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 امللخص

هراوين» ث:بحالموضوع    .«تطبيقي ة نحوي ةدراسة  :احلُروف امُلهيِّئة يف الز 
 أهداف البحث:

هراوين.    -  مجع احلروف املُهيِّئة يف الن حو العريب من خالل الت طبيق عىل الز 
هراوين.    - ور املُختلفة للحروف املُهيِّئة الواردة يف الز   بيان الصُّ
كيب.فية إظهار أثر احلروف املُهيِّئ  -  ام دخلت عليه حني الَّت 

 صفي الت حلييل.ج الواملنه منهج البحث:
 :أهم النَّتائج

هراوين بني - ع احلروف املُهيِّئة الواردة يف الز  امل :تنو  ر الس   ،)نون الت ثنية أو مجع املُذك 
ابطة ا اءالف ،الالم املوطِّئة ،الباء ،ال الن افية للجنس ،إن   ،ال ،تاء الت أنيث ،ما لر 

ط  (.الفاء الفصيحة ،جلواب الَّش 
ث عنها بحديٍث ِمن  ئُُييِّ عىل الن كرة  (ال الن افية للجنس) دخول - الن كرة ألن ُُيد 

 بعدها.
رة قبلها أو بمعنى  ئُُييِّ دخول الفاء الفصيحة عىل اجلُملة بعدها   - لوجود مُجلة ُمقد 

طيَّت  ال) :للكشف عن املحذوف قبلها ئُُييِّ آخر   ...إلخ.  (كيب الَّش 
ارسني االهتامم بدراسة احلروف املُهيِّئة يفلباحثعىل ا أهم التَّوصيات:      :ني والد 
يف -       .احلديث الن بوّي الَّش 
عري ة القديمة واحلديثة  - واوين الشِّ  . إلخ... الد 

 .نوااهرالز   - احلروف املُهيِّئة - املُهّيئة – احلروف: الكلمات املفتاحيَّة
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 امُلقدِّمة
الم عىل ،هيئ ما َشاء ملن َشاء إذا َشاءهلل املُ احلَمُد  الة والس  خري األنام سيدنا  والص 

د بن عبد اهلل وعىل آله وصحبه وَمن تبعه بإحسان  ،وَبعـــد ،ُُمم 
 وحتى ،هناك بعض األسامء واألفعال واحلروف ال تدخل عىل الفعل ُمبارشة

ة ل ذلك ال ُبد  من وجود وسائط هُتيِّئها للدُّ صُي خول عليه بعدما كانت ُُمتص 
خول عىل عىل احلرف املُشب ه  (ما) :ومن ذلك دخول احلرف املُهيئ ،األسامء   بالدُّ

خول عىل ما مل يُكن يدخل عليه قبل الكف (إن  ) (ما)إذ هُتيئ  ،(إن  )بالفعل  ،للدُّ
فقد  ،[28 :فاطر] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿ :-تعاىل –وذلك نحو قوله 

خول عىل الفعل (إن  ) (ما)هي أت  ابقة للدُّ وهي ال تدخل  ،(خيشى) :يف اآلية الس 
عند إضافتها  كام أن  هناك بعض احلروف التي قد ُُتذف من بعض األسامء ،عليه

خول عىل ما بعدها ملُذكر ا عحذف نون الت ثنية أونون مج :نحو  ،لتصلحها وهُتيِّئها للدُّ
امل من االسم عند إضافته  .ن عند حذفها لإلضافةئ النُّوإذ هُتي ،الس 

 -دراسة ُمستقل ة -يف أن  هذه احلروف املُهيِّئة مل ُتظ ُمشكلة البحثتكمن و
ارسني من الن حويني وغريهم ة املُطب قة عىل نصٍّ نثرّي  ،باهتامم الباحثني والد  وبخاص 

عىل نصٍّ نثرّي احث إىل تتبُّع هذه احلروف من خالل الت طبيق لبا مم ا دفع ،أو شعرّي 
هراوان ،مبارك هو القرآن الكريم ة الز  احلروف  :موضوع البحث لذا كان ،وبخاص 

هراوين   .-دراسة نحوي ة تطبيقي ة  –املُهيئة يف الز 
حد علم  عىل –يف احلروف امُلهيِّئة  الد ِّراسات السَّابقة - تقريبًا -فقد انعدمت

ظاهرة الت وطئة  :عنواهنا ،واحدة كانت يف الت وطئةمل َيعُثْر إال عىل دراسة  إذ ،-الباحث
املجلة األردنية يف اللغة العربيـــــة  ،د. حسني عباس الرفايعة ،يف الن حــو العــــــــريب

 عرض فيها ملصطلح الت وطئة يف اللغة ،م2007 ،(1) العدد ،(3)املجلد ،وآداهبا
واملسائل  ،ودواعي الت وطئة ،ُُمدثنيورأي الن حويني فيها من ُقدامى و ،صطالحاالو
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تة ،ُتتها الن حوي ة التي تندرج  ،البدل) :الت وابع ،احلال ،وذكر منها: األسامء السِّ
وحرف  ،ما ،الالم ،الفاء ،تاء الت أنيث) :واحلروف ،ضمري الفصل ،(العطف ،الت وكيد
                 (.اءالي :النِّداء

  :وخيتلف هذا البحث عنه يف
امئر-    .الَّتكيز عىل دراسة احلروف املُهيِّئة فقط دون غريها من األسامء والض 
ة الزهر ،الكريم الت طبيق عىل نصٍّ نثرّي مبارك هو القرآن -  وان.اوبخاص 
وطئة الواردة املف إضافة البحث لعدد من احلروف املُهيِّئة التي مل ُتذكر يف احلرو -

  .(الفاء الفصيحة ،الباء ،ال الن افية للجنس ،إن   ،ال) :نحو ،يف البحث السابق
ابقة كحروف  - راسة الس  عدم تناول البحث لبعض احلروف التي ذكرت يف الدِّ
لكن املُهيِّئ حلرف  ،ليست هي املُهيِّئة (يا)إذ  ،(الياء :حرف النِّداء): نحو ،موطِّئة
خول عىل املُعرف باأللف والالم هو (يا) :النِّداء ا بل ليست حرفً  (أي)و  ،(أي) :للدُّ

   ولذلك ال ُتدرس مع احلروف املهيِّئة. ،اساًم 
ة :واملُهيِّئة ،(1)ما دل  عىل معنى يف غريه :واحلرف هي أ »  :يقال ،املُصّلحة واملُيِّسِّ

تلك فيُقصد باحلروف املُهيّئة  م  ومن ثَ  ،(2)«أصلحه فهو ُمهي أ :األمر هتيئة وهتييًئا
خول عىل اجلُملة الفعلي ة ـــئ ما قبلها من أسامء وأفعال وحهتي التي احلروف روف للدُّ

خول عىل األسامء ة بالدُّ  .بعدما كانت ُُمتص 
د هراوين مادة البحث وتتحد  هروان ،يف الز  اسم ُأطلق عىل سوريت البقرة         والز 
ام الن ريتان»يتا هبذا االسم لـمِّ وقد ُس  ،وآل عمران هرة خوذمأ ،أهن  هر والزُّ ا  :من الز  فإم 

ـــــا ملا يَّتتب  ،من معانيهام :هلدايتهام قارئهام بام يزهــــر له من أنوارمهـــــــا، أي وإم 
ور الت ام يوم القيامـة يتا بذلك لنُورمها ،(3)«عىل قراءهتمـا من النُـّ  ،هاموهدايت ،كام ُسمِّ

                                       
 .(1/379) فصل يف علم العربية، الزُمَّشيامل )1(
 (.6/4730، )(مادة )هـ ي ألسان العرب، ابن منظور،  )2(
 (.4/4اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي) )3(
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 .وعظِيم أجرمَها
وعدم الت طبيق عىل القرآن     للت طبيق عليهامالزَّهراوين  السَّبب يف اختيار ويرجع

هراوين لآليت: ،كاماًل  ور األخرى دون الز   أو عىل بعض السُّ
ة - إذ بلغ  ،كثرة مواضع احلروف املُهيِّئة الواردة يف القرآن الكريم بصفة عام 

مم ا جيعل  ،-بعد حرص الباحث هلا -نية ومخسني موضًعااموثعددها ألفا وسبعامئة 
 املوضوع جد وسيع. 

هراوين عىل معظم احلروف املُهيِّئة الوارة يف القرآن الكريم مع كثرة  - اشتامل الز 
 إذ بلغ عددها ثالثامئة وثامنية عَّش موضًعا. ،مواضع احلروف املُهيِّئة الواردة فيهام

ة  ويهدف البحث  منها: ،فداأهإىل عد 
هراوين. ،حو العريبمجع احلروف املُهيِّئة يف الن -  ة الواردة يف الز   وبخاص 

هراوين. - ور املُختلفة للحروف املُهيِّئة الواردة يف الز   بيان الصُّ
كيب - ة الواردة يف  ،إظهار أثر احلروف املُهيِّئة فيام دخلت عليه حني الَّت  وبخاص 

هراوين.  الز 
هراوينت دوقد تعد      تقسيم البحث ومن ثّم جرى ،احلروف املُهيِّئة الواردة يف الز 

 :ضم ت احلروف املُهيِّئة ،(وخامتة ،عَّشة حروف ُمهيِّئة) :إىل
ل - امل. :احلرف املُهيئ األو  ر الس   نون الت ثنية أو مجع املُذك 
 ما.                        :احلرف املُهيئ الث اين -
 تاء الت أنيث. :ملُهيئ الث الثا رفاحل -
ابع املُهيئاحلرف  -  ال.                       :الر 
. :احلرف املُهيئ اخلامس -  إن 
ادس -  ال الن افية للجنس.      :احلرف املُهيئ الس 
ابع -  الباء. :احلرف املُهيئ الس 
 الالم املوطِّئة. :احلرف املُهيئ الث امن -
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ط :الت اسع يئهاحلرف املُ  - ابطة جلواب الَّش   .الفاء الر 
 الفاء الفصيحة. :احلرف املُهيئ العارش -
ل إليها البحث. اخلامتة واشتملت     عىل أهم الن تائج التي توص 

 هو املنهج الوصفّي الت حلييّل. يف البحث واملنهج املُتَّبع 
وجيعله يف  ،كاتبه وقارئه فعينوأن  ،اهلل أسأل أال ُيرمنا أجر هذا اجلهد املُتواضع

ميع العليم ،ميزان حسناتنا  واحلمد هلل ربِّ العاملني.   ،إن ه هو الس 
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 احلرف امُلهيئ األوَّل: نون التَّثنية أو مجع امُلذكَّر السَّامل
امل إذا أضيف ر الس  ا عىل هيئ لإلضافة قياًس تُ ل ُُتذف النُّون من املُثنّى ومجع املُذك 

 ،فالنُّون فيهام بمثابة الت نوين يف املُفرد ،سم املُفرد عند اإلضافةالحذف الت نوين من ا
فقيل:  ،وملا كانت النُّون قائمة مقام الت نوين ُحذفت عند اإلضافة كام ُُيذف الت نوين

وهي عوض عن  ونكاتبون ُحذفت النُّ  :أصله ،ومثله كاتبو القايض ،جاء غالما زيد
  .(1)أثبت النُّون مل تُكن فيه اإلضافة فإن ،جل اإلضافةأالت نوين يف االسم املفرد من 

                                                                                             :والنُّون اليت ُُتذف وتلي عالمة اإلعراب أربعة
ل والث اين»   ژ  ژ  ڈ  ڈ ﴿ نحو: ،فاألول ،(نون الت ثنية وشبهها) :األو 

؛ ان فُحذفت نون الت ثنية لإلضافةواألصل: يد ،تثنية يد (يدا)فـ [1]املسد:  ﴾ڑ

شبيه  (اثنا)فـ ،(هذان اثنا زيد)نحو:  ،ألهنا تيل عالمة اإلعراب وهي األلف. والثاين

 ،إذ ال يقال يف مفردها: اثن ،ةوليست تثنية حقيق .بالت ثنية يف اإلعراب باحلروف

 النُّون لإلضافة. ذفتحف ،اثنان :واألصل

امل وشبهه( ر الس  ابع: )نون مجع املُذك  ں   ﴿ فاألول: نحو ،والث الث والر 
 ،واألصل: واملقيمني ،مجع ُمقيم مجع ُمذكر سامل (املُقيمي)فـ ،[35احلج:  ] ﴾ڻ

والثاين: نحو:  ،عراب وهي الياءاإلة ؛ ألهنا تيل عالمفُحذفت نون اجلمع لإلضافة

شبيه بجمع املذكر السامل يف إعرابه باحلروف وليس بجمع  (عَّشو)فـ )عَّشو عمرو(

ألن  املُضاف إليه  وإن ام جاز إسقاط النُّون من اإلضافــــة» .(2)«حقيقة؛ ألنه ال مفرد له

ه يســــد ن اتِّصال املُضاف م نعاملُضاف يم أن  ثبات النُّون مع»كام  ،(3)«ــامسد 
                                       

(، اللباب يف علل البناء واإلعراب، العكربي     149-1/148املقتضب، املربد ) ينظر ىف هذا املعنى: )1(
(، فتح رب الربية يف رشح نظم 3/48فية ابن مالك، ابن عقيل )، رشح ابن عقيل عىل أل(1/439)

 (.1/633احلازمي) األجرومية،
 (.674-1/673) األزهري ،يح عىل التوضيحرشح الترص )2(
 (.118الفوائد والقواعد، الثامميني، ص) )3(
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 .(1)«رحت النُّونعريفه فاط  تويمنع من  ،باملُضاف إليه
هراوين  :منها ،(2)موضًعا يف ستة عَّش  وقد ورد حذف النُّون كُمهيئ يف الز 

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جثمث ىث يث حج ﴿ -1
  [.196البقرة:]  ﴾جس حس خس مس حص مص جض مح جخ حخمخمج جح 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿ -2
 .[93:آل عمران]  ﴾ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ل أصله (حارضي)فـ وهو اسم فاعل من فعل      ،(حارضين:)يف املوضع األو 
ف باأللف والالم املوصوف» :وملا ُأضيف إىل ما بعده ،ثالثي  «املسجد احلرام :املُعر 

ر الس   ا تيل عالمة اإلعراب ،ضافةلإل املُحذفت منه نون مجع املُذك   ، وكذا«الياء» :ألهن 
امل يف املوضعني  (.بنني)يف املوضع الث اين أصله  (بني) ر الس  وقد ُحذفت نون مجع املُذك 

خول عىل املُضاف إليه ابقني لتُهيئ املُضاف للدُّ بجانب مايَّتت ب عىل حذفها من  ،الس 
 حيث متنع من اتصال ،ثبتت النُّون مل تُكن فيه إضافةو أُ ذ لإ ،سهولة ُنطق الكلمتني
  .يهاملُضاف باملُضاف إل

تنوع صور النُّون املحذوفة  وُيلحظ عىل مواضع حذف النُّون كُمهيئ لإلضافة      
 :للت هيئة لإلضافة بني

امل - ر الس  ل ،نون مجع املُذك  اهد األو   .كام يف الش 
املر اك  نون ما ُيلحق بجمع املُذ - اهد الث اين. ،لس   كام يف الش 

 

 
                                       

 (.127)صالفوائد والقواعد، الثامميني،  )1(
، 267، 249، 223،  211، 196، 177 ،146، 133، 132، 122، 83، 47، 46، 40 :البقرة ] ينظر: )2(

 .[93، 49 :آل عمران
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 احلرف امُلهيئ الثَّاني:  مــا
نحو:        ،وعىل بعض األفعال ،(أين:)نحو ،عىل بعض الظُّروف (ما)تدخل 

خول عىل اجلُملة الفعلي ة  ،(الكاف) :نحو ،وعىل بعض احلروف ،(بِئَس ) فتهّيئها للدُّ
خول عىل األسامءُُم نت وغريها بعدما كا ة بالدُّ  (ما) وفيام ييل تفصيل لدخول ،تص 

 :كحرف ُمهيئ عىل بعض الظُّروف واألفعال واحلروف
 :على بعض الظُّروف (ما)دخول  :أوًَّل 

خول عىل اجلُملة الفعلي ة (ما)تدخل   :ومن ذلك ،عىل بعض الظُّروف فُتهّيئها للدُّ

 ،(1)(ُكل ام)صارت  (ما)عليها  خلتا دإذ (كل)فـ (:ُكل)على  (ما)دخول  -1

خول  ط عوهي أهتا للدُّ ط بعدهاىل مُجلة فعل الَّش  ة بُجملة جواب الَّش  ن  ،املتلو  وتتضم 

ط ولكن ه ال جيزم هبا املضارع (ُكل ام) ا ال ختتصُّ به بل يكثر دخوهلا  ،معنى الَّش  ألهن 

جلملة الث انية عىل زمن وقوع ى امعنوهي تفيد تعليق وقوع  ،(2)عىل األفعال املاضية

ولذلك  ،هذه من الوقت (ما)يد الظ رفي ة ملا تدلُّ عليه تف هيف ،معنى اجلُملة األوىل

وجيعلون ناصبها الفعل الذي ُيذكر يف جواهبا  ،فيها عىل الظ رفي ة (كل)كان انتصاب 

النُّحاة يف ني ف بأو اجلزاء الذي هو جواب عىل اختال ،وهو فعل اجلُملة الث انية

ط. بأي تكرار اجلوا ،وتفيد الّتكرار ،(3)ذلك   لتكرار الَّش 
ة بُجملة  (ُكل)املُهيِّئة لـ (ما)وقد جاءت  ط املتلو  خـول عىل مُجلة فعل الَّش  للدُّ

هراوين يف مخسة مواضع ط بعدها يف الز    :منها ،(4)جواب الَّش 
 ی ىئ ىئىئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿ -1

                                       
ابن (، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، 1/90ه، الزركيش )حيط يف أصول الفقالبحر امل لام(:ينظر يف )ك )1(

 .(230ص)(، تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم، العالئي 1/225هشام األنصاري )
 .(230ص)وم، العالئي تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العم )2(
 .(230ص)املصدر السابق  )3(
  .[37، آل عمران: 010، 87، 25، 20 :البقرة ] :ينظر )4(
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مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث حب خبجب  ىئ يئ ی ی ی جئ حئمئ
 .[37آل عمران:  ]  ﴾ىث يث حج 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ -2
ڤ ڤ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڀڀ 

 .[25]البقرة:  ﴾ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ 
نة من  (ُكل ام)إذ أتت  خول عىل مُجلة فعل  (كل)التي هي أت  (ما)و (كل)ُمكو  للدُّ

ط: ة بُجملة  ﴾ٿٺ ٺ ٺ ٿ ﴿، ﴾ی ی ی ىئ ﴿ الَّش  املتلو 
ط  يف املوضعني ﴾ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿ ،﴾ی جئ حئ ﴿ :جواب الَّش 

ابقني ط  (ُكل)ما ُهيِّئت (ُكل)عىل  (ما)فلوال دخول .الس  خول عىل مُجلة فعل الَّش  للدُّ
ط ة بُجملة جواب الَّش   وما جرى إيضاح املعنى وبيانه. ،املتلو 

ع صور  (ُكل)لـاملُهي ئة  (ما)وُيلحظ عىل مواضع          هراوين تنوُّ الواردة يف الز 
ط الت الية لـ الفعل املاىض يف  :بني (ُكل ام)مُجلة فعل الَّش 

ل. ،فعل ماض مبني للمعلوم  - اهد األو   كام يف الش 
اهد الث اين. ،فعل ماض مبني للمجهول  -  كام يف الش 
ط (أين) :(1)(أين)على  (ما)دخول  -2 وتفيد  ،ينكاامل ظرف من ظروف الَّش 

وعندما  ،عليها (ما)بزيادة  (أين)وهي  ،نهامأعم  (أينام)و ،الت عليق املُطلق املكاين
ة بُجملة  -أيًضا- هي أهتا (ما)دخلت عليها  ط املتلو  خول عىل مُجلة فعل الَّش  للدُّ

ط بعدها.   جواب الَّش 
خول عىل مُجلة فعل  (أين)املُهيِّئة لـ (ما)وقد وردت  ة بُجملة الَّش  للدُّ ط املتلو 

هراو ط بعدها يف الز    : ظهر يف قوله  ،ن يف موضع واحديجواب الَّش 
 ﴾ں ں ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڱڳ  ڳ  گ  گ﴿ -1

  .[115]البقرة:
                                       

 .(1/207) (، اإلتقان ىف علوم القرآن، السيوطي60-3/59(، )1/112) الكتاب، سيبويه :ينظر )1(
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نة من  (أينام)جاءت  خول عىل مُجلة فعل  (أين)التي هي أت  (ما)و (أين)ُمكو  للدُّ
ط:  ة ب ﴾ڳ ﴿الَّش  ابطة جلواب لة ُجماملتلو  ط املسبوقة بالفاء الر  جواب الَّش 

ط التي ُتمل ط بعدها: الَّش  هن وجذب االنتباه إىل جواب الَّش   داللة لفت الذِّ
ابق ﴾ڱ  ڱ ڱ﴿ خول عىل مُجلة فعل  (أين) (ما) فقد هي أت .يف املوضع الس  للدُّ

ط. ة بُجملة جواب الَّش  ط املتلو   الَّش 
 :ض األفعالبع على (ما)دخول  :اثنًيا

 ،إلخ كثر... ،حال ،قل   ،طال ،بِئَس  ،نِْعمَ  :نحو ،عىل بعض األفعال (ما)تدخل 
خول عىل اجلُمل  ومن ذلك: ،فتهّيئها للدُّ

 ،هي كافة :فقيل :هذه (ما)اختلف يف  (:بِّئس  )و (نِّْعم  )على  (ما)دخول  -1

خول عىل اجلُمل (بِئَس )و (نِعمَ )هي أت  وطاملا. قال األندليس:  ،امقل  كام قيل يف  ،للدُّ

فاألْوىل يف طاملا وقل ام  ،ام ذلك يف احلروفن  إو ،ألن  الفعل ال يكف لقوته ،هذا بعيد

مع فعليتهام  (بِئَس )و (نِعمَ )إن ام جاز أن يكف  :ويمكن أن ُيقال .مصدرية (ما) كون

املبتدأ أو اخلرب ر إضامإال أن ه ُيتاج إىل تكلُّف يف  ،لعدم ترصفهام ومشاهبتهام للحرف

بمعنى  ،هى موصولة :بوعيلأ. وقال الفراء و[271 :البقرة] ﴾ٿ  ٹ ﴿ :يف نحو

وُيضعفه قل ة وقوع الذي  ،صلتها واجلُملة بعدها ،(بِئَس )و (نِعمَ )الذى فاعل لـ

ًحا به فاعال لـ لة بأمجعها يف  (نِعمَ )ُمرص   :البقرة] ﴾ٿ  ٹ ﴿ولزوم حذف الصِّ

271](1). 
هراوين  (بِئَس )املُهيِّئة لـ  (ما)ت وردوقد  خول عىل اجلُمل يف الز  ثالثة  يفللدُّ
  :منها ،(2)مواضع

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ -1
                                       

ة املفاتيح رشح مشكاة مرقا (،2/294االسَّتاباذي )، رشح الكافية يف النحو ينظر يف هذا املعنى: )1(
 (.10/593كريم، عضيمة )سلوب القرآن الدراسات أل ،(1/391املصابيح، املال عىل القاري )

  .[271، 93، 90 :البقرة ] ينظر: )2(
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                       چ چ چڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ
 .[90]البقرة: ﴾ڈ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ -2
  ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ

 .[93البقرة:  ] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ  ۆئۇئ وئ ۇئ 
ڦ  ﴿ :خول عىل اجُلملتني الفعلي تنيا للدُّ هتفهي أ (بِئَس )عىل  (ما) إذ دخلت

ابقني ﴾ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿و ،﴾ڦ ڦ فقد هي أت  .يف املوضعني الس 
خول عىل اجلُملة الفعلي ة (بِئَس ) (ما) تها عن العمل ،للدُّ  .وكف 

ع صور اجلُملة  (بِئَس )لـ ئةاملُهي   (ما)وُيلحظ عىل مواضع  هراوين تنوُّ الواردة يف الز 
 بني: ،االت الية هل

رة بفعل ماض - ل. ،اجلُملة الفعلي ة املُصد  اهد األو   كام يف الش 
رة بفعل مضارع - اهد الث اين. ،اجلُملة الفعلي ة املُصد   كام يف الش 
ا         هراوين.عىل خولللدُّ  (نِعمَ )املُهيِّئة لـ  (ما)أم    اجلُمل فلم ترد يف الز 

( ،كثر ،حال ،قل   ،)طال :األفعال كحرف ُمهيئ عىل (ما)كام تدُخل   (1)وشد 
خول عىل األفعال ابقة يف  (ما)ومل ترد  ،فتهّيئها للدُّ اخلة عىل األفعال الس  املُهيِّئة الد 

هراوين.   الز 
 على بعض احلروف: (ما)دخول  :ااثلثً 

خول عىل اجلُملة الفعلي ة ىلع (ما)تدخل   ومن ذلك: ،بعض احلروف فتهّيئها للدُّ
وهُتيِّئها  ،فتكفها عن العمل (إن  )عىل  (ما)تدخل  (:إنَّ )على  (ما)دخول  -1

ۋ  ﴿ للدخول عىل ما مل تكن تدخل عليه قبل الكف. وذلك نحو قـوله تعـاىل:
ا هي أت هذه  ،ئةهيِّ يف ذلك م (ما)فـ ،(2) [18 :فاطر] ﴾ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ألهن 

                                       
 (.2/54املقتضب، املربد ) ينظر: )1(
 (.68-5/67)رشح املفصل، ابن يعيش  )2(
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زال اختصاص األحرف املذكورة  (ما)بدخول »فــ ،األلفاظ لدخوهلا عىل الفعل
خول عىل اجلُملة الفعلي ة ،باجلُملة االسمي ة ى  ،وهتي أت للدُّ هذه  (ما)ولذا ُتسم 

خول عىل األفعال ،باملُهيِّئة ا هي أت هذه احلروف للدُّ  .(1)«اوهي ال تدخل عليه ،ألهن 
خول عىل اجلُملة الفعلي   (إن  )املُهيِّئة لـ (ما)وقد بدت  هراوين يف سبعة للدُّ ة يف الز 

 :منها ،(2)ضعموا
 .[117]البقرة:  ﴾ ۅ   ۅ  ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ ۆ  ۆ ۇ   ۇ   ڭ﴿ -1

ڳ  ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ کڑ ڑ ک ک ﴿-2
 [.173البقرة: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

ہ ھ ھ  ڻ ۀ ۀ ہ ہہں ں ڻ ڻڻ ﴿-3
 .[185آل عمران:  ]﴾ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

خول عىل اجلُمل الفعلي ة (إن  )عىل  (ما)فقد دخلت     ،..  ۋ  ۋ﴿ :فهي أهتا للدُّ
ابقة ﴾ ..ۀ ۀ و ،..ڑ ک ک هي أت  (ما)فــ .يف املواضع الس 

خول عىل اجلُملة الفعلي   (إن  ) تها عن العمل. ،ةللدُّ  وكف 
ع صورالواردة يف الز   (إن  )املُهي ئة لـ (ما)وُيلحظ عىل مواضع      اجلُملة  هراوين تنوُّ

 :بني ،الفعلي ة الت الية هلا
رة بفعل ماض - ل. ،اجلُملة الفعلي ة املُصد  اهد األو   كام يف الش 

رة بفعل مضارع مبني ل - اهد الث اين. ،لوملمعاجلُملة الفعلي ة املُصد   كام يف الش 

رة بفعل مضارع مبني للمج - اهد الث الث. ،ولهاجلُملة الفعلي ة املُصد   كام يف الش 

فتكفه  (الكاف)عىل حرف اجلر  (ما)تدخل  :الكاف()على  (ما)دخول  -2
اهد بام قلناه قوله» ،(3)بعده وقوع اجلُملعن العمل، وهُتيِّئه ل كر أليب ب × والش 

                                       
  (.1/331الكواكب الدرية عىل متممة األجرومية، األهدل ) )1(
 .[185، 178، 155، 47، آل عمران: 137، 169، 117 :البقرة ] ينظر: )2(
 (.1/145، السهيىل )ئج الفكر يف النحونتا )3(
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: ( َكاَم َأْنَت)،  ( فَأْنَت) ألن ه ال فعل ثم   ،فال مصدر ههنا ،مبتدأ واخلرب ُمذوف، 
 .(1)«فهذا بنيِّ ال خفاء به ،إذ كان ثم  الفعل (الكاف)فكذلك هي مع 
خـــــول عىل اجلُملة  (الكاف)املُهيِّئــــــــة حلـــرف اجلــــــر  (ما)وقد وردت  للدُّ

  :منها ،(2)وين يف أحد عَّش موضعاهراز  الفعلي ة يف ال
ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ  ہ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ﴿ -1

 .[ 13: بقرةل] ا ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ 
ڌ ڎ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ چ چ چ چ ڇ ﴿ -2

 .[108: لبقرةا ]﴾ڈ ژ ژ ڑڎ ڈ
پ ڀ ڀ ڀ  پٻ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ -3

 .[461: لبقرةا ] ﴾ٺ     ڀ ٺ
خول عىل اجلُمل الفعلي ة:كاال)داخلة عىل حرف اجلر  (ما)وردت   ف( فهي أته للدُّ

ابقة يف «يعرفون أبناءهم ،ُسئل موسى ،آمن الناس»   (ما) فلوال هتيئة .املواضع الس 
 عن العمل. (عىل اجلُملة الفعلي ة بعدها، وما ُكف ت )الكاف (الكاف )ما دخلت  (الكاف)لـ

ع صور دة وارال (الكاف)املُهي ئة لـ (ما)وُيلحظ عىل مواضع  هراوين تنوُّ يف الز 
 :بني ،اجلُملة الفعلي ة الت الية هلا

رة باجلُملة الفعلي   - ل. ،فعل ماض مبني للمعلومة املُصد  اهد األو   كام يف الش 

رة بفعل ماض مبني للمجهول - اهد الث اين. ،اجلُملة الفعلي ة املُصد   كام يف الش 

اهد الث الث. ،عل مضارع مبني للمعلومبف رةاجلُملة الفعلي ة املُصد   -  كام يف الش 

 (:إنْ )على  (ما)دخول  -3
طي ة)عىل (ام)تدخل  ط بعدها لدخول نون الت وكيد     (إْن الَّش  فُتهيِّئ فعل الَّش 

ا)»فـ ،عليه بة من (إم  طي ة و (إنْ )ُمرك  ائدة املُهيِّئة لنون التوكيد (ما)الَّش  وحّقها أن  ،الز 
                                       

 (.1/145)، السهيىل ئج الفكر يف النحونتا )1(
 .[286، 282، 275، 239، 198، 183، 167، 151، 146، 108، 13 :البقرة ] ينظر: )2(
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ولكن هم راعوا حالة النُّطق هبا ُمدغمة فرسموها  (ما)بنون بعد اهلمزة وبعدها تب ُتك
ط بعدها  ،(1)«يف املصاحف وتبعها رسم الن اس غالًبا كذلك وقد ُحذف فعل الَّش 

وملا  ،وكثريا ما تأيت للت فصيل ،(2)ففتحت مهزهتا مع حذف الفعل وُكِّست مع ذكره
ط احتي نت معنى الَّش   الفاء.ىل ج إُضمِّ

طي ة)املُهيِّئة لـ  (ما)وقد وردت  ط لعىل فع لدخول نون الت وكيد (إْن الَّش  يف  الَّش 
هراوين يف موضع واحد  : بدا يف قوله   ،الز 

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻٻ ﴿ -1
  .[ 38] البقرة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ

طي ة)داخلة عىل  (ما)إذ أتت  ل ـفعد عىل ـــالت وكيون ل نفهي أهتا لدخــو (إْن الَّش 
ط ابق «يأيت :الفعل املضارع» :الَّش  طي ة)لـ (ما)ئة يفلوال هت .يف املوضع الس   (إْن   الَّش 

ط طي ة) (ما)وما كف ت  ،ما دخلت نون الت وكيد عىل فعل الَّش   عن العمل. (إْن الَّش 
دخول عىل اجلُملة لل ئهافتهيِّ  ..( ،ولعل   ،كأن   ،ُرب  ) عىل احلروف: (ما)وتدخل 

اخ (ما)ومل ترد  ،(3)الفعلي ة واجلُملة االسمي ة ة عىل هذه احلروف يف لاملُهيِّئة الد 
هراوين.  الز 

خول عىل الفعل املاىض (مل الن افية)عىل  (ما)كام تدخل    يف  (مل ا)»فـ ،فتُهيِّئها للدُّ
د يف هذه اآلي مل النافية دخلت عليها  خول عىل ما كان  (ما)قول من شد  فهي أهتا للدُّ

 :األنبياء] ﴾ٻ ٻ ٻ﴿ونظري ذلك:  ،يمتنع دخوهلا عليه قبل حلاق ما هلا

خول  ،وُرب ام أوفيت ،وما أشبهه ،، ولعلام أنت حامل[45 ا هي أت احلرف للدُّ أال ترى أهن 
 .(4)«عىل الفعل

خول عىل (مل الن افية)املُهيِّئة لـ (ما)ومل ترد   هراوين.لفع اللدُّ  ل املاىض يف الز 
                                       

 .(14/55) التحرير والتنوير، ابن عاشور )1(
 (.522)، املرادي،  ص(، اجلنى الداين4/1893)حيان األندليس  ارتشاف الرضب، أبو :ينظر )2(
 (.1/456(، اجلنى الداين، املرادي )3/115) الكتاب، سيبويه ينظر: )3(
 (. 1/424) الباقويل إعراب القرآن، )4(
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 تاء التَّأنيث  :احلرف امُلهيئ الثَّالث
ًثامن احلروف املُهيِّئ ثُتعدُّ تاء الت أني وملجيء املعدود  ،ة ملجيء املُسند إليه مؤن 

را  وتنقسم قسمني: ،ُمذك 
 تاء الت أنيث املفتوحة. -
 تاء الت أنيث املربوطة. -
 تناول كل منهام كحرف ُمهيِّيء عىل الن حو اآليت:يت ويأ

 :اتء التَّأنيث املفتوحة -أ
دخوهلا       ق الفعل املُضارع فُتهيئ أو تؤذن ببهي التي تلحق بالفعل املايض أو تس

ًثا إذ يلحق باألفعال أو يسبقها ما يدلُّ عىل الت أنيث كي  ،عليهام ملجيء املسند إليه ُمؤن 
اللة  ،ُأسندت إليه يف هذا اجلانبما مع تتطابق  فالفعل املايض تلحق به تاء ساكنة للد 

ا الفعل املضارع فتس ،عىل الت أنيث وكلتامها ال  ،عىل الت أنيثقه تاء ُمتحركة للّداللة بأم 
تلحق الت اء الفعل »وإن ام  ،(1)وتكون يف بنية الفعل زائدة ،اإلعراب ُمل  هلا من
 .(2)«مؤن ث فاعلهأن  لإليذان ب

فالعالمُة إّنام  ،(قامت هند  ) :فإذا قلت ،وإن ام ُيؤن ث االسم ،فالفعل نفسه ال يؤن ث
بدليِل أهّنا ال تلحقه إال  إذا كان الفاعل مؤّنًثا لإليذان بأّن  ،أنيث الفاعلتحلقته ل

نيُثه مع الفاعل از تأجل ،ولو كان ذلك التأنيث للفعل نفسه ،الفعل مسند  إىل مؤّنث
وهذا أحـُد ما يدّل عىل اُّتاد  ،وذلك ال يقوله أحـد   ،(قامت زيد  ) املُذّكر، نحو:
 .(3)الواحدكاليشء  وأهّنام ،الفاعل والفعل

مل  ،(َمْوِعظة  جاءت)و ،(الداُر اهندمْت )نحو:  ،ُمضمر مؤّنث»وإن ُأسند الفعل إىل
                                       

 (.782-2/780املدخل إىل النحو، بركات ) :ينظر يف هذا املعنى )1(
 (.3/358املفصل، ابن يعيش) رشح )2(
والكوفيني، ابن األنباري  لنحويني البرصينيبني ا اخلالف ئلاإلنصاف يف مسا ينظر يف هذا املعنى: )3(

 .(4/129) (، رشح املفصل، ابن يعيش1/79)
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 ؛ي أن يكون عىل حسب ما يرجع إليهينبغ لراجعوذلك ألن ا ،يكن بّد من إحلاق التاء
ُق اَفلذلك لزم إحل ؛فُينتظَر ذلك الفاعُل  ،لئاّل ُيتوّهم أن الفعل مسند  إىل يشء من سببه

مالعالمة لَقطْ   .(1)«ِع هذا التوهُّ
اخلة عىل الفعل املايض ُلتهييء بمجيء    وقد وردت تاء الّتأنيث املفتوحة الد 

ثً    :منها ،(2)هراوين يف مخسني موضعاالز   ا يفاملُسند إليه ُمؤن 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ  ڻ ڻ ۀڻ  ﴿ -1

 [. 35] آل عمران: ﴾ڭڭ 
ې ې  ېۉ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ  ﴿ -2

ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
 .[ 61البقرة: ] ﴾ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ -3
 .[ 17البقرة: ]  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ

ٿ ٿ ٿ  ٺ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿-4  
ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ    ٹ ٹٹ

 [. 110] آل عمران:  ﴾ڃ  ڄ ڄ
  ،أضاء ،رضب ،قال» :األفعال املاضية ذ هي أت تاء الت أنيث املفتوحة بدخوهلا عىلإ

لة ،امرأة عمران :ونائب الفاعل ،الفاعل) :ملجيء املُسند إليه «أخرج  ثا  (هي ،الذِّ ُمؤن 
ايف املواضع ا  ئُهيِّ فلوال دخول تاء الت أنيث املفتوحة عىل الفعل املايض ما  .بقةلس 

 املسند إليه ألن يكون ُمؤن ثا.
                                       

 (. 3/361رشح املفصل، ابن يعيش ) )1(
، 143)موضعان(،   141ن(، )موضعا 134، 118، 95، 79، 74، 61، 55، 24، 17]  :البقرة ينظر: )2(

، 11 ،3،  آل عمران 286، 266، 265، 325، 229، 225، 222، 214، 211، 206، 166، 156
، 117 ،)موضعان(112، 110،  107، 106، 47، 45، 42، 39مواضع(،  3) 36، 35، 25، 22
118 ،122 ،131 ،133 ،138 ،144 ،182 ]. 
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اخلة عىل الفعل املايض ُلتهيئ لت أنيث املفتوحة اوُيلحظ عىل مواضع تاء  الد 
هراوين ًثا الواردة يف الز  ع صور الفعل املايض امل ،بمجيء املُسند إليه ُمؤن  تاء تلو بتنوُّ

ثات  :بني ،أنيث مفتوحة ُمهيِّئة ملجيء امُلسند إليه مؤن 
اهد األلكام يف ا ،فعل ماض مبني للمعلوم مسند إىل فاعل ظاهر ُمؤن ث - ل.ش   و 
اهد الث اين. ،فعل ماض مبني للمجهول مسند إىل نائب فاعل ظاهر ُمؤن ث -  كام يف الش 
اهد الث الث. ،ؤن ثمر مُ عل مضفعل ماض مبني للمعلوم مسند إىل فا -  كام يف الش 
كام يف  ،ل مضمر ُمؤن ثـاعـب فـائـد إىل نـسنـول مـهـني للمجـاض مبـل مـعـف -
اه ابـالش   .عـد الر 

ابقة للفعل املضارع  ا تاء التّأنيث املفتوحة الس  ًثاأم   لُتهيئ بمجيء املُسند إليه ُمؤن 
هراوين يف أربعني موضعا  ا: منه ،(1)فقد وردت يف الز 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ۆئ ۆئ ۈئ  ۇئ ۇئ﴿ -1
 .[48]البقرة: ﴾مئ        جئ حئ
ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ﴿ -2

 .[323من ]البقرة: ﴾ۉۅ  ۋ ۋ ۅۈٴۇ  ۈۆ ۆ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿ -3

 .[69: البقرة] ﴾ ىئ يئ حئ مئ
ابقة لألفعال املضارعةاملف أنيثإذ هي أت تاء الت    «تِّس ،تكلف ،جتري» :توحة الس 
ثا (هي ،نفس :ونائب الفاعل ،الفاعل:)ملجيء املُسند إليه ابقةامل يف ُمؤن   .واضع الس 

 فلوال سبق تاء الت أنيث املفتوحة للفعل املضارع ما ُهيِّيء املسند إليه ألن يكون ُمؤن ثا.
ابقة للفعل املضارع لُتهيئ بمجيء فتوحة يث املت أنوُيلحظ عىل مواضع تاء ال الس 

                                       
     ،254،  248)موضعان(، 233، 193موضعان(، )123(، موضعان) 71، 69، 48، 25 :البقرة]  ينظر: )1(

، 116، 106، 101، 93،  90، 30، 28، 42، 15، 13، 10ران مواضع(، آل عم 3) 282، 281، 264
 .[ 198، 185،  161، 136، 126، 122، (مواضع 4)120)موضعان(، 118
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هراوين ًثا الواردة يف الز  ع صور الفعل املضا ،املُسند إليه ُمؤن  ع املسبوق بتاء تأنيث رتنوُّ
 :بني ،وحة ُمهيِّئة ملجيء املُسند إليه مؤن ثامفت

ــر فعل مضـارع مبني للمعلوم مسبوق بتاء تأنيث مسند إىل فاعل ظاهــ -
ل. ،ـثؤنـــم اهد األو   كام يف الش 

فعل مضارع مبني للمجهول مسبوق بتاء تأنيث مسند إىل نائب فاعل ظاهر  -
 اين.اهد الث  ش  كام يف ال ،ُمؤن ث
 ،فعل مضارع مبني للمعلوم مسبوق بتاء تأنيث مسند إىل فاعل مضمر ُمؤن ث -

اهد الث الث.  كام يف الش 
 :ةربوطاتء التَّأنيث امل -ب 

را إذ ُيؤن ث العدد مع املعدود      ،هي التي تلحق بالعدد لُتهيئ ملجيء املعدود ُمذك 
ر إىل عَّشة تلحقه هاء الت أنيث إذا  سامء العدد من ثالثةأما بعد االثنني من »فـ ،املُذك 

ر ألن  أصل العدد وأوله باهلاء ل فحملوه عىل ما ُيافظون ،كان للُمذك   عليه واملذكر أو 
وُتنزع منها اهلاء إذا كان للمؤن ث فيجري االسم جمرى عناق  ،المهم من املشاكلةيف ك

 ،ثالثة رجال :فتقول ،مة فيه للت أنيثونحومها من املؤن ث الذي ال عال ،وعقاب
وثامين أعقب... وينزعون اهلاء من الث الثة إىل  ،وسبع ُأتن ،ومخس نساء ،ومخسة محري

رويثبتن ث العَّشة يف املُؤ وثالثة  ،وعَّش نسوة ،ثالث  نسوة :كقوهلم ،وهنا يف املُذك 
كر ونزعوها من املُؤن ث؟ ذفلم أثبتوا اهلاء يف املُ  :وعَّشة رجال. فإن قال قائل ،رجال

يغة  :أحدمها :في ذلك جوابانف أن  الثالث من املؤن ث إىل العَّش مؤنثات الصِّ
فصيغت هذه األلفاظ  ،لك   كثريةباه لذ...وأشوعقرب ،وأتان ،فالث الث مثل عناق

وغري جائز أن تدخل هاء الت أنيث  ،فصارت بمنزلة ما فيه عالمة الت أنيث ،للت أنيث
ر  ،...ُمؤن ث تأنيثها بعالمة أو غريها عىل والقول الثاين: إنه فصل بني املؤن ث واملُذك 

فهال أدخلوا اهلاء يف  :قائل إن قالف ،باهلاء ونزعها لتدّل عىل تأنيث الواحد وتذكريه
ر ر أخف من واحده من املُؤنث املؤن ث ونزعوها من املُذك  ؟ فاجلواب يف ذلك أن  املُذك 
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  .(1)«وخفف مجع املؤن ث ليعتدال يف الثِّقل ،عه باهلاءمجفثقل 

  .ثًاود ُمؤن  ء املعدفإن  إزالة هذه الت اء من املسائل العددي ة املُخالفة ُيؤذن بمجي ومن َثم  

را وقد وردت تاء التّأنيث املربوطة التي تلحق بالعدد  ُلتهيئ بمجيء املعدود ُمذك 

هراوين يف ثامنية    :منها ،(2)واضعميف الز 

ڳ ڳڱ ڱ  ڳڳ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ﴿-1
 .[41:مرانآل ع]  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ

خب مب ىب  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب﴿ -2
حت ختمت ىت يت جثمث ىث يث حج مج جح مح جخ حخمخ جس    جتيب 

 .[196البقرة: من ]  ﴾حس خس مس حص مص جض
ملجيء  «وسبعة ،ثالثة» :تي حلقت بالعددينلإذ هي أت تاء الت أنيث املربوطة ا

َرا ام) :املعدود ُمذك  ابقني (أي   فلوال دخول تاء الت أنيث املربوطة عىل .يف املوضعني الس 

ًرا.ما ُهيِّ العدد   يء املعدود ألن يكون مذك 
اخلة عىل العدد ُلتهيئ ملجيء املعدود وُيلحظ عىل مواضع تاء الت أنيث املربوطة  الد 

هراوينمُ  ًرا الواردة يف الز   :ما يأيت ،ذك 

ل. ،جميء املعدود بعد العدد الذي حلقته تاء الت أنيث املربوطة - اهد األو   كام يف الش 

اهد  ،د العدد الذي حلقته تاء الت أنيث املربوطةعدود بعحذف امل - كام يف الش 

 .«إذا رجعتم ماـ  يأ وسبعة» :ديروالت ق .الث اين

ببي تامك      ألن ه يأخذ  ،أيت تاء الت أنيث ُمهي ئة ملجيء املُسند إليه ُمؤن ثا يف الن عت الس 

أنيث املربوطة التي تأيت يف مدار الن عت اء الت   ترد تومل ،حكم الفعل يف الت ذكري والت أنيث

هراوين. ببي لتُهيئ ملجيء املُسند إليه ُمؤن ثا يف الز   الس 

                                       
 (.25-1/23العدد يف اللغة، ابن سيده ) )1(
 .[ 41، آل عمران 260، 234، 228، 226، (الثة مواضعث)196 :البقرة ] ينظر: )2(
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 ال ئ الرَّابع:ياحلرف امُله
ومن ثم  هُتيِّئهم  ،ال( حرًفا واحًدا)هل ولو وأْن فيصري كل منهن مع  (ال)لزم ت

خول عىل الفعل ألزموهن ال وجعلوا كل  واحدة مع ال  ،وأال  هال ولوال »فـ  ،للدُّ
 ،(1)«للفعل حيث دخل فيهن  معنى التحضيض وأخلصوهن ،بمنزلة حرف واحد

 .(2)«فتختصُّ باملضارع أو ما يف تأويله ،يض والعرضضلوال( تكون للت ح) »و
خول عىل الفعل (لو)املاُلزمة لـ (ال)وقد وردت  هراو املُهيِّئة هلا للدُّ ين يف يف الز 

  :بدا يف قوله   ،دوضع واحم
ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ  ى ېۉ ې ې ې ﴿ -1

ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ
 .[118البقرة: ] ﴾ی

وهي أهتا  ،حرًفا واحدا ُيمل داللة الت حضيضبحت صفأ (لو) (ال)إذ لزمت 
خول عىل الفعل املُضارع ابق «ُيكلِّم» :للدُّ  (لو)ىل ع (ال)فلوال دخول  .يف املوضع الس 

 .لتحمل داللة الت حضيض وتدخل عىل الفعل املُضارع (لو)ما ُهيِّئت 
ا  خول (أنْ )و (هل)املاُلزمة لـ (ال)أم  فلم ترد يف عىل الفعل املُضارع  املُهيِّئة هلام للدُّ

هراوين  .الز 
 
 

 
 

 

                                       
 (.2/234ل يف النحو، ابن الِّساج )األصو :-اأيًض  -ظروين(، 3/115) الكتاب، سيبويه )1(
 (.1/451مغني اللبيب، ابن هشام األنصاري ) )2(
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 احلرف امُلهيئ اخلامس: إنَّ 

أو  ،ن هلا حكم املبتدأ يف احلديث عنهاألن يكويِّئها عىل الن كرة فته (إن  )تدخل 
ث عنها بحديٍث ِمن بعِدها ا مم»فـ ،بمعنى آخر هُتيِّيء الن كرة وجتعلها صاحلة ألن ُيد 

 ،الن كرة وتصِلُحها ألن يكون هلا حكُم املبتدأ هُتيِّيءُ تصنَُعه إن  يف الكالم أن ك َتراها 
  :-ُملع البسيط-ومثاُل ذلك قوله  .بعِدها ديٍث منأعني أن تكون ُُمّدثا عنها بح

 .(1)(ونِ ــوخبــَــَب البــازِل األُمـ            إن  ِشــــــــواًء وَنْشـــــــــَوًة )     
ة املعنى معها           :فقلَت   «إن  »ثم  إّنك إن جئَت هبا من غرِي  ،قد َترى حسنَها وصح 

فإِْن كانِت النكرُة موصوفًة  .مل يكن كالًما (...ناألمولبازِل ِشواء  ونشوة  وخبُب ا)
نئٍذ يأحسَن وترى املعنى ح (إن  )وكانت لذلك تصُلُح أن ُيبتدأ هبا فإنك َتراها مع 

ة ح   أفال ترى إىل قوله: ،وأمَكن َأوىل بالصِّ
 .(2)ـانســ باإلحلزمـــان َُيُــــمُّ             يلفُّ شملـي بُسعـدى   إن  دهـًرا        

دهر صالح أن  دهر يلفُّ شميل بُسعدى) :ليس بخفي وإن كان يستقيم أن تقول
 دت إىل قوله:موكذلك ليس بخفي أن ك لو ع ،(ليس احلاالن عىل سواء

 .(3)ـــكعـــن جوابـــي شغلـ          ــا    ــــــإن  أمـــــــــــًرا فادًحـ
ن الذي أنت واجده لطالوة حلسن والعدمت منه ا (إن  )فأسقطت منه  والت مكُّ

ـا ملا كانت موضوعة »و ،(4)«ووجدت ضعًفا وفتوًرا ،ناآل سـرُّ ذلك هـــــو أهن 
 ــرم اغتفر دخوهلا عىل الن كرات وهي أهتا للحديثالبتدائي ة ال جــالتأكيـــد اجلُملة

                                       
، األمون: الناقة تاسعةوالبازل من اإلبل الذي تناهت قوته يف السنة ال ،البيت لسليمى بن ربيعة التميمي )1(

 .(2/13)تربيزي ديوان احلامسة، الرشح  ،(1/798)اخللق،وهو يف رشح ديوان احلامسة، املرزوقي  املوثقة
 .(163ص)وهو يف ديوانه  ،البيت لعمر بن أيب ربيعة )2(
رشح  ،(1/648البيت ألم السليك بن السلكة ترثي ولدها، وهو يف رشح ديوان احلامسة، املرزوقي ) )3(

 .(1/380)احلامسة، التربيزي  انديو
 (.321-032دالئل اإلعجاز، اجلرجاين، ص) )4(
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 .(1)«اـهـعن
اخلة عىل الن كرة (إن  )وقد وردت    ون هلا حكم املبتدأ يف ألن يك يِّأهتافه الد 

هراوين يف موضع واحد  :ظهر يف قوله  ،احلديث عنها يف الز 
ڀ  پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ ﴿ -1

 .[146]البقرة: ﴾ڀ ٺ ٺ
وهي أهتا  (فريقا منهم) :عىل الن كرة املوصوفة (إن  )إذ دخل احلرف الن اسخ 

 (إن  )مع  (فريًقا)فالن كرة  ،بتدأ يف احلديث عنهاحكم املون هلا وصل حتها ألن يك
ة ح   ةعدمت منه احلسن والطالو (إن  )وإن سقطت  .أحسن واملعنى معها أوىل بالصِّ

ة املعنى فيها. ،ووجدت ضعًفا وفتوًرا   وال يظهر حسنها وال صح 
اخلة عىل الن كرة غري املوصوفة (إن  )ومل ترد   ن.هراوييف الز   الد 

 
 
 

 
 
 

 

                                       
 .(2/117) لّطراز، العلويا )1(
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 احلرف امُلهيئ السَّادس: ال النَّافية للجنس 
عىل  (افية للجنسالن  ال )ل ومن ثم  تدخ ،(إن  )عمل  (ال الن افية للجنس)تعمل 

أو بمعنى  ،الن كرة فتهيِّئها وجتعلها صاحلة ألن يكون هلا حكم املبتدأ يف احلديث عنها
ث عنها بحديٍث ِمن بعِدهان كرة يء الآخر هُتيِّ  فَّتى حسنها  ،وجتعلها صاحلة ألن ُيد 

ة املعنى معها  ًما. كن كال( مل يال الن افية للجنس)وإن جاءت الن كرة من غري  ،وصح 
اخلة عىل الن كرة (ال الن افية للجنس)وقد وردت  فهيِّأهتا وأصلحتها ألن يكون  الد 

هراوين يف اثنني وعَّشين موضعا عنها يفاحلديث هلا حكم املبتدأ يف   منها:  ،(1)الز 
ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ -1

 .[71]البقرة: ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ
وهي أهتا وصل حتها ألن  (شية) :داخلة عىل الن كرة (الالن افية للجنس)إذ أتت 

ث عنها ويكون هلا حكم املبتد ة املعنى فيهار حسنفيظه ،أُُيد  وإن جاءت  .ها وصح 
ة املعنى فيها (ال الن افية للجنس)من غري  (شية)الن كرة   ،ال يظهر حسنها وال صح 

 .ووجدت ضعًفا وفتوًرا
 
 
 

 
 

                                       
، (موضعان) 233، 230، 229)موضعان(، 203، 197، 182، 173، 158، 71، 2 :البقرة]  ينظر: )1(

 . [160، 25، 9، آل عمران 256، 249، 240 ،)موضعان(236، 235، 234
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 احلرف امُلهيئ السَّابع: البـاء
ليؤذن أو ليهيئ بتعلُّق الكلمة بام  (ليس)يف خرب  (الباء) :يدخل حرف اجلر   

د  ،ا قام مقامهقبلها من فعل أو م أن   :َأحدها :بالباء لثالثة أوجه (ليس)خرب »إذ ُيؤك 

لث اين: وا ،ما جاءين من أحد :يف قولك (ِمنْ )وهلذا زيدت  ،قويالكالم إذا زيد فِيه 

ا بإَزاءِ  بتعلُّق الكِلمة  ُيؤذنول حرف اجلّر أن  دُخ  :والث الث ،(إنّ )يف خرب  (الالم) أهن 

وكالمها قد  ،وَلو حذفه لكان مرُفوعا أو منصوًبا ،باَِم قبلَها من فعل َأو َما َقاَم مَقامه

 .(1) «هو بخالف حرف اجلرّ ُيذف عامله ويبقى 

اخل يف خرب  (الباء)وقد ورد حرف اجلر    ليؤذن أو ليهيئ بتعلُّق الكلمة  (ليس)الد 

هراوين يف مخسة مواضع فعل بام قبلها من   :منها ،(2)يف الز 
 [.182]آل عمران:  ﴾ڦ ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ -1
ۈ ۈ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ﴿ -2

ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ائ ائ ۅ  ٴۇ ۋ ۋ
 .[189البقرة: ] ﴾ەئ      ەئ

ائد:     اخل يف خرب  (الباء)إذ أتى حرف اجلر الز  االسم » :ليهيئ بتعلُّق (يسل)الد 

ل «ظالم :الن كرة يف املوضع  «..أن تأتوا البيوت» :املؤول واملصدر ،يف املوضع األو 

فلوال دخول حرف اجلر:  .«ليس :الن اقص الن اسخ الفعل» :الث اين بام قبلهام من فعل

خول عىل الفعل ليس( ما هتي أ االسم الن كرة وال املصدر املؤول ل)يف خرب  «الباء» لدُّ

 .(ليس) :الن اقص قبله

اخل يف خرب  (الباء)وُيلحظ عىل مواضع حرف اجلر     ليؤذن أو ليهيئ  (ليس)الد 

هر لبتعلُّق الكلمة بام قبلها من فع املُهّيئة  (الباء)اوين تنّوع ما بعد الواردة يف الز 

                                       
 (.173)اللباب يف علل البناء واإلعراب، العكربي، ص )1(
 .[182، 66، آل عمران 189، (موضعان)113 :البقرة :ينظر] )2(
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اخلة يف خرب   بني: ،(ليس)الد 

ل.كام يف ال ،االسم الن كرة - اهد األو   ش 

ل - اهد الثاين ،املصدر املؤو   .كام يف الش 

أو ليهيئ ليؤذن  (ما العاملة عمل ليس)يف خرب  (الباء) :كام يدخل حرف اجلر  

اخل  (الباء)وقد ورد حرف اجلر ،و ما قام مقامهة بام قبلها من فعل أبتعلُّق الكلم الد 

هراوين يف ثالثة  بام قبلها من فعل ليؤذن أو ليهيئ بتعلُّق الكلمة (ليس) يف خرب يف الز 

 منها:  ،(1)عَّش موضًعا
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ﴿ -1

ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
 .[ 144لبقرة: ] ا ﴾ ۅ ۉ ۉ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ

 [.8بقرة:]ال ﴾ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڤ ڤ﴿ -2

ائد ليهيئ  (ما العاملة عمل ليس)اخل يف خرب الد   (الباء) :فقد ورد حرف اجلر الز 

ابقني بام قبلهام من فعل  «ومؤمنني ،غافل» :بتعلُّق االسم الن كرة يف املوضعني الس 

ما العاملة )خرب يف  «الباء» فلوال دخول حرف اجلر: .«ماالعاملة عمل ليس» :ناقص

خول عىل الفعل الن   (ليس عمل ما العاملة عمل » :اقص قبلهما هتي أ االسم الن كرة للدُّ

 .«ليس

اخل يف خرب  (الباء)وُيلحظ عىل مواضع حرف اجلر      (ما العاملة عمل ليس)الد 

هراوين الو بتعلُّق الكلمة بام قبلها من فعل ئليُهيِّ   (الباء)تنّوع ما بعد اردة يف الز 

اخلة يف خرب )ما العاملة عمل ليس  بني: ،(املُهيِّئة الد 

ل. ،من فعل ثالثي اسم فاعل - اهد األو   كام يف الش 

اهد الث اين ،اسم فاعل من فعل غري ثالثي -  .كام يف الش 

                                       
  .[99، 78آل عمران ، 167، 149)موضعان(، 145، 144 ،140، 102، 96، 85، 74، 8البقرة: ]ينظر:  )1(
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 احلرف امُلهيئ الثَّامن: الالم امُلوطِّئة 
 ،فُتهيئ اجلواب للقسم املذكور قبلها (إنْ )ط وطِّئة عىل حرف الَّش  تدخل الالم امل

هن ملعرفة جواب وتدلُّ عىل أن  اجلُملة املُتأّخرة  ،الَقسم أو بمعنى آخر هُتيِّيء الذِّ
رة بالم أخرى ى  ،(1)رطـهي جواب للقسم وليست جواًبا للش   ،املُصد  وُتسم 

 بلها.بعدها مبني عىل قسم قلإليذان بأن  ما  -أيًضا- ُمؤذنةـبال
إذا كان للمقسم عليه جواب رَشط ُمسَتقبل مسبوق بقسم ملفوظ أو ُمَقّدر »فـ

جب حب خب  ﴿ :نحو ،(الم مفتوحة)َأو غريها بـ (إِنْ )اة الَّّشطي ة ُقرنت األد
ا وط أت  ،[53]النُّور:  ﴾ مب ىب يب جت ى املُوطِّئة ألهن  وهذه الالم ُتسم 
ا آذنت بأن اجلواب بعدها  واملُؤذنة ،لهمهدته  :َأي ،ر قبلهااجلواب للقسم املذُكو ألهن 

ط وجيوز حذفها ما دام مل  ،علمت بذلكأ :َأي ،مبنّي عىل قسم قبلها ال عىل الَّش 
 .(2)«فإن ُحذف مل ُتذف غالبا لتدل  عليه ،ُيذف    القسم

ا ُموطِّئة للقسم فيه جتو»          :ط ئة جلوابه كقولهوإن ام هي ُمو ،زوقول املُعربني إهن 
 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿
طوإن ام اجلواب  ،وليست جوابا للقسم ،[12 :احلَّش] وجيمع هذه  ،ما يأيت بعد الَّش 

ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿ :-تعاىل –وقد اجتمعا يف قوله  ،الم اجلواب :األربعة املُتأّخرة قولك
رجواب القسم ا (نسفعا) :وقوله ،ُمؤذنة (لئن)فالالم يف  ،[15العلق ] ﴾ې   ،ملُقد 
 .(3) «واهلل لنسفعن   :تقديره

اخلة ــعىل ح وقد وردت الالم املُوطِّئـة الد  ـواب اجلـلتُهيئ  (إنْ )ــرط ــرف الش 
هراوين يف مخسة مواضع قبلها للقسم املذكور   :منها ،(4)يف الز 

                                       
 (.2/503)النحو الوايف، حسن  ينظر يف هذا املعنى: )1(
 (.1/173حاشية الصبان، ):-اأيًض –وينظر (، 2/492السيوطي )، مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع )2(
 (.4/338م القرآن، الزركيش )الربهان يف علو )3(
 .[158، 157، آل عمران (موضعان)145، 120 :البقرة ]ينظر:  )4(
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ  ٱ﴿ -1
 .[012 قرة:]الب﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ٿ ٿ

                                                خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث جب حب﴿ -2
 .[157:آل عمران] ﴾مث 

ط  ط  (إنْ )إذ دخلت الالم املُوطِّئة عىل حرف الَّش  املتلو بُجملة فعل الَّش 
ابقني يف املو (وقتلتم ،اتبعت) هن ملعرفة جواب الَقسملُتهضعني الس  وتدلُّ  ،يئ الذِّ

ملغفرة من اهلل..( مها جواب و ،من اهلل من ويلما لك ) :عىل أن  اجلُملتني املُتأّخرتني
ط ط  .للقسم وليست جواًبا للَّش  ما  (إنْ )فلوال دخول الالم املُوطِّئة عىل حرف الَّش 

 املذكور.هتي أ اجلواب للقسم 
اخلة حظ عىل مواضع الالم اوُيل ط ملُوطِّئة الد  لتُهيئ اجلواب  (إنْ )عىل حرف الَّش 

هراوين ما يأيت: قبلها للقسم املذكور  الواردة يف الز 
كام يف  ،جميء مُجلة جواب القسم غري ُمقَّتنة بالالم الواقعة يف جواب القسم -

ل. اهد األو   الش 
اهد  ،قسمم الواقعة يف جواب الجميء مُجلة جواب القسم ُمقَّتنة بالال - كام يف الش 
 .الث اين
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 ع: الفاء الرَّابطة جلواب الشَّرط احلرف امُلهيئ التَّاس
ط عىل اجلُملة التى بعدها فُتهيِّئها ألن تكون  ابطة جلواب الَّش  تدخل الفاء الر 

ط   جواًبا  ب بنفسها ألن  ة مل تكن صاحلة للجواغري فعلي  »فاجلُملة إن كانت  ،للَّش 
ط إن ام يقتيض فعلني قتضيات أداة فام ليس فعال ليس من م ،رشًطا وجزاء :الَّش 

ط حت ى يدل اقتضاؤها عىل أن ه اجلزاء فجعلوا الفاء رابطة  ،فال ُبد  من رابطة ،الَّش 
ا للتعقيب ا ا ،ألهن  ط بتلك اجُلملة عىل أهن  بب يف فهذا هو الس   ،جلزاءفيدل تعقيبها الَّش 

 .(1)«تعاقب الفعل والفاء يف باب اجلزاء
وهـو  ،حيـث ال يصـلح ألْن يكـون رشطـاذلـك و (2)وتأيت الفـاء رابطـة للجـواب

 :ُمنحرِص يف ستِّ مسائل
 أْن يكون اجلواب مُجلة اسمي ة... إحداها: -
 ...وهي التي فعلها جامد ،أْن تكون فعلي ة كاالسمي ة الثَّانية: -
 يكون فعلها إنشائيًّا... أنْ  الثَّالثة: -
 أْن يكون فعلها ماضًيا لفًظا ومعنى... الرَّابعة: -
 أْن تقَّتن بحرف استقبال... اخلامسة: -
در... والسَّادسة: -   (3) أْن تقَّتن بحرف له الص 

ة معــــان جتمع بني: ال ر النُّحــــاة أن  هــــذه الفــــاء هلا عد  ببيوُيقرِّ بط الس   ،ر 

تيبوالس   كيز ،(4)ببي ة، والَّت  ملُستمع إلفات انتباه ا :أي ،كام تعطي معنى اإللفات والَّت 
                                       

 .(4/300)الربهان ىف علوم القرآن، الزركيش  )1(
حلاجب (، اإليضاح يف رشح املفصل، ابن ا185اجلُمل يف النحو، الزجاجي ص) يف: ينظر تفصيل ذلك )2(

(، رشح األشموين عىل 277-1/276ابن هشام األنصاري )(، مغني اللبيب، 502 -2/248الن حوي )
لغة ، ال(2/123(، حاشية اخلرضي عىل ابن عقيل، اخلرضي )20-2/19ألفية ابن مالك، األشموين )

 (.215حسان، ص)ومبناها، العربية معناها 
 (.277-1/276مغني اللبيب، ابن هشام األنصاري ) ينظر: )3(
 (.66لداين يف حروف املعاين، املرادي، ص)اجلنى ا ذا املعنى:ينظر ىف ه )4(
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كيز ألن  » ،وتركيز فكره عىل معنى مُجلة اجلواب وإن ام خُيتار معنى اإللفات والَّت 

ط يأيت بُجملتني ث بأسلوب الَّش  داث ينتقل من أحداث أوالمها إىل أح ،املُتحدِّ

ًقا الث انية عىل األوىلرابطا  ،ثانيتهام ث بأنامط هذه القضي ة ،بني اجلُملتني ُمعلِّ  واملُتحدِّ

ز عىل معنى اجلُملة الث انية  ،إن ام يعرب معنى اجلُملة األوىل وال ُيبدي هلا اهتامًما هبا لرُيكِّ

كيز  هذه مم ا يدّل عىل أن   ،ولذلك فإن  نوعيات مُجلة اجلواب كلها ُتثري االهتامم والَّت 

كيز.. ط تدلُّ عىل اإللفات والَّت  ولوال » ،(1) «الفاء التي تقَّتن بُجملة جواب الَّش 

 .(2)«ال يظهر بينها اتصال ،الفاء الرابطة لكان الكالم مُجَال مفككة

ط املُهيِّئة لوقوع اجلُملة التي بعدها جوابً      ابطة جلواب الَّش  ا وقد وردت الفاء الر 

هر ط يف الز   :منها ،(3)اوين يف أربعة وتسعني موضًعاللَّش 

 ۀڻ ڻ ۀڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ -1
 [. 81البقرة:  ]﴾ ہہ  ہ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ -2
ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ  ڈڈ

 .[ 272: بقرةال ] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ 
 .[ 192: بقرةال ] ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿ -3

                                       
 (.276اجلملة الَّشطية عند اهلذليني، بركات، ص) )1(
 (.536-3/535النحو الوايف، حسن ) )2(
 158 موضعان(،)137، 117، 108، 81، 62، 38، (موضعان)26 ،24، 23 :البقرة] ينظر: )3(

، 191 ،186، (وضعان)م185)موضعان(، 184، 182، 181، ()موضعان178 ،173)موضعان(، 
، 220، ()موضعان 215،  211، 209، 200، 198 ،197، (مواضع 4) 196، 194، 193، 192
موضعان(، )233، 232 موضعان(،) 231موضعان(،) 230موضعان(، ) 229، 227، 226، 222
 275 ،272)موضعان(،  271، 270، 269،  256)موضعان(،  249، 240، ()موضعان239، 237

، 47، 32، 31، 28، 19، 7 :،  آل عمران283مواضع(،  4) 282، 280)موضعان(،  279موضعان(، )
  .[192، 186، 179موضعان(، )160، 159، 144، 107، 97، 94، 82، 76، 64، 57، 56
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ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿-4
 .[ 173: بقرةال ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ  ں ڻ ڻڻڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ى  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې﴿-5
                     ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ى ائ ائ ەئ

 [. 28آل عمران:  ]
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ٴۇۆ ۆ ۈ ۈۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ﴿-6

 ﴾ۈئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 [.619من البقرة: ]
خب مب ىب يب جت حت  حبی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبىئ ی ﴿ -7

 .[230]البقرة:  ﴾خت مت ىت يت جث مث ىثيث حج مج جح مح جخ حخ
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ -8

 ﴾ک ک ک ڑڑ  ژ   ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڍڌ ڌ

 .[144عمران:  آل]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ  ﴿ -9
                                     ٹ ٹ ڤ ڤ  ٹٿ ٿ ٹ ٿٿ  ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ

 .[123من ]البقرة: ﴾ڤ
وئ  ائ ائ ەئ ەئ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴿ -10

 .[ 23البقرة:  ]  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ ڀ ٺ ڀ ڀ﴿ -11

 .[923]البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ
ک  ژ ڑ ڑڈ ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ -12

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں  ک ک کگ گ گ گ
 [.232]البقرة:  ﴾ہ          ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
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ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڑ ڑ ک ک ک  ﴿-4
 .[ 173: بقرةال ] ﴾ڻ ۀ ۀ ہ  ں ڻ ڻڻڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ى  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې﴿-5
                     ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ى ائ ائ ەئ

 [. 28آل عمران:  ]
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ٴۇۆ ۆ ۈ ۈۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ﴿-6

 ﴾ۈئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

 [.619من البقرة: ]
خب مب ىب يب جت حت  حبی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبىئ ی ﴿ -7

 .[230]البقرة:  ﴾خت مت ىت يت جث مث ىثيث حج مج جح مح جخ حخ
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ -8

 ﴾ک ک ک ڑڑ  ژ   ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڍڌ ڌ

 .[144عمران:  آل]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ  ﴿ -9
                                     ٹ ٹ ڤ ڤ  ٹٿ ٿ ٹ ٿٿ  ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ

 .[123من ]البقرة: ﴾ڤ
وئ  ائ ائ ەئ ەئ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴿ -10

 .[ 23البقرة:  ]  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ ڀ ٺ ڀ ڀ﴿ -11

 .[923]البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ
ک  ژ ڑ ڑڈ ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿ -12

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں  ک ک کگ گ گ گ
 [.232]البقرة:  ﴾ہ          ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
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ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ﴿ -13
 .[ 160] آل عمران:  ﴾ڑ ڑ ک ک ژژ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ﴿ -14
 .[38]البقرة:  ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ

ط التي ُتمل دالأت فقد هي   ابطة جلواب الَّش  كيز الفاء الر  لة اإللفات والَّت 
تيب لوقوع اجلُمل التي بعدها اهلل  إن   ،ألنفسكم ،أولئك أصحب اجلن ة ...) :والَّت 

لن  ،ال ُتل له ،فام استيِّس من اهلدى ،ليس من اهلل يف يشء ،ال إثم عليه ،غفور رحيم
 ،وهنال تعضل ،رجاال أو ركبانا ،أتوا بسورة من مثله ،فقد ظلم نفسه ،شيئا يرض اهلل

ط (تبع هداي فال خوف عليهم ومن ،..من ذا الذى ينرصكم  يف املواضع  جواًبا للَّش 
ابقة ط ما ُهيِّئت اجلُمل التي بعدها ألن تكون  .الس  ابطة جلواب الَّش  فلوال الفاء الر 

ط   .يظهر بينها اّتصال ال ،الم مُجال ُمفككةولكان الك ،جواًبا للَّش 
ط املُهيِّئة لوقوع اجلُملة التي بعدها وُيلحظ عىل مواضع الفاء ا ابطة جلواب الَّش  لر 

ط ط الت الية هلا جواًبا للَّش  ع مُجل جواب الَّش  هراوين تنوُّ  :بني ،الواردة يف الز 
ل. ،اجلُملة االسمي ة  - اهد األو   كام يف الش 
اهد الث اين ،ذوفة املُبتدأاجلُملة االسمي ة ُم -  .«ألنفسكمفهو » :قديروالت   .كام يف الش 
اهد الث الث. ،(إن  )اجلُملة االسمي ة املنسوخة بـ -  كام يف الش 
ابع. ،(ال الن افية للجنس)اجلُملة االسمي ة املنسوخة بـ - اهد الر   كام يف الش 
رة بـاجلُملة الفعلي ة املُص- اهد اخلامس. ،(فعل جامد)د   كام يف الش 
ادس. ،(ما الن افية)ملسبوقة بـاجلُملة الفعلي ة ا - اهد الس   كام يف الش 
ابع. ،(ال الن افية)اجلُملة الفعلي ة املسبوقة بـ - اهد الس   كام يف الش 
اهد الث   ،(لن الن افية)اجلُملة الفعلي ة املسبوقة بـ -  امن.كام يف الش 
اهد الت   ،(قـد)علي ة املسبوقة بـاجلُملة الف -  اسع.كام يف الش 
رة بـ - اهد العارش. ،(فعل أمر)اجلُملة الط لبي ة املُصد   كام يف الش 
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رة بـ - اهد احلادي  ،فعل أمر ُمذوف مع فاعله()اجلُملة الط لبي ة املُصد  كام يف الش 
 .«..رجاال فصلُّوا» :عَّش. والت قدير

رة بـاجلُملة الط   - اهد ا ،(هني)لبي ة املُصد   لث اين عَّش.كام يف الش 
رة بـ - اهد الث الث عَّش. ،(استفهام)اجلُملة الط لبي ة املُصد   كام يف الش 
طي ة - ابع عَّش. ،اجلُملة الَّش  اهد الر   كام يف الش 

ابطة جلو (إذا الفجائي ة)كام تقوم  ط مقام الفاء الر  اجلُملة االسمي ة فتهيِّيء اب الَّش 
 (إذاالفجائي ة)ومل ترد  ،(1)-أيًضا–ط، وتفيد الت عقيب بعدها ألن تكون جواًبا للَّش  

هراوين. ط يف الز   املُهيِّئة للُجملة االسمي ة بعدها ألن تكون جواًبا للَّش 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .(4/301)الربهان يف علوم القرآن ، الزركيش  ينظر: )1(
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 الفصيحة احلرف امُلهيئ العاشر: الفاء 
رة قبلهـا أو بمعنـى  الفصيحة عىل ما بعدها لُتؤذن ولُتهيئتدخل الفاء  بُجملة ُمقـد 

ـ)آخر هُتيِّيء للكشف عن املحذوف قبلهـا:  كيـب الش  كيـب  ،(رطيـالَّت  إذ ُُيـذف الَّت 

ـ) :رطي كامالـالش   ـ ،رطـحرف الش  ويـدلُّ عليـه  ،(1)(ومُجلـة اجلـواب ،رطـومُجلـة الش 

ياق والفا ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ :لـه تعـاىلنحو قو »  ،ء الفصيحةالسِّ
جـواب رشط  (فاعبدون) :أالترى أن  الفاء يف قوله ،[65 :كبوتالعن] ﴾ چ چ

إن  أريض واسعة فإْن مل ختلصوا يل العبـادة يف أريض فاخلصـوها  :ألن  املعنى ،ُمذوف

ط وُعوِّض عن حذفه تقديم املفعول مع إف ،يف غريها ادة تقديمه معنـى ُثم  ُحذف الَّش 

 .(2)«تصاص واإلخالصاالخ

ـــه تعـــاىل  :األعـــراف] ﴾ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ﴿ :ونحـــو قول

يف الت لخـيص أن  املحــذوف قــد يكـون مُجلــة ســببا  » ،رب فانبجســتـفضـ :، أي[160

ر: فـإْن رضبـت هبـا فقـد »نحو:  ،ملذكور ر فرضبه هبا، وجيـوز أن ُيقـد  فانفجرت إْن ُقدِّ

عد: وظا ،انفجرت ـاقال الس  ف أن  تسـميتها فصـيحة إن ـام هـي هر كالم صاحب الكش 

 ،وظاهر كالم املُفتاح عىل العكس ،وهو أن يكون املحذوف رشًطا ، الت قدير الث اينعىل

 ة مـن املجـازـها حينئـٍذ فصيحــتـسميـ.. وت ،نـريـة عىل    الت قديـحـا فصيـهـ إن :لـيـوق

 .(3) «يلـقـالع

ودل ت  ،نت وكشفت عن املحذوفأي: بي   ،ا أفصحتألهن   فاء الفصيحةوُسميت 

ا ، ما نشأ عنهعليه وعىل ر-أحيانا-وألهن   .(4)«ُتفصح عن جواب رشط ُمقد 
                                       

(، رشح 133م واملنثـور، اجلـزري، ص)عة املنظـوم مـن الكـالاجلامع الكبري يف صـنا يف: ينظر تفصيل ذلك )1(
 (.3/636)(، النحو الوايف، حسن 154-2/153)الترصيح، األزهري 

 (. 133)زري، صاجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور، اجل )2(
 (.154–2/153رشح الترصيح، األزهري، هامش ) )3(
 .(3/366حو الوايف، حسن، هامش )الن )4(
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 وقد وردت الفاء الفصيحة املُهيِّئة مع ما بعدها للكشف عن املحذوف قبلها:
طي) كيب الَّش  هراوين يف ست ة وثالثني موضًعا (الَّت    :منها ،(1)يف الز 

 ﴾ڱ ں ڱ ڱڱ  ڳک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿-1

 .[ 206البقرة:  ]
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿-2

ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ 
البقرة:  ] ﴾ڑ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڑ

258 ]. 

ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ  ﴿-3
ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڎ ڎ ڈڈ

 .[06]البقرة:  ﴾ڳ ڳ ڳ
ک  ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿-4

 .[08]البقرة: ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  ک ک کگ
 .[51:آل عمران]  ﴾ې ى ىې ېۅ ۉ ۉ ې ﴿-5
 .[ 60آل عمران:  ] ﴾ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۇ ۆ ۆ﴿-6
پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻ پ پ پ ٻٱ ٻ ٻ﴿-7

ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ٿ ٿ ٿ ٹٺ ٺ ٺٺ ٿ 
 .[197]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ

ر قبلها إذ أتت  الفاء الفصيحة التي ُتمل داللة اإلفصاح والعطف عىل ُمقد 
مس ،حسبه جهن م) :لُتهيىء اجلُمل التي بعدها انفجرت منه اثنتا  ،..إن  اهلل يأيت بالش 

                                       
، 185 )موضعان(، 184موضعان(، )178، 175، 173، 132، 86، 85، 80، 60 :لبقرةا ] ينظر: )1(

، 258، 256موضعان(،  ) 249، 235، (مواضع 3) 229، 222، 206، 197، 196، 194، 187
 .[179، 137، 123، 106، 60، 53، 51، 50آل عمران  ،282، 592
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 فمن فرض فيهن   ،مَّتينال تكن من امل ،اعبدوه ،لن خُيلف اهلل عهده ،عينا عَّشة
.. طي ة)ملحذوف قبلها: للكشف عن ا (احلج  اكيب الَّش  إذا  ،فإن فعل ذلك ... :الَّت 

عي كذبً كنت قادرً  ذتم عند اهلل عهدً  ،فإن رضبت هبا.. ،.ا..ا كام تد  إذا  ،ا..إذا اخت 
 ضعإذا علمتم ذلك...( يف املوا ،..إذا علمت هذا وقد علمته ،شئتم حسن املصري..

ابقة ا ُهيِّأت اجلُمل التي بعدها للكشف عن جميء الفاء الفصيحة مفلوال  .الس 
طي) املحذوف: كيب الَّش    قبلها. (الَّت 

الواردة وُيلحظ عىل مواضع الفاء الفصيحة املُهيِّئة للكشف عن املحذوف قبلها      
ع اجلُمل الت الية للفاء الفصيحة هراوين تنوُّ  :بني ،يف الز 

ل. كام ،ملة االسمي ةاجلُ  - اهد األو   يف الش 
اهد الث اين. ،اجلُملة االسمي ة املنسوخة -  كام يف الش 
رة بفعل ماض - اهد الث الث. ،اجلُملة الفعلي ة املثبتة املُصد   كام يف الش 
رة بفعل ُمضارع - ابع. ،اجلُملة الفعلي ة املنفي ة املُصد  اهد الر   كام يف الش 
اهد اخلامس.كام يف ا ،لة األمرمُج  -  لش 
اهد السادس. ،ة الن هيمُجل -  كام يف الش 
طي ة - ابع. ،اجلُملة الَّش  اهد الس   كام يف الش 
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 اخلامتة
ف َمْن نحـــــاه فــــــه  ،احلمـد هلل الـذي شـر  رب ـه وُأصيلِّ وأسلِّـم عىل َمـــــــْن رش 

ا بعد ،فـــــاهفاصط  ،أم 

 وصَّل إليها البحث:تفمن النَّتائج اليت 

هراوين بني -1 ع احلروف املُهيِّئة الواردة يف الز  ر نون الت ثنية ) :تنو  أو مجع املُذك 

امل الفاء  ،الالم املوّطئة ،الباء ،ال الن افية للجنس ،إن   ،ال ،تاء الت أنيث ،ما ،الس 

ط ابطة جلواب الَّش   .(الفاء الفصيحة ،الر 
امل ُُييئ لإلضافة.ة أف نون الت ثنيحذ -2 ر الس   و مجع املُذك 
ط  (وأين ،كل)عىل  (ما)دخول  -3 خول عىل مُجلة فعل الَّش  ُُييئ كل منهام للدُّ

ط بعدها. ة بُجملة جواب الَّش   املتلو 
خول عىل اجلُملتني:  (وبئس ،نِعمَ )عىل  (ما)دخول  -4 ُُييئ كل منهام للدُّ

 . (سمي ة والفعلي ةاال)
خول عىل اجُلملة الفعلي ة (إن  )ُُييئ  (إن  )عىل  (ام)ل دخو -5  .للدُّ
خول عىل الفعل املايض (مل الن افية)ُُييئ  (مل الن افية)عىل  (ما)دخول  -6    .للدُّ
خول عىل اجُلملتني: )االسمي ة     (الكاف)ُُييئ  (الكاف)عىل  (ما)دخول  -7 للدُّ

 . (والفعلي ة
طي ة)ُُييىء  (طي ةالَّش   إنْ )عىل  (ما)ول دخ -8 لدخول نون الت وكيد عىل  (إْن الَّش 

ط.   فعل الَّش 
ثا. (تاء الت أنيث املفتوحة)دخول  -9  عىل الفعل ُُييئ ملجيء املُسند إليه ُمؤن 

را. (تاء الت أنيث املربوطة)دخول   -10  عىل العدد ُُييئ ملجيء املعدود ُمذك 
خ (لو) ُُييئ (ول)عىل  (ال) دخول  -11  .ول عىل الفعلللدُّ
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ث عنها  (للجنس وال الن افية ،إن  ) دخول  -12 عىل الن كـرة ُُييئ الن كـرة ألن ُُيد 
 بحديٍث من بعِدها.

وخرب ما العاملة عمل ليس( ُُييئ بتعلُّق الباء  ،خرب ليس)دخول الباء ىف   -13
 بام قبلها من فعل.

هن ملعرفة جواب ُُييئ الذِّ  (إنْ )ط دخول الالم املوطِّئة عىل حرف الَّش    -14
رة بالم أخرى ،الَقسم هي جواب  ،ويدلُّ عىل أن  اجلُملة املُتأّخرة املُصد 
 .للقسم

ط عىل اجلُملة التي بعدها ُُييئ لوقوع   -15 ابطة جلواب الَّش  دخول الفاء الر 
ط.  اجلُملة التي بعدها جواًبا للَّش 

رة قبلها أو  ها ُُييئ لوجود مُجلةعدملة بدخول الفاء الفصيحة عىل اجلُ   -16 ُمقد 
طي) :بمعنى آخر ُُييئ للكشف عن املحذوف قبلها كيب الَّش   .(الَّت 

 

 أن جيعله خالًصا لوجهه الكرمي.هللا أسأل 
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 امَلَصاِدر وامَلراِجعفهرس 
 النَّص الذي تقوم عليه الدَّراسة :أوَّل

 آن الكرمي.القر  -1
 راجعاملصادر وامل :ااثنيً 

أبو ُممد  :ُتيقق ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،، السيوطياإلتقان يف علوم القرآن -2
 م. 1985 ،دار الَّتاث ،، القاهرة3ط:  ،الفضل إبراهيم

رجب عثامن د. :ُتقيق ،أبو حيان، أبو حيان األندليس ،ارتشاف الضرب من لسان العرب -3
 م. 1998  ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،1ط: ،مدُم
 ،4ط:  ،إبراهيم اإلبياري :ُتقيق ،عيل بن احلسني بن عيل الباقويل، ،إعراب القرآن -4

 هـ.1420 ،دارالكتاب العريب ،القاهرة
كامل الدين  ،ابن األنباري ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني -5

 )د.ت(. ،فكردار ال ،دمشق ،(.ط)د ،أبو الربكات
د.موسى  :ُتقيق ،مجال الدين أبو عمرو ابن احلاجب الن حوي، اإليضاح يف شرح املفصل، -6

 .م1982 ،مطبعة العاين ،بغداد ،)د.ط( ،بناي العلييل
 ،احلسني الفتيل عبد :أبو بكر ُممد بن سهل، ُتقيق ،ابن الِّساج ،األصـول يف النحـو -7
 .(تد.) ،ة الرسالةسمؤس ،بريوت ،(د.ط)
د.عمر سليامن  :ُتقيق ،بن عبد اهلل بدر الدين ُممد ،الزركيش ،يط يف أصول الفقهالبحر احمل -8

 م.1992 ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت ،الكويت ،2ط:  ،األشقر
الفضل أبو ُممد  :ُتقيق ،بدر الدين ُممد بن عبد اهلل ،الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن -9

 هـ.1391 ،دار املعرفة ،بريوت ،(د.ط) ،إبراهيم
مؤسسة التاريخ  ،بريوت ،1ط:  ،ُممد الطاهر بن ُممد ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير -10

 م.2000 ،العريب
مصطفى   :نسخ ،خليل بن كيكلدي ،العالئي ،تلقيح الفهـوم يف تنقيح صيغ العمـوم -11

 .هـ1328 ،الشافعي
ين بن األثري ،اجلزري ،واملنثورنظوم من الكالم  يف صناعة املاجلامع الكبري -12  ،ضياء الدِّ

 م.1956 ،مطبعة املجمع العلمي العراقي ،العراق ،)د.ط( ،وآخر ،د.مصطفى جوار :ُتقيق
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    ،أمحد بن شعبان وآخر :خرج أحاديثه ،القرطبي: ُممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن -13
 م.2004 ،فاصمكتبة ال ،القاهرة ،1ط: 

محن بن إسحاق ،نحواجلُمل يف ال -41 د.عيل توفيق  :ُتقيق ،الزجاجي، أبو القاسم عبد الر 
سالة ،بريوت ،5ط:  ،احلمد سة الرِّ  م.1996 ،مؤس 
د.فخر الدين قباوة  :ُتقيق ،احلسن بن قاسم ،املرادي ،اجلىن الداين يف حروف املعاين -15

 م.1992 ،ةلميدار الكتب الع ،بريوت ،1ط:  ،وآخر
مطبعة  ،القاهرة ،)د.ط( ،ُممد اخلرضي ،اخلرضي ،ي على ابن عقيلحاشية اخلضر  -16

 .(د.ت) ،عيسى البايب احللبي
  م.1997 ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1ط: ،ُممد بن عيل ،الصبان ،حاشية الصبان -17
 ،شاكرمود ُممد ُم :تصدير ،ُممد عبد اخلالق ،عضيمة ،دراسـات ألسلـوب القرآن الكرمي -18
 .(د.ت) ،دار احلديث ،قاهرةال ،(د.ط)

 ،القاهرة ،(د.ط) ،ُممود شاكر :ُتقيق ،أبو بكر عبد القاهر ،اجلرجاين ،دلئل اإلعجاز -19
 م. 1992

بريوت،  ،(اهلل، )د.ط عبد بن عمر اخلطاب ربيعـة، أبو أيب ابن ،ربيعة أيب بن عمر ديوان -20
 م.2004دار الكتاب العريب،

دار الكتب  ،بريوت ،1ط:  ،عىل بن ُممد ،األشموين ،ابن مالكوين على ألفية شرح األمش -21
 م.1998 ،العلمية

دار الكتب  ،بريوت ،1ط:  ،خالد بن عبد اهلل ،األزهري ،شرح التصريح على التوضيح -22
  م.2000 ،العلمية

دار  ،وتبري ،(د.ط) ،ُييى بن عيل بن ُممد الشيباين ،التربيزي ،شرح ديوان احلماسة -23
 . (د.ت) ،القلم
دار  ،بريوت ،1 :ط ،أبو عيل أمحد بن ُممد بن احلسن ،املرزوقي ،شرح ديوان احلماسة -24

 م. 2002 ،الكتب العلمية
ُممد  :ُتقيق ،الرمحن عبد اهلل بن عبد ،ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -25

 م. 1980 ،اثدار الَّت ،اهرةالق ،20ط:  ،ُميي الدين عبد احلميد
بريوت، دار ، 2ط: ، ريض الدين ُممد بن احلسن ،االسَّتاباذي ،شرح الكافية يف النحو -26

 م.1982 ،الكتب العلمية
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 ،د.إميل بديع يعقوب :قدم له ،موفق الدين يعيش بن عيل ،ابن يعيش ،شرح املفصل -27
 .م 2001 ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،بريوت، 1ط:
املكتبة   ،بريوت ،1ط: ، احلميد هنداوي د.عبد :ُتقيق ،ةُييي بن محز ،ويالعل ،الط راز -28

 هـ.1423 ،العرصية
عبد اهلل بن احلسني  :ُتقيق ،أبو احلسن عيل بن إسامعيل ،ابن سيده ،العدد يف اللغة -29

 م.1993 ،مكتبة لسان العرب ،(د.م) ،1ط:  ،النارص وآخر
 ،مكة ،1ط:  ،بن عمر بن مساعدأمحد  ،احلازمي ،يةظم األجرومفتح رب الربية يف شرح ن -30

 م. 2010 ،مكتبة األسدي
 ،بريوت ،1ط:  ،عبد الوهاب الكحلة :ُتقيق ،عمر بن ثابت ،الثامميني ،الفوائد والقواعد -31

 م.2002 ،مؤسسة الرسالة
  ،بريوت ،1ط:  ،عبد السالم هارون :ُتقيق ،أبو بَّش عمرو بن قنرب ،سيبويه ،الكتاب -32

 .(د.ت) ،اجليل ردا
مؤسسة  ،(د.م) ،1ط:  ،ُممد بن أمحد ،األهدل، الكواكب الدرية على متممة األجرومية -33

 م.1990 ،الكتب الثقافية
د.عبد  :ُتقيق ،أبو البقـاء عبد اهلل بن احلسني ،العكبـري ،اللباب يف علل البناء واإلعـراب -34

 م.1995 ،فكردار ال ،دمشق ،1ط:  ،اإلله النبهان
عبد اهلل عيل الكبري  :ل ُممد، ُتقيقمجال الدين أبو الفض ،بن منظورلسان العرب ا -53

 م.1981 ،دار املعارف ،القاهرة ،3ط:  ،وآخرين
 ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة ،2ط:  ،متام ،حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها -36

 م.1979
 م.2017، مكتبة شجرة الدر ،ةاملنصور ،1ط:  ،إبراهيم ،ركاتب ،املدخل إىل النحو -37
 ،1ط:  ،عيل بن سلطان ُممد ،املال عيل القاري ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح -38

 م.2002 ،بريوت
 ،أبو ُممد عبداهلل مجال الدين ،ابن هشام األنصاري ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب-39

 م.1991 ،يلدار اجل ،بريوت ،1ط:  ،ح.الفاخوري :ُتقيق
دار  ،بريوت ،(د.ط)جار اهلل أبو القاسم ُممود،  ،الزُمَّشي ،املفصل يف علم العربية -40

 .(د.ت) ،اجليل
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عامل  ،بريوت ،(د.ط) ،ُممد عبد اخلالق عضيمة :ُتقيق ،ُممد بن يزيد :املربد ،املقتضب -41
   .(د.ت) ،الكتب

دار الكتب  ،بريوت ،(د.ت) ،لرمحنا أبوالقاسم عبد ،السهيىل ،النحو يفنتائج الفكر  -42
 م. 1992 ،العلمية

 وما بعدها. 1975 ،داراملعارف ،القاهرة ،3ط:  ،عباس ،، حسنالنحو الوايف -43
 ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،السيوطي ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع -44

 (.د.ت) ،بعة التوفيقيةاملط ،مرص ،(د.ط) ،عبد احلميد هنداوى :ُتقيق
 دورايتطة والالرسائل املخطو  :ااثلثً 

كلية  ،مرص ،رسالة ماجستري ،إبراهيم إبراهيم ،بركات ،اجلملة الشرطية عند اهلذليني -45
 م.1977 ،جامعة القاهرة ،اآلداب

عربية املجلة األردنية يف اللغة ال ،حسني عباس ،الرفايعة ،ظاهرة التَّوطئة يف النَّحو العريب -46
 .114-95م.ص2007 ،(1ع) ،(3)م  ،األردن ،وآداهبا
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ومنصوباتها  ا�سماء  مرفوعات  في  النحوية  (العلل  بعنوان  أطروحتها 
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وكانت  فيصل،  الملك  بجامعة  ا�داب  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصلت   •
أطروحته بعنوان (المسائل النحوية في شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي).
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وكانت  تشرين،  بجامعة    ا�داب    كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصلت   •
أطروحتها بعنوان (ابن خلدون ناقًدا).

• حصلت على درجة الدكتوراه من كلية ا�داب بجامعة البعث، وكانت أطروحتها 
بعنوان (جهود بيئة القيروان النقدية في القرن الخامس الهجري).

E : lrodwan@iau.edu.sa

ا�ستاذ   بكلية ا�داب 
جامعة ا�مام عبد الرحمن بن فيصل

د. ليلى شعبان رضوان

الضرورة الشعرية 
بين الخطأ اللغــوي 
والوظيفة الجمالية

د. نوال عبد الرحمن الحسين


