمنية حتاى آااذ حاذر  مانيس وماك آلهاتيس التاي تزعماوكق نلحاي هنات دااة األسالوب 

ه لهاات فااي ااتيااتر  بسااط منوماات  اليااوس  ب وهااي حااروف العطاافق فن ااد اسااتعمتل
 چ ب تيااة الداااة بحيااث تترتااب عليهاات المعااتني فااي اليااوسق ويصااد  اولااه تعااتلى:

 .(النستا) ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ

ات اولااه تعاتلى ق فتشابه ا يااة ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ فااي ساورو هااود  م 
السايت  الترييباي  يبياة للمفاردا  واألدوا  دوكالتي تحاد نت عنهات فاي صاي تهت التري

لآليةق ففي يو ا يتيك فعل  مر هو نفسه "ييدوك" وفي يلتيهمت حرفي عطف همت 
وهااااو "ب  فعاااال مضااااترع م اااازوس بااااا"ب" الطلبيااااة"الفااااتا و ااااس " ويااااذلّ فااااي يلتيهماااات 

كتنيروك"ق فهمت على ذلّ فيهمت نفع األفعتل واألدو  ال ملة  ا  الترييبية التي تيو 
فاااتاتلف  قلسااايت  الترييباااي لهاااذو ا ياااة  اااتا ماتلفااات لساااتبنتهتفاااي العربياااةق إب  ك  ا

الساايت  الاادبلي فااي يلتيهماات بم اارد تحوياال حاارف عطااف ميااتك آااار ويااذلّ هااو 
األمر في إ بت  "يتا" الاطتب وحذفهتق وهاذو يلهات إْك دل ا  علاى شايا ف ن مات تادل  

اساتعمتلهت  على سعة العربياة فاي معاتني مفرداتهات الل وياة الدايناة التاي عاك طرانا 
في الترييب تعطي معتٍك ل وية فتننة الداة في تحويل حرف ميتك حرف  و ا بت  
حرف وحذفهق ممات يضافي علاى  ملاة السايت  الترييباي معاتك ذا  دبب  عميناة 
مااك شاارنهت  ك تبااي ك للنااترا  ن ااه ب نيياار فااي اسااتعمتل الناارآك اليااريس فااي الساايتات  

آكق وهنت تيماك مع ازو نبينات محماد  علياه  فضال الترييبية المتشتبهة في يتهر النر 
الصااوو و تااس  التسااليس( وهااي الناارآكق فبااد  ساابحتنه وتعااتلى فااي األعااراف بااا" س " دبلااة 
منه يمت ذيرنت على و ود مهلة زمنية تتنتسب والسيت  الترييبي والدبلي لآلية يي 
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اااات ه قيسااات م  المشااااريوك  نفساااهس نااات فبااااد و وياااادعوك شاااريتاهس للييااااد بتلرساااولق  م 
با"الفتا" والفتا تعني التعنيب دوك مهلة زمنية وهو مت يتنتسب وسيت  ا ية الدبلي 

فااي سااورو  إذ اد عااى اومااه  ك  بعااي آلهااتهس  صااتبه بسااوا فنااتل الناارآك علااى لسااتنهس
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: هاااااااااااااااااااااااااااود

ف تا سيت  ا ية مصد را بتلفتا    إْك يتك مت تزعموك حنينة فتدعوا  ٿ ٺ

 ٹ :علااي  شااريتايس مااك دوك اهلل يل هااس وبتساات نوا ماانهس  حاادا وهااذا مفااتد اولااه
ي تيس تييادوا لاي بازعميس ق لفي ا ية فهي دال ة على الحتليةق ويذلّ  نتسق فتدعوهس وا 

ا ك ودوك ترايرق طتلمت  ن ي  نير  علييس آلهتيس وتبر   منهات علاى مسام  مانيس 
وآلهتيسق فلتصنعوا بي مت شانتس إْك اساتطعتس فعال شاياق فرباي معاي وهاو يحميناي 

 ڤ ٹ ٹوينيني ييديس و نت متويل عليهق  س   تا اوله تعتلى على لساتك نبياه 

حاارف عطااف يفيااد الترااااي    و ااود مهلااة زمنيااةق  ق و" ااس " يماات ذيرناات  ن هااتڤ
 ق ن ه لمت علس  ن هس لك يساتطيعوا  ك يييادوو ا ك –واهلل  علس–ودبلته في هذو ا ية 

وعلااس  ن ااه ساايطول بهااس األماار فااي دعااتا آلهااتهس حتااى  قب هااس وب آلهااتهس م تمعاايك
واتت آاذ فيه حذر  منيس ب ا ك  يييدوا به اتل لهس " س  ب تنيروك"    بتعطوني

وب في    وا  آارق واصنعوا بي مت شنتس مك  ناواع اليياد دوك علاس مساب  من اي 
فااي    وااا  ترياادوكق يااي ب تنولااوا باارني اااد  اااذ  حااذر  ماانيسق فرناات ب  اااتفيس 

 . (1 ألك  ربي معي وهو نتصر  علييس ومتن  ييديس وييد آلهتيس يمت تزعموك عن ي

                                                 

ق والتفسير اليبير 433 :ق واليشتف للزماشر 225–5/224 :ينير: م م  البيتك للطبرسي (1 
 :ق وروح المعتني لآللوسي264-5/266 :ق والبحر المحيط ألبي حيتك14-13/16 :للراز 
12/32-36. 
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ة ماااك  عياااس آيااات  الرسااال فاااي التحاااد  إذ يياااوك الرساااول لوحااادو فهاااذو ا يااا
ق وايااال إك  الاطاااتب (1 واليفاااتر  متعاااة ي يااارو فيناااول لهاااس " ييااادوني وب تنيروناااي"

فااي الهينااة والنااووق وا لهااة مااك  تللنااوس دوك ا لهااة ويااتك اومااه اوماات  ب ااتريك عيتماا
ْك يتناا  آلهااتهس حسااب زعمهااس اااد  صااتبته بتلساا وا وهااي مااك الح ااترو والاشاابق وا 

فهااس  ااادر مااك ا لهااة علااى إلحاات  األذأ بااه ألن هااس  حيااتاق وهااذا  قالح ااترو والاشااب
فيه تحد صترخ لهس ذلّ  ك  الحي  النو  العييس الهينة والنوو إذا لس يندر على فعل 

ماااك و هاااة –ق يمااات تعب ااار هاااذو ا ياااة (2 شااايا فيياااف ينااادر علياااه ح ااار  و اشااابن
تياتو العنال البشار  وهاي  ن اّ إذا مات  رد   ك عاك النتعادو الذهبياة فاي مح -نيرنت

تاتصس شاصت على  هله وال ة علمه فاتصمه بمات يعتنادو هاو وبمات فيارو مشا ول 
بااهق ب  ْك تحتيمااه بماات تعتناادو  ناا ق فااتلحيس حيننااذ سااييوك  بلااغ ةتيااة و اااوأ تاار يرا 

 في عنله وفيرو.
 ڭو  يمات ورد األمار فاي سايت  الشارط فااي اولاه تعاتلى ماك ساورو المرساا

ق فسااايت  ا ياااة سااايت   ملاااة شااارطية مصااادرو بحااارف الشااارط ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
"إْك" الاااداال علاااى الفعااال المتضاااي "ياااتك" ومعموليهاااتق وهاااي فعااال الشااارطق و اااواب 

تنناال الفعاال  الشارطيةالشارط هااو فعاال األمار "يياادوني" مصاادرا بتلفاتا الرابطااةق فاا ْك 
ات الفعال الناتاص " ن اه ب ف  ياتك"المتضي مك دبلة المضي إلى دبلة ابساتنبتلق  م 

يفيد دبلة زمك بعينه إب عك طري  النرانك التي تارتي معاه فتباي ك زمناهق وهنات عاك 
طري  حرف الشرط فند تس  تاصيص زمناه للمساتنبلق  م ات  اواب الشارط "ييادوني" 

فااتا وا بااة الااذير يماات ياارأ ابااك متلااّ ذلااّ  ك  فعاال الشاارط المنااروك بتلفااتاق وهااذو ال
                                                 

 .6/653 :ق ومعتني النرآك للنحتع6/53 :ينير: معتني النرآك للز تج (1 
 .12/36 :ق وروح المعتني لآللوسي5/225 :للطبرسيينير: م م  البيتك  (2 
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و وابه ااتلفت مك حيث الصي ةق فينول: "إذا  تا ال زاا على ةير مت هو األصل 
فيه و ب ااتراناه بتلفاتا لايعلس ارتبتطاه بتلشارطق وتعلا   داتاه باهق لمات لاس يياك علاى 

 و ةيرهتق يمت  ك   ق(1 وف  مت ينتضيه الشرطق وذلّ إذا يتك  ملة اسمية  وطلبية"
ق ويااارأ (2 لهااذو الفااتا معنااى ال اازاا فهااي ب تاارتي إب ومعنااى الشاارط فيهاات مو ااودا

سااايبويه  ن اااه إذا داااال علاااى هاااذا الفعااال الفاااتا  و الاااواو  و  اااس ف ناااه ي  ااازس ألك هاااذو 
الحاااروف ي شاااْريِك فيمااات داااال فياااه األولق وي اااوز فاااي هاااذا الباااتب  ك ت عااارب الفاااتا 

ويارأ المازوماي  ك   ق(6  س( ألنَّهت ب تنصب با   ك( مضمروسببيًةق وب ي وز في  
ن مات هاي لادواع دبلياة  السبب فاي دااول الفاتا علاى  اواب الشارط ليسا  شايليةق وا 
تتعلاا  برصاال صااي ة الشاارطق ذلااّ  ك  صااي ة فعاال األماار الااذ  هااو  ااواب الشاارط 

ر  ن هااات عتطفاااة ياااتك فعااال األمااار بعااادهت  ق(4 تعاااتري دبلاااة فعااال الشااارط فااا ذا تنااار 
ر  ن هت رابطة فو يياوك مات  م زومت على فعل الشرط الم زوس محوق  م ت إذا مت تنر 
بعاادهت دااااو فااي حيااس ماات ابلهااتق وعلااى هااذا ييااوك فعاال األماار مبنيااتق وسااواا يااتك 

المعنويااةق  م زوماات  س مبنياات ف ن ناات ب ناارأ     ت يياار يطاار  علااى ال ملااة مااك النتحيااة
اااو البنااتا  و ال اازسق وهااي فااي هااذا واحااد يااوك عومااة ال اازس والبنااتا فااي األفعااتل 
الامسااااة هااااي حااااذف النااااوكق     ك  الت يياااار الحتصاااال فااااي نااااوع ااعااااراب ب فااااي 
الوييفة والدبلةق ولبيتك معناى الصاورو الترييبياة التاي تيونا  منهات ا ياة بباد  ماك 

دو الترييبياة والصاورية والل وياةق فاو باد  للتريياب العود على السورو ييل لبيتك الوح

                                                 

 .4/33 :شرح التسهيل ببك متلّ (1 
 .2/52 :ينير: المنتضب (2 
 .32–6/33 :ينير: اليتتب (6 
 .232–233 :ينير: في النحو العربي نند وتو يه (4 
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الل و  في    نص ل و   ْك ييوك متصاو بمات مو اود ابلاه ماك األفياترق وهاو مات 
يعبر عناه بتلوحادو المنتلياة للانصق فيال ناص يعبار عاك ننطاة  راد  ْك يبرزهات دوك 

لمرسااو  ةيرهاات مااك الننااتط  و األفيااترق وهااذو الوحاادو الل ويااة والفيريااة فااي سااورو ا
ق فتعاري الساورو ألحاوال المياذبيك باذلّ (1 تتحدث عك الاذيك يياذبوك بياوس النيتماة

اليااوس فااي الاادنيت وا اااروق إلااى  ْك تاارتي سااتعة الحسااس وهااي منااتبلتهس لاارب العاازو اهلل 
سااابحتنه وتعاااتلى متلاااّ الياااوك واتلناااهق بعاااد  ْك  عااال علااايهس الح اااة والبرهاااتك فاااي 

لاادار ا اااروق فاارنتس اليااوس بنبضااتي بعااد  ْك ينااتس ضااولهس واسااتحنتاهس للعااذاب فااي ا
تيااذبوك بم اايا هااذا اليااوسق فااريك ييااديس وحاايليس التااي ينااتس تحتااتلوك بهاات علااى مااك 
 رسل  إلييس بتلح ق علمت  ك  ييديس الذ  فعلتموو مسبنت لس يفلاح معياس فاي شاياق 

الفصاال  يااوسبال هااو ماات  وصااليس إلااى ماات  نااتس علياه اليااوس مااك الاااز  والمذل ااة. فهااذا 
وب إذك  ستسات حتاى  يوس ب ينطناوك وب ياغذك لهاس فيعتاذروك فاو محت اة وب  ادال

اانساتك بمات  رسال إلياه  ةق ألك اهلل تعاتلى ااد  ل اى ح ابتاارار مك   ال ابعتاذار
ا هاذق ى ى ې ې مك الناذر والرسال البشارية والطبيعياةق ففاي هاذا الياوس

ق كو عااوك  يهاات الميااذبوك  نااتس واألولااو م ميااس     ن   قيااوس الفصاال  معنااتيس واألولاايك
و فااا ةيك فياااذلّ ن معهاااس يلهاااس ياااوس النيتمااا هلينااات األولااايك  اااس  تبعناااتهس ا اااار  فيمااات

 للمياذبيك هات  ناتس فاتهلل تعاتلى يناولق ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ق(2 ي يب عنت  حد
وهال هاو  قهاذا عوك م   ارانيس منذ ايتس الستعةق فمتذا  نتس فتعلوك بات معيسو م م

م موعااوك  مفيااديس فااي شاايا ن هاال ب ياازال لاادييس نفااع التفيياارن فيليااس مو ااودوك
وب يياااديس وب س ولياااك ب يااانفعيس ذلاااّ فاااي شاااياق ففاااي هاااذا الياااوس ب يااانفعيس مياااري
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 –فويال لياس  ي هات المياذبوك بلناتا هاذا الياوس. فا ْك اساتطعتس حيلاة  و وسايلة  معيس 
ين ات مانهس  ن هاس ةاتلبوك ب م لوباوك يتلتي يتنا  لياس عنادمت  اتاتيس رساليق وذلاّ 

 و إْك اساتطعتس  ق(1 تالصيس ممات  ناتس علياه ماك الاذل والمهتناة فارتوا بهات -بييدهس 
و تا التعبير النرآني عاك اليياد مسابوات بتلفاتا  ق(2 حيلة تمتنعوك بهت عني فرتوا بهت

منياااة التاااي تفياااد التعنياااب دوك مهلاااة زمنياااةق ذلاااّ  ك  المناااتس ب تنفااا  معاااه مهلاااة ز 
مر ووق فهس في ذلّ اليوس  متس واا  حتلهس ممت يتنوا ييذبوك م يناهق ومعناتو: إن ياس 
ينااتس تزعمااوك فااي الاادنيت  ك  ليااس يياادا ضااد  مااك آمنااوا باايق فاا ْك يااتك ماات تزعمااوك 
صحيحتق فرتوا باه ا ك ياي تنناذوا  نفسايس ممات  ناتس فياه ماك العاذاب الاذ  ساتلنونه 

تيلس المفعاول باهق فيادل علاى ضاعف ييادهس وصا ر في  هن سق  م ت حاذف "ياتا" الما
ق وعلى ذلّ  اتا الحاذف استصا ترا لشارنهس و ن اه لاك يياوك مانهس شرنه  متس اهلل 

ق وهو بم تبة العاذاب النفسايق (6 ييد  بداق وال ري منه هو تع يزهس عك فعل ذلّ
ياتا اهلل ويتك ألسلوب الشرط إفتدو التوبيخ على مت يتنوا عليه اابو فاي إياذانهس ألنب

 .(4 و تبتعهس
 و  ْك ييوك المراد بيوس الفصل هو الفصل بيك الح  والبتطلق وهو نوعاتكق 
األول مت بيك العبد ورب هق وهو مت لايع بحت اة إلاى فصال فياه ذلاّ  ك  العباد ساينر  
ااات ال اااتني والاااذ  هاااو بحت اااة إلاااى الفصااال فهاااو فيمااات بااايك العباااتد  ويعتااارف بذنباااهق  م 

فيااارتي الر ااال فيناااول ياااترب هاااذا  – علاااس هاااو  اااارب للماااراد  وهاااذا واهلل - نفساااهسق 
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ضربني وهذا اتلني وهذا  يال ماتلي فتفصال بيناي وبيناهق وهاذا هاو المنصاود بنولاه 
ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ق إذ بباااد  ماااك إحضاااتر  ميااا  الناااتع فاااو ي اااوز

الحيس على ال تنب ةيار الحتضارق فتعاتلوا يات ماك يلماتس هاغبا الناتع بضاربهس  و 
اتلهس  و حبسهس  و  يل  ماوالهس بتلبتطال و تاوا بحايليس ومياريس الاذ  يناتس تحتاتلوك 
بااااه علااااى هااااغبا النااااتع فااااي  ياااال  مااااوالهس  و ضااااربهس يااااي تالصااااوا  نفساااايس مماااات 

نيس بهق وهس في منتس بيستطيعوك فيه اليذبق فييوك لهس عذابت روحيتق وهذا يتهمو 
 .(1 امة المهتنة والمذلة

(: 34"  معوا و انتوا" مك اوله تعتلى مك سورو طه ا ية   و تا فعل األمر
حب جب يئ ىئ مئ حئ جئی ی ی ی ىئ ق ويوهماااااااات فعااااااااو  ماااااااار

 ىئللحتضر ولذلّ  تا األمر منهمات ةيار منتارك باا"بس الطلاب"ق فنولاه تعاتلى 

اااد ااتلااف المفسااروك فيااهق فنياال هااو مااك يااوس فرعااوك واياال هااو يااوس  ی
ق يماات  ك  الناار اا ااتلفااوا (2 السااحرو بعضااهس لاابعيق واليااتهر  ن ااه مااك يااوس السااحرو

فباااتلنط     تحنيااا  الهمااازو يياااوك معناااتو  فاااي ارااتاااهق فنااارا بهمااازو وب يااار همااازق
العزيمة وااحيتسق وتندير اليوس ييوك: اعزموا يليس على ييد موسى م تمعيك لاه 
وب تاتلفااوا فياتاال   مااريسق  ماات بتلوصاال    تافيااف الهماازو فمعنااتو:  ينااوا بياال ييااد 

تس ق وهياذا يياوك المعناى: ب تادعوا شاينت ماك يياديس إب   نا(6 لياس لتعترضاوا موساى
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ق واياال إك  المنصااود فااي (1 بااهق  و  ينااوا بياال ماات تناادروك عليااه وب تبنااوا منااه شااينت
ا يااة هااو ال ماا  ب اا مااتع باادليل اولااه تعااتلى فااي ا يااة التااي تسااب  هااذو ا يااة 

ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  وعلياااه يياااوك المعناااى: لاااييك يياااديس م معااات

اات اولااه تعااتلى (2 عليااه حتااى ب تاتلفااوا فيماات بياانيس يتلمساارلة الم ماا  عليهاات  ی ق  م 

ق ففيااه معنيااتك: األول  ك  الصااف  المصاال ى وهااو موضاا  لل ماا  ي تماا  ی ی
ا تمعااوا فااي  –يااوس الزينااة–فيااه النااتع للصااووق فييااوك المعنااى  ن ااه فااي يااوس العيااد 

المصااال ى الاااذ  ن تمااا  فياااه فاااي العياااد للصاااووق والمعناااى ال اااتني:  ْك يياااوك معناااى 
الصااف اب تمااتع الماانيسق فييااوك المعنااى: انتااوا صاافت واحاادا م تمعاايك ألن ااه  هيااب 

ق وعاك طريا  مات ذيرناتو ماك  ااوال (6 في عيوك الرانيك و نيس ألماريس و شاد لهيباتيس
توصاال إلااى تفسااير داياا  لهااذو ا يااة عااك طرياا  المفسااريك فااي هااذو ا يااة يميااك ال

واهلل –بتحنيااا  الهمااازو ب بتافيفهااات  ىئتحليلهااات ترييبيااات وهاااو: إك  اولاااه تعاااتلى 
ذلااّ  ك  مااك اسااتدل علااى تافيااف الهماازو اسااتدل علااى ا يااة التااي تساابنهت إذ  – علااس

تك  ااتا اللفااي بااا"ال م " وب عواااة لااه البت ااة بهااذو ا يااةق ذلااّ  ك  الاطااتب هنااتّ ياا
ااات هنااات فساااواا ياااتك  عاااك فرعاااوك و معاااه للساااحرو البعياااديك عناااه وم يااانهس إلياااهق  م 
الاطاتب علاى لساتك فرعاوك  س الساحرو فمسارلة ال ما  ااد تحننا  ألن اّ إن مات ت ما  
الشيا المتفر ق وعملية ال م  اد تم  ق وبذلّ تياوك النارااو بتحنيا  الهمازو  اارب 
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هو العزيمة وااحيتس علاى الساحر ب للصواب مك نتحية المعنى ذلّ  ك  المنصود 
 ی معهق يي ييوك  بلاغ فاي معترضاة موساى علياه الساوسق  م ات اولاه تعاتلى 

 ن ااه حااتل ب مفعااول بااهق باادليل ماات ابلااه وهااو اا مااتع الااذ   –واهلل  علااس–فتليااتهر 
 يعني العزيمة وااحيتسق فيتطلب ذلّ اضفتا الهيبة على ييديس في عيوك الارانيك
ليااس ولياازداد اااوف معترضاايس ماانيس وهاااو موسااى عليااه السااوس تعااتلوا صاافت واحااادا 
 م تمعاايكق وهااذا باادليل اااوف موسااى عليااه السااوس بااتدا األماار فااي اولااه تعااتلى:

ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ. 
( فاي 32و تا فعل األمار المتضامك فاي ترييباه  وابات ماك ساورو طاه ا ياة  

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃاولااااااااااه تعااااااااااتلى: 

 . ژ
فمااك النتحيااة الترييبيااة لآليااة فنااد بااد  ساابحتنه وتعااتلى الاطااتب لنبيااه موسااى 
علياااه الساااوس بفعااال  مااار هاااو   لاااْ ( وهاااو مبناااي علاااى حاااذف آااااروق وهاااذا طلااااب 
ماصااوص مو ااه مااك األعلااى إلااى األدنااىق وهااذا الطلااب ترتااب عليااه  ااوابق وهااو 

 ة وهااي اولااه تعااتلىيتلشاارط فااي حصااول تلااّ النتي ااة المعروضااة فااي ا يااة اليريماا

چ ق ولهذو ا ية عند المفسريك  ااوال ي يارو وااوف بايك الناراا حاول ارااتهاتق
لمت فيهت مك تراييب ماتلفة ترتب  عليهت معتك ماتلفة في تفسيرهتق ماك ذلاّ اولاه 

ق فنرااو ال مهاور باتل زس علاى  ن اه  اواب للطلاب الساتب  علياهق    چتعتلى 
يرن اه ااتل: "إْك تلنهاات تلناْف"ق وااار  اباك عاتمر بااتلرف  علاى الحااتل وابساتننتف فيرن ااه 
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م اازوس؛ ألن ااه واااا  فااي  ااواب الطلااب  چق فنولااه تعااتلى (1 اااتل: " لنهاات تلنفااه"
علااى ذلاّق إب   ن هااس ااتلفااوا  ب  ماتع الناارااق و اواب الطلااب م اازوس ب  ماتع النحااتو

في  تزمهق هل هو الطلب نفسهن  س  هل عمل فيه بلفيه  س بمعنتون  س  ن اه بتنادير 
 داو  تزمااااة لااااه يااااي يتحناااا  شاااارط ال اااازسق وناااارأ  ك  هااااذا الاااااوف ب طتناااال فااااي 
معرفتهق و ك  البحاث فاي هاذا الموضاوع سايدور حاول حلناة مفرةاةق ولاك نصال فياه 

 ك تباي ك سابب وااوع  اواب الطلاب م زوماتق ااو  ك  العارب إلى نتي ة ماك شارنهت 
 ويذلّ النرآك  تا مستعمو هذا الترييب بتل زس.

ذلّ  ن ّ لو ال  هل  ك  الطلب نفسه هو مك  حدث ال زس في  وابهق سايرد 
على ذلّ هل هو مك  هة اللفي عمل فيه  س مك  هة المعنىق ف ك يتك مك  هة 
اللفي ايل هاو  ياتك للطلاب نفساه  ك يحادث ااعاراب فاي نفساه ابال  ك يحد اه فاي 

تنب مك حيث  ك  الفعل ةيروق وسيرد  على ذلّ  ن ه على ر   البصرييك فتليوس ص
مبناااي ب معاااربق وعلاااى ر   الياااوفييك فاااتليوس ةيااار صاااحيح ألك  الطلاااب عنااادهس 
ْك ياتك مااك  هاة المعنااى ياتك صااوابت ماك و هااة نيار اليااوفييك  معارب ب مبناايق وا 
واطاار مااك و هااة نياار البصاارييك؛ ألك  العتماال المناادر يرن ااه مو ااود فااي األصاالق 

عتمال معناو ق  اس  إْك ايال بال هاو بتنادير شارط وهذا العتمال ب يمياك ايهاترو ألن اه 
هاااو ماااك  حااادث ال ااازس فاااي الفعااال المضاااترعق فيناااتل حينناااذ هااال عمااال فياااه الطلاااب 
لتضمنه معنى الشرط  س لنيتبته عنهق ويذلّ األمر سيطول ويرن ّ تادور فاي حلناة 
مفرةة مك النتي ة الحتمية في الوصول إلى انتعة حول ال اتزس لهاذا الفعالق ونارأ 

سبب في ذلّ  ستسه نيرياة العتمال النحاو  ساواا ياتك ياتهرا  س منادراق فعناد  ك  ال
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وض  النواعد النحوية في دراسة الل ة يتنا  عملياة التنعياد ضارورية  اداق وعنادمت 
وضاااع  النواعاااد واألصاااول اصاااطدس النحاااتو ب ملاااة ماااك الماتلفااات  للنواعاااد التاااي 

مااك  هااة  –لمضااترع وضااعوهت ومنهاات "فعاال األماار" الااذ  هااو فااي األسااتع الفعاال ا
ق وعومل هذا الفعل باصوصية تاتلف عك -اللفي ب مك  هة المعنى المتضمك 

اااهت فاااي  سااتبنتتهت فاااي  ن اااه فاااي بعااي حتبتاااه يعتمااال معتملاااة األساامتا فيرااااذ اواص 
ااعراب وعدس البنتاق وليك إذا مت تالى عنهت  و تال ا  عناه أل  سابب ياتك عاتد 

ل في حنينة األمر يتهر ومعنى لس يتاّر شابهه إلى اواصه الفعليةق ليك  هذا الفع
بتبسااسق ففااي اولااّ "اضااْرْب" فهااذا الفعاال مااك النتحيااة الدبليااة لاايع متضاايت باال هااو 
فعااال مساااتنبل وهاااذو هاااي حاااتل الفعااال المضاااترعق فاااي  ك  الماااراد مناااه زماااك الحاااتل 
 وابستنبتلق وبتلتتلي ف ن ه لاس ياتالص ماك شابهه بتبساسق إب   ك  النحاتو وضاعوا فاي
اواعدهس النحوية  ك  الشبه إن مت يتحن  بو اود  حارف المضاترعةق وهاذا ااتل منهاتق 

 وعلى هذا األستع نشر الاوف بيك المدرستيك.
هذا مك  هة ترييب ال ملاة ابنشاتنيق  م ات ماك  هاة تريياب ال ملاة الابار  

هاال  ڍ ق فااتاتلفوا يااذلّ فااي ااارااوڍ ڍ ڇ ڇ المتم ال فااي اولااه تعااتلى:
"  س هو منصوب على المفعوليةق فذير الفاراا  ك  ياو هو مرفوع  على  ن ه ابر "إك 

الاو هيك صااوابق فعلاى الو ااه األول يياوك التناادير " إك  الاذ  صاانعوا يياد سااتحر" 
" ونصاابه ييااوك علااى  ن ااه مفعااول لااا "صاانعوا" ق وذياار (1 علااى رفعااه يونااه اباار "إك 

إك  الااذ  صاانعوو ييااد  معنااى "الرفاا  والنصاابق فااتلرف  علااى الز ااتج  ن ااه ي ااوز فيااه 
" و"ماات" اسااس موصااول فااي محاال نصااب اساامهتق وبتلنصاااب  سااتحر" علااى اباار "إك 

صنعوا" ينولاّ " إن مات ضارب  زيادا"ق يمات  ك  " لى  ك  " مت" يتفة وهو منصوب با"ع
إن ماات" ااار   بااا " ن ماات" علااى تناادير  ااتر محااذوف تنااديرو " تلنااف ماات صاانعوا ألك  ماات 
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وعلااااى هااااذا اتفاااا  الطباااار  والنحااااتع والنيسااااي والعيباااار   ق(1 صاااانعوا ييااااد سااااتحر"
ق وااتااتر الواحااد  والتبريااز  والزماشاار  وابااك الشاا ر  والااراز  و بااو (2 والهمااداني

ق (6 حيتك اارااو الرفا  يونهات المشاهورو بايك النارااا  ولاس يعلناوا علاى اارااو النصاب
ب ذلاّ  ك  ال اري والو ه عندنت مت ااتترو الفر اا فاي  اواز الاو هيك باتلرف  والنصا

"  و األستع في ااابتر هو التوييد على  ك  مت صن  ييد ستحر سواا يتك  باا "إك 
 ."إن مت"

التريياااب بنولاااه  و لااا   ولاااس يااار  چ چ ڃ ڃ يماات  ك  فاااي اولاااه تعاااتلى:
 ك: عصتّ( و هي

األول: لمااات فاااي لفاااي اليمااايك ماااك الاااي مك والبرياااةق يمااات و ن اااه  اااتنز  ك يياااوك 
فيياااوك المعناااى: ب تباااتل بي ااارو حباااتلهس وعصاااي هس و لااا  العوياااد الفااارد تصااا يرا لهاااتق 

الصااا ير الاااذ  فاااي يميناااّ ف ن اااه بنااادرو اهلل يبتلعهااات علاااى وحدتاااه وي رتهااات وصااا رو 
  .وعيمهت

وال تني:  تنز  ك ييوك تعييمت لهت    ب تحفل بهذو األ اراس اليبيارو الي يارو 
ى ي رتهاات  اال شايا و نازل عناادهتق فا ك  فاي يميناّ شاينت  اااوأ منهات يل هاتق وهاذو علا

 .(4 فرلنهت تتلنفهت يلهت ب ذك اهلل
                                                 

عرابه للز تج (1   .6/633 :ينير: معتني النرآك وا 
عراب النرآك للنحتع5/213 :ينير: تفسير الطبر  (2   :ق ومشيل إعراب النرآك للنيسي533 :ق وا 

 :ق والفريد في إعراب النرآك الم يد للهمداني323 :ق والتبيتك في إعراب النرآك للعيبر 2/24
6/443. 

ق واليشتف 231 :ق والملاص في إعراب النرآك للتبريز 14/431 :ينير: البسيط للواحد  (6 
ق والبحر 22/34 :ق والتفسير اليبير للراز 2/542 :لي ابك الش ر ق وآمت4/25 :للزماشر 

 .3/242 :المحيط ألبي حيتك
 .25–4/24 :ينير: اليشتف للزماشر  (4 
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 : املطلب الثاني
 الفعل املضارع املقرون بـ)ال( الناهية

 ٻ ٻ ٻ ٱفااي اولااه تعااتلى مااك سااورو يوسااف  لنااد ورد  ساالوب النهااي

 .ٺ ڀڀ پ پ پ پ ٻ
بااد  ساابحتنه وتعااتلى ا ياااة بفعاال طلبااي وهااو النهااايق وطلااب النهااي ينتضاااي 

ماك الحاروف التاي تنا  علاى   داو تدل  عليه وهاي "ب" الطلبياةق و"ب" الطلبياةو ود 
فعاال الشااتهد وال تنااب نحااو اولااّ "ب ينااْس زياادر و ب تنااْس ياات ر اال" والفعاال الااذ  ياارتي 

تالاااص زماااك الفعااال الوااااا  بعااادهت ق و ن هااات (1 م زومااات بهااات حيماااه  ْك يياااوكبعااادهت 
ق واألفعااتل الطلبيااة فااي الل ااة يترتااب علااى فعلهاات  وابااتق وهااذا ال ااواب (2 لوسااتنبتل
وفيه  –   متضمنت معنى الشرط  –ألن ه يتل زاا  –   بفعل الطلب  –م زوس به 

ق فيال شايا ياتك  واباه بتلفاتا منصاوبت ياتك ب يار الفاتا م زومات و اواب (6 اوف
ق وصحة  زس  واب النهي تيوك فاي صاحة دااول "إْك" الشارطية (4 ال زاا م زوس

على ال ملة دوك  ك ت ير المعنى األول المنصود ابل داولهت عليهت نحو "ب تارْ  
زيدا ييْك ايرا لّ" فتنول "إْك ب ترْ  زيدا ييْك ايارا لاّ" فاتلمعنى واحادق  م ات اولاّ 

"إْك" علاى ال ملاة ت يار المعناى  "ب تدك  مك األسد يريْلّ" فمحتل وذلاّ إْك  دالا 
                                                 

 :ق والتفتحة في النحو ألبي  عفر النحتع2/164 :ق والمنتضب للمبرد2-6/3 :ينير: اليتتب (1 
ق واألزهية في علس الحروف 36 :ق ومعتني الحروف للرمتني213 :ق وال مل للز ت ي21

ق 265 :ق والتسهيل ببك متل2/612ّ :ق وشرح  مل الز ت ي ببك عصفور142 :للهرو 
 .611 :ق وال نى الداني للمراد 233-233 :ورصف المبتني للمتلني

 .611 :ق وال نى الداني للمراد 233-233 :ينير: رصف المبتني للمتلني (2 
 .211 :ق وال مل للز ت ي2/165 :ينير: المنتضب للمبرد (6 
 . 211 :ينير: ال مل للز ت ي (4 
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وهااذا محااتل فتنااول "إْك" ب تاادك  مااك األسااد يريْلااّ" وعاادس الاادنو ب ييااوك سااببت فااي 
  م ت الاوف الذ  وا  بيك البصارييك والياوفييك ق(1 األيل بل ييوك في الدنو نفسه

فتشاترط  هال البصارو صاحة دااول "إْك"  قفييوك في ييفية داول "إْك" على ال ملة
وشاارط داولهاات هااو عاادس ت ياار المعنااى األول  قل ملااة دوك حااذف  داو النهاايعلااى ا

لل ملاة نحااو "ب تعااْص اهلل ي فااْر لااّ" ألن اه يسااون  ك تنااول "إْك" ب تعااْص اهلل ي فااْر 
لااّ" وب ي ااوز "ب تعااْص اهلل تناادْس" ألن ااه ب يسااون "إْك ب تعااْص اهلل تناادْس"ق واشااترط 

و النهي نحو اولّ "ب تعْص اهلل تندْس" فتنول  هل اليوفة صحة داول "إْك" بدل  دا
 .(2 "إْك تعْص اهلل تندْس" فهو  تنز ب واز واوع معنى الشرط في ال ملة

وسابب بح نات هااذا فاي موضاوع ال اازس و واباه  ننات و اادنت يتاب إعاراب الناارآك 
فااي إعاااراب هاااذو ا ياااة وتحديااادا فاااي اولاااه تعاااتلى  فيييااادوا( ااااد اتلااا  فياااه مااات ياااوهس 

ق وذياار الهمااداني  ن ااه منصااوب (6 ذير النحااتع  ن ااه  ااواب النهااي بتلفااتاالنااتراق فاا
ق  م ت العيبر  فذير  ن ه  واب للنهي(4 على  واب النهي

 5).  
ق فر معوا  ن ه منصوب في (3 وذير األنصتر   ن ه منصوب في  واب النهي

 واب النهي والصواب  ن ه منصوب با "  ْك" مضمرو و وبت بسبب م يا الفتاق ب 

                                                 

 :ق والتسهيل ببك متل2/234ّ :ق وشرح المفصل ببك يعيش2/165 :ينير: المنتضب للمبرد (1 
262. 

 :ق وشرح اليتفية الشتفية ببك متل2/612ّ :ينير: شرح  مل الز ت ي ببك عصفور (2 
 .1552-1551ق 6/1543-1543

 .441 :ينير: إعراب النرآك للنحتع (6 
 .6/22 :ينير: الفريد في إعراب النرآك الم يد للهمداني (4 
 .326 :ينير: إعراب النرآك للعيبر  (5 
 .213 :ينير: إعراب النرآك لزيريت األنصتر  (3 
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لياك النهاي ينتضاي  قق صاحيح  ن اه وااا  فاي  اواب النهاي(1 على  ن ه  واب للنهاي
ال اازس فاااي  وابااه ب النصااابق وهااو منصااوب ب ضااامتر "  ْك" بساابب م ااايا  عماال
بيك العلمتا سنعري له يي تيوك الصورو واضحة  وفي هذو المسرلة اوف قالفتا

 مك هذا ال تنب .
يرأ سيبويه  ك  مت انتصب في بتب الفتا ينتصب على إضمتر "  ْك" ومت لس 
ينتصب ف ن ه يشاّر الفعال األول فيمات داال فياهق فتناول " ب تارتيني فتحاد ني" فهنات 

تاارتيني وب تحااد ني"  ناا  لااس تاارد  ك تاادال ا ااار فيماات دااال فيااه األول فتنااول " ب 
لاا  المعنااى عااك ذلااّ تحااول إلااى ابسااس    يرن ااّ الاا  " ب ييااوك منااّ  قفلماات حو 

إتياتك فحااديث" فلمات  رد  ذلااّ اسااتحتل  ك تضاس الفعاال إلاى ابسااس فرضاامروا "  ْك" 
ق فاتل واب بتلفاتا علااى ذلاّ يياوك بم تباة معطاوف علااى (2 وب ي اوز لهات  ك تيهار

وياارأ المباارند  ك  الفااتا مااك حااروف العطااف تعطااف ق (6 معنااى الفعاال ب علااى لفيااه
في األفعتل يمت تعطاف فاي األسامتاق فا ْك ياتك مات بعادهت داااو بمات ابلهات عطفا  

 م ت إذا اتلف مت بعدهت مات ابلهات لاس ي از العطاف  ق"  نت  زور ّ فرحسك  إليّ" :نحو
فااي و ااه فتنتصااب ماات بعاادهت بااا" ْك" مضاامرو نحااو " ب تنااْس فتضاارْب زياادا" والضااتبط 

 ك  ماات بعاادهت ييااوك م زوماات بااتلنهي  س منصااوبت بااا"  ْك"  قداولهاات فااي  ااواب النهااي
مضاااامرو هااااو المعنااااىق فنولااااّ " ب تنااااْس فتضاااارْب زياااادا" إذا  رد  النااااول ب تنااااْس وب 

ات إذا  رد  " إْك اما  ضاربته" فاو ي ا وز فياه إب  النصاب ألن اّ لاس تضرْب زيدا"  م 

                                                 

 .5/231 :ق والبحر المحيط ألبي حيتك13/21 :ينير: التفسير اليبير للراز  (1 
 .136–2/131 :ق واألصول ببك السراج6/23 :اليتتبينير:  (2 
 .2/151 :ينير: األصول ببك السراج (6 
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ن مت ترد  فو ييوك منّ ضارب لزياد فيصاير  قالنهي عك النيتسالنهي عك الضرب وا 
 .(1 المعنى " ب ييك منّ ايتس فييوك منّ ضرب لزيد

ااتع  ك  الفااتا فااي  ااواب الطلااب هااي مااك الحااروف التااي تنصااب  وياارأ النح 
ذا  الفعاال المضااترع فاا ذا  ناا  بتلفااتا نصااب  نحااو " ب تاازْر زياادا فتنااِدِس" بتلنصااب وا 

 . (2 زيدا تندْس" فهو م زوس ألن ه  واب الطلبنزعتهت  زم  فتنول " ب تزْر 
ويرأ الفترسي  ك  مك األفعتل المضترعة المنصوبة بحرف ب ي وز إيهترو  

منهااات  قهااي المضااترع الواااا  بعااد فااتا ال ااواب وتاارتي هااذو الفااتا فااي  ااواب  شاايتا
ْك النهي نحو " ب تننط  عن ت فن فِوّ" فمت بعد الفتا سبب ممت ابلهات يرن اّ الا  " إ

 . (6 اننطع   فوتّ"
ويرأ الز ات ي  ك  ال اواب بتلفاتا منصاوب فاي  شايتا منهات النهاي نحاو " ب 
تشااتس عماارا فيساايِا إليااّ" فاا ذا دالاا  الفااتا علااى فعاال مسااتنبل ويااتك  واباات للنهااي 

ق وياارأ  صااحتب معااتني الحااروف  ك  الفعاال ينصااب (4 نصااب علااى إضاامتر "  ْك"
  .(5 في  واب النهي بعد الفتا ال وابية با"  ْك" مضمرو

                                                 

 .15–2/14 :ينير: المنتضب للمبرد (1 
 .21–12 :ينير: التفتحة في النحو ألبي  عفر النحتع (2 
 .616–612 :ينير: اايضتح ببي علي الفترسي (6 
 .62 :ق وحروف المعتني للز ت ي135 :ينير: ال مل للز ت ي (4 
ق ورصف المبتني 241 :ق واألزهية في علس الحروف للهرو 46 :ينير: معتني الحروف للرمتني (5 

 .33: ق وال نى الداني للمراد 632 :للمتلني
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ق (1 وعلاااى هاااذا ر   الزماشااار  والعيبااار  واباااك متلاااّ واباااك هشاااتس واألزهااار 
" فلاو اناتني و اب رفعاه  و ضتف األزهر  اوله: وشارط النهاي  ك ب يناتني باا"إب 

" فتاترو يناول  ق  م ت الييشي فند و ادنتو مرتبيات(2 فتنول " ب تضرْب إب  زيدا في ضب 
ق وياارأ اليفااو   ك  الفااتا علااى  نااواع (6 ب ضاامتر "  ْك" وتااترو نصاابه علااى الاااوف

 . (4 منهت النهي فتدال على  وابه فتنصبهو منهت السببية وتيوك في  واب الطلب 
فهذو هي  و ه الاوف في تندير عتمل النصب بعد فتا السابب الوااعاة فاي 

ا تعمال بنفساهت وهاو ااول منساوب لل رماي فهناتّ ماك ااتل بارك  الفات ق واب الطلاب
ذلااّ ألن هاات ب تنفااّ عااك  قواااد ر دَّ عليااه باادليل  ك  الفااتا ب ي ااوز لهاات عماال النصااب

 –وب تااااتصق فهاااي تااادال علاااى ابساااس والفعااال والحااارف  قمعناااى العطاااف والاااربط
بستحتلة العطف هنت  قومت هذا سبيله يحتتج إلى إضمتر -والعطف بهت  تب  لهت 

فنولااّ " زْرنااي فاارزوِرّ" ب يصااح  ك ييااوك "  زوِرّ" معطوفاات علااى "  قعلااى اللفااي
 " زرني" ذلاّ ألك  العطاف يشاّر بايك شاينيك فاتألول " زرناي" سابب لل اتني "  زوّر
والساابب والمساابب ماتلفااتك فعنااد ذلااّ يعاادل إلااى العطااف علااى المعنااى وب يتحناا  

منّ زياترو فزياترو مناي"  ذلّ إب ب ضمتر "  ْك" و ْك يند ر األول بمصدر    " لتيك

                                                 

ق 2/222 :ق وشرح المفصل ببك يعيش2/63 :ينير: اللبتب في علل البنتا وااعراب للعيبر  (1 
ق و وضح المستلّ ببك 6/1546 :ق وشرح اليتفية الشتفية ببك متل261ّ :متلّ التسهيل ببك

 .2/635 :ق وشرح التصريح على التوضيح لألزهر 133–4/133 :هشتس
 .2/633 :شرح التصريح على التوضيح لألزهر ينير:  (2 
 .424ق 454 :ينير: اارشتد إلى علس ااعراب للييشي (6 
 .333 :ينير: اليليت  لليفو  (4 
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ااات ااااول  هااال اليوفاااة بااارك  مااات بعاااد الفاااتا (1 وبهاااذا يتبااايك ضاااعف ااااول ال رماااي ق  م 
ألك  الااوف ب ينصابق ألن اه لاو ياتك  قمنصوب علاى الااوف فهاو ااول ضاعيف

ٌر لنلاا  فااي نحااو " ماات اااتس زياادر باال عماالااه عماال النصااب  " اولااّ " ماات اااتس زياادر باال ر 
 . (2 عمرا" لماتلفة ال تني األول

 م ت السابب فاي تنادير "  ْك" بعاد الفاتا دوك ساتنر  اواتهات فهاو يمات يارأ اباك 
األنبااتر  ل و ااة  و ااه: األول فااي  ن هاات األصاال فااي العماالق وال ااتني  نهاات لاايع فيهاات 
معنى في نفسهت باوف  اواتهتق فلننصتك معنتهت يتك تنديرهت  ولىق وال تلث  ن هات 

و د هذا في  اواتهتق ف ذا مات و اد  لهات مزياة تدال على المتضي والمستنبل وب ي
 . (6 على  اواتهت يتك تندير ااضمتر بهت  ولى مك  اواتهت

هذا مت ذيرو النحتو والل ويوك في سبب نصب الفعل الواا  في  واب الطلب 
بعد فتا السببق ونرأ  ك  السبب في الااوف النتشاب بايك النحاتو فاي هاذو المسارلة 

سواا يتن   قفلوب تندير العوامل -  عتمل النصب في الفعل  –يعود إلى العتمل 
لفيياة ياتهرو  س مضامرو  و معنوياة لمات ياتك هناتّ ااوف البتاة فاي مساتنل النحاو 

المطااتف إلااى نيريااة المتشااعبةق وباادورنت ي ااب عليناات  ك ناضاا   نفساانت فااي نهتيااة 
ق ذلاااّ  ك  البحاااث فيهااات يحتاااتج إلاااى دراسااات  عمي العتمااال ناااة دوك بحاااث  و تناااص 

 الصااحيح ولاايع موضااعه هااذو الدراسااةق ولااذا ناارأ  ك  ماات ذ هااب إليااهتتنتولاه التنااتول 
  .ليع فيه  تنب مك الصواب

                                                 

 :ق وشرح  مل الز ت ي ببك عصفور2/63 :ينير: اللبتب في علل البنتا وااعراب للعيبر  (1 
 (.1هتمش راس   4/133 :ق و وضح المستلّ ببك هشتس2/243

 4/133 :ق و وضح المستلّ ببك هشتس2/243 :ينير: شرح  مل الز ت ي ببك عصفور (2 
 (.1هتمش راس  

 .662 :ببك األنبتر ينير:  سرار العربية  (6 
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ولاايع بمناادورنت  ك ناار  ح ر ياات علااى آااارق وذلااّ ألن هاات  ميعاات متداالااة ماا  
تنادير " ت ل ويات دايناتق فار    هال البصارو بعضهتق وسننتاش هاذو ا راا ننتشات علميا

 قوتياااوك هاااي النتصااابة للفعااال الاااذ  يليهاااتق ولياااك ب يمياااك إيهترهااات  ْك" بعاااد الفاااتا
والسبب الرنيع في تنديرهت هو الاوف بيك الفعال الاذ  يلاي الفاتا والفعال الطلباي 

ت هاو الااوف ابلهتق فرستع تندير "  ْك" بعد الفاتا وتياوك نتصابة للفعال الاذ  يليها
مصاادر يحاال محاال الفعاال  سَّ يعتماال معتملااة ابسااس فااي تنااديرباايك الفعلاايكق ومااك  اا

ذلاّ  ك   قاألولق وعلى هذا فر   اليوفييك في هذو المسرلة يوزماه  تناب الصاواب
 .التندير عندهس في تندير عتمل النصب هو الاوف نفسه بيك الفعليك

ألك   قولايع صااحيحت مات ذهااب إليااه اباك عصاافور فااي ت ليطاه لاار   اليااوفييك
رنااة ب ملااة الطلاابق عناادمت اااتل لااو يااتك ماات اااد رو فااي اليااوس ب يصاالح  ستساات للمنت

ونحااك نتفاا  معااه فااي عاادس تناادير  –الاااوف نتصاابت لنلناات " ماات اااتس زياادر باال عماارا" 
ألك  الياوفييك  قفهذا الم اتل ب يمياك النياتع علياه فاي ذلاّ -الاوف نتصبت للفعل

 إن مت اشترطوا الاوف حسب مات ن نال عانهس فاي الطلاب و واباه ب فاي ةياروق   اسَّ إك  
 ق" هو عطف حنيني وب اوف فيه بايك األفعاتلت في  ملة " مت اتس زيدر بل عمر  م

" فلاايع فاي الفعلاايك     اااوفق  إذ  ك  تنادير اليااوس هاو " ماات ااتس زياادر بال اااتس عمارر
اات  قةياار  ك  األول منفااي وال ااتني م باا  بساابب حاارف العطااف " باال" قفهااو واحااد  م 

الحتصل في  ملاة الطلاب و واباه هاو  مار آاار تمتمات فنحاو اولاّ " ب تعاص اهلل 
ك  الفاااتا هنااات ليسااا  حااارف إذ إ قفتناااِدس" فتلفاااتا هنااات ةيااار " بااال" فاااي الم اااتل الساااتب 

عطااف باال  ااتا   صااو لبيااتك ساابب حتصاال واوعااه شاارط واااوع ماات ابلهااتق فهااي 
ْك يتك  بو  العطف لهت وا بتق يو   ب عملهات فياه ب فاي ةيارو سببية ب عطفق وا 

والنحااتو مااك ابلااه ومااك  ااتا بعاادوق فعماال الحاارف عمااو  قيماات اد عااى ابااك عصاافور



 

 
644 

 ISSN: 2071-6028 7البحث رقم 

ماتصت به ب ينفي  ك يعمل عمو ةيرو واألم لة على ذلّ ي يارو  ادا فاي األدوا  
وتااترو  ااارأ  " ب" فهااي تااترو للنفااي وتااترو للطلاابفعلااى ساابيل الم ااتل األداو  قالنحويااة

وياذلّ األداو " عمال النهايق  س النفايق  س العطافن ن ت ب  لهاتللعطفق فر  صفة 
ساميةن وياذلّ هاي فريهمات ت بتاه لهات الحرفياة  س اب قمت" فهي تترو اساسق وتاترو حارف

علااى  نااواع نتفيااةق وهااي حاارفق واسااس اسااتفهتسق واسااس موصااولق فاار  هااذو األعمااتل 
ييار  با  فساتد والصفت  ت ب  لهتن ف ْك صح مت ذيرنتو ماك باتب النياتع علاى الن

مااات ذهباااوا إلياااه ساااواا فاااي تنااادير الااااوف بااايك الفعلااايكق هاااو النتصااابق وهاااو ر   
الياااوفييك  س ر    هااال البصااارو ال رياااب بعاااي الشااايا فاااي تنااادير عتمااال ب يمياااك 
إيهااتروق و   شاايا  ةاارب مااك تناادير عماال لشاايا ب ي ااوز إيهااتروق ذلااّ ألن ااه لااو 

عناادمت تنااد ر و ااودو فااي  قنااديريااتك العماال لااه فااي حنينااة األماار ليهاار علااى  ااال ت
ال ملااةق إب   ك  هااذا ب يميااكق والساابب فااي عاادس يهااورو واضااح و لااي لمااك ينااد روق 
فر  شاص سيحتول تنديرو في ال ملة سي د صعوبة في نطنه وريتية في ال ملة 
نحو " ب تعص اهلل فرْك تندِس" فر  شاص ينول بهذا النول يشاعر بريتياة  صاتب  

فيمات لاو اترنتهات برصالهت وهاو " ب تعاص  يهت صعوبة في النط  ملةق يمت ن د فال
لرا ح عنادنت هاو ااول ال رماي الاذ  وا قاهلل فتندِس"ق وعلى ذلّ ننول بفستد الو هيك

   ب تنادير  ق ك  الفتا هي مك عمال النصاب فاي الفعال الاذ  يليهات ب ةيرهات يرأ
ه عتماال للنصاابق علااى عتماال ب يميااك إيهااترو وهااو "  ْك"ق وب تناادير الاااوف برن اا

اياااتع  ك  ةيرهااات ماااك األدوا  والحاااروف يعمااال فاااي ةيااارو الرفااا  والنصاااب وال ااار  
فمت هو المتن  مك  ْك تعمل الفتا النصب في الفعل الاذ  يليهاتق والضاتبط  قوال زس

الااذ  يحيمهاات فااي عملهاات النصااب  و الرفاا   و العطااف هااو المعنااىق والساابب فااي 
ب ب ةيرهات هاو  ن اّ لاو حاذف  الفاتا  زما  ر حتك  ك  الفتا هي ماك عمال النصا
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فتنااول " ب تيسااْل تاان ْح" علااى ر   البصاارييك و " بتعااص اهلل تناادْس" علااى  قالفعاال
فتاان ِح" و" ب تعااص اهلل تنااول " ب تيسااْل اليااوفييكق فلماات دالاا  الفااتا نصااب  ر   

 إذك هي مك  حدث النصب في الفعل ب ةيرهت .فتندِس" 
ق  م ات ماك  تناب تعدياة الفعال ولزوماهق فتلفعال " هذا مك  تناب نصاب الفعال

يتد" هو مك األفعتل المتعدية والوزماةق وااد  اتا فاي ا ياة اليريماة متعاديت بحارف 
وأ ال اار  الااوسق وهااذو الااوس فااي العربيااة علااى نااوعيك تيااوك مفتوحااة ب عماال لهاات ساا

إك  زيدا لنتنسر"التوييد فيمت دال  عليه نحو "
العتملة ال ار   ق وتيوك ميسورو وهي(1 

رو العتملااة ق والمعنااي  بتلدراسااة هناات هااي الميسااو (2 فااي األساامتا وال اازس فااي األفعااتل
اات ساابب  ال اار  فااي األساامتا؛ ألنهاات دالاا  علااى ضاامير والضاامتنر مااك األساامتاق  م 

عنااااااد اتصااااااتلهت  –   الفااااااتح  –م ينهاااااات مفتوحااااااة ب ميسااااااورو فهااااااذا هااااااو حتلهاااااات 
و منهااات مااات هاااو للتعدياااةق واباتصاااتصق ق وبساااتعمتلهت  ةاااراي عدياااد(6 بتلضااامتنر

ق فمااك ال تنااب الاادبلي (4 والملااّق والصاايروروق وابسااتحنت ق وةيرهاات مااك األةااراي
لمعناى الااوس فااي التعديااة عناد  هاال التفسااير اااتل بعضاهس برنهاات زاناادو لتوييااد الفعاالق 

ق واياال افااتدو معنااى الييااد ماا  إفااتدو معنااى الفعاال (5 وذلااّ ألك  الفعاال يتعاادأ بنفسااه

                                                 

 .51 :ينير: معتني الحروف للرمتني (1 
 .25 :ق وال نى الداني للمراد 55 :ينير: معتني الحروف للرمتني (2 
 .55 :ينير: معتني الحروف للرمتني (6 
 .22–23 :ق وال نى الداني للمراد 53–55 :ينير: معتني الحروف للرمتني (4 
عراب النرآك للعيبر 13/21 :ينير: التفسير اليبير للراز  (5  ق والفريد في إعراب النرآك 326 :ق وا 

 .5/231 :ق والبحر المحيط ألبي حيتك6/22 :الم يد للهمداني
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ق واياال لمااتذا لااس يناال (1 لمضاامك فييااوك آيااد و بلااغ فااي التاويااف    " فيحتااتلوا لااّا
" يمت في " ييدوني" وااتل :سبحتنه وتعتلى " يييادوا لاّ" فنيال هاذو الاوس  :" يييدّو

" شاايرتّ وشااير  لااّ" واياال هااي  :" للرغياات تعبااروك" وينولااّ :ترييااد للصاالة ينولااه
ّ" وهااذا ياادل  علااى  ن ااه يااتك لهااس علااس مااك صاالة الييااد علااى معنااى " فييياادوا يياادا لاا

ب لس يعلموا مك هذو الرغيت مت يو ب حندا وةضبت  . (2 بتعبير الرغيت وا 
هااذا ماات ذياارو  ةلااب المفسااريك ليتااتب اهلل تعااتلى فااي تفسااير ا يااة المااذيوروق 
ونرأ  ك  هذو ا ية تحتمل تفسيرا آار ةيار مات ايالق وماك و هاة نيرنات يياوك هاذا 

واااا  منااه فيماات ذ ياار فااي  ملااة التفتسااير لهااذو ا يااةق فتلساابب وراا التفسااير  ااارب لل
    ك  هااذا  –تعديااة الفعاال " يااتد" بااتلوس باادل البااتا هااو افااتدو الملااّ وابسااتحنت  

فااي الييااد أل اال يوسااف ب عليااه فتلتعديااة بتلبااتا تفيااد واااوع  –الييااد واااا  ب محتلااة 
ع الفعاال أل اال الشاااص ب ااي الفعاال علااى الشاااصق  ماات التعديااة بااتلوس فتفيااد واااو 

ق وهيذاالنير عك معنى الفعل سواا يت ف ك  مت ساينوس باه  ك في الاير  س في الشر 
وهاذا مات تادل  علياه الاوس  ق اوو يوسف مك ييد ساييوك فاي صاتلح يوساف ب علياه

وهاااو ةيااار دبلتهااات فيمااات لاااو يتنااا  بتلباااتا ف ن هااات ساااتيوك علاااى يوساااف ب لاااهق وهاااذا 
م موعة ماك المعاتني التاي  ا ية يميك  ك يستنبط عك طري هذو المعنى الدبلي ل

عتلس بتفسير الرغيت فييف  عليه السوس(  ذيرهت المفسروكق فعندمت اتلوا برك  يعنوب
به وهو نبي يوحى إليه فبتلتتلي سييوك يعنوب  عليه السوس( عتلمت بمت  وحي إليه 

                                                 

ق واليشتف 66 :ق والملاص في إعراب النرآك للتبريز 6/3 :ينير: تفسير النرآك للسمعتني (1 
ق والفريد في إعراب النرآك الم يد 13/21 :ق والتفسير اليبير للراز 6/255 :للزماشر 
 .6/5 :ق فتح الندير للشويتني5/231 :ق والبحر المحيط ألبي حيتك6/22 :للهمداني

 .5/232 :ق وم م  البيتك للطبرسي13/21 :ينير: التفسير اليبير للراز  (2 
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ياه و ك  اهلل سابحتنه وتعاتلى في تعبير هذو الرغيت  ن هت ستيوك فاي صاتلح ابناه ب عل
 ألن هاس قفاتف عليه مك حسد  اوتاه فيمات فضال ه اهلل علايهس قسييهر ذلّ ب محتلة

عااتلموك بتعبياار الاارغأق فطلااب منااه عاادس اااص  رغيااتو علااى  اوتااه لاايع مماات ياتفااه 
ن مااات اوفاااه علاااى  بنتناااه الاااذي قعلاااى يوساااف ماااك اليياااد ك سااايرتيبوك إ مااات فاااي حااا  وا 

ق ساايعود علااى يوسااف ماات سااينوس بااه  بنااتغو فااي حاا   يوسااف ألن ااه يعلااس  ك  يوسااف؛ 
ق فااارراد بطلبااه ماااك يوسااف  ك ب يتحمااال  اوتااه ذنبااات يترتااب علياااه  بااتلاير ب الشاار 

عنتبهس مك اهلل سبحتنه وتعتلىق ومك  سَّ حصول مشينة اهلل في نباوو يوساف  علياه 
 سايمت  ن اه ب قالسوس( دوك مشن ة وتعبق ودوك بعد يوسف عنه هذو الفتارو الطويلاة

اااهت علااايهس  متعلااا  بيوساااف تعلنااات شاااديدا ويحب اااه حب ااات يبياااراق فعلاااس باااذلّ  ن اااه إْك اص 
ااك  اال البعااد عم  ساايبعدو اهلل عنااهق باتبااتر مااك اهلل ساابحتنه فااي ااادرو نبي ااه علااى تحم 
يحبق وفي هذا دبلة  ارأ  راد سبحتنه وتعتلى  ك يوصلهت للبشرية  معتاق وهي 

فيياااف  قحااازك وينتساااي ا بس ماااك   ااال فااارا  ماااك يحااابإْك ياااتك البشااار المالاااو  ي
 . (1 بتلاتل  الذ  النّ ويحبّ و ن  بعيد عنه

 مات " ييادا" فهاو مفعاول مطلا ق وفتندتااه هاي تويياد فعال الييادق     ك  الييااد 
 المراد لّ سين  ب محتلة نتي ة اص ّ رغيتّ عليهس .

 
 
 
 

                                                 

ق وتفسير 12/131 :ق وروح المعتني لآللوسي6/221 :النتهر ال ر تني ينير: درج الدرر لعبد (1 
 .11/3354 :الشعراو 
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 اخلامتة
ق علاى عيايس نعمتناهق و ميال عطتناهق الاذ  الشاتيريكنحماد اهلل تعاتلى حماد 

 عاال بعااد الشاادو فر ااتق ومااك الهااس  والضااي  مار ااتق الااذ   عتنناات علااى إتمااتس هااذا 
 البحث .

لند تنتولنت في هذا البحث الترييب الطلبي في آيت  الييد فاي النارآك الياريسق 
 وبعااد العااري والدراسااة ومنتاشااة ا راا توصاال البحااث إلااى عاادو نتااتن  علااى النحااو

 ا تي:
إك  للترييب الل و  عوااة متوزماة ما  الدبلاةق فاو يمياك الفصال فاي  .1

الدراساااة فيمااات بااايك التريياااب ومدلولاااهق يمااات  ك  للسااايت  الاااذ  ورد فياااه 
الترييب عواة مهمةق تستوضح عاك طريناه ال تياة ماك التريياب الاذ  
 اااتا فاااي سااايت  مااات ليعبااار عاااك حتلاااة مااات  رادهااات الماااتيلسق وذلاااّ ألك  

ك عزلااااه عااااك الساااايت  الااااذ  ورد فيااااهق وبااااذلّ تتيااااوك التريياااب ب يمياااا
م موعااة مااك المفااتهيس التااي ببااد  للاادارع مااك ايضااتحهتق ومفتدهاات  ك  
دراسااة     ترييااب تعتمااد علااى  ااوهريك هااتميك هماات الاانص الااذ  ورد 

 فيهق واليروف المحيطة بذلّ النص الذ  ورد فيه الترييب.
"نوك الواتية" ب الواف إك  السبب الداعي لحذف يتا المتيلس هو و ود  .2

 و رعتيااااة الفتصاااالة  و طلباااات للافااااةق إْذ يسااااهل حااااذف اليااااتا بعااااد نااااوك 
ك حذف ق وعليه فتليسارو  الواتيةق فنوك الواتية دليل على و ود اليتا وا 
المو ااااودو اباااال يااااتا المااااتيلس المحذوفااااة إن ماااات هااااي ال اااازا المتبنااااي بعااااد 

 تنصير حرف المد  اليتا ب حرية اليسرو.
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لاه دبلاة ةيار   ٹاليتا في سورو هود في اولاه تعاتلى  إك  إ بت  .6

ق فحاذفهت يفيادد ابساتمرار فاي  ىبدبلة حذفهت في سورو األعاراف 
 التحد  ليع فنط زمك نزول ا ية  و الحديث الذ  دار بايك النباي 

ااات إ بتتهااات  ن مااات علاااى مااار  العصاااور واألزماااتكق  م  وبااايك المشااارييك باااتهلل وا 
فرفاااتد التحاااد  الساااري  ا ك ولااايع ةيااار ا كق فااارتوني بيياااد ساااري  إْك 
يااتك  لهااتيس ييااد يماات تااد عوك برن هاات  صااتبتني بتلسااواق فااتدعوهس علااي 
ا ك يل هس ويذلّ  نتسق فت تمعوا م  آلهتيس على الييد بايق وهاذا بياتك 

ي اوو التحد  الذ  دار بيك النبي هود عليه السوس وبيك اوماهق ياي ف
 يتبينوا يذب ادعتنهس برك  آلهتهس اد مس ته بتلسوا.

إك  دراساااة التريياااب تفياااد فاااي رباااط النتعااادو النحوياااة باااتلمعنى التفساااير   .4
لآليااةق وبعااد ذلااّ يااتس الاااروج بااتلنص بفهااس داياا  تسااتطي  عااك طرينااه 

ق ففهس الترييب وتحليله إعرابيت يغد  إلى بيتك استنبتط األحيتس الفنهية
و ااوو ااع ااتز البوةااي والترييبااي المو ااود فااي الناارآك اليااريسق وعليااه 
ف ك  المعتني التفسيرية هي عبترو عك تآلف م موعة ماك األلفاتيق و ك  
الذ  ي حْدث هاذو األلفاة وابنسا تس والتارابط بايك األلفاتي ألداا المعاتني 

لاااى ذهاااك المتلناااي هاااو علاااس النحاااوق الاااذ  يعاااد  الااارابط الماااراد إيصاااتلهت إ
 والمو ه لمعتني التراييب وف  النواعد واألحيتس.

ق إك   ااواب الطلااب الواااا  بعااد  فااتا الساابب( منصااوب بتلفااتا ب ب يرهاات .5
    ب تناادير عتماال ب يميااك إيهااترو وهااو " ْك"ق علااى ر   البصاارييكق

   اليوفييك.وب تندير الاوف برن ه عتمل للنصبق على ر 
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مك الضرور  في تفسير    آية مك آيت  النرآك اليريس  ك ينيار إلاى  .3
ترييااب ا يااة المتيااوك مااك  فعاااتل  و  ساامتا وحااروف يااوك لهاات معاااتك 
دبلية تغد  إلى ت ي ر معنى ا يةق يمت  ن ه ماك الضارور  النيار إلاى 

مااك  ايااوك ا ياة  اازال ؛مات اباال وماات بعاد ا يااة المااراد دراساتهت وتفساايرهت
 على حدو. تودراسته تق وتفسيرهتعك نصه تنص ب يميك عزله
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  ..طق د
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