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 شروط النشر
 کامل املسؤولیة   ريدة إلکرتونیة. ويتحمل الکاتبلنشر أصیلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جقاالت أوالبحوث املقدمة لأن تکون امل

 للنشرـة يف حال اكتشاف بأن مسامهته منشورة أو معروض
  :الفارسیة وأاإلجنلیزية  وأالعربیة أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالیة. 
 كلمة. 0222إىل  0222ات البحث أو املقال بني أن يرتاوح عدد كلم 
  علماء األساتذة و مة من قیا  العربیة املباللغة  قول الدراسیـةتتعلق باحل تعين اجمللة بنشرها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوعات

 عرويني.امل
 :أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالیة 

o العربیة واإلجنلیزية. عنوان املقالة باللغة 
o  ودرجته العلمیة، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إلیها، باللغة العربیة واإلجنلیزية. الباحث اسم 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربیة.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o .الكلمات املفتاحیة بعد امللخص 

 من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئیة والفواصل اإلضايیة. ة خالیةأن تكون املقال 
 رجاعات املقتبسة ويق النظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220 داخل كل صفحة، )ابن منظور، يف 
  بلد.خارج ال املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانیهمااألحباث و سیتم احلكم على 
 قابلة للتطبیق.التعلیم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي يیما يتعلق بالنشر، ستكون مجیع قواعد 
  يیما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديریقوم املس املرسلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخیص امل جنة التحريرللسیكون

 بأي تغیري.
 دة نشر األحباث واملقاالت ذات الصیت العاملیة للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربیة.تسمح اجمللة بإعا 
  الباحث لیس من الضروري أن يوايق جملس اإلدارة على آراء . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنیت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هیئة التحرير.ى اجمللة ط على املؤلفني ولیس علمسؤولیة املقاالت ستكون يق 
 .مبجرد استّلمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
 .أن يريق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أحتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز للباحث إرسال حبثه إلی جملة 

 

 ترسل المساهمات بصيغة الكترونية حصًرا على عنوان المجلة:
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ق  دورية، علمیة، حمكمة، مفهرسة((  ةاجمللة العربیة الدولیة للبحوث اخلّلا
Preioud 21, VO: 1, No: 0 (0200/3666): 3020/1366 -لثانياال العدد – ثالثال المجلد –لثانيا اإلصدار  

 كلمة التحرير...
 ة الدكتورة سيدة زهراء علي دخيلاألستاذ

 

 جلملة اإلمسیة يف اللغة العربیةأسرار اختیار ا
 541-521                                )أفغانستان( فضل الرمحن فائز، جامعة مسنجانألستاذ املعيد ل

 

 رقانومصطلحاته يف تفسريه غرائب القرآن ورغائب الفالنیشابوري وترجیحاته الفقهیة اإلمام 
 571-541قارن )الينن(                    امله ، دکتوراه يف فقالوصايب يمهدي ناصر عل الدکتور

 

 العريب نازك املّلئكة ومسامهتها يف األدب
 ند(هجامعة بابا غالم شاه، جامو وكشنري )، األستاذ الدکتور مشس كنال أجنم

 511-577                 ند(هعنر رياض، جامعة بابا غالم شاه، جامو وكشنري ) لباحث الدكتوراهل
 

 ي والقانون املديناإلسّلميف الفقه  يالتعلا حق 
 ، جامعة بغالن )أفغانستان(يدبرکت هللا ودو  اررلألستاذ احمل

 221-512                           ستاذ احملارر صبغت هللا حیيني، جامعة بغالن )أفغانستان(لألو 
 

  عبد السّلم هارون وجهده يف حتقیق النحو والصرف
 251-227                                                              ند(هجامعة لكناؤ، )د الشي،، للباحث الدكتوراه مظفر أمح

اهلادف وتنمیة التّلمیذ األيغاين من خّلل  كعلى تعلام در  Maple 0220 تأثري برجمة الرياضي
 املنحنیات: دراسة حالة يف حمايظة مسنجان

 جامعة مسنجان )أفغانستان(عبد البصري دجلوي،  لألستاذ احملارر
 232-222                                                    ، جامعة مسنجان )أفغانستان(عنايت هللا عنايتلألستاذ احملارر 

 

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب

file:///E:/IAJCR%20%20Journal/Message%20of%20Chief%20Editor.pdf
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحیم
-عاشرلعدد الة الدَّوليَّة للبحوث اخلاّلقة" بني يدي قُ رّائها وُمتابعيها األعزّاء اتُقّدم "اجملّلة العربيّ 
م من سفرها الفصلّي احملّكم، والَّذي تأمل منه أن يكون خري رافٍد 2222اجملّلد الثّالث من العام 

 ينض،، ال للنكتبة العربّية واإللكرتونّية، لُطاّلهبا، وناهلي علومها، وآداهبا، من منريها الَّذي
اللُّغويّة  مجلًة من البحوث اّليت تُعىن باجملاالت–مثل األعداد الّسابقة للنجّلة –وتضّنن هذا العدد 

واألدبّية، أسهم يف إعدادها خنبة طّيبة من األساتذة من خمتلف بلدان العامل العريّب واإلسالمّي قد 
  العزيز اللُّغة العربيَّة، لغة كتاب هللا مجعهم هبا، وقّرهبم منها وحدة اهلدف الّسامي أال وهو ُح،ّ 

إّن قّوة األُّمة من قّوة لغتها كنا أشار ابن خلدون، واللُّغة هي األساس املتني الَّيت تقوم عليه 
حياة األُّمة كنا يقول أندرسون؛ إذ إّن اللُّغة تُعّد مدار اهتنام األُمم احلّية، واللُّغة هي اآلصرة 

 اإلنسان كنا تقّرر ذل  يف ُمسّلنات البحث االجتناعّي املعاصر؛ األقوى يف شّد عواطف بين
ر إذ ُُتّثل اللُّغة العربّية وآداهبا رافًدا عظيًنا من روافد التَّوحُّد االجتناعّي، وباألخّص يف وقتنا احلار

 اّلذي يشهد هزّات عنيفة يف أركان جمتنعاتنا العربّية واإلسالمّية 
اًل تعبئة القدرات العلنّية ملعاجلة املشكالت اللُّغويّة املعاصرة، فض من أهداف جمّلتنا الغرّاء

 عن تكثيف الّتواصل العلنّي واملعريّف بني الباحثني 
اهبا، تُعّد "اجملّلة العربّية الّدولّية للبحوث اخلاّلقة" من اجملاّلت الرّائدة يف جمال اللُّغة العربّية وآد

ة قُ رّاء لغة الّضاد، من أجل اإلسهام يف َمهّنة إعادة املكانة لُِلغوهي حتظى باالهتنام واملتابعة من 
الّضاد اّليت ال تقّل شأنًا عن بقّية اللُّغات احليَّة األخرى، مثل: اإلجنليزيّة، واإلسبانّية، والصينّية، 

تحّدثني هبا، أو من ناحية تطويرها، ومنائها، وثباهتا 
ُ
 وجه يفواألملانّية، وغريها من ناحية عدد امل

تغرّيات احلياتّية اّليت تعصف هبا  ومع ذل ، فهي تسري ُقُدًما يف نشر البحوث والّدراسات   
ُ
 امل
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كنا نأمل أن يتحّسن أداؤها مع مرور الوقت على املستويني: املعريّف، والفيّنّ؛ بفضل ما 
راء مكتبتنا إث يردها من تقومي  منتظرين طلًبا لنوال الغاية من هذا اإلصدار، وإسهاًما يف شرف

 العربّية واإللكرتونّية 
ى يِّني وتُراثّيني يف آٍن مًعا، َسَدنًة يف هيكل اللُّغة العربّية وحمراهبا، أُمناء علحداث اولنغدو 

لغٍة فلنكت، أفكارًا جديدًة ب: عريبّ قول الشَّاعر القواعدها وأصل استخدامها، وليكن شعارنا 
 صرحية، راقية؛ أي عربّية خالصة، وذل  كّله من أجل اللُّغة قدمية؛ أي كالسيكّية، مجيلة، صارمة،

 العربّية، ومستقبلها، وإنساهنا 
نلتقيكم قرّاءنا األعزّاء، يف جمّلتكم "اجملّلة العربّية الّدولّية للبحوث اخلاّلقة"، ومع دراسات 

 ُمتنّوعة، وأحباث قّينة، خطّتها أنامل أساتذة ُمتخّصصني يف دراساهتم   
  اليت بني أيديیم الغرّاء ةلّ اجمل ستة أحباث واملقاالت يف هذههذا العدد  تضّنن

نأمل أن جتدوا يف هذه الدراسات ما يغين تطّلعاتكم املعرفّية، ويُوّسع جماالت دراساتكم 
  اءأعداد جديدة من جمّلتكم الغرّ  املستقبلّية  آملني أن نلقاكم دوًما على اخلري واهلدى، ومع

 زهراء علي دخیل الدكتورة سیدة
 بريوت: لبنان
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 لخصصم املم 
َقرَاِئن، يْقصد هبَا الدََّوام واالستنرار الثبويت مبعونة الْ أنه فال ش   ،االمسية امسا اجلنلة كان خربإذا  

ُدوَن  تدل على يف قوله تعاىل: ﴿َوُهْم َيْسجُ کنا   َوِإذا َكاَن َخرَبَها مضارعًا فقد يُِفيد استنرارًا جتددياً 
: ﴿لَِئْن َأَكَلُه ط بالواو  مثل قوله تعاىلاالستنرار، والضنري، لكن إذا وقعت اجلنلة االمسية حاليًة فقد ترب

الذِّْئُ، َوََنُْن ُعْصَبٌة  إذا وقعت حاال تصري كالشيء املبتدئ به الذي جتدد وقوعه يف تل  احلال، من 
كان الناقصة تدخل على اجلنلة اإلمسية )املبتدا واخلرب( وتفيد اثبات و نظر إىل الدوام وعدمه، الدون 

ها البيانية ومميزاهتا أغرار وللجنلة اإلمسيةالتعبري باجلنلة االمسية  ارسر   هناك أما النسبة بينهنا يف زمن
البالغية، وليس املقام مقام استطراد يف هذا إال أن املصادر اليت تعىن هبذا املوروع كثرية، وقد بينت أن 

  ددتجاجلنلة االمسية تفيد نوع ثبوت واستقرار، أما اجلنلة الفعلية فتفيد احلدوث وال
الذي حيقق  تبعأن املنهج املو  يف اللغة العربية أسرار اختيار اجلنلة اإلمسيةبيان إىل  لبحثدف ايه

رب هذا املنهج؛ كنا ع تحليلهدف البحث وموروعه هو املنهج الوصفي التحليلي، مث تطبيق أسلوب ال
حليل الستنباط بالوصف والت ، مث تناوهلاوروعاهتاووصفها يف روء م قال ةهذه املإعداد عند الباحث إىل 

وذل  بورع داخل ها يف المصادرها أو مراجعإىل  تعارجافيها، وقام بإحالة االنحوي جوان، ال
  ويني يف القدمينظريات النحو تخطيط اللغوي يف العصر احلارر ، كنا ربط بني الالقوسني يف أطرافها

 .عربیةمسیة يف الختیار اجلملة االالکلمات املفتاحیة: اجلملة االمسیة، أسرار اجلملة، حکم ا
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 قدمةامل
الفعلية، فإعراب اجلنلة االمسية جي، أن يكون مقدما على  ةن اجلنلة االمسية مقدمة على اجلنلإ

نلة واجلواب: أن الفعل أصل يف اإلسناد إىل الغري فكانت اجلوهذا قول سيبويه، إعراب اجلنلة الفعلية، 
الزمن  إذا أردنا أن نشرب اجلنلة االمسية معىن  و الكالم دليال للخليلالفعلية مقدمة  وحينئذ يصري هذا 

خالًصا من دون احلدث، فإن السبيل إىل ذل  أن ندخل الناس، عليها، فنزيل عنها طابعها األصلي 
فإن  ،وهو اخللو من الزمن وهذا هو معىن النس،  ومع خلو اجلنلة األمسية حينئذ من معىن احلدث

يقول ابن عصفور املقرب: "وكان إذا   ،معىن جهة ما من جهات الفهم كنا أورحنا الناس، قد يعطيها
ُتام حسان، ) كانت زائدة للداللة على اقرتان اجلنلة بالزمان، وإن كانت ناقصة فكذل  أو مبعىن صار"

  (1/132م: ۶۰۰۲
ىل شيء: إ ختتلف اجلنلة االمسية كل االختالف عن اجلنلة الفعلية، فهي تعرب هبا عن نسبة صفة

البيت جديد، الغداء حارر، الدخول على الينني، قنبيز مل ، زيد حكيم، واجلنلة االمسية تتضنن 
 طرفني: املسند إليه واملسند، وكالمها من فصيلة االسم 

إن أمهية هذا املوروع تأيت من أنه حاول بعض الباحثني بالنظر إىل استغناء اللغة العربية عن هذه 
بالنسبة للجنلة االمسية وعدم احلاجة إىل النواس، إاّل حني إرادة إدخال معىن الزمن على الضنائم الزمنية 

اجلنلة االمسية أن يصّور ذل  بصورة امليزة اليت ُتتاز هبا اللغة العربية على لغات أخرى أجنبية؛ من حيث 
نات خاصَّة للداللة ى إىل كلميكن للنتكلم هبذه اللغة أن يلنح العالقة حمًلا عقليًّا، وحتتاج اللغات األخر 

أح، أن أدخل يف جمال حصر نواحي عبقرية اللغة العربية وامتيازها على غريها من  على اإلسناد، وال
اللغات؛ ألن هذه القضية يف نظري تعترب مما وراء منهج اللغة، وألمٍر ما كانت هذه القضية مما اشتنل 

 للدكتور عثنان أمني( عليه كتاب لفيلسوف معاصر)فلسفة اللغة العربية 
على الفعل ركن مهم يف بناء اجلنلة الفعلية، وبعض أشكال اجلنلة االمسية  و  شأن الفعل يف التعبري

ما للفعل من موقع رئيس يف تأليف اجلنلة عامة وشدة اتصاله باالسم، فقد نزع النحاة إىل االهتنام 
يها حبثهم ودراستهم، وتولوا أمر اإلعراب فباالسم خاصة، وجعلوا اجلنلة االمسية حمل عنايتهم وحمور 

برح، صدر وسعة ذرع، دون اإلعراب يف اجلنلة الفعلية، ذل  أن علم النحو لديهم كان هو اإلعراب،  



 

 فضل الرحمن فائزأستا                                              أسرار اختيار الجملة اإلسمية في اللغة العربية 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         621-1133     2222 -۰۱(۲) يولیو  -ةبحوث الخّل

 
 

كنا أشار إليه الزخمشري يف )املفصل(، واإلعراب يتناول يف اجلنلة االمسية جانبيها غالباً، املسند واملسند 
خر فيهنا، على حني ال يتناول يف اجلنلة الفعلية إال أحد جانبيها، وهو إليه على السواء، لتغري اآل

املسند إليه، أي الفاعل  أما املسند وهو الفعل فيحكنه البناء يف معظم أحواله، فال يتغري آخره بعوامل 
 اإلعراب  وقد تركوا لعلم الصرف أمر تصريف الفعل، يف صيغه املختلفة ليعرب عن متباين دالالته 

نلة االمسية، عند املخزومي، ما كان املسند فيها امسًا فأفاد الثبوت والدوام، كقول  )البدر فاجل
طالع(  قال املخزومي: "أما اجلنلة االمسية فهي اليت يدل فيها املسند على الدوام والثبوت، أو اليت 

ليت يكون فيها املسند ايتصف فيها املسند إليه باملسند اتصافًا ثابتًا غري متجدد، أو بعبارة أورح هي 
 ( 1/424)الزعبالوي، د ت:  "امساً، على ما بينه اجلرجاين يف ما اقتبسنا من كالمه ها هنا

وقد أخذ املخزومي على النحاة أنه قد فاهتم الكشف عن الفرق بني طبيعتني خمتلفتني، فقال: 
الفرق بني طبيعتني  ظوا فيه"فإن تقسينهم اجلنل إىل امسية وفعلية مبين على أساس لفظي حمض، مل يلح

 خمتلفينت، فضيقوا جمال اجلنلة الفعلية حىت قصروها على ما تقدم فيه الفعل، ووسَّعوا جمال االمسية حىت
ان حتديدهم "ولو ك أدخلوا فيها ما ليس منها، من مجل فعلية تقدم فيها الفاعل على الفعل"، وأردف:

جدي، واعية للفرق بني طبيعيت اجلنلتني، لكان عنلهم أ االمسية والفعلية قائناً على أساس من مالحظة
  ولكَفْوا أنفسهم والدارسني والنصوص املدروسة، عناء ما تكلَّفوه من تأويل وختريج

ب الذي حيقق هدف البحث وموروعه هو املنهج الوصفي التحليلي، مث تطبيق أسلو  تبعاملنهج املو 
صفها يف روء وو  قال ةهذه املإعداد إىل  -وفيق من هللابت-عرب هذا املنهج؛ كنا عند الباحث  تحليلال
وغريها  رجاتالفيها، وقام بإحالة انحوي ، مث تناوهلا بالوصف والتحليل الستنباط جوان، الوروعاهتام
بني  - ما استطاع -، كنا ربط القوسني يف أطرافهاوذل  بورع داخل ها يف المصادرها أو مراجعإىل 
  نئريات النحويني يف القدميو ر احلارر تخطيط اللغوية يف العصال
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 اختیار اجلملة االمسیةاملبحث األول: 
اختيار اجلنلة االمسية بدل اجلنلة الفعلّية ابتداًء، والسََّبُ، يف كون اجلنلة االمسية حتنل تأكيداً ال 

ن العريّب رنرياً يعوُد هحتنله اجلنلة الفعلّية، أّن خرب اجلنلة االمسّية حينل يف التقدير الذي ُيالَحُظ يف ذ
على املبتدأ، أْو ما أْصُله املبتدأ، فيكون حاُل اجلنلة االمسّيِة دواماً مثل حال تقدمي ما هو فاعل يف املعىن 

 على فعله، قد جَرى فيها اإِلسناُد إىل املسَنِد إليه مرّتني:
 ( 181: م 1991،نََّكة امليداينَحب َ ) الثانية: إسناُده إىل رنريه  األوىل: إسناُده إىل االسم الظاهر 

( رمحه هللا: )وال هم ينظرون: إيثار اجلنلة االمسية 11-11: م2222وقال أبو السعود )أوزون، 
 ( 23-11: م2222إلفادة دوام النفي واستنراره أي ال ميهلون، وال يؤجلون( )أوزون، 

أن يكون ر حبس، القرائن، كاجلنلة االمسيَّة قد خترج عن أصل ورعها، وتفيد الدَّوام واالستنرا
ُلٍق َعِظيم ، خُ  *احلديث يف مقام املدح، أو يف معرض الذَّم كقوله سبحانه وتعاىل: ﴿ َوِإنََّ  َلَعَلى

  فسياق الكالم يف معرض املدح دالٌّ على إرادة االستنرار مع الثُّبوت

 حتلیل الشواهد القرآنیة
ألَبْ رَاَر َلِفي نَِعيٍم * : ﴿ ِإنَّ ا-سبحانه وتعاىل-ىل ومما تنوع فيه األسلوب بني اجلنلتني، قوله تعا

َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي وكذا َجِحيٍم  ، فاجلنلة األوىل: ﴿ ِإنَّ األَبْ رَاَر َلِفي نَِعيٍم   سيقت يف معرض مدح 
أنَّ  تاألبرار، فخرجت هبذه القرينة عن أصل ورعها، وهو الثُّبوت، وأفادت الدَّوام واالستنرار، فأفاد

يقت يف معرض ذمِّ س وكذا اجلنلة الثَّانية: ﴿َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍم   األبرار يف نعيم دائم مستنرٍّ 
الفجَّاِر، فخرجت هبذه القرينة عن أصل ورعها، وهو الثُّبوت، وأفادت الدَّوام واالستنرار، فأفادت أنَّ 

  الفجَّار يف جحيٍم دائٍم مستنرٍ 
اجلنلة االمسية: )وَنن أحق( لرأينا أهنا تدل على أهنم أرادوا إظهار أنفسهم وإشهارها،  ولو عدنا إىل

لذا قدموا رنريهم )َنن( مث جاءوا ب  )أحق( الدالة على التفضيل، مث ذكروا ما فيه التفضيل، مث نصوا 
اجلنلة االمسية  هعلى املفضَّل عليه )منه(، فالكالم مبين على إظهار اختصاصهم وفخرهم، وهذا ما تنوء ب

على الننط الذي سيقت عليه، يقول احلرايل: )فثنوا اعرتارهم مبا هو أشد، وهو الفخر مبا ادعوه من 
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استحقاق املل  على من ملكه هللا عليهم، فكان فيه حظ من فخر إبليس حيث قال حني أمر بالسجود 
 ( 3/1421)البقاعي، د ت: "آلدم: أنا خري منه

 تفيد الثُّبوت بأصل ورعها، وال االستنرار بالقرآن إالَّ إذا كان خربها مفرداً، واجلنلة االمسيَّة ال
ا َنو قوله سبحانه وتعاىل: ﴿َوَّللَُّ خُمْرٌِج مَّا ُكنُتْم َتْكُتُنوَن  ، فنخرج خرب مفرد للفظ اجلاللة، أوخربه

 ، ونَ ْلُنْهَتدُ اٌة َوأُولَ ِئَ  ُهُم مِّن رَّهْبِْم َوَرمحَْ  مجلة امسيَّة، َنو قوله سبحانه وتعاىل: ﴿ أُولَ ِئَ  َعَلْيِهْم َصَلَوتٌ 
ا تفيد أمَّا إذا كان خربها مجلة فعليَّة ف  فجنلة عليهم صلوات مجلة امسيَّة يف حملِّ رفع خرب أولئ  إهنَّ

َ  لِْلَنالِئَكِة ِإيّنِ بُّ التَّجدُّد، َنو مجلة: ﴿َوََنُْن ُنَسبُِّح حِبَْنِدَك   من قوله سبحانه وتعاىل: ﴿َوِإْذ قَاَل رَ 
ْنِدَك َونُ َقدُِّس َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُ  الدَِّماَء َوََنُْن ُنَسبُِّح حِبَ 

  ت(دم الثُّبو َلَ  قَاَل ِإيّنِ أَْعَلُم َما ال تَ ْعَلُنوَن ؛ ألنَّ )الفعل يدلُّ على التَّجدُّد، وع
ن اجلنلة االمسية، األصل فيها أهنا تدل على الثبوت واالستنرار، خبالف الفعلية فهي تدل على إ

التجدد واحلدوث، وهذا ليس على إطالقه بل لذل  تفصيل مرده يف اجلنلة االمسية إىل نوع اخلرب، فله 
الثبوت، وإن  مبعونة املقام على دوام األثر الكبري يف تغري الداللة، يقول الكفوي: )اجلنلة االمسية تدل

دخل عليها حرف النفي دلت على استنرار الثبوت، وإذا دخل عليها حرف االمتناع دلت على استنرار 
االمتناع، وإذا كان خربها امسًا فقد يقصد هبا الدوام واالستنرار الثبويت مبعونة القرائن، وإذا كان خربها 

  (2/31:م1991، عنر البغدادي)ابن  ياً(مضارعاً فقد يفيد استنراراً جتدد
   ية بالقرائنوقد تفيد االستنرار    أما الفعلية فإهنا تفيد احلدوث: جييء الشتاء، يفوز اجملتهد

 املتنيب: قول اومنه
 على قدر أهل العزم تأيت العزائم     وتأيت على قدر الكرمي املكارم

 لعظيم العظائموتعظم يف عني الصغري صغارها     وتصغر يف عني ا
  (139/ 2)ديوان املتنيب،  

وخالصة القول يف هذا أن احلكم على اجلنلة االمسية بأهنا تفيد الثبوت واالستنرار دائنًا حكم 
ال يصح على إطالقه بل هي خارعة يف ذل  لنوع خربها، فإن كان امسًا مفردًا أو مجلة امسية مثل: 

دل لثبوت لعدم وجود منازع لداللة االسم فيها، ورمبا تالضوء ساطع، وهللا فضله عظيم، فهي تفيد ا
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على الدوام بالقرائن، وإن كان اخلرب فيها فعاًل مضارعًا دلت على التجدد والنشوء، وإن كان مارياً 
 دلت على االنقضاء فال استنرارية وال جتدد 

 مسیةجملة االللاألمثلـة التطبیقیـة 
اجلنلة االمسّية هي اليت صدرها اسم، سواٌء دّلت على حقيقة واحلّق ما عليه َناة العربّية من أّن 

ثابتة أم متغرّية، وأّما مسألة الزمن فيها فشيء مستفاٌد من "اخلرب" وطبيعته االشتقاقّية غالباً، ومستفاٌد 
 قبل كّل شيء من السياق والقرينة 

ذا أخي/ األستاُذ ذاِهٌ، إىل حمّنٌد طالٌ، / القائُد ُشجاٌع/ ه - إسم ]ُمبتدأ[ + إسم ]َخرَب[: - 1
 بغداَد/ بغداُد ذاِهٌ، إليها األستاُذ/ بغداُد ُذِهَ، إليها/ بغداُد مذهوٌب إليها 

كاَن هللاُ غفوراً رحيناً / إّن هللاَ غفوٌر رحيٌم / عسى  ]أداة[ + إسم )إسم ألداة( + إسم ]خربها[ :- 2
 لطّالُ، جمتهداً / ال إلَه إالّ هللا هللُا أْن يغفَر / كاَد الّنهُر ينقضي / ليس )ما( ا

َرُجٌل مجيُل األخالِق / هذا ِكتاُب األستاِذ / باُب بيٍت /  - :(ُمَضاف إليه) إسم )ُمَضاف( +إسم - 3
 خامُت ِفّضٍة 

رأَة اجَلنيل- :(ِصَفة) إسم )َموُصوف( + إسم - 4
َ
رأةُ اجَلنيلُة / هذا تِلِنيٌذ نشيٌط / رَأيُت امل

َ
 َة جاءْت امل

عُطوف + أَداُة َعطف + الَعطف: -َعطف:  - 1
َ
عّلَم والرّئيَس  امل

ُ
 َجاَء َسليٌم وَسِعيٌد / رَأيُت امل

 :اجلنلة الفعلية -
ذهَ، األستاذُ إىل بغداَد / إىل بغداَد ذهَ، األستاُذ / ذهَ، إىل بغداَد األستاُذ /   ِفْعٌل + ]فَاِعٌل[ : - 1

 ُد شري / َيسّرين أْن تنجَح / نعَم العبُد أيّوُب / بِئس الطّال، أمحَكفى باهلل شهيداً / ما َجاَءنا من ب
 فُتَح الباُب / ُكسي الفقرُي ثوباً / ُسّلَم على أمحَد  ِفْعٌل )جَمُهول( + ]نَاِئ، فَاِعٌل[ : -
/ لن يُفلَح  إْن جتتهْد تنجْح /َمْن يطل، جِيْد / مْل يَ ُقْم أمحُد /ال تكِذبْ  ]أَداٌة[ + ِفْعٌل + فَاِعٌل:- 2

 الكاذبوَن / حىت يأيَت أخي 
 َررَب حُمنٌد زيداً / كتَ، الّرسالَة / أكلُت الّتفاحَة  ِفْعٌل + فَاِعٌل+ ]َمفُعوٌل بِه[ : - 3
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ستاُذ الّدرَس َسهاًل / َجَعل األ ِفْعٌل+ فَاِعٌل+ َمفُعوٌل بِه أّول+ ]َمفُعوٌل بِه ثاِن[ : )ظّن وأخواهتا( : - 4
 إبراهيَم خلياًل  إخّتَذ هللا
حلديقِة / أنا طَاَب أمحُد نفساً / َزرعُت الَورَد يف ا ِفْعٌل+ فَاِعٌل أو َمفُعوٌل بِه )مُمّيز( + ]ُتييز[ : - 1

 أكثُر منَ  مااًل / زَاَد الّرُجُل ِعلناً / إشتعَل الرّأُس شيباً 
ا جاَء القوُم غرُي ء الّطالُب إالّ نفساً / مجا :منُه( +أداة إستثناء + ]ُمستثىن[ِفْعٌل+فَاِعٌل )ُمستثىن  - 1

 ومجل أخرى كثرية  سعيٍد / ما قاَم إالّ زيٌد 

 مصطلح "اجلملة االمسیاة: يیه نظر:
ة أّن اجلنلة االمسّية جي، أن يقتصر مفهومها على املعتقدات أو احلقائق العلنّية الثابت الباحث يرى 

و )زيٌد قوّي(  ، أّما قولنا )الطفل سعيد(كرويّة( و )هللا عظيم(ثل )األرض  اليت ال تتبّدل بتبّدل الزمن، م
فال جيوز أن يسّنى مجلة امسّية، ألّن "مثل هذا الرتكي، يغي، عنه تأثري الزمن ويفيد الدميومة والثبات؛ 
إذ ال يعقل أّن الطفل كان سعيداً، وهو سعيٌد اآلن، وسيبقى سعيداً يف املستقبل، وهذا ال ينطبق على 

ت البشر"، وعليه "فنصطلح اجلنلة االمسّية من حيث الداللة واملعىن حيتاج إىل إعادة نظر")أوزون، صفا
 ( 21-21: م2222

وهذا الذي انتهى إليه هو من السذاجة مبكان، إذ ال ميكن ألحد أن حيكم على تل  اجلنل اليت 
كّلم نن كالٍم يفهنه املتسردها، من حيث زمنها وداللتها، مبعزل عن السياق، أي ال بد أن تكون ر

ه من غياب الزمن يف قولنا "الطفل سعيد" غري صحيح، ألّن زمن اجلنلة  والسامع، وعليه فإّن ما تَ َومهَّ
مفهوم عند املتكّلم والسامع، وأنا حني أقول ِلَنن هو أمامي: "السناء صافية" ال أقصد البّتة أهنا كانت 

، بل سيفهم مين، باملشاهدة، أهّنا حلظة راهنة، هي زمن صافية وأهّنا ستبقى إىل ما شاء هللا كذل 
 التكّلم، طال أو قصر 

ولعلَّ الذي دفعه إىل توّهم الدميومة والثبات يف قولنا "الطفل سعيد" اعتقاده أّن الصفة املشبهة 
 -ةهذا إذا أحسّنا الظّن به وأنه مسع عّنا يسّنى بالصفة املشبه -"سعيد" و"قوّي" تدّل على الدميومة

وهو اعتقاٌد غري صحيح، ألّن من الصفة املشّبهة ما هو صفة عاررة، مثل "عطشان" و"شبعان" و"فَرٌِح" 
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و"سعيٌد" ومنها ما هو ثابٌت أو كالثابت، والثبوت أيضاً أمٌر نسيب، فقد يالزم صاحبه، وقد ينف  عنه، 
يع األزمنة" عة لالستنرار يف مجوهذا ما عناه الررّي األسرتاباذي حني قال: "الصفة املشبهة ليست مورو 

 ( 3/431 ، د ت)االسرتاباذي
على مثل هذه الرتاكي، بعدم الصّحة، خلّلوها من الداللة على  الباحث وأغل، الظن أّن حكم 

ليزية اليت إلجنأمٌر تسرَّب إليه من ا = احلقائق، وبالتايل فإّن إطالق مصطلح )اجلنلة االمسّية( عليها خطأ
هذا املصطلح وتستخدم ما يسّنى "املضارع البسيط" للداللة على احلقائق الثابتة  ختلو قواعدها من

 واملعتقدات، فرأى حينئٍذ أّن إلباس العربّية هذا اللبوس فيه نقٌد أو إصالٌح للقواعد 
واحلّق ما عليه َناة العربّية من أّن اجلنلة االمسّية هي اليت صدرها اسم، سواٌء دّلت على حقيقة 

 م متغرّية، وأّما مسألة الزمن فيها فشيء مستفاٌد من "اخلرب" وطبيعته االشتقاقّية غالباً، ومستفادٌ ثابتة أ
 قبل كّل شيء من السياق والقرينة 

 ال جيوز تعّدد اخلرب:-2
على مسألة تعّدد اخلرب، ألّن اخلرب األّول "قام باملهّنة" "واالسم بعده فقد  الباحث اعرتض 

 ( 28: م2222 عن املبتدأ" )أوزون، وظيفته، فلم يعد خيرب
(، 3/1131 م:۸۹۹۱، به بعض النحاة )أيب حيان االعرتاض، وهو اعرتاٌض قدمي قال وال وجه هلذا
(، ألّن اخلرب إمّنا هو حكٌم يطلُق على 1/242 ، د ت:ابن عقيل( و )112 م:۸۹۹۶)ابن هشام، 

(، فنقول 1/241 احلواين، د ت:حكم )املبتدأ، ومن املقبول عقاًل أن يطلق على الشيء أكثر من 
 مثاًل: )بلدنا زراعيٌّ، صناعّي( و)عنرتُة فارٌس شاعر( 

(، فقولنا )بلدنا 1/99 ، د ت:ابن يعيش)مثّ إّن اخلرب وإن تعّدَد لفظاً يظلُّ واحداً من جهة املعىن 
 زراعي صناعي( أي: بلدنا جامٌع لصفات خمتلفة، وكذا املثال الذي بعده 

 أن يتواىل مبتدآن: ال جيوز-3
فإذا قلت "املدينة شوارعها نظيفة" مل جيز ل  أن تّدعي أن "املدينة" مبتدأ، وأّن "شوارعها" مبتدأ 

 ( 28: م2222أيضاً، "إذ كيف نسنح ألنفسنا أن نسنيه ]أي شوارع[ مبتدأ ومل نبدأ به" )أوزون، 
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أجزائها،  االمسّية، والعالقة بنييف فهم طبيعة اجلنلة  الباحث ومثُل هذا الكالم ينّم عن رعف 
ألّن املبتدأ يف العربّية ال يشرتط فيه التقدم أو السبق دائناً وإن كان هو السابق من حيث املرتبة، بل هو 

 املسند إليه الذي مل يتقّدمه عامل، ويؤّلف مع اخلرب مجلة امسّية 
مجلة كربى  -يف مصطلح النحاة- هي من هذا النوع، إالّ أهّنا الباحث واجلنلة اليت توّقف عندها 

تداخل إسنادها، ويعنون بالكربى تل  اجلنلة اليت يكون صدرها مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، وخربها مجلة 
 ال مفرد، فيتحّصل فيها حينئٍذ إسنادان، ال إسناٌد واحد 

ه مبتدأ، مثّ أسند يففي املثال السابق أسند املتكّلم "نظافة الشوارع" إىل "املدينة"، فاملدينة مسنٌد إل
 النظافة إىل الشوارع، فالشوارع أيضاً مسنٌد إليه، مبتدأ 

ولو تأملنا هذه اجلنلة الكربى لرأينا أهنا يف األصل مجلة واحدة صغرى، ال مركبة، وهي: شوارُع 
عتقد ي املدينة نظيفة، لكن املتكّلم قّدم من أجزائها ما هو مورع اهتنام عنده، وهو "املدينة"، وتقدمُي ما

هي املتكلُم أمهيته فاٍش يف اللغة اإلنسانية مل تتفرد به العربّية، فأصبحت اجلنلة "املدينة شوارع نظيفة"، و 
مجلة مفككة ال رابط بني أجزائها، فُأصلحت بالضنري )ها(، فتداخل إسنادها، ومسّاها النحاة مجلة  

 كربى تواىل فيها مبتدآن 
ن ال تقوم على سبٍق لفظي، بل هي عالقات إسناديّة قصد إليها املتكّلم، وليس للنحوّي فاملسألة إذ
 إالّ أن يصفها 

فإنّه  -وهو سبق لفظّي شكلي- الباحث وحىّت لو سّلننا بشرط التقّدم أو السبق الذي أراده 
دم يف مجلته، واجلنلتان قمتحقق يف هذه اجلنلة الكربى املكّونة من مجلتني، فكّل من املبتدأين فيها هو املت

 شوارع املدينة نظيفة -ب املدينة شوارعها نظيفة -أ مها:
 ملاذا املبتدأ اسم وليس فعاًل؟-4

"وماذا سيكون الفرق؟ أموٌر ال يصح املنطق إاّل برفضها من أساسها أصالً" ولسنا ندري عن أي 
ره مرّة ا، وال يسعنا إاّل أن نذكّ منطق يتحّدث، بل لسنا ندري إن كانت القواعد غايته أم اللغة نفسه

أخرى أّن املبتدأ يف كالم العرب هو ما جيري احلديث عنه، ولذا مسّاه النحاة مسنداً إليه أو حمكوماً عليه، 
أو حُمدَّثًا عنه، وألفى هؤالء باالستقرار أّن هذه الوصاف ال تكون إاّل لالسم، أّما الفعل فقد قادهم 
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زيد اجلزء الذي حينل الفائدة وخُيرب به عن املبتدأ أو حُيكم به عليه، فإذا قيل "االستقراء أيضًا إىل أنّه 
قام" فإننا بذل  إمّنا خنرب عن )زيد( بالقيام، فزيد هو املبتدأ ألنّه املخرب عنه، و)قام( هو املخرب به وهو 

 ( 29: م2222 حمل الفائدة ولذا مسّي خرباً، وال أظن الفرق بينهنا خيفى على ذي بصرية  )أوزون،
مّث إنّنا لو سّلننا مبا يدعو إليه املؤّلف، وهو أن يكون املبتدأ فعاًل آلل األمر إىل نتيجة حتنّية، 
وهي أّن هذا املبتدأ )الفعل( لن يكون حباجة إىل خرب، ألّن الفعل يف حّد ذاته خرب ألنّه حُمَدَّث به، مثَّ 

وال أدري إن كان املؤلف يقبل ذل  أم أنه سيفرغ  -لإن هذا املبتدأ )الفعل( ال بّد أن يكون له فاع
 الفعل من فاعله أيضاً  ومهنا يكن فسوف ننتهي إىل مجلة فعلّية، تسّنى عنده مبتدأ وخرباً 

 ونسأله بعد ذل : إذا كان الفعل مبتدأ فأين اخلرب؟ مثّ كيف نسنّيه مبتدأ وهو يلبس ثوب اخلرب؟
من استعنال العرب اجلنلة االمسّية يف كالمهم وما الفرق بني وإذا كان املبتدأ فعاًل فنا احلكنة 

 اجلنلة االمسّية والفعلّية     أسئلة ترتك للنؤلف وحده أن جيي، عنها 
 ملاذا يعّلق النحاة شبه اجلنلة مبحذوف تقديره "كائن" أو "موجود"؟-1

قديره "مسجون" خبرب حمذوف ت عندما نقول "الطفل يف املنزل" "ملاذا ال يكون اجلاّر واجملرور متعلقني
مثاًل أو "حزين" أو "سعيد" يف البيت، أو غري ذل  من التأويالت اليت تبقى احتناالهتا قائنة مثل 

 ( 29: م2222"كائن" أو "موجود" )أوزون، 
كذا قال، وهو كالم ال تستسيغه حىت العواّم، وفيه داللة بّينة على أنّه ال يعرف من أسالي، العربّية 

 ذف وطرائق تعبريها شيئاً:يف احل
وبيان ذل  أن من عادة العرب أن حيذفوا من اجلنلة ما هو مفهوم عند السامع، وال سّينا إّن  
كان هذا احملذوف داالًّ على مطلق الوجود، ولذا نراهم يقولون )ال شّ  يف ذل ( فيفهم السامع بال 

راد: لرجل يف الدار، فيفهم السامع أيضاً أن املعناء أّن املراد: ال ش  )موجود( يف ذل   ويقول العريب: ا
)موجوٌد( يف الدار، وقد مّسى النحاة هذا اخلرب امللَتزم حذفه )كوناً عاّماً أو مطلقاً( ، ألنّه ال يتعّلق بذكره 

 لوال احلياء هلاجين استعبارُ  :الشاعر فائدة، ومنه قول جرير
ولو قال: لوال احلياء موجود، لكان حشوًا ال فحذف خرَب املبتدأ بعد )لوال( ألنّه كوٌن مطلق، 

 فائدة فيه 
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أّما إذا أراد العريب أن خيرب عن صفٍة خاّصة كنوم الرجل يف داره قال: الرجل نائٌم يف الدار، ملتزماً 
ذكر اخلرب، وإذا أراد أن خيرب عن مرض الطفل قال: الطفل مريٌض، بال حذف أيضاً، وإذا أراد أن خيرب 

 مريٌض، وهو يف داره، قال: الطفل مريٌض يف الدار أن هذا الطفل 
وقد مّسى النحاة هذا اخلرب امللتزم ذكره )كونًا مقّيداً( ألن السامع ال يُْدركه إاّل بذكره  وعليه فإن 
تعليق شبه اجلنلة مبحذوف تقديره كائن أو موجود ال يكون إاّل إذا دّل اخلرب على مطلق الوجود، أّما 

صوصًا ال يفهم إاّل بذكره كاملرض والنوم واجللوس والقعود واحلزن فال جيوز حذفه البّتة إذا كان شيئًا خم
 ،وعليه فثنة فرق ال خيفى على أحد بني )الطفل يف املنزل( و )الطفل سعيٌد يف املنزل( )ابن الشجري

 ( 312 م:۸۹۹۶( و)ابن هشام، 1/211 ، د ت:ابن مال (، )2/921 م:۸۹۹۶
أّن مسجون وحزين وسعيد هي مبنزلة كائن أو موجود إمّنا هو ختليٌط وعبث  الباحث وما تومهه 

 تنأى عنه ألسنة العرب وأمساع العقالء من البشر 
 )ماذا( مجلة!! -1

، على وجه العج،، نظر قارئه إىل أّن بعض النحاة يعتربون )ماذا( مجلة امسّية  الباحث لفت 
اليت هي اسم إشارة، مثّ عّلق ساخراً: "تأّمل عزيزي القارئ كاملة، مكّونة من )ما( االستفهامّية و )ذا( 

تل  البالغة، وتأّمل اجلنلة التاّمة اليت استوفت شروط املبتدأ واخلرب، وتأّمل املدلول العنيق الذي يفهنه 
 ( 29: م2222السامع عندما يقال له )ماذا( أو ما هذا؟ " )أوزون، 
راغ، وأّن أن تراكي، اللغة ال تصاغ يف الف الباحث  وقبل أن نستغرق يف التأمل نعود إىل تذكري

 لكّل مجلة سياقاً جي، أن تنتظم يف سلكه، هذا أّوالً 
عن قارئه هو أّن اسم اإلشارة جي، أن يتلوه االسم املشار إليه  الباحث واألمر اآلخر الذي أخفاه 

كي، ه قد يكون غري مذكوٍر يف الرت ألّن اسم اإلشارة مبهٌم بذاته، ال يدّل على حمّدد، وهذا املشار إلي
اللغوي، ألنّه مفهوٌم عند السامع، فحني يقول أحدنا لصديقه: ما هذا؟ فإّن املتكّلم والسامع يعرفان 
الشيء املشار إليه، وبذل  تكون اجلنلة وارحة املعامل، تاّمة، ذات مدلول، بل إّن هذه اجلنلة أعرف 

ههنا جيهل القادم، خبالف األّول، فإن املسؤول عنه حارٌر ُمَشاَهد من قولنا "َمن القادم؟ "ألّن املتكّلم 
 ( 1/122 احلواين، د ت:)
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أيضاً أن حيذف )ها( التنبيه اليت تقرتن عادة باسم اإلشارة )ذا( ، مع أّن حذفها  الباحث وتعنَّد 
 التقطهنا النحاة نييف مثل هذا الرتكي،، أي بعد )ما( االستفهامية ال يكاد يُ ْعَرف إاّل يف بيت أو بيت

 ( 391 م:۸۹۹۶ابن هشام، من شوارد األشعار )
مّث إّن قوله: "بعض النحاة يعتربون )ماذا( مجلة     " فيه إطالٌق وتعنية، ألّن هؤالء ال يعّدوهنا  
كذل  إاّل إذا تعنّي أن تكون )ذا( اسم إشارة، وهو أمٌر نادر أيضًا مل يقع إاّل يف بيت من الشعر أو 

( مسّلنني بأّن )ماذا( أكثر ما تستعنل يف كالم العرب مرّكبة من )ما( 391املصدر: نفس بيتني )
 االستفهامّية و )ذا( املوصولّية، أو أهّنا بتنامها اسم استفهام 

 األفعال الناقصة:-1
األفعال الناقصة يف باب اجلنلة االمسّية، وال أدري إن كان هذا من قبيل السهو،  الباحث أقحم 

 عّدها من اجلنل االمسّية هو ررب من اإلصالح والنقد!! أم أنّ 
 ومهنا يكن فقد تناوهلا من زاويتني:

 تسنيتها "ناقصة" أمٌر غري،:-أ
قال: "يف التسنية أمٌر غريٌ، فعاًل، يبيّنه املثال )نام زيد( ففعل )نام( هنا تام، يف حني أّن فعل 

 ( 31-32: م2222)أمسى( يف املثال )أمسى زيد( ناقص" )أوزون، 
واحلّق أّن الغرابة تكنن يف طريقته يف مس، األمثلة ظّنًا منه أهّنا تؤّدي إىل ما يرمي إليه من أّن 
يف -النحاة ومهوا حني قسنوا الفعل إىل تاّم وناقص، فنا الفرق بني نام وأمسى يف املثالني، وكالمها 

ة لكّنه مل ئاً ممّا قاله النحاة يف األفعال الناقصمبعىًن واحد  هذا إذا أحّسنا الظّن به وأنه قرأ شي -اعتقاده
يع كالمهم، وإاّل فنا انتهى إليه إمنا هو حمض افرتاء وعبث، إذ مل يقل أيٌّ منهم إّن )أمسى( يف َنو 
هذا املثال الذي ساقه ناقصة، بل هي تاّمة مكتفية مبرفوعها الذي هو فاعل هلا، ومدلوهلا شيء واحد 

ساء، نقول: دخلنا دمشق وقد أمسينا، أي صرنا يف وقت املساء، أّما إذا ُجِعل هو الدخول يف وقت امل
قال كانت ناقصة، في  -أو غاب عنه الباحث وهو الذي غّيبه -معناها يف االسم املنصوب بعدها 

 حينئٍذ: أمسى زيٌد مريضاً، وغالباً ما تتضنن يف هذه احلالة معىن الصريورة أو التحّول 
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شأنه شأن األفعال الناقصة، له استعناالن: إذا تضّنن معىن احلدث كان تاماً،  فالفعل أمسى إذاً،
 فيكتفي حينئٍذ مبرفوعه، وإذا كان احلدث ال يظهر إالّ يف االسم املنصوب بعده، وهو اخلرب، ُعدَّ ناقصاً 

 ما يف القرآن خيالف قواعد النحوّيني:-ب
الف تنص، خرباً، وَنن "جند أّن القرآن الكرمي قد خفالنحاة زعنوا أّن األفعال الناقصة ترفع امساً و 

 "(11ذل  صراحة، حيث يقول عز وجّل ﴿َفُسبحاَن هللا حني ُتسون وحني تصبحون  )الروم: 
فوقع الفعالن تاّمني، خالفاً ملا يزعنه النحاة، والسؤال بعد ذل  هو "هل لنا أن نعرف الفرق بني 

قول: مهالً فهذا شذوذ، ولكّل قاعدة شذوذها، وأنا أقول له: هذا الفعل التاّم والناقص؟ وهنا جند َمْن ي
خروٌج صريٌح يا سّيدي وليس شذوذاً، شئت أم أبيت، وإنّه ليستوي عندي إذا قلت: كان أمحُد فائزاً، 

-31: م2222)أوزون، أو قلت: كان أمحَد فائٌز، أو قلت كان أمحُد فائٍز، أو قلت: كان أمحْد فائْز  " 
32 ) 

أدري إن كان هذا الصراخ نقدًا يستحق الرّد عليه، ومهنا يكن فإن يف كالمه سعيًا إىل ولست 
هود تغيي، حقائق اللغة، وحماولة لقتل القدرة التعبرييّة اهلائلة للعربّية، وفيه أيضًا جتاهٌل، ورمبا جهٌل جب

 رمي وفصاحتها القرآن الك النحويني يف وصف أحوال هذه اللغة، وال خيلو أخرياً من مسٍّ بلغة العرب، لغة
فنا ذكره أواًل أّن ما يف القرآن خمالٌف لقواعد النحاة، بدليل جميء أمسى وأصبح وكان تاّمًة = 
مبيّن على مغالطة وجهالة، ألّن قواعد العربّية إمنا شّيدت قبل كل شيء على الّنص القرآين، والدارس 

الء النحاة ما هو إالّ وصٌف أمني للغة القرآن، ووقوُع لقواعد النحاة ال يداخله شّ  يف أّن ما قام به هؤ 
بعض األفعال الناقصة تاّمة مكتفية مبرفوعها يف بعض استعناالهتا أمٌر ال يقتصر على القرآن وحده بل 
هو شائٌع يف كالم العرب شعرًا ونظناً، وهو أمٌر عرفه النحاة قبل املؤّلف ورصدوه رصدًا دقيقاً، وانتهوا 

اء إىل أّن األفعال الناقصة تزول عنها هذه الصفة إذا استعنلها املتكّلم متضنّنة معىن احلدث، بعد االستقر 
دالًّة على معناها األصلي الذي ورعت له، والنحاة كنا أسلفت هم الذين وقفوا على أمر هذه األفعال 

ّيلة املؤّلف، إالّ يف خم وتبّينوا أحواهلا، وساقوا من الشواهد ما يدّل على ذل ، وهي شواهد ال شذوذ فيها
بل هي من ُتام القاعدة، فانقسام )كان( إىل تاّمة وناقصة شيء يعود إىل طبيعة استعناهلا يف السياق، 
وهو ررٌب من االتساع يف التعبري الذي اتسنت به العربّية، وانقسام )كان( إىل هذين القسنني ال 
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، وال خيتلف ل واحد، وقلبّية تتعّدى إىل مفعولنيخيتلف عن انقسام )رأى( إىل بصريّة تتعّدى إىل مفعو 
اً أيضاً عن قوهلم إّن )َجَعل( ُتستعنل مبعىن صريَّ فتتعّدى إىل مفعولني، ومبعىن )أنشأ( فتكون فعاًل ناقص

ىن يف ومثل هذا كثرٌي يف العربّية، وهو دليُل غِ     من أفعال الشروع، ومبعىن )ظّن(    ومبعىن )وَجَد(
 ، ال الشكل وسائل التعبري

ولو سّلننا مبخالفة القرآن ملا يف القواعد النتهينا إىل خمالفة القرآن نَ ْفَسه، ألّن هذه األفعال الناقصة 
استعنلت يف القرآن ما يزيد على ألف مرّة، منها ما وقعت فيه ناقصة، وهو األكثر، ومنها ما وقعت 

 -سيقودنا إليه املؤلف-فإّن هذه األفعال (، وعليه8/322: ، د تفيه تاّمة اكتفت مبرفوعها )عضينة
استعنلت بشكل عشوائّي، مرّة تكتفي مبرفوعها، وأخرى ال تكتفي به بل حتتاج إىل ما يتّنم معناها، 
 وهو املنصوب بعدها، وهكذا فاللغة العربّية عبثية، وإذاً جي، أن نستبدل هبا لغة أخرى )إفرجنية( !! 

جل والتام من األفعال فجوابه أّن مبتدئًا لو مسع قولنا )بات الر  أّما تساؤله عن الفرق بني الناقص
يف الفندق( وقولنا )بات الطريق معّبداً( ألدرك بفطرته الفرق بني الفعلني، وما ذكره أخرياً من أّن احلركات 

 ال قينة هلا، وإنّه ليستوي عنده     أمٌر يعنيه وحده، كنا قال 
 األحرف املشّبهة بالفعل:-8
املضح  قول النحاة: "إذا ُخفِّفت )إن( بطل عنلها وأصبحت نافية: قال: "علينا أن ال من -أ

نلوم الطال، ودارس قواعد النحو إذا كان رعيفاً يف فهنه لألمور النحويّة، ألهّنا يف أصلها ال تستند إىل 
يف  امنطق سوّي سليم، واملضح  أّن )إّن( إذا كانت خمففة بطل عنلها وأصبحت حرف نفي   كن

، ف  إْن ههنا ليست حرفًا مشبهًا بالفعل، (32قوله تعاىل )وإْن كلٌّ َلَنا مجيع لدينا حمضرون )يس: 
ولكنها ]أي يف زعم النحاة[ إن املخففة تصحو من جديد وتعنل عنل إّن املشّددة، كنا يف قوله تعاىل: 

المه، وأقّل ما يقال (  هذا ك8/322: ، د ت" )عضينة(22)علم أن سيكون منكم مررى )املزمل: 
فيه أنه افرتاٌء على النحاة، واستخفاف بعقل القارئ وقْبل ذل  دليل جهل بأسالي، العربّية وكالم 
النحاة، وال أظّن عاقاًل فهم من ظاهر عباراته شيئاً، فكيف تكون املخففة نافية، وكيف تصحو لتعنل 

 لفعل    !!عنل "إّن"، وكيف أهنا إذا عنلت ال تعّد حرفاً مشبهاً با
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وهنا أراين مضطرًا إىل إيضاح ما اختلط يف ذهنه من كالم لعّله قرأه ومل يستوعبه حىت صار هو 
 اآلخر "رعيفاً يف فهنه لألمور النحويّة":

لقد أمجع َناة البصرة على أّن )إّن( قد ختّفف يف كالم العرب، وانتهوا إىل أّن األكثر فيها بعد 
جريًا على املسنوع، وقّلة من العرب أبقوها عاملة، وبلغتهم قرأ بعض التخفيف أن تكون غري عاملة، 

، إذ ُخففت )إْن( وظلت عاملة عنل (11القراء ﴿وإْن ُكالًّ َلَنا ليوفيّنهم ربُّ  أعناهلم  )هود: 
 املشّددة  وعند البصريني أّن هذه األداة حرف إثبات سواء عنلت أم أمهلت 

ه األداة ال خُتفف أصالً، وما ورد من شواهد زعم البصريون أهّنا أّما َناة الكوفة فنذهبهم أّن هذ
)ابن هشام،  ( و229 ،د ت:فيها خمففة مردوٌد بأهنا حرف نفي والالم بعدها مبعىن إاّل )اجلىن الداين

 ( 31 د ت:
ومما   والظاهر أن ما قاله الكوفيون مآله إىل املذه، األّول، ألّن النفي إذا انتقض ب  إالّ صار إثباتاً 

تقّدم نرى أّن املؤلف خلط بني املذهبني وجعلهنا قوالً واحداً فيه ما فيه من الفساد والتناقض، فالقائلون 
جبواز التخفيف زعنوا أهنا حرف إثبات )خالفًا ملا تومهّه أّن املخففة نافية(  والقائلون إهنا أداة نفي 

  "يظهر ألحد ظهر يل منه قصده ولعلهفلم ي"   أّما قوله "تصحو من جديد أنكروا القول جبواز ختفيفها 

 املنصوب ينزع اخلايض يف اجلملة االمسیة
 -ذوقًا  -فًا عر  -اصطالحا  -لفظًا  -الكلنات يف اجلنلة االمسية تتعدد فتشنل اآليت: ]معىن 

ة(، ناألمثلة: )الصالة لغة الدعاء(، و)الصرف اصطالًحا علم خيتص بينه الكل  [اخل    شرًعا –عقاًل 
و)السلوك عرفًا قد يصطدم مع الشرع(، و)األمر ذوقًا مقبول(، و)املنطق عقاًل خيتلف عنه علوًما(، 

شرًعا: اسم منصوب نزع اخلافض وعالمة  ،عقال ،ذوقًا ،عرفًا ،اصطالًحا ،و)االختالط شرًعا حرام( لغة
بينه الكلنة(،  ح علم خيتصنصبه الفتحة  والتقدير ])الصالة يف اللغة الدعاء(، و)الصرف يف االصطال

و)السلوك يف العرف قد يصطدم مع الشرع(، و)األمر يف الذوق مقبول(، و)املنطق يف العقل خيتلف 
  عنه علوًما(، و)االختالط يف الشرع حرام(
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كنا لوحظ يكون االسم املنصوب   -2اخلافض هو حرف اجلر عند الكوفيني  -1مّلحظات:
التقدير يكون بتقدير حرف اجلر مع االسم معرفًا  -3أمساء أجناس   نكرة حمضة"، وتتنثلخلافض"بنزع ا

ب  )أل( أو اإلرافة؛ مثل: )الصالة يف اللغة الدعاء( و)الصرف يف اصطالح الصرفيني علم خيتص بنية 
شبه اجلنلة املقدر يكون يف حمل نص،  -4الكلنة( و)السلوك يف العرف قد يصطدم مع الشرع حرام( 

بني )شبه اجلنلة املقدرة(  -1املنصوب بنزع اخلافض حيقق اإلجياز باحلذف   -1  )حال( من املبتدأ
 )املنصوب بنزع اخلافض( تبادل إعرايب وهذا التبادل ميثل ظاهرة تستحق إفرادها بدراسة مستقلة 

: مجلة امسية: مثال اجلنلة االمسية تدل على الثبوت والدوام  والعقلية تدل على احلدوث والتجدد 
   وجاءوا أباهم عشاًء يبكون﴿مجلة فعلية:    بهم باسط ذراعيه بالوصيدوكل﴿

 :النحويـة قاعدةال
 االختالف يف إعراب املعطوفني يدل على اختالف معنييهنا 

 احلج أشهر معلومات فنن فرض فيهن احلج فال﴿مثال: انظر اخلالف الواقع يف تفسري اآلية: 
  فال رفٌث وال فسوٌق وال جداَل يف احلج﴿اءة أخرى: ويف قر   رفث وال فسوق وال جدال يف احلج

 برفع الرفث والفسوق فقط 
فإن جعلنا اجلنيع منصوباً كان معىن اآلية النهي عن الرفث والفسوق واجلدال ثالثتها  وإن جعلنا 
 رباجلدال وحده منصوباً ورفعنا الباقي كان النهي والرفث والفسوق فقط من باب اخلرب يراد به النهي: ]خ

لفظاً هني معىًن[  وكان اجلدال غري منهي عنه ومعىن اآلية: ال جيوز الرفث وال الفسوق يف احلج  ومعىن: 
 عالقة ماً جديداً ال)وال جدال يف احلج( أي ال اختالف يف زمن احلج إنه يف ذي العقدة  أي يكون كال

الشاهد: أن االختالف يف  ( 4/114ويف اآلية تفاصيل اخرى انظر تفسري ابن جرير ) له مبا سبق 
 اإلعراب بني املعطوفني أدى إىل اختالف املعىن 

 :النحويـة قاعدةال
صيغة التفضيل يف القرآن قد تأيت على غري باهبا فيكون املراد هبا جمرد االتصاف ال تفضيل شيء 

 على شيء 
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بلغ من اتوريح: صيغة أفعل التفضيل تستعنل للتفضيل بني شيئني اشرتكا يف صفة  وأحدمها 
األخرى  هذا هو األصل فيها  تقول: زيد عامل، عنرو أعلم منه  اشرتكا يف صفة العلم لكن عنراً أكثر 
يف الصفة من زيد  وقد تأيت أحيانًا صيغة التفضيل على خالف هذا األصل فتستخدم بني شيئني ال 

 يشرتكان يف الصفة املقصودة بالكالم 
وقال: ]فسيعلنون من هو شر مكاناً[ وقال تعاىل: ]أصحاب  أمثلة: قال تعاىل: ]وهو أهون عليه[

 فسريت اجلنة يومئذ خري مستقرًا وأحسن مقياًل[ وانظر تفصيل الكالم على هذه اآليات وارراهبا يف
 ( 1/294أرواء البيان )

 يعال يكون بضوء ما يتعدى به.يهم األ :النحويـة قاعدةال
بالباء  الفعل أراد ال يتعدى  نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه باحلاد بظلم﴿اآلية:  تطبيق:

وعدي هنا بالباء ألنه مت تضنينه معىن فعل ]هّم[ الذي يتعدى بالباء فيكون املعىن ومن هم فيه باحلاد 
 الفعل )نظر( له ثالثة اعتبارات:                    بظلم

 س من نوركم[  إذا عدي بنفسه فنعناه االنتظار  ومنه قوله: ]انظرونا نقتب    
 إذا عدي بإىل فنعناه املشاهدة  ومنه قوله: ]وجوه يومئذ ناررة * إىل رهبا ناظرة[      
 إذا عدي بفي فنعناه التفكر  ومنه قوله: ]أومل ينظروا يف ملكوت السنوات[      

ع كل مإن الفعل املعدى باحلروف املتعددة ال بد أن يكون له  )رمحه هللا(: اجلوزي قال ابن القيم
حرف معىًن زائد على معىن احلرف اآلخر  وهذا حبس، اختالف معاين احلروف فإن ظهر اختالف 

 رغبت عنه، رغبت فيه  عدلت إليه، عدلت عنه  وملت إليه، وعنه  وسعيت احلرفني ظهر الفرق َنو:
 إليه، وبه  

ديته إىل  وهوإن تفاوت معىن األدوات عسر الفرق َنو: قصدت إليه، وقصدت له، وقصدت له، 
كذا، وهديته لكذا، وظاهرية النحاة جيعلون أحد احلرفني مبعىن اآلخر وأما فقهاء أهل العربية فال يرتضون 
هذه الطريقة بل جيعلون للفعل معىن مع احلرف ومعىن مع غريه فينظرون إىل احلرف وما يستدعي من 

عاىل وطريقة حذاق اعة سيبويه رمحه هللا تاألفعال فيشربون الفعل املتعدي به معناه  هذه طريقة إمام الصن
أصحابه، يضننون الفعل معىن الفعل، ال يقينون احلرف مقام احلرف  وهذه قاعد شريفة جليلة املقدار 



 

 فضل الرحمن فائزأستا                                              أسرار اختيار الجملة اإلسمية في اللغة العربية 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         612-1133     2222 -۰۱(۲) يولیو  -ةبحوث الخّل

 
 

تستدعي فطنة ولطافة يف الذهن  وهذا َنو قوله تعاىل: ]يشرب هبا عباد هللا[ فإهنم يتضننون يشرب 
م اجلوزي، )ابن القيرب منها، فإنه ال داللة فيه على الري  فهذا أحسن من أن يقال يش    معىن يروى
 ( 1/94: م 2221، فارل)( 2/22 د ت:

 التعقیب باملصدر يفید القدح أو املدح. :النحويـة قاعدةال
انه وتعاىل   فهذا يدل على تعظيم قدرته سبح  صنَع هللا الذي أتقن كل شيء﴿مثال: قوله تعاىل: 

ما أعظنه!! وكذل  قوله: ﴿صبغَة هللا ، ﴿فطرة هللا  أي الزموا ذل   كأنه قال: انظروا صنع هللا
 وعليكم به  وكل هذا تفخيم هلذه اجلنل بواسطة هذه ااملصادر 

 قاعدة: ما جسم االنسان من أعضاء ال يتعدد إذا رّم إليها مثلها جاز فيها ثالثة أوجه:
 اجلنع: ]وهو األكثر واألفصح[ والتثنية واإلفراد 

ها يصح أن ليها مثلفعندما ينظم إ    املراد باألجزاء املفردة مثل: الرأس، األنف، القل،توريح: 
 -اكنا قلب -واألكثر[ وجيوز أن تقول: رأساكناقلوبكنا ]وهو األفصح  -نوفكناأ -تقول: رؤوسكنا

 أنفكنا  -قلبكنا  -وجيوز أن تقول: رأسكنا  -أنفاكنا 
فإن  إذا رننت إليه مثله     كثر من واحد كاليد والرجلأما إذا كان يف اجلسم من هذا اجلزء أ

 مل جيز فيه إال التثنية تقول: يداكنا، رجالكنا 
    ومثل ما تقدم يقال أيضًا فينا يتصل باجلسم وينفصل عنه مثل: الثوب، العنامة، احلذاء

 صح فجاءت اآلية على األ  إن تتوبا إىل هللا فقد صغت قلوبكنا﴿قوله تعاىل:  مثلة:األ
اَن لَهُ فَِإْن كَ ﴿مالحظة: قد حيصل ببعض األشياء خالف، انظر كالمهم حول اجلنع يف اآلية: 

 عطف اجلنلة االمسية على الفعلية يفيد الدوام والثبوت  ( 8/41 ،تفسري ابن جرير)يف   ِإْخَوٌة 
علية تدل على الفنلة توريح: من املعلوم أن اجلنلة األمسية تدل على الثبوت واالستنرارية والدوام واجل

 ( 11:األنعام)  ُقْل اَل أَتَِّبُع أَْهَواءَُكْم َقْد َرَلْلُت ِإًذا َوَما أَنَا ِمَن اْلُنْهَتِديَن ﴿ يف قوله تعاىل احلدوث والتجدد 
فقوله: ]قد رللت[ مجلة فعلية تفيد التجدد وقوله ]وما أنا من املهتدين[ مجلة امسية تفيد الثبوت  

المسية على الفعلية أصبحت الفعلية تدل على الثبوت مثل االمسية الشرتاكهنا يف احلكم فلنا عطفت ا
 أهواءهم لبقى يف الضالل دائناً  بسب، العطف  فصار معىن اآلية أنه لو اتبع
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 التعبري باجلملة االمسیة أو الفعلیة سرا املبحث الثاين: 
قام استطراد يف مميزاهتا البالغية، وليس املقام ملكل من اجلنلتني االمسية والفعلية أغرارها البيانية و 

هذا إال أن املصادر اليت تعىن هبذا املوروع كثرية، وقد بينت أن اجلنلة االمسية تفيد نوع ثبوت واستقرار، 
أما اجلنلة الفعلية فتفيد احلدوث والتجدد، وعلى كل فإن أبا السعود قد عرض لتوظيف هذه املعاين يف 

لى  عز وجل، فكثريا ما كان يشري إىل إيثار اجلنلة االمسية على الفعلية أو الفعلية عتفسريه لكتاب هللا
االمسية، ويأيت لذل  بأمجل اللطائف واإلشارات  ومثاله، يف قول هللا سبحانه: ﴿َوِمْن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل 

، حيث يبني سر التعبري باجلنلة االمسية ﴿وما هم (8ة: آَمنَّا بِاَّللَِّ َوبِاْليَ ْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم مبُْؤِمِننَي  )البقر 
مبؤمنني  مع أن املتبادر أن يقال: ﴿ومل يؤمنوا  حىت يوافق ذل  قوهلم:"آمنا"  فيقول: "وإيثار اجلنلة 
االمسية على الفعلية املوافقة لدعواهم املردودة للنبالغة يف الرد بإفادة انتفاء اإلميان عنهم يف مجيع األزمنة 

  (1/211: ه 982املتوىف: ، يف املاري فقط كنا تفيده الفعلية" )أبو السعود العناديال 
ِهْم ومثل ذل  يف قول هللا تبارك وتعاىل: ﴿َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطينِ 

َا ََنُْن ُمْستَ ْهزِئُوَن  حريصون على  -كنا تصور اآلية   -(، فاملنافقون 14)البقرة:  قَاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإمنَّ
إخفاء طويتهم الفاسدة أمام املؤمنني، ولذل  قالوا: )آمنا(، هكذا على اجلنلة الفعلية، أما أمام 
شياطينهم من مردة الكفر والنفاق فإهنم قالوا: ﴿إنا معكم إمنا َنن مستهزئون ، حيث عربوا عن 

 مسية ال بالفعلية كنا كان يتبادر؛ جرياً للكالم على نسق واحد إخالصهم هلم باجلنلة اال
أبو السعود رمحه هللا يبني السر يف ذل  ببيان مفصح، فيقول: "وإمنا خاطبوهم باجلنلة االمسية 
املؤكدة، ألن مدعاهم عندهم حتقيق الثبات على ما كانوا عليه من الدين، والتأكيد لإلنباء عن صدق 

اطهم ال إلنكار الشياطني، خبالف معاملتهم مع املؤمنني؛ فهم إمنا يدعون عندهم رغبتهم، ووفور نش
املتوىف:  ،إحداث اإلميان، جلزمهم بعدم رواج ادعاء الكنال فيه، أو الثبات عليه  " )أبو السعود العنادي

لَِّة ِإبْ رَاِهيَم مِ  يف قول هللا سبحانه: ﴿َوَمْن يَ ْرَغُ، َعنْ  -واألمثلة كثرية  -مثال آخر   و (1/233: ه 982
نْ َيا َوِإنَُّه يِف اآلِخرَِة َلِنْن الصَّاحِلِنَي  )البقرة:  َناُه يِف الدُّ  :يقول (،132ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسُه َوَلَقْد اْصَطَفي ْ

أبو السعود مبينا سر التعبري باجلنلة االمسية يف قوله ﴿وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني  ما نصه: "وإيثار 
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المسية ملا أن انتظامه يف زمرة صاحلي أهل اآلخرة أمر مستنر يف الدارين، ال أنه حيدث يف اآلخرة ")أبو ا
  (1/112: ه 982املتوىف: ، السعود العنادي

 ات:اختیار يواصل اآلي سرا 
باطا تال جتد يف فواصل القرآن جمرد توافق ألفاظ وأوزان فقط، إمنا ترى أن هلا ارتباطا وثيقاً باملعىن، ار 
تاج جيعل من اآلية بكليتها باقة متناسقة األلوان، تربو على الطبيعة البشرية يف التعبري والتنسيق  وكلنا اح

املقام يف تفسري اآلية إىل بيان وجه تعلق الفاصلة بصدر اآلية؛ وجدت أبا السعود يتصدى هلذه املهنة 
 بفكره الثاق،، وملكته املنيزة 
 َوأَْوفُوا ِبَعْهِدي وجل: ﴿يَا َبيِن ِإْسرَائِيَل اذُْكُروا نِْعَنيِت الَّيِت أَنْ َعْنُت َعَلْيُكمْ فعند مروره بقول هللا عز 
َكاِفٍر بِِه َوال َتْشتَ ُروا   َوآِمُنوا مبَا أَنَزْلُت ُمَصدِّقًا ِلَنا َمَعُكْم َوال َتُكونُوا أَوَّلَ *أُوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإيَّاَي فَاْرَهُبونِ 

ختم األوىل بقوله:  (، مل يفته أن ينبه إىل سرّ 41 - 42ََثَنًا قَِلياًل َوِإيَّاَي فَات َُّقوِن  )البقرة:  ِبآيَايت 
﴿وإياي فارهبون ، بيننا ختنت الثانية بقوله: ﴿وإياي فاتقون   يقول أبو السعود: "وملا كانت اآلية 

هي من  لثانية، فصلت بالرهبة اليتمشتنلة على ما هو كاملبادئ ملا يف اآلية ا -أي األوىل-السابقة 
مقدمات التقوى، أو ألن اخلطاب هبا ملا عم العامل واملقلد، أمر فيها بالرهبة املتناولة للفريقني، وأما 

، السعود العنادي )أبو اخلطاب يف الثانية، فحيث خص بالعلناء أمر فيها بالتقوى الذي هو املنتهى  "
  (1/91: ه 982املتوىف: 

ُهْم َيْسَنُعونَ وكذل  يف ق َكالَم اَّللَِّ   ول هللا سبحانه: ﴿أَفَ َتْطَنُعوَن َأْن يُ ْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ
، عند تفسريه هلذه اآلية يبني امللحظ يف اختيار (11مُثَّ حُيَّرُِفونَهُ ِمْن بَ ْعِد َما َعَقُلوهُ َوُهْم يَ ْعَلُنوَن  )البقرة: 

ا "مؤذنة بإن حتريفهم ذاك مل يكن بناء على نسيان ما عقلوه، أو على اخلطأ يف هذه الفاصلة، إذ إهن
بعض مقدماته، بل كان ذل  حال كوهنم عاملني مستحضرين له، أو وهم يعلنون أهنم كاذبون ومفرتون" 

 وأمثلة هذا النوع كثرية، بل لعل القارئ ال حيتاج إىل  (2/12: ه 982املتوىف: ، )أبو السعود العنادي
لبه، وتقر به ه، ويهدئ به قشيء منها خطر بباله إال وجد منه يف هذا التفسري العظيم ما يروي به ظنأ

 عينه 
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 نتیجـة البحث:
 ن أقول:أيب السعود لسورة البقرة أستطيع أ والسينا تفسري سريابعد هذه اجلولة يف رحاب تف

قات البالغية ان النكات البيانية، والتطبيبألو  ةمشحونهلا أسرار إن اجلنلة اإلمسية يف اللغة العربية 
على آي التنزيل، مما جيعل هذا احلشد الضخم منها يصبغ التفسري بلون مميز يعرف به أكثر مما يعرف 

 بغريه 
 مولعًا باجلان، البالغي للقرآن الكرمي، متفردًا يف فهنه له، حظاه هللا سبحانه واكان  النحوينيإن 

  لبالغية يف القرآن، مما جيعله مقدما على غريه من املربزين يف هذا الباببعنق يف النظرة البيانية ا
 أّن اجلنلة االمسّية جي، أن يقتصر مفهومها على املعتقدات أو احلقائق العلنّية الثابتة اليت ال تتبّدل

وز أن جيبتبّدل الزمن، مثل )األرض كرويّة( و)هللا عظيم(، أّما قولنا )الطفل سعيد( و)زيٌد قوّي( فال 
يسّنى مجلة امسّية، ألّن "مثل هذا الرتكي، يغي، عنه تأثري الزمن ويفيد الدميومة والثبات؛ إذ ال يعقل 
أّن الطفل كان سعيداً، وهو سعيٌد اآلن، وسيبقى سعيدًا يف املستقبل، وهذا ال ينطبق على صفات 

اية سيبويه: تاج إىل إعادة نظر")جنالبشر"، وعليه "فنصطلح اجلنلة االمسّية من حيث الداللة واملعىن حي
واحلّق ما عليه َناة العربّية من أّن اجلنلة االمسّية هي اليت صدرها اسم، سواٌء دّلت على  (21-21

حقيقة ثابتة أم متغرّية، وأّما مسألة الزمن فيها فشيء مستفاٌد من "اخلرب"وطبيعته االشتقاقّية غالباً، 
رب القرينة  وان االصل يف اجلنلة االمسية ان يتقدم املبتدأ على اخلومستفاٌد قبل كّل شيء من السياق و 

 باجلنلة االمسية بني سر التعبري  هذه اآلية تان االصل يف اجلنلة الفعلية ان يتقدم الفعل على الفاعلو 
 ﴿ومل يؤمنوا  حىت يوافق ذل  قوهلم:﴿آمنا  يف الذهن أهنم)وما هم مبؤمنني( مع أن املتبادر 

عليه َناة العربّية من أّن اجلنلة االمسّية هي اليت صدرها اسم، سواٌء دّلت على حقيقة  واحلّق ما
ثابتة أم متغرّية، وأّما مسألة الزمن فيها فشيء مستفاٌد من "اخلرب" وطبيعته االشتقاقّية غالباً، ومستفاٌد 

 قبل كّل شيء من السياق والقرينة 
 اجلنلة وان االصل يف ن يتقدم الفعل على الفاعلأ صل يف اجلنلة الفعليةن األالكالم أالصة خ

ىل ا ن املتكلم قد يفعل عكس ذل  اذا اراد تعجيل ايصال النبأ  وأاالمسية ان يتقدم املبتدأ على اخلرب
  او غري ذل  من ررورات الكالم السامع لسرور او اسائة او بشرى او انكار او ختصيص    
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على الثبات واالستنرار والش  أن اجلنلة الفعلية أقل شأناً -كنا هو معلوم-واجلنلة األمسية تدل 
من اجلنلة األمسية ومثلها مثل قوله تعاىل )وجعل كلنة الذين كفروا السفلى وكلنة هللا هي العليا( فعرب 
باجلنلة الفعلية عن كلنة الذين كفروا وأهنا وأن علت أحيانا فعاقبتها ومردها إىل السفول وملا عرب عن  

سبحانه جاء باجلنلة األمسية اليت تدل على الثبات واالستنرار والنكشاف هذا احلقيقة تأمل كلنته 
جنحتها فاألصل يف الطري أهنم صافات أ  أومل يروا إىل الطري فوقهم صافات ويقبضن﴿قولة تعاىل 

عنه  وملا جاء إىل ذكر احلادث عرب والقبض حادث فعرب باألصل املستنر باجلنلة األمسية )صافات(،
م املالئكة عليهم من سال باجلنلة الفعلية )ويقبضن( وعوداً فقد كان رد إبراهيم عليه السالم أكنل وأبلغ

هذا ما أمكنين هللا من كتابته وتسطريه، فنا وجد فيه من نقص وتقصري فنن نفسي ومن  السالم 
وآخرا، وهو الرحيم الشيطان، وما كان فيه من خري وإحسان، فنن احلنان املنان، فله احلند أوال 

 الودود وصلى هللا على النيب املصطفى وعلى آله وصحبه والصاحلني 
 املصادر واملراجع:

 قيق:، حتأمايل ابن الشجري م( 1992)  أبو السعادات هبة هللا بن علي بن محزة، ابن الشجري -1
  1د  حمنود الطناحي، مكتبة اخلاجني، ط

  حمند علي النجار، دار اهلدى، قيق، حتصائصاخل   )د ت(  الفتح عثنان وأب ،بن جيّن ا -2
  2بريوت، ط

 د  حمند كامل بركات، :قيق، حتاملساعد على تسهیل الفوائد(  م2221،عبد هللا )ابن عقيل -3
  جامعة أم القرى

حتقيق ، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب م( ۸۹۹۹  )عبد القادر ،بن عنر البغداديا -4
  ه 1418الطبعة: الرابعة، ، الناشر: مكتبة اخلاجني، القاهرة، وشرح: عبد السالم حمند هارون

 شرح  ه (112 :املتوىف)  اجلياين هللا عبد بن حمند الدين مجال هللا، عبد أبو ،الطائي مال  ابن -1
 للطباعة جره: املختون، الناشر بدوي حمند  د السيد، الرمحن عبد  د: احملقق ،الفوائد تسهیل
 ن واإلعال والتوزيع والنشر



 

 فضل الرحمن فائزأستا                                              أسرار اختيار الجملة اإلسمية في اللغة العربية 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 0132ISSN:         611-1133     2222 -۰۱(۲) يولیو  -ةبحوث الخّل

 
 

مغين اللبیب عن كتب (. م1912)  عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا، ابن هشام -1
 د  مازن املبارك وحمند علي محد هللا، دار الفكر  :قيق، حتاألعاريب

عة املنريية، ، املطبشرح املفصل )د ت(   أبو البقاء، موفق الدين األسدي املوصلي، ابن يعيش -1
  ملتنيب، عامل الكت، ومكتبة امصّورة

ارتشاف الضرب من لسان  م( 1998  )حمند بن يوسف بن علي ،حّيان األندلسي وأب -8
  1  د  رج، عثنان حمند، مكتبة اخلاجني، طقيق، حتالعرب

خرين، دار حمند نور احلسن وآ قيق:، حتشرح الشايیة ( م1911  )ررّي الدين ،األسرتاباذي -9
  الكت، العلنّية، بريوت

، تصحيح وتعليق يوسف حسن عنر، شرح الكايیة(. م۸۹۱۹)  نرري الدي، األسرتاباذي -12
  ط مصورة، مؤسسة الصادق، طهران

دار ن: لند، جناية سیبويه )الريض التام ملا يف النحو من أوهام( م( ۶۰۰۶. )زكريا، أوزون -11
  الرّيس

 نظم. (ه 881: املتوىف). بكر أيب بن علي بن الرباط حسن بن عنر بن إبراهيم، البقاعي -12
  مصر اإلسالمي، الكتاب دارالقاهرة: ، والسور اآليات تناسب يف رالدر 

  نشورات كلّية اآلداب، جامعة دمشق، مالنحو والصرف ( م1992  )عاصم، بيطار -13
 العريب، ابالكت دار: بريوت ،الفوائد )د ت( . سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حمند اجلوزي، -14

 لبنان  بريوت،
دار القلم، الدار ، دمشق: البّلغة العربیةم(  ۸۹۹۲  )ن بن حسنعبد الرمح ،َحبَ نََّكة امليداين -11

  ه  1411الطبعة: األوىل،  الشامية، بريوت
 الطبعة الكت،، عامل: بريوت، ومبناها معناها العربیة اللغة م( 2221  )ُتام .د. عنر حسان -11

 ه 1421 اخلامسة
  1للرتاث، ط ، دار املأمون النحو املیسار(  م1991  )د  حمند خري، حلواين -11
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 تابك احتاد موقع: الكتاب ، مصدرالنحو يف دراسات  )د ت(  الدين صالح، الزعبالوي -18
 العرب 

ي،   حمنود املوصلقيقحت کويفلل شرح اللمع م( ۶۰۰۶)ه ( 139)  عنر بن إبراهيم، الزيدي -19
  رسالة جامعية، جامعة دمشق

 ق:قي، حتتاب سیبويهلکا م( ۸۹۹۹)  أبو بشر عنرو بن عثنان بن قنرب احلارثي بالوالءسيبويه،  -22
  عبد السالم هارون، اهليئة املصريّة العاّمة للكتاب

اين دار ابن اجلزري ودار الغوث، كتاب )من أسرار اجلمل اإلستئنايیة(  )د ت( د  أمينالشوا،   -21
  للدراسات القرآنية

يث، ، دار احلددراسات ألسلوب القرآن الكرمي  )د ت(  حمند عبد اخلالق، عضينة -22
 القاهرة 

إرشاد العقل السلیم إىل مزايا الكتاب  م( ۸۹۹۹  )أبو السعود حمند بن حمند ،العنادي -23
  ، دار الكت، العلنية، بريوت، الطبعة األوىلالكرمي

دار  :املدينة املنورة ، التضمني النحوي يف القرآن الكرمي ( م2221  )حمند ندمي، فارل -24
( أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة القرآن الكرمي باخلرطوم)، املنلكة العربية السعودية الزمان،

  الطبعة: األوىل
آذار وحزيران  ،1424احملرم وربيع الثاين  ،24السنة  -94و  93العدد  ،جملة الرتاث العريب -21

 م 2224
بة مكتالقاهرة: ، األسالیب اإلنشائیة يف النحو العريب م( ۸۹۹۹  )عبد السالم ،هارون -21

  2صر، طاخلاجني مب
 
 


