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  اإلقرار

   :الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوانأنا 
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اوِيروالشَّع طُبِيةٌ( :القُرةٌ ،دراسةٌ صرفيةٌ ،نحويالليد(  

أقر ت اإلشارة ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تم بأن
إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة علمية أو 

  .بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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   القُرطُبِي والشَّعراوِي الكَريمِ في ضوء تَفْسيري القرآنألفاظُ الهداية والضالِل في 
  )دراسة صرفية نحوية داللية(

  إعداد 
  سائد فايز محمود جرار 

  إشراف 
  حسن حامد أحمد .د .أ

  الملخّص

  الِل في إحصائي هذا بحثٌ وصفيوالض الهداية في ألفاظ الكريمِ القرآنتحليلي.  سرد
    ـةالفعلي َل أنمـاطَ الجملـةتناو ثم ،الصرفي حيثُ البناء نالِل موالض الباحثُ ألفاظَ الهداية فيه

في الجانبِ النحوي األلفاظ والجمِل في تلك ةَ للمصادرِ والمشتقاتاإلعرابي والمواقع ،ةواالسمي .
قضايا لفظيةً د الليَل في الجانبِ الدوقضـايا   وتناو ،واألفعاِل والحـروف األسماء ةً، كداللةاللي

   والتّكرار، والتقديمِ والتـأخيرِ، والحـذف ،الليوالتقابل الد ،اللير الدكالتطو ،ةلفظي ةً غيرالليد
احثُ بحثَه وختَم الب. خلَّلَها جداوَل إحصائيةً، ورسوماً وأشكاالً بيانيةً دقيقةً أللفاظ الهداية والضالِل

بخاتمة عرض فيها أهم النتائج الّتي توصَل إليها، وطائفةً من المصادرِ والمراجعِ الّتي سار على 
  . نهجها هذا البحثُ



1 

  مقدمةال

إن الحمد هللا نحمدونستعينُ هه ونستغفرنو ،هشهد أن إال اَهللا ال إله وحده ال شريك له ،
  :وبعد ،هولُسرو هعبد داًمحم أن شهدنو

 معجزةُ اإلسالمِ القرآنفإن أنَ ،الخالدةُ الكريملَزوج ه ة جمعاءاُهللا عزلَّ هدايةً للبشري، 
 هوتميزِ هتفرد في طبيعة البحث أهميةُ وتكمن .القرآنبحثي في  يكون تعالى بأن ُهللاوقد أكرمني ا
عن الدراسات اللغويثُّل في استخدام القرآنفي  ةالّذي اتبعه الباحثُ والمتم من حيثُ المنهج ،

 ألفاظُ(،القرآن نم محددة في ألفاظ فهو بحثٌ والرسومِ البيانية في البحثالجداول اإلحصائية 
هاوتناولَ أحصاها الباحثُ) والضالِل الهداية والتحليِل والدرسِ بالوصف.   

وقد تْجاء ةُفكر عندما وقعتُ على موضوعٍ مشابِ هذا البحثه إلحدى  في برنامجٍ إذاعي
اإلذاعات األردنيالتي كانت تستضيفُ أستاذاً ،ة يتحدثُ في العربية القـرآن في  العدِل عن ألفاظ 

ـ  وبعد البحـث ، ماجستيرٍ في رسالة ِ الموضوع أشار إلى إمكانية دراسة إذْ ،الكريمِ ِلالمتواص، 
ألفاظ الهداية والضـالل فـي   (ارتأيتُ أنّه باإلمكان دراسة  ،حامد أحمد.د.أمع أستاذي  والتشاورِ

أي  وجـود  مِدي من عدبعد تأكُّ وخاصةً )ةالليوالد ةوالنحوي ةمن النواحي الصرفيالكريم  القرآن
 منذُ الدائمِ ي الكريمِعتلبيةً لمطم الدراسةُ هذه تْوقد جاء .بحث خاص مستقلٍّ وشامٍل لتلك األلفاظ

العليا في قسمِ التحاقي بالدراسات اللغة بالنواِل والمتمثِل العربية من المأدبالقرآن ةية.   

: القرطبي:فتناوَل فيه الباحثُ التمهيدوجاء البحثُ في تمهيد وثالثة فصوٍل وخاتمة، أما 
ومؤلفاته ،حياته.ومؤلفاته:والشعراوي ،و .حياته     القرطبـي يو النحـوِ فـي تفسـير اللغة أثر

ُلالفصُل و .والشعراوياألو  ةالصرفي الباحثُ للدراسة لَهعج)    ـةالهداي ة أللفـاظالبِنَى الصـرفي
المبحث األوِل الفعَل وأقسامه الصرفية فـي  تناوَل في : ، وقَد انْقَسم إلى ثالثة مباحثَ)والضالِل

 ألفاظ ه فيواسم الثاني المصدر المبحث والضالِل، وفي الهداية ألفاظ   والضـالِل، وفـي الهداية
 والضالِلالمبحث ةالهداي ألفاظ في المشتقات الثالث .  
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جعله الباحثُ للدراسة النحوية في ألفاظ الهداية والضالل، وقد انقسم إلى  الثانيُ الفصلو
لجملة االسمية في ألفاظ ثالثة مباحثَ، األوُل جعلَه الباحثُ ألنماط الجملة الفعلية، والثاني ألنماط ا

    الهدايـة والجمِل فـي ألفـاظ للمصادرِ والمشتقات ةعِ اإلعرابيوالضالِل، والثالثُ للمواق الهداية
جعلَه لدراسـة  : جعلَه الباحثُ للدراسة الداللية، وقسمه مبحثينِ، األوُل ُالفصُل الثالثو .والضالِل

اسـم الفاعـل، واسـم    (الداللة المعجمية والسياقية، وداللة األسـماء  القضايا اللفظية الداللية؛ ك
حروفُ (والحروف ) الفعل الماضي، والمضارع، واألمر(، واألفعاِل )التفضيل، والمصدر واسمه

جعلَه الباحثُ لدراسـة القضـايا   : والثاني). الجر، والجزمِ، والشرط، والعطف، والتوكيد، والنفيِ
الدوالتّكرارِ، والتقديمِ والتأخيرِ، والحذف ،الليوالتقابِل الد ،الليرِ الد؛ كالتطوةة غيرِ اللفظياللي. 

هفي بحث نتائج نم َل إليهما توص فيها الباحثُ أهم رصد أما الخاتمةُ فَقَد .  

  :هاأهم التساؤالت نم عن كثيرٍ اإلجابة إلى البحثُ ويهدفُ

 .؟الكريمِ القرآن في والضالِل الهداية مفهومما   - أ

 .؟والشعراوي ي القرطبيتفسير في والنحوِ اللغة أثر ��  - ب

 .؟الكريمِ القرآن في والضالِل الهداية ى الصرفية أللفاظنَالبِ ما  - ت

 .؟الكريمِ القرآن في والضالِل الهداية ألفاظ جملة أنماطُ ما  - ث

 .؟الكريمِ القرآن في والضالِل الهداية أللفاظ اإلعرابيةُ المواقع ما  - ج

  .؟الكريمِ القرآن في والضالِل الهداية ألفاظ داللةُ ما  - ح

 في والضالِل الهداية ألفاظ في التكاملي المنهجِ على الباحث اعتماد البحث اقتضت طبيعةُ
والتحليِل، إذْ تمثََّل المنهج ، واإلحصاء، والتأريخِ، البحثُ بين الوصف فجمع ،الكريمِ القرآن

في الوصفي  عدد إحصاء ثم ،مصادرِها األم نم الليةالد أو ةالنحوي أو ةالصرفي ةالقضي استقراء
في تحديد  لمنهج التحليلي، وتمثََّل البيانِ دالالت التكرار مرات ورودها في ألفاظ الهداية والضالِل

بنيوالد ةعلى القضايا النحوي والوقوف ،األلفاظ بين ةالنحوي وتوضيحِ العالقات ،اللفظ الّتي ة ةاللي
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 الليةَأو الد أو النحويةَ الصرفيةَ ةَالقضي يطرح فالباحثُاشتملت عليها ألفاظُ الهداية والضالِل؛ 
مستجمعاً آراء النحاة والمفسرين قاً ذلكمطب على ألفاظ والضالِل الهداية نْالبِ فيية الصرفية 

والداللة النحوية ةة  .والسياقياإلحصائي ةً تمثلّت في الجدولةبحثي وقد واجه الباحثُ صعوبات
  .وتحليلها، وقد عزا الباحثُ تلك الصعوبات إلى عدمِ وجود دراسات مشابهةً يقاس عليها

قَود حالباحثُ َلص بعضِ على الدراسات أمكنَ التياإلفادةَ ه منها في بحثه ،ومن هاأهم :  

وهي رسالة ماجستير  ،حسين أحمدلمجدي معزوز  )سورة اإلسراء دراسة نحوية داللية( •
 :جعلها في بابين األول .حسن حامد أحمد.د.بإشراف أ. م ����أجيزت عام  ،غير منشورة

للدراسة الداللية تناول  :والثاني ،للدراسة النحوية تناول فيه أنماط الجملة الخبرية واإلنشائية
  .فيه داللة الزمن والحذف والتقديم والتأخير في السورة

 )دراسة نحوية داللية -بناء الجملة الفعلية بين النفي واإلثبات في سورة آل عمران ( •
 أجيزت في العام ،ي رسالة ماجستير غير منشورةوه أعدها حارث عادل محمد زيود،

 ،للجملة الفعلية المنفية :؛ األولجعلها في فصلين .حسن حامد أحمد.د. أ بإشراف. م	���
 .للجملة الفعلية المثبتة: والثاني

 )دراسة صرفية نحوية داللية في ضوء المنهج الوصفي –الكريم  القرآناسم الفاعل في ( •
 .م����أجيزت عام  .وهي رسالة ماجستير غير منشورة ،أعدها سمير محمد عزيز موقده

تحدث في الفصل األول عن اسم الفاعل في الفكر النحوي  .حسن حامد أحمد. د.أ :بإشراف
  .الكريم القرآنالفاعل صرفيا ودالليا في  تناول اسم :وفي الثاني والثالث ،قديما وحديثاً

وهي رسالة ماجستير غير  ،سحاقأعدها إلياس الحاج إ )راسة صرفيةسورة الكهف د( •
أجيزت عام  ،جامعة أم القرى. عبد الرحمن محمد إسماعيل.د.بإشراف أ ،منشورة
�

تناول فيها المصادر واألفعال والمشتقات الواردة في السورة من حيث البنية والداللة .م�

 . الصرفية
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صبري إبراهيم  .للدكتور) دراسة في التركيب النحوي -الكريم في سورة النور القرآنلغة ( •

�. جامعة عين شمس ،السيد
اسمية  ،تناول في الدراسة الجملة الخبرية المثبتة والمنفية .م�

 . إعراب سورة النوربوذيلها ، وفعلية 

يسرية محمد إبراهيم  .د )دراسة لغوية نحوية –سورة الضحى بين المفسرين والنحويين (  •

�،جامعة األزهر ،حسن
 .تناولت الباحثة السورة بالتفسير والتحليل اللغوي .م�

نحو ،كبارِ اللغويين الباحثُ من جهود فقد استفاد ،في : فضالً عن ذلك الكتـاب سيبويه ،
الوجـوه  تصـحيح  و وأبو هالل العسكري فـي  . ومعاني القرآن، إعراب القرآنوالنحاس في 

والدامغاني . والمفتاح في الصرف، والعمد، دالئِل اإلعجازِوعبد القاهر الجرجاني في . والنظائر
، الكشّـاف والزمخشري في . اصالح الوجوه والنظائر في القرآن الكريمأو قاموس القرآن في 

  .، وغيرهموالمفصل في علم العربية

 في ميزانِ هيجعلَ وأن ،ههذا العمَل خالصاً لوجهِ َلالعلي القدير أن يجع اَهللا أسأُل ،أخيراً
واُهللا .يحسنات خير الموفقين.  
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  :تمهيدال

  ه، ومؤلّفاتُهحياتُ: القرطبي: أوالً

يـد اهللا  بأبـو ع  ،المـالكي  ،الخزرجي ،األنصاري ،فرح بن بن أبي بكر محمد بن أحمد
فـي الـدنيا،    . 1القرطبي الزاهـدين ،الورعين ،العارفين والعلماء ،اهللا الصالحين عباد نم كان

   ولـه ،وتصـنيف وعبادة هتوج معمورةٌ ما بين أوقاتُه ،أمورِ اآلخرة نبما يعينهم م المشغولين
 ،ووقورِ فضله ،هاطّالع أشياء تدلُّ عتصانيفُ مفيدةٌ تدلُّ على كثرة وله نوم ،وذكائه ،لى امامته

  : كتبه المطبوعة

 .في شرحِ أسماء اِهللا الحسنى وصفاته األسنى   - �

 .اإلعالم بما في دينِ النصارى من األوهامِ - �

 .التذكار في أفضِل األذكار - �

 .التذكرة في أحواِل الموتى وأمور اآلخرة - �

 .والشفاعةقمع الحرصِ بالزهد والقناعة ورد ذلِّ السؤاِل بالكتبِ  - �

 اهفي تفسيرِ القرآنِ كتاباً، كبيراً سم عجم وقَد" نَهلما تضم نألحكامِ القرآنِ والمبي الجامع
وقَد بين القرطبـي سـبب   . وقد سارتْ بِتَفسيرِه العظيمِ الشأنِ الركبان" من السنّة وآيِ الفرقانِ

بقوِله والفـرضِ،  : " تفسيرِه الكفيَل بجميعِ علومِ الشرعِ، الّي استقلَّ بالسنّة اِهللا هو كتاب ا كانفلم
دم أشتغَل بِه إلى أمينِ األرضِ، رأيتُ أن السماء أمين َل بهنّتيى عمري، ونَزم 2"وأستفرغَ فيه .

وقد بين منْهجه فيه، والّذي يقوم على التفسيرِ بالمأثورِ؛ إذْ يفسر القـرآن بـالقرآنِ، أو باآلثـارِ    
 نِ النبيع الواردة� من قوِله ذلك نويتبي ،نِ السلفأو ع" : نتعليقاً وجيزاً، يتضم فيه أكتب بأن

                                                           

مكتبـة  : مصـر . 1ط. تحقيـق علـي محمـد عميـر    . طبقاتُ المفسرين: ينظَر السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن 1
دار : بيـروت . 1ط. مج2.طبقاتُ المفسرين: والداوودي، الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد. 92م،1976.وهبة

ألشهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب      قاموس تراجم(األعالم : والزِرِكْلي، خير الدين. 70-69م، 1983.الكتب العلمية
  .5/322م،2002.دار العلم للماليين: بيروت. 15ط. مج8).والمستعربين والمستشرقين

2 د بن  و، أبالقرطبيبن أبي بكر  أحمدعبد اهللا محمتحقيق عبد اهللا بـن عبـد   .مج 24،الجامع ألحكام القرآن: األنصاري
  .1/7م،2006.مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. المحسن التركي
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 نوأحاديـثَ  نُكَتاً م ،يغِ والضالالتعلى أهِل الز والرد ،واإلعرابِ والقراءات ،التفسيرِ واللغات
كثيرةً شاهدةً لما نذكره من األحكامِ ونزوِل اآلياتن جامعاً بين معانيها، ومبيناً ما أشـكل منهـا،   

الخلف نم مهتبِع نوم ،1"بأقاويِل السلف.   

نية بني خصيبِ مالماتَ بمشو نليلة االثنين، التاسع م ،األدنى بمصر الصعيد سـنة  . ن
  .2احدى وسبعين وستمائة هجرية، ودفن بها

  ومؤلّفاتُه ،حياتُه: الشعراوي :ثانياً


�متولّي الشعراوي، وِلد في الخامس عشر من إبريـل سـنة   محمد ��   م، فـي قريـة
أسرة متوسطة الحاِل، طيبة األصوِل، يمتد نسبها  وهو وليد. 3، بمصردقادوس، بمحافظة الدقهلية

    د متـولّي الشـعراويد بن السـيالشريفُ محم دالسي هو فالشيخُ الشعراوي ،ةالنبو إلى أهِل بيت
ينتهي نسبها من ناحية والدها إلى اإلمام الحسـين   ،)حبيبة(، ووالدةُ الشيخِ واسمها الحسيني نسباً

  . 4ن علي كرم اُهللا وجههب

في بيئة نشأ الشعراوي ،ةعلمي  تْ العلمأحبقـاَل   والعلماء ،نـةمتدي ،عريقة وفي أسرة ،
الشعراوي" :فبلد ،أتعلّمه في الجامعة ما لَم بينأهلها الطي نن قريتي دقادوس، ومها نا كلُّتعلّمتُ م

ةً للعلمِ والعلماءثقـافتي : "وقاَل أيضاً. " كانت محب نم األكبر أبي الفالح الجزء نإنّي أخذتُ م، 
واحدة منها الدرس المستفاد الّـذي   فحكاياتُ أبي الفالح األمي كانت كثيرةً جداً، وقَد أعطَتني كلُّ

  .5"ال يسقطُ من ذاكرتي أبداً

؛ فَقَد اشـتملتْ  ، والشاملةمية، بالواسعةاتسمت ثقافةُ الشعراوي النابعةُ من العقيدة االسال
 ،ـةالنبوي السيرة ومعرفة ،والتابعين الصحابة نم بأخبارِ السلف والتفسيرِ، واإلحاطة على الفقه 

                                                           

1 1/7، الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.  
  .92،طبقاتُ المفسرين: والسيوطي. 38/، مقدمة المحقّقالمصدر نفسهينظر  2

  .10.دار الفضيلة: القاهرة.الشيخ الشعراوي وحديث الذكريات: ينظر المنشاوي، محمد صديق3 
  .9-8.دار أخبار اليوم: القاهرة. ساللة أهِل البيتأنا من  الشعراوي: ينظر أبوالعينين، سعيد 4
5 وحديث الذكريات: المنشاوي 75،الشيخ الشعراوي.  
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والشعرِ العربي.   تْ إلى العلومِ الحديثـةبل امتد ،ةوالعربي ،ةعلى العلومِ الديني ثقافتُه ولم تقتصر
 ـن علـومِ التـاريخِ،    بمختلففضالً ع واالقتصاد ،والكيمياء ،والفلك ،ها، كعلومِ الطبيعةأصناف

وقَد ناَل الشعراوي شعبيةً كاسحةً، كداعية من أكبـر الـدعاة الـذين     .1واالجتماعِ، وعلمِ النفسِ
ألدبِ، وناقـد يعـرفُ   عرفتهم الحياةُ الفكريةُ في اإلسالمِ، ومن جانبٍ آخر، فهو أديب متذوقٌ ل

ةالجماِل والقبحِ في األعماِل اإلبداعي 2مواطن.  

ألّفَ الشعراوي مؤلفات عدةً في الفقه، والتفسيرِ،  والعقيـدة، واألحاديـث، واإلعجـازِ،    
والسيرة . في أغلبها على أحكامِ العبادات ةالفقهي ت اعمالُهانصب قَدووالصـومِ،   : نحو ،الصـالة

 ،والزكاة، ونواحٍ أخرى في المعامالتوقـد زادت مؤلفـاتُ   ،3البيع، والشراء، والـزواج : نحو
  : ومن أشهر مؤلفاته في التفسيرِ ،4الشعراوي عن ستين مؤلفاً

� -  تفسير جزء عم. 

 .تفسير سورة القارعة والتكاثر - �

 .المختار من تفسير القرآن - �

� - تفسير الشعراوي. 

يعد     ـنم وأعطـاه ،جلَّ عمـرِه قضى فيه فقد ،زةالممي همصنفات نم الشعراوي تفسير
قال الشعراوي ،الكثير والجهد ،الوقت" : ،وحصيلةُ جهادي االجتهادي ،عمري العلمي هذا حصاد

 قـالَ قد التفسيرِ فأما منهجه في  .5"سرفي فيه أنّي عشت كتاب اِهللا، وتطامنت الستقباِل فيض اهللا
 فيهـاتٌ    .. خواطري حوَل القرآنِ الكريمِ ال تعني تفسيراً للقـرآنِ :" الشعراويوإنمـا هـي هب

ولو أن القرآن من الممكـنِ أن يفسـر   ..تخطر على قلبِ مؤمنٍ في آية أو بضعِ آيات..صفائيةٌ
                                                           

  .181-180م،2009.دار األبرار للتوزيعِ والنشرِ: عمان. مدرسة الشيخ الشعراوي في التفسير: ينظر الصالحي، عمر 1
  .107.دار غريب للطباعة: القاهرة. اإلمام الشعراوي وحقائق األسالم: ينظر غريب، مأمون 2

  .196،مدرسة الشيخ الشعراوي في التفسير: ينظر الصالحي، عمر3 
. أمواج للنشـر والتوزيـع  : عمان.1ط.إمام الدعاة محمد متولي الشعراوي: دار أمواج/ينظر قسم الدراسات واألبحاث4 

  .19-15.م2012
5 د متولّيالشعراويمحم ،: تفسير الشعراوي )20 )الكـريم  حول القرآن خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي 

  .1/8،م1991م،دار أخبار اليو: مصر م،عمر هاش أحمدراجعه  .مج
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اعتمد الشعراوي في تفسيره على عدة عناصر، وقَد . 1"أولى الناسِ بتفسيرِه �لكان رسوُل اِهللا ..
اللغةُ كمنطلقٍ لفهمِ النص القرآني، ومحاولةُ الكشف عن فصاحة القرآنِ وسر نظمه، : ومن أهمها

الدارجة ةالمصري من خالِل اللهجة وذلك والبساطة العمق 2والمزاوجةُ بين .     

  الشعراويو  ي القرطبيفي تفسير والنحوِ اللغة أثر :ثالثاً

 ةُ أمبها نزَل ،القرآناللغةُ العربي، ها مأهل بين وانتشر وبها ذاع نالعربِ وغيرِهم مم ن
الفرسِ واألعاجِمِ قديماً وحديثاًخَد القرآنو .لوا في اإلسالمِ من النحوِ وأساس مصدره،  ألجله

بآياته السند األقوى لقواعد النحوِ وأسسه من بينِ المصادرِ األخرى وهو  ،وعليه قام نحووضع ال
اعتماداً  القرآناعتمد النحاةُ على  إذْ .الشعرِ الجاهليك ،التي اعتمد عليها النحاةُ في علمِ النحوِ

كما  ،وأخذوا منه مادةً الشتقاقِ  قواعدهم وتطبيقها ،وترسيخِ قواعده ،رئيساً في بناء علمِ النحوِ
فيما بعد المفسرين تفسيراً شامالً أعربوه إعراباً كامالً أعان تفسيرِه 3.على  نشأةَ النحوِ "  كما أن

تمت له السيطرةُ  الّذيلما نشأ هذا العلم  القرآنالكريمِ ولوال هذا  القرآنمرتبطةٌ ارتباطاً وثيقاً ب
وآدابها فيما بعد ةعلومِ العربي 4.على كلِّ علمٍ من  

أو تحريف  وحفظه من كلِّ خطأ القرآنة وتتمثُل في خدم ،وتتجلّى أسباب نَشأة هذا العلمِ
الجهود  وما زالتْ .الكريم القرآنالتي نزَل بها  ومن أجِل الحفاظ على اللغة العربية ،أو تغييرٍ

ها على ية خير األدلّة وأشدالقرآن المتمثّلَةُ في الدراسات –حتى يومنا هذا  - العلميةُ المستمرةُ 
العالقة الحميمة و بين والنحوِ القرآناللغة. للدراسات عبأنواعها والمتتب ةاللغوي ة؛ النحوي

والد ةوالصوتي ةوالصرفيةوالبالغي ةاللي،  ةً نحوها متَّجِهالقرآنيجد رِبسووألفاظ هه.  

                                                           

 1الشعراوي: 1/9، تفسير الشعراوي.  
  .24،إمام الدعاة محمد متولي الشعراوي: دار أمواج/ينظر قسم الدراسات واألبحاث 2
 م،1978. دار الكتب الثقافيـة : الكويت.1ط. في النحو العربي القرآنأثر القراءات و :سمير نجيب اللّبدي، محمدينظر  3

31.  
. مؤسسة علـي جـراح الصـباح   : الكويت. 2ط . الكريم وأثره في الدراسات النحوية القرآن: عبد العال سالم: مكرم 4

 .45 م،1978
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مة تسهم في تقريبِ هِقضايا لغوية م في تَفسيريهِما عند كلُّ من القرطبي والشعراوي يقفُ
أن  بعد 1"اهدنا الصراطَ الْمستقيم" :فهذا القرطبي في تفسيرِه لقوله تعالى ؛المعنى من األذهانِ

إلى  الموصَل كتهداي نا طريقَوأرِ نا إليهوأرشد ِ المستقيم الصراط دلّنا على" :يقوُل ،يبين المعنى
انسوقربِ ك2"ك، وبعد يعرِ أنض المعاني األخرى يلجُأ  ،ةَلَالمحتمإعرابِ إلى اآلية الكريمة 

 م إلىهودفأه" :؛ قال اهللا تعالىجر الثاني بحرف المفعوِل يتعدى إلى الهداية من الفعُل" :فيقوُل

صاْرط الجحوبغيرِ ،3"مِي حرف كما في هذه اآلية )صفةٌ )والمستقيم و .4"للصراطهذا اإلعرابِ في 
بيان وتوضيح لطبيعة الصراط الذي يدعو المؤمن ربه كَيسلُ أنه، اختلفَ وقد المفسرون في 

 ):اهدنا(ومعنى" فيه اعوجاج الْ ذيالَّ الطريقُ هأنَّ على أجمعتْ الغالبيةَ ولكن هذا الصراط مفهومِ
ّثبتنا على 5"الهدى وأرشدنا إليه.  

ا الشعراويالّ أمذي يتّسم أسلوببالبساطَالتفسيرِ ه في ،فال يقفُالتعبيرِ وجماِل ة ، ا كثير
عند القضايا اللغويوالضالِل ة الهداية في ألفاظ شامالً لتفسيرِه هذا الحكم عدإذ .، وال ي في  اعتمد

إلى ذهنِ  المعنى لتقريبِ ةالمحيطَ والبيئةِ الواقع من أمثلة وجلبِ، العقِل ةمخاطب على هتفسيرِ
 نم ولنأخذ مثاالً .وتقريبِه المعنى بيانِ في تسهم ةا لقضايا لغويأحيانً قُمع هذا فإنّه يتطر .السامعِ
 ؟المستقيم ما هو الطريقُ :الشعراوي تساءَل .6"اهدنا الصراطَ الْمستقيم" :قوله تعالى هتفسيرِ

وأجاب: الموصُل الطريقُ إنّه إلى الغاية... ويكفي أن نراقب قضبان السكة الحديدعندما يبدُأ  ية
القطار في اتخاذ ٍغيرِ طريق بضعةَ إال األمرِ في بادِئ ينحرفُ فهو الْ ،هكُيسلُ الذي كان 

ملليمتراتأي ، أوّل التحويلة قٌ أناً ضيجد ،الفرقُ وكلّما مشيت اتّسع وازداد إ حيثُ ااتّساعنّك 

                                                           

  .6: الفاتحة 1
2 1/146،الجامع ألحكامِ القرآنِ: القرطبي. 

 .23:الصافات 3

4 148 -1/147الجامع ألحكام القرآن، :القرطبي. 

 م،1983.عالم الكتب:بيروت. 3ط. تقديم محمد علي النجار.مج3معاني القرآن، :زكريا يحيى بن زياد وأب الفراء،ينظر  5
 .عبـد الجليـل عبـده شـلبي    تحقيـق  . مج5.وإعرابه القرآنني امع: إسحاق إبراهيم بن السرِي وأب ،الزجاجو. 2/403
 :الخـوارزمي  عمـر الزمخشـري   اهللا محمود بن القاسم جار وأب ،الزمخشريو .1/49.م1988.عالم الكتب:بيروت.1ط

 .68-1/67. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. مج4.التّأويل وعيون األقاويل في وجوه الكشّاف عن حقائق التنزيل

 .6 :الفاتحة 6
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عند النهاية الطريقَ تجد أن مشيتَ الذي فيه يبعد عن ا الطريقِلألو الكيلو مترات عشرات، 
  .1اِهللا طريق نا عنتبعد مخالفةٌ فيه الذي ليس الطريقُ): الطريق المستقيم( وبهذا يكون معنى

تفسيرِ وفيتعالى ه أُ" :لقولهولئك لَعى هم دىن هِربم أُوولئك هم فْالملحقاَل 2"نو: " إن
شهواته العاجلة ِ السطحيين يعتقدون أن الهدى يقيد حركةَ اإلنسانِ في الحياة ويمنعه من تحقيق

ومن إفساد المجتمعِ الذي  ،ومن غضبِ اِهللا ،ولكن الهدى يرفع اإلنسان ويحفظُه من الضررِ
يعاني  سيكون نل مهو أوقاَلو  .3"...منه: )على( االستعالء تفيد،  الجواد فإذا قلتَ أنتَ على

يرتفع إلى الهدى ويصبح يأخذُه  ولكنّه ،فإنّك تعلوه كأن المهتدي حين يلزِم نفسه بالمنهجِ ال يذُلُّ
كالمه  الشعراوي وأكَّد 4.وذلك يعكس الضاللةَ التي تأخذُ اإلنسان إلى أسفَل ،من خيرٍ إلى خيرٍ

في  من خالل إتْيانه بمثاٍل آخر وذلكبِينٍ" :تعالى قولهلَالٍ مي ضف ى أَودلَى هلَع اكُمإِي ا أَوإِن5"و. 
 )في( و، وما يفيد االنخفاض والنزوَل في الضاللة ،ما يفيد االرتفاع والعلو في الهداية إذْ رأى

 في والنزوُل واالنخفاض ،الهداية في والعلو االرتفاع نا كانه نم 6.المحيطة الظرفية على تدلُّ
الضاللة رأيِ حسب الشعراوي، على المفسرين هاعتماد في  ومن المالحظ على تفسيرِه السابقين

الجانبِ اللغوي.  

وفَحر وظَّفَ الشعراوي ومعانيها في تفسيرِه المعن الجر باً قرالليى إلى ذهنِ توظيفاً د
حضوو ِ  )في( يمعان ومن 8.االستعالء )على(ي عانم نأن مفي  كشَ نا موم 7.هالسامع

 يشير إذْ ،مستعيناً بالنحوِ وأدواته نجده يفسر ،وفي موضعٍ أخر من تفسير الشعراوي 9.الظرفيةُ
                                                           

  .1/85،تفسير الشعراوي :الشعراويينظر  1
 . 5:البقرة 2

3 الشعراوي: 1/133،تفسير الشعراوي. 

 .1/133،نفسهالمصدر ينظر  4

  .24:سبأ 5
 1/133،تفسير الشعراوي: الشعراويينظر  6

 .1/133،نفسهالمصدر ينظر  7

العلمـاء بمعرفـة مشـيخة    مراجعة جماعة من  .مج10شرح المفصل،: ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي النحوي 8
  .8/37ة، الطباعة المنيري:دمشق .األزهر

تحقيق محمد محيي الدين . مج2مغني اللبيب،: بن عبد اهللا أحمدابن هشام األنصاري،جمال الدين عبد اهللا بن يوسف بن  9
 .1/168،عبد الحميد
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إلى معنى الباء اهوداللت، وذلك  لقوِلفي تفسيرِها  " :تعالى هى فَمدلَالَةَ بِالْها الضورتاش ينالَّذ كأُولَئ

يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِح1" ر.  رأى الشعراوي ما بأنّههناك شراء صفقةٌ ،أن فهناك، 
أما اآلن فإن  ،وقد كانت السلعةُ في الماضي تُشتَرى بسلعة أخرى ،والصفقةُ تتطلّب مشترِياً وبائعاً

فالباء في اللغة تدخُُل على  ،وهؤالءِ  المنافقون اشتروا الضاللَةَ بالهدى ،كلَّ شيء يشتَرى بالماِل
الشعر .2المتروك رتفسيرِاوقد كر عند الموقفَ ذاتَه ويلقوِل هتعالى ه: " نمو انبِالْإِيم لِ الْكُفْردبتي

كأن تقوَل اشتريتُ هذا بكذا  تدخل الباء دائماً على المتروك :فقاَل ،3"بِالْإِيمان فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِ
   .4 ومعناها أن الكفر مأخوذٌ واإليمان متروك ،يعني تركتُ الدراهم وأخذتُ البضاعةَ ،بكذا درهمٍ

وأشاروا إلى أن البدَل من معاني حرف  ،الشعراوي إلى ذلك المعنىوقد سبقَ النحاةُ 
عَل فَ وكذلك .6يدلُّ على اختيارِ أحد الشيئينِ على اآلخرِ بالْ عوض وال مقابلة إذْ .5الجر الباء

واتبعه ،تفسيره قد وظّفَ النحو فيالقرطبي إن : وجملةُ القوِل .7القرطبي في تفسيرِه لآلية نفسها
وذلك من أجِل تقريبِ  الشعراوي في تفسيرِهن ولكن بصورة أقّل في ألفاظ الهداية والضالِل،

  .وما أوردتُ منها إال القليَل ،المعنى إلى ذهنِ السامعِ وجعله في متناوِله واألمثلةُ على ذلك كثيرةٌ

   

                                                           

 .16: البقرة 1

 .1/161،تفسير الشعراوي: الشعراويينظر  2

  .108: البقرة 3
 .1/536،تفسير الشعراوي: الشعراويينظر  4

5 شـمس   أحمـد تحقيـق  . مج3همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، :، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي
  .2/335م،1998.دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط.الدين

  .3/121م، 2003 .المكتبة التوفيقية: القاهرة.ضبطه محمد فريد .جامع الدروس العربية: الغالييني، مصطفىينظر  6
7 1/210،القرآنالجامع ألحكام :  القرطبي .  
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  الفصُل األوُل

   ةُالصرفي الدراسةُ
  

  الفعُل وأقسامه الصرفيةُ :المبحثُ األوُل

 واسمه  المصدر :المبحثُ الثاني

   المشتقاتُ :الثالثُ المبحثُ
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  الفعُل وأقسامه الصرفيةُ: المبحثُ األوُل

 الصحيح و المعتلُّ :أوالً

مقستَلٌّ حٌ صحي :قسمينِالفعُل إلى  يعوم.  

 والياء والواو، ،األلفُ :وهي ،من أحرف العلّةأصولُه  وهو ما خَلَتْ :)الصحيح(القسم األوُل 
كتب: نحو، وهو ثالثةُ أقسامٍ .1وجلس: سالم، فٌ ،ومهموزومضع.  

1- السالم: العلّة من أحرف تْ أصولُهملما س، والهمزة، والتضعيف. بركَض، رونص، دوقع، 
على الفعِل .2وجلَس حكَموي ةاألصلي وفُهإذا كانت حر بالسالمة؛ الفاء، والعين، والالم،  غير

فةوال مضع مهموزة. وال ععن بر خارجة من زيادات الفعِل بما فيه ة في الحكمِ على سالمة
قاتََل :فاألفعاُل ،أصوِله، موأكر، ا فيها من زياداتأفعاٌل سالمةٌ على الرغمِ مم وبيطَر، 

 .3والياء في الثالث ،والهمزة في الثاني ،كاأللف في األوِل

2- همزةً :المهموز أصوِله ما كان أحد، 4 وقرَأ ،و سأَل ،أخذَ :نحو. 

 :وهو قسمان ،ما كان أحد أحرفه األصلية مكَرراً لغيرِ زيادة :أو المضاعفُ المضعفُ -3
ها الميداني في دبالمضاعف أور هوتسميتُ .5ومضعفُ الرباعي ،ومزيده الثالثيمضعفُ 

ه من جنسٍ واحد ه والموهو الذي عينُ المضاعف ويقال له األصم" :قاَل إذْ )نزهة الطرف(
نحو في األسماءِ  السم ووالعمنحو وفر 6"لفي األفعا سر. هتلشد عفُ يقاُل له األصم7والمض. 

هت7لشد. 

                                                           

دار األرقـم بـن أبـي     :بيـروت . 12ط. شذا العرف فـي فـن الصـرف   : ينظر الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد 1
 .27،م1957م،األرق

 . 27،المصدر نفسهينظر  2
 .106م،1985.مؤسسة الرسالة:بيروت. 1ط. معجم المصطلحات النحوية والصرفية :اللَّبدي، محمد سمير نجيبينظر  3
 . 1/43،جامع الدروس العربية: الغاليينيينظر  4
   .، والصفحة نفسهاالمصدر نفسهينظر  5
6  ،د أحمدالميدانيبن محم :13،م1981.اآلفاق الجديدةدار : بيروت. 1ط. نزهة الطَّرف في علمِ الصرف.  
 .27،شذا العرف في فن الصرف :الحمالويينظر  7
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 ،وامتد ،ومد ،فر :نحو ،ما كانت عينُه والمه من جنسٍ واحد مدغَمٍ  :الثالثي ومزيدهمضعفُ   - أ
م .1واستمد وقد وردالمختلفة هوالضالِل ضلَّ بصيغ الهداية ضلَّ وأضلُّ وتضلُّ : نه في ألفاظ

لُّ ويضلّون وأضلّانا وأضلّنا وأضلّني وأضلّه2وتضلّوا ويض .درضلَّ( إذْ و(،  في مواضع
كثيرة، تعالى نحو لِ" :قوِلهبِياَْء السولَّ سض فَقَد باإليمان لِ الكُفْردبتي نمتعالى .3"و وقوِله: 

"أعلَم هو كبإنَّ ر يندتهبالم أَعلَم ووه هلبِيس نلَّ عض ن4"بِم. كما ورد  اضلّو(منه( نحو  قوِله
  .5"وصدوا عن سبيلِ اِهللا قَد ضلّوا ضالالً بعيداً إنَّ الّذين كَفَروا" :تعالى

وورمنه لُّ( دأض( تعالى نحو فِْسي" :قوِلهلَى نلُّ عا أَضمفَإِن لَلْتو. �"قُلْ إِنْ ض)َلَّتض (نحو 
يشترونَ " :قوِله تعالى نحو )تَضلّوا(و. 7"فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرىأَنْ تضلَّ إِحداهما " :قوِله تعالى

إنَّ ربك أَعلَم بِمن يضلُّ عن " :قوِله تعالى نحو )يضلُّ(و .	"الضاللَةَ ويريدونَ أنْ تضلّوا السبيلَ

هلبِيس"
 .10"يدداب شذَيضلّونَ عن سبِيلِ اِهللا لَهم ع الّذينإنَّ " :قوِله تعالى نحو )يضلّون(و. 
ربنا " :قوِله تعالى نحو )َأضلّانا(و .11"اُهللا    أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أضلَّ" :قوِله تعالى نحو )أضلَّ(و

 .13"ونَموما أضلّنا إال المجرِ" :قوِله تعالى نحو )أضلَّنا(و .12"أَرِنا الّذين أَضلّانا من الجن واإلنسِ
 :قوِله تعالى نحو) َأضلّه(و. 14"لَقَد أضلّني عنِ الذكرِ بعد إذْ جاءني" :قوِله تعالى نحو )أضلّني(و

                                                           

. مؤسسـة الرسـالة  : بيـروت . 1ط. تحقيق علي توفيـق الحمـد   .المفتاح في الصرف :الجرجاني، عبد القاهرينظر  1
 . 39م،1987

 .!ّ  /م2001.دار الحديث: القاهرةم،المعجم المفَهرس أللفاظ القرآن الكري :عبد الباقي، محمد فؤادينظر  �

 .108:البقرة 3
 .7:القلم 4
  .167:النساء 5
  .50:سبأ 6
 .282:البقرة 7
  . 44:النساء 8
  . 117:األنعام 9

 .26:ص 10
 .88:النساء 11
 .29:فصلَت 12
 . 99:الشعراء 13
 .29:الفرقان 14
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"أَفرأَيت من اتخذَ إلهه هواه وأَضلَّه اُهللا على علمٍ"
قالَ فإنا قَد فَتنا " :قوِله تعالى نحو )َأضلَّهم(و .1

ريامالس ملَّهوأض كدعب نم كملُّوا(و. 2"قَوأض( تعالى نحو لُّوا " :قوِلهض وا أهواَء قومٍ  قَدبِعتو ال ت

عفاً ربنا هؤالِء أَضلُّونا فآتهِم عذَاباً ض" :قوِله تعالى نحو )َأضلُّونا(و .3"ضلُّوا من قبل وأَضلُّوا كثيراً

  .4"من النارِ

 ،والمه الثانية من جنسٍ وعينُه ،ما كان فاُؤه والمه األولى من جنسٍ :مضعفُ الرباعي  - ب
   .5وقَلقََل ،وعسعس ،كزلزَل

وسميت  .6وجد وقاَل وسعى :نحو ،ما كان أحد أصوِله حرفَ علّة :)المعتلُّ( القسم الثاني
 العلَّة ها عن بعضبحروفالنقالب بعض، فحقيقةُ العلَّة: رتغي عن حاِله ى  .الشيءمكما تُس

وتسمى أيضاً بحروف المد لما فيها من  ،؛ ألن مخارِجها النت واتّسعتبحروف اللينِ أيضاً
   .ولفيف ،وناقصٍ ،وينقسم المعتَلُّ إلى مثاٍل وأجوفَ .7االمتداد

وسمي . 8 و يسر ،و ورِثَ ،وعد :نحو ،كانت فاُؤه حرفَ علّة :أي ،فاُؤهما اعتلَّت  :المثال - �
االعتالِليماثُل ا" :بالمثاِل ألنّه من هفي خلو 9"لصحيح.  

. 10ونام ،وباع ،قاَل:نحو ،كانت عينُه حرفَ علَّة :أي ،ما اعتلّت عينُه :ِاألجوف أو ذو الثالثة - �
باألجوف يمالّذي ُأ" :وس أجوفَتشبيهاً بالشيء فبقي هلذَ ما في داخ11"خ. 

                                                           

 .23:الجاثية 1
 .85:طه 2
 .77:المائدة 3
 . 38:األعراف 4
 .27شذا العرف في فن الصرف، :الحمالويو . 39المفتاح في الصرف، :الجرجانيينظر  5
دار : القـاهرة . 3ط. تحقيـق البـدراوي زهـران   .)كتـاب فـي التصـريف   (العمـد  :الجرجاني، عبـد القـاهر  ينظر  6

  . 112،م1995.المعارف
  .4/760م،1974.دار المعارف: القاهرة.3ط.مج 4 .النحو الوافي: حسن، عباسينظر  7
 .28،شذا العرف في فن الصرف :الحمالويينظر  8
9 د بن الحسن النحويرضي الدين محم ،االستراباذي للعـالم عبـد   (شرح شافية ابن الحاجب : الرضي هدمع شرحِ شواه

د نور الحسن وآخرون. مج 3 .)القدر البغدادية: يروتب. تحقيق محم1/34م،1982.دار الكتب العلمي. 

 . 28،شذا العرف في فن الصرف :الحمالويينظر  10
11 االستراباذي 1/34،شرح شافية ابن الحاجب: الرضي. 
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هجوف الصحيحِ :والمقصود بخلو الحرف من وسطه ذ .1أي خلو يماوس الثالثة  عند ألنّه
أحرف معها على ثالثة لتاء الفاعل يصير هاسناد عند، قاَل .2وبعتُ ،قلتُ :نحو وإنّما " :الرضي

ألن الغالب عند الصرفيين إذا صرفوا الماضي أو  ،الثالثة اعتباراً بأوِل ألفاظ الماضي سمي ذا
النفسِ المضارِع ئوا بحكايةتَدبأن ي، إليه األشياء المتكلِّمِ أقرب نفس ضربتُ وبعتُ ألن نحو، 

 األجوف نحو قلتُ وبوالحكايةُ عنِ النفسِ من أحرف 3"عتُعلى ثالثة. 

� - الناقص: هأي ،ما اعتلَّت الم: واواً أو ياء حرفَ علّة هنحو ،كانت الم: يرمى ،رض، 
لتاء أي عند إسناده  ،لصيرورته على أربعة أحرف في المتكلِّمِ ،ويقاُل له ذو األربعة. 4وغزا

أحرف ةا على أربعهمع الفاعِل يصير لتاء، تُ نحووتُ ،غَزيم5ور.  

 ،هداكُم( :وما يتصرفُ منه كـ )هدى(وقَد ورد منه في ألفاظ الهداية والضالِل الفعُل 
وإنْ كَانت لَكَبِيرةً " :ومن ذلك قولُه تعالى .6...)وهديناه ،وهديتَنا ،وهداه ،وهداني ،وهدانِ وهدانا

هداكُم  اْم ىلَولتكْملُوا العدةَ ولتكَبروا اَهللا ع" :وقَولُه تعالى .7"لَكَبِيرةً إال علَى الَّذين هدى اُهللا

قُلْ إننِي " :وقولُه تعالى. 9"لَ أتحاجوني في اِهللا وقَد هدانقَاْ" :وقولُه تعالى .8"ولَعلَّكُم تشكُرون

شاكراً ألنعمه اجتباه وهداه إلى " :وقولُه تعالى. 10"قَيماًهدانِي ربي إِلَى صراط مستقيمٍ ديناً 

راطتعالى. 11"مستقيمٍ ص ا " :وقولُهم ملَه نيبى يحت ماهدإذْ ه دعماً بلَّ قَوضيا كَانَ اُهللا لم

 .12"يتقُونَ

                                                           

  .28،شذا العرف في فن الصرف :الحمالويينظر  1
 . 41المفتاح في الصرف، :الجرجانيينظر  2
3 االستراباذي 1/34شافية ابن الحاجب، شرح: الرضي.  
 .42المفتاح في الصرف، :الجرجانيينظر  4
  .28شذا العرف في فن الصرف، :الحمالويينظر  5
 .هدى/المفَهرس أللفاظ القرآن الكريم المعجم  :عبد الباقيينظر  6
 . 143: البقرة 7
 . 185 :البقرة 8
 . 80: األنعام 9

 .161: األنعام 10
 .121: النحل 11
 . 115 :التوبة 12
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 : ، وهو قسمان1هو كُلُّ كَلمة اجتَمع فيها حرفا علّة  :اللفيفُ - �

وسمي بذلك القترانِ حرفي العلَّة  ،2قَوِي :ما اعتلّت عينُه والمه كـ :ُالمقرون اللفيفُ  - أ
 . 3بعضهما ببعض

ذلك ِلكَونِ الحرف الصحيحِ  ، وسمي ب4وعى :عتلَّ فاُؤه والمه كـما ا :ُالمفروق اللفيفُ  - ب
 حرفي فارقاً بين 5العلّة.  والضالِلولَم الهداية في ألفاظ شيء هبأقسام يرد من اللفيف.   

 والمزيد المجرد :ثانياً

وال  .وهو ما كانت أحرفُه األصليةُ ثالثةً ،إما ثالثي األحرف - بحسب األصِل -الفعُل 
ةَ بالزائدربمثُل ،ع: نوأحس نسى ،حدى واستَهدهاألحرف .و ا رباعيوإم:  فُهما كانت أحر وهو

وكلٌّ منهما إما مجرد  .6وقشعر واقشَعر ،وتَدحرج دحرج :مثُل ،وال عبرةَ بالزائد صليةُ أربعةًاأل
ا مزيدإلى قسمينِ ،وإم ةوالزياد دالفعُل من حيثُ التجر مد ومزيد :إذْ ينقسمجر.   

كانت جميع حروفه أصليةً ال يسقُطُ حرفٌ منها في تصاريف هو ما  :)المجرد(القسم األوُل 
بغيرِ علّة ةقسمان .7الكلم دوالمجر: ورباعي ثالثي.  

� - الثالثي دعليها :مجر غيرِ زيادة نثالثةً فقط م فُ ماضيهما كانت أحر قاَل ،وهو  ابن
وجلَس وقَعد ضربه وقَتَلَه  :نحو ،وفَعَل ،وفَعَل ،فَعَل :د ثالثةُ أبنيةللثالثي المجر" :الحاجِبِ

و هشَرِبوقَ وثوو فَرِحو قَهموموال يخلو  .8"كَر– الثالثي ديه على  –مجرماض يكون أن نم
                                                           

 .42المفتاح في الصرف، :الجرجانيينظر  1
  .والصفحة نفسها المصدر نفسه،ينظر  2
 .28شذا العرف في فن الصرف، :الحمالويينظر  3
 .42المفتاح في الصرف، :الجرجانيينظر  4
  .28شذا العرف في فن الصرف، :الحمالويينظر  5
6 ة: ينظر الغالييني1/43،جامع الدروس العربي.  
  .29شذا العرف في فن الصرف، :الحمالويينظر  7
8 وِيالنَّح وِينيابن الحاجب، جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الد :ويليها  الشافية في علمِ التصريف)   الوافيـة نظـم

دار / المكتبة المكيـة  : السعودية.1ط. العثمان أحمددراسة و تحقيق حسن . مج 2) هـ1133للنَيساري أتَمها سنَة  الشافية
 .1/17م،1995.البشائر اإلسالمية
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َل مفتوحالعينِ وزنِ فَع، َل مكسورهاأو فَع، َل مضمومهاأو فَع.  إال مفتوحاً ألن ال يكون الفاء
 التقاءوالعين ال تكون إال متحركَةً ؛ لئال يلزم  ،وكونِ الفتحةُ أخفَّ ،بالساكنِ االبتداءلرفضهم 

انحصرت أوزان الفعِل الثالثي وقَد  .1والالم مفتوحةٌ .نضربت وضرب :الساكنين في نحو
ه الصيغِ  الثالثد في هذ2المجر.  

 ،ألنّه دائماً مفتوح الفاء ،ثالثةُ أبوابٍ –ماضيه ارِباعتب–الثالثي المجرد إن : وجملةُ القوِل
في ألفاظ  الثالثي مجردال منورد  ومما .مفتوحةً أو مكسورةً أو مضمومةً عينُه إما أن تكونو

قوِله  نحو ،صيغتي فَعَل وفَعَل التي تحتمُل ضلَّو ،على صيغة فَعَل )هدى(الهداية والضالِل 
ووجدك ضالا " :قوِله تعالىو .3"إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين" :تعالى

  .4"فَهدى

تناولها الحمالوي في شذا ن هناك تفريعات كثيرةً لمجرد الثالثي إضافةً إلى ذلك فإ
وباعتبار الماضي  ...أما الثالثي المجرد فَلَه باعتبارِ ماضيه فقط ثالثةُ أبوابٍ" :قالإذْ  ،العرف

وثالثةٌ  ،عين المضارِعِ إما مضمومةٌ أو مفتوحةٌ أو مكسورةٌألن  ،مع المضارعِ له ستّةُ أبوابٍ
وضم العينِ في  ،ي الماضي مع ضمها في المضارعِيمتنع كسر العينِ ف ،في ثالثة بتسعة

وقَد فصَل  ."فإذن تكون أبواب الثالثي ستّةٌ ،الماضي مع كسرِها أو فتحها في المضارعِ
 ،فَعَل يفعْل :الثالثو ،فَعَل يفْعل :الثانيو ،فعَل يفعل: األوُل :5الحمالوي هذه األبواب وهي

  .فَعَل يفعل: السادسو ،فَعَل يفعل :الخامسو ،فَعَل يفعل :الرابعو

فهدى  ،الثاني والثالث الباب ،من هذه األبوابِ والضالِل الهداية على ألفاظ ومما ينطبقُ
ومن " :ومنه قولُه تعالى المضارعِ في مكسور العينِ يهدي مضارعه الماضي في العين المفتوح

                                                           

المكتبـة األزهريـة   : القـاهرة . 8ط شرح مختصر التصـريف العـزي فـي فـن الصـرف      :مكرم، عبد العال سالم 1
  .31م،1997.للتراث

 .113-112م،1999.دار الحديث. القاهرة.2ط. المغني في تصريف األفعال: عضيمة، محمد عبد الخالقينظر  2

 .7:القلم 3

 .7:الضحى 4
  .32-29شذا العرف في فن الصرف، :الحمالويينظر  5
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لَم يهد لَهم كَم أهلَكْنا من أَو" :قولُه تعالىو. 1"فَما لَه من مضلٍّ أَلَيس اُهللا بِعزيزٍ ذي انتقامٍيهد اُهللا 

اتلَآي كذَل ينِهِم إِنَّ فاكسم ينَ فوشيِم الْقُرون نهِم ملعونَ أفَال قَبمس2"ي.   

أي أنَّه  ،مكسور العين أو مفتوحها في المضارعوضلَّ المفتوح العين في الماضي 
" :ابن مالك قاَل .، والمشهور في فعِل الضالِل كسر العينِ في المضارعيحتمُل الوجهينِ

بالكسرِ في  ضللتَ تَضّل :وروِي عن بعضِ العربِ ،ضلَلت تضّلوالمشهور في فعِل الضالِل 
حِ لكن أستغني بمضارعِ  المفتو ،ضللتَ تَضّل :ومقتضى القياس أن يقال ،الماضي والمضارعِ

  . 3"العينِ عنِ مضارِعِ المكسورها

 ،وضللْتُ أضلُّ ،ضللْتُ أضلُّ :؛ فبنو تميم يقولونتلفت لغاتُ العربِ في هذا الفعِلوقد اخ
لغةُ نجد  :قال الجوهري .ضلَلْتُ أضلُّ :وأهُل نجد يقولون ،ضللْتُ أضلُّ: وأهُل الحجازِ يقولون

 قاَل .5" قُلْ إنْ ضلَلْت فإنما أضلُّ علَى نفِْسي" :وقد قُرَِئ بهم جميعاً قولُه عز وجلَّ 4.هي الفصيحة

وضللت أضّل بكسرها مع فتحها ،ضللت أضّل بفتحِ العينِ مع كسرِهاقُرَِئ " :الزمخشري... 
لغةُ نجد هي الفصيحة وبها جاء الفعُل في  :وقيل. 6"وقُرَِئ إضّل بكسرِ الهمزة مع فتحِ العينِ

وقَولُه  .8"إنَّ ربك هو أَعلَم من يضلُّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين" :ومنه قولُه تعالى .7التنزيِل
منها جميعاً بعضكُم لبعضٍ عدو فَإما يأتينكُم مني هدى فَمن اتبع هداي فَال يضلُّ قالَ اهبِطَا " :تعالى

   .9"وال يشقَى

   :كثيرةً نجملُها فيما يأتي عال الثالثية المجردة معانيألفوقَد حملَتْ صيغُ هذه ا
                                                           

  .��:الزمر 1
 .�� :السجدة 2

3 األندلسي الجياني د بن عبد اهللا بن عبد اهللا الطائيالتسهيل: ابن مالك، جمال الدين محم تحقيق عبد . مج �. شرح

�.هـجـر للطباعة والنشر والتوزيع: مصر. الرحمن السيد، محمد بدوي المختون
 .	��/�م،�

 .ضّل/دار المعارف: القاهرة. مج�. لسان العرب: ينظر ابن منظور 4

  .��:أسب 5
6 الكشاف،: الزمخشري�/�
�. 


�.دار الثقافة للنشر والتوزيع: القاهرة.)دراسة لغوية قرآنية(أبنية األفعال : الكوفي، نجاة عبد العظيم 7	
 .���م،

  .���:األنعام 8
  .���:طه 9
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 ىمعقّباً علالرضي وقال  .1"فَعَل لمعانٍ كثيرة" :الحاجب ابن قاَل ،يأتي فعَل لمعانٍ كثيرة :فَعَل
بْل استُعمَل في  ،لخفَّته لم يختَص بمعنى من المعاني فَعَل اعلَم أن باب" :قول ابن الحاجِبِ

   .2"واتّسع التصرفُ فيه ،اللفظَ إذا خفَّ كَثُر استعمالُه ؛ ألنجميعها

قَدحمَل كلٌّ من  و)هلَّدى وض( ها ،كثيرةً معانيعند بعض والشعراوي وقف القرطبي، 
ورد هذا المعنى  فقد )البيان( :على سبيل الذكرِ ال الحصرِالتي حملَها الفعُل هدى  المعاني ومن

 :ومنها ،4"لهم الهدى والضالَل بينا" :قال القرطبي فيها. 3"وأماْ ثَمود فَهديناهم" :في قوِله تعالى
 الوارد )التثبيت( :ومنها أيضاً 6.أرشَدك :أي 5"ووجدك ضاال فَهدى" :في قوِله تعالى )اإلرشاد(

وعرض وجوهاً  .للصبرِ والرِضا :قال القرطبي .7"ومن يؤمن باِهللا يهد قَلْبه" :ه تعالىقوِلفي 
يهد  :وقيل .عند المصيبة :وقيل .تّباعِ السنّةقَلْبه ال ييهد :وقيل .على اإليمانيثبته  :ُأخرى فقال

ِل الثوابِ في الجنّةإلى ني ه8قلب.   

أنْ تضلَّ " :قوِله تعالى نحو )السهو والنسيان( :أما المعاني التي حملَها الفعُل ضلَّ فمنها

تنسى، والضالُل عن الشهادة : معنى تضّل: "قاَل القرطبي .9"إحداهما فتذكِّر إحداهما اُألخرى
 :الشعراويوقاَل . 10"ى المرء حيران بين ذلك ضاالًإنّما هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبق

وتتدارس كلتاهما هذا الموقف ألنّه ليس من واجبِ  ،فقد تضلُّ أو تنسى فتذكّر إحداهما األخرى"
  .11"سِ وبخاصة ما يتّصُل باألعمالالمرأة االحتكاك بجمهرة النا

                                                           

 .1/18الشافية في علمِ التصريف،: ابن الحاجب 1
2 االستراباذي 1/70الحاجب،شرح شافية ابن : الرضي. 

  . 17:فصلَت 3
4 18/404الجامع ألحكام القرآن،: القرطبي. 
  .7:الضحى 5
6 22/342القرآن،الجامع ألحكام  :ينظر القرطبي. 
 . 11: التغابن 7
8 21/15،الجامع ألحكام القرآن: ينظر القرطبي . 
 .282:البقرة 9

10 4/451الجامع ألحكام القرآن،: القرطبي.  
11 الشعراوي :،2/1217تفسير الشعراوي.  
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  الّذين كفروا وصدوا عن سبيلِ" :قوِله تعالى نحو) اإلبطاُل واإلحباطُ( :ومنها أيضاً
أبطَل كيد الكافرين ومكرهم بالنبي  –سبحانه وتعالى  –أنّه  :القرطبي رأى .1"اِهللا أضلَّ أعمالَهم 
قوِله  نحو )اإلغواء( :ومنها أيضاً. 3"سعيهم في الحياة الدنيا الّذين ضلَّ" :ومنها قولُه تعالى. �2

  .5ألصرفنّهم عن طريقِ  الهدىأي  4"...وألضلّنهم":قوِله تعالى

يسلُك الشيطان باإلنسانِ سبيالً غير مؤد للغاية واإلضالُل معناه أن " :الشعراوي قاَل 
الحميدة، حين الطرِقِ  ألنَّه رأقص الشخص المنصوبةيسلُك إلى الغاية لَةالموص،  أنّه فمعنى ذلك
جِبِالً  مكُنلَّ مضأَ دقَلَو" :قوِله تعالى و .6"ا هو الضاللفهذ ،أما إذا ذهب بعيداً عنِ الغاية ،اهتدى

 ،أي غبنا فيها. 9"ضِاألر يف اْضلَلْن اْذَئأَ" :قوِله تعالى نحو) الغياب( :ومنها. 8أي أغوى 7"راًيثكَ
إلى حيوانٍ أم إلى  ،وإلى أي شيء انتقلتَ ،بحيثُ ال تعرِفْ أين ذهبتَ ،واندثَرتْ ذراتُها ،فيها

 ورأى. 10نبات من قوِل العربِ ،أنَّها بمعنى هلكنا وصرنا تراباً :القرطبي وأصلُه:  ضلَّ الماء
بنِ إذا ذه11في اللب .  

 ":ابن الحاجِبِ قاَل ،يأتي هذا المجرد الثالثي لمعانٍ مختلفة تَغلب علَيها العلَُل واألحزان :فَعَل
َل يفَعهاووأضداد العلَُل واألحزان فيه كَ ،كثُر رِضوم مقرَِئ سوب زِنوحوت ،وفَرِح األلوان جيء

والح والعيوبلى كُلُّها عليه، جاء وقَد مُبال َأد نُعرو جُِمعخَرُِقَ وقَ وُمحجُِفَ وعو رُمسكَورِ س
 .14وجعلَه الجرجاني في مفتاحه، 13شارِح الشافية هذا النص بحرفيتهالرضي نقََل  وقَد .12"الضمو

                                                           

 . 1: محمد 1
2 19/239الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي. 
 . 104:الكهف 3
  . 119:النساء 4
5 7/135الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي.  
6 الشعراوي :،5/2643تفسير الشعراوي . 
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8 و. 17/473الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبيالشعراوي :،20/12691تفسير الشعراوي . 
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 .19/11813تفسير الشعراوي،: الشعراويينظر  10
11 17/16الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي.  
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 .48المفتاح في الصرف، :انيالجرجينظر  14
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 ،ألفعاِل الطباِئعِوفَعَل " :ابن الحاجبِ قاَل ،يغلب استخدام هذه الصيغَة للداللَة على الطباِئعِ :فَعَل
 :أي،َل في األغلَبِ للغراِئزِاعلَم أن فَع" :ُّالرضي قاَل .1"بر وصغُركَحسن وقَبح وكَ ،ونَحوِها

كالحسنِ والقُبحِ والوسامة والقَسامة والكبرِ والصغَرِ والطُّوِل والقصرِ والغلَظ المخلوقة  األوصاف
ةوبعوالص ولَةهوال والس ِ وقد يجري غير  ونحوِ ذلك ،سرعة والبطء والثَّقَِل والحلمِ والرفق

 .2"الغريزة مجراها

 ،دحرج :ال زائد عليها مثل ،ما كانت أحرفُ ماضيه أربعةٌ أصليةٌ فقط :الرباعي ُمجرد -�
سوسوَل ،ولْز3وز. واحد د إال بناء4وما للرباعي المجر. 

مزيد  :قسمان ، والمزيد5ما زيد فيه حرفٌ أو أكثر على حروفه األصلية :)المزيد(القسم الثاني 
 ،حرفٌ واحد ما زيد على أحرف ماضيه الثالثة :هوالثالثي ف مزيد أما ،ومزيد الرباعي الثالثي

 :وأما مزيد الرباعي فهو .6استغفر :مثَل ،أو ثالثةُ أحرف ،انطلق :مثَل ،أو حرفان ،أكرم :مثَل
 :نحو ،أو حرفان ،تزلزَل: ما زيد على أحرف ماضيه األربعة األصلية حرفٌ واحد نحو

وخاصة ، الثالثي مزيد وقد اقتصرت ألفاظ الهداية والضالل في أبنيتها المزيدة على .احرنجم
 وقد تعدد ،افتعَل المتمثِّل في اهتدىوالمبنى الصرفي  ،أفعل المتمثل في أضلَّالمبنى الصرفي 

ورود هذه ومنها ،جاءت لمعانٍ مختلفة و األبنية:   

أبو ، ورأى فيها 7"غالباً وأفعَل للتعدية" :رجانيالج قاَل ،في العربية عدة يلمعان )أفعل(أتيت :أفعل
كثيرةً أشهرها التعدية أبو حيان األندلسي 8معاني. قَوتَ دعدتْد الضالِل )أفعل( مواضع في ألفاظ 

                                                           

 .1/19الشافية في علمِ التصريف،: ابن الحاجب 1
2 االستراباذي 1/74شرح شافية ابن الحاجب،: الرضي . 
3 ة: ينظر الغالييني1/44،جامع الدروس العربي. 
 .1/22الشافية في علمِ التصريف،: ابن الحاجبينظر  4
5 ف: ينظر الحمالوير29،شذا الع .  
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، وقولُه 1"قَومه وما هدىوأَضلَّ فرعونُ " :قولُه تعالى :هاومن. أفاد التعدية فيهاوأضّل  المتمثِّل بِـ
  .2"رب إِنهن أَضلَلْن كَثيرا من الناسِ فَمن تبِعنِي فَإِنه مني ومن عصانِي فَإِنك غَفُور رحيم: "تعالى

 أما ،أضلَّ وما أفادته الهمزةُ فيها من معانٍ الشعراوي عندومن بعده القرطبي لم يقفْ 
تعدى الفعُل أضلَّ في المواضعِ السابقة إلى مفعوِله من خالِل  إذْ ،ى فيها التعديةفرأ الباحثُ
الهمزة، ضلَّ فعٌل الزم دفالفعُل المجر، ياً .ضلَّ عنِ الطريقِ : نحويأتي متعد فقد اختلفت  ،لكنّه

بين علماء النحو في  ن هناك اختالفاًفإ إلى ذلك ضافةًإ ،ربِ كما أسلفَ الباحثُفيه لغاتُ الع
 :لقوله تعالى هالدرويش في إعرابِ أمثاَل بعضهم متعدياً ذْ عدهإ؛ القرآنفي  الفعل ضلَّ إعرابِ

 ا بمعنى وسطَظرفً ريبكْالع هدبينما ع 4،هبِ مفعوالً السبيِل سواء عد إذْ 3"فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِ"
 :تعالى قوله نحو جر بحرف متعدياً كثيرة في آيات لَّض الفعِل ورود رتكر في حينِ 5.السبيِل

سبِيله وهو إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن " :تعالى هوقوِل 6"وأَضلُّوا كَثيرا وضلُّوا عن سواِء السبِيلِ"

يندتهبِالْم لَم7"أَع.   

 :ويقْصد بالتعدية ،التعديةَ فأفادتعدى بالهمزةِ  ،الفعَل ضلَّ فعٌل الزمإن : وخالصةُ القوِل
الزيادةَ التي تحملُها همزةُ أفعَل  ، وهتحويُل الفعِل الالزمِ إلى متعد يجاوز فاعلَه لينصب المفعوَل بِ

 ت على معنًى واحدراقتص والضالل، قَد الهداية لكنَّها في ألفاظ ،ةفي العربي ذاتُ معانٍ مختلفة
  .هو التعديةُ، وهو أشهر المعاني الذي ورد به بناء أفعل

فإن في أصِل الوضعِ إضافةً إلى ذلك تختلفُ عنِ التعدية تعديةَ الفعِل بالهمزة،  ألن
، بينما يقع دث كما كان مع الفعِل الالزمِالمفعوَل به مع الفعِل المنقوِل هو الفاعُل الحقيقي للح

رب إنهن " :ومثاُل هذا في ألفاظ الضالِل قولُه تعالى .8الحدثُ على المفعوِل به فيما يتعدى أصالةً
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ميحر غَفُور كفإن انِيصع نمو ينم هنِي فإنبِعت ناسِ فَمالن نراً ميكَث لَلْنأض نهقاَل .1"إن  القرطبي
اآلية ا كانت " :في تفسيرِ هذهمجازاً سبباً لإلضالل أضافَ )األصنام(لم ؛الفعُل إليهن  األصنام فإن

وليست من قام بالضالِل  ليست الفاعَل ويفهم من كالمِ القرطبي أن األصنام .2"علجماداتٌ ال تف
أي " :الزجاج قاَل .؛ أي أن المفعوَل به هو الفاعل الحقيقير من الناسِ هم من قاموا بهإنّما الكثي

ها أي أنا أحببتُ ،كما تقوُل قد فتنتني هذه الدار ،ألن األصنام ال تعقُل وال تفعُل شيئاً ،ضلّوا بسببِها
   .الحقيقي ه هو الفاعُلأيضاًُ أن المفعوَل بِ هويفهم منْ. 3"واستحسنتُها وافتُتنْتُ بها

سيبويه  سبقَ كالطلبِ، واالجتهاد، واالتّخاذ، ،في العربية لمعانٍ مختلفة )افتعَل(تأتي  :افتعَل
اللغويين  المعانيإلى َل في معانيهاتلكفص أن إذْ قاَل بعد ،" : به رادَل ما ال يبنى على افتعي وقَد

ذلك نم 4"شيء . وقد تبعه الحاجبِ في ،الجرجاني وابن ،والميداني 5 ذلك.  

 البناء ددَل(تعفُ منه  )افتعاهتدى :نحو ،في ألفاظ الهدايةالمتمثُِّل في اهتدى وما يتصر، 
حملت هذه الزيادةُ معاني  وقد ،وغير ذلك ،وتهتدون ،و تهتدوا ،واهتديتم ،واهتَديتُ ،واهتَدوا
وقد  .وتكاد تدور حوَل معنى واحد وهو االجتهاد والطلب ،لكن هذه المعاني تبقى قريبة ،مختلفة

الكريمِ  القرآن اهتدى في مواضع ومن ،عند تلك المعانيم وقف القرطبي والشعراوي وغيره
اجتهد وجد  أي ،6"وإني لَغفّار لمن تاْب وآمن وعملَ صاْلحاً ثُم اهتدى" :قولُه تعالى :ومعانيها

: وقاَل الشعراوي .7"على إيمانه حتّى ماتَ عليهأي أقام " :القرطبي قاَل ،وسعى في طلبِ الهداية
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فمعناه أدام " :األصفهاني وقاَل، 1"الصالحِ، وأن تستزيد منه ألن الهدايةَ أن تستمر على العمِل"
تحر نع يفتر وِِلم الهداية طلبإلى المعصية جِعري ولَم 2"يه.   

اهتدى من " :قوِله تعالى نحو ،والطلبِ وهو من االجتهاد ،ني اهتدى االلتزاماومن مع

ء يعني االلتزام بمنهجِ واالهتدا" :الشعراوي قاَل. 3"فإنماْ يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فإنما يضلُّ علَيها
أَناْ علَيكُم فَمن اهتدى فإنماْ يهتدي لنفِْسه ومن ضلَّ فإنما يضلُّ علَيها وما " :وقولُه تعالى. 4"اِهللا

  .لَّجعز و اِهللا نا مهألصحابِ الخيرِ بعقوِلهِم التي تسعى بدورِها لطلبِ ونفالعباد يهتد ،5"بِوكيلٍ

واالهتداء : "األصفهاني قاَل، التحري وفي التحري طلب واجتهاد: واالهتداء يعني
كقوِله  .6"خرويةإما في األمورِ الدنيوية أو اُأليختص بما يتحراه اإلنسان على طريق االختيارِ 

   .7"في ظُلُمات البر والبحرِ لتهتدواْ بِهاو الّذي جعلَ لَكُم النجوم هو" :تعالى

إن الباحثَ تناوَل في هذا المبحث محورينِ رئيسيينِ، هما الصحيح : وخالصةُ القوِل
 ،والمزيد الفعَلوالمعتلُّ، والمجرد دجوالضالِل، فو الهداية على ألفاظ المحاور قاً هذههدى(مطب (

 –ماضيه باعتبارِ–ثي المجرد الثال اً، إضافةً إلى ذلك فإناً ثالثيفمضع)ضلَّ(معتالً ناقصاً، والفعَل
ومما . ثالثةُ أبوابٍ، ألنّه دائماً مفتوح الفاء، وعينُه إما أن تكون مفتوحةً أو مكسورةً أو مضمومةً

على صيغة فَعَل، وضلَّ التي تحتمُل ) هدى(ورد من المجرد الثالثي في ألفاظ الهداية والضالِل 
في األصِل فعٌل الزم، تعدى ) ضّل(أما على صعيد الزيادة، فإن الفعَل. صيغتي فَعَل وفَعَل

أضلَّ( بالهمزة (،َالتعدية َل، المتمثُِّل في  وأما الزيادةُ فأفادافتع في البناء)في ألفاظ الهداية ) اهتدى
  .تؤدي معنى الطلب واالجتهاد في الغالبِ

                                                           

1 الشعراوي :،15/9352تفسير الشعراوي.  
تحقيق مركز الدراسـات والبحـوث بمكتبـة    . جزء2 المفردات في غريب القرآن،: الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد 2

  .2/704. مكتبة نزار مصطفى الباز: الرياض/القاهرة. نزار مصطفى الباز
 . 15: اإلسراء 3
4 الشعراوي :،8415/ 14تفسير الشعراوي. 
  . 108: يونس 5
 .2/704المفردات في غريب القرآن،: الراغب األصفهاني 6
 .97 :األنعام 7
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 ألفاظ الهداية والضالِله في واسم المصدر: المبحثُ الثاني

  مفهومه وأوزانُه :الصريح المصدر -أوالً

الزمان :المصدر من دمجر هو لفظٌ دلَّ على حدث، اسم الحدث الجـاري علـى   " :وهو
وليس هـو   ،اعلَم أن المصدر مشتَقٌ من الفعِل الماضي ومأخوذٌ منه" :ؤدبمابن ال قاَل .1"الفعل

ولو كان اسماً محضاً  ،محضاً النتفى عنه التنوين كان فعالإذ لو  ،بفعٍل محض وال باسم محض
سماه مصدراً ووسمه به الخليل بن وأوُل من  ...وهو موحد في األعماِل كلِّها ،لثُني وجمع وأنِّث

 وألنَّه متوسطٌ في ،وسمي مصدراً لصدورِه عنِ الفعِل الماضي .أبو عبد الرحمن البصري ،أحمد
الجسد الصدرِ من مكان 2"الصرف.   

االسم أحرفَ الفعِل ولم يـدلَّ علـى   فإن تضمن  ؛حرفَ فعلهأ هتضمينُ :لمصدرِوشرطُ ا
، ولم يتضمن كـلَّ  الحدث، وإن دلَّ على بالفعِل الحاصِل بْل هو اسم لألثرِ ،الحدث فليس بمصدرٍ

   .3فهو اسم مصدر ،بل نقص عنه لفظاً وتقديراً من عوض ،أحرف الفعِل

مضـارِعه   ،وهو فعٌل ثالثي مجـرد  ،لَّةٌ من صيغِ مصادرِ الفعل ضصيغَ )الضالُل( 
 قـالَ  .سماعيةٌ للفعـِل ضـلَّ وزنُهـا فعالـةٌ     ةٌيمصدر والضاللةُ كذلك صيغةٌ ،يضلُّ أو يضلُّ

األفعال 4"والضالُل والضاللةُ مصدران" :الفراهيدي ة،    ومصادرأوزانُهـا قياسـي الثالثية بعض
إذا ورد  :بالقيـاس  والمراد .القياسية والضالُل من األوزانِ السماعية ال ،والبعض اآلخر سماعية

علَم كيفَ تكلّموا بمصدرِهي ولم شيء، تقيسه 5فإنّك .  

                                                           

1 النحوي د بن الحسن االستراباذيرضي الدين محم ،االستراباذي دراسة . مج2شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،: الرضي
إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود     :السعودية.1ط.وتحقيق حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي وآخر

 .2/703م،1993.اإلسالمية

مطبعة المجمع العلمي : بغداد. ناجي القيسي وآخرون أحمدتحقيق . دقائق التصريف: ابن سعيد المؤدب، القاسم بن محمد 2
  .44م،1987.العراقي

3 ة: ينظر الغالييني1/120،جامع الدروس العربي. 
4 ،د: تحقيق. مج كتاب العين،: أحمدالخليل بن  الفراهيدي.ة :بيروت. عبد الحميد هنداويضلَّ /م2003 .دار الكتب العلمي. 

 .1/121،جامع الدروس العربية :الغاليينيينظر  5
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ومـا   :قائال ثم أردفَ ،القياس ن حيثُم الثالثية وقد فصَل الحمالوي القوَل في المصادرِ
وإذا ما دقّقنا النظَر  1.حفظُ وال يقاس عليهي ،؛ وإنّما هو سماعيمخالفاً لما تقدم فليس بقياسيجاء 

 ؛ةٌمصادر سماعي فهي إذاً ،هابينَ اللةَال نجد الضالَل والض ،لمصادرِ الثالثي القياسية في األوزانِ
   .هادةز :نحو ،والضاللةُ .ونبتَ نباتاً ،اًذَهاب ذَهب :نحو ،الضالُل

درّل  والفعِل ض آيةً )ضالل(مصدر في ثمانٍ وثالثين، نحو تعالى قوِله: " نوا مإِنْ كَانو

ُولَئـك  أ" :تعالى قوِله نحو .أيضاً في تسعِ آيات )الضاللةُ( ورد المصدرو .2"قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ

وهو فعٌل غيـر   ،لّلض الفعِل فهو مصدر )تضليٌل(أما المصدر  .3"الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى
ل ،ثالثيعلى وزنِ تفعيل ،على وزن فع منه يصاغُ المصدر، وهو مصدر قاَل .قياسي الميداني: 

 ابن قاَل و 4."نحو كلّم تكليما وسلَّم تسليماوالمصدر من فعَل يجيء على تفعيل وهو قياس الباب "
 وقـد  .5"كرم على تكريمٍ :ونحو ،أكرم على إكرامٍ :نحو ،والمزيد فيه والرباعي قياس" :الحاجبِ

 المصدر درتضليٍل(و( واحدة لََّل في آيةالفعِل ض تعـالى  ،مصدر ـلْ   " :وذلك في قوِلهعجي ألـم

 يف مهدلٍكَييلض6"ت.  

  مفهومه وصياغتُه :اسم المصدرِ -ثانياً

يناللغوي تبايناً بين السم المصدرِ في كتبِ اللغة الدارس هم النحاةُ ،يجدرأس حوَل  ،وعلى
هاسمِ المصدرِ ومفهوم والمصـدر؟   ،تسمية صاغ؟ وما الفرقُ بينَهالمصدرِ؟ وكيفَ ي فما هو اسم

  .وهل ورد شيء منه في ألفاظ الهدايةِ والضالل؟

                                                           

 .72-69 ،شذا العرف: الحمالويينظر  1
، 8: يوسـف . 32: يونس. 60: األعراف .74: األنعام. 136،167، 60،116: النساء: وينظر مثلها. 164:آل عمران 2

. 85: القَصـص . 97: الشـعراء . 12: الحـج . 54: األنبياء. 38: مريم. 3،18: إبراهيم. 14: الرعد .95:يوسف. 30
. 40: الزخـرف  .18: الشـورى . 50، 25: غافر. 22 :الزمر. 24،47: ياسين. 8،24: سبأ. 36:األحزاب. 11: لقمان

 .24:نوح. 29، 9: الملك. 2: الجمعة. 24،47: القمر. 27: ق. 32:األحقاف
  .81:النمل. 75:مريم .36:النحل. 30،61: األعراف. 44:النساء. 175: رةالبق: وينظر مثلها. 16: البقرة 3
  .53:الروم 
4 21 ،نزهة الطرف في علم الصرف: الميداني . 
 . 1/27الشافية في علمِ التصريف،: ابن الحاجب 5
  .2:الفيل 6
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وإن كان بعضـهم   ،قلَّ ما نجد فيها مصطلَح اسم المصدرِ إذا ما تتبعنا المصادر اللغويةَ
إليه من خ ،قد أشارعن صيغِ المصادرِ المعروفة هصيغت الِل اختالف،  فيما لجأ البعض  لتسـمية

   1.والمبرد ،كلٌّ من سيبويه كما فعَل ،للمصادرِ أو بأنّها مخالفةٌ، ما خرج عن تلك الصيغِ بالشواذِّ

اءالفر هيكن قد تنب إلى اسمِ المصدرِ هو اآلخر لم، ذلك نم إلى أبعد أطلقَ  بْل ذهب حين
ويعبر عنه أحيانـاً أخـرى باسـمه     ،كان يسميه فعالً في بعضِ المواقعِإذ ؛ على المصدرِ الفعَل

ـ نبِشق اَأل" :ويظهر ذلك من خالِل تفسيرِه لقوِله تعالى .المصدر قاَل. 2"سِف اءالفر: "  اءالقـر أكثر
  3".الشقَّ فعٌلوكأنّه اسم وكأن  .إال بجهد األنفسِ:على كسرِ الشينِ ومعناها

َل تعريفيجاء به الغالما سم المصدر ال لعلَّ أشم إذ قاَليني فيه: " هو ما ساوى المصدر
هفعل على جميعِ أحرف في اشتماِله ساوِهي ولم على الحدث الداللة بعضِ  ،في من بل خلَتْ هيئتُه

لفظاً وتقديراً من هفعل ضٍ أحرفو4"غيرِ ع.  وقد سبقه إلى هذا التعريفابن الحاجب في أماليه، 
  . 5في األشباه والنظائرِ السيوطيو

؛ فإن كان مشـتمالً علـى   هو االشتماُل على أحرف الفعِل :بين المصدرِ واسمه الفرقُ
فهو مصدر هفعل مصدرٍ ،أحرف يشتمْل فهو اسم لم 6.وإن  

أو  القدماء اللغويين فلم يجد الباحثُ تخصيصاً لدى ،صياغة اسمِ المصدرِأما عن كيفية 
الدارسين المحدثين لصياغته، جاهزةً فال تجد إذاً قوالب لصياغتقاَل ،ه  وقـد  " :الحاجـبِ  ابـن
واآلخر لآللـة التـي    ،وأحدهما للفعِل ،مصدر واسم مصدرٍ في الشيئينِ المتقاربينِ لفظاً :يقولون

                                                           

مطابع األهـرام  : القاهرة. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة. مج 4 المقتضب،: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيدينظر  1
  .1/322،الـكـتـاب: سيبويهو. 3/217م،1994.التجارية

 . 7: النحل 2
 .2/97 القرآن،معاني : الفراء 3
4 ة: الغالييني1/130،جامع الدروس العربي. 
تحقيـق فخـر   . جز2. أمالي ابن الحاجـب : الدوِيني النَّحوِيبن عمر ابن الحاجب، جمال الدين أبي عمرو عثمان ينظر  5

، جالل الدين عبد الرحمن السيوطيو .851-2/850 م،1989.دار الجيل: دار عمار، بيروت: عمان. صالح سليمان قداره
مؤسسـة  : بيـروت . 1طم،تحقيـق عبـد العـال سـالم مكـر     . جـز  9. األشباه والنظـائر فـي النحـو    :بن أبي بكر

  .4/45م،1985.الرسالة
  .4/45،األشباه والنظائر في النحو: السيوطيو .851-2/850،أمالي ابن الحاجب: ابن الحاجبينظر  6
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والطَّهـورِ اسـم مـا     ،فالطُّهور المصدر ،واَألكِْل واُألكِْل ،يستعمَل بها الفعُل كالطُّهورِ والطَّهورِ
   .1"واُألكُْل ما يؤكَُل ،واألكُل المصدر ،يتطهر به

وقوِلـه   :نحو ،الكريمِ القرآنمن آيات  آيةً في خمسٍ وثمانين) الهدى(ورد اسم المصدرِ 
 خالفيةً مسألةً )الهدى(اسم المصدرِ  وقد شكََّل .2"ذَلك الْكتاب لَا ريب فيه هدى للْمتقين" :تعالى

أي اسم المصدر  ،المصدر ولكنّه لم يسمه باسمه عنِ فيه خروجاً رأى ِيبويهفس ؛بين علماء اللغة
نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء (باب  في: قاَل إذْ ،عوضاً عنه :بل وصفه بقوِله

  وقد جـاء فـي هـذا    ... لقيته لقاء و ...رمياً رميتُه :قالوا " :)والواو منهن في موضعِ الالمات
وذلـك ألن الفعـل ال    ،ولم يكن هذا في غير هدى ،قالوا هديته هدى .الباب المصدر على فُعل

ى وهـدياً وهدايـةً   هداه هـد " :وفي اللسان. 3"منه ي هديت فصار هدى عوضاًف يكون مصدراً
هدى وذلـك ألن   هذا في غيرِ يكن المصدر على فُعل هديته هدى ولم" :ابن سيده قاَل 4."وهديةً

أن  اعلَـم " :العباس المبرد وقال أبو .5"صدراً في هديت فصار هذا عوضا عنهالفعل ال يكون م
لم أنَّه يوجب هسيبويه ظاهر الً يقلُّ في المصادرِ وكالمى فُعهد ل غيرعلى فُع مصدر 6"يأت.   

                                                           

 .2/851،أمالي ابن الحاجب: ابن الحاجب 1

 4،73: عمـران  آل.272مكـرر، 159،175،185مكـرر، 97،120مكـرر،  5،16،38:البقرة: وينظر مثلها. 2:البقرة 2
: األعـراف . 90،91،154،157، 88مكـرر،  35،71:األنعـام . مكـرر  44،46:المائدة. 115: النساء. 96،138مكرر،

 .2،94: اإلســراء .37،64،89،102:النحــل. 111: يوســف. 57:يــونس. 33: التوبــة. 198،203، 52،154،193
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. 11،20: الجاثيـة . 17،44:فصـلت . 53،54:غـافر  .23:الزمـر . 24،32: سـبأ  .23، 13: السجدة .3،5،20:لقمان
  . 11: العلق. 12: الليل .13:الجن. 9:الصف .23: النجم. 28: الفتح .17،25،32:محمد

  .4/46 الكتاب،: سيبويه 3
 .هدى / لسان العرب: ابن منظور 4
دار  :لبنان –بيروت  .سفر17.مج 5. الـمـخـصـص.السن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي وأب ابن سيده، 5

 .14/160. الكتب العلمية
 . 14/160،الـمـخـصـص :ابن سيده 6
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 دالحاجب ع ى(ابندبـالمنقوص    )ه د المخـتصالمجـر قـال  و .1من مصادرِ الثالثي
في المصادرِ ما " :الرضي ليسى والسدْل إال الهعلى فُع ىهوفي المصدرِ يؤنّثهمـا   ،ر هتولنُدر

  .2"عا ؛ لكثرة فُعل في جمع فُعلَةوإن لم تسم ،بنو أسد على توهم أنها جمع هدية وسرية

 :نحو ،فُعْل :الثالثي المجرد منها لمصادرِ أوزاناً كثيرةً فقد ذكر ابن القطاع الصقلّي أما
وجاء في معتـل الـالم   " :إذْ قاَل ،أبو حيان مصدراًفقد عده وفي ارتشاف الضرب  3.هدى هدى

أي  5،القياس في مصدر الثالثي المتعدي هو الفَعـل  مع أن 4"على فعل كقرى وعلى فُعل كَهدى
   ).الهدى( فقد استغني عنه باسم المصدر الهدي

لـم يعـدوه مـن     والمبرد، ،سيبويه: نحون أوائَل النحويين إ :وجملةُ القوِل في الهدى
في حين عده من جـاء بعـدهم أمثـال ابـن      .في الوقت نفسه لم يسموه اسم مصدرٍ ،المصادرِ
، ويميُل الباحثُ إلـى هـذا   وقد أطلقَ عليه المحدثون اسم المصدر .والصقلّي مصدراً ،الحاجب

  . الرأيِ

   

                                                           

 .26،الشافية في علم التصريف: ابن الحاجب 1
2 االستراباذي 157شرح شافية ابن الحاجب،: الرضي.   
. دار الكتـب المصـرية   :القاهرة م،محمد عبد الداي أحمدتحقيق . أبنية األسماء واألفعال والمصادرالصقلّي، ابن القطاع  3

 . 370م، 1999
 .2/484،ارتشاف الضرب من لسان العرب:األندلسي 4
 .69،شذا العرفْ في فن الصرف: الحمالويينظر  5



31 

    والضالِل الهداية في ألفاظ تقاتُالمش: الثالثُ المبحثُ

  وصوره ،واشتقاقُه ،مفهومه: الفاعِل اسم -أوالً

1111- الفاعِل اسمِ مفهوم   

حامـد   أحمـد  عرفَه ،يدلُّ على حدث وعلى من قام بالحدثاسم الفاعِل هو اسم مشتقٌّ 
الفعِل المعلـومِ  : "ويحيى جبر بأنَّه أو هو صفةٌ تؤخذُ من هلث أو فاعالحد ثدحعلى م يوقع اسم

 ال الثبـوت الحدوث على وجه به بها أو قام الموصوف نم ومـا هـذا    .1"لتدلَّ على معنى وقَع
ابنِ الحاجبِ، وابـن هشـام،   : حوالتعريف إال خالصةٌ لتعريفات اللغويين القدماء والمحدثين، ن

  .2محمود سليمان ياقوت، وهادي نهر، والفَضيلَى والحمالوي، والغالييني، والحديثي، واللبدي، و

    من الثالثياشتقاقُ اسم الفاعل  -2222

ذهب إلى أن فمنهم من  ؛ِل من الفعِل الثالثيِ المجرداختلفَ اللغويون في بناء اسمِ الفاع
الثالثـي  وصيغته مـن  " :إذْ قاَل الحاجبِ ابن ومن هؤالء .)فاعل( هو الفاعِل وزناً واحداًالسمِ 

ومنهم مـن   .4له ابن الحاجبِ إلى هذا الرأيِوقد سبقَ الزمخشري في مفص .3"المجرد على فاعل
) فَعـلَ (إذْ رأى أن قياس اسم الفاعِل من  في ألفيته مالك ابنِك الفاعِل أبنيةً متعددةً رأى أن السمِ

أو على َأفْعَل نحو . صدي فهو صديان: أو على فَعلَان نحو. َأشر فهو َأشر: هو فَعٍل، نحوالالزمِ 
رهأج وفَه هِر5ج.  

                                                           

الدار الوطنية للترجمة والطباعة :نابلس .2ط. الواضح في علمِ  الصرف :حسن و جبر، يحيى عبد الرؤوف أحمدحامد،  1
  .107م،1999. والنشر والتوزيع

أوضح المسالك إلى ألفيـة  : ابن هشامو. 2/721م،1993،شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: الرضي االستراباذيينظر  2
أبنيـة  : الحديثي، خديجةو .1/131،جامع الدروس العربية: والغالييني .74،شذا العرف : الحمالويو .1/411،ابن مالك

 ،معجم المصطلحات النحويـة والصـرفية   :اللَّبديو .259م،1965.مكتبة النهضة: بغداد. 1ط. الصرف في كتاب سيبويه
الفَضـيلَي،  و .75 م،1998.الروزنامطبعة .دار األمل للنشر والتوزيع. اربد: األردن. الصرف الوافي: نهر، هاديو .176

 القـرآن الصرف التعليمي والتطبيق في : ياقوت، محمود سليمانو .57 م،دار القل: بيروت. مختصر الصرف: عبد الهادي
 .220 م،1999:مكتبة المزار اإلسالمية: الكويت. 1طم،الكري

3 االستراباذي لكافية ابن الحاجب: الرضي 2/721،شرح الرضي.  
وبذيله كتاب المفضل  المفصل في علمِ العربية :الخوارزمي القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري وأب ،خشريالزم 4

  .226. هـ1323.دار الجيل للنشرِ والتوزيعِ: بيروت. تحقيق أبو سلّوم المعتزلي. 2ط.في شرحِ أبيات المفصل
 . 3/135،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :ابن عقيل 5
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    الثالثيغيرِ  من الفاعِل اشتقاقُ اسمِ -3333

 وإبـدال  ،تيان بالفعِل المضارعِاإلِ عن طريق ،الثالثي يصاغُ اسم الفاعِل من الفعِل غيرِ
المضارع حرفمـن غيـر   " :ابن الحاجب قاَل. وكسرِ ما قبَل اآلخرِ ،مضمومةً ميماً ة وصيغته

  .1"بميمٍ مضمومة وكسرِ ما قبل اآلخر الثالثي على صيغة المضارع

4444- فاعِلال اسمِ صور في ألفاظ والضالِل الهداية    

عت صوروالضالِل الفاعِل اسمِ تنو الهداية والتثنيـةُ،     ،في ألفاظ ،من حيـثُ اإلفـراد
  : والجمع، من الثالثي وغيره، وذلك على النحوِ اآلتي

  ).هاد، ضاّل(فرد من الثالثي اسم فاعٍل م :الصورةُ األولى

 ،وهاد ،هاد :نحو ،عدة مختلفة بأشكاٍل هدى من الفعل الثالثي) هادي(ورد اسم الفاعل 
ويقـولُ  " :قوِله تعـالى  نحو ،في خمسِ آيات )هاد(حيثُ ورد بصورةِ   ،وهادياً ،وهادي ،وهادي

ادمٍ هكُلِّ قَولو رذنم ما أنتإن هرب نآيةٌ م هلَيزِِلَ عال أُنوا لَوكََفَر ةِ  . 2"الّذينبصور دروو) هـاد( 
 وورد بصـورة  .3"وإنَّ اَهللا لَهاد الّذين آمنوا إلى صـراط مسـتقيمٍ  " :قوِله تعالى نحو ،في آيتينِ

هادي العميِ عن ضـاللَتهِم إنْ تسـمع إال   وما أنت ب" :وذلك في قوِله تعالى ،في آية واحدة )هادي(

من " :وذلك في قوِله تعالى ،في آية واحدة )هادي( وورد بصورة .4"مسلمونمن يؤمن بآياتنا فَهم 

 ،في آية واحـدة  )هادياً(وورد بصورةِ   .5"يضللِ اللَّه فَلَا هادي لَه ويذَرهم في طُغيانِهِم يعمهـونَ 
 .6"لكُلِّ نبِي عدوا من الْمجرِمين وكَفَى بِربك هاديا ونصيراوكَذَلك جعلْنا " :وذلك في قوِله تعالى

                                                           

1 االستراباذي لكافية ابن الحاجب :الرضي 2/721،شرح الرضي.  
 .33:غافر. 23،36:الزمر. 33:الرعد :وينظر مثلها. 7: الرعد 2
3 ج53: الروم :وينظر مثلها. 54: الح. 
 . 81: النمل 4
 . 186: األعراف 5
 .31: الفرقان 6
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 دروالفاعِل و ضاّل(اسم ( عفالصحيحِ المض الفعِل الثالثي المشتقُّ من)َّضل(   واحـدة في آيـة ،
  .1"ضاالً فَهدىووجدك * ألَم يجِدك يتيماً فَآوى : "وذلك في قوِله تعالى

  ).الضالّون(الثالثي  من جمعاسم فاعٍل  :الثانيةُالصورةُ 

الفاعِل و اسم دالضالّون(ر ( ،في خمسِ آياتتعالى نحو قوِله" :   ـدعواْ بكَفَـر إنَّ الَّذين

الض مه لئكم وأوهتبولَ تقْبت واْ كُفْراً لَّناْدداز ثُم نَإيمانِهِمالفاعل. 2"آلُّو اسم دروالّين(وفي ) الض
 ،ثماني آياتتعالى نحو قوِله" :هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص * الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْم3"غَي.  

  ).مضّل، مهتَدي(الثالثي غير  اسم فاعٍل مفرد من: الثالثةُالصورةُ 

و دالفاعل ر ي(اسمتَدهبأشكاٍل) م مختلفة ، نحو: تَدهم،  تَـدهي  ،والمتَـدهإذْ .والم  درو
 ةبصور)تَدهم( واحدة تعالى ،في آية في قوِله وذلك: "    لْنـا فـيعجو وحاً وإبـراهيما نلْنسأر لَقَدو

 مهنفَم ابتةَ والكوبهِما النتيقونَذُرفَاس مهنم كَثيرو دهتةِ   .4"مبصور دروو)تَدهفي آيتينِ )الم، 
تعالى نحو قوِله: "   دونِـه ـنم أوليـاَء ملَه جِدت لْ فَلَنلضي نمو دتهالم واُهللا فَه دهي نم5"و.  دروو

من يهدي اُهللا فَهو المهتدي ومن يضللْ " :وذلك في قوِله تعالى ،في آية واحدة )المهتَدي(بصورةِ  

قالَ هـذا مـن   : "قولُه تعالى: في آيتينِ وهما) مضلٌّ(وورد اسم الفاعِل  .6"فأُولئك هم الخاسرونَ

بينلٌّ مضم عدو هإن لِ الشيطانمتعالى 7"ع وقولُه" : نمزِيـزٍ  وبِع اللَّه سلٍّ أَلَيضم نم ا لَهفَم اللَّه دهي
"ذي انتقَامٍ

8.  

   

                                                           

 . 6 -5: الضحى 1
 .32: المطفّفين .26: القلم .51: الواقعة .56: الحجرِ: وينظر مثلها. 90: عمران آل 2
 .20،86: الشعراء .106: المؤمنون .77: األنعام .198: البقرة: وينظر مثلها. 7: الفاتحة 3
 . 26: الحديد 4
 .17: الكهف: وينظر مثلها. 97: اإلسراء 5
 . 178: األعراف 6
  . 15: القَصص 7
  .37: الزمر 8
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  ).مضلّين، مهتَدين(الثالثي غير  من جمعاسم فاعٍل : الرابعةُالصورةُ 

 درو   در؛ فقـد والجمعِ بأشكاٍل مختلفـة غيرِ الثالثي بصيغة نالفاعل م ةِ   اسمبصـور
)تَدونهم ( ،في ثماني آياتتعالى نحو ا : "قوِلهنلَيع هابشت قَرإنَّ الب يا ها ملَن نيبي كبر قالُوا اُدع

 أُولئـك " :قوِله تعالى نحو ،في ثالث آيات )تَدينمه(وورد بصورةِ   .1"وإنا إنْ شاَء اُهللا لَمهتدونَ

يندتهوا ما كَانمو مهتجارت تبِحا رى فَمداللَةَ بِالهاْ الضورتاش 2"الَّذين . درووةبصور )المتَدينه( 
في ستِّ آيات، تعالى نحو قوِله: "  بِـعاِهللا قُلْ ال أت دون نونَ معدت الّذين أنْ أعبد هيِتي نقُلْ إن

 في آيـة واحـدة   )ينالمضلّ(وورد اسم الفاعِل  .3"قَد ضلَلْت إذاً وما أنا من المهتدينأهواَءكم 
السماوات واألرض وال خلْـق أنفُِسـهِم ومـا كُنـت متخـذَ          ما أشهدتهم خلْق:"وذلك في قوِله تعالى

 لّينضداًالمض4"ع .  

    وصوره ،واشتقاقُه ،ههوممف :التفضيِل اسم -ثانياً

1111- التفضيِل اسمِ مفهوم    

وعرفّه أبو  .5"لموصوف بزيادة على غَيرِه ،ٍلشتُقَّ من فعما ا" :بأنَّه عرفّه ابن الحاجب
بأنَّه ان األندلسيإل الوصفُ المصوغُ" :حي في محلٍّ بالنسبة همحـلٍّ ى على أفعِل داالً على زيادت 

6"آخَر. الحمالوي فَهوعر: " رِ للداللَةصدالم نباالسمِ المصوغِ مشيئين اشتركا في صفة على أن، 
أح ،صفة وزادالصفة هما على اآلخرِ في تلك7"د. تكر وقَد    الغاليينـي هـذا التعريـفُ عنـد ر، 

همن بعد 8والمحدثين.   

                                                           

 .49، 22،37:الزخرف. 21: ياسين. 30: األعراف. 82: األنعام. 157، 70: البقرة: وينظر مثلها. 70: البقرة 1
 .45: يونس. 140: األنعام: وينظر مثلها. 16: البقرة 2
 .7:القلم. 56:القصص. 125:النحل. 18:التوبة. 117: األنعام: وينظر مثلها. 56: األنعام 3
  51: الكهف 4
5 اإلستراباذي ابنِ  الحاجب: الرضي لكافية الرضي 2/765،شرح . 
6 ان األندلسيب :أبو حيرلسانِ الع نب مر5/2319 ،ارتشاف الض . 
7 الحمالوي :الصرف رف في فن78 ،شذا الع . 
8 ة: ينظر الغاليينيخديجةو. 1/139،جامع الدروس العربي ،وياقوت،     .284،أبنية الصرف في كتاب سيبويه: الحديثي  
 .249م،الكري القرآنالصرف التعليمي والتطبيق في : محمود سليمان  
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    التفضيِل اشتقاقُ اسمِ -2222

 قاسالتفضيِل على ي ل(اسمأفع(ثالثةُ ألفاظ عن ذلك وخرج ،، أتَتْ بغيرِ همزة.   وهـي
خير، وشر، قاَل .وحب األزهري: " وشر ا خيروأموفـي   .1"في التفضيِل فأصلهما أخير وأشر

إال أنّهم حذفوا الهمـزةَ   :وأشرر منك ،أخير منك :األصُل" :خير منك وشر منكاإلنصاف حوَل 
فصـلَها   التفضـيل اسـمِ  الشتقاقِ النحاةُ شروطاً ثمانيةً  خصصوقَد  .2"لكثرة االستعمالمنهما 

رففي شذا الع 3الحمالوي.   

    والضالِل الهداية ألفاظها في وحضور ،التفضيِل اسمِ حاالتُ -3333

ملفوظـاً   )من(ونكرةٌ معها  ،ومضافٌ ،معرفٌ بأل :تَرِد أفعُل التفضيِل على ثالثَة أقسامٍ
   :وقد فصل اللغويون هذه الحاالت على النحو اآلتي .بها أو مقدرة

القسم اقترانُ( ُلاألوفاً بأّل ):بأّل همعر وهو الّذي جاء يطابقَ ما قبلَه أن فيجب، في  أي موصوفَه
التذكيرِ واإلفراد هِوفروعام، نبِم هعؤتى مال ي وأن. األفضُل :نحو والزيدان األفضـالن  ،زيد، 

والهنـود أو الهنـدات    ،والهندان الفضـليان  ،وفاطمة الفضلى ،والزيدون األفضلون أو األفاضل
  .شيء من ألفاظ الهداية والضاللولم يرِد من أمثلة هذه الحالة . 4الفضليات أو الفضل

ا  المضافُ( الثاني القسمفإمإلى نكرة، ا إلى معرفة5 )وإم، المضافُ إلى المعرفَ اأمة،   فتجـوز
قولُـه   غير مطابق هاستعماِل نمفَ ،الكريم القرآنرد االستعماالن في وقد و .هاوعدم فيه المطابقةُ

                                                           

وهو شرح على أوضـح   شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو: األزهري، الشيخ خالد بن عبداهللا 1
 م،2000. دارا لكتـب العلميـة  : بيروت. 1ط.يون السودتحقيق محمد باسل ع. جز 3.المسالك إلى ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري

2/92 . 
اإلنصـاف فـي مسـائل    : األنباري، كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري النحويابن  2

. مطبعـة السـعادة  : مصر.4ط. محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق. مج1.البصريين والكوفيين: الخالف بين النحويين
 . 69مسألة . 2/491 م،1961

 . 79-78 ،شذا العرف في فن الصرف: الحمالويينظر  3
 ،ارتشاف الضرب من لسانِ العرب: وأبو حيان األندلسي. 3/179 ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيلينظر  4
  . 80،شذا العرف في فن الصرف: الحمالويو. 5/2320
5 ان األندلسيب: ينظر أبو حيرلسانِ الع نب مرو .2323-5/2322 ،ارتشاف الضالحمالوي :     ـرف فـي فـنشـذا الع

80،الصرف .  



36 

جعلْنا في وكَذَلك " :ومن استعماِله مطابقاً قولُه تعالى، 1"ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة" :تعالى

   .2"كُلِّ قَرية أَكَابِر مجرِميها

ه وأن يؤتى بعـد  ،أن يكون مفرداً مذكّراً وحينئذ يجب ):واإلضافة من أّل المجرد( القسم الثالثُ
 نةً -أو تقديراً لفظاً -بِمجار ِل عليهللمفض. عمرو :نحو ُل منأفض َل  ،زيدجٍل أفضتُ بِررومر

منك ماالً وأعـز  أنا أكثَر " :كقوِله تعالى ،اللة عليهمامجرورها للد ف من وحذَوقد تُ. 3من عمرو

   .4"نفراً

اسـم التفضـيل   ذلك ورود  ومن ،الضالل و في ألفاظ الهداية مختلفةٌ أمثلةٌوقد وردت 
ألَم تر إلى الّذين أُتواْ نصيباً من الكتابِ " :تعالى قولُهومنها  ،آياتفي خمسِ  مقروناً بِمن )أهدى(

 وورد اسم .5"يؤمنونَ بالجِبت والطّاغوت ويقولونَ للّذين كفروا هؤالِء أهدى من الّذين آمنوا سبيالً
أضلُّ(التفضيل  اسم( آيات لفظاً في ثالث نمنها و ،مقروناً بِم تعالىقولُه: "  وا لَـكجِيبتسي فَإِنْ لَم

ه لَا يهدي الْقَـوم  فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواَءهم ومن أَضلُّ ممن اتبع هواه بِغيرِ هدى من اللَّه إِنَّ اللَّ

 ينمالتفضيِل  .6"الظَّـال اسم دروى(ودتقديراً في آيتينِ متبوعاً )َأه نومنهما ،بِم قُـلْ  " :تعالى قولُه

متبوعا بِمـن   )أضلُّ(وورد اسم التفضيِل  .7"كلٌّ يعملُ على شاكلَته فَربكم أعلَم بِمن أَهدى سبيالً
تقديراً في ستٍّ آيات، قوِله ن سواِء السبيلِ" :تعالى نحولُّ عمكاناً وأض شر 8"أولئك.   

فإن البنى الصرفية أللفاظ الهداية والضالِل قد انحصرت على صـعيد  : وخالصةُ القوِل
، )هـدى (، والمجـرد  ) ضّل(، والفعِل الثالثي المضعف )هدى(األفعاِل في الفعِل المعتلِّ الناقصِ

، فقـد ورد منهـا   أما على صعيد األسـماء ). اهتدى(، والمزيد) أضلَّ(، والمزيد)ضلَّ(والمجرد 

                                                           

 .96 .البقرة 1
  . 123م،األنعا 2
  . 80.شذا العرف في فن الصرف: الحمالويو. 3/179. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيلينظر  3
 . 34: الكهف 4
 .24:الزخرف .42: فاطر .49:القَصص. 157: األنعام :وينظر مثلها. 51: النساء 5
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37 

هادي، والمهتدي، والضـاّل،  (، واسمِ الفاعِل)الهدى(واسمِ المصدرِِ ،)الضالل، والضاللة(المصدر
وقد شكّلَت هذه البنى مع غيرها من األدوات اللغوية ) . أهدى، وأضّل(، واسمِ التفضيل)والمضّل

قّفَ عندها الباحثُ فـي الفصـِل الثـاني،    شغلتْ مواقع اعرابيةً مختلفةً، توجمالً، وأشباه جمٍل، 
الرسالة نم عةً، وقفَ الباحثُ عندها في الفصِل الثالثمتنو البنى دالالت وحملت تلك. 
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  الفصُل الثاني

  والضالِل الهداية في ألفاظ ةُالنحوي الدراسةُ
  

  والضالِل الهداية ة في ألفاظالفعلي الجملة أنماطُ :لاألو حثُبالم

  والضالل الهداية ة في ألفاظاالسمي الجملة أنماطُ :الثاني المبحثُ

والجمِل،  ها، والمشتقات،المواقع اإلعرابيةُ للمصادرِ، وأسماِئ :المبحثُ الثالثُ
  وأشباهها، في ألفاظ الهداية والضالِل
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  ِ والضالل ةالهداي في ألفاظ ةالفعلي الجملةأنماطُ : ُلاألو حثُبالم

الجلِْ ملةُ في اللغةمواحدةُ الج، والجملةُ جماعةُ الشيء، وأجمَل الشيء: تفرِقَة نع هعمج، 
أجملتُ له  :يقال ،جماعةُ كلِّ شيء بكماِله من الحسابِ وغيرِه ُ والجملَة ،ذلكوأجمَل له الحساب ك

والكالم قال تعالى ،الحساب:" هلَيلَ عزلَا نةً  القرآنلَوـداحلَةً وم1"ج.  تَهدإذا رد أجملتُ الحساب وقد
ُوأجملت .2إلى الجملة الجملة نم والكالم الحساب 3له. قال الزبيدي:" ملَةُ بالضـمجماعـةُ   :والج

الجبل؛ ألنّ ،الشيء جملة نى كثيرةً فأجملت كأنَّها اشتقَّت ملَةًها قُوم4"ج .  

اللغويين عند لمصطلحِ الجملة عالمتَتب، القدماء أن منهم  يجد   ميسـتخد لـم ـنمه،  وإن
همفيما بعد ،استخد النحوي الّذي شاع على الوجه ذلك يكن فلَم، إذْ كسيبويه د حماسة  أكّدأنَّه محم

مصطلح يجِد لم الجملة عند في كتابِ سيبويه هواحدة ةبالمعنى االصـطالحي  .سوى مر ترِد ؛ ولم
دت بالمعنى اللغوير5بل و. دا المبرقَفَ أمماستخْ ده  دـدبع نم الذي شاع ملَةالج مصطلح   عنـد

أكبـر   مستخدماً بصـورة  فيما أصبح هذا المصطلَح، رٍبشكٍل مباشاللغويين وفي مقدمتهِم النحاةُ 
  :أبرزها اتجاهاناتجاهات عدةً في تعريفه وأوضح عند النحاة إال أنّهم اتّخذوا 

 ،الفارسـي  أبو علـي  :ومن بينِ هؤالء والكالمِ الجملة أصحابه بين مفهومِ وحد :األول
وابن جنّي، والزمخشري، هؤالء ملَةُ عندهي والج ينالنحوي:   ـنيحس اللفظُ الدالُّ على معنًى تام

6السكوتُ عليه .الفارسي قاَل أبو علي" :األلفاظ الثالثة كان كالماً مستق الً وهو ما ائتلفَ من هذه
   .7"يسميه أهُل العربية الجمَل الّذي

                                                           

 .32: الفرقان 1
 . جمَل /لسان العرب: ابن منظور 2
  . جمَل/ العين كتاب: الخليل 3
4 د مرتضى الحسينيمحم ،المجلـس الـوطني   : الكويت.تحقيق عبد الفتاح الحلو وآخرون. مج40. تاج العروس: الزبيدي

 .جمَل. / م1997.للثقافة والفنون واآلداب
 .21م،2003.دار غريب للطباعة والنشر: القاهرة. العربية بِنَاء الجملَة: عبد اللطيف، محمد حماسةينظر  5
  .22م،2007. مؤسسة المختار للنشر والتوزيع: القاهرة. 1ط.الجملة الفعلية: أبو المكارم، عليينظر  6
7 أبو علي ،ة: الفارسيد : تحقيق.1ط. المسائـل العسكريد  أحمدمحمالقاهرة.أحمدمحم :104م،1982 .مطبعة المدني .  
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ويرى أن مفهوم الجملَة أوسع داللَةً من  ،"الكالم"و " الجملة"يفرقُ أصحابه بين  :الثانيو
  . 1مفهومِ الكالمِ

  والمتعدي الالزمِ بين المثبتةُ الفعليةُ الجملةُ :أوالً

للمعلـومِ أو  مبنـي   ،الّتي يتصدرها فعٌل تـام الزم أو متعـد   الجملةُ هي الجملةُ الفعليةُ
 مـا إياه تحتفظُ لصيغتي فَعَل ويفعل بزمنهِما الّذي أعطـاه " هي الّتي :المثبتةُ الجملةُو .المجهوِل

الصرفي َل( فيظَلُّ ،النظامحاالً أو استقباالً  )يفعل(ماضياً ويظلُّ  )فَع    ه مـنـامبِ مـا يضسبح
تي ثم بحسبِ ما يعرض للزمنِ في هاتينِ الصيغتينِ من معاني الجهة الّ ،األدوات كالسينِ وسوفَ
 واالسـتمرارِ  واالنتهـاء  والتجـدد  واالتصاِل البعد والقربِ واالنقطاعِ تفصح عنها اصطالحاتُ

والشروعِ والمقاربة والعادة والبساطة، أي م الخلون معنى الجهة الجهـة  أخرى عدمِ أو بعبارة، 
   .2"ون معنى الجهة هنا معنى عدمياًفيك

 ما ال  :هووالفعُل الالزملَهفاع هى أثريتعد، إلى المفعوِل بِه هز3وال يتجاو،  ابن ذكر وقد
ومررتُ  ،كـ عجِبتُ منه ،وحكمه أن يتعدى بالجار، ابن هشام اثنتي عشرةَ عالمةً للفعِل الالزمِ 

بِه، هلَيبتُ ع4وغَض .  

ويسمى أيضا  ،ويتجاوزه إلى المفعول به، ما يتعدى أثره فاعلَه :هوفي المتعدالفعُل أما 
وله . 5هبِ إلى المفعوِل الفاعَل هتزلمجاو) المجاوز والفعُل(،لوقوعه على المفعول به )لواقعالفعل ا(

 .زيـد ضـربه عمـرو    :نحو ،جواز اتصاِله بهاء ضميرٍ غيرِ المصدرِ :األولى ؛وله عالمتان
وحكمه نصب المفعوِل بِه إال إن ناب عنِ  .هو مضروب نحو ،بناء اسم مفعوٍل تام منه :والثانية
  .6الفاعِل

                                                           

 .23،الجملة الفعلية: أبو المكارم، عليينظر  1
 م،1994.دار الثقافة :الدار البيضاء.اللغة العربية معنَاها ومبناها: حسان، تمام 2
3 39،جامع الدروس العربية :الغالييني.  
 .1/268،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشامينظر  4
   .48 ،شذا العرفْ في فن الصرف: الحمالويو. 30 - 1/29،الدروس العربيةجامع : الغاليينيينظر  5
  .48،شذا العرفْ في فن الصرف: الحمالويو .1/269،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :ابن هشامينظر  6
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ـ ( الفعلـينِ  في والتفسيرِ النحوِو اللغة علماء اختالفاً بين هناك أن رأى الباحثُ هو )ىد 
)لَّض( مالتَ حيثُ ني واللزومقَفَ ،عدد ورالفعُل د )هىد( تَمعياًد بنفسلمفعوٍل ه واحد، ـ  نحو  هقوِل

 هـدناْ ا" :قوِلـه تعـالى   نحو ،هبنفس لمفعولينِ ياًدعتَوم ،1"عاًيماس جى الندهلَ اُهللا ُءاْشي لو" :تعالى

الصطَاْر ـ الم ستقي2،"م ِل بنفسياً لألوومتعدجر وللثاني بحرف ه ،تعالى نحو قوِله: "   اْ إلـىنـدواه

اْطراِْء الصوتعالى ،3"س وقوِله: "يهيهِدم إلى صاْرم طستق4"مٍي. وورد تَمعياًد بحرف الجر )إلى(  أي
قوِلـه   نحو، )الالم( بحرف الجر ومتعدياً ،5"أفَمن يهدي إلى الحق" :قوِله تعالى نحو ،أي الزماً

عند ذلك معلّلـين ومفسـرين    المفسرون و للغويونا فَقَوقد و. 6"موأقْ يه يي للّتدهي" :تعالى
اآلراءومعربين لتلك وفيما يأتي عرض ،:  

 اءاْوا" :وقوله" :إذْ قال: الفرنده إلى ساْوِء الصاْر7"ط إلى قصد الصوه .راطا تـدخلُ ذا م  فيـه 
)إلى (وتخرج نْماْ ا":قال اهللا .هنهدراْالصطَ المستقيوقاَل 8"م: "ونيداْهنِ     هيـدجـا  " :وقـالَ  9"النإن

الس اهنيديقُْل  10"بيلَه كلِّ هذا )إلى(فحذفت  )إلى(ولَم نم. قاَل في موضعٍ آخر ي " :ثمدهي نأفَم

إلى وقال 11"الحق: "ي إلىدهي الحق وإلى صاْرم ـ ط ستقويقال 12"مٍي: للحقِّ وإليه قاَل اُهللا .هديتُك: 
 ،أعلمنـا الصـراطَ   )هدنَاْ الصراطَأ( :لَهوكأن قو 13"لهذّاْ وما كُنا لنهتدي اْهداْن يالّذ الحمد ِهللا"
  .14"إليه واُهللا أعلم بذلكأرشدنا  )هدنَاْ إلى الصراطا( :قولَهو

                                                           

 .31:الرعد 1
  .6 :الفاتحة 2
 .22: ص 3
  .16 :المائدة 4
  . 35: يونس 5
 . 9: اإلسراء 6
 .22: ص 7
  .6: الفاتحة 8
  10: البلد  9

 . 3: اإلنسان 10
 . 35: يونس 11
 .30: األحقاف 12
 .43: األعراف 13
  .2/403 ،القرآنمعاني : الفراء 14
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 :وأهُل الحجازِ يقولون عرفنا: 1"طَ المستقيماْهدناْ الصرا" :ه لقوِله تعالىرِيفي تفس" :قاَل: األخفشُ
   .2"إلى :وغيرهم يلْحقُ فيه .؛ في لغتهِموكذلك هديتُه البيتََ ،عرفتُه :؛ أيتُه الطريقَهدي :يقولون

ثـم   ،4"ألهمنا الطريقَ الهادي" :3"طَ المستقيماْهدناْ الصرا" :تعالى لقوِلهتفسيرِه  فيقاَل  :يالطبر
إذا  :وهديتُه إلـى الطّريـق ِ   ،وهديتُه للطَّريق ،هديتُ فالناً الطريقَ :والعرب تقوُل" :قائالً أردفَ

إليه تَهشَدأر، له تْهددوس.  جاء قد 5"القرآنوبكلِّ ذلك.   

اجتنا ع :ومعنى اهدنا" :قاَل :الزجدىثب6"لى اله .دأيضاً أفر اجالقـرآن باباً في إعـرابِ   والزج 
اهسم: )حرفُ الجر في التنزيِل وقد حذفَ منه ما جاء باب( فيه تعـالى  " :جاء فمن ذلك قولُـه: 

"راْ الصنطَ اْاهدميقتس7"الم. تعـالى ) إلى( فحذفُ ،التقدير اهدنا إلى الصراط قولُه دليله: "  ـكوإن

لتهدي إلى صاْرم طستقتعالىو. 8"مٍي قولُه: "ص إليه مهدهيوتقول.9"طاًاْر العرب إلـى   :ألن تُهيده
   .10")إلى(فقد حذف  ،؛ فإذا قال هديتُهالطريقَ

اسقاَل  :النحللهداية تعالى في تفسيرِه في قوِله: "راْ الصناْاهدميقتسوهـم علـى   " :قال 11"طَ الم
بين أنّها تأتي لمعانٍ ثم . 12"أي اثبت قائماً ،قُم حتّى أعود إليك :كما تقول للقائم ،أي ثبتنا ،الهدى
وأصُل  ،وبمعنى دعا ،إتيان األنثى: وقيل ،وبمعنى ألهم ،وهدى بمعنى بين ،أرشدنا :نحو ،أخرى

                                                           

 .6 :الفاتحة 1
مكتبـة  : القـاهرة  .1ط.تحقيق هدى محمود قراعة .جز2 معاني القرآن،: األخفش األوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة 2

1/16م،1990. الخانجي. 
 .6 :الفاتحة 3
تحقيق عبد اهللا بن عبد . مج 24.القرآنتفسير الطَّبري جامع البيان عن تأويِل آي  :الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير 4

ة بدار هجر: القاهرة.1ط.المحسن التركية واإلسالمي1/166 م،2001. مركز البحوث والدراسات العربي.  
5 جامع البيا: الطبري 1/169،القرآنن عن تأويِل آي تفسير الطَّبري. 
  .1/49،وإعرابه القرآنمعاني : الزجاج 6
  .6 :الفاتحة 7
 . 52: الشورى 8
 .175: النساء 9

دار الكتـاب المصـري   : القاهرة.تحقيق إبراهيم األبياري.جز3.إعراب القرآن :إسحاق إبراهيم بن السرِي والزجاج،أب 10
 . 1/106م،1982. وآخرون

 .6 :الفاتحة 11
. تحقيـق محمـد علـي الصـابوني    . مج 6.معاني القرآن :بن محمد بن إسماعيل بن النحاس أحمدالنحاس، أبو جعفر  12
  . 1/66م،1988.جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي: السعودية.1ط
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هذا كلُّه: المستقيم :والمعنى ،أرشَد راطو .1أرشدنا إلى الصدع في إعرابه النحاس )هفعـالً   )ىد
   .2ثانيهما والصراطُ ،أولُهما) نا(المتّصل  ؛ الضميرمتعدياً لمفعولين

يتعدى إلى مفعولين ويجوز االقتصار على أحـدهما وهمـا   " :رأى أن الفعل هدى :األنباري ابن
   .3والصراطَ )نا( :هاهنا

ى بالالم أو ب" :قاَل :الزمخشَرييتعد أن ى أصلُهد4"ـ إلىه .  

كْالعبأر :ري؛ : ى أن هى إلى مفعوٍل بنفسى يتعددهإلى مفعوٍل آخر يها تعدياً ؛ فأممتعد جاء فَقَد
هبنفس تعالىومنه  ،5إليه قولُه:"ميقتساْطَ المراْ الصنياً بــ  6"اهدمتعد جاء إلـى (، وقَد(  كقوِلـه ،

 هـداْناْ الّـذي  " :تعالى قولُه ومنه، بالالمِ متعدياً وجاء .7"هداْنِي ربي إِلَى صراْط مستقَيمٍ" :تعالى

  .8"لهذَاْ

في :قاَل :القرطبي تعالىِل تفسيرِه قوِله: "راْ الصناْاهدميقتسوالمعنى" :9"طَ الم:  دلّنا على الصراط
راط نُصب على والص...وأرنا طريقَ هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربِك ،وأرشدنا إليه ،المستقيم

 :قـال اُهللا تعـالى   ،من الهداية يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف جر ؛ ألن الفعلالمفعول الثاني
  .11"وبغيرِ حرف كما في هذه اآلية 10"فاهدوهم إلى صراْط الجحيمِ"

                                                           

  . 1/66معاني القرآن،: النحاسينظر  1
 م،تحقيق عبد المنعم خليل إبراهي. مج5إعراب القرآن، :بن محمد بن إسماعيل بن النحاس أحمدأبو جعفر ، النحاسينظر  2
  .1/20،م2004.دار الكتب العلمية: بيروت .2ط
 إعراب القرآن،البيان في غريب : ابن األنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهللا بن مصعب بن أبي سعيد كمال الدين 3
 .1/38م، 1980. الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. الحميد طهتحقيق طه عبد  .جز2

4 1/66الكشاف،:الزمخشري. 
 .1/14التبيان في إعراب القرآن،: ريبكْالعينظر  5
 .6 :الفاتحة 6
  . 163: األنعام 7
 .43: األعراف 8
 .6 :الفاتحة 9

 .23: الصافات 10
11 228-1/226الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي. 
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ان األندلسيى رأى :أبو حيداألصَل في ه بالالم:" أن َل إلى تأتّي معمولهصي أن": ييهدي للّتي ه
  .1"ثم يتّسع فيه فيعدى إليه بنفسه ومنه اهدنا الصراطَ" لتهدي إلى صراط مستقيم"، أو إلى "أقوم 

وإلى الثا" :قاَل :السمين الحلبي هِل بنفسى إلى األويتعد ى أندوهـو   وأصُل ه الجـر ني بحرف
يهـدي للّتـي هـي    : "وقوِله 2"مستقيمٍ وإنك لَتهدي إلى صراْط: "إلى أو الالم، كَقَوِله تعالى: إما

اهدنا للصراط أو إلى : ثم يتَّسع فيه، فيحذّفُ الحرفُ فَيتَعدى بنفسه، فأصُل اهدنا الصراطَ. 3"أقْوم
 ،راطفَإلى الصذح 4"ثم .  

الشعراوي :يقف الشعراوي ي واللزوم لمالتعد عند،    اإلشـارات بعـض نلمح أن ولكنّنا نستطيع
ألفعاٍل الزمة ى معانيدى وهي من بابِ تضمينِ هدعلى لزومِ  الفعِل ه الدالّة، ومن ذلك قولُه: 

اهللا سبحانه وتعالى هدى كلَّ " :يقول الشعراوي .5"المستقيمطَ اْاهدناْ الصر" :قوِله تعالى في تفسيرِ
وأمـا ثمـود فَهـديناهم    " :وفي قوِله تعالى .6"على طريق الخيرأي دلَّهم كلَّ عباده هدايةَ داللة 

داله لَىى عموا العقاَل 7"ىفاستحب الشعراوي: "هذا هو هيدلَّ اُهللا د جميعاً ى الداللة وهو أن خلقَه
  .8"الطريقِ  إلى طاعته وجنَّته على

؛ حتمل التعدي واللزوموتبعاً لها ي ،يحتمُل معاني عدةً )هدى(الفعل إن : وخالصة القوِل
وهذا يؤدي إلى  ،دى بحرف الجر إلى أو الالمعتَ ناد؛ أي أرشفإذا كان الفعل هدى بمعنى اإلرشاد

فعُل الهداية متى عدي بـإلى  :" ابن القيمِ الجوزية قال، حسب الحرف المعدى بِهتغييرٍ في معناه 
المطلوبة اإليصاَل إلى الغاية نتضم، الغاية فأتى بحرف،   التخصـيص نبالالمِ تضم يدومتى ع

أفهم معنى  ،هديته لكذا:فإذا قلتَ ،فأتى بالالمِ الدالّة على االختصاصِ والتعيينِ ،بالشيء المطلوبِ

                                                           

 .1ط. عبد الجواد وآخرون أحمدتحقيق الشيخ عادل  .مج8 تفسير البحر المحيط، :حمد بن يوسفم األندلسي،أبو حيان  1
 . 1/143م،1993. دار الكتب العلمية: بيروت

  .52: الشورى 2
  . 9: اإلسراء 3
4  ،ن الحلبييمون في علومِ الكتابِ: بن يوسف أحمدالسصالم د الخراط أحمدتحقيق  .مج11المكنونِ، الدردمشـق . محم :

 .1/62م،1994م،دار القل
  .6 :الفاتحة 5
6 الشعراوي :،1/85تفسير الشعراوي .  
  .17: فصلَت 7
8 الشعراوي :،1/122تفسير الشعراوي. 
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وهو  ،وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كلِّه، ونحو هذا ،وجعلته له وهيأته ،ذكرته له
واإللهام الفعل معنى ألهمنا أو ارزقنا أو أعطنـا   .1"التعريفُ والبيان نأو أو أعلمنـا  وإذا تضم

   .حروف الجر دى من دونِتع أو أرنا أو بينا عرفنا

قـد  " :ابن هشام األنصاري قاَل .شراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمهإ: التضمينو
هحكم فيعطونَه تضميناً ،يشربون لفظاً معنى لفظ ى ذلكالفعَل  .2"ويسم وهنا ال نستطيع القول أن

 فمـن المالحـظ أن  " في الالزم والمتعدى الزم في األصِل أو متعد ألن التضمين يدخُل  )هدى(
التضمين يدخُل في النوعينِ أعني في المتعدي وفي الالزم، بحيثُ يجعل الالزم متعدياً والمتعدي 

   .3"الزماً 

قَونَتَ دهإلى التضمينِ ب القدماء وناللغوي قَفَ القرآنفي  النحويد استخدم مِ  ابنهـذا   القـي
 فهذا  ،وآخرون –التضمين  –المصطلحتعالى الهدايةَ رأى كثيرٍ ابن في قوِله: " ـراْ الصنطَ اْاهد

 ميقـتسوالتوفيقَ.4"الم وقد تُ .اإلرشادى الهدايةُعنَبِ دها كما هنافس: "  ـراْ الصناْاهـد ميقـتس5"طَ الم. 
فَتَضمالنجدين" :معنى ألهمنا أو ارزقنا أو أعطنا ن ناهيده6"و والشر نا له الخيرى  ،أي بيتعد وقد

فاهدوهم إلى صراْط " :وقوِله تعالى 7"اجتباه وهداْه إلى صراْط مستقيمٍ " :تعدى بإلى كقوِله تعالى

 9"مسـتقيمٍ  وإنك لَتهدي إلى صـراْط " :تعالى وكذلك قوِله اللةوذلك بمعنى اإلرشاد والد 8"الجحيمِ

                                                           

دار الكتـاب  : بيـروت . جـز 4.مج2.بدائع الفوائد: ابن القيم، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 1
22-2/21ج/1م. العربي. 

 .2/685مغني اللبيب،: ابن هشام 2
دار الشروق للنشر والتوزيع،الدار العربية : بيروت.1ط.التضمين في العربية بحث في البالغة والنحو:حسن أحمد حامد، 3

  .55م،2001م،للعلو
 .6 :الفاتحة 4
 .6 :الفاتحة 5
  .10: البلد 6
 . 121: النحل 7
 . 23: الصافات 8
 .52: الشورى 9
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أي وفّقنا لهذا  1" الّذي هداْناْ لهذّاْ وما كُنا لنهتـدي  الحمد ِهللا" :وقد تُعدى بالالم كقوِل أهِل الجنّة
  .2وجعلنا له أهالً

ما لمورب ةُ األصِل و الفَ تكنقضيي الالزمِ  في الفعِلعِ رتشغُل والمتعد العلمـاء :"  فلـم
مـع   ،3"منصباً على التقنينِ ال التاريخ مم نحو تاريخِ المفردات وإنّما كان غرضههيوجهوا عنايتَ

فحديث الفراء عن عدم وجود  .في األصل )هدى(الفعِل إلى لزوم هذا فإنّنا نجِد إشارات واضحةً 
فـي   )هـدى (وهذا يعني أن الفعل  ،اهعلى حذف اللةٌود واضحةٌ ى هو إشارةٌدمع الفعل ه )إلى(

بتأصيل اللزوم في الفعل  .األصِل الزم اجح الزجى(وقد صرده (   فـي قوِلـه رأى التقدير حين
 قـالَ  ).إلـى (حـذف  إلـى   وهنا إشارة ،اهدنا إلى الصراط 4"طَ المسـتقيم اْاهدناْ الصر" :تعالى

ى بالالم أو ب" :الزمخشرييتعد أن ى أصلُهد5"ـ إلىه.   

ـ  إلـى  المتعدي يصُل الفعُل" :قاَل إذْ عقيٍل البنِ القضية هذه في الفصُل والقوُل  همفعوِل
بنفسه، يصُل والالزم مفعوِل إلىه بحرف جر، نحو )مررت بزيد( قَود حرفُ فُحذَي فيصُل الجر 
مفعوِل إلىه بنفسه، نحو: مررتُ ز6"داًي.  ى فعٌل الزمده وعليه فإن هتضـمين ى عندمعنـى  يتعد 
  .متعد ٍلفع

وإن  ،علماء باالختالفاألمر لم يسمح لل ،اًاللزوم فيه واضحفقَد كان  )ضلَّ(أما الفعل  
ة لهت وجهاتُ النظرِ حوَل بعضِ المواضعِ  اإلعرابيدـلّ (فـ  .تعدى    )ضيتعـد إذاً فعـٌل الزم

الجر و ي بحروفنتضم جأو خَر بمعنى الفعِل ذَه   رتَكَـر قَدالزماً، و وجعلَه فيه التضمين فأثّر
فَقَد ورد متَعدياً بحـرف الجـر    ،روف جر مختلفةفي آيات كثيرة متعدياً بح )ضلَّ(ورود الفعِل 

                                                           

 .43: األعراف 1
. العلميـة  دار الكتـب : بيـروت . 1ط .مج4م،العظي القرآنتفسير : ابن كثير، أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقيينظر  2

  .1/30،م1997
 .57،التضمين في العربية بحث في البالغة والنحو :حسن أحمد حامد، 3
  .6 :الفاتحة 4
5 1/66الكشاف،: الزمخشري.  
6 قيليابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل الع ة ابن مالك: المصري الهمداني20ط .مـج 2 .شرح ابن عقيل على ألفي .

  .2/150م،1980.دار التراث:القاهرة
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)نع(، تعالى نحو لِ" :قوِلهبِياِْء السوس نا علُّوضراً ويلَّواْ كَثأَضتعالى ،1"و وقوِله: "   ـوه ـكبإِنَّ ر

وقوِلـه   ،وهنا تضمن معنى الفعل ذهب وجـار  ،2"أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين
تضـمن   )عـن (فإن تعدى بـ " :، قال محمد نديم3"وال تتبِع الهوى فَيضلَّك عن سبيلِ اللّه" :تعالى

فـي      أئـذا ضـلَلْنا  " :قوِلـه تعـالى   نحو ،)في(وورد متعدياً بحرف الجر  .4"معنى حرفَ وعدَل

وورد  .6"تـاه وغـاب   :تضمن معنى) في(وإذا تعدى بـ " :قال محمد نديم ،غبنا :أي ،5"اَألرضِ
 الجر ياً بحرفعلى(متعد(، تعالى نحو قوِله: "     رةٌ وِزاْزِِرو ـزِِرلَيهـا وال تـلُّ عضـا يملَّ فَإنض نمو

 :وعلى هذا يكون المعنى.. .تضمن معنى جنَى )على(وإذا تعدى بِـ " :قال محمد نديم ،7"أُخرى
 ها تجني غوايته على نفسغَوى فإنّم نم8" و .  

ي ولَم لَّ(رِدبعضِ المواضعِ وهي )ض الجرِ إال في يا بغيرِ حروفقولُ :متعدتعـالى  ه: 
وسواء فـي  " :الفراء َلاق .في ذلك لعلماء اللغة والتفسيرِ رأي وقد كان ،9"لِيبَِء الساْوس لَّض دقَفَ"

   .10"أتيـت سـواءك  : كقوِلـك للرجـل  :، وقد تكون سواء في مـذهبٍ غيـر  الموضع قصدهذا 
   :فإنَّـه يعنـي بـه    ).فقـد ضـلَّ  (أما قولُه " :وقاَل الطبري .11"السبيل أي قصد" :الزجاج َلاوق

ه والّذي عنى اُهللا تعـالى ذكـر  ... الذهاب عنه والجور :وأصُل الضالِل عنِ الشيء .ارذَهب وج
السبيِل:(بقوِله فقد ضلَّ سواء( عنه السبيِل وجار عن سواء با .. .فقد ذَهوأم)  ِالسـبيل سـواء(   

يعني بالسواء فإنَّه القصد والمنهج. َأ .12"الوسطُ وأصُل السواء وقد بعـر   ـرِيكْبسـواء (الع( 
                                                           

 .77: المائدة 1

 .125: النحل 2
 .26: ص 3
مكتبة دار . المدينة المنورة: المملكة العربية السعودية.1ط.مج 3م،الكري القرآنالتضمين النحوي في : اضل، محمد نديمف 4

 .1/449م،2005.الزمان للنشر و التوزيع
 .10: السجدة 5
 .1/449م،الكري القرآنالتضمين النحوي في : فاضل، محمد نديم 6
 .15: اإلسراء 7
  .1/449م،الكري القرآنالتضمين النحوي في : فاضل، محمد نديم 8
  .1:الممتحنة، 12: المائدة: وينظر مثلها، 108: البقرة 9

 .1/73معاني القرآن،: الفراء 10
 .1/193،وإعرابه القرآنمعاني : الزجاج 11
12 الطبري :417 -2/415،تفسير الطَّبري. 
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المستقيمِ إلى الجهِل  أي فقد خرج عنِ الصراط) فقد ضلَّ سواء السبيِل(" :وقاَل ابن كثير .1ظرفاً
أي ذَهب عن  ،السواء القصد :وقيل: "قاَلف وأخذَ عنهم  ،فَقْد اتّبع سابقيه أما القرطبي ،2"والضالِل

  .3"عن قصد الطريق

 دروتعالىو أيضاً في قوِله الجر ياً بغيرِ حروفأَأَ" :متعدنتآلِء أَأَ مهؤ ياْدبع ملَلْتض مه م

لُّواْ الستعالى ،4"بيلَض وقوِله: "ـالْلَةَ       أَلَمونَ الضرـتشتـابِ يالك ـنباً مـيصواْ نأُوت نيالّذ إلَى رت

ضـلَلْتُ   :ويقـالُ " :وقَد عده العكْبري مفعوالً به وليس ظَرفاً فقاَل .5"تضلُّواْ السبِيلَأنْ ويرِيدونَ 
أما السـمين   .6"أخْطََأ الطَّريقَ :وهو كَقَوِلك ،وهو مفعوٌل به وليس بظرف ،وعنِ السبيِل ،السبيَل

رالج فحر حذْف على أخذَه فَقَد االتّساع  ،الحلبي نم ذْفَهح إذْ قاَلوعد: " ـبِيلَ  "قولُهـلُّواْ السض "
.. .ثم اُتُّسع فيـه فَحـذفَ  " يضلُّ عن سبِيله"كما صرح به في قَوِله " نع"علَى حذف الجر وهو 

أنْ تضـلُّواْ  " :قوِلـه تعـالى  كَما عده مفعوالً بِه ونفى الظرفيةَ عنه في  .7" وضلَّ مطاوِع أضلَّ

   .وليس بظرف ،"أخطََأ الطريقَ"والسبيَل مفعوٌل بِه كقوِلك ":فقاَل .8"السبِيلَ

ذلك بعد أن دخلَتْ عليـه  و ،بصيغة أضلَّ ومضارعهاه متعدياً بنفس) ضلَّ( وورد الفعل
يضلُّ بِه كَثيراً " :تعالى قولُه ومنه .على ذلك علىوقَد وقَفَ اللغويون  .الهمزةُ التي أفادت التعدية

نيقإال الفَاس لُّ بِهضاْ يمراً ويكَث بِه يدهي9"و.  اسالنح بركثيراً(إذْ أع( مفعوالً به،  أنّه لَىع وأكّد
ال يكون االستثناء ألن االستثناء لَىع الفاسقين نصب جوزتمام الكالم ال ي إال بعد، وما  :والتقدير

 أحداً إال الفاسقين لُّ بِهضإذْ  .10ي ريكْبه في هذا العدأي لُّ" :قاَلوقدضالفاسقين مفعوُل ي،  سولـي 

                                                           

1 ريكْب1/93 التبيان في إعراب القرآن،: الع. 
 .1/152 م،العظي القرآنتفسير : ابن كثير 2
3 1/73معاني القرآن،: الفراءوينظر  .2/312الجامع ألحكام القرآن،: القرطبي. 
 .17: الفرقان 4
 . 44:النساء 5
6 ريكْب1/311التبيان في إعراب القرآن،: الع. 
7 ن الحلبييمون في علومِ الكتابِ المكنونِ،: السصالم 8/464الدر. 
 . 44:النساء 8
  .26: البقرة 9

 .1/40 إعراب القرآن،: النحاسينظر  10
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. 2وكذلك جعلَه السمين الحلبـي  .1"مفعولَه قبَل إالتثناء ألن يضلُّ لم يستوف بمنصوب على االس
وقد عـارض   ،النصب على المفعولية أو االستثناء :حيان األندلسي فأجاز فيها الوجهين أما أبو

ال يمكـن نصـبه علـى    وأنَّه  ،مفعوالً به منصوباً )الفاسقين(األندلسي العكْبري الّذي رأى في 
مـن االسـتثناء    أن يكون معموالً ليضلَّ ويكـون يجوز في الفاسقين " :قاَل أبو حيان .االستثناء
قـد حـذفَ لفهـمِ     )يضـلّ (ويكون معمول  ،ويجوز أن يكون منصوباً على االستثناء ،المفرغِ
  . 3"المعنى

واُهللا  فَما لَكُم في المنافقين فئتينِ" :كما في قوِله تعالى ،وقَد يحذَفُ مفعول الفعل أضلَّ

 نواْ مدهواْ أتريدونَ أنْ تباْ كَسبِم مهكَسلَّ اُهللاأرلِ أَضلضي نمالً وبِيس لَه جِدت لَّ ،4"اُهللا فَلَنفـ أض: 
وقَد يتَعدى الفعل أضلَّ . 5والمفعول محذوف ،فاعل مرفوع لفظ الجاللة :و اُهللا ،فعٌل ماضٍ :أضلَّ

قَالُواْ ربنآ إنآ أَطَعنا سادتنا وكُبرآَءنا و" :إذْ ورد في قوِله تعالى ،جدا يٌللأضلَّ إلى مفعولين وهذا ق

 ،؛ ألن أضلَّ معـدى بـالهمزة  مفعوٌل ثانٍ :اليبِوالس" :األندلسيابن عطية قال . 6"فَأضلُّونا السبِيالْ
ى إلى مفعوٍل واحدان. 7"وضلَّ يتعدوقاَل أبو حي ـبيل و ضـلَّ عـنِ     :يقال" :األندلسيضلَّ الس

  .8"ا دخلت همزة النقل تعدى الثنينالسبيل فإذ

فقد أعرب  ،علماِئها األوائِل في أفعاِل الهداية والضالِلاللغة المحدثون حذو  أساتذةُحذا 
اإلشارة األفعال مع هم تلكبعض ي فيهاإ إلىة اللزومِ والتعدمكاني، مع إيراد األمثلة  ةالتوضـيحي 

لذلك، ومن بإعرابِ :هؤالء يكتف محيى الدين الدرويش الّذي لم )راطَ المستقيمبـل   ،)اهدنا الص

                                                           

1 ريكْب1/44التبيان في إعراب القرآن،: الع . 
2 ن الحلبييمون في علومِ الكتابِ المكنونِ،: السصالم 1/233الدر. 
3 1/271تفسير البحر المحيط،: األندلسي. 
  .88: النساء 4
 .دار الرشـيد : دمشـق، بيـروت  . 3ط.مـج 16وبيانـه، الجدول في إعراب القـرآن وصـرفه   : صافي، محمودينظر  5

  .3/121م،1995
  .67:األحزاب 6
7 د عبد الحقِّ األندلسية، أبو محمر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،: ابن عطيتحقيق الرحالة الفاروق عبـد  . مج8المحر

  .7/150م،2007.مطابع دار الخير: دمشق، بيروت.2ط. اهللا ابن إبراهيم األنصاري
8 ن اأبو حي7/242تفسير البحر المحيط،: ألندلسي.  
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ولكن غَلَب  ،ينصب مفعوالً أوالً بنفسه ويتعدى إلى الثاني بحرف جر) هدى(راح يبين أن الفعَل 
بعض اهفعد االتساع م إلى اثنينعليهراطَ مفعوٌللوع ،هالص فإن بنـزعِ    يه ثانٍ أو منصـوب به

 إعرابه لقوِله:ومنها ،باشرِ في مواضع أخرىفي حينِ لجأ الدرويشُ إلى اإلعرابِ الم .1الخافضِ 
 )الفاسـقين ، كثيرا (إذْ جعَل ؛ 2"الفَاسقينيضلُّ بِه كَثيراً ويهدي بِه كَثيراً وماْ يضلُّ بِه إال " :تعالى

إو ،3مفعوالً به ِلقَوِله هلِ" :تعالىعراببِياَْء السولَّ سض 4"فَقَدمفعوالً بِه فعَل . 5؛ إذْ جعَل سواء كذلك
إذْ  ،6"المسـتقيم اهدناْ الصراْطَ " :محمود صافي عند إعرابِه لقوِله تعالى :فعَل آخرون كثر أمثال

أما بهجت عبد الواحد فقـد رأى   .7عرابِهإ أشار إلى األوجه الّتي يحتَملُها الفعُل هدى في هامشِ
 :وجهينِ 8"يضلُّ بِه كَثيراً ويهدي بِه كَثيراً وماْ يضلُّ بِه إال الفَاسـقين " :في قوِله تعالى )كثيرا(في 
همالُأو: نائباً :وثانيهما ،مفعوالً بِه المفعوِل نِع المطلق، ع لَوأكَّدى صِلوابِ الوجاألو 9ه.  

  الهداية في ألفاظ الالزمِ الفعِل ذات المثبتة ةالفعلي الجملة أنماطُ   - أ

ت هذه الصورةُ وقَد جاء ] الفاعل+ الفعل [  صورة واحدة هي في وردت هذه الجملةُ
  : هي وهذه األنماطُ ،اختالف صورة الفاعل إلىيرجع سبب اختالفها  ،أنماط أربعة في

   ).ظاهر اسم( الفاعُل+ الفعُل :النمطُ األوُل

ورالثَث هذا النمطُ د مر الهدايةات وفاعلهـا اسـماً    ،وقد جاء فعلُها ماضياً ،في ألفاظ
 .10"هدى اُهللاوإنْ كَاْنت لَكَبِيرةً إال علَى الّذين " :تعالى هقولُذلك  ومن ،ظاهراً

                                                           

  . 1/30إعراب القرآن وبيانُه،: الدرويشينظر  1
  .26: البقرة 2
 .1/77إعراب القرآن وبيانُه،: الدرويشينظر  3
  .108: البقرة 4
  . 1/156إعراب القرآن وبيانُه،: الدرويشينظر  5
  .6 :الفاتحة 6
 .1/27في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، الجدول: صافي، محمودينظر   7
  .26: البقرة 8
دار الفكـر للنشـر   : عمـان .1ط.مـج 12اإلعـراب المفصـل لكتـابِ اهللا المرتّـل،    : صالح، بهجت عبد الواحدينظر  9

  .1/36م،1993.والتوزيع
 .36: النحل .90: األنعام: وينظر مثلها .143: البقرة 10



51 

  ).ضمير متّصٌل ظاهر( الفاعُل+ الفعُل: النمطُ الثاني

أو وقـد جـاء فعلُهـا ماضـياً      ،ةالهداي ألفاظ في مرةً وعشرين اثنتينِ ورد هذا النمطُ
فإنْ آمنواْ بِمثْلِ ما آمنتم بِـه فَقَـد   " :تعالى هقولُومنها ، ضميراً متَّصالً ظاهراً وفاعلُها، مضارعاً

د1"واْاهت. 

  ).ضمير مستتر(الفاعُل + الفعُل: النمطُ الثالثُ

وقـد جـاء    ،في ألفاظ الهدايةفي عشرين موضعاً  مرةً اثنتين وعشرين ورد هذا النمطُ 
قُـلْ هـلْ مـن    " :تعالى ومنها قولُه .بينما جاء الفاعُل ضميراً مستتراً ،فعلُها ماضياً أو مضارعاً

 نم كُمكَائريشدهي  قُلِ اللَّه قيإِلَى الْحدهلَـا    ي ـنأَم عبتأَنْ ي قأَح قي إِلَى الْحدهي نأَفَم قلْحل

 .2"ف تحكُمونَإِلَّا أَنْ يهدى فَما لَكُم كَي يهِدي

   ).مصدر مؤوٌل(الفاعُل + الفعُل : الرابعالنمطُ 

بينما الفاعُل  ،جاء الفعُل فيه مضارعاً،في ألفاظ الهداية في موضعٍ  واحد ورد هذا النمطُ
للّذين يرِثُونَ اَألرض من بعد أهلها أنْ لَو نشـاُء   يهدأَولَم " :وذلك في قوِله تعالى .مصدراً مؤوالً

  .3"أصبناْهم بِذُنوبِهِم ونطْبع علَى قُلُوبِهِم فَهم ال يسمعونَ

 في صور ونرأى اللغوي فاعل الفعل وقَد ة)وجهين )يهد اآلية ل :في هذهاألو: الضمير 
والثاني ،المستتر: ُل المصدرالمؤو. ريكْبتعالى" :قاَل الع قولُه:"للّذين دهي لَمأو "  قـرُأ باليـاءي، 
 لُهو" وفاع نشاء لو أن" أي" أن الثقيلة ننَاْ: مخفّفةٌ مشيَئتبِم مهلْمع ملَه نيبي لَمقرُأ بـالنونِ   ،َأووي

  .4"ضمير اسمِ اِهللا تعالى"  يهد" فاعل  :وقيَل ،مفعولُه" أنْ لَو نشاُء"و
                                                           

 .97:األنعـام  .105: المائـدة  .103، 20: عمـران  آل. 150، 135مكـرر،  53: البقرة :وينظر مثلها. 137: البقرة 1
. 50: سبأ .3،24:السجدة .64:القَصص. 54:النور .73، 31:األنبياء. 76: مريم. 15:النحل .159،158،181:األعراف
  .10:الزخرف

: سبأ .مكرر92:النمل .135، 122، 50،82:طه .مكرر15، 9: اإلسراء .مكرر108: يونس :وينظر مثلها. 35: يونس 2
  .7: الضحى .3: األعلى .2-1:الجن .30: النجم .30: األحقاف .52: الشورى .41: الزمر.6
 .100: األعراف 3
4 ريكْب1/501التبيان في إعراب القرآن،: الع. 
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 الحلَبي قاَل السمين: " قرَأ الجمهور"دهي "تتَح نم بالياء. هثالثةُ  وفي فاعل حينئذهأوج، 
 :أولَم يهد أي :محذوفٌ والتقدير والمفعوُل ،أنَّه المصدر المؤوُل من أن وما في حيزِها :أظهرها

فَقَد سبكْنَا  ،وإصابتنا إياهم إياهم بذنوبِهِم لَو شئنا ذلك ،يبين ويوضح للوارثين مآلَهم وعاقبةَ أمرِهم
جوابِ لَو نوم أن نم اِهللا تعالى :الثاني .المصدر ضمير الفاعَل هو أن ن اهللاُ   :أييبـي لَـمأو. ..

اآليةَ ولهذا االختالف فقد أورد الباحثُ هذه  .1"م من سياق الكالمِى ما يفهضمير عائد عل :الثالث
   .)ضمير مستتر(الفاعل+  )مضارع(الفعل  :النمط الخامسة مع أمثلَ

 :الضالِل في ألفاظ الالزمِ الفعِل ذات ةالمثبتَ ةالفعلي الجملة أنماطُ   - ب

 ورالجملةُ في تْد هي  هذه واحدة جاءت هذه الصـورةُ   ] الفاعل+ الفعل [ صورة وقَد
  : وهذه األنماطُ ،نوعِ الفاعِلإلى أنماط يرجع سبب اختالفها  أربعةفي 

   ).اسم ظاهر(الفاعُل + الفعُل  :النمطُ األوُل

بينما جاء  ،مضارعاً، جاء فعلُها ماضياً أو في ألفاظ الضالل ثالثَ مرات ورد هذا النمطُ
في الحياة الدنيا وهـم يحسـبونَ أنهـم     ضلَّ سعيهمالَّذين " :تعالىومنها قولُه  ،فاعلُها اسماً ظاهراً

 .2"يحِسنونَ صنعاً

  ).مؤوٌل مصدر(أو  )اسم موصوٌل(الفاعُل + الفعُل :النمطُ الثاني

 الو )مـن (باالسـم الموصـول   ؛ إحداها في ألفاظ الضالل مراتتسع  ورد هذا النمطُ 
الزمخشري  ؛ فقد ذَهبوفي ذلك اختلَفَ اللغويون) ما(والبقية باالسمِ الموصوِل  ،خالفَ في ذلك

 موصوٌل )ما(إلى أن ي أي أنّها اسمبمعنى الّذ، من خالِل قوِله الرأي ذلك ويظهر   في تفسـيرِه
رأى ابـن عطيـة أنّهـا    فيمـا   .3"أي يفترون إلهيته وشفاعته" ):ونَرتفْوا يناْكَ اْم(ِلقوِله تعالى 

 :معنـاه " :قـالَ ). مهنلَّ عضو(في تفسيرِه ِلقوِله تعالى ويفهم هذا الرأي من خالِل قوِله؛ مصدريةٌ
  4".هم ِهللا تبارك وتعالى الشركاءذَهب افتراُؤهم في الدنيا وكذبهم بادعائ

                                                           

1 المصون في علوم الكتابِ المكنونِ،: السمين الحلبي 5/393الدر. 
 .71:الصافات. 282: البقرة: وينظر مثلها. 104: الكهف 2
3 2/11 الكشاف،: الزمخشري .  
4 ة األندلسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،: ابن عطي3/337المحر. 
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 قَود حلَماه وناللغوي بعد الوجهينِ ذلك بـرأيِ  مستشهدين  ابـنِ  ورأيِ ،الزمخشـري 
ة؛عطي ان األندلسيقال أبو حي: " تكون ل أنة )ما(يحتمـة    ،مصدريعطي ابـن ـبذَه وإليه... 

 .2الرأيوقد كرر السمين الحلبي هذا  .1"وإليه ذَهب الزمخشري )الّذي(ويحتمل أن تكون بمعنى 
أو مصدراً  ،الفاعُل اسماً موصوالً اوعليه فقد رأى الباحثُ أن يعرض هذه األمثلةَ الّتي جاء فيه

مصـدر  (أو ) اسم موصوٌل(الفاعُل + الفعُل :نمط واحد يتكون منوفقَ  )ما(بِـ  مؤوالً مصدراً
  ).مؤول

قَود اْجماضياً ء ومن ،فعُل هذا النمطتعالى ه كََ" :قولُه ظُركََاُن في  فُِسـهِمأن لَىواْ عذَب
اْ وم مهنلَّ عكََضونَاْنرفْت3"واْ ي.  

   .)ظاهر ر متّصٌلضمي(الفاعُل + الفعُل: الثالثُالنمطُ 

درةً في ستّةَ عشَ هذا النمطُ وةَ مرعشْر سبعالضالِل موضعاً ر في ألفاظ،  عتنـو  زمـن 
    :ومنها قولُه تعـالى ، ، بينما جاء فاعلُها ضميراً متَّصالً ظاهراًالفعِل فيها بين الماضي والحاضرِ

"أه بِعقُلْ ال أتو اَءكُم قَدلَلْتض يندتهالم ناْ ماْ أنمإذاً و"�. 

  ).مستتر ضمير(الفاعُل + الفعُل :الرابعالنمطُ 

 ،والمضارعِي الماض ها بين، تنوع فعلُفي ألفاظ الضالل رةًعشرةَ م تسع ورد هذا النمطُ
تعالى ،ها ضميراً مستتراًفاعلُ بينما جاء لِ " :ومنها قولُهدبيت نمو فَقَد اْنباإليم ـلَّ الكُفْراَْء   ضـوس

  .5"السبِيلِ

   

                                                           

1 4/101تفسير البحر المحيط،: األندلسي. 
2 المصون في علوم الكتابِ المكنونِ،: السمين الحلبي 4/575الدر. 
: القَصـص  .67: اإلسـراء  .87:النحل. 21: هود .30:يونس .53: األعراف. 94: األنعام: وينظر مثلها. 24: األنعام 3

  .48: فصلت .75
 .48: اإلسـراء . 149، 37:األعراف. 140، 119:األنعام .176، 77: المائدة .167:النساء: وينظر مثلها. 56:األنعام 4

  .28:األحقاف .74:غافر .26 :ص .50: سبأ .10: السجدة .9:الفرقان .92:طه
: النحـل  .مكـرر  108: يـونس . 117: األنعام .105، 12: المائدة .136، 116: النساء: وينظر مثلها. 108: البقرة 5

  .7:القلم .1: الممتحنة .30: النجم .مكرر 41: الزمر.50: سبأ .36: األحزاب .92:النمل .مكرر 15:اإلسراء. 125
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 :الهداية ي في ألفاظالمتعد الفعِل ذات المثبتة ةالفعلي الجملة أنماطُ  - ت

 .إلـى مفعـوٍل واحـد    المتعديةُ: ؛ األولىحثُ هذه األنماطَ إلى مجموعتينِوقد قسم البا
 : اآلتيعلى النحوِ  وجاءت األنماطُ ،إلى مفعولينِ المتعديةُ :والثانية

  :واحد المتعدي لمفعوٍل الفعِل ذات المثبتة ةالفعلي الجملة أنماطُ -�

دتْتعد  الهدايـة في ألفاظ ي لمفعوٍل واحدالفعِل المتعد ذات المثبتة الفعلية أنماطُ الجملة، 
 ،بين االسـم الظـاهر   كان من أسبابِ تنوعها اختالفُ صورِ الفاعِل ،عشر نمطاً اثني إذْ بلغتْ

ـ  والضمير، ،بين االسم والمفعوِل به ،والضميرِ المنفصِل أو المستترِ ب الفعـِل والفاعـِل   وترتي
ا والمفعوِل به في الجملةوهذه األنماط هي ،لفعلية:  

  ):ظاهر اسم(به  المفعوُل+ )اسم ظاهر( الفاعُل +الفعُل :األوُل النمطُ

بينما  ،الماضي والمضارعِ تنوع الفعُل فيهما بين ،في ألفاظ الهداية مرتينِ ورد هذا النمطُ
تعالى، ينِظاهر ينِاسموالمفعوُل الفاعُل  جاء قولُه ذلك نوم: " ى اُهللا الّذيندلَفُواْ فَهتاْ اخمواْ لنآم

 قالح نم هيمٍفيقتسم اْطرص اُْء إلَىشي ني مدهواُهللا ي 1"بِإِذْنِه. 

  :)ضمير متصٌل(به  المفعوُل+ )ضمير متصٌل( الفاعُل +الفعُل :الثاني النمطُ

 ،ِ تنوع الفعُل فيها بين الماضي والمضارع ،مرات في ألفاظ الهداية أربع ورد هذا النمطُ
لَهـديناكُم  قَاْلُواْ لَو هداْناْ اُهللا " :تعالى هقولُ :منهاو ،متّصلينِ بينما جاء الفاعُل والمفعوُل ضميرينِ

ساْ ونلَيصٍاٌء عيحم ناْ ماْ لَناْ منربص اْ أمنزِع2"أج.  

  :)ظاهر اسم( هبِ المفعوُل+ )ضمير مستتر( الفاعُل +الفعُل :الثالثُ النمطُ

                                                           

 .86: عمران آل :مثلهاوينظر . 213: البقرة 1
 .6: التغابن .17 :فصلَت .8 :آل عمران :وينظر مثلها. 21: إبراهيم 2
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 هذا النمطُ أربع دور الهداية ةً في ألفاظةَ مرعشر،   الفعُل فيهـا بـين عالماضـي   تنو
أفَلَـم  " :تعالى هقولُ :ومنهاالفاعُل ضميراً مستتراً والمفعوُل اسماً ظاهراً،  بينما جاء ،والمضارعِ

  .1"جميعاً الناسلَهدى ييئَسِ الّذين آمنواْ أنْ لّو يشاُء اُهللا 

  :)ضمير متصٌل(به  المفعوُل)+ ضمير مستتر( الفاعُل +الفعُل :الرابع النمطُ

 ،الماضي والمضارعِ تنوع الفعُل فيها بين ،في ألفاظ الهداية مرات عشرورد هذا النمطُ 
الً بينما جاءومنها ،الفاعُل ضميراً مستتراً والمفعوُل ضميراً متّص : ةَ " :تعالىقولُهدلُواْ العكْمتلو

  .2"ولَعلَّكُم تشكُرونَ هداْكُمولتكَبرواْ اَهللا علَى ماْ 

  :)محذوفٌ(به  المفعوُل+ )ضمير مستتر( الفاعُل+ فعُلال :الخامس النمطُ

وفاعله ضـميراً   ،ماضياًإذْ جاء فعله  ،في ألفاظ الهداية رةَ مرةًستَّ عشْورد هذا النمطُ 
 .3"هداْنوحاْجه قَومه قَاْلَ أَتحاْجوني فَي اِهللا وقَد " :تعالى هِلوقَفي  وذلك ،مستتراً ومفعوله محذوفاً

   .4المتكلّم المحذوفة مفعوٌل به) ياء(للوقاية و) النون(فعٌل ماضٍ و )هدى(فـ 

  :)محذوفٌ( هبِ المفعوُل+ )ضمير متَّصٌل( الفاعُل+ الفعُل :السادس النمطُ

ـ  ،إذْ جاء فعله ماضـياً  ،في ألفاظ الهداية أربع مراتورد هذا النمطُ  ضـميراً   هوفاعلُ
ن ومـن  يـي أُولئك الَّذين أنعم اُهللا علَيهِم من النبِ" :قَوِله تعالىوذلك في  ه محذوفاًمتَّصالً، ومفعولُ
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ةيلَ ذُرياْئروإِس إبراهيم ةيذُر نموحٍ  ون عاْ ملْنمح نممو مآد  نمماْونيدينا .1"هدفعٌل وفاعٌل، : فَه
  .2والمفعوُل محذوفٌ، والتقدير هديناهم

  :مَؤخَّر )اسم ظاهر(الفاعُل+ مقدم )ضمير متَّصٌل( به المفعوُل+ الفعُل :السابع النمطُ

فيمـا   ،هوتقدم مفعولُ ،إذْ جاء فعله ماضياً ،مرات في ألفاظ الهدايةأربع ورد هذا النمطُ 
الذي جاء فاعلُه تأخَّر قولُ :ومنها ،الظاهرِ االسمِ على صورةواْقُلْ أََ" :تعالى هعداْ  ناِهللا م وند نم

  .3"هداْناْ اُهللاالْ ينفَعناْ والْ يضرناْ ونرد علَى أعقاْبِناْ بعد إذْ 

  ):ضمير مستتر(الفاعُل+ الفعُل+ مقدم )اسم ظاهر( هبِ المفعوُل :الثامن النمطُ

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دماضياً ،ور فعله إذْ جاء، ممفعولُ وتقده  االسـم 
والفاعِل على الفعِل الظاهر الّذي جاء على صورتعالى ،المستترِ الضميرِ ة في قوِله فريقاً " :وذلك

  .4"وفَرِيقاً حق علَيهِم الضاللَةُ هدى

   ):ضمير متّصٌل(الفاعُل+ الفعُل+ مقدم )اسم ظاهر( هبِ المفعوُل :التاسع النمطُ

 همفعولُ وتقدم ،إذْ جاء فعله ماضياً ،في آية واحدة في ألفاظ الهداية طُ مرتينِمورد هذا النّ
االسم والفاعِل على الفعِل الظاهر الّذي جاء ِل الضميرِ على صورةتعالى المتّص في قوِله وذلك: 

" ويعقوب إسحاق اْ لَهنبهواْونيداْ كلّاً هنيدلُ ونوحاً هقَب ن5"م.  

  :)اسم ظاهر(المفعول به + )ضمير متَّصٌل(الفاعل +لفعُل ا :العاشرالنمط 
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الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دمضـارعاًً  ،ور فعله اسـماً    ،إذْ جاء ومفعولُـه
  .1"ومن يضللْ اُهللا فَلَن تجِد لَه سبِيالً تهدواْ من أضلَّ اُهللاأترِيدونَ أنْ " :وذلك في قوِله تعالى، ظاهراً

  :)اسم ظاهر( الفاعُل) +محذوفٌ(به مقدم  المفعوُل+ الفعُل: عشر الحادي النمطُ

    الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دمضـارعاً  ،ور فعله إذْ جاء،  مـ  وتقـد  همفعولُ
بك رواذكُر " :تعالى هقوِلوذلك في  ،الظاهرِ االسمِ ةعلى صور اءالّذي ج على الفاعِل المحذوفُ

 تِسيى أنْ إذاْ نسقُلْ عويبنِ ريدهداً يشذَاْ ره نم ب2"َألقْر.  

  ):اسم ظاهر( الفاعُل+ الفعُل+ مقدم) شرط اسم( هبِ المفعوُل: الثاني عشر النمطُ

    الهداية في ألفاظ اتمر هذا النمطُ أربع دم مفعولُ ،ورمضارعاً، وتقد فعله ه على إذْ جاء
فَهـو   مـن يهـد اهللاُ  : "قولُه تعـالى : ، ومنهاالظاهرِ االسمِ على صورة اءالّذي ج والفاعِل الفعِل

  .3"المهتدي ومن يضللْ فَأولئك هم الخاسرونَ

 :ي لمفعولينِالمتعد الفعِل ذات المثبتة ةالفعلي الجملة أنماطُ -�

في ألفـاظ الهدايـة إذْ    أنماطُ الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعِل المتعدي لمفعولينِتعددت 
 اختالفُ زمنِ الفعِل بين الماضي والمضـارعِ  :كان من أسبابِ تنوعها ،خمسةَ عشَر نمطاً بلغتْ

 للمفعـولِ  الفعِل وتعدية هماوترتيبِ والمفعول به األول والثاني و صورِ الفاعِل )األمر( والمستقبِل
أو بحرف هالثاني بنفس الفعلية الجر في الجملة.  

ـ  المفعوُل +)متّصٌل ضمير( الفاعُل +)ماضٍ(الفعُل :األوُل النمطُ + )ضـمير متصـلٌ  ( األوُل هبِ
  :)اسم ظاهر(ه الثاني بِ المفعوُل

    الهداية في ألفاظ اتمر هذا النمطُ أربع دقولُ :ومنها ،ورـراطَ  " :تعالى هاْ الصماْهنيـدهو 

يمقتس4"الم.  
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ـ  لمفعوُلا +)مستترضمير ( الفاعُل +)ماضٍ(الفعل :الثاني النمطُ + )ضـمير متصـلٌ  ( األوُل هبِ
  ):اسم ظاهر(ه الثاني بِ المفعوُل

والهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دفي  ،ر قوِلوذلككَّـلَ  " :تعالى هوتاْ أَنْ أَال ناْ لَنم

 قَداِهللا و لَىاْعلَنباْ ساْند1"ه. 

 المفعـولُ )+ اسم ظاهر( الفاعُل+)ضمير متصٌل( األوُل هبِ المفعوُل+ )ماضٍ(الفعُل :الثالثُ النمطُ
  ).جملة شبه همحذوفٌ متعلِّقٌ بِ( به الثاني

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دفي  ،ور قوِلوذلكتعالى ه" :  نِـيانِي  قُلْ إنـده

اطرص إلَى يبر نرِكيشالم ناْ كَاْنَ ممفاً ونِيح لَّةَ إبراهيمماً مناً قَييمٍ ديقتس2"م. 

ـ  المفعوُل +)متّصٌلضمير ( الفاعُل +)ماضٍ(الفعُل :الرابع النمطُ + )ضـمير متصـلٌ  ( األوُل هبِ
  ).جملة شبه محذوفٌ متعلِّقٌ به( ه الثانيبِ المفعوُل

ـ  وذلك في ،مرةً واحدةً في ألفاظ الهداية ورد هذا النمطُ آبـائهِم   ومـن " :تعـالى  هقوِل

 ماهنيبتواج اْنِهِموهِم وإخاتيذُرو راطإلى ص مناْهيدمٍوهيقتس3"م. 

+ )ضـمير متصـلٌ  (به األول  مفعوُلال )+ضمير مستتر( الفاعُل+)ماضٍ(الفعُل: الخامس النمطُ
  ).محذوفٌ متعلِّقٌ به شبه جملة(به الثاني  المفعوُل

الهداية في ألفاظ اتهذا النمطُ ثالثَ مر دقولُ :منهاو ،ورتعـالى  ه: "    ـيـاْ فـاْ منعزنو

وماْ كُناْ لنهتدي لَـوالْ   هداْناْ لهذَاْصدورِهم من غلٍّ تجرِي من تحتهِم األنهار وقَاْلُواْ الحمد ِهللا الّذي 

  .4"أنْ هداْناْ اُهللا
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+ )ضمير متصـلٌ (به األول  المفعوُل )+ضمير مستتر( الفاعُل +)مضارع(الفعُل: السادس النمطُ
  .)اسم ظاهر(به الثاني  المفعوُل

يا أََبت إني قَد جاَءنِي " :تعالى هقولُ: منهاو ،في ألفاظ الهداية مرات سبع النمطُورد هذا 

  .1"أهدك صراطاً سوِياًمن العلْمِ ما لَم يأتك فاتبِعنِي 

+ )ضمير متصـلٌ (به األول  المفعوُل )+ضمير مستتر( الفاعُل +)مضارع(الفعل: السابع النمطُ
  ).جملة متعلِّقٌ بِه شبه محذوفٌ( به الثاني المفعوُل

فَقُلْ هلْ لَـك إلـى أنْ   " :تعالى هقولُمنها و ،في ألفاظ الهداية مرات َأربعورد هذا النمطُ     

 .2"وأهديك إلى ربك فَتخشى* تزكَّى 

متعلِّقٌ بِـه   محذوفٌ( األوُل هبِ المفعوُل )+مستتر ضمير( الفاعُل +)مضارع(الفعُل: الثامن النمطُ
شبه جملة( +الثانيبِ المفعوُل ه )اسمٌ  ظاهر(.  

نهدي لكن جعلْناه نوراً و" :قوِله تعالى نحو ،ألفاظ الهداية مرات في ستَّالنمطُ ورد هذا 

  .3"من عبادناْ وإنك لَتهدي إلَى صراط مستقيمٍبِه من نشآُء 

+  )ظـاهر اسـم ٌ ( األوُل بـه  المفعوُل )+مستتر ضمير(الفاعُل +)مضارع(الفعُل: التاسع النمطُ
   ).محذوف متعلِّقٌ بِه شبه جملة(به الثاني  المفعوُل

قًلْ ِهللا المشرِق والمغـرِب  " :تعالى نحو قوِله ،مرات في ألفاظ الهداية أربعورد هذا النمطُ 

 اطرص شآُء إلىي نم يدهمٍييقتس4"م.  

المفعول + )اسمٌ  ظاهر(المفعول به األول + )اسم ظاهر(الفاعل + )مضارع(الفعل: العاشر النمطُ
  .)اسم ظاهر(به الثاني 
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يهدي بِه اُهللا منِ اتبع رِضوانه  " :نحو قوِله تعالى ،في ألفاظ الهداية مرتينورد هذا النمطُ 

 .1"ويخرِجهم من الظُلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه ويهديهِم إلَى صراط مستقيمٍ السالمِسبلَ 

+ )اسم ظاهر(الفاعل + )ضمير متّصٌل(المفعول به األول + )مضارع(الفعل: الحادي عشر النمطُ
  .)محذوف متعلِّقٌ بِه شبه جملة(المفعول به الثاني 

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دتعالى ،ور في قوِله ـوا   " :وذلكنآم إنَّ الّـذين

 حاتلُوا الصالمعانِهِموم بإيمهبر هِميدهيمِ يعالن اتنج يف ارهاألن هِمتحت نرِي مج2"ت.  

الفعل: النمط الثاني عشر)الفاعل + مضارع)ظاهر اسم( + الثاني المفعول به)   ممحـذوف  مقـد
  .)مؤخّر اسم ظاهر(المفعول به األول + )متعلِّقٌ بِه شبه جملة

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دتعالى ،ور في قوِله وذلك: "لَى نع ي  ورٍنوردهي

  .3"ويضرِب اُهللا األمثالَ للناسِ واُهللا بِكُلِّ شيٍء عليم اُهللا لنورِه من يشآُء

+ )ضمير متّصـلٌ (المفعول به األول  )+ضمير مستتر(الفاعل  +)أمر(الفعل: عشر الثالثُ النمطُ
  .)اسم ظاهر(المفعول به الثاني 

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دفي  ،ور ـراطَ   " :تعـالى قوله وذلكا الصنـداه

يمقتس4"الم.  

+ )ضمير متّصـلٌ (المفعول به األول  )+ضمير مستتر(الفاعل  +)أمر(الفعل: النمط الرابع عشر
  .)محذوف متعلِّقٌ بِه شبه جملة(المفعول به الثاني 
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الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دفي  ،ور لَـى   إذْ " :قوله تعـالى وذلكلُـواْ عخد

واهـدنآ   داود فَفَزِع منهم قالُواْ ال تخف خصمان بغى بعضنا علَى بعضٍ فاحكُم بيننا بِالْحق وال تشططْ

اطروآِء الصس 1"إلَى.  

ضـمير  (األول المفعـول بـه    +)ضمير متّصـلٌ (الفاعل  +)أمر( الفعل: النمط الخامس عشر
  .)محذوف متعلِّقٌ بِه شبه جملة(المفعول به الثاني + )متّصٌل

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دفي  ،ور وا " :قوله تعالىوذلكظَلَم وا الَّذينرشاح

  .2"اط الجحيمِمن دون اِهللا فاهدوهم إلَى صر* وأزواجهم وماْ كَانواْ يعبدون 

 :الضالِل ي في ألفاظالمتعد الفعِل ذات المثبتة ةالفعلي الجملة أنماطُ  - ث

 .المتعدية إلـى مفعـوٍل واحـد   : ؛ األولىحثُ هذه األنماطَ إلى مجموعتينِوقد قسم البا
 :على النحوِ اآلتيوجاءت األنماط  ،المتعدية إلى مفعولينِ :والثانية

   :لمفعوٍل واحد يالمتعد الفعِل ذات المثبتة ةالفعلي الجملة أنماطُ - �

 ،الضاللأنماطُ الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعِل المتعدي لمفعوٍل واحد في ألفاظ تعددت 
و ، كان من أسبابِ تنوعها اختالفُ زمنِ الفعِل بين الماضي والمضـارع  ،تسعةَ أنماطإذْ بلغت 

 ،والمفعوِل بـه بـين االسـمِ    ،والضميرِ المنفصِل أو المستترِ ،الظاهرِ بين االسمِصورِ الفاعِل 
   :وهذه األنماط هي ،مفعوِل به في الجملة الفعليةوترتيب الفعِل والفاعِل وال ،والضميرِ

  ):ظاهر اسم( هبِ المفعوُل+  )اسم ظاهر( الفاعُل+ الفعُل  :األوُل النمطُ

دالضالِل هذا النمط ور في ألفاظ اتفعلُها بين الماضـي والمضـارعِ   ،ستَّ مر عتنو، 
 .3"وما هدى وأضلَّ فرعونُ قَومه: "تعالى ومنها قولُه ،ها اسمين ظاهرينوجاء فاعلُها ومفعولُ

                                                           

 .22:ص 1
 . 23-22: الصافّات 2
 31:المدثر .74، 34:غافر. 4،27:إبراهيم :وينظر مثلها. 79:طه 3
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  ):اسم ظاهر(المفعول به + )ضمير متَّصٌل(الفاعل + الفعُل :النمط الثاني

تنوع فعلُها بين الماضي  ،ألفاظ الضالِل فيمواضع  ستّة في مرات سبعورد هذا النمط 
أَضلَلْتم أَأَنتم " :تعالىقولُه  ومنها، ومفعولها اسماً ظاهراً وجاء فاعلُها ضميراً متّصالً ،والمضارع

يادبؤآلِء عه  مه لَأمبِيلُّواْ الس1"ض. 

  ):ظاهر اسم( هبِ المفعوُل+ )ضمير مستتر( الفاعُل+ الفعُل :الثالثُ النمطُ

 ،الماضـي والمضـارعِ   تنوع فعلُها بين ،في ألفاظ الضالِلمرات  سبع ورد هذا النمطُ
ومـن يتبـدلِ الكفـر    " :تعـالى  منها قولُهو ،ها اسماً ظاهراًومفعولُ وجاء فاعلُها ضميراً مستتراً

 فَقَد انبِيلِباإليمآَء السولَّ س2"ض.   

يحلُّونـه عامـا    لُّ بِـه الَّـذين كَفَـروا   يضإِنما النِسيُء زِيادةٌ في الْكُفْرِ " :تعالى هقولُوأما 

موُء أَعس ملَه نيز اللَّه مرا حلُّوا محفَي اللَّه مرا حةَ مدئُوا عاطويا لامع هونمرحيي  وـدهلَا ي اللَّهو هِمال

 رِينالْكَـاف مفقد الحظَ الباحثُ .3"الْقَو فيه  اللغوية األوجه دتعدعـن  هذا الت، واإلعرابية ناتج دعد
قـاَل   .4بـالفتحِ   بعضهمبينما قرَأ  ،ضلُّ بكسرِ الضاد؛ فقد قرأ بعضهم الفعَل ياختالف القراءات

الحلبي أضلَّ" :السمين ناً للفاعِل ملُّ مبنيضالباري تعالى :أحدهما ،وفي الفاعِل وجهان .ي ضمير 
وعلى هذا فالمفعول محـذوف أي   )الّذين كفروا(أن الفاعل  :والثاني .كفروا ينذيضلُّ اُهللا الّ :أي

   .يكون الفعُل مبنياً للمفعولوعلى قراءة يضلُّ  .5"الّذين كفروا أتباعهميضلُّ 

  :)ضمير متَّصٌل( هبِ المفعوُل) + ضمير متَّصٌل( الفاعُل+ الفعُل : الرابع النمطُ

                                                           

 .27، 24:نوح. 36:إبراهيم. 77: المائدة .44: النساء: وينظر مثلها. 17:الفرقان 1
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 ،تنوع فعلُها بين الماضـي والمضـارعِ   ،ستَّ مرات في ألفاظ الضالِل النمطُورد هذا 
ناْ أَرِناْ الَّذين وقَالَ الّذين كَفَروا رب" :تعالى ا قولُهمنهو ،ها ضميرينِ متَّصلينِوجاء فاعلُها ومفعولُ

 .1"ليكُوناْ من األسفَلينمن الجِن واإلنسِ نجعلْهماْ تحت أقْدامنا  أَضلّانا

  :)ضمير متَّصٌل( هبِ المفعوُل+ )مستترضمير ( الفاعُل+ الفعُل: الخامس النمطُ

 ،تنوع فعلُها بين الماضـي والمضـارعِ   ،في ألفاظ الضالِل سبع مرات ورد هذا النمطُ
عنِ الذِّكْرِ  أَضلَّنِيقَد لَ: "ومنها قولُه تعالى ،ها ضميراً متَّصالًومفعولُ وجاء فاعلُها ضميراً مستتراً

 .2"بعد إذْ جاَءنِي وكَانَ الشيطَانُ لإلنسان خذُوالً

  ):محذوفٌ( هبِ المفعوُل+ )اسم ظاهر( الفاعُل+ )ماضٍ( الفعُل: السادس النمطُ

فاعلُهـا اسـماً    وجاء ،وقد جاء فعلُها ماضياً ،ألفاظ الضالِل مرتين في ورد هذا النمطُ
واُهللا أركَسـهم بِمـاْ    فَما لَكُم في المنافقين فئتينِ: "ومنهما قولُه تعالى ،ها محذوفاًظاهراً ومفعولُ

 نواْ مدهواْ أتريدونَ أنْ تبلَّ اُهللاكَسالً أَضبِيس لَه جِدت لِ اُهللا فَلَنلضي نم3" و. 

  :)اسم ظاهر(رمؤخّ الفاعُل+ )ضمير متَّصٌل( مقدم هبِ المفعوُل +)ماضٍ(الفعُل : السابع النمطُ

أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه " :تعالى هقوِل نحو ،في ألفاظ الضالِل مرتينِ ورد هذا النمطُ  

اللَّه لَّهأَضـ   و ا علَى علْمٍ وختم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى بصرِه غشاوةً فَمن يهديه من بعد اللَّـه أَفَلَ
 .4"تذَكَّرونَ

  :)اسم ظاهر(ه بِ المفعوُل +)مستترضمير (الفاعُل +)مضارع( الفعُل: الثامن النمطُ

تضلُّ إِنْ هي إِلَّا فتنتك " :تعالى هولُق منهاو ،مرات في ألفاظ الضالِلستَّ ورد هذا النمط 
 .5"وتهدي من تشاُء أَنت ولينا فَاغْفر لَنا وارحمنا وأَنت خير الْغافرِين بِها من تشاُء
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   ):اسم ظاهر(مؤخّر  الفاعُل+ )مضارع(الفعُل + )اسم ظاهر(به مقدم  المفعوُل :التاسع النمطُ

فَما لَكُم في الْمنافقين " :تعالى هقولُها ومن ،مرات في ألفاظ الضالِل تسع ورد هذا النمطُ
 لَّ اللَّهأَض نوا مدهونَ أَنْ ترِيدوا أَتبا كَسبِم مهكَسأَر اللَّهنِ ويئَتفلِ اللَّهلضي نمو     لَـه جِـدت فَلَـن

 .1"سبِيلًا

 :لمفعولين أنماط الجملة الفعلية المثبتة ذات الفعل المتعدي - �

مرةً واحـدةً   إذْ ورد ،اًإلى مفعولين وهذا قليٌل جد -كما أسلفت  - قَد يتَعدى الفعل أضلَّ
تعالى وذلك ا " :في قوِلهآَءنركُبا ونتادا سنآ أَطَعآ إننبقَالُواْ ربِيالْوا السلُّونـة   . 2"فَأضقال ابـن عطي

ال" :األندلسيبِيى بالهمزة :والسدعأضلَّ م مفعوٌل ثانٍ ؛ ألن،  ى إلى مفعوٍل واحد3"وضلَّ يتعد .
ان األندلسيى    :يقال" :وقاَل أبو حيبيل فإذا دخلت همزة النقـل تعـدبيل و ضلَّ عنِ السضلَّ الس

ول الثـاني  والمفع ،والمفعول األول ضميراً متّصالً ،وقد جاء الفاعل ضميراً متّصالً .4" الثنين 
  .اسماً ظاهراً

  .الجملةُ الفعليةُ المنفيةُ: ثانياً

لنفيِ عالقة اإلسناد بين  هي الجملةُ المسبوقةُ بأداة من أدوات النفيِ المنفيةُ الفعليةُ الجملةُ
في ألفاظ الهداية والضالل فـي   المستخدمةُ أدواتُ النفيِ تعددت .5الفعِل والفاعِل في زمنٍ معينٍ

وهي حروفٌ يختلفُ استخدامها  )لن ،لم ،ال ،ما(بـ  فقد وردت هذه األلفاظُ منفيةً ،الكريم القرآن
في اللغة، واالستخدامات بينِ هذه نم النفي،  والضالِل في الجملة وقد صنّفَ الباحثُ ألفاظَ الهداية

   :ط حسب اآلتيالفعلية المنفية إلى أنما
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  :الهداية في ألفاظ المنفية الفعلية الجملة أنماطُ -�

في  صور الجملة الفعلية المنفية في ألفاظ الهداية حسب أدوات النفي المستخدمة تعددتْ
   :تبعاً لذلك ةالجمل تلك أنماطُ تْتعدد دوقَ ،األلفاظ تلك نفيِ

  .الهداية في ألفاظ )ما(بِـ  المنفية ةالفعلي الجملةُ :الصورة األولى

  :ثالثة أنماطعلى  الصورةُ تلك وقد جاءتْ

  ).ضمير مستتر( الفاعُل+ الفعُل+ ما :األوُل النمطُ

وةً واحدةًرهذا النمطُ مر ماضياً الزماً ،د فعلُه تعـالى  ،إذ جاء في قوِله قَـالُوا  " :وذلكو

لَولَا أَنْ هدانا اللَّه لَقَد جاَءت رسلُ ربنا بِالْحق ونودوا  وما كُنا لنهتديالْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا 

 . 1"أَنْ تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ

   .)محذوفٌ(ه بِ المفعوُل+ )ضمير مستتر(الفاعُل +الفعُل +ما :الثاني النمطُ

وهذا النمطُ ر ةً واحدةًدإذ  ،مرماضياً جاء ياً فعلُهالفاعُل مستتراً والمفعـوُل   ،متعد وجاء
  .2"وما هدىوأَضلَّ فرعونُ قَومه " :وذلك في قوِله تعالى ،محذوفاً

  ). اسم ظاهر(ه بِ المفعوُل)+ ضمير مستتر(الفاعُل+ الفعُل+ ما: الثالثُ النمطُ

ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً، إذ جاء فعلُه مضارعاً متعدياً، وجاء الفاعُل مستتراً والمفعوُل 
  .3"الرشاد وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ: "اسماً ظاهراً، وذلك في قوِله تعالى

  .الهداية في ألفاظ )ال(بِـ  المنفيةُ ةُالفعلي الجملةُ :الثانيةُ الصورةُ

قَوجاءتْ د على  الصورةُ تلك أنماطكثيرة:   

  ).ضمير متّصٌل( الفاعُل+  الفعُل+  )ال(: األوُل النمطُ
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وراتمر هذا النمطُ أربع د، مضارعاً الزماًًقَو فعلُه جاء الفاعـُل ضـميراً     ،د وجـاء
ذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيـه َآباَءنـا   إِِو" :تعالى هقولُومنها  ،متّصالً

 .1"ولَا يهتدونَأَولَو كَانَ َآباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا 

  ).اسم ظاهر(ه بِ المفعوُل+ )متَّصٌل ضمير( الفاعُل+ الفعُل :الثاني النمطُ

وةً واحدةًرهذا النمطُ مر ياً ،دمضارعاً متعد فعلُه جاء الفاعـُل ضـميراً     ،وقد وجـاء
إِلَّا الْمستضعفين من الرجـالِ والنسـاِء   " :وذلك في قوِله تعالى ،ه اسماً ظاهراًبِ والمفعوُل ،متَّصالً

مفعوٌل بـه منصـوب بتضـمينِ    ) سبيالً( فـ  .2"ولَا يهتدونَ سبِيلًاوالْوِلْدان لَا يستطيعونَ حيلَةً 
 ،معنى يعرفون منصوباً علـى يهتدون يكون أن واألصُل فيه ،طريقاً إلى الهجرة أي ال يعرفون 

  3 )إلى سبيِل(نزعِ الخافضِ 

  ).اسم ظاهر(ه بِ المفعوُل +)ضمير مستتر( الفاعُل+ الفعُل+ ال :الثالثُ النمطُ

وجـاء الفاعـُل    ،وقد جاء فعلُه مضارعاً متعـدياً  ،مرةًوعشرين  أربعاًورد هذا النمطُ 
ولَكن اللَّه يهدي من  لَا تهدي من أَحببتنك إ" :تعالىقولُه  منهاو ،اسماً ظاهراًمستتراً والمفعوُل 

يندتهبِالْم لَمأَع وهاُء وش4"ي. 

  .)اسم ظاهر( مؤخّر الفاعُل +)ضمير متّصٌل( هبِ المفعوُل+ الفعُل+ ال :الرابع النمطُ

وهذا النمطُ ر ةً واحدةًدمر، ياً قَومضارعاً متعد فعلُه جاء الً بالمفعوِلدالضمير، بِ متّص ه
إِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بَِآيات اللَّه ": وذلك في قوِله تعالى، اسماً ظاهراًالّذي جاء  بينما تأخّر الفاعُل

اللَّه يهِمدهلَا ي يمأَل ذَابع ملَه5"و. 
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ـ  المفعوُل+ )ضمير مستتر( الفاعُل+ الفعُل +ال :الخامس النمطُ  +)ضـمير متّصـلٌ  ( ه األوُلبِ
  ).اسم ظاهر(ه بِ المفعوُل

وجـاء الفاعـُل مسـتتراً     ،وقد جاء فعلُه مضارعاً متعدياً ،ثالثَ مراتورد هذا النمطُ 
إِنَّ الَّذين " :قوله تعالىنحو  ،والمفعول به الثاني اسماً ظاهراً ،متّصالً به األول ضميراًوالمفعوُل 

   .1"ليهديهم سبِيلًاَآمنوا ثُم كَفَروا ثُم َآمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا 

  .الهداية في ألفاظ )لن(بِـ  المنفيةُ ةُالفعلي الجملةُ :الثالثةُ الصورةُ

قَوجاءتْ د هو الصورةُ تلك واحد على نمط:   

   ).ضمير متَّصٌل(فاعل + فعل+ لن :النمطُ

وذلك فـي   .وفاعلُه ضميراً متَّصالً ،وقد جاء فعلُه مضارعاً ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً
ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بَِآيات ربه فَأَعرض عنها ونِسي ما قَدمت يداه إِنا جعلْنـا علَـى   " :قوِله تعالى

  . 2"إِذًا أَبدا فَلَن يهتدواقُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ يفْقَهوه وفي َآذَانِهِم وقْرا وإِنْ تدعهم إِلَى الْهدى 

  .الهداية في ألفاظ )لم(بِـ  المنفيةُ ةُالفعلي الجملةُ :الرابعةُ الصورةُ

 قَوجاءتْ د تلك نمطينِ الصورةُ على:   

   ):جملة محذوفٌ متعلِّقٌ به شبه(ه بِ المفعوُل+ )ضمير متّصٌل( الفاعُل +الفعُل +لم :ُلاألو النمطُ

فيما جاء فاعلُه ضـميراً متّصـالً    ،مضارعاً وقد جاء فعلُه ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً
جملة شبه محذوفاً متعلّقاً به في  ،ومفعولُه تعالىوذلك قوِله: "  وا لَـونَآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذو

  .3"بِه فَسيقُولُونَ هذَا إِفْك قَديم لَم يهتدواكَانَ خيرا ما سبقُونا إِلَيه وإِذْ 

                                                           

 .148:األعراف. 168:النساء :وينظر مثلها. 137: النساء 1
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   ):اسم ظاهر( مؤخّر الفاعُل +)ضمير متّصٌل( ه مقدمبِ المفعوُل+ الفعُل +لم: الثاني النمطُ

 اسـماً ظـاهراً  فيما جاء فاعلُـه   ،وقد جاء فعلُه مضارعاً ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً 
فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا قَالَ هذَا ربي " :وذلك في قوِله تعالى ،متَّصالً مقدماًضميراً ومفعولُه مؤخّراً 

 نا أَفَلَ قَالَ لَئيفَلَمبنِي ردهي لَم الِّينمِ الضالْقَو نم ن1"لَأَكُون.  

  :الضالِل في ألفاظ المنفية الفعلية الجملة أنماطُ -�

في  المستخدمة دوات النفيِأل تبعاًصور الجملة الفعلية المنفية في ألفاظ الضالِل  تعددتْ
   :تبعاً لذلك الجملة تلك أنماطُ تعددتْ دقَو ،األلفاظ تلك نفيِ

  .الضالِل في ألفاظ )ما(بِـ  المنفيةُ ةُالفعلي الجملةُ :األولى الصورةُ

قَوجاءتْ د نمطينِالصورةُ على  تلك:  

   ).اسم ظاهر( الفاعُل+ فعُلال +ما: النمطُ األوُل

وذلـك فـي قوِلـه     .جاء فعلُه ماضياً وفاعلُه اسماً ظاهراً ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً
  .2"وما غَوى ما ضلَّ صاحبكُم":تعالى

  ).اسم ظاهر(به  المفعوُل+ )ضمير مستتر( الفاعُل+ الفعُل+ ما :الثانيالنمطُ 

اسـماً  ومفعولُه  ضميراً مستتراً وفاعلُه مضارعاجاء فعلُه  ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً 
بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُـونَ   وما كَانَ اللَّه ليضلَّ قَوما" :وذلك في قوِله تعالى. ظاهراً

يملٍء عيبِكُلِّ ش 3"إِنَّ اللَّه.  

   

                                                           

 .77:األنعام 1
 .2: النجم 2
 . 115: التوبة 3
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  .الضالِل في ألفاظ )ال(بِـ  المنفيةُ ةُالفعلي الجملةُ: الثانيةُ الصورةُ

قَود ماه ،نمطينِالصورةُ على  جاءت تلك:  

   ).اسم ظاهر( الفاعُل +الفعُل +ال :األوُل النمطُ

وهذا النمطُ ر ةً واحدةًداسماً ظاهراً ،مر مضارعاً وفاعلُه جاء فعلُه،    فـي قوِلـه وذلك
  .1"ولَا ينسىلَا يضلُّ ربي قَالَ علْمها عند ربي في كتابٍ " :تعالى

   ).مستترضمير ( الفاعُل +الفعُل+ ال :الثاني النمطُ

وهذا ر ةً واحدةًدالنمطُ مر،  مضارعاً وفاعلُه في  ،ضميراً مستتراًجاء فعلُه قوِلوذلكه 
فَلَا يضلُّ قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي " :تعالى

   .2"ولَا يشقَى

  .الضالِل في ألفاظ )لن(بِـ  المنفيةُ ةُالفعلي الجملةُ: الثالثةُ الصورةُ

قَوجاءتْ د تلك واحد هو ،الصورةُ على نمط:  

   ).اسم ظاهر(ه بِ المفعوُل+ )ضمير مستتر( الفاعُل +الفعُل+ لن :النمطُ

قَود وهذا النمطُ ر ةً واحدةًدفي ألفاظ الضالِل مر،  جاء مضارعاً وفاعلُه ضـميراً  فعلُه
فَإِذا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضـرب الرقَـابِ   " :وذلك في قوِله تعالى ،اسماً ظاهراً راً ومفعولُهمستت

ارزأَو برالْح عضى تتاًء حدا فإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنى إِذَا أَثْختاُء حشي لَوو كا ذَله

 لُوبيل نلَكو مهنم رصتلَان اللَّه بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذضٍ وعبِب كُمضعبمالَهملَّ أَعضي 3"فَلَن.   

   

                                                           

 . 52:طه 1
 . 123: طه 2
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  :واإلثبات النفيِ بين والضالِل الهداية ألفاظُ -�

وقد رأى الباحثُ  ،بعض ألفاظ الهداية والضالل منفيةً في اللفظ مثبتةً في المعنى وردتْ
لها باباً م أن يفردن ةالفعلي الجملة أنماط. قَواأللفاظُ في صورتينِ د انحصرتْ تلك:   

   ).الهمزة( االستفهامِ األلفاظُ المنفيةُ بأداة :األولى الصورةُ

على الجملة  إذْ يؤدي دخوُل الهمزة، على أداة النفيِ ينتقض النفي بدخوِل همزة االستفهامِ
 ةالمنفي ها منإلى تحويلهشام .معنى النفيِ إلى معنى اإلثبات قاَل ابن: "    هـذه إفـادة ـةجِه نوم

وقد وردت تلك الصـورةُ   .1"؛ ألن نفي النفي إثباتٌفياًالهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوتُه إن كان من
الضالِل على نمطينِ في ألفاظ في ألفاظ منها شيء رِدي ولم الهداية.   

 محذوفٌ متعلِّقٌ به شبه(ه بِ المفعوُل+ )ضمير مستتر( الفاعُل +الفعُل +لم+ الهمزةُ: األول النمطُ
جملة :(  

وتينِرهذا النمطُ مر د، مضارعاًقَو فعلُه جاء و ،د    ضـميراً مسـتتراً ومفعولُـه فاعلُه
جملة شبه محذوفاً متعلّقاً به، تعالى نحو قوِله" : أَفَلَمملَه دهونَ  يشمي ونالْقُر نم ملَها قَبلَكْنأَه كَم

  .2"في مساكنِهِم إِنَّ في ذَلك لََآيات لأُولي النهى

+ )مصدر مؤوٌل( ه األوُلبِ المفعوُل+ )ضمير مستتر( الفاعُل+ الفعُل +لم +الهمزةُ: الثاني النمطُ
  ): جملة محذوفٌ متعلِّقٌ به شبه(ه الثاني بِ المفعوُل

وةً واحدةًرهذا النمطُ مر د، مضارعاًقَو فعلُه جاء فيما ،د    ومفعوِلـه ـهفَ في فاعلُأختل
ومفعولُه الثاني محذوفاً متعلّقاً به شـبه   جاء فاعلُه ضميراً مستتراً ومفعولُه األول مصدراً مؤوالً

م ،جملة فاعلُه أو جاءجملة شبه محذوفاً متعلّقاً به الً ومفعولُهتعالى ،صدراً مؤو في قوِله وذلك::::    

                                                           

 .1/17مغني اللبيب،: ابن هشام 1
 .26: السجدة: وينظر مثلها. 128: طه 2



71 

"ضرِثُونَ الْأَري ينلَّذل دهي لَمأَو  مفَه لَى قُلُوبِهِمع عطْبنو وبِهِمبِذُن ماهنباُء أَصشن ا أَنْ لَوهلأَه دعب نم

  .1"لَا يسمعونَ

 كْقال العبري: ")ينلَّذل دهي لَمأَو( يقرُأ بالياء،  وفاعلُه)اُءشن أَنْ(و  )أَنْ لَو(  نمخفّفَة م
فاعـُل   :وقيـل  ،مفعولُه )أَنْ لَو نشاُء(ويقرُأ بالنونِ و  ،َأولَم يبين لَهم علمهم بمشيَئتنا :الثقيلة أي

)دهاسمِ اِهللا تعالى )ي 2"ضمير .  ثالثـةَ أوجـه في فاعِل يهد الحلبي ل :ورأى السميناألو:   أنّـه
أن الفاعَل هـو ضـمير اِهللا    :الثاني .والمفعوُل محذوفٌ ،المصدر المؤوُل من أن وما في حيزِها

ى هذين الوجهينِ فأن وما في وعل .أنّه ضمير عائد على ما يفهم من سياق الكالمِ :الثالث .تعالى
   .3حيزِها من بتأويِل مصدرٍ كما تقدم في محلِّ المفعول

   ).إال( الحصرِ األلفاظُ المنفيةُ بأداة :الثانيةُ الصورةُ

الّذي يصبح أسلوب حصرٍ أو قصـرٍ عنـدما    االستثناء ينتقض النفي بـ إال في أسلوبِ
هو إخراج ما بعد إال من حكمِ ما  واالستثناء .االستفهام وأيدخُل عليه النفي أو شبه النفيِ كالنهيِ 

 اللتـه د ،قُ بنفيٍ أو ما يشـبهه سبأسلوبِ حصرٍ عندما ييتحوُل إلى  غير أن هذا األسلوب .هاقبلَ
داهنو ،للمذكورِ الحكمِ ؛ إثباتُواإلثباتُ التأكيدا ععم ه4في.   

وهذا نفـي اقتضـى    ،قض بـ إلّاتمن. 5"وما أَضلَّنا إِلَّا الْمجرِمونَ" :فالنفي في قوِله تعالى
 ومنه قـولُ  .لَه أن يفرد باباًوهذا ما دعا الباحثَ  ،إثباتٌ في المعنى ،فهو نفي في اللفظ ،اإلثباتَ

انيجرالج: "ني إال زيد6"ما جاء. و قوُل السيوطي: "إال زيد 7"ما قام.   

ت ألفاظُ الهدايةوالضالِل  وقد ورد على أنماط الصورة في هذهوهي ،مختلفة:  
                                                           

 . 100: األعراف 1
2 العكب1/501التبيان في إعراب القرآن،: ري. 
 .5/393،الدر المصون في إعراب الكتاب المكنون: السمين الحلبيينظر  3
. يةالقرآنتحقيق مركز الدراسات .جز 7اإلتقان في علوم القرآن،: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، سيوطيالينظر  4

 . 4/1565. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: السعودية
 .99:الشعراء 5
 .342 م،2007.الفكردار : دمشق. 1ط . محمد رضوان الداية وآخر .تحقيق ددالئل اإلعجاز، : الجرجاني، عبد القاهر 6
 . 4/1581اإلتقان في علوم القرآن، :سيوطيال 7
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 المفعوُل+ )ضمير متّصٌل( ُلبه األو المفعوُل+ )ضمير مستتر( الفاعُل+ الفعُل+ ما :األوُل النمطُ
   ).اسم ظاهر(ه الثاني بِ

وةً واحدةًرهذا النمطُ مر الفاعُل مستتراً  ،د ياً لمفعولينِ، وجاءمضارعاً متعد فعلُه إذ جاء
يا قَومِ لَكُـم  " :وذلك في قوِله تعالى، ه الثاني اسماً ظاهراًبِ والمفعوُل ،ه األوُل متَّصالًوالمفعوُل بِ

م إِلَّـا مـا   الْملْك الْيوم ظَاهرِين في الْأَرضِ فَمن ينصرنا من بأْسِ اللَّه إِنْ جاَءنا قَالَ فرعونُ ما أُرِيكُ
  . 1"وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادأَرى 

   ).اسم ظاهر( الفاعُل+ )ضمير متّصٌل(ه بِ المفعوُل+ الفعُل+ ما: النمطُ الثاني

جاء فعلُه ماضياً وفاعلُه اسماً ظـاهراً مـؤخّراً ومفعولُـه     ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً
  .2"وما أَضلَّنا إِلَّا الْمجرِمونَ" :وذلك في قوِله تعالى .ضميراً متّصالً مقدماً

  ).اسم ظاهر(به  المفعوُل+ )ضمير متَّصٌل( الفاعُل+ الفعُل+ ما :الثالثُالنمطُ 

 وتينِرهذا النمطُ مر د، فعاله ـلينِ    جاءما مضـارعينِ وفاعالهمـا ضـميرينِ متَّص 
ومـا  ودت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ لَـو يضـلُّونكُم   " :تعالىقوِله  نحو. ومفعوالهما اسمينِ ظاهرينِ

  .3"وما يشعرونَ أَنفُسهميضلُّونَ إِلَّا 

ه بِ المفعوُل)+ اسم ظاهر(به األول  المفعوُل+ )ضمير مستتر(الفاعُل+ الفعُل+ ما : الرابعالنمطُ 
  ).محذوفٌ متعلّقٌ به شبه جملة(الثاني 

جاء فعلُه مضارعا وفاعلُه ضميراً مستتراً ومفعولُـه األوُل   ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً
جملة شبه الثاني محذوفاً متعلِّقاً به تعالى .اسماً ظاهراً ومفعولُه في قوِله ا   " :وذلكيـركَث لُّ بِهضي

                                                           

 .29: غافر 1
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وقد اختلفَ النحاةُ في إعراب الفاسقين بين النصب . 1"وما يضلُّ بِه إِلَّا الْفَاسـقين ويهدي بِه كَثيرا 
   .2على المفعولية أو االستثناء 

  ).ضمير مستتر( الفاعُل+ الفعُل+ ال: الخامس النمطُ

وةً واحدةًرهذا النمطُ مر مضارعاً الزماًً ،د فعلُه جاء وقد،   الفاعُل مستتراً وذلـك وجاء
من شركَائكُم من يهدي إِلَى الْحق قُلِ اللَّه يهدي للْحق أَفَمن يهدي إِلَـى  قُلْ هلْ " :في قوِله تعالى

 نأَم عبتأَنْ ي قأَح قىالْحدهي إِلَّا أَنْ يهِدونَ لَا يكُمحت فكَي ا لَكُم3"فَم.  

�ً����: 	ُ

����ِل ا����ّ� ِ ا���� ذاُت ُ	ا���
ّ� ا����  

هغير عنه وأنيب فَ فاعلُهذما ح للمجهوِل هو إذْ تُ ،الفعُل المبني صورةُ الفعِل عن رغي
ويطلقُ النحـاةُ   .4")يفْعل(أو  )فُعَل(وشرطُه أن تغير صيغةُ الفعِل إلى " :قاَل ابن الحاجب .أصلها

اعلَم أن المفعول " :قاَل ابن السراج .وحكمه كحكمِ الفاعِل ،على ما ينوب عن الفاعِل ناب الفاعِل
 .5")ضـرب زيـد  ( :كما تقوُل )ضرِب زيد( :فتقول ،حكمه حكم الفاعِل ،الّذي تقيمه مقام الفاعِل

وغُير عاملُه إلى طريقَة فُعَل أو يفعـُل أو   ،وأقيم هو مقَامه ،هو ما حذفَ فاعلُه" :وقاَل ابن هشام
   .6"وهو المفعوُل بِه ،مفعوٍل

تعددت أنماطُ الجملة الفعلية ذات الفعِل المبني للمجهوِل في ألفاظ الهدايـة فـي حـين    
  : وهذه األنماطُ هي ،وردت مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل

                                                           

 . 26: البقرة 1
 .من هذا البحث 49-48ينظر صفحة  2

 .35 :يونس 3
. دار المنـار : القاهرة . تحقيق محمد محمد داود.لبدر الدين بن جماعة  شرح كافية ابن الحاجب: النجدي، عبد الرحمن 4

 .95 م،2000
5 البغدادي اج النحويهِل بن السرد بن ساج، أبو بكر محمتحقيق عبد الحسين الفتلـي  .مج3.األصول في النحو: ابن السر .

 .2/287م،1996. مؤسسة الرسالة: بيروت. 3ط 
6 معرفة كـالم العـرب    في شرح شذور الذّهببن عبد اهللا  أحمد،جمال الدين عبد اهللا بن يوسف بن ابن هشام األنصاري

 م،2004.دار الطالئع: القاهرة.محمد محيي الدين عبد الحميد : ومعه كتاب منتهى األرب بتحقيق شرح شذور الذّهب تأليف
190. 
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  .المفعوُل به+ )ضمير متّصٌل(نائب الفاعِل + الفعل :النمطُ األوُل

ونائـب   ،جاء فعلُهما ماضياً ،في ألفاظ الهداية في موضعٍ واحد ورد هذا النمطُ مرتينِ
الًهِفاعلومفعوالهما محذوفينِ ،ما ضميراً متَّص جملة تعـالى   .متعلِّقاً بهما شبه في قوِلـه وذلك: 

"وا إِلَى الطَّيدهلِ  بِوالْقَو نميدمالْح اطروا إِلَى صده1"و.  

  .المفعوُل به+ )ضمير مستتر(نائب الفاعِل + الفعُل: النمطُ الثاني

ورالهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر ماضياً ،د فعلُه ضـميراً    ،جاء ـهفاعل ونائب
وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى " :وذلك في قوِله تعالى.ومفعولُه محذوفاً متعلِّقاً به شبه جملة ،مستتراً

 فَقَد بِاللَّه مصتعي نمو ولُهسر يكُمفو اللَّه اتَآي كُملَييمٍعقتسم اطرإِلَى ص يد2"ه.  

  ).ضمير مستتر(نائب الفاعِل + الفعُل: النمطُ الثالثُ

ورالهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر مضارعاًً ،د فعلُه ضميراً  ،جاء هفاعل ونائب
قُلْ هلْ من شركَائكُم من يهدي إِلَى الْحق قُلِ اللَّـه يهـدي للْحـق    " :تعالى هقوِل وذلك في ،مستتراً

ني  أَفَمهِدلَا ي نأَم عبتأَنْ ي قأَح قي إِلَى الْحدهىيدهونَ إِلَّا أَنْ يكُمحت فكَي ا لَكُم3"فَم.  

الفاعِل + الفعُل: النمطُ الرابع نائب)ظاهر المفعوُل+ )اسم به.  

 ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر مضارعاًً ،الضالِلورد فعلُه جاء، هفاعل اسـماً   ونائب
إِنما النِسـيُء زِيـادةٌ فـي    " :تعالى هقوِلوذلك في  .ومفعولُه محذوفا متعلِّقاً به شبه جملة ،ظاهراً

ةَ ما حرم اللَّه فَيحلُّوا ما حـرم  يحلُّونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئُوا عد لُّ بِه الَّذين كَفَروايضالْكُفْرِ 

رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي اللَّهو هِمالموُء أَعس ملَه نيز 4"اللَّه.  

   
                                                           

 . 24: الحج 1
 . 101: آل عمران 2
 .35:يونس 3
 .37: التوبة 4
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  المؤكَّدةُ ةُالفعلي الجملةُ :رابعاً

الم  :وهـي  ،مختلفـة وأدوات  بأساليبالهداية والضالِل  الجملةُ الفعليةُ في ألفاظ دتُأكِّ
التوكيد القسمِ ونون ،والقصر، قَود قَلَود، الجحود والموالسين ،،  ولـن،  والمصـدر. ـ و ى أد دقَ

اختالفُ هذه دإلى تعد صورِ المؤكدات الجملة الفعلية ةالمؤكد واختالف وهي ،هاأنماط :  

   ):نون التوكيدالم القسمِ و(بـ  الجملة الفعلية المؤكَّدة :الصورة األولى

   :هو،نمط واحدعلى  الصورةُ هذه جاءتْ 

الفاعُل +الفعُل+ القسمِ الم )مستتر ضمير( +نون التوكيد به المفعوُل +الثقيلة.   

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر مضارعاً ،ورد فعلُه مسبوقا بـالمِ القسـم    ،جاء
؛ األوُل ضميراً متِّصالً والثاني اسماً متعدياً إلى مفعولين ،متبوعاً بنون التوكيد الثقيلة ،لقسمٍ مقدرٍ

والَّذين جاهـدوا فينـا   " :تعالى لهقوِوذلك في  ،تقديره نحن وجاء فاعلُه ضميراً مستتراً ،ظاهراً
  .1"ِسنِينوإِنَّ اللَّه لَمع الْمح لَنهدينهم سبلَنا

ووالضالِلر ةً أخرى في ألفاظمر مضارعاً ،د فعلُه رٍ ،جاءمسبوقا بالمِ القسم لقسمٍ مقد، 
الثقيلة متبوعاً بنون التوكيد، ياً إلى مفعوٍل واحدالً متعدضـميراً   ،جاء ضميراً متِّص فاعلُه وجاء

ولَأُمنينهم ولََآمرنهم فَلَيبـتكُن َآذَانَ الْأَنعـامِ    ولَأُضلَّنهم" :تعالى هقوِلوذلك في  ،مستتراً تقديره أنا
سخ ِسرخ فَقَد اللَّه وند نا ميلطَانَ ويالش ذختي نمو اللَّه لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلََآماوبِينا مان2"ر. 

   :)القصر(بـ  الجملة الفعلية المؤكَّدة :الصورة الثانية

 واإللزامالقصر وفي االصطالحِ ،في اللغة الحبس تخصيص شيء بشيء أو تخصيص 
لما يذكر في الكالم ونفيه عما عداه بإحـدى   الحكمِ إثباتُ أو هو ،3مخصوصةٍ بطريق بآخر أمرٍ

  . 4طرق القصر المعروفة

                                                           

 .69: العنكبوت 1
 .119:النساء 2
بغيـة  : الصعيدي، عبد المتعـال و. 146م، 1985.دار النهضة العربية: بيروت. علم المعاني: عتيق، عبد العزيزينظر  3

 . 2/3م،1999. مكتبة اآلداب: القاهرة.جزء 4.اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة
المكتبـة  : بيروت. تدقيق يوسف الصميلي. 1ط.البالغة في المعاني والبيان والبديعجواهر : أحمد، السيد الهاشميينظر  4

 . 165م،1999. العصرية
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قَود جاء القصر الهداية النفيِ :يبطريقت والضالِل في ألفاظ إال+ ال النافية( واالستثناء(، 
األولـى   قُ النحاةُ على الطريقة، يطل1أساليبِ التوكيد نم والقصر بطريقتيه المذكورتينِ .)إنما(و

غَ االستثناءمستثنى منه2أو الملغي المفر في الجملة ألنّه ليس و .؛ وذلك غُ هـو    االستثناءالمفـر
  :على النحوِ اآلتي هأنماطُ جاءتْ دقَو .3أو مفعوٍلمن فاعٍل له الفعُل ما يتفرغُ  باعتبارِ

  :هو نمط واحد على وقد جاءت :في ألفاظ الهداية) إنّما(ـ ب المؤكّدةُ الفعليةُ الجملةُ -�

  ). مستترضمير ( الفاعُل+ )الزم/ مضارع ( الفعُل+إنّما  

وهذا النمطُ ر داتفي  ثالثَ مرألفاظ إنّما( القصرِ مؤكّداً بأسلوبِ الهداية(، فعلُه وجاء 
قُلْ يا أَيها الناس قَد جاَءكُم الْحق من " :تعالى قوِله نحو ،وفاعلُه ضميراً مستتراً ،مضارعاً الزماً

  .4"فَإِنما يهتدي لنفِْسهربكُم فَمنِ اهتدى 

 : وقد جاءت على نمط واحد هو :في ألفاظ الهداية) إال+ ما (بـ  المؤكّدةُ الفعليةُ الجملةُ -�

  .الثاني هبِ المفعوُل+ األوُلبه  المفعوُل+إال +الفاعُل +الفعُل+ ما

، وجـاء  )إال +ما( :بأسلوب القصرورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الهداية مؤكّداً 
ياً  فعلُهضـميراً مسـتتراً    ،متبوعاً بـ إال ،، مسبوقاً بما النافيةلمفعولينمضارعاً متعد وفاعلُـه، 

يا قَومِ لَكُـم  " :وذلك في قوِله تعالى ،اسماً ظاهراً الثاني ومفعولُه، متّصالًومفعولُه األوُل ضميراً 

 موالْي لْكـا   الْمإِلَّـا م ا أُرِيكُمنُ موعرا قَالَ فاَءنإِنْ ج أْسِ اللَّهب نا منرصني نضِ فَمي الْأَرف رِينظَاه

  . 5"وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادأَرى 

   

                                                           

 . وما بعدها326دالئل اإلعجاز،: الجرجانيينظر  1
 .1/301أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،: ابن هشامينظر  2
عبـد القـادر   تحقيـق محمـد   . االستغناء في االسـتثناء : بن إدريس بن عبد الرحمن أحمدالقرافي، شهاب الدين ينظر  3

 .153م،1986. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط.عطا
 .92:النمل .15:اإلسراء :وينظر مثلها. 108:يونس 4
 .29: غافر 5
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  :وقد جاءت على نمط واحد هو :في ألفاظ الضالِل )إنّما(ـ الجملة الفعلية المؤكّدة ب -�

  ). ضمير مستتر( الفاعُل+ )الزم/ مضارع ( الفعُل+ إنّما 

 وجاء فعلُـه  ،ورد هذا النمطُ أربع مرات في ألفاظ الضالل مؤكّداً بأسلوب القصر إنّما
ومـا أَنـا   فَإِنما يضلُّ علَيها ومن ضلَّ : "منها قولُه تعالىو ،وفاعلُه ضميراً مستتراً ،مضارعاً الزماً

 .1"علَيكُم بِوكيلٍ

  :في ألفاظ الضالِل) إال+ ال / ما (بـ  ةُالمؤكّد الفعليةُ الجملةُ -�

قَود على تْجاء أربعة الضـاللِ   )إال+ما (بـ ها نثالثةٌ م ،أنماط دتْ في ألفـاظروو، 
 : هيواألنماطُ  ،في ألفاظ الهداية )إال+ال (والرابع جاء بـ 

  .لبه األو المفعوُل+  إال+به الثاني المفعوُل +الفاعُل+ الفعُل+ ما :األوُل النمطُ

مسبوقاً بمـا   ،فعلُه مضارعاً متعدياً جاء ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل
ومفعولُه الثاني محذوفاً مقدماً متعلِّقاً بـه شـبه    ،وفاعلُه ضميراً مستتراً ،متبوعاً بـ إال ،النافية
ُل اسماً ظاهراً ،جملةاألو تعالى ومفعولُه ا  " :وذلك في قوِلهيركَث ي بِهدهيا ويركَث لُّ بِهضـا  يمو

ينقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهض2"ي.  

  .هبِ المفعوُل+ إال +الفاعُل +الفعُل +ما: الثاني النمطُ

وهذا النمطُ ر تينِدالضالِل مر في ألفاظ، ياً جاءمضارعاً متعد مسبوقاً بما النافية ،فعلُه، 
ودت طَائفَةٌ من " :قوِله تعالى نحو .ومفعولُه اسماً ظاهراً ،متّصالً وفاعلُه ضميراً ،متبوعاً بـ إال

 كُملُّونضي ابِ لَوتلِ الْكأَهمهفُسلُّونَ إِلَّا أَنضا يمونَ ورعشا يم3"و.  

  .الفاعُل+ إال +به المفعوُل+ الفعُل+ ما: الثالثُ النمطُ
                                                           

 .41: الزمر .50:سبأ .15:اإلسراء :وينظر مثلها. 108:يونس 1
 .26:البقرة 2
 .113: النساء :وينظر مثلها. 69: عمران آل 3
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والضالِلر ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر د، ياً جاءماضياًً متعد مسـبوقاً بمـا    ،فعلُه
متبوعاً بـ إال ،النافية،  ماًومفعولُهالً مقداسماً ظاهراً مؤخّراً ،ضميراً متّص فـي   .وفاعلُه وذلك

  .1"وما أَضلَّنا إِلَّا الْمجرِمونَ" :قوِله تعالى

  .إال+ الفاعُل+ الفعُل+ ال :الرابع النمطُ

 ةً واحدةً في ألفاظها النمطُ مر دروماضياً الزماً مسبوقاً بال ،الهداية فعلُه متبوعاً  ،جاء
قُلْ هلْ من شركَائكُم من يهدي إِلَى " :تعالى وذلك في قوِله .وفاعلُه ضميراً مستتراً ،بـ إال

 عبتأَنْ ي قأَح قي إِلَى الْحدهي نأَفَم قلْحي لدهي قُلِ اللَّه قالْح ني إِلَّـا أَنْ   أَمهِـدلَا ي
تبعاً الخـتالف   محطَّ اختالف النحاة )ييهد(كان الفعُل  دقَو .2"فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ يهدى

فيه قَ؛ فَالقراءاتد بمعنى اهتدىَأر وا أنَّه، وهو عند الزم متع ،ذلك محذوفٌأو أنّه ومفعوله 3د.  

   ):ْدقلَأو  دقَ(بـ  المؤكَّدةُ ةُالفعلي الجملةُ :الثالثةُ الصورةُ

في ألفاظ الهداية والضـالِل، وقَـد   ) قد أو لقد(بـ  ماطُ الجملة الفعلية المؤكّدةتَعدتْ أن
  :  ذلكفصل الباحثُ 

  :الهداية في ألفاظِ )دقَ(بـ  المؤكَّدةُ ةُالفعلي الجملةُ -�

ورتْد هي الجملةُ هذه أنماط على ثالثة: 

  .)ضمير متَّصٌل(الفاعُل+ )الزم/ ماضٍ (الفعُل+ دقَ :األوُل النمطُ

وهذا النمطُر تينِ دمر الهداية ماضياً الزمـاً  ،في ألفاظ فعلُه ضـميراً    ،جاء وفاعلُـه
وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم في شقَاقٍ  فَقَد اهتدوافَإِنْ َآمنوا بِمثْلِ ما َآمنتم بِه " :تعالى ومنها قولُه ،متّصالً

يملالْع يعمالس وهو اللَّه ميكَهكْفي4"فَس.  

                                                           

 .99: الشعراء 1
 . 35: يونس 2
 . 200-6/199الدر المصون،: السمين الحلبيو. 480-479/ 4المحرر الوجيز،: ابن عطيةينظر  3
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   .به المفعوُل+ )ضمير مستتر( الفاعُل+ )متعد/ ماضٍ ( الفعُل+ دقَ :الثاني النمطُ

وهذا النمطُر د الهداية ةً واحدةً في ألفاظياً ،مرماضياً متعد فعلُه ضـميراً   ،جاء وفاعلُه
وحاجه قَومـه قَـالَ   " :وذلك في قوِله تعالى .ومفعولُه محذوفاً تقديره ياء المتكلِّم المحذوفة ،مستتراً

 ي اللَّهي فوناجحأَتانده قَدٍء   وـيي كُلَّ شبر عسئًا ويي شباَء رشإِلَّا أَنْ ي رِكُونَ بِهشا تم افلَا أَخو

  .1"علْما أَفَلَا تتذَكَّرونَ

  .ه الثانيبِ المفعوُل+ ه األوُلبِ المفعوُل+ الفاعُل+ الفعُل+ دقَ :الثالثُ النمطُ

ورةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر د ياً  ،الهدايةماضياً متعد فعلُه لمفعولينِجاء وفاعلُه ،
وذلك فـي قوِلـه    ،ومفعولُه الثاني اسماً ظاهراً ،ضميراً متَّصالًاألوُل  ومفعولُه ،ضميراً مستتراً

لَى ما َآذَيتمونا وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ سبلَنا ولَنصبِرنَّ ع وقَد هداناوما لَنا أَلَّا نتوكَّلَ علَى اللَّه " :تعالى

  .2"الْمتوكِّلُونَ

 :الضالِل في ألفاظِ )دقَ(بـ  المؤكَّدة ةُالفعلي الجملةُ -�

 ورتْد هي الجملةُ هذه أنماط على ثالثة:  

   .هبِ المفعوُل+ )ضمير مستتر( الفاعُل+  )متعد/ ماضٍ ( الفعُل+  دقَ :ُلاألو النمطُ

والضالِلر في ألفاظ اتهذا النمطُ ثالثَ مر ياً ،دمسبوقاً بقد ماضياً متعد إذْ جاء فعلُه، 
أَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلُوا رسـولَكُم  " :قوله تعالى نحو ،ومفعولُه اسماً ظاهراً ،وفاعلُه ضميراً مستتراً

 انبِالْإِيم لِ الْكُفْردبتي نملُ وقَب نى موسلَ مئا سبِيلِكَماَء السولَّ سض 3"فَقَد.  

   ).متَّصٌلضمير (الفاعُل+ )زمال/ ماضٍ ( الفعُل+ دقَ :الثاني النمطُ

                                                           

 .80: األنعام 1
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و اتمر هذا النمطُ أربع دالضالِلر مسبوقاً بقد ،في ألفاظ فعلُه ماضـياً الزمـاً   ،جاء، 
قَـد  قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذين تدعونَ من دون اللَّه قُلْ لَا أَتبِع أَهواَءكُم " :تعالى قولُه منهاو

لَلْتض يندتهالْم نا ما أَنم1"إِذًا و. 

   .هبِ المفعوُل+ )ضمير متَّصٌل(الفاعُل+ )متعد/ ماضٍ ( الفعُل+ دقَ :الثالثُ النمطُ

والضالِلر ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر ياً مسـبوقاً بقـد   ،دماضياً متعد فعلُه جاء، 
ولَا تزِد  كَثيراوقَد أَضلُّوا " :وذلك في قوِله تعالى .ومفعولُه اسماً ظاهراً ،وفاعلُه ضميراً متَّصالً

  .2"الظَّالمين إِلَّا ضلَالًا

  :في ألفاظ الضالِل )لقد(بـ  المؤكَّدةُ ةُالفعلي الجملةُ -�

ورتْد هي الجملةُ هذه أنماط على ثالثة:  

  ).اسم ظاهر(الفاعُل+ )الزم/ ماضٍ (الفعُل+ دقَلَ :النمطُ األوُل

وةً رهذا النمطُ مر الضالِلد ماضياً الزماً مسبوقاً بـ  ،واحدةً في ألفاظ فعلُه قَلَ(جاءد(، 
 .3"ولَقَد ضلَّ قَبلَهم أَكْثَر الْأَولين" :تعالى وذلك في قوِله .وفاعلُه اسماً ظاهراً

  ).اسم ظاهر(هبِ المفعوُل+ الفاعُل)+ متعد/ ماضٍ ( الفعُل+ دقَلَ :النمطُ الثاني

والضالِلر ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر د، فعلُه ياً مسبوقاً بـ  جاءلقد(ماضياً متعد(، 
 ولَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا كَثيرا" :تعالىوذلك في قوِله  ،ومفعولُه اسماً ظاهراً ،وفاعلُه ضميراً مستتراً

 .4"أَفَلَم تكُونوا تعقلُونَ

  ).ضمير متّصٌل( هبِ المفعوُل+ الفاعُل+ )متعد/ ماضٍ ( الفعُل+ دقَلَ :الثالثُالنمطُ 

                                                           

 .149:األعراف. 140: األنعام .77: المائدة :وينظر مثلها. 56: األنعام 1
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والضالِلر ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر د، فعلُه ياً مسبوقاً بـ  جاءلقد(ماضياً متعد(، 
الً ،ضميراً مستتراً وفاعلُهضميراً متّص ولُهتعالى ،ومفع في قوِله لَّنِي" :وذلكأَض نِ الـذِّكْرِ   لَقَدع

  .1"بعد إِذْ جاَءنِي وكَانَ الشيطَانُ للْإِنسان خذُولًا

  : )الم الجحود(بـ  المؤكَّدةُ ةُالفعلي الجملةُ :الرابعةُ الصورةُ

 الجحود المسبوقةُ بكونٍ ناقصٍالم هي الالم مكسورةٌ تدخُل على الفعِل  ،2منفي وهي الم
فـي   الصورةُ مرتينِ هذه تْدرو .3وتقع بعد النفي ،المضارعِ منصوباً بإضمار أن بعدها وجوباً

الهداية ةً واحدةً في ألفاظ الضالِل ،ألفاظومر، أنماطُها على النحوِ اآلتي تْجاء:   

  .به الثاني المفعوُل+ به األول المفعوُل +الفاعُل+ الفعُل+ الجحود الم :النمطُ األوُل

وياًرمضارعاً متعد فعلُه الهداية إذْ جاء تينِ في ألفاظهذا النمطُ مر مسبوقاً ،لمفعولينِ د 
 ،ومفعولُه األوُل ضميراً متَّصالً ،وجاء فاعلُه ضميراً مستتراً ،المسبوقة بكونٍ منفي الجحود بالمِ

إِنَّ الَّذين َآمنوا ثُم كَفَـروا ثُـم َآمنـوا ثُـم     " :تعالى هقولُذلك  ومن ،ومفعولُه الثاني اسماً ظاهراً

 .4"لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا ليهديهم سبِيلًاكَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا 

  .هبِ المفعوُل +الفاعُل +الفعُل+ الجحود الم :الثاني ُالنمط

الضالِلو ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر در، ياً  إذْ جاءمضارعاً متعـد مسـبوقاً  ،فعلُه 
ومفعولُه اسماً ظاهراً، وذلك في  ،وجاء فاعلُه ضميراً مستتراً ،المسبوقة بكونٍ منفي الجحود بالمِ

بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شـيٍء   اللَّه ليضلَّ قَوماوما كَانَ " :قوِله تعالى

يمل5"ع. 
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  :)السين(بـ  المؤكَّدةُ ةُالفعلي الجملةُ :الخامسةُ الصورةُ

 دتُع)السين( ماأل ندوات في المستخدمة توكيد ألفاظ الهداية،  حرفُ تنفيسٍ يختص فهو
  ،على نمط واحد صورةُ هذه الجملة جاءتْ دقَو.1بالمضارعِ، ويخلّصه لالستقباِل

   .هبِ المفعوُل+ الفاعُل+ الفعُل+ السين: هو 

الهداية في ألفاظ اتمر هذا النمطُ أربع درمضـارعاً مسـبوقاً   ،و فعلُه السـينِ ب جاء، 
 معـي  إِنَّ كَلَّـا  قَالَ" :تعالى نحو قوِله، ومفعولُه ضميراً متَّصالً محذوفاً  ،مستتراًوفاعلُه ضميراً 

 .3"ويصلح بالَهم سيهديهِم: "تعالى نحو قوِلهأو متَّصالً ظاهراً،  .2"سيهدينِ ربي

:)لن(بـ  المؤكَّدةُ ةُالفعلي الجملةُ :السادسةُ الصورةُ  

)التوكيد) لن صةٌ لنفيِ المضـارعِ فـي    ،حرفُ نفيٍ ونصبٍ واستقباٍل يفيدألنّها مخص
وألنّها نفت ما كان مؤكّداً بالسينِ  ،الّتي خصصت ثبوتَ الفعِل في المستقبِل السينِ مثُل ،المستقبِل

  .5"وهي لنفي سيفعُل" :قال ابن هشام .4إنَّك لن تفعل: إنّي سأفعل :فهي رد على القائِل

والصورةُ على نمطينِ، وهمار ت هذهد:  

  .الفاعُل+ )الزم/ مضارع (الفعُل+ لن: األوُل النمطُ

و ،الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر در مضارعاً الزماً مسبوقاً بلـن إذْ جاء فعلُه 
الً ،للتوكيدضميراً متّص في  .وفاعلُه تعالىوذلك قوِله: "   ـوهفْقَهةً أَنْ ينأَك لَى قُلُوبِهِما علْنعا جإِن

  .6"إِذًا أَبدا فَلَن يهتدواوفي َآذَانِهِم وقْرا وإِنْ تدعهم إِلَى الْهدى 
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  هبِ المفعوُل+ الفاعُل)+ متعد/ مضارع (الفعُل+ لن: النمطُ الثاني

وهذا ر دةً واحدةً في ألفاظضـميراً     النمطُ مر مضـارعاً وفاعلُـه فعلُه الضالِل، جاء
فَلَـن يضـلَّ   والَّذين قُتلُوا في سـبِيلِ اللَّـه   : "مستتراً ومفعولُه اسماً ظاهراً، وذلك في قوِله تعالى

مالَهم1"أَع . 

   :)المصدرِ(بـ  المؤكَّدةُ ةُالفعلي الجملةُ :السابعةُ الصورةُ

 دعي؛  المصدرةالفعلي الجملة مؤكّدات نـب   " :قال سيبويهمنصتوكيـداً وي ومما يجيء
  .2"وضرِب ضرباً ،وانطُلقَ به انطالقاً ،سير عليه سيراً :قولُه

وقـد   .المصدر+ المفعول به+ الفاعل+ لالفع :وردت هذه الصورة على نمط واحد هو
وقد جـاء الفعـُل    ،ومفعولُه ضميراً متَّصالً ،وفاعلُه ضميراً مستتراً ،جاء فعلُه مضارعاً متعدياً

 .3"أَنْ يضلَّهم ضلَالًا بعيداويرِيد الشيطَانُ " :وذلك في قوِله تعالى .مؤكَّداً بالمصدرِ

  :)المصدر+ قد (بـ  ةُالمؤكَّد ةُالفعلي الجملةُ :الثامنةُ الصورةُ

وقـد وردتْ تلـك    ،في ألفاظ الضالِل زيادةً في التوكيـد  )المصدرِ(مع ) قد(اجتمعت 
   :هما ،الصورة على نمطينِ

  .المصدر+ ) ضمير مستتر( الفاعُل+ الفعُل+  دقَ :النمطُ األوُل

 ،مسـبوقاً بقـد   ،جاء فعلُه ماضياً الزماً ،ورد هذا النمطُ ثالثَ مرات في ألفاظ الضالِل
فَقَد ومن يشرِك بِاللَّه " :تعالى هقوِل نحو .الفعُل مؤكَّداً بالمصدرِ وقد جاء ،وفاعلُه ضميراً مستتراً

  .4"ضلَّ ضلَالًا بعيدا

 .المصدر+ )ضمير متَّصٌل(الفاعُل+ الفعُل+ دقَ :الثاني النمطُ

                                                           

 .4: محمد 1
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ـ مسـبوقاً بِ  ،جاء فعلُه ماضياً الزماً ،النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِلورد هذا   ،دقَ
إِنَّ الَّذين كَفَروا " :وذلك في قوِله تعالى .الفعُل مؤكَّداً بالمصدرِ اءوقد ج ،وفاعلُه ضميراً متّصالً

 بِيلِ اللَّهس نوا عدصآلالًولُّوا ضض ا قَديدع1"ب.   

  ةُالشرطي الجملةُ: خامساً

هوالتزام الشيء إلزام وفي االصطالح .2الشرطُ في اللغة: بجملة تكـون   ،تعليقُ جملة
كالجملة االسـمية   ،جملةً مستقلّةًجملةَ الشرط وقَد عد الزمخشري  .3والثانية متسبباً ،األولى سبباً

  . 4أما ابن هشام فقد جعلَها من قبيِل الجملة الفعلية ،والفعلية والظرفية

د تنوعـت  قف ،في ألفاظ الهداية والضالِلألدوات الشرط وتنوعاً رأى الباحثُ حضوراً 
ةاالسمي بين األلفاظ تلك الواردةُ مع أدواتُ الشرط، نحو: من، ةنحو ،والحرفي: ومـا هـو   ، إن

وإذالو : نحووما ال يجزم  ،جازم. أنماطيصنِّفَ كلَّ ذلك إلى صورٍ و على  ،وقد رأى الباحثُ أن
  :النحوِ اآلتي

  :في ألفاظ الهداية )من(الجملة الشرطية مع  -�

أنماط الصورةُ على خمسة ت هذهدروهي ،و:   

  ).جملة اسمية+ الفاء( الجواب+ )عيةفعلية مضارجملة ( الشرط +من :النمط األول

مثبتـاً   ،إذْ جاء فعُل الشـرط مضـارعاً   ،في ألفاظ الهدايةات مر أربع ورد هذا النمطُ
 .5اسم شرط جازمٍ مبني في محّل نصب مفعوٍل به مقدم :؛ فمن في اآليات اآلتيةمتعدياً ،مجزوماً
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ومن يضللْ من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي " :تعالى هقولُ ومن ذلك .مقترنةً بالفاء ،وجوابه جملةً اسميةً

  .1"فَأُولَئك هم الْخاسرونَ

  ).جملة فعلية مضارعية( الجواب+ )جملة فعلية مضارعية( الشرط+ من :النمط الثاني

مثبتـاً   ،إذْ جاء فعُل الشـرط مضـارعاً   ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الهداية
 ،مثبتـاً  ،مضارعاًوجوابه  ،؛ فمن في اآلية اآلتية اسم شرط في محلِّ رفعِ مبتدأالزماً ،مجزوماً
ما أَصاب من مصيبة " :تعالى هقوِلوذلك في  ،مقترنٍ بالفاء غير ،متعدياً إلى مفعوٍل واحد ،مجزوماً

 اللَّه إِلَّا بِإِذْن هقَلْب دهي بِاللَّه نمؤي نمويملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّه2"و.  

  .)ماضويةٌ فعليةٌ جملةٌ+ دقَ+ الفاء( الجواب+ )مضارعيةٌ فعليةٌ جملةٌ( الشرطُ+ من :الثالثُ النمطُ

مثبتـاً   ،إذْ جاء فعُل الشـرط مضـارعاً   ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الهداية
وجوابـه ماضـياً مبنيـاً     .في محلِّ رفعِ مبتـدأ من في اآلية اآلتية اسم شرط ؛ فالزماً ،مجزوماً
وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَـى علَـيكُم   " :تعالى هقوِلوذلك في  .مقترناً بالفاء ،دقَبمؤكّداً  ،للمجهوِل

 ولُهسر يكُمفو اللَّه اتيمٍَآيقتسم اطرإِلَى ص يده فَقَد بِاللَّه مصتعي نم3"و.  

  . )مضارعيةٌ جملةُ+ إنّما+ الفاء( لجوابا+ )ماضويةٌ جملةٌ( الشرطُ+ من :الرابع النمطُ

 درالهدايةو في ألفاظ اتماضياً ،هذا النمطُ ثالثَ مر فعُل الشرط الزماً ،مثبتاً ،إذْ جاء، 
 ،فعلُها مضارعاً ،وإنّما الكافّة والمكفوفة ،مسبوقة بقد المؤكّدة ،مقترنةً بالفاء ،وجوابه جملةً فعلية

فَمنِ اهتدى قُلْ يا أَيها الناس قَد جاَءكُم الْحق من ربكُم " :تعالى هِلقو نحو .الزماً ،مجزوماً ،مثبتاً

فِْسهني لدتها يميـلٍ  فَإِنكبِو كُملَيا عا أَنما وهلَيلُّ عضا يملَّ فَإِنض نم4"و.  وقد اكتفى الباحثُ باإلشارة
 .5إلى أرقامِ اآليات األخرى
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  ).اسميةٌ جملةٌ+ الفاء ( الجواب+  )ماضويةٌ جملةٌ( الشرطُ+ من  :الخامس النمطُ

 ،الزماً ،مثبتاً ،إذْ جاء فعُل الشرط ماضياً ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الهداية
ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ  فَلنفِْسهفَمنِ اهتدى " :وذلك في قوِله تعالى .وجوابه جملةً اسمية مقترنة بالفاء

 .2متعلِّقٌ بخبر لمبتدأ محذوف تقديره اهتداؤه  :فلنفسه .1"علَيها وما أَنت علَيهِم بِوكيلٍ

 : الِلالض في ألفاظ )من( مع ةُالشرطي الجملةُ -�

   :وهي، على سبعة أنماطهذه الصورةُ  وردتْ

   ).مضارعيةٌ جملةٌ+ إنّما+ الفاء ( الجواب+  )ماضويةٌ جملةٌ( الشرطُ+ من  :األوُل النمطُ

 ،مثبتـاً  ،ورد هذا النمطُ ثالثَ مرات في ألفاظ الضالِل، إذْ جاء فعُل الشـرط ماضـياً  
 ،مثبتاً ،فعلُها مضارعاً ،إنّما الكافّة والمكفوفةبمسبوقة  ،مقترنةً بالفاء ،وجوابه جملةً فعلية ،الزماً

وما  ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيهافَمنِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه " :تعالى هقوِل نحو .الزماً ،مجزوماً

  .3"أَنا علَيكُم بِوكيلٍ

  ).ماضوية جملةٌ+ قَد+ الفاء( الجواب+ )مضارعية جملةٌ(الشرط+ من :الثاني النمطُ

 ،مثبتـاً  ،الِل، إذْ جاء فعُل الشرط مضارعامرات في ألفاظ الض خمسورد هذا النمطُ 
أو  متعدياً ،مثبتاً ،فعلُها ماضياً ،مسبوقة بقد ،مقترنةً بالفاء ،وجوابه جملةً فعلية ،الزماً ،مجزوماً

ومـن يتبـدلِ   أَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ موسى من قَبـلُ  " :قوله تعالىنحو  .الزماً

  .4"الْكُفْر بِالْإِيمان فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِ

  ).ماضويةٌ جملةٌ+ قَد+ الفاء( الجواب+ )ماضويةٌ جملةٌ( الشرطُ+ من :الثالثُ النمطُ
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 ،مثبتـاً  ،ماضـياً الِل، إذْ جاء فعُل الشـرط  في ألفاظ الض مرةً واحدةًورد هذا النمطُ  
 .عـدياً أو الزمـاً  مت ،مثبتاً ،فعلُها ماضياً ،بقد مسبوقةً ،مقترنةً بالفاء ،وجوابه جملةً فعلية ،الزماً

  .1"فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِفَمن كَفَر بعد ذَلك منكُم " :قوله تعالىوذلك في 

  ).جملة مضارعيةٌ( الجواب+ )مضارعيةٌ جملةٌ( الشرطُ+ من :الرابع النمطُ

الض ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر درمضـارعا و فعُل الشرط مثبتـاً  ،الِل، إذْ جاء، 
وذلك في  .متعدياً لمفعوٍل واحد ،مجزوماً ،فعلُها مضارعاً ،الزماً، وجوابه جملةً فعليةً ،مجزوماً

ومن يشأْ يجعلْه علَـى   من يشأ اللَّه يضللْهوالَّذين كَذَّبوا بَِآياتنا صم وبكْم في الظُّلُمات " :تعالى هقوِل

 ،فعٌل مضارع مجـزوم  ويشأ ،فَمن اسم شرط جازمٍ مبني في محلِّ رفعِ مبتدأ .2"صراط مسـتقيمٍ 
بالكسرِ اللتقاء الساكنينِ ،وهو فعُل الشرط ك3وحر.   

  ).مستقبليةٌ جملةٌ+ الفاء( الجواب+ )ماضويةٌ جملةٌ( الشرطُ+ من :الخامس النمطُ

 ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دروماضياًالض فعُل الشرط الزماً ،مثبتاً ،الِل، إذْ جاء، 
 القـرآن وأَنْ أَتلُو " :تعالى هِلوقوذلك في  .مقترنةً بالفاء ،فعلُها فعُل أمرٍ ،وجوابه جملةً مستقبليةً

 فِْسهني لدتها يمى فَإِندتنِ اهفَم نا ما أَنملَّ فَقُلْ إِنض نمورِينذن4"الْم.  

  . )اسميةٌ جملةٌ+ الفاء( الجواب+ )مضارعيةٌ جملةٌ( الشرطُ+ من :السادس النمطُ

 ،مثبتـاً  ،إذْ جاء فعُل الشرط مضارعاً ،في ألفاظ الضالِل مراتثماني ورد هذا النمطُ 
مـن يهـد اللَّـه فَهـو     " :تعالى هقوِلنحو  .مقترنةً بالفاء ،وجوابه جملةً اسميةً ،متعدياً ،مجزوماً
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وقد اكتفى الباحثُ باإلشارة إلـى أرقـامِ اآليـات     .1"ومن يضللْ فَأُولَئك هم الْخاسـرونَ الْمهتدي 
  .2األخرى

   ).مضارعيةٌ جملةٌ+ لن +  الفاء( الجواب+  )جملة مضارعية(الشرطْ + من : السابع النمطُ

 ،مثبتـاً  ،إذْ جاء فعُل الشرط مضـارعاً  ،ورد هذا النمطُ أربع مرات في ألفاظ الضالِل
نحو  ،متعدياً ،فعلُها مضارعاً ،مقترنةً بالفاء، مصدرةً بلَن ،فعلية وجوابه جملةً ،متعدياً ،مجزوماً

فَما لَكُم في الْمنافقين فئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا أَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ " :تعالى هقوِل

 بِيلًااللَّهس لَه جِدت فَلَن لِ اللَّهلضي نم3"و.   

 :الهداية في ألفاظ )إن( مع ةُالشرطي الجملةُ -�

 أنماط الصورةُ على خمسة ت هذهدروالهداية وهي ،في ألفاظ:   

  ).محذوفٌ( الجواب+ )مضارعيةٌ جملةٌ( الشرطُ +إن :النمطُ األوُل

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر درمضارعاً،و فعلُه اً ، إذْ جاءمجزومـاً  ،منفي، 
فَلَما رأَى الْقَمر " :قوله تعالىوذلك في  ،دلَّ عليه جواب القسمِ أكونَنوجاء جوابه محذوفاً  ،متعدياً

   .4"من الْقَومِ الضالِّين لَئن لَم يهدنِي ربي لَأَكُوننبازِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ 

  ).ماضويةٌ جملةٌ+ دقَ+ الفاء( الجواب+ )جملة ماضوية( الشرطُ+ إن: النمطُ الثاني

وجوابـه   ،الزمـاً  ،مثبتاً ،إذْ جاء فعلُه ماضياً ،في ألفاظ الهداية مرتينِورد هذا النمطُ  
ةً ،مسبوقاً بقد ،مقترناً بالفاءتعالى .الزماً ،فعلُها ماضياً ،جملةً فعلي قولُه ذلك نـوا   : "ومنفَـإِنْ َآم

  .5"وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم في شقَاقٍ فَسيكْفيكَهم اللَّهبِمثْلِ ما َآمنتم بِه فَقَد اهتدوا 
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  .)اسميةٌ جملةٌ+  الفاء( الجواب+ )ماضويةٌ جملةٌ( الشرطُ+ إن: النمطُ الثالثُ

وجوابه  ،الزماً ،مثبتاً ،إذْ جاء فعلُه ماضياً ،ألفاظ الهدايةورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في 
وإِن قُلْ إِنْ ضلَلْت فَإِنمـا أَضـلُّ علَـى نفِْسـي     " :تعالى هقوِلوذلك في  .مقترنةً بالفاء ،جملةً اسميةً

 )...ما يوحي(والمصدر المؤول  ،فما مصدرية .1"إِنه سميع قَرِيـب  اهتديت فَبِما يوحي إِلَي ربي
ربـي  ) يوحي( :وجملة ،والمبتدأ مقدر تقديره اهتدائي ،في محلِّ جر بالباء متعلّق بمحذوف خبر

   .2في محلِّ جزم جواب الشرط )اهتدائي(

النمطُ الرابع: ةٌ جملةٌ( الشرطُ+ إنمضارعي( +الجواب )ٌةٌ جملةمضارعي(.  

 دروالهداية ةً واحدةً في ألفاظمضارعاً ،هذا النمطُ مر مجزومـاً  ،مثبتـاً  ،إذْ جاء فعلُه، 
 هقوِلوذلك في  .الزماً ،مجزوماً ،غير مقترنة بالفاء، فعلُها مضارعاً ،وجوابه جملة فعليةً ،متعدياً
   .3"الْبلَاغُ الْمبِينوما علَى الرسولِ إِلَّا وإِنْ تطيعوه تهتدوا " :تعالى

  .)مضارعيةٌ جملةٌ+ لن+ الفاء( الجواب+ )مضارعيةٌ جملةٌ( الشرطُ+ إن: الخامس النمطُ

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر درمضارعاً ،و مجزومـاً  ،مثبتـاً  ،إذْ جاء فعلُه، 
وذلك في  ،مسبوقا بلن النافية الناصبة ،فعلُها مضارعاً ،مقترنةً بالفاء ،وجوابه جملة فعليةً ،متعدياً

   .4"إِذًا أَبداوإِنْ تدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتدوا " :تعالى هقوِل

  :الِلالض في ألفاظ )إن( مع ةُالشرطي الجملةُ -�

   :وهما ،في ألفاظ الضالِل وردت هذه الصورةُ على نمطينِ

  .)جملة مضارعية+ إنّما+ الفاء( الجواب+ )جملة ماضوية(الشرط + إن :األوُلالنمطُ 
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وجوابه  ،الزماً ،مثبتاً ،إذْ جاء فعلُه ماضياً ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل
وذلك فـي   .زماًال ،وفعلُها مضارعاً ،مصدرةً بإنّما الكافة والمكفوفة ،مقترنةً بالفاء ،جملةً فعليةً

   .1"إِنْ ضلَلْت فَإِنما أَضلُّ علَى نفِْسيقُلْ " :تعالى هقوِل

  .)مضارعيةٌ جملةٌ( الجواب+  )مضارعيةٌ جملةٌ( الشرطُ+ إن  :النمطُ الثاني

 ،مجزومـاً  ،مثبتاً ،إذْ جاء فعلُه مضارعاً ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل
 هقوِلوذلك في  .الزماً ،مجزوماً ،فعلُها مضارعاً ،غير مقترنة بالفاء ،وجوابه جملة فعليةً ،متعدياً
  .2"وإِنْ تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه" :تعالى

 : الهداية في ألفاظ )لو( مع ةُالشرطي الجملةُ -�

 الصورةُ على نمطينِ في ألفاظ ت هذهدرويرد ولم ،الهداية      فـي ألفـاظ منهـا شـيء
   :وهما ،الضالِل

  .)ماضويةجملة + الالم( الجواب+ )مضارعية جملةٌ( الشرطُ+ لو :النمطُ األوُل

 ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر درومضارعاً ،الهداية الزماً،مثبتاً ،إذْ جاء فعلُه،  هوجواب
 .متعـدياً  ،ماضـياً ، وفعلُها غير الجازممصدرةً بالالم الواقعة في جواب الشرط  ،جملةً ماضوية

   .3"لَو يشاُء اللَّه لَهدى الناس جميعاأَفَلَم ييئَسِ الَّذين َآمنوا أَنْ " :وذلك في قوِله تعالى

  .)ماضويةٌ جملةٌ+ الالم( الجواب+ )ماضويةٌ جملةٌ( الشرطُ+ لو :النمطُ الثاني

أو متعدياً ،الزماً،مثبتاً ،إذْ جاء فعلُه ماضياً ،ثالثَ مرات في ألفاظ الهدايةورد هذا النمطُ 
، الجازمِ غير الشرط في جوابِ الواقعة مصدرةً بالالمِ ،غير مقترنة بالفاء ،وجوابه جملةً ماضوية

  .4"فَلَو شاَء لَهداكُم أَجمعينقُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ " :01/*. ِ-,+ِ* نحو .متعدياً ،ماضياًوفعلُها 
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 : الهداية في ألفاظ )إذا( مع ةُالشرطي الجملةُ -�

   :وهو ،ولمرة واحدةهذه الصورةُ على نمط واحد  وردت

  ).محذوفٌ( الجواب )+ماضويةٌ جملةٌ( الشرطُ+ إذا  

وماضياًر فعُل الشرط محذوفا ،الزماً ،د هجواب وجاء. في قوِله ـا   " :تعالى وذلكهـا أَيي

ظرفٌ لما يستقبل من الزمان  :وإذا .1"إِذَا اهتديتمالَّذين َآمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ 
معنى الشرط ناهتديتم ،تضم: ـ    ،فعلُه إذا  :ه أيوجوابه محذوفٌ دلَّ عليه مضـمون الكـالمِ قبلَ

  .2اهتديتم فال يضركم من ضلَّ

 : الضالِل في ألفاظ )إذا( مع ةُالشرطي الجملةُ -�

الهداية الصورةُ على نمطينِ في ألفاظ ت هذهدروهما ،و: 

  ).ماضويةٌ جملةٌ( الجواب+  )ماضويةٌ جملةٌ( الشرطُ+ إذا  :األوُل النمطُ

والضالِلر ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر ماضياً ،د فعلُه الزماً ،مثبتاً ،جاء،   ـهوجواب
مسكُم الضر في الْبحرِ ضـلَّ مـن   وإِذَا " :تعالى وذلك في قوِله .غير مقترناً بالفاء ،متعدياً ،ماضياً

  .3"إِلَّا إِياه فَلَما نجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتم وكَانَ الْإِنسانُ كَفُورا تدعونَ

   ).محذوفٌ( الجواب+  )ماضويةٌ جملةٌ( الشرطُ+ إذا  :الثاني النمطُ

 وةً واحدةً في رهذا النمطُ مر الضالِلد ألفاظ، قَود الهداية في ألفاظ مثلُه جاء، فعُل  جاء
أَئذَا ضلَلْنا في الْأَرضِ وقَالُوا " :ىتعال وذلك في قوِله .وجاء جوابه محذوفا ،الزماً ،الشرط ماضياً
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يددلْقٍ جي خا لَفنن معنـى    )إذا( .1"أَئعلى السكون متضـم الزمان مبني ل منظرفٌ لما يستقب
 متعلّقٌ بجوابِه هلشرط ة ،2الشرط خافضإذا محذوفٌ إذا جعلتها شرطي 3وجواب .  

وأسـباب   ،الهداية والضالِل متعددةٌ ظاأنماطَ الجملة الفعلية في ألفإن : وخالصة القوِل
ومن زمـنِ الفعـل الماضـي إلـى      ،فمن اإلثبات إلى النفي بأدواته المختلفة ،اختالفها متنوعةٌ

ومن الفعِل المبنـي للمجهـوِل إلـى     ،ومن اللزومِ إلى التعدي إلى مفعوٍل أو مفعولينِ ،الحاضر
ن كلُّ ذلك كا ،وأختم بالشرط وأدواته المتنوعة ،أضف إلى ذلك التوكيد بأدواته المختلفة ،المعلومِ

والجدير بالذكرِ أن هذه األنماطَ  ،من أسبابِ تعدد أنماط الجملة الفعلية في ألفاظ الهداية والضالِل
 ،اطما في األنملم تكن متساويةً بين الهداية والضالِل فلكلٍّ خصوصيتَه، فهناك تفاوتٌ واضح بينه

الهداية في ألفاظ نمط فتوفّر الضالِل والعكس شرطاً لتوفّرِ ليس في ألفاظ ههـذا   .مثل وقد انعكس
فقد أفادوا من ذلك التنـوع فـي    ،التنوع في األنماط على المفسرين منذ بداياته وحتى يومنا هذا

   .بأنواعه يالقرآنثبات اإلعجاز وإوتقريبِ المعنى من ذهنِ السامع،  ،تفسيرهم للقرآن الكريمِ
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 . 191-190/ 9اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالح، بهجت عبد الواحدينظر  2
 . 9/83 ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبيينظر  3
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  أنماط الجملة االسمية في ألفاظ الهداية والضالل: المبحث الثاني

 )المبتدأ والخبر(الجملة االسمية  :أوالً

االسم أوُل أحواِله و. "1وقائم الزيدان ،كزيد قائم ،الّتي صدرها اسم :هياالسميةُ  الجملةُ
وهـو   ،يبتدَئ بـاألعرف وأصُل االبتداء للمعرفة وأحسنُه إذا اجتمع نكرة ومعرفة أن  .2"االبتداء

مـن عوامـِل    ما جردته" :وهو .4"اسمٍ ابتُدَئ ليبنى عليه كالم كلُّ" :هو والمبتدأ .3 أصُل الكالم
  الفعِل يكـون دون الً لثانٍ مبتدأ بهأو أن تجعلَه فيه األفعال والحروف وكان القصد األسماء ومن

 نمنهما ع ثانيه خبره وال يستغني واحدباالبتـداء   ،صاحبِه ـعفوهما مرفوعان أبداً فالمبتدأ ر، 
عفرأىفيما  .5"بهما والخبر ر أن الجرجاني: "  الً وال كـانأو منطوقٌ بِه يكن مبتدأ ألنَّه المبتدأ لم

له المعنى والخبر الخبر خبراًُ ألنَّه مذكور بعد المبتدأ بْل كان المبتدُأ مبتدأ ألنَّه مسند إليه ومثبتٌ 
   .6"ألنّه مسند ومثبتٌ بِه المعنىخبراً 

فـي ألفـاظ الهدايـة     الـواردة  –جملة المبتدأ والخبر  – أنماطُ الجملة االسمية تعددت
تشابه المبتدأ والخبرِ في التعريف أو التنكيـرِ  : وكان من أسبابِ ذلك التعدد ،والضالِل وصورها

   :وهذه األنماطُ هي .اختالفُ صور الخبر مع المبتدأو ،واختالفُهما فيه

 :الهداية ألفاظ في االسمية الجملةِ أنماطُ -�

   ).معرفةٌ( الخبر+ )معرفةٌ( المبتدُأ :األوُل النمطُ

ورهذا النمطُ على أشكاٍل د أسبابِ  ،ثالثة ومناختالف صورِ المبتـدأ  اختالفُ  :أشكاِله
المعرفة واسمِ ،الضميرِ بين واختالفُ صورِ الخبرِ ،اإلشارة األشكاُل هي .كذلك وهذه :  

   ).معرفٌ بأل( الخبر+  )ضمير( المبتدُأ :األوُل
                                                           

 .2/376مغني اللبيب،: ابن هشامينظر  1
 .1/23الكتاب،: سيبويه 2
 .329-328/ 1الكتاب،: سيبويهينظر  3
 . 2/126الكتاب،: سيبويه 4
 . 1/58،ألصول في النحوا: ابن السراج 5
 . 204دالئل اإلعجاز، :الجرجاني 6
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ورالهداية في ألفاظ اتهذا الشكُل ستَّ مر ضميراً منفصالً ،د المبتدُأ فيه جاء،  والخبر
فاً بألِّ التعريفومنها ،معر  تعالىقولُه: "    ـكأُولَئـةٌ ومحرو هِـمبر نم اتلَوص هِملَيع كأُولَئ  ـمه

 .1"الْمهتدونَ

   ).معرفٌ باإلضافة( الخبر+ )اسم إشارة( المبتدُأ :الثاني

ورالهداية تينِ اثنتينِ في ألفاظهذا الشكُل مر د،  إشـارة اسم المبتدُأ فيه جاء،   والخبـر
يهدي بِه من يشاُء من عباده ولَـو أَشـركُوا    ذَلك هدى اللَّه" :تعالى نحو قوِله ،معرفاً باإلضافة

 .2"لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ

  .معرفٌ بألِّ التعريف )مفرد(الخبر +  )اسم إشارة(المبتدُأ  :الثالثُ

والخبر معرفاً  ،جاء المبتدُأ فيه اسم إشارة ،الشكُل مرةً واحدةً في ألفاظ الهدايةورد هذا 
تعالى ،بألِّ التعريف في قوِله ـةٌ     " :وذلكمحرو هِـمبر ـنم اتـلَوص هِملَيع كأُولَئ   ـمه ـكأُولَئو

  .خبر :مهتدونوال ،ضمير فصٍل :وهم ،مبتدأ :فأولئك .3"الْمهتدونَ

   ).نكرةٌ( الخبر+ )معرفةٌ( المبتدُأ:الثاني النمطُ

اختالفُ صورِ المبتدأ المعرفة بـين   :ذلك التعددومن أسبابِ  ،أشكاُل هذا النمط تْددعتَ
   :وهذه األشكاُل هي .النكرة الخبرِ مع ،الموصوِل واالسمِ ،اإلشارة واسمِ ،الضميرِ

  ).وصفٌ / نكرةٌ( الخبر+ )ضمير( المبتدُأ :األوُل

والخبر  ،ضميراً منفصالً جاء المبتدُأ فيه ،مرات في ألفاظ الهداية خمسورد هذا الشكُل 
  .4"سبِيلًا هو أَهدىفَربكُم أَعلَم بِمن " :قولُه تعالى منهاو ،)وصفاً( نكرةً

  ).وصفٌ / نكرةٌ( الخبر+ )اسم موصوٌل( المبتدُأ :الثاني

                                                           

 .17:الكهف .97: اإلسراء .178:األعراف. 71: األنعام. 120: البقرة :وينظر مثلها. 157:البقرة 1
 .23: الزمر: وينظر مثلها. 88: األنعام 2
 .157:البقرة 3
 .44: فصلت .21: ياسين. 49: القَصص .82: األنعام: وينظر مثلها. 84: اإلسراء 4
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والخبـر   ،اسماً موصوالً جاء المبتدُأ فيه ،ألفاظ الهداية في احدةًورد هذا الشكُل مرةً و
 .1"أَفَمن يمشي مكبا علَى وجهِه أَهدى" :تعالى في قوِله وذلك ،)وصفاً(نكرةً 

  ).وصفٌ / نكرةٌ( الخبر+ )اسم إشارة( المبتدُأ :الثالثُ

والخبـر   ،اسم إشـارة  جاء المبتدُأ فيه ،في ألفاظ الهداية اثنتينِ مرتينِورد هذا الشكُل 
 .2"والَّذين كَفَروا بَِآيات ربهِم لَهم عذَاب من رِجزٍ أَليم هذَا هدى" :تعالى قوِله نحو) وصفاً(نكرةً 

  ).فعليةٌ جملةٌ( الخبر+ )معرفةٌ( المبتدُأ :الثالثُ النمطُ

 اختالفُ صورِ المبتدأ المعرفة بين العلـمِ  :ومن أسبابِ ذلك ،أشكاُل هذا النمطتَعددتْ 
   :وهذه األشكاُل هي .المثبتة أو المنفية بين الجملة واختالفُ صورة الخبرِ ،واسمِ الشرط والضميرِ

  ).مثبتةٌ فعليةٌ جملةٌ( الخبر+ )علم( المبتدُأ :األوُل

الهداية في ألفاظ اتمر هذا الشكُل أربع درو، المبتدُأ فيه ةً  ،علماً جاءجملةً فعلي والخبر
  .3"ثَمود فَهديناهموأَما " :قولُه تعالى منهاو .مثبتةً فعلُها ماضياً أو مضارعاً

  .)منفيةٌجملةٌ فعليةٌ ( الخبر+ )علم( المبتدُأ :الثاني

الهداية ةً في ألفاظهذا الشكُل اثنتي عشرةَ مر درو، المبتدُأ فيه جملةً  ،علماً جاء والخبر
   .4"واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين" :تعالى نحو قوِله .فعليةً منفيةً فعلُها مضارعاً

 ).مثبتةٌ جملةٌ فعليةٌ( الخبر+ )ضمير( المبتدُأ :الثالثُ

                                                           

 . 22: الملك 1
 .51: النساء :وينظر مثلها. 11: الجاثية 2
 .46: النور .35:يونس .213: البقرة :وينظر مثلها. 17: فصلَت 3
، 5: الصف .109، 80 ،37 ،24، 19: التوبة .108: المائدة .86: عمران آل .264:البقرة: وينظر مثلها. 258:البقرة 4
 .5: الجمعة .7
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الهداية في ألفاظ اتهذا الشكُل ثالثَ مر درو، المبتدُأ فيه جملـةً   ،ضميراً جاء والخبر
 .1"فَهو يهدينِالَّذي خلَقَنِي " :قوِله تعالى نحو .فعليةً مثبتةً فعلُها مضارعاً

المبتدُأ :الرابع )ضمير( +الخبر )ةةٌ منفيجملةٌ فعلي.( 

 دروالهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا الشكُل مر، المبتدُأ فيه جملـةً    ،ضميراً جاء والخبـر
وجدتها وقَومها يسجدونَ للشمسِ من دون اللَّـه  " :تعالى وذلك في قوِله فعليةً منفيةً فعلُها مضارعاً

دفَص مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزبِيلِ ونِ السع مونَهدتهلَا ي م2"فَه. 

المبتدُأ: الخامس )شرط اسم( +الخبر )ةٌ مثبتةجملةٌ فعلي.( 

والخبر جملةً  ،اسم شرط جاء المبتدُأ فيه ،في ألفاظ الهداية خمس مراتورد هذا الشكُل 
وكَيف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم َآيات " :تعالى نحو قوِله .فعليةً مثبتةً فعلُها ماضياً أو مضارعاً

 ولُهسر يكُمفو اللَّهيده فَقَد بِاللَّه مصتعي نميمٍ وقتسم اطر3"إِلَى ص. 

إشارةٍ ( المبتدُأ :السادس اسم( + الخبر)ٌةٌ مثبتةجملةٌ فعلي.(  

والخبـر   ،اسم إشـارة  جاء المبتدُأ فيه ،اثنتينِ في ألفاظ الهداية ورد هذا الشكُل مرتينِ
من عباده  ذَلك هدى اللَّه يهدي بِه من يشاُء" :تعالى نحو قوِله .جملةً فعليةً مثبتةً فعلُها مضارعاً

بدالً مـن اسـمِ اإلشـارة     )هدى(لى اعتبار وذلك ع .4"ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا يعملُونَ
)5)ذلك. 

استفهامٍ(المبتدُأ  :السابع اسم( + الخبر)ٌةٌ مثبتةجملةٌ فعلي.(  

                                                           

 .4:األحزاب .43: يونس: وينظر مثلها. 78:الشعراء 1
 .24:النمل 2
 .41:الزمر .92: النمل .15:اإلسراء. 108: يونس :وينظر مثلها. 101:عمران آل 3
 .23:الزمر :وينظر مثلها. 88: األنعام 4
 .4/212الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  5
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والخبر جملةً  ،اسم استفهامٍ جاء المبتدُأ فيه ،في ألفاظ الهداية ورد هذا الشكُل مرةً واحدةً
فَمـن  بلِ اتبع الَّذين ظَلَموا أَهواَءهم بِغيرِ علْمٍ " :تعالى وذلك في قوِله .فعليةً مثبتةً فعلُها مضارعاً

 .1"من أَضلَّ اللَّه وما لَهم من ناصرِين يهدي

  ).جملة شبه( الخبر+ )معرفةٌ( المبتدُأ :الرابع النمطُ

  :على شكلينِ ورد هذا النمطُ

   ).شبه جملة( الخبر+ )ضمير( المبتدُأ :األوُل

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر درالمبتدُأ ضميراً منفصالً ،و إذْ جاء،   والخبـر
قُلْ إِني نهِيت أَنْ أَعبد الَّذين تدعونَ من " :وذلك في قوِله تعالى .شبه جملة من الجار والمجرورِ

ونا  دمإِذًا و لَلْتض قَد اَءكُموأَه بِعقُلْ لَا أَت اللَّهيندتهالْم نا م2"أَن. 

   ).شبه جملة( الخبر+ )اسم إشارة( المبتدُأ :الثاني

الهداية تينِ اثنتينِ في ألفاظهذا النمطُ مر درو، إشارة المبتدُأ اسم إذْ جاء،   شـبه والخبر
 .3"من ربهِم  أُولَئك علَى هدى" :تعالىنحو قوِله  .جملة من الجار والمجرورِ

  ).مؤخّر( المبتدُأ+ )مقدمٍ جملة شبه( الخبر :الخامس النمطُ

  :على أشكاٍل ثالثة ا النمطُورد هذ

  .)محلّاً لفظاً مرفوع مجرور( المبتدُأ+ )ضمير+ جر حرفُ :جملة شبه(الخبر: األوُل

وهذا الشكُل ر دأربع الهداية في ألفاظ اتماً على المبتدأ ،مرمقد الخبر نـاً   ،إذْ جاءمكو
وجاء المبتدأ مؤخّراً مجروراً لفظاً بحرف الجر الزائد مـن مرفوعـاً    ،من حرف جر و ضميرٍ

                                                           

 . 29: الروم 1
 .56:األنعام 2
 .5: لقمان: وينظر مثلها. 5: البقرة 3
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اسم مجرور لفظاً مرفـوع   ):هاد(ـ ف .1"فَما لَه من هادومن يضللِ اللَّه " :تعالى نحو قوِله .محلّاً
  .2محلّاً مبتدأ مؤخّر

  .)مقدرة بعالمة مرفوع( المبتدُأ+ )ضمير+ جر حرفُ :جملة شبه(الخبر: الثاني

ورالهداية في ألفاظ اتمر هذا الشكُل أربع ماً على المبتدأ ،دمقد الخبر نـاً   ،إذْ جاءمكو
 :تعـالى  ِلـه قو نحو .مقدرة بعالمة رفعٍوجاء المبتدأ مؤخّراً مرفوعاً  ،من حرف جر و ضميرٍ

" بيلَا ر ابتالْك كىذَلده يهف ينقتلْم3"ل. ه شبهى مبتدأ خبردعلى اعتبار ه الجملة مالمقد )فيه(، 
أخرى في قوِله أوجه ى(تعالى  فهناكده يهمـن  ) ف الثالث لةً في المبحثسيعرضها الباحثُ مفص

  .4هذا الفصِل

  .)ةمقدر بعالمة مرفوع( المبتدُأ+ )مجرور اسم+ جر حرفُ :جملة شبه( الخبر: الثالثُ

ورالهداية تينِ في ألفاظهذا الشكُل مر ماً على المبتدأ ،دمقد الخبر ناً مـن   ،إذْ جاءمكو
 :قولُه تعـالى ومنها  .مؤخّراً مرفوعاً بعالمة رفعٍ مقدرة المبتدُأ وجاء ،حرف جر و اسمٍ مجرورٍ

" رذنم تا أَنمإِن هبر نةٌ مَآي هلَيزِلَ علَا أُنوا لَوكَفَر ينقُولُ الَّذيكُلِّولو ادمٍ ه5"قَو. 

 ).جملة شبه(ر الخب+ )محذوفٌ( المبتدُأ :السادس النمطُ

هذا النمطُ على شكٍل واحد المبتدُأ محذوفٌ ،جاء،      الجـار مـن جملـة شـبه والخبر
متعلّـقٌ  ) فلنفسـه ( .6"فَلنفِْسهفَمنِ اهتدى " :تعالى قوِله وذلك في ،وورد مرةً واحدةً. والمجرورِ

هتقدير ا بخبرٍ محذوف7هتداؤه  

ٌل(المبتدُأ  :النمطُ السابعمؤو مصدر( + رالخب)ٌمحذوف(.  
                                                           

 .33: غافر .36، 23: الزمر: وينظر مثلها. 33: الرعد 1
 .7/136القرآن وصرفه وبيانه، الجدول في إعراب: صافي، محمود:ينظر  2
 .26: الحديد .46، 44: المائدة :وينظر مثلها. 2:البقرة 3
 .من هذا البحث ) 124(ينظر صفحة 4
 .154:األعراف :وينظر مثلها. 7:الرعد 5
 . 41: الزمر  6
 .12/188الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  7
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وذلك  ،والخبر محذوفاً ،إذْ جاء المبتدُأ مصدراً مؤوالً ،ورد هذا النمطُ بشكله مرةً واحدةً
 .1"أَنْ هـدانا اللَّـه  وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا وما كُنـا لنهتـدي لَولَـا    " :في قوِله تعالى

والتقدير لوال هدايـةُ   ،في محلِّ رفعِ مبتدأ خبره محذوفٌ وجوباً )أن هدانا اُهللا(فالمصدر المؤوُل 
  .2اِهللا لنا موجودةٌ 

 :الِلالض ألفاظ في االسمية الجملة أنماطُ -�

  ).معرفةٌ(الخبر + )معرفةٌ (المبتدُأ  :األوُل النمطُ

وهذا النمطُ ر داتالمبتدأ  ثالثَ مر من ورأى النحاةُ في أكثر؛ فباإلمكانِجه   يكـون أن
 :تعالى قوِله نحو ،فمعرفٌ بأل وأما خبره ،وكالهما معرفةٌ ،المبتدُأ اسم إشارة أو ضميراً منفصالً

اسـم   :األول :وجـه  أكثَر مـن احتمَل المبتدُأ في المواضعِ الثالثة  دقَو .3"وأُولَئك هم الضالُّونَ"
يشكُّل مع  ،الضمير المنفصل مبتدٌأ ثانٍ: والثاني .اإلشارة على اعتبارِ الضمير الّذي يليه للفصِل

  .4وهي خبر للمبتدأ األوِل ،خبرِه جملةً اسميةً

   ).نكرةٌ(الخبر + )معرفةٌ (المبتدُأ  :الثاني النمطُ

هماو ،على شكلينِهذا النمطُ  جاء:   

  ).وصفٌ(نكرةٌ  الخبر+ )ضمير( المبتدُأ :األوُل

والخبـر   ،ضميراً منفصـالً  جاء المبتدُأ فيه ،الضالِلفي ألفاظ  مرتينِورد هذا الشكُل 
 .5"سبِيلًا هم أَضلُّبلْ  " :تعالى  نحو قوِله ،)وصفاً(نكرةً 

                                                           

 . 43: األعراف - 1
 .4/413الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  2
 .12:الحج. 18: إبراهيم :وينظر مثلها. 90: عمران آل 3
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  ).وصفٌ(نكرةٌ  الخبر+ )اسم استفهامٍ( المبتدُأ :الثاني

والخبـر   ،اسم استفهامٍ جاء المبتدُأ فيه ،ورد هذا الشكُل ثالثَ مرات في ألفاظ الضالِل
ممـن   ومن أَضلُّفَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواَءهم " :تعالى ِلهقو نحو ،)وصفاً(نكرةً 

ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه اللَّه نى مدرِ هيبِغ اهوه عب1"ات.  

   ).جملةٌ فعليةٌ(الخبر + )معرفةٌ(المبتدُأ  :الثالثُ النمطُ

دت أشكاُل هذا النمطهيو ،تعد:   

   ).جملةٌ فعليةٌ(الخبر + )اسم شرط(المبتدُأ :األوُل

 خبـره جملـةً  و ،جاء المبتدُأ اسم شرط ،ورد هذا الشكُل أربع مرات في ألفاظ الضالِل
ومن  " :قولُه تعالى ومنها .ويجوز أن يكون الخبر جملةَ الشرط وجوابه ،فعلُها فعل الشرط فعليةً

  .2"ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها

   ).جملةٌ فعليةٌ(الخبر + )ضمير منفصٌل(المبتدُأ :الثاني

جـاء المبتـدُأ ضـميراً     ،في موضعٍ واحد ،ورد هذا الشكُل مرتين في ألفاظ الضالِل
ويوم يحشرهم وما يعبدونَ مـن  " :تعالى وذلك في قوِله ،فعلُها ماضياً وخبره جملةً فعليةً ،منفصالً

  .3"هم ضلُّوا السبِيلَعبادي هؤلَاِء أَم  أَأَنتم أَضلَلْتمدون اللَّه فَيقُولُ 

   ).جملةٌ فعليةٌ(الخبر +  )اسم إشارة(المبتدُأ :الثالثُ

وخبـره جملـةً    ،اسم إشارةجاء المبتدُأ  ،واحدةً في ألفاظ الضالِلورد هذا الشكُل مرةً 
  .4"هؤلَاِء أَضلُّونا":تعالى قوِله وذلك في ،فعلُها ماضٍ فعليةً

                                                           

 .5:األحقاف .52:فصلَت :وينظر مثلها .50:القَصص 1
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معرفةٌ(المبتدُأ : النمطُ الرابع( + الخبر)جملة شبه ومجرور جار.(   

  :أربعة أشكاٍلعلى  ورد هذا النمطُ

   ).شبه جملة(الخبر + )ضمير(المبتدُأ  :األوُل

والخبر  ،إذْ جاء المبتدُأ ضميراً منفصالً ،في ألفاظ الضالِل خمس مراتورد هذا النمطُ 
 .1"وأَنا من الضالِّينقَالَ فَعلْتها إِذًا " :تعالى ِلهقونحو  ،شبه جملة من الجار والمجرورِ

   ).جار ومجرور شبه جملة(الخبر +  )اسم إشارة(المبتدُأ  :الثاني

والخبر شبه  ،إذْ جاء المبتدُأ اسم إشارة ،ورد هذا النمطُ ثالثَ مرات في ألفاظ الضالِل
  .2"أُولَئك في ضلَالٍ بعيد" :تعالى ِلهقونحو  ،جملة من الجار والمجرورِ

   ).جار ومجرور  شبه جملة(الخبر +  )بألمعرفٌ (المبتدُأ  :الثالثُ

والخبر شبه جملة  ،بأل إذْ جاء المبتدُأ معرفاً ،ورد هذا النمطُ مرتينِ في ألفاظ الضالِل
 .3"مبِينٍ الظَّالمونَ الْيوم في ضلَالٍلَكنِ  " :تعالى نحو قوِله ،من الجار والمجرورِ

فٌ باإلضافة(المبتدُأ  :الرابعمعر(  + الخبر)جملة شبه.(   

والخبـر   ،باإلضافة إذْ جاء المبتدُأ معرفاً ،ورد هذا النمطُ ثالثَ مرات في ألفاظ الضالِل
 .4"وما دعاُء الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ" :قولُه تعالىومنها  ،شبه جملة من الجار والمجرورِ

النمطُ الخامس:  مٍ(الخبرمقد جملة (المبتدُأ +  )شبهمؤخّر.(  

جاء المبتدأ مجروراً لفظاً مرفوعاً محلّاً مؤخّراً، و جاء الخبر  ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً
فَما لَـه  ومن يهد اللَّه " :تعالىوذلك في قوِله  ،مكوناً من حرف جر و ضميرٍ ،مقدماً على المبتدأ

  .5" من مضلٍّ
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  ةاالسمي الجملة ها معكان وأخوات :ثانياً

تشـبيهاً   فترفع المبتـدأُ  ،تدخُل على الجملة االسمية ،أفعاٌل ناقصةٌ ناسخةٌ :كان وأخواتُها
وسميت ناقصةً ألنّها ال  .هاتشبيهاً بالمفعوِل ويسمى خبر وتنصب الخبر ،هاويسمى اسم بالفاعِل

   .1م الكالم تيتم بها مع مرفوعها كالم تام بْل ال بد من ذكرِ المنصوبِ لي

وكـان مـن    ،تعددتْ أنماطُ الجملة االسمية مع كان وأخواتها في ألفاظ الهداية والضالِل
 اختالفُ صورِ اسمِ كان دهأسبابِ هذا التعداالسمِ والضميرِوأخوات وخبرها  ،ا بين   المفـرد بـين

الجملة وشبه والجملة، األلفاظ تلك ها إال .معوأخوات من كان يرِد ولم: كان، وليس.  

   :الهداية وأخواتها في ألفاظ مع كان االسمية الجملةأنماطُ  -�

   ).رمحذوفٌ متعلقٌ به جار ومجرو(خبرها + )متّصٌلضمير (اسمها + كان :األوُل النمطُ

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر درالً ،وتَّصكان ضميراً م اسم هـا   ،إذْ جاءوخبر
  .2"لَولَا أَنْ هدانا اللَّهوما كُنا لنهتدي  " :تعالىوذلك في قوِله  ،مصدراً مؤوالً

  ).جملةٌ فعليةٌ(خبرها + )ضمير متَّصٌل( اسمها +كان :النمطُ الثاني

    الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر درالً ،وتَّصكان ضميراً م اسم هـا   ،إذْ جاءوخبر
ورأَوا  وقيلَ ادعوا شركَاَءكُم فَـدعوهم فَلَـم يسـتجِيبوا لَهـم    " :تعالى وذلك في قوِله ،جملةً فعليةً

 مهأَن لَو ذَابونَالْعدتهوا ي3"كَان. 

   ).مفرد(خبرها + )ضمير متَّصٌل( اسمها +كان :النمطُ الثالثُ

الهداية في ألفاظ اتهذا النمطُ ثالثَ مر درالً ،وتَّصكان ضميراً م اسم ها  ،إذْ جاءوخبر
 .4"وما كَانوا مهتدين " :قولُه تعالىمنها و ،اسماً مفرداً
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ها +كان  :النمطُ الرابعاسم ) ضميرمستتر( + هاخبر)جملة شبه.(   

الهداية تينِ في ألفاظهذا النمطُ مر دركان ضميراً  ،و اسم مستتراًإذْ جاء،   ها شـبهوخبر
  .1"كَانَ علَى الْهدىأَرأَيت إِنْ " :الىتع قوِله نحو ،جملة من الجار والمجرورِ

ها + كان :النمطُ الخامسمحذوفٌ(اسم( + هاخبر)مفرد.(   

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دركان محذوفاً ،و اسم هـا اسـماً    ،إذْ جاءوخبر
مـن   لَيكُونن أَهـدى وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاَءهم نذير " :تعالىوذلك في قوِله  ،مفرداً

   .2"إِحدى الْأُممِ فَلَما جاَءهم نذير ما زادهم إِلَّا نفُورا

النمطُ السادس: ها  +ليسخبر)جملة شبه ومجرور جار( + هااسم)مفرد.(   

 دروالهداية ةً واحدةً في ألفاظكان اسماً مفرداً مؤخّراً ،هذا النمطُ مر اسم إذْ جاء،  وجاء
  .3" لَيس علَيك هداهم"  :تعالى وذلك في قوِله ،خبرها شبه جملة مقدماً

�- أنماطُ الجملة ةاالسمي كان مع ها في ألفاظالضالِل وأخوات:  

   .)رمحذوفٌ متعلقٌ به جار ومجرو(خبرها +  )اسم مفرد(اسمها +  كان :النمطُ األوُل

هـا  وخبر ،إذْ جاء اسم كان اسماً مفـرداً  ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل
قَومـا بعـد إِذْ    كَـانَ اللَّـه ليضـلَّ   ومـا  " :تعالى وذلك في قوِله ،وفاً متعلّقاً به مصدر مؤوٌلمحذ

ماهد4"ه.   

  ).شبه جملة(خبرها +  )ضمير مستتر(اسمها + كان  :النمطُ الثاني
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وخبرها  ،إذْ جاء اسم كان ضميراً مستتراً، ورد هذا النمطُ أربع مرات في ألفاظ الضالِل
كَـانَ فـي   قَالَ قَرِينه ربنا ما أَطْغيته ولَكن " :قولُه تعالىمنها و ،شبه جملة من الجار والمجرورِ

  .1"بعيد ضلَالٍ

  ).شبه جملة(خبرها +  )ضمير متّصٌل(اسمها +  كان :لنمطُ الثالثُا

 ،ضـميراً متّصـالًً   إذْ جاء اسـم كـان   ،ورد هذا النمطُ خمس مرات في ألفاظ الضالِل
كُنتم أَنـتم وَآبـاؤكُم فـي    قَالَ لَقَد " :ومنها قولُه تعالى .وخبرها شبه جملة من الجار والمجرورِ

  .2"مبِينٍ ضلَالٍ

ها + ليس :النمطُ الرابعخبر) جملة شبهممقد( + هااسم)مؤخّر مفرد اسم.(  

 ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دركان اسـماً مفـرداً مـؤخّراً    ،الضالِلو اسم إذْ جاء، 
ولَكني رسولٌ مـن رب   لَيس بِي ضلَالَةٌقَالَ يا قَومِ " :تعالىوذلك في قوِله  .شبه جملة مقدمٍ وخبرها

ينالَم3"الْع.  

  ةاالسمي الجملة ها معوأخواتُ كاد :ثالثاً

وتنصـب   ،هاويسـمى اسـم   ،؛ فهي ترفع المبتدَأكان الناقصةد وأخواتها عمَل تعمُل كا
الخبر، ى خبرى أفعاَل .هاويسمموتُس مـن   .5إذْ تدلُّ على قربِ وقوعِ الخبرِ  4؛المقاربة رِدي لم

جاء على  إذْ ،مرةً واحدةً مع ألفاظ الضالِل )كاد(إال الفعُل  ألفاظ الهداية والضالِل هذه األفعاِل في
   :النمط اآلتي
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]كاد +ها اسم)مستتر ضمير( +ها خبر)ٌةجملةٌ فعلي ([ .في قوِله إِنْ " :تعالى وذلك  كَـاد

  .1"عن َآلهتنا لَولَا أَنْ صبرنا علَيها وسوف يعلَمونَ حين يرونَ الْعذَاب من أَضلُّ سبِيلًا لَيضلُّنا

  ةاالسمي الجملة ها معوأخواتُ ىسع :رابعاً

ويكون خبره خبراً لهـا فـي    ،اسماً لها فترفع المبتدَأ ؛المبتدأ والخبرِعلى  )عسى( تدخُل
لم يرد منها فـي   .3وهي ما تدلُّ على رجاء وقوعِ الخبرِ ،وتُسمى أفعاُل الرجاء. 2موضعِ نصبٍ

وقُـلْ  " :تعالى وقَع تاماً وذلك في قوِله :مرتينِ إحداهما )عسى(ألفاظ الهداية والضالِل إال الفعُل 

 جاء عامالً عمَل كان وذلك في قوِلـه  :واألخرى .4"لأَقْرب من هذَا رشدا عسى أَنْ يهدينِ ربي
  .5"ي أَنْ يهدينِي سواَء السبِيلِقَالَ عسى رب " :تعالى

  ةاالسمي الجملة ها معإن وأخواتُ :خامساً

فتغيـر   ،سميت بالناسخة ألنها تنسخُ الجملةَ االسـميةَ  ،هي أحرفٌ ناسخةٌ مشبهةٌ بالفعِل
ورد منها مـع ألفـاظ    .6ه ويسمى خبرهاوترفع خبر ،ويسمى اسمها ؛ إذ تنصب المبتدَأإعرابها

وقد تعددت أنماطُ الجملة االسمية فيها نظراً لتنوعِ هذه  ،ولعلَّ ،ولكن ،وأن ،إن :الهداية والضالِل
والضميرِ  ،واالسمِ الموصوِل ،واسمِ اإلشارة ،بين االسمِ المفرد هاالنواسخِ، واختالف صورِ أسماِئ

  ..وشبه الجملة ،والجملة الفعلية ،والجملة االسمية ،مِ المفردا بين االسهوأخبار، المتّصل

�- أنماطُ الجملة ةاالسمي ِوأخوات إن معِها في ألفاظ الهداية:   

  ).اسم مفرد(خبرها + )مفرد اسم(اسمها  +إن :األوُل النمطُ
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الهداية في ألفاظ اتمر هذا النمطُ أربع درو،  اسماً مفرداًإذْ جاء إن ها اسـماً   ،اسموخبر
إِنَّ هدى اللَّه ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ " :قولُه تعالىمنها و .مفرداً

لفظُ الجاللة مضافٌ إليـه  ) اهللا(اسم إلن منصوب وعالمةُ نصبِه الفتحة، و) هدى(. 1"هو الْهدى
،هو(و مجرور (فصٍل، و ضمير)الهدى (إن الهدى، والجملة . خبر منفصٌل مبتدأ خبره أو ضمير

إن ة خبر2االسمي.  

  ).جملةٌ اسميةٌ(خبرها + )مفرد اسم(اسمها + إن :النمطُ الثاني

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر دراسماً مفرداً ،و إن اسم ها جملـةً   ،إذْ جاءوخبر
ضـمير منفصـٌل مبتـدأ ،    ) هو(.3"إِنَّ هدى اللَّه هو الْهـدى قُلْ " :تعالىوذلك في قوِله  .اسميةً

  .4خبر المبتدأ، والجملة االسمية خبر إن) الهدى(و

  ).فعليةٌ جملةٌ(خبرها + )مفرد اسم(اسمها + إن :النمطُ الثالثُ

الهداية في ألفاظ اتمر هذا النمطُ تسع دراسماً مفرداً ،و إن اسم ها جملـةً   ،إذْ جاءوخبر
 .5"إِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين " :قولُه تعالىمنها و .منفيةًفعليةً 

النمطُ الرابع: ها + إناسم)إشارة اسم( + هاخبر)ٌةجملةٌ فعلي.(  

وخبرها جملـةً   ،إذْ جاء اسم إن اسماً مفرداً ،في ألفاظ الهداية مرةً واحدةًورد هذا النمطُ 
  .6"يهدي للَّتي هي أَقْوم القرآنإِنَّ هذَا " :تعالى ذلك في قوِلهو .فعليةً

النمطُ الخامس: ها + إنموصوٌل(اسم اسم( + هاخبر)ٌةجملةٌ فعلي.(  

                                                           

 .54:الحج .71: األنعام .73: عمران آل :وينظر مثلها. 120: البقرة 1
 .1/250الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  2
 . 120: البقرة 3
 .1/250الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  4
: األحقـاف  .28: غافر .3: الزمر .50: القصص .37: النحل .144: األنعام .67: المائدة :وينظر مثلها. 51: المائدة 5
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الهداية تينِ في ألفاظهذا النمطُ مر دراسماً موصوالً ،و إن اسم ها جملـةً   ،إذْ جاءوخبر
 .1"إِنَّ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات يهديهِم ربهم" :تعالى نحو قوِله  .فعليةً

النمطُ الخامس: ها + إناسم) ٌلضميرمتَّص( + هاخبر)ٌةجملةٌ فعلي.(  

الهداية في ألفاظ اتمر هذا النمطُ خمس درالً ،وضميراً متّص إن اسم هـا   ،إذْ جاءوخبر
 .2"إِننِي هدانِي ربيقُلْ " :قولُه تعالىومنْها  .جملةً فعليةً

النمطُ السادس :ها + إنٌل(اسممتَّص ضمير( + هاخبر)مفرد اسم.(  

الهداية في ألفاظ اتمر هذا النمطُ أربع درالً ،وضميراً متّص إن اسم هـا   ،إذْ جاءوخبر
 .3"ورحمةٌ للْمؤمنِين وإِنه لَهدى" :قولُه تعالى منهاو .اسماً مفرداً

النمطُ السابع :ها + إنٌل(اسممتَّص ضمير( + هاخبر)جملة شبه.(  

الهداية تينِ في ألفاظهذا النمطُ مر درالً ،وضميراً متّص إن اسم إذْ جاء،   ها شـبهوخبر
تعالى .جملة قوِله ى: "نحودلَى هلَع كيمٍ إِنقتس4"م. 

النمطُ الثامن : إن + مها مقدخبر)جملة شبه( + ها مؤخّراسم)مفرد اسم.(  

 .5"إِنَّ علَينا لَلْهدى" :وذلك في قوِله تعالى، النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الهدايةورد هذا 

  ).اسم مفرد(خبرها + )ضمير متَّصٌل(اسمها + أن: التاسعالنمطُ 

الهداية تينِ في ألفاظهذا النمطُ مر درو،  اسم الًأإذْ جاءضميراً متّص ها  ،ناسـماً وخبر 
 .6"أَنهم مهتدونَويحسبونَ " :تعالىقوِله  نحو .مفرداً

                                                           

 .104:النحل :وينظر مثلها. 9:يونس 1
 .3: اإلنسان .27:الزخرف.52: الشورى .56:القَصص :وينظر مثلها. 161:األنعام 2
 .49، 22:الزخرف .70 البقرة :وينظر مثلها. 77:النمل 3
4 24:سبأ :وينظر مثلها. 67:الحج. 
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النمطُ العاشر :ها + أناسم)مفرد اسم( + هاخبر)ٌةجملةٌ فعلي.(  

الهداية في ألفاظ اتمر هذا النمطُ أربع دراسماً مفرداً ،و أن اسم ها جملةً  ،إذْ جاءوخبر
 .1"لَكُنت من الْمتقين أَنَّ اللَّه هدانِيأَو تقُولَ لَو " :تعالىقولُه ومنها  .فعليةً

النمطُ الحادي عشر :ها + لكناسم)مفرد اسم( + هاخبر)ٌةجملةٌ فعلي.(  

الهداية تينِ في ألفاظهذا النمطُ مر دراسماً مفرداً ،و لكن اسم هـا جملـةً    ،إذْ جاءوخبر
وهـو أَعلَـم    ولَكـن اللَّـه يهـدي مـن يشـاءُ     إِنك لَا تهدي من أَحببت : "قوِله تعالى نحو .فعليةًً

يندته2"بِالْم. 

النمطُ الثاني عشر :ها + لكنٌل(اسممتّص ضمير( + هاخبر)مفرد اسم(.  

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر درـالً  ،وضميراً متّص لكن اسم إذْ جاء،   وجـاء
  .3"منهم لَكُنا أَهدىأَو تقُولُوا لَو أَنا أُنزِلَ علَينا الْكتاب " :تعالى وذلك في قوِله .خبرها اسماً مفرداً

  ).جملةٌ فعليةٌ(خبرها + )ضمير متّصٌل(اسمها + لعلَّ: عشرالثالثُ  النمطُ

الهداية في ألفاظ اتمر هذا النمطُ تسع درالً ،ولعلَّ ضميراً متّص اسم هـا   ،إذْ جاءوخبر
 .4"لَعلَّكُم تهتدونَوإِذْ َآتينا موسى الْكتاب والْفُرقَانَ " :قولُه تعالىمنها و .جملةً فعليةً

�- أنماطُ الجملة ةالضالِل االسمي ها في ألفاظوأخوات إن مع:  

  ).جملةٌ فعليةٌ(خبرها + )اسم مفرد(اسمها + إن: النمطُ األوُل

                                                           

 .16: الحج .107:النحل .52:يوسف :وينظر مثلها. 57: الزمر 1
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وخبرهـا   ،إذْ جاء اسم إن اسماً مفـرداً  ،ورد هذا النمطُ ثالثَ مرات في ألفاظ الضالِل
إِنَّ اللَّه يضـلُّ  ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَولَا أُنزِلَ علَيه َآيةٌ من ربه قُلْ " :قولُه تعالى ومنها .جملةً فعليةً

 .1"ويهدي إِلَيه من أَناب من يشاُء

  ).شبه جملة(خبرها + )اسم مفرد(اسمها + إن: النمطُ الثاني

وخبرهـا شـبه    ،إذْ جاء اسم إن اسماً مفـرداً  ،ورد هذا النمطُ مرتينِ في ألفاظ الضالِل
جملة. قوِله لَالٍ" :تعالى نحوي ضا لَفانبِينٍ إِنَّ أَب2"م. 

  ).شبه جملة(خبرها + )ضمير متَّصٌل(اسمها + إن: النمطُ الثالثُ

وخبرها  ،إذْ جاء اسم إن ضميراً متّصالً ،ورد هذا النمطُ ثالثَ مرات في ألفاظ الضالِل
جملة تعالى منهاو .شبه بِينٍ" :قولُهلَالٍ مي ضي إِذًا لَف3"إِن. 

  ).شبه جملة(خبرها + )اسم موصوٌل(اسمها + إن: الرابعالنمطُ 

وخبرهـا   ،إذْ جاء اسم إن اسماً موصوالً ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل
جملة تعالى .شبه في قوِله ـا  " :وذلكهنقُونَ مفشوا منَآم ينالَّذا وونَ بِهنمؤلَا ي ينا الَّذجِلُ بِهعتسي

 .4"بعيد ضلَالٍ إِنَّ الَّذين يمارونَ في الساعة لَفيويعلَمونَ أَنها الْحق أَلَا 

النمطُ الخامس :ها + إنموصوٌل(اسم اسم( + هاخبر)ٌةجملةٌ فعلي.(  

وخبرهـا   ،إذْ جاء اسم إن اسماً موصوالً ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل
ضـلَالًا   عن سبِيلِ اللَّـه قَـد ضـلُّوا   إِنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا " :تعالىوذلك في قوِله  .جملةً فعليةً

  .5"بعيدا

                                                           

 .8:فاطر .119: األنعام :وينظر مثلها. 27: الرعد 1
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النمطُ السادس: ها + إناسم)إشارة اسم( + هاخبر)مفرد اسم.(  

وخبرها اسـماً   ،إذْ جاء اسم إن اسم إشارة ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل
  .1"إِنَّ هؤلَاِء لَضالُّونَوإِذَا رأَوهم قَالُوا " :تعالى وذلك في قوِله .مفرداً

النمطُ السابع: ها + إنمتَّصٌل(اسم ضمير( + هاخبر)مفرد اسم.(  

وخبرهـا   ،ضميراً متّصالًإذْ جاء اسم إن  ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل
  .2"إِنا لَضالُّونَفَلَما رأَوها قَالُوا " :تعالى وذلك في قوِله .اسماً مفرداً

النمطُ الثامن: ها + إنمتَّصٌل(اسم ضمير( + هاخبر)ٌةجملةٌ فعلي.(  

وخبرهـا   ،إذْ جاء اسم إن ضميراً متّصالً ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل
  .3"من الناسِ إِنهن أَضلَلْن كَثيرارب " :تعالى وذلك في قوِله .جملةً فعليةً

النمطُ التاسع: ها + أنمتَّصٌل(اسم ضمير( + هاخبر)ٌةجملةٌ فعلي.(  

وخبرهـا   ،إذْ جاء اسم إن ضميراً متّصالً ،ورد هذا النمطُ مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل
ويهديـه إِلَـى عـذَابِ     فَأَنـه يضـلُّه  كُتب علَيه أَنه من تولَّاه " :تعالى وذلك في قوِله .جملةً فعليةً

  .4"السعيرِ

  في الخبرِ المزحلقة الالمِ حضور :سادساً

قـاَل  . 5هي الالم الواقعةُ على ما يتأخّر لفظاً من ركني جملة إن العاملة: الالم المزحلقةُ
انيإال أنَّهم : "الرم ،قبَل إن تكون حقُّها أن وكان ،الجملة لتوكيد الخبرِ كما دخلتْ إن لتوكيد دخلت

                                                           

 . 32: المطففين 1
 .26: القلم 2
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تعددت أنماطُ الجملة مع الـالمِ   وقد .1"كرهوا الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا الالم إلى الخبرِ
  :على النحوِ اآلتي، وقَد جعلَها الباحثُ المزحلقة في ألفاظ الهداية والضالِل

   :في ألفاظ الهداية المزحلقة الالمِ أنماطُ -�

ورتْد أنماط المزحلقةُ على أربعة وهي ،الالم:  

  .متأخّرٍ عنِ االسمِ )اسمٍ ظاهرٍ(على خبرٍ مفرد  الالمِ دخوُل :النمطُ األوُل

ور في ألفاظ مرات هذا النمطُ أربع دالهداية،     المزحلقـةُ علـى خبـرِ إن إذْ دخلتْ الالم
المفرد، تعالىمنها و قولُه: "ادلَه إِنَّ اللَّهيمٍ وقتسم اطروا إِلَى صنَآم ين2"الَّذ. 

   ).اسم إن(المبتدأمتأخّرٍ عنِ  )جار ومجرورٍ(على خبرٍ  الالمِ دخوُل: الثانيالنمطُ 

إذْ دخلتْ الالم المزحلقةُ علـى خبـرِ إن شـبه     ،مرتينِ في ألفاظ الهداية ورد هذا النمطُ
لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكًا هم ناسكُوه فَلَا ينازِعنك في " :تعالى نحو قوِله .الجملة من الجار والمجرورِ

 كبإِلَى ر عادرِ ولَى الْأَملَع كىإِنديمٍ هقتس3"م. 

   .)جملة فعلية(على خبرٍ  الالمِ دخوُل: النمطُ الثالثُ

الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر درو،     المزحلقـةُ علـى خبـرِ إن إذْ دخلتْ الالم
ةالفعلي الجملة. في قوِله ي " :تعالى وذلكدهلَت كإِنيمٍ وقتسم اطر4"إِلَى ص. 

   .اسمِ إن المتأخّر لفظاً عن شبه جملةعلى  الالمِ دخوُل :الرابعالنمطُ 

                                                           

دار : جـدة . 2ط. تحقيق عبد الفتـاح إسـماعيل شـلبي   . معاني الحروف: الرماني، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني 1
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الهداية ةً واحدةً في ألفاظهذا النمطُ مر درو،     المزحلقـةُ علـى اسـمِ  إن إذْ دخلتْ الالم
خبرِها شبه الجملة المتأخّرِ عن. في قوِله ى" :تعالى وذلكدا لَلْهنلَي1"إِنَّ ع . 

  :في ألفاظ الضالِل المزحلقة الالمِ أنماطُ -�

   .جملة فعليةعلى خبرٍ  الالمِ دخوُل: النمطُ األوُل

خبـرِ الجملـة   الإذْ دخلتْ الالم المزحلقةُ على  ،في ألفاظ الضالِل مرتينِورد هذا النمطُ 
ةالفعلي، قوِله ا " :تعالى نحولُّنضلَي ـا إِنْ كَادهلَيا عنربلَا أَنْ صا لَونتهَآل ن2"ع،  إن الفارقةُ بين فالالم

 الثقيلة نالمخفّفة م وإن 3النافية، المزحلقةُ للتوكيد ها الالميت فارقة ألنّها تفـرق   ،وهي نفسوسم
 . 4الثقيلة)إن(المخفّفة من)إن(وتميز

  ).اسم إن(متأخّرٍ عنِ المبتدأ  )جار ومجرورٍ(على خبرٍ  الالمِ دخوُل: الثانيالنمطُ 

إذْ دخلتْ الالم المزحلقةُ على خبـرِ إن   ،ورد هذا النمطُ خمس مرات في ألفاظ الضالِل
 .5"بِينٍم إِنَّ أَبانا لَفي ضلَالٍ" :قولُه تعالىومنها  .شبه الجملة من الجار والمجرورِ

   .متأخّرٍ عنِ االسمِ )اسمٍ ظاهرٍ(على خبرٍ مفرد  الالمِ دخوُل: النمطُ الثالثُ

 .إذْ دخلتْ الالم المزحلقةُ على خبرِ إن المفرد ،ورد هذا النمطُ مرتينِ في ألفاظ الضالِل
 قوِله قَالُوا " :تعالى نحو مهأَوإِذَا رلَاِء وؤالُّونَإِنَّ ه6"لَض.  

تكاد ال تختلفُ عنها  ،القوِل في أنماط الجملة االسمية في ألفاظ الهداية الضالِل وخالصةُ
ةّالفعلي في الجملة األلفاظ ؛في تلك دفي أسبابِ هذا التعد اختالف دة معالّذي  ،فأنماطُها كانت متعد
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؛ من العلـمِ  وتعدد أشكال المعرفة ،المعرفة والنكرة كان منْها اختالفُ صورِ المبتدأ والخبرِ بين
صورِ الخبرِ  ،إلى الضميرِ إلى اسمِ االستفهامِ إلى االسمِ الموصوِل إلى اسمِ اإلشارة دتعد وكذلك

وقد انطبقَ ذلك التعدد والتنوع على الجملة االسمية المصدرة  .وشبه الجملة ،والجملة ،بين المفرد
كذلك أدت الالم المزحلقةُ إلى تعدد أنماط الجملة االسمية  .وأخواتها )إن(و  ،وأخواتها) انك(بـ 

في ألفاظ الهداية والضالِل؛ فمرةً دخلت على الخبرِ، ومرةً على االسمِ المتأخّرِ عنِ الخبرِ علـى  
  .اختالف صورهما

فهنـاك تفـاوتٌ   تساويةً بين الهداية والضالِل، والجدير بالذكرِ أن هذه األنماطَ لم تكن م
بينهما في األنماط واضح، الهداية في ألفاظ نمط توفّر الضالِل  فليس في ألفاظ هشرطاً لتوفّرِ مثل

أفادوا  إذْ ،حتى يومنا هذاداياته وقد انعكس هذا التنوع في األنماط على المفسرين منذ ب .والعكس
م للقرآن الكريمِفي ت منهاإلعجاز وإ ،فسيره هالقرآنثباتي بأنواع.   
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   والمشتقات،والجمِل، وأسمائها،للمصادرِ،  المواقع اإلعرابيةُ: الثالثُ المبحثُ
  في ألفاظ الهداية والضالِل ،وأشباهها

  الصريحِالمواقع اإلعرابيةُ للمصدرِ  :أوالً

مختلفـة فـي ألفـاظ    بصورٍ في حين ظهر  ،الهدايةفي ألفاظ المصدر الصريح  لم يرِد
 ،)ضـاللتهم ( ،)ضاللةُ( ،)الضاللة( ،)ضالِلك( ،)ضالالً( ،)ضالل( ،)الضالُل( :وهي ،الضالِل

   :وهي ،مواقع إعرابيةً مختلفةً وقد احتلّتْ هذه المصادر ).تضليل(

  )الضالل( :األولى الصورةُ

الصورةُ و تْ هذهدالضالل(ر( اتمر أربع، ةً تْلَغَشَوةً عدإعرابي وهي ،مواقع:   

ُل الموقعالبدُل( األو :( المصدر درو)ةً واحدةً )الضاللتعالى ،بدالً مر قوِله في وذلك:  "  كُمفَـذَل

بدٌل مرفوع من اسـمِ   ):الضالُل(فـ  .1"فَأَنى تصرفُونَالضلَالُ اللَّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلَّا 
وقد فصـَل فيهـا محمـود     ،3 )ذا(فيما جعلَه الدرويشُ بدالً من اسمِ اإلشارة  .2 )ما(االستفهامِ 

 )ماذا(خبر مرفوع وعالمةُ رفعه الضمةُ حين معاملة " :سليمان ياقوتُ أكثر حين أعرب الضالَل
 نذا(على أنّها كلمةٌ واحدةٌ، وبدٌل م(  ُمعاملة حين)4"على أنّها كلمتان )ماذا.  

الثاني الموقع )الخبر :( المصدر درو)خبراً  )الضاللاتتعالىو ،ثالثَ مر منها قولُه" : نو معدي

 هفَعنا لَا يمو هرضا لَا يم اللَّه وند وه كلَالُذَلالض يدعللمبتدأ 5"الْب مرفوع فالضالُل خبر ،) ذلـك (
فَذَلكُم اللَّـه  " :قولُه تعالىومنها . 7)هو(، أو خبر للمبتدأ الثاني 6ضمير فصٍل) هو(على اعتبارِ 

                                                           

 .32:يونس 1
 .6/120الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  2

 .3/334إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويش، محيي الدينينظر  3
 .51/2034م،1997.دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية.جز10.مالكري القرآنإعراب : ياقوت، محمود سليمان 4

5 18:إبراهيم :وينظر مثلها. 12:الحج. 
 .7/174وبيانه،الجدول في إعراب القرآن وصرفه : صافي، محمودينظر  6
 .4/137إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويش، محيي الدينينظر  7
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خبر مرفوع بالضـمةُ حـين    :فالضالُل، 1"فَأَنى تصرفُونَالضلَالُ ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلَّا 
  .2على أنّها كلمةٌ واحدةٌ )ماذا(معاملة 

الثالثُ الموقع )المعطوفُ االسم :( المصدر درو)ةً واحدةً )الضاللاسماً معطوفاً مر،   فـي وذلك
 الضـلَالِ يؤمنونَ بِالَْآخرة في الْعـذَابِ و أَفْترى علَى اللَّه كَذبا أَم بِه جِنةٌ بلِ الَّذين لَا " :قوِله تعالى

يدعالضالِل، ف3"الْب:  رِهعلى آخ الظاهرة بالكسرة معطوفٌ على العذابِ مجرور 4اسم .  

  ):ضالل( :الصورةُ الثانيةُ

لَـه دعـوةُ الْحـق    " :قوِله تعالى نحو ،وعشرين مرةً سبعاً) ضالل(وردتْ هذه الصورةُ 

اه وما هو بِبالغه والَّذين يدعونَ من دونِه لَا يستجِيبونَ لَهم بِشيٍء إِلَّا كَباسط كَفَّيه إِلَى الْماِء ليبلُغَ فَ

"في ضلَالٍوما دعاُء الْكَافرِين إِلَّا 
5 . الجر في(وقد جاءتْ مسبوقةً بحرف(  فكانت مجرورةً في تلك

  .تلك المواقعِ كلِّها

  ):ضالالً(: الثالثةُالصورةُ 

   :وهما ،عرابيينِإ موقعينِ تْلَغَشَو ،ستَّ مرات) ضالالً(وردتْ هذه الصورةُ 

ُل الموقعالمفعول المطلق( األو :( المصدر درو)ًمفعوالً  )ضالال  اتمـر مطلقاً منصوباً خمـس، 
نحو تعالى قوِله: " ملَّهضطَانُ أَنْ ييالش رِيديلَالًاوا ضيدع6"ب.  

                                                           

 .32:يونس 1
 .5/2034م،الكري القرآنإعراب : ياقوت، محمود سليمانينظر  2
 .8:سبأ 3
 .6/217إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويش، محيي الدينينظر  4
 . 3:إبـراهيم  .14:الرعـد . 8،30:يوسـف  .60: األعـراف  .74:األنعـام . 164:آل عمران: وينظر مثلها. 14:الرعد 5

 .25،50:غـافر . 22:الزمر .24،47:ياسين. 24:سبأ. 11: لقمان. 85: القصص. 97: الشعراء. 54:األنبياء .38:مريم
 .29، 9: الملك. 2: الجمعة. 47، 24:القمر. 27:ق. 32:األحقاف. 40: الزخرف. 18: الشورى

الـدرويش،   إعرابهـا، في ينظر و. 36: األحزاب .167:النساء .136:النساء .116:النساء :وينظر مثلها. 60: النساء 6
 .2/47،109،130،158إعراب القرآن الكريم وبيانه،: محيي الدين
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وذلـك فـي    ،مرةً واحدةً منصوباً بهمفعوالً  )ضالالً(ورد المصدر ): المفعول به( الموقع الثاني
إِلَّا " :تعالى قوِله ينمالظَّال زِدلَا تا ويرلُّوا كَثأَض قَدلَالًاو1"ض.  

   ):ضالِلك( :الرابعةُالصورةُ 

قَالُوا تاللَّه إِنـك لَفـي   " :وذلك في قوِله تعالى ،مرةً واحدةً )ضالِلك(هذه الصورةُ  وردتْ

   ).الكاف(مضافاً إلى الضميرِ المتّصِل  )في(إذْ جاء المصدر مسبوقاً بحرف الجر .2"ضلَالك الْقَديمِ

  ):الضاللةُ( :الخامسةُ الصورةُ

  :وهي ،ثالثةَ مواقع إعرابيةوقد شغلتْ  ،مرات ستَّ )الضاللةُ(هذه الصورةُ  وردتْ

 نحو قوِله ،مفعوالً بِه منصوباً ثالثَ مرات )الضاللةَ(ورد المصدر ): المفعوُل بِه(الموقع األوُل 
 .3"بِالْهدى فَما ربِحت تجارتهم وما كَانوا مهتديناشتروا الضلَالَةَ أُولَئك الَّذين " :تعالى

فَرِيقًـا  " :تعالىنحو قوِله  ،فاعالً مرفوعاً مرتينِ )الضاللةُ(ورد المصدر ): الفاعُل(الموقع الثاني 

 .4" حق علَيهِم الضلَالَةُهدى وفَرِيقًا 

فـي  وذلك  ،اسماً مجروراً مرةً واحدةً )الضاللة(ورد المصدر ): االسم المجرور(الموقع الثالثُ 
  .5"فَلْيمدد لَه الرحمن مدا كَانَ في الضلَالَةقُلْ من ":قوِله تعالى

   

                                                           

  . 8/86إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويش، محيي الدين إعرابها،في ينظر و. 24: نوح 1
 .95:يوسف 2
 :وينظـر مثلهـا  . 1/58الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانـه، : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 16:ةالبقر 3

 ..44:النساء .175:البقرة
 :وينظر مثلهـا . 4/390الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 30:األعراف 4

 . 36:النحل
 .75: مريم 5
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  ):ضاللةٌ(: الصورةُ السادسةُ

 :تعالىوذلك في قوِله ) ليس(جاءتْ اسماً لـ  ،مرةً واحدةً )ضاللةٌ(وردتْ هذه الصورةُ 
اسم ليس مـؤخّر   )ضاللةٌ(فالمصدر ، 1"ولَكني رسولٌ من رب الْعالَمين لَيس بِي ضلَالَةٌقَالَ يا قَومِ "

  . 2ٌ مرفوع

  ):ضاللَتهِم( :السابعةُالصورةُ 

 ،)عن(بحرف الجر جاءت فيهما اسماً مجروراً  ،مرتينِ )ضاللَتهِم(وردتْ هذه الصورةُ 
نحو يِ " :تعالى قوِلهمي الْعادبِه تا أَنموهِملَالَتض ن3"ع. 

  ):تضليٍل(: الصورةُ الثامنةُ

 وذلك فـي قوِلـه  ، جاءتْ اسماً مجروراً بفي ،مرةً واحدةً )تضليٍل(وردتْ هذه الصورةُ 
 .4"في تضليلٍأَلَم يجعلْ كَيدهم " :تعالى

�ً����: �ُ�  ا��'ّوِل �
�%$رِِ ا"! ا�ّ�ِ	 ا���ا

وقد يكون مرفوعـاً أو   ،ما يؤوُل من حرف مصدري وفعٍل مضارعٍ :المصدر المؤوُل
ةُ .منصوباً أو مجروراً، بحسب العامِل قبلَهوالحروفُ المصدري: أن، وأن، وكي،   ومـا، ولـو، 

5 وهمزةُ التسوية . والضالِلوقد الهداية ةُ في ألفاظعت الحروفُ المصدريتنو،  عت المواقعوتنو
المصادر ة الّتي شغلتها تلكاإلعرابي.  

   

                                                           

 .61:األعراف 1
 .441/ 4الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  2
 .53: الروم: وينظر مثلها. 81: النمل 3
 .2:الفيل 4
5 ة: ينظر الغالييني3/185،جامع الدروس العربي . 
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�- الهداية ِل في ألفاظةُ للمصدرِ المؤواإلعرابي المواقع: 

وقد شغلتْ المصادر  .وأن ،أن ،ما :على الهداية المصدريةُ في ألفاظ الحروفُ اقتصرتْ
ةإعرابي ةَ مواقعلةُ تلك عدوهي ،المؤو:   

ُل  الموقعفي محلِّ رفعِ مبتدأ(األو :( راً بـدصم هذا المصدر درو)أن( ةفـي محـلِّ    ،المصدري
وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا وما كُنا لنهتدي " :تعالى وذلك في قوِله ،مرةً واحدةً ،مبتدأرفعِ 

  .1"أَنْ هدانا اللَّهلَولَا 

في محلِّ رفعِ خبر(الثاني  الموقع :( راً بـدصم هذا المصدر درو)أن( ةفي محلِّ رفعِ  ،المصدري
من  وأَنَّ اللَّه يهديوكَذَلك أَنزلْناه َآيات بينات " :وذلك في قوِله تعالى ،مرةً واحدةً ،خبرِ المبتدأ

رِيد2"ي .  

في محلِّ رفعِ فاعٍل(الثالثُ  الموقع :( راً بـدصم هذا المصدر درو)(أو  )أنتينِ  )أنالمصـدري، 
 أَنْ يهـدينِ وقُلْ عسـى  " :تعالى نحو قوِله ،وذلك في موضعينِ ،لعسى التامة في محلِّ رفعِ فاعٍل

دشذَا ره نم بأَقْري لب3"ار. 

الموقع مفعوٍل في محلِّ نصبِ ( الرابع به :( راً بـدصم هذا المصدر درو)أن( ةفي  ،المصدري
محلِّ نصبِ مفعوٍل به، اتثالثَ مر، نحو ونَ " :تعالى قوِلهرِيدواأَتدهأَنْ ت لَّ اللَّهأَض ن4"م.  

الموقع مفعولين في محلِّ نصبِ( الخامس مسد سد :(     راً بـــدصم هـذا المصـدر درو)أن( 
ةتين ،المصدريمر ،تعالى نحو ونَ : "قوِلهبسحيونَودتهم مهأَن"

5.  

                                                           

 .4/413وبيانه،الجدول في إعراب القرآن وصرفه : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 43: األعراف 1
2 صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 16: الحج :،هوبيان ه9/98الجدول في إعراب القرآن وصرف. 
الجدول فـي إعـراب القـرآن وصـرفه     : صافي، محمود: في إعرابهماينظر و. 57:الزمر :وينظر مثلها. 24:الكهف 3

،ه12/201و. 8/167وبيان. 
 .17:الحجرات .125:األنعام :وينظر مثلها. 88:النساء 4
الجدول في إعراب القرآن وصـرفه  : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 37: الزخرف :وينظر مثلها. 30: األعراف 5

،ه13/86و .4/39وبيان. 
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الموقع نصبِ خبر عسىفي محلِّ ( السادس :( راً بـدصم هذا المصدر درو)أن( ةفي  ،المصدري
سـواَء   أَنْ يهـدينِي قَالَ عسى ربـي   " :وذلك في قوِله تعالى ،محلِّ نصبِ خبر عسى مرةً واحدةً

  .1"السبِيلِ

 السابع الموقع)الجر بحرف في محلِّ جر :(هذا المصدر درراً ب وـ مصد)ة ) ماأو  ،المصـدري
)ة الظاهرة أو المضمرة )أنمسبوقاً  ،المصدري جر أو الـالم  ،أو الكاف ،على؛ بحرف   خمـس

اتمر ،تعالى نحو لَى " :قوِلهع وا اللَّهركَبتلواكُمدا هونَ مكُرشت لَّكُملَعفي محـلِّ   .2"و وقد يكون
 محذوف بحرف مجرتعالى ،متعلِّقٍ  بالفعِل المتقد قوِله نحو" :   كُملَـيع نمي لِ اللَّهب  اكُمـدأَنْ ه

ينقادص متإِنْ كُن انلْإِيم3"ل. 

الموقع  معطوفٌ(الثامن :(راً بدصم هذا المصدر درـو)أن(ةمعطوفاً في محّل نصبٍ  ،المصدري
وأَنَّ  ذَلك ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ وأَنَّ اللَّه لَا يهدي كَيـد الْخـائنِين  " :تعالى نحو قوِله ،مرتينِ

 نِينـائالْخ دي كَيدهلَا ي 4"اللَّه      فـي قوِلـه ةً واحـدةً، وذلـكمـر معطوفاً في محلِّ جر دروو ،
  . 5"وأَنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الْكَافرِينوا الْحياةَ الدنيا علَى الَْآخرة ذَلك بِأَنهم استحب:"تعالى

 :المواقع اإلعرابيةُ للمصدرِ المؤوِل في ألفاظ الضالِل -�

وقـد شـغلتْ    .ولـو  ،وأن ،أن: علـى  الضالِل المصدريةُ في ألفاظ الحروفُ اقتصرتْ
ةإعرابي ةَ مواقعلةُ تلك عدالمؤو المصادر:  

ُل الموقعرفعِ مبتدأ أو خبرفي محلِّ ( األو :( راً بـدصم هذا المصدر درو)أن( ةفي  ،المصدري
ويهديه  فَأَنه يضلُّهكُتب علَيه أَنه من تولَّاه " :وذلك في قوِله ،مرةً واحدةً ،محلِّ رفعِ مبتدأ أو خبرٍ

                                                           

 .10/242الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 22:القَصص 1
الجدول فـي  : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 37: الحج. 43:األعراف .198: البقرة: وينظر مثلها. 185: البقرة 2

،هوبيان ه9/117. 4/413/. 1/372،413.4إعراب القرآن وصرف. 
 .13/297الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 17:الحجرات 3
الجـدول فـي إعـراب القـرآن وصـرفه      : صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 16:الحج :وينظر مثلها. 52:يوسف 4

،ه107:النحل .9/98. 7/8وبيان. 
 .4/306إعراب القرآن وبيانُه،: الدرويشوينظر في إعرابِها،  .107: النحل 5
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 :أي ،في محلِّ رفعِ مبتدأ خبـره محـذوفٌ   )أنّه يضلّه(فالمصدر المؤوُل ، 1"إِلَى عذَابِ السـعيرِ 
شأن الشيطانِ إضالُل  :والتقدير ،خبراً لمبتدأ محذوفويجوز أن يكون  .فإضاللُه واقع أو حاصٌل

تواله ن2م. 

الثاني الموقع )ـ    ): في محلِّ نصبِ مفعوٍل بِه  )أن( أو )لـو (ورد هـذا المصـدر مصـدراً بـ
ودت طَائفَةٌ مـن أَهـلِ   " :تعالى قوِله نحو ،أربع مراتبِه  في محلِّ نصبِ مفعوٍل  ،المصدريتينِ

والمصدر المؤوُل  ،مرفوعفعٌل مضارعٌ  )يضلّون(حرفٌ مصدري ) لو(. 3"يضـلُّونكُم لَو الْكتابِ 
 .4في محلِّ نصبِ مفعوٍل بِه عاملُه الفعُل ودت )لو يضلّونكم(

الثالثُ  الموقع)هفي محلِّ نصبِ مفعوٍل ألجل :( هذا المصدر درفي محلِّ نصبِ و همفعوٍل ألجل، 
واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتـان  " :تعالىقوِله  نحو ،مرتينِ

 .5"فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى أَنْ تضلَّ إِحداهماممن ترضونَ من الشهداِء 

 المصـدرية  )أن(ورد هذا المصدر مصـدراً بــ   ): بحرف الجرجر في محلِّ ( الرابعالموقع 
 ،مـرات  ثماني ،في محلِّ جرٍ بحرف الجر ،الظاهرة أو المضمرة بعد الم التعليل السابقة للفعِل

نحو  تعالىقوِله: " مهنفَةٌ مطَائ تملَه ـلُّوكض6"أَنْ ي.   جـر بحرف ُل في محلِّ جرالمؤو فالمصدر
  .7 )همتْ(محذوف تقديره بأن يضلّوك متعلّقٌ بـ 

  المواقع واألوجه اإلعرابيةُ السمِ المصدرِ :ثالثا

 ،من حيثُ التعريفُفي حين ظهر بصورٍ مختلفة  ،الضالِلفي ألفاظ  اسم المصدرِ لم يرِد
واإلضافةُ ،والتنكير،  ألفاظ فيةًوقد ش ،الهدايةةً عدإعرابي مواقع الصور غلت تلك :  

                                                           

1 4:الحج . 
 .9/84وبيانه،الجدول في إعراب القرآن وصرفه : صافي، محمودينظر  2
 .125: األنعام .60، 44:النساء :وينظر مثلها. 69: آل عمران 3
 .2/212الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  4
 :وينظـر مثلهـا  .2/86الجدول في إعراب القرآن وصـرفه وبيانـه،  : صافي، محمودوينظر في إعرابِها،. 282:البقرة 5

 .2/167إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويش، محيي الدينوينظر في إعرابِها،. 176:النساء
 . 8:الزمر.6: لقمان. 9:الحج.30:إبراهيم.88:يونس .115: التوبة. 282:البقرة :وينظر مثلها. 113:النساء 6
 .3/167إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويش، محيي الدينينظر  7
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  ).الهدى( التعريف معرفٌ بألِّ :الصورةُ األولى

سبعةَ مواقـع   شغلت ،إحدى وثالثين مرةً التعريف معرفاً بألِّ )الهدى(ورد اسم المصدرِ 
ةوهي ،إعرابي:  

المبتـدأ   أو)إن(خبـراً لــ    )الهدى(اسم المصدرِ ورد ): إن خبر لمبتدأ أو خبر( الموقع األوُل
 )الهـدى (السابق لـ ) هو(فإذا اعتبرنا ، 1"الْهدىقُلْ إِنَّ هدى اللَّه هو " :تعالىنحو قوِله  ،مرتينِ

 )الهـدى (كان  ،)مبتدأ(ضميراً منفصالً وإذا اعتبرناه  ،)إن(خبراً لـ )الهدى(كان  ،ضمير فصٍل
  .2خبر إن  )هو الهدى(وجملةُ  ،خبراً للمبتدأ

 :تعـالى قوِله  نحو ،فاعالً مرفوعاً ستَّ مرات )الهدى(ورد اسم المصدرِ ): فاعٌل( الموقع الثاني
" لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشي نمىودةُ   :فالهدى ،3"الْهالضـم وعالمةُ رفعه فاعٌل مرفوع

ةُ على األلفرالمقد.   

قوِله  نحو ،مرات ثالثَمفعوالً بِه منصوباً  )الهدى(ورد اسم المصدرِ ): مفعوٌل بِه( الموقع الثالثُ
  .5مفعوٌل بِه منصوب بالفتحة المقدرة للتعذّرِ :فالهدى .4"الْهدىوالسلَام علَى منِ اتبع " :تعالى

الموقع ثانٍ( الرابع مفعوٌل بِه :( ِالمصدر اسم درو)دىةً واحـدةً  )الهثانياً منصوباً مر مفعوالً بِه، 
في قوِله ى " :تعالى وذلكوسا منيَآت لَقَدىود6"الْه .  

الخامس الموقع)اسم إن :( ِالمصدر اسم درو)دى(اسماً لـ  )الهتينِ )إنمنصوباً مر، نحو  قوِلـه 
 .7"لَلْهدىإِنَّ علَينا " :تعالى

                                                           

 .71: األنعام :وينظر مثلها. 120: البقرة 1
 .1/250الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  2
 .23: النجم .32، 25: محمد. 55: الكهف.94:اإلسراء :وينظر مثلها. 115: النساء 3
 .13:الجن. 57: القَصص :وينظر مثلها. 47:طه 4
 .6/2869 م،الكري القرآنإعراب : ياقوت، محمود سليمانينظر  5
 .8/4122م،الكري القرآنإعراب : ياقوت، محمود سليمان إعرابها،في ينظر و. 53:غافر 6
   القـرآن إعـراب ثالثـين سـورةً مـن     : أحمـد ابن خالويه، أبو عبداهللا الحسـين بـن   وينظر في إعرابِها،. 12:الليل 7

 .73: آل عمران: وينظر مثلها. 111م،1985.دار و مكتبة الهالل: بيروتم،الكري
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السادس الموقع )الجر بحرف مجرور اسم :( ِالمصدر اسم درو)دىاله(   اسماً مجروراً بحـروف
 المختلفة ةًالجرإذْ؛ ستَّ عشرةَ مر حروفُ الجر تناوبت عليه: الباء، نوم، نوع، وعلى، وإلى. 

أُولَئك الَّذين اشتروا الضـلَالَةَ  " :تعالى قوِله نحو ،سبع مرات )الباء(ورد مجروراً بحرف الجر فَ

   .1"الْهدىبِ

 دروو الجر إلى(مجروراً بحرف( اتمر عأرب، قوِله تعـالى  نحو: "  مهعـدإِنْ تإِلَـى  و

 نحـو قوِلـه   ،ثالثَ مرات )على(مجروراً بحرف الجر وورد  .2"فَلَن يهتدوا إِذًا أَبدا الْهدى
  .3"فَلَا تكُونن من الْجاهلين علَى الْهدىولَو شاَء اللَّه لَجمعهم " :تعالى

 دروو الجر مجروراً بحرف)نةً واحدةً )عمر،  في قوِلـه تعـالى  وذلك: "   ينقَـالَ الَّـذ

 اكُمنددص نحفُوا أَنعضتاس ينلَّذوا لركْبتىاسدنِ الْهع ينرِمجم متلْ كُنب اَءكُمإِذْ ج دع4"ب.  دروو
 الجر مجروراً بحرف)نةً واحدةً )ممر، في قوِله تعالى وذلك: "    يـهـزِلَ في أُنانَ الَّـذضمر رهش

  .5"والْفُرقَان من الْهدىهدى للناسِ وبينات  القرآن

السابع معطوفٌ( الموقع اسم :( ِالمصدر اسم درو)دىةً واحـدةً   اسماً معطوفاً مجروراً )الهمـر، 
  .6"والْهدىإِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات " :وذلك في قوِله تعالى

   :معرفٌ باإلضافة :الصورةُ الثانيةُ

 اختلفت أنـواع تلـك   وقد ،مرةً عشرةَإحدى معرفاً باإلضافة  )الهدى(ورد اسم المصدرِ 
سبعةَ مواقع  تلك الصورةُ شغلت وقد ،وجاء ضميرا ،فجاء اسماًالمضاف إليه ؛ اإلضافة من حيثُ

ةوهي ،إعرابي:  
                                                           

. 33:التوبـة . 175:البقـرة  :وينظـر مثلهـا  . 1/40م،الكـري  القرآنإعراب : وينظر في إعرابِها، ياقوت. 16:البقرة 1
 .9: الصف.28: الفتح. 85، 37:القَصص

. 193: األعـراف . 71: األنعام :وينظر مثلها. 6/2742م،الكري القرآنإعراب : وينظر في إعرابِها، ياقوت. 57:الكهف 2
 .198: األعراف

 .11:العلق.17:فصلت :وينظر مثلها. 35:األنعام 3
 .32:سبأ 4
 .185: البقرة 5
 .319/ 1الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 159:البقرة 6
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ذَلـك  : "تعالى قوِله نحو ،مرتينِ خبراً )الهدى(ورد اسم المصدرِ ): خبر مرفوع( الموقع األوُل

ى اللَّهد1"ه. 

وذلك في قوِله  ،خبر إن مرفوعاً مرةً واحدةً )الهدى(ورد اسم المصدرِ  ):خبر إن( الموقع الثاني
 .2"هدى اللَّهقُلْ إِنَّ الْهدى " :تعالى

 الثالثُالموقع )اسم ليس:(  ِالمصدر اسم درو)دىةً واحدةً )الهمرفوعاً مر ليس فـي   ،اسم وذلك
تعالى قوِله: "كلَيع سلَي ماهد3"ه. 

 الموقعمفعوٌل( الرابع بِه:(  ِالمصدر اسم درو)دىتينِ )الهمر مفعوالً بِه، نحو ـا  " :تعالى قوِلهإِم

 عبنِ اتى فَمدي هنم كُمنيأْتيايدقَى هشلَا يلُّ وض4"فَلَا ي. 

 الموقعثانٍ( الخامس مفعول بِه(:  ِالمصدر اسم درو)دىةً واحدةً )الهثانياً مر مفعوالً بِه،   وذلـك
فْسٍ " :تعالى في قوِلها كُلَّ ننيا لََآتئْنش لَواواهد5"ه. 

 الموقعالسادس )إن اسم(:  ِالمصدر اسم درو)دىتينِ )الهمر إن اسم، نحو  تعـالى قوِله: "  لَـنو

 .6"هو الْهدى هدى اللَّهترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ 

 الموقعالسابع )مجرور اسم:(  ِالمصدر اسم درو)دىللتعـذّر   اسماً مجروراً )اله رةالمقد بالكسرة
فَبِهداهم اقْتده قُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ هو  هدى اللَّهأُولَئك الَّذين " :تعالىقوِله  نحو ،مرتينِ

ينالَملْعى لكْر7"إِلَّا ذ. 

   

                                                           

 .8/4036، 3/1441 م،الكري القرآنإعراب : ياقوتوينظر في إعرابِها، . 88: األنعام :وينظر مثلها. 23:الزمر 1
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 : نكرةٌ :الصورةُ الثالثةُ

عشر  ثالثةَ الصورةُشغلت تلك  وقد ،مرةً اثنتينِ وأربعيننكرةً  )دىه(ورد اسم المصدرِ 
  :وهي وامتازت هذه الصورةُ بتعدد األوجه اإلعرابية أحيانا، ،موقعاً إعرابياً

؛ إذْ تـأخّر فيهـا   مبتدأ مرفوعاً مؤخّراً )دىه( ورد اسم المصدرِ): ٌ مبتدأ مرفوع( الموقع األوُل
  .1"للْمتقين هدىذَلك الْكتاب لَا ريب فيه " :قولُه تعالىمنها و ،أربع مرات المبتدأ عنِ الخبر

ةُ السم المصدرِتَعاإلعرابي ت األوجهدى( دده( الكريمة النحـاةُ   ،في اآلية عـرض وقد، 
 رونمنهم والمحدثون -والمفس القدماء َ- األوجه هفي حينِ اكتفى  ،هذمبعضـها   هبـذكرِ بعض، 

جعلها ستّةَ أوجه نجعلَها خمسةً ،ومنهم م نم ستّةً إذْ قاَل .ومنهم األوجه هذه َل النّحاسعج قَدو: 
 وعلى إضمارِ مبتـدأ وعلـى أن   ،تكون في موضعِ رفعٍ خبراً عن ذلك :ستّةُ أوجِه )هدى(وفي "

وهو أن يكون  ،ويكون على وجه خامسٍ ....وعلى أن تكون رفعاً باالبتداء ،تكون خبراً بعد خبر
   .2"ويكون نصباً على الحاِل ،على موضعِ ال ريب فيه أي حقُّ هدى

يحتمـُل أن  ) هـدى (" :فقال ،فقد جعلَها خمسةَ أوجه وفصَل القوَل فيها األنباري ابن أما
 ،وتقـديره  ،يكون خبر مبتدأ مقـدرٍ أن  :األوُل .فالرفع من أربعة أوجه ،يكون في موضعِ رفعٍ

ال ريب (و ،عطفُ بيانٍ )الكتاب(و ،مبتدأ )ذلك(فيكون  ،أن يكون خبراً بعد خبرٍ :والثاني .هدى
فيه( ٌلأو و  ،خبر)ىده( ٍثان مبتدأ  :والثالثُ .خبر يكون أن)وفيه( هوالوقفُ علـى هـذا    ،خبر

والنصـب   .أن يكون مرفوعاً بالظرف على قوِل األخفشِ والكـوفيين  :والرابع ).ال ريب(القول 
 نذا(على الحاِل م(  نم أو)الكتاب(  الضميرِ في نم أو)وقد .3")فيه   إلى هـذه ريكبأضافَ الع

 الفاعَل(األوجه( فقال: " شئتَ كان وإن)ىده( 4"فاعالً مرفوعاً بفيه.  

                                                           

 .154: األعراف. 46، 44: المائدة: وينظر مثلها. 2: البقرة 1
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عبـد الكـريم    :نحو ،ففصَل بعضهم في اإلعراب؛ المحدثون على النهجِ نفسهر وقَد سا
خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على األلف للتعذّرِ ألنّه اسـم  " :)هدى(في إعرابِ األسعد فقال

أو  .مقصور)ى(و  ...مبتدأ )ذلكده( ثانٍ له فـي   ...خبر الهاء نحاٌل م أو) ـل  وف .1")فيـهص
خبـر لمبتـدأ    :وعرض أربعةَ أوجه ،لك فيها وجوه اإلعرابِ اآلتية )هدى( :ياقوت أيضاً فقال

ثانٍ لـ  ،محذوف ومبتدأ مؤخّر ،)ذا(وخبر،  2وحاٌل منصوب.  

خبر  )هدى(" :قاَلإذْ  كما فعَل الدرويشُ واكتفى بعضهم بعرضِ وجه واحد أو وجهينِ ؛
ل فقاَل. 3"ثالثٌ لذلكاإلعرابِ المفص َل صاحبفع ى(" :وكذلكده(  للمبتدأ خبر) ذلـك(   مرفـوع

مةللتعذّرِ بالض على األلف رةالجدوِل في إعرابِ  .4"المقد فعَل صاحب القـرآن ومثلُه   لَـهعإذْ ج
   .5)فيه(أو حاالً من الضميرِ في  )ذا( خبراً ثانياً للمبتدأ

 نحو قوِلـه ، ثالثَ مراتخبراً مرفوعاً  )هدى(ورد اسم المصدرِ ): ٌ خبر مرفوع( الموقع الثاني
  .6"وشفَاٌء هدىقُلْ هو للَّذين َآمنوا " :تعالى

وذلك في قوِله  ،خبر إن مرفوعاً مرةً واحدةً )هدى(ورد اسم المصدرِ ): ٌ خبر إن( الموقع الثالثُ
   .7"ورحمةٌ للْمؤمنِين لَهدىوإِنه " :تعالى

الرابع فاعٌل( الموقع :(ِالمصدر اسم درو )ىدتينِ )هفاعالً مرفوعاً مر، قوِله ـا  " :تعالى نحوفَإِم

 .8" فَمن تبِع هداي فَلَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ يأْتينكُم مني هدى

                                                           

 .12-11، األبريزِ من الكالمِ الوجيزِ عنِ القرآن العزيزِمعرِض : األسعد، عبد الكريم محمد عبد الكريم 1
 .1/26م،الكري القرآنإعراب : ينظر ياقوت 2
 .1/38إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويش، محيي الدين 3
 .1/13،اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل: صالح، بهجت عبد الواحد 4
 .1/33إعراب القرآن وصرفه وبيانه،الجدول في : صافي، محمودينظر  5
. 2: البقـرة : وينظـر مثلهـا  . 10/353اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالحوينظر في إعرابِها، . 44: فصلَت 6

 .11: الجاثية
 .8/339،اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل: صالح، بهجت عبد الواحدوينظر في إعرابِها،. 77:النمل 7
 .7/168، 1/51،اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل: صالحوينظر في إعرابِها، . 123:طه: وينظر مثلها. 38: البقرة 8
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وذلك في  ،مفعوالً بِه منصوباً مرةً واحدةً )هدى(ورد اسم المصدرِ ): مفعوٌل به(لموقع الخامس ا
  .1"أَجِد علَى النارِ هدىأَو " :قوِله تعالى

 السادس ثانٍ(الموقع مفعوٌل به :(ِالمصدر اسم درو )ىدثانياً منصوباً  )ه مفعوالً بِهخمس  ،اتمر
 قوِله تعالىنحو: " ابتى الْكوسا منيَآتىوده اهلْنعجيلَ  وائرنِي إِسب2"ل.   

 السابع مفعوٌل (الموقعمنصوب هألجل :(ِالمصدر اسم درو )ىدتينِ )همنصوباً مر همفعوالً ألجل، 
قوِله ى " :تعالى نحووسا منيَآت لَقَدو ابتيلَ الْكائرنِي إِسا بثْنرأَوى ودى  *الْهدي هأُولى لكْرذو

ورأى  ،4؛ فرأى النحاس أنَّها في موضعِ نصبٍ  )ىهد(قَد اختلف النحاةُ في إعرابِ و .3"الْأَلْبابِ
، ورأى السمين الحلبي أنها مفعوٌل ألجله أو حاٌل 5األنباري أنّها منصوبةٌ على الحاِل ابن ورأى 

6 هالمحدثينِ إلى أنّها مفعوٌل ألجل 7أو مفعوٌل مطلقٌ، وقد ماَل أغلب. 

 الموقع الثامن)حالٌٌ منصوب:( ِالمصدر اسم درو )ىده( اتومنها  ،حاالً منصوباً ستَّ مر  قولُـه
 .8"للنـاسِ وبينـات مـن الْهـدى والْفُرقَـان      هدى القرآنشهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه " :تعالى

  .9 حاٌل منصوب) هدى(فـ

 الموقعالتاسع)الجر بحرف مجرور اسم :(ِالمصدر اسم درو )ىده(  الجر اسماً مجروراً بحرف
اتمر تعالى ،أربع لَى " :ومنها قولُهع كىأُولَئدـونَ  هحفْلالْم مه كأُولَئو هِمبر نى(فـ .10"مده (

  .11اسم مجرور بـ على
                                                           

 .7/79اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالح، بهجت عبد الواحد إعرابها،في ينظر و. 10:طه 1
. 13:الكهـف : وينظـر مثلهـا  . 6/239ابِ اهللا المرتّـل، اإلعراب المفصل لكت: صالحوينظر في إعرابِها، . 2:اإلسراء 2

  .17: محمد. 23: السجدة .76:مريم
 .64:النحل :وينظر مثلها. 54:غافر 3
 .4/29إعراب القرآن، :النّحاسينظر  4
 .2/333 إعراب القرآن،البيان في غريبِ : األنباريينظر ابن  5
 .9/492الكتابِ المكنونِ، الدر المصون في علوم: السمين الحلبيينظر  6
: ياقوتو. 10/281اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالحو. 6/583إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويشينظر  7

 .8/4122م،الكري القرآنإعراب 
 .3: لقمان. 2:النمل.52:األعراف. 4: عمران آل. 2: البقرة: وينظر مثلها. 185: البقرة 8
 .1/237اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالح، بهجت عبد الواحدينظر  9

 .24:سبأ. 5: لقمان. 67:الحج: وينظر مثلها. 5:البقرة 10
 .1/14اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالح، بهجت عبد الواحدينظر  11
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 الموقعالعاشر)باإلضافة مجرور اسم :(ِالمصدر اسم درو )ىدةً   )همـر اسماً مجروراً باإلضافة
  .1"من اللَّه بِغيرِ هدىومن أَضلُّ ممن اتبع هواه " :وذلك في قوِله تعالى ،واحدةً

 شَر الحاديالموقعع)معطوفٌ مرفوع اسم :( ِالمصدر اسم درو)ىداسماً معطوفـاً مرفوعـاً    )ه
اتمر تعالى ،أربع اسِ " :ومنها قولُهلنانٌ ليذَا بىهدهو ينقتلْمظَةٌ لعومـ 2"و اسـم  ) هـدى (، فـ

  .3معطوفٌ مرفوعٌ 

 شَر الثانيالموقعع )معطوفٌ منصوب اسم :( ِالمصدر اسم درو)ىداسماً معطوفاً منصـوباً   )ه
اتمر تعالى ،تسع كً" :ومنها قولُهاربكَّةَ مي بِباسِ لَلَّذلنل عضو تيلَ بىا إِنَّ أَودهو  ينـالَملْع4"ل. 

  .5اسم معطوفٌ منصوب ) هدى(فـ

 شَر الثالثَالموقعع )معطوفٌ مجرور اسم :( ِالمصدر اسم درو)ىد6اسماً معطوفاً مجـروراً  )ه 
 .7"ولَا كتابٍ منِيرٍهدى ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولَا : "نحو قوِله تعالى ،مرتينِ

  اقع اإلعرابيةُ السمِ الفاعِلالمو: رابعاً

�- الهداية ةُ السمِ الفاعِل في ألفاظاإلعرابي المواقع: 

  ):هاد(الصورةُ األولى 

 الثالثي نفاعٍل م ى(اسمدفاعٍ  ،)ه سـاكنينِ  ،وزنُه اللتقاء فَتْ ياُؤهذح تْ  .منقوصدرو
   .أدى اختالفُ النحاة فيها إلى تعدد مواقعها اإلعرابية ،خمس مراتهذه الصورةُ 

                                                           

 .8/417،مفصل لكتابِ اهللا المرتّلاإلعراب ال: صالح، بهجت عبد الواحد إعرابها،في ينظر و. 28:القَصص 1
  .:57:يونس. 203:األعراف. 157:األنعام: وينظر مثلها. 138:آل عمران 2
 .2/151،اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل: صالح، بهجت عبد الواحدينظر  3
 .102، 64،89:النحـل . 111:يوسـف . 154، 91:األنعـام .46: المائـدة . 97:البقـرة  :وينظر مثلها. 96:آل عمران 4

 .43:القَصص
 .2/110،اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل: صالح، بهجت عبد الواحدينظر  5
 .9/164، 8/407،المصدر نفسهينظر  6
 .43: القَصص: وينظر مثلها. 20: لقمان 7
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مرفوعـاً   )هـاد (ورد اسم الفاعِل ): اسم معطوفٌ(أو  )نعتٌ(أو  )خبر(أو  )مبتدأ(الموقع األوُل 
االسمِ المنقوصِ المحذوفة على ياء رةالمقد ةةً واحدةً ،بالضممر في قوِله قُـولُ  " :تعـالى  وذلكيو

  .1"هادالَّذين كَفَروا لَولَا أُنزِلَ علَيه َآيةٌ من ربه إِنما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ 

أنّه معطوفٌ على منذرٍ فقد رأى النحاس  ،اختلفَ النحاةُ في األوجِه اإلعرابية لهذا االسمِ
فتكـون   ،معطوفٌ على منذرٍ ،وهاد" :األنباري ذلك بقوِلهابن وفصَل . 2على االبتداء  و مرفوعأ

 ،وقد فصَل بين الواو والمعطـوف بالجـار والمجـرورِ    ،متعلّقة بمنذرٍ أو بهاد )ِلكلِّ(الالم في 
هلكلِّ قومٍ ،وتقدير وهاد إنّما أنتَ منذر.  يكون ويجوز أن)3" ولكـلِّ قـومٍ الخبـر     .مبتدأ )هاد .

لهاد ثَالثَةَ أوجه الحلبي السمين والمعطوفُ ،المبتدأ:هي ،وعرض، إذْ أضافَ لما سـبقَ   ،والخبر
الخبر. عنده والتقدير:  لكلِّ قومٍ هاد 4وهو .هعلى النهجِ نفس المحدثون سار بينَما أضافَ  ،5 وقد

  .6 نعتٌ لمنعوت محذوف :أضافَ صاحب الجدوِل وجهاً جديداً وهو

ورد اسم الفاعِل ): اسم ما العاملةُ عمَل ليس(أو  )اسم مجرور لفظاً مرفوع محالً(الموقع الثاني 
)هاد( االسمِ المنقوصِ المحذوفة على ياء رةالمقد ةمرفوعاً بالضم، اتمر نح ،أربعتعالى و قوِله: 
" نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نمواد7"ه .  أخـر اتثالثَ مـر هبلفظ اآلية نم هذا الجزء ررأى  ،8ىتكر

 مبتـدأً  و ،9لفظاً اسم ما محالً مجروراً :الدرويشُ إذْ أعربه؛ فيها وجهاً أو وجهينِ القرآنو بمعرِ
  اسماً مجروراً لفظاً مرفوعاً محالً :صالح هبرعوَأ ،10لفظاً اسماً مجروراً محالً أو مرفوع اًمؤخّر

                                                           

 . 7: الرعد 1
 .2/220إعراب القرآن، :النّحاسينظر  2
  .2/49إعراب القرآن،البيان في غريبِ : األنباريابن  3
 .21-20الدر المصون في علوم الكتابِ المكنونِ،: السمين الحلبيينظر  4
اإلعراب المفصل لكتابِ : صالح، بهجت عبد الواحدو .4/70إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويش، محيي الدينينظر  5

 .5/2338م،الكري القرآنإعراب : ياقوتو .5/401اهللا المرتّل،
 .7/94الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  6
 .33: الرعد 7
 .33: غافر. 36، 23:الزمر 8
 ،4/101إعراب القرآن الكريم وبيانه،: ينظر الدرويش 9

 .6/507،ينظر المصدر نفسه 10
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مبتدأ مؤخّر صافي الوجهينِ معا1ًألنّه 2، بينما رأى فيه.  

  ):هاد( الصورةُ الثانيةُ

منقوصاً محذوفاً الياء رسماً اختصاراً للوصِل وبقيتْ الكسرةُ دالّةً  )هاد(ورد اسم الفاعِل 
   :وهما ،موقعينِ إعرابيينِ في ،عليها مرتينِ

خبراً إلن مرفوعاً بالضمة المقدرة علـى   )هاد(ورد اسم الفاعِل : خبر إن مرفوع: الموقع األوُل
االسمِ المنقوصِ المحذوفة ياء،  في قوِله ةً واحدةً وذلكتعالىمر: " إِنَّ اللَّهوادوا إِلَى  لَهنَآم ينالَّذ

  .3"صراط مستقيمٍ

 محالً: الثانيالموقع لفظاً منصوب مجرور اسم  ما(خبر( الفاعـِل   :العاملةُ عمَل ليس اسم درو
)اسماً مجروراً لفظاً منصوباً محالً  )هادبالحركة   االسمِ المنقـوصِ المحذوفـة على ياء رةالمقد، 

 ،فالباء حرفُ جر زائـد  .4"الْعميِ عن ضلَالَتهِم بِهادوما أَنت " :مرةً واحدةً وذلك في قوِله تعالى
   .5وهو مضافٌ ،مجرور لفظاً منصوب محالً ألنّه خبر ما :وهادي

  ):هادي( الصورةُ الثالثةُ

   :وهما ،موقين إعرابيينِفي  )هادي(ورد اسم الفاعِل 

ورد اسم الفاعـِل  : العاملة عمَل ليس )ما(اسم مجرور لفظاً منصوب محالً خبر : الموقع األوُل
مرةً  ،اسماً مجروراً لفظاً منصوباً محالً بالحركة المقدرة على ياء االسمِ المنقوصِ المثبتة )هادي(

  .6"الْعميِ عن ضلَالَتهِم بِهاديوما أَنت " :واحدةً وذلك في قوِله تعالى

                                                           

 .10/131، 10/171، 5/434،اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل: صالح، بهجت عبد الواحدينظر  1
 .12/184، 12/171، 7/136الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  2
3 القرآن الكريم وبيانه،: الدرويش إعرابها،في ينظر و. 54:الحج ل لكتـابِ اهللا  : صالحو .5/163إعراباإلعراب المفص

 .6/3064م،الكري القرآنإعراب : و ياقوت. 9/131وصرفه وبيانه،الجدول في إعراب القرآن : صافيو .7/335،المرتّل
 .53:الروم 4
. 9/133،اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل: وصالح. 6/68إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويش، محيي الدينينظر  5
  .8/3642م،الكري القرآنإعراب : ياقوتو. 11/62الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافيو
 .10/209الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 81:النمل 6
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 )هادي(ورد اسم الفاعِل : النافية للجنسِ مبني على الفتحِ في محلِّ نصبٍ )ال(اسم : الموقع الثاني
وذلك في وذلك في قوِله  ،النافية للجنسِ مبنياً على الفتحِ في محلِّ نصبٍ مرةً واحدةً )ال(اسماً لـ 

  .1"لَه هاديمن يضللِ اللَّه فَلَا " :تعالى

حاالً أو تمييزاً منصـوباً مـرةً    )هادياً(ورد اسم الفاعِل : حاٌل منصوب أو تمييز: الموقع الثالثُ
  .2"ونصيرا هادياوكَفَى بِربك " :في قوِله تعالىوذلك  ،واحدةً

  ):مهتَد( الرابعةُالصورةُ 

مبتـدأ مرفـوع بالضـمة     :موقعاً إعرابياً هوشغَل  ،مرةً واحدةً) مهتَد(ورد اسم الفاعِل 
االسمِ المنقوصِ المحذوفة على ياء رةفي  .المقد وذلك تعالىقوِله: " مهنفَم ـدتهم    مهـنم يـركَثو

  .3"فَاسقُونَ

  ):المهتَد( الصورةُ الخامسةُ

خبر مرفـوع بالضـمة    :شَغََل فيهما موقعا إعرابياً هو ،مرتينِ) المهتَد(ورد اسم الفاعِل 
االسمِ المنقوصِ المحذوفة على ياء رةالمقد، تعالى نحو قوِله: " وفَه اللَّه دهي نمودته4"الْم. 

  ):المهتَدي(الصورةُ السادسةُ 

جاء فيها خبراً مرفوعاً بالضمة المقـدرة علـى    ،مرةً واحدةً )المهتَدي(ورد اسم الفاعِل 
 .5"الْمهتديمن يهد اللَّه فَهو " :قوِله تعالىوذلك في  ،الياء للثقِل

   

                                                           

 .5/139الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 186:األعراف 1
: صافي، محمودو. 8/481 الدر المصون في علوم الكتابِ المكنونِ،: السمين الحلبي إعرابها،في ينظر و. 31: الفرقان 2

،هوبيان ه10/14الجدول في إعراب القرآن وصرف. 
 .14/159الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 26: الحديد 3
وصـرفه    القـرآن الجدول في إعـرابِ  : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 17:الكهف: وينظر مثلها. 97:اإلسراء 4

ه154، 8/118،وبيان.  
 .4/134،اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل: صالح، بهجت عبد الواحد إعرابها،في ينظر و. 178:األعراف 5



131 

  ):المهتَدون(أو  )مهتَدون( السابعةُالصورةُ 

  :وهي ،مواقع إعرابيةثالثةَ شغلت  ،ثماني مرات ،)ونمهتَد(ورد اسم الفاعِل 

واسـم   ،مـرتينِ بالواو خبراً مرفوعاً  )مهتَدون(ورد اسم الفاعِل ): ٌ خبر مرفوع(الموقع األوُل 
أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئـك  " :نحو قوِله تعالى ،مرةً واحدةً )المهتدون(الفاعِل 

 مونَهدته1"الْم.    للمبتدأ  :فالمهتدون مرفوع خبر)2)هم(أو  )أولئك.  

ثـالثَ  بـالواوِ  خبر إن مرفوعـاً   )مهتَدون(ورد اسم الفاعِل ): ٌ خبر إن مرفوع(الموقع الثاني 
اتتعالى ،مر قوِله نحو: " اَء اللَّها إِنْ شإِنونَودتهمهتدون .3"لَم :مرفوع إن 4خبر.  

نحو  ،خبر أن مرفوعاً بالواوِ مرتينِ )مهتَدون(ورد اسم الفاعِل ): ٌ خبر أن مرفوع( الموقع الثالثُ
 .5"مهتدونَويحسبونَ أَنهم " :قوِله تعالى

  ):المهتَدين(أو  )مهتَدين( الصورةُ الثامنةُ

  :وهما ،موقعينِ إعرابيينِشغلت  ،مرات تسع ،)مهتَدين(ورد اسم الفاعِل 

 ،خبر كان منصوباً ثالثَ مـرات  )مهتَدين(ورد اسم الفاعِل ): خبر كان منصوب(الموقع األوُل 
 .6"مهتـدين أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تجارتهم وما كَانوا " :نحو قوِله تعالى

  .7خبر كان منصوب :مهتدين

                                                           

 .21: ياسين. 82: األنعام: وينظر مثلها. 157: البقرة 1
 . 1/199 ،وبيانه القرآنإعراب : الدرويش، محيي الدينو. 1/86 إعراب القرآن، :النحاسينظر  2
 .49، 22: الزخرف: وينظر مثلها. 70: البقرة 3
 .1/121،وبيانه القرآنإعراب : الدرويش، محيي الدينينظر  4
. 2/542،وبيانـه   القرآنإعراب : الدرويش، محيي الدينوينظر في إعرابِها،. 37:الزخرف: وينظر مثلها. 30:األعراف 5
 .10/450،اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل: صالح، بهجت عبد الواحدو
 .45: يونس. 140:األنعام: وينظر مثلها. 16: البقرة 6
 .1/58الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  7
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اسماً مجـروراً بحـرف    )مهتَدينال(ورد اسم الفاعِل ): اسم مجرور بحرف الجر(الموقع الثاني 
 ن(أو  )الباء(الجرم (اتتعالى ،ستَّ مر قوِله نحو: "   ـوهو هـبِيلس نلُّ عضي نم لَمأَع وه كبإِنَّ ر
 لَمأَعيندتهالمهتدين .1"بِالْم :بالباء مجرور 2اسم.  

 :ألفاظ الضالِلالمواقع اإلعرابيةُ السمِ الفاعِل في  -2222

  :)ضاالً(الصورةُ األولى 

 وردضاّل(الفاعل  اسم( واحدة تعالى في آية في قوِله: " كدجوـاالً وى  ضـد3"فَه.   جـاء
  .مفعوالً بِه ثانياً منصوباً

  :)الضالّون( الصورةُ الثانيةُ

درو الضالّون( الفاعِل اسم( اتمر خمس،  شغَل ثالثةَ مواقعةهي ،إعرابي:  

خبراً مرفوعاً مرةً واحدةً وذلك فـي   )الضالّون(وردَ اسم الفاعِل ): ٌ خبر مرفوع( الموقع األوُل
  .4"الضالُّونَوأُولَئك هم " :قوِله تعالى

 ،خبر إن مرفوعاً بالواوِ مـرتينِ  )الضالّون(وردَ اسم الفاعِل ): ٌ خبر إن مرفوع(الموقع الثاني 
نحو ا " :تعالى قوِلها قَالُوا إِنهأَوا رالُّونَفَلَم5"لَض. 

 قوِله نحومرتينِ، دالً مرفوعاً بالواوِ ب )الضالّون(وردَ اسم الفاعِل ): مرفوعٌ بدٌل ( الموقع الثالثُ
 .فهو بدٌل من فاعِل يقنط مرفـوعٌ  بـالواوِ   .6"الضـالُّونَ قَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا " :تعالى
ا "  :تعالى وقوِلههأَي كُمإِن الُّونَ ثُمونَالضكَذِّباختلفَ معربو  .7"الْم القرآنوقد  في إعرابِه في هذه

                                                           

 .7: القلم. 56:القَصص. 125:النحل. 18:التوبة. 56:األنعام: وينظر مثلها. 117: األنعام 1
 .4/263الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  2
 .119م،الكري القرآنإعراب ثالثين سورةً من :ابن خالويه إعرابها،في ينظر و. 6: الضحى 3
 .2/672م،الكري القرآنإعراب : ياقوت، محمود سليمان إعرابها،في ينظر و. 90:عمران آل 4
 .10/4773م،الكري  القرآنإعراب : ياقوت، محمود سليمان إعرابها،في ينظر و. 32: المطففين: وينظر مثلها. 26:القلم 5

 .5/2455م،الكري القرآنإعراب : ياقوت، محمود سليمان إعرابها،في ينظر و. 56: الحجر 6
 .51:الواقعة 7
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اآلية بدٌل :هذه نعتٌ ،1فرأى الدرويشُ أنّه أنّه بـدٌل أو عطـفُ    ورأى صافي ،2ورأى صالح أنّه
 .4إذْ أعربه بدالً أو عطفَ بيانٍ أو نعتاً  ياقوتُ فكان أكثَر توسعاً ، أما3بيانٍ

  :)الضالّين( الصورةُ الثالثةُ

 دروالضالّين(الفاعل  اسم( اتمر خمسةَوشغَل  ،ثماني ةإعرابي هي ،مواقع:  

مـرةً  بالياء، مفعوالً بِه منصوباً  )الضالّين(ورد اسم الفاعِل ): مفعوٌل بِه منصوب( الموقع األوُل
  .5"ضالِّينإِنهم أَلْفَوا َآباَءهم " :تعالى وذلك في قوِله ،واحدةً

وذلك فـي   ،مرةً واحدةً نعتاً منصوباً، )الضالّين(ورد اسم الفاعِل ): نعتٌ منصوب( الموقع الثاني
  .6"ضالِّينعلَينا شقْوتنا وكُنا قَوما  قَالُوا ربنا غَلَبت" :قوِله تعالى

وعالمـةُ  بحرف الجر  اسماً مجروراً )الضالّين(ورد اسم الفاعِل ): اسم مجرور(الموقع الثالثُ 
 الياء هثالثَجر اتمر، نحو تعالى قوِله: "     ـهلقَب ـنم مـتإِنْ كُنو اكُمـدا هكَم وهاذْكُرو  ـنلَم

الِّينالياء: الضالّين .7"الض هوعالمةُ جر نبم مجرور 8اسم.  

 الرابع الموقع)نعتٌ مجرور :( الفاعِل اسم درو)نعتاً مجروراً  )الضالّين،تينِ بالياءمر، قوِله نحو 
نعتٌ مجرور وعالمةُ جره  :الضالين.9"الضالِّينقَالَ لَئن لَم يهدنِي ربي لَأَكُونن من الْقَومِ " :تعالى

 .10جره الياء 

                                                           

 .7/402،وبيانه القرآنإعراب : الدرويش، محيي الدينينظر  1
 .11/361،اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل: صالح، بهجت عبد الواحدينظر  2
 .14/120الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  3
 .9/4526م،الكري القرآنإعراب : ياقوت، محمود سليمانينظر  4
 .12/64الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 69: الصافّات 5
 .7/432،اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل: صالح، بهجت عبد الواحد إعرابها،في ينظر و. 106: المؤمنون 6
 .86، 20: الشعراء: وينظر مثلها. 198: البقرة 7
 .1/413،لاإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّ: صالح، بهجت عبد الواحدينظر  8
 .92: الواقعة: وينظر مثلها. 77: األنعام 9

 .4/198الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر   10
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 الموقعالخامس )معطوفٌ مجرور اسم :( الفاعِل اسم درو)اسماًً معطوفاً مجروراً  )الضالّين بالياء
 القرآنوقد أجمع معربو . 1"يرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضـالِّين غَ" :وذلك في قوِله تعالى ،مرةً واحدةً

معطوفٌ مجرور اسم ِل  سوى صاحبِ 2على أنّهوجهـين اإلعرابِ المفص نعتـاً   :الّذي رأى فيه
3ومضافاً إليه.   

  :)مضلٌّ( الصورةُ الرابعةُ

  :هما ،شغَل فيهما موقعينِ إعرابيينِ ،مرتينِ )مضلٌّ(ورد اسم الفاعِل 

 ُلالموقعثانٍ مرفوعٌ ( األو خبر :( الفاعِل اسم درو)ٌّلضةً واحدةً )مخبراً ثانياً مرفوعاً مر،  وذلك
 تعالىفي قوِله: " عدو هإن لِ الشيطانمع نلٌّقالَ هذا مضم بين4"م. أنّه اسالنح رأى فيه:  بعد خبر

  . 7فيما أعربه صاحب الجدوِل خبراً ثانياً  ،6، وأعربه الدرويشُ نعتاً 5وإن شئتَ كان نعتاً  ،خبر

7 .  
 )مضلٌّ(ورد اسم الفاعِل ): محالً على أنّه مبتدأ مؤخّراسم مجرور لفظاً مرفوعٌ  ( الموقع الثاني

ومـن  " :وذلك في قوِله تعالى ،مرةً واحدةً لفظاً مرفوعاً محالً على أنّه مبتدأ مؤخّراسماً مجروراً 

 نم ا لَهفَم اللَّه دهلٍّيض8"م.  

  :)المضلٌّين( الصورةُ الخامسةُ

قوِله وذلك في  ،مضافاً إليه مجروراًفي آية واحدة جاء فيها  )المضلّين(ورد اسم الفاعِل   
  .1"عضداً المضلّينوما كُنت متخذَ " :تعالى

                                                           

 .7:الفاتحة 1
   .1/29، وبيانه وصرفه  القرآنالجدول في إعرابِ : صافيو .1/31، وبيانه القرآنإعراب : الدرويشينظر  2

 .1/23م،الكري القرآنإعراب : وياقوت

 .1/11،اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل: صالح، بهجت عبد الواحدينظر  3
  .15:القَصص 4
  .3/158إعراب القرآن،: النّحاسينظر  5
 .5/582،وبيانه القرآنإعراب : الدرويش، محيي الدينينظر  6
 .10/233الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  7
 .12/184الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 37:الزمر 8
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  المواقع اإلعرابيةُ السمِ التفضيِل :اًخامس

1 - الهداية ة السم التفضيِل في ألفاظالمواقع اإلعرابي:  

رالتفضيِلو اسم د  على وزنِ أفعل )دىأه(بصورة،     شـغلت ثالثـةَ مواقـع اتمر سبع
ةوهي ،إعرابي :  

قوِلـه   نحو ،مرات أربعخبراً مرفوعاً  )أهدى( د اسم التفضيِلور): ٌ خبر مرفوع( الموقع األوُل
خبـر مرفـوعٌ     :فأهـدى  .2"من الَّذين َآمنوا سبِيلًا أَهدىويقُولُونَ للَّذين كَفَروا هؤلَاِء " :تعالى

  .3وعالمةُ رفعه الضمةُ المقَدرةُ على األِلف للتعذّرِ

بالفتحة المقدرة خبر كان منصوباً  )أهدى( د اسم التفضيِلور): خبر كان منصوب( الموقع الثاني
 أَهـدى أَو تقُولُوا لَو أَنا أُنزِلَ علَينا الْكتاب لَكُنـا  " :تعالى قوِله نحو ،مرتينِ ،4على األلف للتعذّرِ

مهن5"م. 

بالفتحة المقـدرة علـى   اسماً مجروراً  )أهدى( د اسم التفضيِلور): اسم مجرور( الموقع الثالثُ
ممـا وجـدتم علَيـه     بِأَهـدى قَالَ أَولَو جِئْـتكُم  " :قوِله تعالى وذلك في ،مرةً واحدةً ،األلف للتعذّرِ

اَءكُم6"َآب.  

  :المواقع اإلعرابية السم التفضيِل في ألفاظ الضالِل - 2

رالتفضيِلو اسم د  ّل(بصورةرةً )أضمقد ظاهرةً أو نشـغلت    ،متبوعاً بِم اتمـر تسع
  : هما ،موقعينِ إعرابيينِ

                                                                                                                                                                          

  .8/206الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 51: الكهف 1
 .22: الملْك. 49: القَصص. 84:اإلسراء: وينظر مثلها. 51:النساء 2
 .3/61الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  3
 .9/423اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالحو. 4/338الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافيينظر  4
 .42: فاطر: وينظر مثلها. 157:األنعام 5
 .10/440اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: بد الواحدصالح، بهجت ع إعرابها،في ينظر و. 24:الزخرف 6
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 ُلالموقعمرفوعٌ ( األو خبر :(رالتفضيِلو اسم د )ّلـنِ   خبراً مرفوعاً  )أضضـاً عوع ةبالضم
الصرف نممنوعٌ  م ستَّ ،التنوينِ ألنّه اتتعالى ،مر قوِله نحو: " ملْ هامِ بعكَالْأَن كـلُّ أُولَئ1"أَض. 

  .2 ولم ينون ألنّه ممنوعٌ  من الصرف ،خبر مرفوعٌ  بالضمة الظاهرة :فأضلُّ

اسماً معطوفاً مرفوعاً بالضمة  )أضّل( د اسم التفضيِلور): اسم معطوفٌ مرفوعٌ ( الموقع الثاني
الصرف نممنوعٌ  م نِ التنوينِ ألنّهضاً عوع، اتثالثَ مر، تعالى نحو ـي   " :قوِلهكَـانَ ف نمو

 ،اسم معطوفٌ مرفوعٌ  بالضمة الظاهرة :فأضلُّ .3"سبِيلًا وأَضلُّهذه أَعمى فَهو في الَْآخرة أَعمى 
الصرف نممنوعٌ  م ألنّه نينو 4ولم.  

  المواقع اإلعرابيةُ للجملة :سادساً

 :ألفاظ الهدايةالمواقع اإلعرابيةُ للجملة االسمية في  -�

الهداية ألفاظ في ةاالسمي ت أنماطُ الجملةدداألنماطُ  ،تَع شغلت تلك موقعاًوقد ستَّةَ عشر، 
   :وهي

في محلِّ رفعِ  وردتْ الجملةُ االسميةُ في ألفاظ الهداية): في محلِّ رفعِ خبر المبتدأ( الموقع األوُل
  .5"هم الْمهتدونَوأُولَئك " :وذلك في قوِله تعالى ،مرةً واحدةً خبرِ المبتدأ

في محـلِّ رفـعِ    وردتْ الجملةُ االسميةُ في ألفاظ الهداية): في محلِّ رفعِ خبر إن( الموقع الثاني
تينِ خبرِ إنمر، نحو تعالى قوِله: " ى اللَّهدىقُلْ إِنَّ هدالْه وفي محـلِّ   )الهدىهو ( فجملةُ ،6"ه

7رفعِ خبرِ إن.  

                                                           

 .5:األحقاف. 52:فُصلَت. 50:القَصص. 44، 42: الفرقان: وينظر مثلها. 179: األنعام 1
 .4/136اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالح، بهجت عبد الواحدينظر  2
 .34:الفرقان. 60: المائدة: وينظر مثلها. 72:اإلسراء 3
 .8/89الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  4
 .1/315الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 157: البقرة 5
 .120:البقرة: وينظر مثلها. 71: األنعام 6
 .3/253،لكتابِ اهللا المرتّل اإلعراب المفصل: صالح، بهجت عبد الواحدينظر  7
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في محلِّ  معطوفةً وردتْ الجملةُ االسميةُ في ألفاظ الهداية): معطوفةٌ في محلِّ رفعٍ(الموقع الثالثُ 
"وأُولَئك هم الْمهتدونَ " :تعالى  نحو قوِله ،مرتينِ 1رفعِ

2. 

 الموقعفي محلِّ نصبِ مقوِل القوِل ( الرابع/مفعوٍل به :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ االسميدرو 
ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى " :نحو قوِله تعالى ،مرات سبعفي محلِّ نصبِ مقوِل القوِل 

في محلِّ  )إن هدى اِهللا هو الهدى(فالجملةُ االسميةُ  ،3"إِنَّ هدى اللَّه هو الْهدىحتى تتبِع ملَّتهم قُلْ 
   .4 )مفعول بِه(محلِّ نصبِ مقوِل القوِل 

الخامس ثانٍ( الموقع فـي   ): في محلِّ نصبِ مفعوٍل بِه الهدايـة ةُ في ألفاظتْ الجملةُ االسميدرو
مـن بعـد اللَّـه أَفَلَـا      فَمن يهديه" :وذلك في قوِله تعالى ،مرةً واحدةًمفعوٍل بِه ثانٍ محلِّ نصبِ 

  .6في محلِّ نصبِ مفعوٍل بِه ثانٍ للفعِل رأيتُ )من يهديه(فالجملةُ االسميةُ  ،5"تذَكَّرونَ

السادس في محلِّ نصبِ حال( الموقع :( الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ االسميدرستَّ حاالًو اتمر، 
وفـي  (فالجملةُ االسميةُ  ،7"ورحمةٌ للَّذين هم لربهِم يرهبونَ وفي نسختها هدى " :نحو قوِله تعالى

   .8حاٍل  في محلِّ نصبِ )نسختها هدى

السابع معطوفةٌ في محلِّ نصبٍ( الموقع :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ االسميدرفـي   معطوفةً و
وإِنـا علَـى َآثَـارِهم    بلْ قَالُوا إِنا وجدنا َآباَءنا علَـى أُمـة   : "نحو قوِله تعالى ،مرتينِ 9محلِّ نصبٍ

  .10"مهتدونَ

                                                           

 .4/208، 1/315الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  1
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 الموقعالثامن )صفة في محلِّ جر :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ االسميدرفي محلِّ و   صـفة جر
منهما أَتبِعه إِنْ كُنتم  هو أَهدىقُلْ فَأْتوا بِكتابٍ من عند اللَّه " :وذلك في قوِله تعالى ،واحدةً مرةً

ينقادةُ ، 1"صأهدى(فالجملةُ االسمي في محلِّ )هو  صفة 2جر.   

 الموقعالتاسع )تْ الجملةُ ): في محلِّ جزمِ جوابِ الشّرطدروالهداية ةُ في ألفاظفي محـلِّ  االسمي 
جزمِ جوابِ الشّرط، اتمر تعالى ،ثماني نحو قوِله ": لِ اللَّهلضي نمواده نم ا لَهفالجملـةُ   ،3" فَم

  .4 )نم(في محلِّ جزمِ جوابِ الشرط  )ما له من هاد(االسميةُ 

 الموقعتْ ): معطوفةٌ( العاشردروالهداية ةُ في ألفاظمعطوفةً الجملةُ االسمي ةً عشرةَ تسعمر  نحو
   .5"ولكُلِّ قَومٍ هادويقُولُ الَّذين كَفَروا لَولَا أُنزِلَ علَيه َآيةٌ من ربه إِنما أَنت منذر " :قوِله تعالى

 الموقععشر ةٌ( الحاديتْ ): استئنافيدروالهداية ةُ في ألفاظةٌ  الجملةُ االسميأربعاًاستئنافي وثالثين 
  .6"الَّذين َآمنوا إِلَى صراط مستقيمٍ وإِنَّ اللَّه لَهاد" :نحو قوِله تعالى ،مرةً

 الموقع الثانية( عشرتعليلي :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ االسميدرةً  وتعليلياتمر أربع،  نحـو 
  .7"مستقيمٍ إِنك لَعلَى هدىوادع إِلَى ربك " :قوِله تعالى

 الثالثَ الموقعةٌ( عشرال محلَّ لها اعتراضي :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ االسميدرال محلَّ لَها  و
"أَرأَيت إِنْ كَانَ علَى الْهدى" :وذلك في قوِله تعالى ،اعتراضيةً مرةً واحدةً

8.  
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 الموقع الرابعغير جازمٍ( عشر شرط ال محلَّ لها جواب :(    ةُ فـي ألفـاظتْ الجملةُ االسـميدرو
ةً واحدةً الهدايةجازمٍ مر غير شرط تعالى ،ال محلَّ لَها جواب في قوِله ـا  " :وذلكأَن قُولُوا لَوت أَو

 ابتا الْكنلَيزِلَ عىأُندا أَهلَكُن مهنم"
1.  

 الموقع الخامسالقسم( عشر ال محلَّ لها جواب :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ االسميدرال محلَّ  و
بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن جـاَءهم نـذير    وأَقْسموا" :وذلك في قوِله تعالى ،لَها جواب قسمٍ مرةً واحدةً

"من إِحدى الْأُممِ يكُونن أَهدىلَ
2.  

 الموقعالسادس أو ال محلَّ لها صلةُ الموصوِل( عشر االسميةُ  ): الحرفيتْ الجملةُ االسـميدرو
الهداية في ألفاظ أو الحرفي اإلعرابِ صلةَ الموصوِل االسمي نتين ال محلَّ لَها ممر، نحو  قوِله

 يخش إِلَّـا  إِنما يعمر مساجِد اللَّه من َآمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وأَقَام الصلَاةَ وَآتى الزكَاةَ ولَم" :تعالى

ى أُولَئسفَع أَنْ اللَّه كيندتهالْم نوا مكُون3"ي. 

�- الهداية في ألفاظ ةالفعلي ةُ للجملةاإلعرابي المواقع: 

 ُلالموقعفي محلِّ رفـعِ  ): في محلِّ رفعِ خبرِ المبتدأ( األو الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرو
  .4"فَهديناهموأَما ثَمود " :ىنحو قوِله تعال ،خبرِ المبتدأ ثالثين مرةً

في محلِّ رفعِ خبرِ  وردتْ الجملةُ الفعليةُ في ألفاظ الهداية ):في محلِّ رفعِ خبرِ إن(الموقع الثاني 
 إنةً ثمانيتعالى ،عشرةَ مر قوِله نِي " :نحويقُلْ إِنبانِي ردلَّـةَ    هـا مميا قينيمٍ دقتسم اطرإِلَى ص

ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهر5 "إِب.  
                                                           

 .4/339الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 157: األنعام 1
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 في محلِّ رفعِ خبرِ وردتْ الجملةُ الفعليةُ في ألفاظ الهداية): في محلِّ رفعِ خبرِ أن(الموقع الثالثُ 

اتمر أربع أن، تعالى نحو قوِله: "ي أَنَّ اللَّهو اتنيب اتَآي اهلْنزأَن ككَذَليوده رِيدي ن1"م.  

 الرابع الموقع)في محلِّ رفعِ خبرِ لكن :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرفي محـلِّ رفـعِ    و
 .2"من يشاُء يهديلَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه  " :قوِله تعالى نحو ،خبرِ لكن مرتين

الخامس في محلِّ رفعِ خبرِ لعلَّ( الموقع :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرفي محلِّ رفـعِ   و
  .3"تهتدونَوإِذْ َآتينا موسى الْكتاب والْفُرقَانَ لَعلَّكُم " :قوِله تعالى نحو ،لعلَّ تسع مرات خبرِ

السادس الموقع )في محلِّ رفعِ نعت :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرفي محلِّ رفعِ  و نعت
  .4"بِالْحق وبِه يعدلُونَ يهدونَومن قَومِ موسى أُمةٌ " :قوِله تعالى نحو ،مرات خمس أوٍل أو ثانٍ

السابع نصبِ حالفي محلِّ ( الموقع :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرفي محلِّ نصبِ حاٍل  و
  .5"وقَد هدانوحاجه قَومه قَالَ أَتحاجوني في اللَّه " :نحو قوِله تعالى ،مرات عشر

الثامن في محلِّ نصبِ مقوِل القوِل( الموقع :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرفـي محـلِّ    و
 .6"لَأَكُونن من الْقَومِ الضالِّين لَئن لَم يهدنِي ربيقَالَ : "نحو قوِله تعالى ،نصبِ مقوِل القوِل مرتينِ

الِّين6"الض. 

                                                           

1 صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 16:الحج :  ،ـهوبيان هوينظـر مثلهـا   .9/98الجدول في إعراب القرآن وصـرف :
 .57: الزمر. 107:النحل. 52:يوسف

: وينظـر مثلهـا    .2/65وبيانه،الجدول في إعراب القرآن وصرفه : صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 272: البقرة 2
 .56:القَصص

: وينظـر مثلهـا  .1/128الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانـه، : صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 53: البقرة 3
 .10: الزخرف. 3: السجدة. 49: المؤمنون. 31:األنبياء. 15: النحل. 103:األعراف. 103: عمران آل. 150: البقرة

: وينظر مثلهـا . 5/99الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودوينظر في إعرابِها،. 159: األعراف 4
 .36:النحل. 30: األحقاف.16: المائدة. 181:األعراف

ـ  . 4/203الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 80: األنعام 5 : اوينظـر مثله
 .2: الجن.30:األحقاف.23:الزمر.62:الشعراء .12:إبراهيم. 30: األعراف. 84،88: األنعام .16: المائدة

: وينظـر مثلهـا   .4/199الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 77: األنعام 6
 .21: إبراهيم



141 

التاسع في محلِّ نصبِ نعت( الموقع :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرفي محـلِّ نصـبِ   و 
   .1"بِأَمرِنا  يهدونَوجعلْنا منهم أَئمةً : "نحو قوِله تعالى ،نعت مرتين

 العاشر في محلِّ نصبِ (الموقعمفعوٍل بِه :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرفـي محـلِّ    و
   .2"تهتديقَالَ نكِّروا لَها عرشها ننظُر أَ" :وذلك في قوِله تعالى ،نصبِ مفعوٍل بِه مرةً واحدةً

في محلِّ  الفعليةُ في ألفاظ الهداية وردتْ الجملةُ): في محلِّ نصبِ خبرِ كان(الموقع الحادي عشر
  .3"يهتدونَورأَوا الْعذَاب لَو أَنهم كَانوا ":وذلك في قوِله تعالى ،نصبِ خبرِ كان مرةً واحدةً

 الثاني عشرالموقع )باإلضافة في محلِّ جر :(الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرفي محـلِّ   و
 جر اتمر خمس باإلضافةتعالى نحو قوِله: "   ـنم كُمـرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنَآم ينا الَّذها أَيي

  .4"اهتديتمضلَّ إِذَا 

فـي   وردتْ الجملةُ الفعليةُ في ألفاظ الهداية): في محلِّ جزمِ جوابِ الشرطِ ( عشر ثَالموقع الثال
فَقَـد  فَإِنْ َآمنوا بِمثْـلِ مـا َآمنـتم بِـه     " :نحو قوِله تعالى ،جزمِ جوابِ الشّرط ثماني مراتمحلِّ 

  .5"اهتدواُ

الرابع الموقع معطوفةً في ): في محلِّ رفعٍ  معطوفةٌ( عشر الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرو
اتمر محلِّ رفعٍ  سبع، تعالى نحو لَامِ " :قوِلهارِ السو إِلَى دعدي اللَّهيودهيو  اطراُء إِلَى صشي نم

  .6"مستقيمٍ
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: آل عمـران : ظـر مثلهـا  وين .1/181إعراب القرآن وبيانه،: الدرويش، محيي الدينوينظر في إعرابِها،. 137:البقرة 5

 .23:الصافّات. 92:النمل. 57:الكهف. 15:اإلسراء.108:يونس. 20،101
: وينظـر مثلهـا   .6/111الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانـه، : صافي، محمودوينظر في إعرابِها،. 25:يونس 6

 .13: الشورى. 8:فاطر. 4:الحج. 27: الرعد. 148:األعراف. 175:النساء



142 

عشر الخامس معطوفةً ): في محلِّ نصبٍٍ معطوفةٌ( الموقع الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرو
  . 1"ولَا يهتدونَأَولَو كَانَ َآباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا " :قوِله تعالى نحو ،مرات عشرفي محلِّ نصبٍٍٍ 

عشر السادس تْ الجملةُ الفعل): معطوفةٌ( الموقعدرمعطوفةً و الهداية ةُ في ألفاظبعاًسي  وعشرين
ولَـا  إِلَّا الْمستضعفين من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان لَـا يسـتطيعونَ حيلَـةً    " :قوِله تعالى نحو ،مرةً

  .2"سبِيلًا يهتدونَ

 الموقعالسابع  ةٌ(عشراإلعرابِ استئنافي نال محلَّ لها م :( الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرو
 ةًإحدى عشرمر، تعالى نحو ىفَرِيقًا " :قوِلهدلَالَةُ هالض هِملَيع قفَرِيقًا ح3"و.  

 الموقعالثامن  ة (عشرة/تفسيريةً ال محـلَّ  ): تعليليتفسيري الهداية ةُ في ألفاظتْ الجملةُ الفعليدرو
 .4"فَكَفَروا وتولَّوا  هدوننافَقَالُوا أَبشر ي" :تعالىقوِله  نحو ،لها من اإلعرابِ مرتينِ

 الموقعالتاسع  عشر) نغير جازمٍاإلعراب ال محلَّ لها م شرط ـةُ  ): جوابتْ الجملةُ الفعليدرو
 :قوِله تعالى نحو ،مرات سبعفي ألفاظ الهداية ال محلَّ لها من اإلعرابِ جواب شرط غير جازمٍ 

  .5"أَجمعين لَهداكُمقُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ فَلَو شاَء "

                                                           

. 26: البقـرة : وينظر مثلهـا . 1/171إعراب القرآن وبيانه،: الدرويش، محيي الدينوينظر في إعرابِها،. 170: البقرة 1
 .23: الصافّات. 50، 6:سبأ. 29:غافر. 24،24: الحج. 100:األعراف. 104: المائدة

: وينظـر مثلهـا  . 3/145وبيانه،الجدول في إعراب القرآن وصرفه : صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 98:النساء 2
ــرة ــدة. 68، 26:النســاء.213: البق ــام. 16: المائ ــراهيم. 100:األعــراف. 84،87:األنع  .93،121:النحــل .4:إب

ــافات. 26:الســجدة. 50،79،82،122،128:طــه ــر. 22: ص. 118:الص ــتح. 37: الزم ــدثّر .2،20:الف  .31: الم
 .7: الضحى. 10:البلد. 3:األعلى. 19:النازعات

: وينظر مثلهـا . 4/391الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 30:األعراف 3
 .35:النور. 128:طه. 97:اإلسراء. 178:األعراف. 86: عمران آل. 142: البقرة. 6:الفاتحة

 :وينظـر مثلهـا  . 14/267وصرفه وبيانه،الجدول في إعراب القرآن : صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 6: التغابن 4
 .17:الكهف

: وينظر مثلهـا . 4/321الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودوينظر في إعرابِها، . 149: األنعام 5
 .11: التغابن. 54:النور. 9:النحل. 21:إبراهيم. 31:الرعد. 135: البقرة
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وردتْ الجملةُ الفعليةُ في ألفـاظ  ): جواب شرط مقدرٍ اإلعراب ال محلَّ لها من( الموقع العشرون
نال محلَّ لها م تينِ  الهدايةرٍ مرمقد شرط اإلعرابِ جواب، نحو  نِي " :عالىتقوِلهبِعفَات كـدأَه 

  .1"صراطًا سوِيا

وردتْ الجملةُ الفعليةُ في ألفاظ الهداية ): ال محلَّ لها من جواب القسم( الموقع الحادي والعشرون
والَّذين جاهـدوا فينـا   " :وذلك في قوِله تعالى ،ال محلَّ لها من اإلعرابِ جواب قسمٍ مرةً واحدةً

مهنيدها لَنلَنب2"س.  

 ةُ فـي  ): ال محلَّ لها من اإلعراب صلةُ الموصوِل( الثاني والعشرونالموقعتْ الجملةُ الفعليدرو
أو االسمي صلةَ الموصولِ  الحرفي الهداية اإلعرابِ ،ألفاظ نثمانيـاً   ،ال محلَّ لها م  وعشـرين

 يهـدي قُلْ هلْ من شركَائكُم من " :وذلك في قوِله تعالى ،أربعةُ مواضع منها في آية واحدة ،مرةً

 نأَفَم قلْحي لدهي قُلِ اللَّه قيإِلَى الْحدهلَا  ي نأَم عبتأَنْ ي قأَح قيإِلَى الْحهِدى إِلَّا أَنْ يدها  يفَم

 هداناوقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي " :وذلك في قوِله تعالى ،في آية واحدة ، وثالثة3ٌ"لَكُم كَيف تحكُمونَ

وقد تنوعـتْ أفعـاُل هـذه     .، والبقيةُ في آيات مختلفة4"ا اللَّههدانلَولَا أَنْ  لنهتديلهذَا وما كُنا 
 ي واللزومِالجملةالتعد الماضي والمضارعِ والمستقبِل ،بين أمثلتهـا   ،واختلفتْ أزمانُها بين نمو

الموصوِل االسمي تعالى :مع قولُه:" ينلَى الَّذةً إِلَّا علَكَبِير تإِنْ كَانوى اللَّهد5"ه.  

الموصوِل الحرفي ها معأمثلَت نتعالى :وم أَنْ " :قولُه كُملَيع نمي لِ اللَّهباكُمده   ـانلْإِيمل

ينقادص متهداكم(فجملةُ  ،6"إِنْ كُن(   اإلعرابِ صلة الموصوِل الحرفـي نال محلَّ لها م)7 )أن. 

                                                           

الجـدول فـي إعـراب القـرآن وصـرفه      : صافي، محمـود وينظر في إعرابِها، . 38:غافر: وينظر مثلها. 43:مريم 1
،ه8/305،12/249وبيان. 

 .7/3596م،الكري القرآنإعراب : وينظر في إعرابِها، ياقوت. 69: العنكبوت 2
 .5/2037م،الكري القرآنإعراب : ياقوت، محمود سليمان إعرابها،في ينظر و. 35:يونس 3
 .4/415الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها، فيينظر و. 43:األعراف 4
 .1/292الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 143: البقرة 5
 .17:الحجرات 6
 .13/298الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودينظر  7
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وقد احتملَتْ بعض أو الحرفي المواقعِ الوجهينِ معاً االسمي،  قوِلنحولَى  " :تعالى هع وا اللَّهركَبتل

  .1"وبشرِ الْمحِسنِين هداكُمما 

 :المواقع اإلعرابيةُ للجملة االسمية في ألفاظ الضالِل -�

 ،والنصـبِ  ،الرفـعِ  :انحصرت المواقع اإلعرابيةُ للجملة االسمية في ألفاظ الضالِل بين
   :على النحوِ االتي ،أربعةَ عشر موقعاًغت تلك المواقع وقد بل ،والجملة الّتي ال محّل لها ،والجزمِ

وردت الجملةُ االسميةُ في ألفاظ الضالِل في محـلِّ  ): في محلِّ رفعِ خبرِ المبتدأ ( الموقع األوُل
 .2"أُولَئك في ضلَالٍ بعيد" :تعالى هقوِل نحو ،رفعِ خبرِ المبتدأ مرتين

وردت الجملةُ االسميةُ في ألفاظ الضالِل في محلِّ ): محلِّ رفعِ خبرِ إن المخفّفةفي (الموقع الثاني 
 .3"كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍوإِنْ  " :وذلك في قوله تعالى ،رفعِ خبرِ إن المخفّفة مرةً واحدةً

سميةُ في ألفاظ الضالِل في محلِّ رفـعِ  وردت الجملةُ اال: )في محلِّ رفعِ معطوفةٌ( الموقع الثالثُ
إِنَّ الَّذين كَفَروا بعـد إِيمـانِهِم ثُـم ازدادوا    " :وذلك في قوله تعالى ،خبرِ معطوفةً مرةً واحدةً

 مهتبولَ تقْبت ا لَنالُّونَكُفْرالض مه كأُولَئ4"و.  

الرابع في محلِّ نصبِ مفعول ( الموقعالضالِل في محـلِّ  ): بِه ةُ في ألفاظت الجملةُ االسميدرو
عبادي هؤلَاِء أَم هم ضـلُّوا   أَأَنتم أَضلَلْتمفَيقُولُ " :نحو قوِله تعالى ،مرات خمس ،بِه مفعوٍلنصبِ 

   .5"السبِيلَ

                                                           

1 صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 27 :الحج : ،ـهوبيان هوينظـر مثلهـا  . 9/117الجدول في إعراب القرآن وصرف :
. 135:طـه . 58،76:مـريم . 24:الكهـف . 36:النحل. 43. 125، 17،90:األنعام. 88،137،168:النساء. 185 :البقرة
 .30:النجم. 17:محمد. 18:الزمر. 22 :القَصص. 41،63:النمل

: وينظـر مثلهـا  . 7/154الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 3: يمإبراه 2
 .75:مريم

 .14/244الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 2: الجمعة 3
 .2/244إعراب القرآن وصرفه وبيانه،الجدول في : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 90: آل عمران 4
: وينظر مثلهـا . 9/315الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 17: الفرقان 5

 .32: المطّففين. 26:القلم.27:الرعد. 42: الفرقان



145 

 الموقعثانٍ( الخامس ت ): في محلِّ نصبِ مفعوٍل بِهدرالضالِل فـي  و ةُ في ألفاظالجملةُ االسمي
قُلْ أَرأَيتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه ثُم " :وذلك في قوِله تعالى ،محلِّ نصبِ مفعوٍل بِه ثانٍ مرةً واحدةً

 بِه متلُّكَفَرأَض نم يدعقَاقٍ بي شف وه نم1"م.  

 الموقعالضالِل في محلِّ نصبِ ): حاٍلفي محلِّ نصبِ ( السادس ةُ في ألفاظت الجملةُ االسميدرو
 .2"وأَنا من الضالِّينقَالَ فَعلْتها إِذًا : "نحو قوِله تعالى ،حاٍل مرتينِ

 الموقعالسابع )الضالِل في محلِّ ): في محلِّ جزمِ جوابِ الشّرط ةُ في ألفاظت الجملةُ االسميدرو
 .3"ولَا يشقَى فَلَا يضلُّفَمنِ اتبع هداي " :جوابِ الشّرط مرتينِ، نحو قوِله تعالى جزمِ

 الموقع معطوفةٌ(الثامن :(  الضالِل ال محلَّ لها معطوفةً خمـس ةُ في ألفاظت الجملةُ االسميدرو
اتمر، تعالى نحو قوِله: " فِْسهني لدتها يمى فَإِندتنِ اهلَّفَمض نمو  كُملَيا عا أَنما وهلَيلُّ عضا يمفَإِن

  .4"بِوكيلٍ

 الموقعةٌ( التاسعةً سـبعاً  ): استئنافيالضالِل ال محلَّ لها استئنافي ةُ في ألفاظت الجملةُ االسميدرو
  .5"فَإِنَّ اللَّه يضلُّ من يشاُءأَفَمن زين لَه سوُء عمله فَرَآه حسنا " :تعالى هقوِل نحو ،وعشرين مرةً

 الموقع ة(العاشرـةً   ): تعليليالضالِل ال محلَّ لهـا تعليلي ةُ في ألفاظت الجملةُ االسميدرو أربـع 
اتتعالى ،مر قوِله نحو: " بر نهاإِنيركَث لَلْناسِ أَضالن ن6"م.  

                                                           

 .9/4193م،الكري القرآنإعراب : ياقوت، محمود سليمان إعرابها،في ينظر و إعرابها،في ينظر و. 52:فصلَت 1
آل : وينظر مثلها .10/62الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 20:الشعراء 2

 .164: عمران
: الزمر: وينظر مثلها .8/436الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 23:طه 3

 .12/185الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 37
 :وينظر مثلهـا  .6/210الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 108: يونس 4

 .27:ق. 41: الزمر. 92: النمل. 15: اإلسراء
 : وينظـر مثلهـا  .11/254الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانـه، : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 8: فاطر 5

. 17،42،44:الفرقـان . 12:الحج.18:إبراهيم. 14:الرعد.8،30: يوسف .179:األعراف.119:األنعام.108،198: البقرة
: القمـر . 4:محمـد . 32،46: األحقاف. 18:الشورى. 25،50:غافر .22:الزمر.24،47:ياسين.11:لقمان.50: القَصص

 .9:الملك. 47، 24
: وينظر مثلهـا  .7/198الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 36: إبراهيم 6

 .8: فاطر. 86:الشعراء. 38: مريم
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 الحاديالموقع القسمِ( عشر جواب :( الضالِل ال محلَّ لها جواب ةُ في ألفاظت الجملةُ االسميدرو
اتالقسمِ ثالثَ مر، تعالى نحو يمِ" :قوِلهالْقَد كلَالي ضلَف كإِن اللَّه1"قَالُوا ت.  

 الثانيالموقع عشر )ِالنداء جواب :( الضالِل ال محلَّ لها جواب ةُ في ألفاظت الجملةُ االسميدرو
 .2"فََآتهِم عذَابا ضعفًا من هؤلَاِء أَضلُّوناربنا " :تعالىنحو قوِله  ،النداء مرتينِ

 الثالثَ الموقعةُ في ): صلةُ الموصوِل( عشرت الجملةُ االسميدرالضالِل ال محلَّ لها صلةَ و ألفاظ
 .3"مبِينٍ هو في ضلَالٍفَستعلَمونَ من " :قوِله تعالى نحو ،ثالثَ مرات الموصوِل

  :المواقع اإلعرابيةُ للجملة الفعلية في ألفاظ الضالِل -�

الضالِل في محلِّ رفعِ  ألفاظوردت الجملةُ الفعليةُ في ): في محلِّ رفعِ خبرِ المبتدأ( الموقع األوُل
فَإِنما يضـلُّ   ضلَّفَمنِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه ومن " :قوِله تعالى نحو ،اتمر عشرخبرِ المبتدأ 

  .4"علَيها 

الضالِل في محلِّ رفـعِ   الفعليةُ في ألفاظ وردت الجملةُ): في محلِّ رفعِ خبرٍ ثانٍ( الموقع الثاني
بِه الَّـذين   يضلُّإِنما النِسيُء زِيادةٌ في الْكُفْرِ " :وذلك في قوِله تعالى ،للمبتدأ مرةً واحدةً خبرٍ ثانٍ

  .5" كَفَروا

ألفاظ الضالِل في محـلِّ رفـعِ   وردت الجملةُ الفعليةُ في ): في محلِّ رفعِ خبرِ إن( الموقع الثالثُ
اتستَّ مر خبرِ إن، تعالى نحو قوِله:" قَد بِيلِ اللَّهس نوا عدصوا وكَفَر ينلُّواإِنَّ الَّذ6"ض.  

                                                           

 :وينظـر مثلهـا   .7/63القرآن وصرفه وبيانـه،  الجدول في إعراب: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 95:يوسف 1
 .97: الشعراء. 54: األنبياء

الجدول في إعراب القـرآن وصـرفه   : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 61:األعراف :وينظر مثلها. 38: األعراف 2
،ه4/405،441وبيان. 

: القَصـص  :وينظر مثلهـا  .15/31وصرفه وبيانه،الجدول في إعراب القرآن : محمودإعرابها،في ينظر و. 29: الملك 3
 .40:الزخرف.85

 :وينظـر مثلهـا   .2/210الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 108:يونس 4
 .1،4:محمد. 41:الزمر .92:النمل. مكرر 17: الفرقان. 123: طه .15: اإلسراء. 38:األعراف

 .5/337الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 37:التوبة 5
. 119:األنعـام  :وينظر مثلها .2/158إعراب القرآن وبيانه،: الدرويش، محيي الدين إعرابها،في ينظر و. 167:النساء 6

 .8: فاطر. 36:إبراهيم. 27:الرعد. 149:األعراف
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الرابع الموقع )محلِّ رفعِ خبرِ أن الضالِل في محـلِّ رفـعِ   ): في ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو
ويهديه إِلَى عذَابِ  يضلُّهكُتب علَيه أَنه من تولَّاه فَأَنه " :وذلك في قوِله تعالى ،رةً واحدةًخبرِ أن م

  .1"السعيرِ

 الموقعمحلِّ رفعٍ معطوفةٌ( الخامس الضالِل في محلِّ رفـعٍ ): في ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو 
 .2"السبِيلَا فَأَضلُّوناوقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراَءنا "تعالى  هقوِل نحو ،مرتين معطوفةً

السادس محلِّ ( الموقع نصبِفي الضالِل في محـلِّ  ): مفعوٍل بِه ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو
 نصبِ مفعوٍل بِه أربعاتمر، تعالى نحو لُّواقَالُوا " :قوِلها  ضن3"ع.  

السابع ثانٍ( الموقع محلِّ نصبِ مفعوٍل بِه الضالِل في محلِّ ): في ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو
قَالَ يا هـارونُ مـا منعـك إِذْ رأَيـتهم     " :عالىتوذلك في قوِله  ،نصبِ مفعوٍل بِه ثانٍ مرةً واحدةً

وأعربها . وقد رأى فيها الدرويشُ مفعوالً بِه ثانياً لرأى القلبية أو حاالً بعد رأى البصرية .4"ضلُّوا
  .وأعربها صاحب المفصِل حاالً، وأعربها صاحب الجدوِل مفعوالً بِه ثانياً

 الموقعمحلِّ نصبِ حاٍل( الثامن الضالِل في محلِّ نصـبِ  ): في ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو
اتحاٍل ستَّ مر، تعالى نحو قوِله: " كُملُّونضي ابِ لَوتلِ الْكأَه نفَةٌ مطَائ تدـلُّونَ  وضـا يمإِلَّـا   و

  .5"أَنفُسهم وما يشعرونَ

                                                           

1 صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 4:الحج :،هوبيان ه9/85الجدول في إعراب القرآن وصرف. 
الجـدول فـي إعـراب القـرآن وصـرفه      : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 8:محمد :وينظر مثلها. 67:األحزاب 2

،ه11/194، 13/213وبيان. 
 :وينظر مثلها. 10/297ل لكتابِ اهللا المرتّـل، اإلعراب المفص: صالح، بهجت عبد الواحد إعرابها،في ينظر و. 74:غافر 3

 .24: نوح. 50: سبأ. 37: األعراف
 : صالح، بهجـت عبـد الواحـد   و .4/717إعراب القرآن وبيانه،: الدرويش، محيي الدين ينظر في إعرابها،و. 92: طه 4

 .8/411وصرفه وبيانه،الجدول في إعراب القرآن : صافي، محمودو. 7/143اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،
  .2/213الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 69: آل عمران 5
 .85،92:طه. 37:التوبة. 55:األعراف. 113:النساء إعرابها،في ينظر و 
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التاسع محلِّ نصبِ ( الموقع خبرِ فيالضـالِل فـي محـلِّ    ): كاد ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو
عن َآلهتنا لَولَا أَنْ صبرنا علَيها  لَيضلُّناإِنْ كَاد " :وذلك في قوِله تعالى ،نصبِ خبرِ كاد مرةً واحدةً

  .1"وسوف يعلَمونَ حين يرونَ الْعذَاب من أَضلُّ سبِيلًا

العاشر الموقع )محلِّ نصبِ نعت الضالِل في محلِّ نصـبِ  ):في ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو
وأَما الَّذين كَفَروا فَيقُولُونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهـذَا مثَلًـا   " :وذلك في قوِله تعالى ،نعت مرةً واحدةً

، وقد رأى الدرويشُ فيها نعتاً أو جملةً 2"بِه كَثيرا ويهدي بِه كَثيرا وما يضلُّ بِه إِلَّا الْفَاسقين يضلُّ
  .مستأنفةً

الحادي عشر محلِّ نصبِ معطوفةٌ( الموقع الضالِل معطوفةً ): في ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو
عنهم ما كَـانوا   وضلَّانظُر كَيف كَذَبوا علَى أَنفُِسهِم " :تعالى  قوِلهنحو  ،في محلِّ نصبٍ مرتينِ

 .3"يفْترونَ

الثاني عشر الموقع )إليه مضاف محلِّ جر الضالِل في محلِّ ): في ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو
إليه مضاف ةً واحدةً جرتعالى ،مر في قوِله ذَا " :وذلكقَالُوا أَئاولَلْنلْـقٍ   ضي خا لَفنضِ أَئي الْأَرف

  .4"جديد بلْ هم بِلقَاِء ربهِم كَافرونَ

 الثالثَالموقع عشر ) محلِّ جر فينعت :(  الضالِل في محلِّ جـر ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو
  .5"ربي ولَا ينسى لَا يضلُّقَالَ علْمها عند ربي في كتابٍ : "قوِله تعالى نحو ،نعت مرتين

                                                           

 .8/130لكتابِ اهللا المرتّل،اإلعراب المفصل : صالح، بهجت عبد الواحدوينظر في إعرابِها،. 42:الفرقان 1
 .1/77إعراب القرآن وبيانه،: الدرويش، محيي الدين إعرابها،في ينظر و. 26: البقرة 2
. 48:اإلسـراء  :وينظر مثلهـا . 2/345إعراب القرآن وبيانه،: الدرويش، محيي الدين إعرابها،في ينظر و. 24: األنعام 3
 .8/60اب القرآن وصرفه وبيانه،الجدول في إعر: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و
 .11/107الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 10: السجدة 4
ينظر و. 77: المائدة :وينظر مثلها. 4/687إعراب القرآن وبيانه،: الدرويش، محيي الدينإعرابها، في ينظر و. 52:طه 5

 .3/116اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالح، بهجت عبد الواحد إعرابها،في 
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 الموقعالرابع  عشر)محلِّ جر الضالِل معطوفةً في ): معطوفةٌ في ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو
اتمر خمس محلِّ جر، تعالى نحو ا " :قوِلهنعزنوا وملفَع كُمانهروا باتا ها فَقُلْنهِيدش ةكُلِّ أُم نم

و لَّهل قلَّأَنَّ الْحونَ ضرفْتوا يا كَانم مهن1"ع.  

 الموقعالخامس عشر )الضـالِل   ): في محلِّ جزمِ جوابِ الشّرط ةُ في ألفـاظت الجملةُ الفعليدرو
ومن يتبدلِ الْكُفْر بِالْإِيمان " :قوِله تعالى نحو ،عشر مرات جوابِ الشّرطمعطوفةً في محلِّ جزمِ 

  .2"فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِ

 الموقعالسادس  الضالِل معطوفةً): معطوفةٌ(عشر ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرال محلَّ لهـا   ،و
نرى معكُم شفَعاَءكُم الَّذين زعمتم أَنهـم فـيكُم   " :قوِله تعالى نحو ،من اإلعرابِ سبع عشر مرةً

 كُمنيب قَطَّعت كَاُء لَقَدرلَّشضونَ ومعزت متا كُنم كُمن3"ع.  

 الموقعالسابع ةٌ(عشرالضالِل ): استئنافي ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرةًواستئنافي،  نال محلَّ لها م
  .4"فرعونُ قَومه وما هدى وأَضلَّ" :نحو قوِله تعالى ،عشر مرةًتسع اإلعرابِ 

 الموقعالثامن ةٌ( عشرةٌ): اعتراضيالضالِل اعتراضي ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرال محلَّ لها  ،و
، وقد عـدها بعـض   5"إِلَّا الْمجرِمونَما أَضلَّنا و" :قوِله تعالى وذلك في ،مرةً واحدةًمن اإلعرابِ 

  .6النحاة جملةً معطوفةً على القسمِ

                                                           

 :وينظر مثلهـا  .10/291الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 75:القصص 1
 . مكرر 85: طه. مكرر 77: المائدة

، 116 :النساء :وينظر مثلها. 1/188م،الكري القرآنإعراب : ياقوت، محمود سليمانإعرابها، في ينظر و. 108: البقرة 2
 .1:الممتحنة. 41: الزمر. 50:سبأ. 36: األحزاب .15:اإلسراء .108:يونس. 12: المائدة. 136

: وينظـر مثلهـا  .4/226الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانـه، : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 94:األنعام 3
. 97: اإلسـراء .87،93:النحـل  .27:إبـراهيم . 21:هـود . 30:يونس. 115:التوبة. 178، 53:األعراف. 119:النساء
 .23:الجاثية. 48: فصلَت. 33:غافر .23:الزمر. 85:طه. 17:الكهف

: البقرة :وينظر مثلها. 8/400الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 79:طه 4
 .36: الزمر. 52:طه. 33:الرعد .4:إبراهيم. 37:التوبة. 186:األعراف .24،56،140: األنعام .88،143: النساء. 26

 .31:المدثر .28:األحقاف .44،46:الشّورى .34،74:غافر
 .10/94ه وبيانه،الجدول في إعراب القرآن وصرف: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 99:الشعراء 5
 .7/3340م،الكري القرآنإعراب : ياقوت، محمود سليمانينظر  6
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 الموقعالتاسع جازمٍ( عشر غير شرط جواب(:   الضالِل جـواب ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو
أَكْثَـر مـن    وإِنْ تطع" :نحو قوِله تعالى ،مرات أربعال محلَّ لها من اإلعرابِ  ،شرط غير جازمٍ

  .1"عن سبِيلِ اللَّه يضلُّوكفي الْأَرضِ 

 القسمِ( العشرونالموقع القسمِ ): جواب الضالِل جواب ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدررِ  ووالمقـد
  .2"قَبلَهم أَكْثَر الْأَولين ضلَّولَقَد " :نحو قوِله تعالى ،لها من اإلعرابِ أربع مرات، ال محلَّ أحيانا

الموقع العشرونالحادي و )أو االسمي صلةُ الموصوِل الحرفي :( ةُ في ألفاظت الجملةُ الفعليدرو
 الضالِل صلةَ الموصوِل الحرفياإلعرابِ ،أو االسمي نةً ال محلَّ لها ممر ستّاً وعشرين،   نحـو

إِذَا اهتديتم إِلَى اللَّه مرجِعكُم ضلَّ يا أَيها الَّذين َآمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من " :قوِله تعالى
  .3"جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

  اقع اإلعرابيةُ لشبه الجملةالمو :بعاًسا

ولـم يـرد مـن     ،اقتصرت أشباه الجمِل في ألفاظ الهداية والضالِل على الجار والمجرورِ
يشـير إلـى    أو مـا  ،أو ما يشبهه ،ال بد من تعلّقها بالفعِل" :وأشباه الجمِل .الظروف شيء فيها

ةًوقد شغلتْ أشباه الجمِل . 4"معناهةً عدإعرابي والضالِل مواقع الهداية في ألفاظ.   

�- الهداية في ألفاظ الجملة ةُ لشبهاإلعرابي المواقع.  

ورد شبه الجملة من الجار والمجرورِ في ألفاظ الهداية متعلّقـاً بمحـذوف   ): خبر( الموقع األوُل
  .5"من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ علَى هدىأُولَئك " :تعالى نحو قوِله ،الخبرِ مرتينِ

                                                           

 :وينظـر مثلهـا   .4/263الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 116:األنعام 1
 .27:نوح. 67: اإلسراء. 39:األنعام

 :وينظر مثلهـا  .12/65الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 71:الصافات 2
 .2:النجم. 29الفرقان .62:ياسين

وينظـر   .10/149اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّـل، : صالح، بهجت عبد الواحد إعرابها،في ينظر و. 105: المائدة 3
. 115 :التوبـة . 117،125،144: األنعـام . 176، 113، 88، 60، 44: النسـاء . 69:عمـران  آل. 282:البقرة :مثلها

 :الزمر. مكرر 26 :ص. 6 :لقمان. 29: الروم. 9:الحج. 104:الكهف. 125، 37، 25: النحل. 30: إبراهيم. 88:يونس
 .7: القلم .30: النجم. 29: فصلَت. 8
 .2/433مغني اللبيب،: ابن هشامينظر  4
 .5: لقمان :وينظر مثلها.1/39إعراب القرآن وبيانه،: الدرويش، محيي الدين إعرابها،في ينظر و. 5: البقرة 5
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ورد شبه الجملة من الجار والمجرورِ في ألفاظ الهداية متعلّقاً بخبرِ إن ): إنخبر ( الموقع الثاني
لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكًا هم ناسكُوه فَلَا ينازِعنك في الْأَمرِ وادع إِلَى ربك " :تعالى نحو قوِله مرتينِ، 

 كىإِندلَى هيمٍ لَعقتس1"م. 

فـي محـلِّ   ورد شبه الجملة من الجار والمجرورِ في ألفاظ الهدايـة  ): كانخبر ( الموقع الثالثُ
 .2"علَى الْهدىأَرأَيت إِنْ كَانَ " :قوِله تعالى نحو ،مرتينِ كاننصبِ خبرِ 

الرابع الموقع ) خبرما العاملةُ عمَل ليس :(    والمجـرورِ فـي ألفـاظ الجار نم الجملة شبه درو
ومـا  " :وذلك في قوِله تعالى ،الهداية متعلّقاً بمحذوف خبرِ ما النافية العاملة عمَل ليس مرةً واحدةً

   .3"من الْمهتدينأَنا 

الخامس الموقع ) ومجرور متعلّقٌ بحالجار :(  والمجرورِ في ألفـاظ الجار نم الجملة شبه درو
مـن عنـده    بِالْهدىوقَالَ موسى ربي أَعلَم بِمن جاَء " :تعالىقوِله  نحوالهداية متعلّقاً بحاٍل مرتينِ، 

، فشبه الجملة من الجـار والمجـرورِ متعلّـقٌ    4"ومن تكُونُ لَه عاقبةُ الدارِ إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ
 .5بحاٍل

السادس متعلّقٌ بنعت( الموقع :( نم الجملة شبه درمتعلّقـاً   و الهدايـة والمجرورِ في ألفاظ الجار
 بمحذوفةً واحدةً نعتتعالى ،مر في قوِله وذلك: "  يـهزِلَ في أُنانَ الَّذضمر رهى   القـرآن شـده

 اتنيباسِ ولنىلدالْه نم قَانالْفُر6"و.  

                                                           

1 صـافي، محمـود  وينظر في إعرابِها،. 24:سبأ :وينظر مثلها. 67:الحج :      هالجـدول فـي إعـراب القـرآن وصـرف
،ه11/220، 9/143وبيان. 

، 10/5136 ،وبيانـه  القـرآن إعراب : الدرويش، محيي الدينوينظر في إعرابِها، 18:التوبة :وينظر مثلها. 11:العلق 2
3/191. 
 .4/164الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمودوينظر في إعرابِها،. 56: األنعام 3
 .28: الفتح :وينظر مثلها. 37:القَصص 4
 .8/400اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالح، بهجت عبد الواحدينظر  5
 .1/237اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالح، بهجت عبد الواحدوينظر في إعرابِها، . 185:البقرة 6
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السادس متعلّقٌ بالفعل( الموقع :( شبه درمتعلّقـاً  و الهداية والمجرورِ في ألفاظ الجار نم الجملة
ستَّ عشر ةً بالفعِل السابقِ  لهمر، تعالى نحو لَالَةَ " :قوِلها الضورتاش ينالَّذ كىأُولَئد1"بِالْه. 

   .المواقع اإلعرابيةُ لشبه الجملة في ألفاظ الضالِل -�

ورد شبه الجملة من الجار والمجرورِ في ألفاظ الضالِل متعلّقاً بمحـذوف  ): خبر(الموقع األوُل 
  .2"الضالِّين من وأَنا إِذًا فَعلْتها قَالَ" :قوِله تعالى نحو، عشرةَ مرةً ثالثَالخبرِ 

ورد شبه الجملة من الجار والمجرورِ في ألفاظ الضالِل متعلّقاً بمحذوف ): خبر إن( الموقع الثاني
 خبرِ إنسبع  ،اتمرتعالى نحو ا إِنَّ: "قوِلهاني أَبلَالٍ لَفبِينٍ ض3"م.  

ورد شبه الجملة من الجار والمجرورِ في ألفـاظ الضـالِل متعلّقـاً    ): خبر كان( الموقع الثالثُ
 خبرِ كان بمحذوفتسع  ،اتمرتعالى نحو إِنْ: "قوِلهو متكُن نم هلقَب نلَم الِّين4"الض.  

الرابع الموقع )والمجرورِ في ): ثانٍ مفعوٌل بِه الجار نم الجملة شبه درالضالِل متعلّقـاً  و ألفاظ
مفعوٍل بِه ثالثَ ثانٍ بمحذوف اتمر، قوِل نحوتعالى ه: "لْ أَلَمعجي مهدي كَييلٍ فلض5"ت. 

                                                           

 :وينظـر مثلهـا   .1/54الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانـه، : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 16:البقرة 1
 .9:الصف .17:فصلَت .32:سبأ. 56،85:القَصص. 57:الكهف. 33:التوبة. 193،198:األعراف. 71،117، 35:األنعام

 .7: القلم.125: النحل .24:الزخرف
: وينظر مثلهـا  .10/62الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانـه، : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 20:الشعراء 2

. 32:األحقـاف  .25،50:غـافر  .22: الزمـر . 47 :ياسين. 11:لقمان.85:القَصص. 38:مريم .3: إبراهيم. 14: الرعد
 .29، 9: الملك

: وينظـر مثلهـا   .6/385الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 8: يوسف 3
 . 47، 24: القمر. 18: الشورى. 24: ياسين. 24: سبأ .95: يوسف

 آلينظـر  و .1/413الجدول في إعراب القرآن وصـرفه وبيانـه،  : صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 198: البقرة 4
 .2: الجمعة.27: ق. 4: الزخرف. 97، 86: الشعراء. 54: األنبياء. 75: مريم. 164: عمران

. 74: األنعـام : وينظـر مثلهـا    .12/509اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالح إعرابها،في ينظر و. 2: الفيل 5
 .30: يوسف



153 

الخامس حال( الموقع :( الضالِل متعلّقاً بمحذوف والمجرورِ في ألفاظ الجار نم الجملة شبه درو
فشبه الجملة جـار   .1"مبِينٍ في ضلَالٍقَالَ الْملَأُ من قَومه إِنا لَنراك " :تعالىقوِله  نحو، حاٍل مرتينِ

التقدير ،متعلّقٌ بحاٍل محذوفة كائناً في ضالٍل مبينٍ أو ضاالً: ومجرور 2نراك  

 الموقعالضـالِل   ):متعلّقٌ باسمِ الفاعِل( السادس والمجرورِ في ألفاظ الجار نم الجملة شبه درو
ومـا أَنـت بِهـادي    " :تعالى قوِله نحوضمينه معنى صارف مرتينِ، بت) هاد(متعلّقاً باسمِ الفاعِل 

  .3" عن ضلَالَتهِمالْعميِ 

والضالِل : وخالصةُ القوِل في هذا المبحث الهداية أللفاظ ةاإلعرابي واألوجه المواقع أن
لم يرِد فـي  فالمصدر الصريح  ،على اختالف صيغها، جاءت متنوعة مختلفة الكريم القرآنفي 

مواقع إعرابيةً  صادرألفاظ الهداية، في حين ظهر بصورٍ مختلفة في ألفاظ الضالِل،احتلّتْ هذه الم
المصدر المؤوُل  .ولم يرِد في ألفاظ الضالِل ،ظ الهدايةافقد ورد في ألف  أما اسم المصدر .مختلفةً
 دروالضالِل واقتصرت حروفُو في الهدايةعلى  ه المصدرية في الهداية )أن، في حينِ ) ما ،أن

حضورها كان لها المشتقات .)أن، وأن، ولو(على الضالِل اقتصرت الحروف المصدريةُ في ألفاظ
 .وشغلت مواقع إعرابية عدة ،ا اسم الفاعِل واسم التفضيِل في ألفاظ الهداية والضالِلمنه وردإذْ 

    الهدايـة حضورها كبيراً فـي ألفـاظ الجملة كذلك كان ة، وشبهة والفعليالجملةُ بنوعيها االسمي
   .وتعددتْ مواقعها اإلعرابيةُ ،ِلوالضال

 والشعراوي القرطبي على تفسيري بظالِله لقِ اإلعرابي كثيراًلم     الهدايـة فـي ألفـاظ
ووقوفها عند قضايا لغوية أسـهمت فـي    ،استخدامهما ألدوات النحوِ، فعلى الرغمِ من والضالِل

 .إال أنّّهما لم يقفا عند اإلعرابِ وقضاياه طـويالً ، وخاصة القرطبي ،تقريبِ المعنى من األذهانِ
ـ    .4"غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضـالِّين : "ففي تفسير القرطبي لقوِله تعالى  دوقَـفَ القرطبـي عنَ

                                                           

 .74: األنعام: وينظر مثلها. 60: األعراف 1
  .3/445اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا المرتّل،: صالح، بهجت عبد الواحد ينظر ، 2
: الـروم ينظر و .10/209الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،: صافي، محمود إعرابها،في ينظر و. 81: النمل 3

53. 
 .7: الفاتحة 4
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، عن معنى الضالِل في كالمِ العـربِ ثم تحدثَ . المنافقينالنصارى، و :الت معنى الضالّيناحتما
  .1ولكنّه لم يشر إلى إعرابِها

 .2"ذَلك الْكتاب لَا ريب فيـه هـدى للْمتقـين   : "والقرطبي نفسه في تفسيرِه لقوِله تعالى
 ى( أعربده فيه (فقاَل: " وارتفع)ىده (على االبتداء والخبر ،)أن اسـتوفى   3)فيه بعـد وذلَك ،

 نالهدى م معانيجميعِ نواحيه.  

فلم يتطـرقْ   .4"غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين: "أما الشعراوي في تفسيرِه لقوِله تعالى
دون  ،إلى اإلعرابِ قطعياً ولكنّه لجاَ إلى التفريقِ  لغوياً بين الضالِّ والمضلِّ وداللة كلٍّ منهمـا 

  .وكذلك فعَل في تفسيره لغيرها من اآليات، 5غويةاإلشارة إلى البنية الل

   

                                                           

1 232-1/231،الجامع ألحكام القرآن:  ينظر القرطبي. 
 .2: البقرة 2
3 1/247الجامع ألحكام القرآن، : ينظر القرطبي. 
 .7: الفاتحة 4
 .1/90تفسير الشعراوي،: الشعراويينظر  5
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  الفصُل الثالثُ

  والضالِل ةالهداي في ألفاظ ةُالداللي الدراسةُ
  

  .والضالِل ةالهداي في ألفاظ ةٌلفظيداللية قضايا  :المبحثُ األوُل

  .والضالِل ةالهداي لفظية في ألفاظ اللية غيرقضايا د :الثاني المبحثُ
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  الثالث الفصل
  في ألفاظ الهداية والضاللالدراسة الداللية 

وهي المعنى المعبر عنه، . 1اللغةُ كائن حي، تنمو وتتطور، تتجدد وترتقي، وتحيا وتموت
بِه رواللفظُ المعب، عن ذلك الناجِم هفعل ورد ،رِ لهبعدماغِ الشخصِ الم نم العبارة وقـد  . 2وموقع

أما علم الداللة . والنحوية، والداللية ،تنوعت علومها، وتعددت مستوياتُها ؛ الصرفية، والصوتية
، وتعرفُ الداللـةُ  3حدثُها ظهوراً فهو فرعٌ من فروعِ علمِ اللغة، وهو قمةُ الدراسات اللغوية، وأ

فاللغةُ حشد من الرموزِ ال  ،المعنى المصاحب للفظ: ؛ أي4"العلم الّذي يعنى بدراسة المعنى: "بأنّها
   .5قيمةَ لها بمفردها، وإنّما قيمتُها أن تكون لمعانٍ أو مسميات معروفة ومنظومة على نحوٍ معينٍ

مائة وستّة مواضع، ووردت ألفاظُ الضالِل الكريمِ في ثالث القرآنية في وردت ألفاظُ الهدا
 في مائةالباحثُ في ثناياها  وواحد دموضعاً، وج إلى ما سـبقَ مـن القضـايا     إضافةً-وتسعين

ةوالنحوي ةكثيراً -الصرفي التّي تستحقُّ الدرس ةالليالقضايا الد نوقفَ ؛ فم قدالد الباحثُ عند اللة
األلفاظ لتلك ةوالنحوي ةوالصرفي ةوالسياقي ةل عناوينَها إال في المستويين  ،المعجمييفص لم ولكنّه

 أو انعكاس فهو امتداد بالجديد المستويات فيها، وهذا ليس وذلك لتداخِل بقية ،والسياقي المعجمي
؛ فأصواتُ اللغة مثالً تتـأثّر بالصـيغِ ، والعكـس صـحيح،     توياتشابك العامِ بين تلك المسللت

بالمعنى، كذلك هناك تبادٌل مطّرد بـين الصـرف    -غالباً -والصوتُ والصيغةُ كالهما يتأثران
  .6والنحوِ

ـ   اظ الهدايـة  وقد رأى الباحثُ أن يبدَأ فصلّه الثالثَ بجدولة يوضح من خالِلها نسـبةَ ألف
ة والضالِل في ورسوماً بيانيةً تفصيليةً أللفاظ الهداي وأشكاالً أخرى،ض جداوَل ِل، ثم عروالضال

ثنايا هذا البحث.  
                                                           

  .12.القاهرة .اللغة العربية كائن حي: زيدان، جرجيينظر 1 
  .3م،1999. حجاوي/ النصرمطبعة : نابلس. اللغةُ و الحواس: جبر، يحيىينظر  2
  .291 .دار النهضة العربية :بيروت. علم اللغة مقدمة للقارِئ العربي: السعران، محمودينظر  3
  .11 م،1998. عالم الكتب: القاهرة. 5ط. علم الداللة: مختار أحمدعمر،  4
  .26،م1999. حجاوي/ مطبعة النصر: نابلس. اللغةُ و الحواس: جبر، يحيىينظر  5
  .44م،1998.عالم الكتب: القاهرة.مختار عمر أحمدترجمة  .أسس علم اللغة: ماريويايينظر  6
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  .الكريم القرآنألفاظُ الهداية والضالِل في 

  الكريم القرآنألفاظُ الهداية والضالِل في 
306  الكريم القرآنمجموع ألفاظُ الهداية في 

191  الكريمِ القرآنمجموع ألفاظُ الضالِل في 

  التمثيُل البياني أللفاظ الهداية والضالِل

  .التمثيُل النسبي أللفاظ الهداية والضالِل

    علـى ألفـاظ الهدايـة زيادةُ ألفاظ ،ةخالِل الجدوِل السابقِ ، والرسومِِ البياني نم حتتّض
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 :"سورة البقرة في قوِله تعـالى  الموجهة للناسِ كافةً، فبعد أن خص اُهللا الهدايةَ بالمتّقين في صدرِ

ينقتلْمى لدتعالى1"ه قولُه اسِ" :، جاءلنى لدعـاً، ، جاعالً الهدايةَ للناسِ جمي2"ه    فـي حـين أن
،معانيه دظ الضالَل على تعدنةمعي رأى الباحـثُ   .لَّ مخصوصاً بفئات وقد أن   زيـادةَ الهدايـة 

المستقيمِ، فعـدد  نحو الطريقِ الصحيحِ، والصراط إشارةً واضحةً إلى ظهورِ نورِ الحقِّ، وتوجهاً 
الضالّين لعدد بالنسبة دائمة في زيادة المهتدين.      

   

                                                           

  .2: البقرة 1
  .185: البقرة 2
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  والضالِل الهداية في ألفاظ ةٌلفظيداللية قضايا : المبحثُ األوُل

  أللفاظ الهداية والضالِل والسياقيةُ المعجميةُ اللةُالد: أوالً

 ي كلُّ كلمةتؤد وفيه ،بالنظامِ النحوي ةخاص ةلغوي ها ببعض بقوانينترتبط الكلمات بعض
) الـدالّ (وحدانيةَ المعنى، وثبوتَ العالقـة بـين الكلمـة     تمثُِّل الداللةُ المعجميةُ. 1وظيفةً معينةً

فكلُّ لفظ يقابلُه معنًى مركزي، ولكلِّ كلمة مدلوٌل موجود في حياتنا تشير  )المدلول(والمسمى بها 
نُهالكلمةُ وتعي هذه أو مـا   . 2إليه والمالبسـات الظروف نم ةُ فهي الّتي تستمدا الداللةُ السياقيأم

تها الداللية على الوجه األكمِل إال ن الكلمةَ المفردةَ ال تنجز مهم، إذْ إ3يسمي أحيانا بسياقِ  الكالمِ
فيه السياقَ الّذي ترِد 4ضمن.  

  مفهوم الهدى لغةً واصطالحاً -�

هديتُه الطريقَ :بمعنى اإلرشاد، نحو: ؛ األوُل5الهاء والداُل والحرفُ المعتلُّ أصالن: هدى
هدألرش متُهتقد ى. هدايةً، أيدواله :اللَةالفُ الضةُ، وهي: والثاني. العصا: والهاديةُ. خما : الهدي

ةإلى ذي مود ن لَطَفتَ ميدى. َأههدوالم :ى عليهالطبقُ تُهد .والهدي:العروس . يـدمـا  : واله
ضد الضالِل وهو الرشـاد  : والهدى بضم الهاء وفتحِ الدال. 6ُأهدي من النَّعمِ إلى الحرمِ قربةً هللا

. 8النّهـار  : والهـدى . 7أي أرشَـده ) هدى وهدياً وهدايةً وهديةً(وهداه اُهللا للدينِ يهديه . اللَةُوالد
الهادي، والطريقُ يسـمى  : الطاعةُ والورعُ ، والهدى: إخراج شيء إلى شيء، والهدى: والهدى

                                                           

  .48م،1993.مكتبة األنجلو المصرية: مصر. 7ط .داللةُ األلفاظ: أنيس، إبراهيمينظر  1
دار األمـل للنشـر   : األردن. 1ط. تقـديم علـي الحمـد   . علم الداللة التطبيقي في التراث العربـي : نهر، هاديينظر  2

 .217 -216 م،2007.والتوزيع
  .51 ،داللةُ األلفاظ: أنيس، إبراهيمينظر  3
 .263 ،علم الداللة التطبيقي في التراث العربي: نهر، هاديينظر  4
: القاهرة.هارون السالم محمدتحقيق عبد . مج 6معجم مقاييس اللغة،: بن فارس بن زكريا أحمدابن فارس، أبو الحسين  5

 .6/42م،1979دار الفكر 
 .43-6/42، معجم مقاييس اللغة :ابن فارسينظر  6
 . هدى/  تاج العروس: الزبيديو. هدى/ لسان العرب: ابن منظورينظر  7
 .هدى/  تاج العروس: الزبيديو. هدى/ لسان العرب: ابن منظورينظر  8
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دى1ه .يدمِ: والهالنّع إلى مكّةَ من يلوقي.ما أهد :يدواله يداله : يأتي القوم ةُل ذو الحرمالرج
  جـار فهو فإذا أخذَ العهد ،يهد ،أو يأخذْ العهد رجي ما لم بهم، أو يأخذُ منهم عهداً، فهو يستجير

 م2لَه.  

  : 3هلإلنسانِ على أربعة أوج -عز وجلَّ-وقد بين الراغب األصفهاني أن هدايةَ اِهللا 

الهدايةُ الّتي عم بجِنسها كلَّ مكلَّف من العقِل والفطنَة والمعارِف الضرورية الّتي أعم منها : األول
  .4"ربنا الّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلَقَه ثم هدى: "كلَّ شيء بقدرٍ فيه حسب احتماِله، كما قاَل تعالى

ونحوِ ذلك، وهو  القرآنَل للناسِ بدعاِئه إياهم على ألسنَة األنبياء وإنزاِل الهدايةُ التي جع: الثاني
  .5"َجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا: " المقصود بقوِله تعالى

تـدوا زادهـم   والّذين اه: "التوفيقُ الّذي يختص بِه من اهتَدى، وهو المعني بقوِله تعالى: الثالث

ىد6"ه .ِلهوقَو" :هقَلْب دهباِهللا ي نؤمي نم7"و.  

  .8"وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا: "الهدايةُ في اآلخرة إلى الجنّة، وهو المعني بقوِله: الرابع

واحدةٌ قبَل الثانية وهكذا، واإلنسان ال يقـدر أن  وهذه الهداياتُ األربع مترتِّبةٌ؛ ال تحصُل 
  . 9دون سائرِ أنواعِ الهدايات) أي الوجه الثاني(يهدي أحداً إال بالدعاء وتعريف الطرقِ  

  

                                                           

  .هدى/ لعربلسان ا: ابن منظورينظر  1
  .هدى/ لسان العرب: ابن منظورينظر 2 
3 2/700المفردات في غريب القرآن،: الراغب األصفهاني. 
 .50: طه 4

  . 73: األنبياء 5
  .17: محمد 6
 .11:التغابن 7

  .43: األعراف 8
  . 701-2/700المفردات في غريب القرآن،: الراغب األصفهانيينظر  9
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الكريمِ، وجاءت على عدة وجوه رآهـا العسـكري    القرآنوقَد تعددتْ معاني الهدى في 
، اتّفقا في بعضِ الوجوه، واختلفـا فـي   2آها الدامغاني ستّةَ عشر وجهاً، فيما ر1اثني عشر وجهاً

البيان، والطريقُ أو دين اإلسالمِ، واإليمـان، والرشـد، والـدعاء أو الـداعي،     : بعضها، وهي
ان ، واالستن�، وأمر محمد القرآنوالمعرِفَةُ، واإللهام، واإلصالح، والتوحيد، والرسُل والكتُب، و

ةإلى الحج ةالهداي واللطفُ، وعدم ،ةالمعصي واالسترجاعُ  عند ،بسنَنِ الماضين .  

كلِّ معنى المعنـى    ،وقد اكتفى الباحثُ بعرضِ آيتينِ عند بجمع اآلراء التي تـدعم وقام
ـ  : وتؤكِّده من المفسرين والمعربين األوائِل للقرآنِ الكريمِ، أمثاَل ، القـرآن رابِ النحاسِ فـي إع

فـي كشّـافه،    وإعرابِـه، والزمخشـري   القرآنني ، والزجاج في معاالقرآنوالفراء في معاني 
 والشعراوي في تفسيريهما -محوري الدراسة  -والقرطبي.  

  : أما المعاني المختلفة للهدى فكانت على النحوِ اآلتي

: ، وقوِله تعالى5على بيانٍ: ، أي4"علَى هدى من ربهِـم أُولئك : "قوِله تعالى نحو ،3)البيان(:األول
، 8"بينا لهم الهدى والضـاللَ : "، قال القرطبي فيها7بينا لَهم : أي 6"وأماْ ثَمود فَهديناهم: "تعالى

  .9"دلَلْناهم على مذهبِ الخيرِ ومذهبِ الشر: "وقال الفراء في تفسيرها

                                                           

حقّقـه محمـد    تصـحيح الوجـوه والنظـائر،   ): أبو هالل العسـكري (الحسن بن عبد اهللا بن سعيد  العسكري،ينظر  1
  .497م،2007.مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة.1ط.عثمان

تحقيق عبد العزيز  ).إصالح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم(قاموس القرآن أو : ينظر الدامغاني،الحسين بن محمد  2
 .473،م1980. دار العلم للماليين: بيروت.2ط. سيد األهل

 م،إبـراهي   تحقق محمد أبو الفضل. 3ط. مج4البرهان في علوم القرآن، :الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا ينظر  3
  .1/103م،1984.مكتبة دار التراث: القاهرة

  . 5:.البقرة 4
5 و .497تصحيح الوجوه والنظائر، :ينظر العسكري473 إصالح الوجوه والنظائر،: الدامغاني.  
  . 17:فصلَت 6
7 497تصحيح الوجوه والنظائر، :ينظر العسكري.  
8 18/404،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي. 

 . 3/15معاني القرآن،: الفراء 9
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  علـى  : أي 2"إنك لَعلَـى هـدى مسـتقيمٍ   " :قوِله تعالى نحو، 1)ريقُ أو دين اإلسالمِالط( :الثاني
3طريقٍ  قويمٍ هو اإلسالم   اآليـة في تفسـيرِ هـذه قاَل القرطبي ،" :    ديـن قـويمٍ ال اعوجـاج  

تعالى. 4"فيه ى" :وقوِلهداله ى اِهللا هود5"قُلْ إنَّ ه السبيُل سـلوكَها  : أي اُهللا هو السبيُل الذي أمر

  .6هو السبيُل المرضي، ومعناه اإلسالم أيضاً

 ويزِيـد اهللاُ : "، وقوِله تعالى9مؤمنون: أي 8"إننا لَمهتـدونَ ": قوِله تعالى نحو ،7)اإليمان( :الثالثُ

 ىـدوا هدتاه ني10"الّذ أي :الذين 11آمنوا إيماناً  يزيد ، تعالىوقوِله" :    ـنع ناكُمدـدص حـنأن
"الهدى

12 .  

، وقوِلـه  15مرشـد : ، أي14"إنما أنت منذر ولكُلِّ قومٍ هاد: "قوِله تعالى نحو ،13)الرشد( :الرابع
  .18، أو من يرشدني للطريقِ 17رشداً: أي 16"أو أجِد على النارِ هدى" :تعالى

                                                           

 .1/103البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  1
 . 67:الحج 2
 .498تصحيح الوجوه والنظائر، ):هاللأبو (العسكري ينظر  3
4 14/113،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي.  
 .120 :البقرة 5
 . 498تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  6
 .1/103البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  7

  .49:الزخرف 8
 .498تصحيح الوجوه والنظائر،): أبو هالل(العسكري ينظر  9

 .76:مريم 10

  .473 إصالح الوجوه والنظائر، :الدامغانيينظر  11
 . 32:سبأ 12

.  474 إصـالح الوجـوه والنظـائر،    :الـدامغاني و.  498تصحيح الوجوه والنظـائر،  ):أبو هالل(العسكري ينظر  13
 .1/103البرهان في علوم القرآن،: الزركشيو

  . 7:الرعد 14
 .498تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  15
 .10: طه 16
  . 498تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  17
 .474 إصالح الوجوه والنظائر، :الدامغانيينظر  18
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. 3يدعون: أي 2"وممن خلَقْناْ أمةٌ يهدونَ بـالحق : "قوِله تعالى نحو ،1)الدعاء أو الداعي( :الخامس
فدلَّ اُهللا عز وجلَّ بهذه اآلية أنّه ال تخلو الدنيا : "قال النحاس في شرحِ إعرابِ هذه اآلية. 3يدعون

وجعلْنا منهم أئمةً يهـدونَ  : "قوِله تعالىو. 4"الدنيا في وقت من األوقات من داعٍ  يدعو إلى الحقِّ

  . 7، أو يدعون الخلقَ إلى طاعتنا 6يدعون: أي 5"بأمرِنا

نكِّروا لَها عرشها ننظُر أَتهتدي أم تكونُ مـن الّـذين ال   : "قوِله تعالى نحو ،8)المعرفَةُ( :السادس

أتهتدي : أحدهما: رأى النحاس في معناها قولين. 10الّذين ال يعرفونتَعرِف أو من : أي9"يهتدون
هالعرشِ. 11أتهتدي بمعرفَت اً إلى الجواب في مسألةتعـالى . 12أو تهتدي عقلي وقوِله" :  وعالمـات

  .14أي يعرفون الطرقَ  13"وبالنجمِ هم يهتدون

الهـام  :أي 16"شـيٍء خلَقَـه ثـم هـدى     الّذي أَعطَى كـلَّ : "قوِله تعالى نحو ،15)اإللهام( :السابع
  .18أو يعني أنّه ألهمه كيفَ يأتي معيشَه ومرعاه. 17المعاش

                                                           

 .1/103البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  1
 .181:األعراف 2
 . 498تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  3
  .2/82إعراب القرآن،: النحاس، 4
  .24: السجدة 5
 .498تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  6
7 17/42الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي. 
 .1/103البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  8
  .41:النمل 9

 .474 إصالح الوجوه والنظائر، :الدامغانيو. 498والنظائر،تصحيح الوجوه  ):أبو هالل(العسكري ينظر  10
 .3/145 إعراب القرآن،: النحاسينظر  11
  .17/10789 تفسير الشعراوي، :الشعراويينظر  12
 .16:النحل 13
 .474 إصالح الوجوه والنظائر، :الدامغانيو. 498تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  14
 .1/104البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  15
 .50:طه 16
 .499تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  17
 .476إصالح الوجوه والنظائر، :الدامغانيينظر  18
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أي ال يصـلح عمـَل    2"وأنَّ اَهللا ال يهدي كيد الخـائنين : "قوِله تعالى نحو ،1)اإلصالح( :الثامن
 3الزناة .  

دينَه وهو : يعني 5"نتبِع الهدى معك نتخطَّف من أرضناإنْ " :قوِله تعالى نحو ،4)التوحيد( :التاسع

أرسلَ رسـولَه  : "وقوِله تعالى. 6هو التوحيد وكانوا ال يسمونَه هدى: وقيل وهو راجع إلى البيانِ،

  .8بالتوحيد: أي 7"ودينِ الحق بالهدى

فإما يأتينكم مني هدى فَمن تبِع هداي فـال خـوف   " :قوِله تعالى نحو ،9)الرسُل والكُتب( :العاشر

موال ه نون عليهِمحزيعني 10"ي :و. 11الرسَل والكتب اختالفاً بين المفسرين هناك أن رأى القرطبي
مـن  الهدى، الرسُل، وهي إلـى آدم   :وقيَل. التوفيقُ للهداية: وقيل. كتاب اِهللا: فقيل) هدى(حول 

 فإما يأتينكم مني هدى فَمن تبِع هداي فال يضـلُّ ": وقوِله تعالى. 12المالِئكَة، وإلى بنيه من البشَرِ

وما منع الناس أنْ يؤمنوا إذا جاَءهم الهـدى  : "وقوِله تعالى. 14يعني الرسَل والكتب 13"وال يشقى

  .16الرسُل والكتُب من عند اِهللا: يعني 15"رسوالًأبعثَ اُهللا بشراً  إال أنْ قالوا

                                                           

 .1/103البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  1
 .52:يوسف 2
 .475 إصالح الوجوه والنظائر، :الدامغانيو .499والنظائر،تصحيح الوجوه  ):أبو هالل(العسكري ينظر  3
 .1/104البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  4
  .57:القَصص 5
  .499تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  6
 . 28:الفتح 7
 .499تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  8
 .1/103البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  9

  .38:البقرة 10
 .474إصالح الوجوه والنظائر، :الدامغانيينظر  11
12 1/488الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي.  
 .123:طه 13
14 14/156الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي. 
 . 94 :اإلسراء 15
16 13/177الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي. 
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: أي 2"وما منع الناس أنُْ يؤمنوا إذَا جاَءهم الهـدى : "نحو قوِله تعالى ،1)القرآن( :الحادي عشر
لَقَـد جـاَءهم مـن ربهِـم     : "ومنها قولُه تعـالى . 3واإلسالم ومحمد عليه الصالةُ والسالم القرآن

  .4"لهدىا

إنَّ الّذين يكْتمونَ مـا أنزلنـا مـن البينـات     : "قوِله تعالى نحو ،5)� أمر محمد( :الثاني عشر

الشعراوي في خواطرِه حـوَل   قاَل. 7من أحبارِ اليهود �الذين كتموا أمر محمد : أي 6"والهدى
ةاآلي هذه" : دنات تُثبتُ صدقَ محمبي� هت8"في نبو . ثلُهومتعالى قولُه" :  ـدعب ناقُّوا الرسولَ مشو

،أو ما بين اُهللا في التوراة واإلنجيـِل  10علموا أنَّه نبي بالحججِ واآليات: أي 9"الهدى ما تبين لَهم
 دأمرِ محم �11من.  

أي . 14التـوراةَ :يعنـي  13"َلَقَد آتينا موسى الهدى: " قوِله تعالى نحو ،12)التوراةُ( :الثالث عشر
وآتينـا  : "وقوِله تعالى. 15آتيناه التوراةَ والنبوةَ، وسميتْ التوراةُ هدى لما فيها من الهدى والنورِ
"موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيلَ أال تتخذوا من دوني وكيالً

16 ـداً  : أيمنا محمكر� 

                                                           

 .1/103البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  1
 . 55:الكهف 2
3 13/310الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي. 
  . 23 :النجم 4
 .1/103البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  5
 .159:البقرة 6
7 480-2/479الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي. 
8 تفسير : الشعراوي،1/673الشعراوي. 
  . 32:محمد 9

10 19/286الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي. 
 .499تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري  :انظر 11
 .1/104البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  12
 . 83: غافر 13
 .475إصالح الوجوه والنظائر، :الدامغانيينظر  14
15 18/371الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي. 
 . 2 :اإلسراء 16
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 2"وجعلْناْه هدى لبنِي إسـراْئيلَ : "وقوِله تعالى. 1وهو التوراةُ: المعراج، وأكرمنا موسى بالكتابِب
  .3التوراةَ: يعني

إنا وجدنا آباَءنا علَى أمة وإنـا  : "قوِله تعالى نحو ،4)االستنان بِسنَنِ الماضين/السنّة (:الرابع عشر

 مونعلى آثارِهدته5"م ست: أيمهمبِسنَّت تعالى. 6نّون ه : "وقوِلهـداقت مداهى اُهللا فَبِهده 7"الّذين 
أي :هم استن8بسنّت.  

الّذين إذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَـالُوا  : "قوِله تعالى نحو ،9)االسترجاعُ عند المعصية(:الخامس عشر

ها إِلَيإنا ِهللا وون إناجِعونَ   *رـدتهالم ـمه ـكِأُولئةٌ ومحرو هِمبر نم لَواتص هِملَيع ك10"أُولئ .أي :
ةيالمعص عند تعالى. 11يسترجعون في تفسيرِ قوِله قاَل القرطبي)" :راجعون قالوا إنّا ِهللا وإنّا إليه (

المصاِئبِ، وعصمةً للممتَحنين؛ ِلما جمعت من المعـاني   جعَل اُهللا تعالى هذه الكلمات ملجًأ ِلذَوي
لَهقَو كَة، فإنبارإنّا هللا: (الم (لكوالم ةلوكيبالم وإقرار توحيد.لَهوقَو) :ونراجِع هوإنّا إلَي (  إقـرار

ثم يتابع . 12"كلِّه إليه كما هو لَه  بالهلك على أنفسنَا، والبعث من قُبورِنا، واليقين أن رجوع األمرِ
هؤالء جزاء أن في تفسيرِه هِم والرحمةُ -الذين استرجعوا ِهللا تعالى -القرطبيالصالةُ من رب .  

والمهتدون هم الذين التزموا الطريـقَ  : "فقاَل) المهتدون: (وفسر الشعراوي قولَه تعالى
ومن يؤمن بـاِهللا  : "ومثلُها قولُه تعالى. 13"هي صلواتٌ من ربهم ورحمةٌالموصَل للغاية، والغايةُ 

                                                           

1 13/16الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي.  
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 .475إصالح الوجوه والنظائر، :الدامغانيينظر  3
 .1/104البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  4
 . 22:الزخرف 5
 .475 إصالح الوجوه والنظائر، :الدامغانيو. 499والنظائر،تصحيح الوجوه  ):أبو هالل(العسكري ينظر  6
 . 90: األنعام 7
 .475 إصالح الوجوه والنظائر، :الدامغانيينظر  8
 .1/104البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  9

 .157-156:البقرة 10
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هقَلْب 1"يهد .ى فقال. للصبرِ والرِضا: قال القرطبيوجوهاً ُأخر ضرعلـى  : وع تهثباإليمـان ي .
. 2نيِل الثوابِ في الجنّةيهدي قلبه إلى : وقيل. عند المصيبة:وقيل. تّباعِ السنّةيهديِ قَلْبه ال: وقيل

الهدى سبب في االسترجاعِ  إلى اِهللا عند المصاِئبِ، والشدائد التي تحلُّ بالمرء، إن : وجملةُ القوِل
المهتدين نم ملَههم باإليمان، وجعر اُهللا قلوبن غمةٌ لمبل نتيجةٌ حتمي.  

الّذين اهتَدوا إلى : أي.3"لّذين اهتدوا زادهم هدىوا: "قوِله تعالى نحو ،)اللُطفُ: (السادس عشر
  .4إلى اإليمانِ بألطافنا، زدناهم ألطافاً ثواباً ألعماِلهِم ليزدادوا إيمانا 

فَبهِت الّذي كَفَـر واُهللا ال يهـدي القـوم    : "قوِله تعالى نحو ،5)ال يهدي إلى الحجة(:السابع عشر

ينم6"الظال أي :تَهجقاَل النحا7انقطعت ح ،هِتَ : سُل وبهِتَ الرجراًبتَحيكَتَ موس قاَل . 8إذا انقَطَع
قاَل الشعراوي" :م الشيطانهولي ألن ،ةج9"ال يهديهم إلى برهانٍ، وال إلى دليٍل، وال إلى ح . فسبب

هو في آيات كثيـرة، وكمـا بينـه    فسبب نفيِ الهداية عنِ الظالمين أو الكافرين أو الفاسقين كما 
  . الظلم والكفر والفسقُ: المفسرون للقرآنِ الكريمِ هو

  مفهوم الضالل لغةً واصطالحاً -�

الضالُل والضاللةُ ضد الهدى والرشاد، وأضلَلْتُ الشيء إذا غيبتَـه، وأضـلَلْتُ الميـتَ    
لَلْتُه، وللشيء الثابت في موضعه إال أنَّك لم تهتد للشيء الزاِئِل عن موضعه قَد أض: دفنتُه، ويقال

وضالّةُ المؤمن: إليه ،ضلَلْتُه :الحيوانِ وغيرِه نقتَنى مكلِّ ما ي نم ضائعتُه .وضلَّ الشيء : يخف
فالن عنِ  ضلَّ الماء في اللبنِ إذا غاب، وضلَّ: يقاُل. وغاب، والضالُل النسيان، وأصلُه الغيبوبةُ

                                                           

 . 11: التغابن 1
2 21/15الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي . 
 . 17:محمد 3
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7 4/290الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي.  
 .1/127إعراب القرآن،: النحاسينظر  8
9 الشعراوي :،1130-2/1129تفسير الشعراوي.  



168 

  علماء اللغـة علـى معنـى الضـاللِ    اتّفقَ وقد . 1كثير الضالِل: القصد إذا جار، ورجٌل ضلّيٌل
  .2جميعها حوَل الغيابِ، والضياعِ ، والعدول عن المنهجِ، والسهوِ آراُؤهم دارتإذ وأصله؛ 

الكريمِ على وجوه كثيرة، اختلفَ علماء اللغـة فـي عـددها،     القرآنورد الضالُل في  
في حـين  . 3واتّفقوا في بعضها؛ فقد رأى أبو هالل العسكري أنَّها جاءت على اثني عشر وجهاً

وجوه أنّها جاءت على ثمانية وهي على النحوِ اآلتي4رأى الدامغاني ،:  

: أي. 5"أنْ تضلَّ إحداهما فتذكِّر إحداهما اُألخـرى : "قوِله تعالى نحو ،)السهو والنسيان( :األول
 6.وذلك من النسيانِ الموضوعِ  على اإلنسانِ. تنسى، أو تغيب عن حفظها، أو يغيب حفظُها عنها

تنسى، والضالُل عن الشهادة إنّما هو نسـيان  : معنى تضّل: "قال القرطبي في تفسيره 6.اإلنسانِ
منها وذكر ضاالً جزء ذلك بين حيران ويبقى المرء ،7"جزء .قاَل الشعراويـلُّ أو   : "وفقـد تض

     مـن واجـبِ المـرأة لـيس ما األخرى، وتتدارس كلتاهما هذا الموقف ألنّهتنسى فتذكّر إحداه
والسهو حاضر في معنى الضالِل فـي  . 8"االحتكاك بجمهرة الناسِ وبخاصة ما يتّصُل باألعمال

، في حين عدها ابن 10أي تنبه أن ذلك منه سهو. 9"قال فعلتها إذاً وأنا من الضالّين: "ِله تعالىقو
: ، وقَد عرض القرطبي في تفسيره لها أكثر مـن وجـه فقـال   11منظور في لسانه من النسيانِ

  12.الناسين: وقيل. الجاهلين: الضالين

                                                           

   .ضلَّ/ لسان العرب: ابن منظورينظر  1
تصـحيح الوجـوه    :العسـكري و .3/356معجم مقـاييس اللغـة،  : ابن فارس و .3/23كتاب العين،: الفراهيديينظر  2

  .388/ 2المفردات في غريب القرآن،: الراغب األصفهانيو .299والنظائر،
  . 300تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  3
 .292 ،)الكريم القرآنإصالح الوجوه والنظائر في (أو  القرآنقاموس : الدامغانيينظر  4
 .282: البقرة 5
الراغـب  و .293 إصالح الوجوه والنظـائر، : الدامغانيو. 300الوجوه والنظائر،تصحيح  ):أبو هالل(العسكري ينظر  6

و. 388المفردات في غريب القرآن،: األصفهاني29/346،تاج العروس :الزبيدي.  
7 4/451،الجامع ألحكام القرآن:  القرطبي.  
8 الشعراوي :،2/1217تفسير الشعراوي.  
 . 20: الشعراء 9

 .29/347،تاج العروس :الزبيديو. 2/388المفردات في غريب القرآن،: الراغب األصفهانيينظر  10
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قولـه  : الكريمِ؛ ومنهـا  القرآنفي أكثرِ من آية من آيات وقد ورد هذا المعني  ،)الخطُأ( :الثاني
يهِم لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولًا من أَنفُِسهِم يتلُو علَـيهِم َآياتـه ويـزكِّ   : "تعالى

نوا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيبِينٍ ولَالٍ مي ضلُ لَف1"قَب . في تفسـيرِه قاَل القرطبي" :  لـم
يريدوا ضالَل الدينِ؛ إذْ لو أرادوه لكانوا كفاراً، بْل أرادوا لفي ذهابٍ عن وجه التدبيرِ، في إيثارِ 

مع استوائهم في االنتسابِ إليه عشرة يوسـفَ و : وقيل. اثنينِ  على نٍ بإيثارِهلفي خطأ بي  أخـاه
ال، ألن : نقوُل. بالمعنى الواسعِ لها) ضالٍل(قد يفهم بعض الناسِ كلمةَ : "الشعراويوقاَل  .2"علينا

ٌِل، وهذا ضالٌل مذمومإلى الباط يعرِفَ طريقَ الحقِّ ويذهب أن هناك ضالالً مقصوداً، وهو ألن .
اً فيضلُّ عن مقصده، ومثُل من وهناك ضالٌل غير مقصود، مثُل ضالِل رجٍل يمشي فيسلك طرق

 يوسفَ في تقديرِ أمرِ حب أبيهم ليوسـفَ وأخيـه؛ و   خوةُوهكذا أخطأ إ...يئاً من الحقِّينسى ش
ةضار وصلوا إلى نتيجة...3"خاطئة   

الضالَل في اآلية السابقة يعني الخطَأ وال يعني الكفـر، ألن تضـليَل   إن : وجملةُ القوِل
ويمكن أن نضيفَ هنا أن الضالَل ُأستُعمَل لفظُه ونُسب إلى األنبياء والكفّارِ، علـى  . اء كفراألنبي

الرغم من البونِ الشاسعِ بينهما وذلك الحتماله معنى الخطأ ومعانٍ أخرى غير الكفـرِ، إذْ قـال   
، 5"إنك لفي ضاللك القديم":�وقال في يعقوب. 4"ووجدك ضاالً فَهدى: "�تعالى في نبيه محمد 

ومن اآليات التـي  . 6" قَالَ فَعلْتها إِذًا وأَنا من الضالِّين : "�، وقال على لسان موسى 5"القديم
، يعني أخطـأ  7"إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا: "حمَل الضالُل فيها معنى الخطأ قولُه تعالى

                                                           

 .8: يوسف 1
2 11/261الجامع ألحكام القرآن،: القرطبي. 
3 الشعراوي :،6870-11/6869تفسير الشعراوي. 
 .7: الضحى 4
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  .20: الشعراء 6
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، أي ضلَلنا الطريـقَ إلـى   3" إنا لضالّون" :وقوله تعالى. 2"من أضلَّ سبيالً:"تعالىوقولُه . 1طريقاً

  . 5، ويعني أخطأنا الطريقَ إلى النسيان4ِجنّتنا
أي  6"وما كيد الكافرين إال في ضـاللٍ : "قوِله تعالى نحو ،)الضالُل الخسار أو الخسران( :الثالث

تعالى. 7في خسرانٍ وهالك إال في ضاللٍ": وقوِله خسار. 8"وما دعاُء الكافرين تعالى. 9أي وقوِله: 
القرطبي أن الضالَل هنا الحيدةُ عـنِ   رأى، 11أي خسار 10"إنَّ المجرمين في ضاللٍ وسعر" :تعالى
  .14أي خسرانٍ ظاهرٍ 13"إني إذن لفي ضاللٍ مبين: "وقوِله تعالى. 12الحقِّ

ولوال فضلُ اِهللا عليـك ورحمتـه لهمـت    : "نحو قوِله تعالى ،)الصد واالستنزاُل عنِ الشيء(: الرابع

أي أن يصدوك عن اإليمـانِ ويـردوك إلـى     15"طائفةٌ منهم أنْ يضلّوك وما يضلّونَ إال أنفسـهم 
وال تتبعِ الهوى فيضـلَّك عـن   : "وقوِله تعالى. 17، أو يستنزلوك وما يستنزلون إال أنفسهم16الكفرِ

أي يستنزِلَك عن 18"اِهللا إنَّ الّذين يضلُّونَ عن سبيلِ اِهللا لَهم عذاب شديد بِما نسواْ يوم الحسابِ سبيلِ
اهللا تعالى في الحلمِ من غيرِ كفرٍ بِه 19طاعة20يحيدون عنها ويتركونها: ، وفي تفسير القرطبي.  
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الّذين كفـروا وصـدوا عـن سـبيلِ اِهللا أضـلَّ      : "قوِله تعالى نحو ،)واإلحباطُ اإلبطاُل( :الخامس

أبطـَل   –سبحانه وتعالى–أنّه : ، ورأى القرطبي2أي أحبطَها ولم يحصلوا على ثوابِها. 1"أعمالَهم
 هم بالنبيالكافرين ومكر تعالى .�3كيد الـدنيا  : "ومنها قولُه م في الحيـاةهضلَّ سعي 4"الّذين  أي

  .5بطَُل

: وقوِله تعالى. 7أي شقاء طويٍل 6"إنْ أَنتم إال في ضاللٍ كَبِيرٍ: "قوِله تعالى نحو ،)الشقاء(: السادس
بل الّذين ال يؤمنـون  : "وقوِله تعالى. 9أي في شقاء وعناء 8"إنَّ المجرمين في ضاللٍ وسعر: "تعالى

  .11أي الشقاء الطويِل10"والضاللِ البعيد باآلخرة في العذابِ

  .13أي عذابا12ً"وال يزِد الظالمين إال ضالالً: "قوِله تعالى نحو ،)العذاب: (السابع

القرطبـي  وقـد أثبـت   . 14"غيرِ المغضوبِ عليهِم وال الضـالّين : "قوِله تعالى نحو ،)الكفر:(الثامن
العربِ هو الذهاب عن الضالُل في كالمِ : "قاَل القرطبيالشعراوي هذا المعنى في تفسيريهِما؛ و

الضالُّ هو الّذي ضلَّ الطريقَ واتّخـذَ منهجـاً   : "قاَل الشعراويو. 15"سنَنِ القصد وطريقِ  الحقِّ
ضلَّ الطريقَ أي مشى : غير منهجِ اِهللا ومشى في الضاللة بعيداً عنِ الهدى وعن دينِ اِهللا، ويقال
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ي أن ال يعرفُ السبيِل إلى ما يريد وهو اً للشـيطانِ  فيهولي حتاه في الدنيا فأصب أنَّه أي َل إليهص
  . 1"عد عن طريقِ  اِهللا المستقيمِوابت

، وقد فسر القرطبي الضـالَل بالغفلـة   2"ووجدك ضاالً فَهدى: "قوِله تعالى نحو ،)الغفلةُ(: التاسع
  .3"والضالُل هنا بمعنى الغفلة. ؛ أي أرشدكغافالً عما يراد بك من أمرِ النبوة فهداك: "فقال

، أو ألصرفنّهم عن طريـقِ   5أي ألغوينَّهم 4"...ولَأضـلّنهم : "قوِله تعالى نحو ،)اإلغواء( :العاشر
واإلضالُل معناه أن يسلُك الشيطان باإلنسانِ سبيالً غير مـؤد للغايـة   : "قاَل الشعراوي. 6الهدى

الحميدة أنّه المنصوبة، فمعنى ذلك إلى الغاية لَةالطرِقِ  الموص رأقص الشخص يسلُك حين ألنَّه ،
ولقد أضـلَّ مـنكم   : "قوِله تعالى نحوو. 7"اهتدى، أما إذا ذهب بعيداً عنِ الغاية، فهذا هو الضالل

  .9، أي أغوى 8"جِبِالً كثيراً

أنّهـم يسـميهم   : ، يعني10"ويضلُّ اُهللا الظالمين: "قوِله تعالى نحو ،)التسميةُ والحكم(:حادي عشرال
  .11جهلتُه إذا سميتُه جاهالً : ضالّين، كما تقول

. 12"وقَالُوا أَئذَا ضلَلْنا فـي الْـأَرضِ  : "قوِله تعالى نحو ،)قُ الشيءِ  حتّى ال يرىتفر(:الثاني عشر
، بحيثُ ال تعرِفْ أين ذهبتَ، وإلى أي شيء انتقلتَ، إلى حيوانٍ أم أي غبنا فيها، واندثَرتْ ذراتُها

                                                           

1 الشعراوي :،1/90 تفسير الشعراوي . 
 .7: الضحى 2
3 343-22/342الجامع ألحكام القرآن،: القرطبي. 
  . 119:النساء 4
 292،إصالح الوجوه والنظائر: الدامغانيينظر  5
6 7/135الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي.  
7 الشعراوي :،5/2643تفسير الشعراوي . 
 . 62: ياسين 8
9 و. 17/473الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبيالشعراوي: ،20/12691تفسير الشعراوي . 

 . 27:إبراهيم 10
  .300 تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  11
  10 :السجدة 12
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 1إلى نبات .من قوِل العربِ: رأى القرطبي أنَّها بمعنى هلكنا وصرنا تراباً، وأصلُه : ضلَّ الماء
بنِ إذا ذهواستحالةُ البدنِ. 2في اللب أنّها كنايةٌ عنِ الموت 3ورأى األصفهاني .  

أي في حيرة شديدة، أو فـي  .4"في ضاللٍ بعيد: "قوِله تعالى نحو ،)الحيرةُ أو التحير(:شرث عالثال
، أي متحيراً عن بيانِ ما 6"ووجدك ضاالً فَهدى: "قوِله تعالى نحوو. 5حيرة بعيد دواؤها وتالفيها

إليه فهداك ما نزَل إليك .  

  .8،ألن الضالَّ طالب7"ووجدك ضاالً فَهدى:"نحو قوِله تعالى ،)الطلب(:الرابع عشر

. 10،أي محباً للهداية فهداك إليها9"ووجدك ضاالً فَهدى: "قوِله تعالى نحو ،)المحبةُ(:الخامس عشر
  .12حبتك،أي في م11" قالوا تاِهللا إنك لَفي ضاللك القَديمِ: "ومنه قولُه تعالى. 10إليها

ومن يرِد أَنْ يضـلَّه يجعـلْ صـدره ضـيقًا     : "قوِله تعالى نحو، 13)الضالُل بعينه( :السادس عشر

  . 15يغويه : أي.14"حرجا

                                                           

1 ينظر الشعراوي :،19/11813تفسير الشعراوي. 
2 17/16الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي.  
3 389القرآن،المفردات في غريب : الراغب األصفهاني . 
 .3: إبراهيم 4
 . 302تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  5
 .7:الضحى 6
 .7:الضحى 7
8 20/97،الجامع ألحكام القرآن: ينظر القرطبي.  
 .7:الضحى 9

10 20/97القرآن،الجامع ألحكام : ينظر القرطبي.  
 .95: يوسف 11
12 20/97القرآن،الجامع ألحكام : ينظر القرطبي.  
  . 293 إصالح الوجوه والنظائر،: الدامغانيينظر  13
 .125 :األنعام 14
15 9/22الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي. 
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ضالٌل في العلومِ النظرية؛ كالضالِل فـي معرِفـة اِهللا   : 1والضالُل من وجه آخر ضربان
 ومعرِفة هتتعالىووحداني ومنها قولُه ،ةرِ " :النبومِ الَْآخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه كْفُري نمو

  .وضالٌل في العلوم العملية؛ كمعرفة األحكامِ الشرعية الّتي هي العباداتُ. 2"فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا

يحمُل  الكريمِ، يجِد أن طائفةً من هذه األلفاظ القرآنعانيها في والمتَتبع أللفاظ الضالِل وم
  علمـاء قُ عليهسرِعُ  إلى الذهنِ، ويتّفآنفةَ الذكرِ، ي الوجوه جهاً واحداً من تلكوواحداً، و معنى

من معنى يحتمُل أكثر األلفاظ تلك بعض يجد والتفسيرِ، في حين أنّه أم. اللغة ومن  الطائفـة ثلة
فقد أجمع علماء اللغة والتفسيرِ . 3"أَنْ تضلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرى" :األولى قولُه تعالى

  . والتفسيرِ على أن الضالَل بمعنى النسيانِ في هذه اآلية

اءاآلية قاَل الفر ـ  : "في تفسيرِ هذه اكرةُ ذكّر الـذ استشهدوا امرأتينِ مكان الرجِل كيمـا ت
والمعنى استشهدوا امرأتينِ مكان الرجِل ... إن تنسى إحداهما" :، وقَاَل الزجاج4"الناسيةَ إن نَسيتْ

دي إحداهما للشـهادة  أن ال تهتَ" :، وقَاَل الزمخشري5"اكرةُ الناسيةَ إن نَسيتْالرجِل كي تُذكِّر الذ
معنـى  : "، أما القرطبي فَقَـالَ 7"يعني المرأتينِ إذا نسيتْ الشهادةَ" :كثير، وقَاَل ابن 6"بأن تنساها

ى المرء حيران والضالُل عنِ الشهادة إنّما هو نسيان جزء منها، وذكر جزء، ويبق. تنسى: تضّل
ى، وتتـدارس  فقد تضلُّ أو تنسى فتذكَّر إحداهما األخر: "، وأما الشعراوي فَقَاَل8"بين ذلك ضاالً

سِ وبخاصة مـا يتّصـُل   كلتاهما هذا الموقف ألنّه ليس من واجبِ المرأة االحتكاك بجمهرة النا

                                                           

1 و. 2/389المفردات في غريب القرآن،: الراغب األصفهاني29/344.تاج العروس :الزبيدي.  
 .136:النساء 2
 .282:البقرة 3
 .1/184معاني القرآن،: الفراء 4
  . 264-1/263،وإعرابه القرآنمعاني  :الزجاج 5
6 1/403،الـكـشّـاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التّأويل :الزمخشري. 
 .1/328م،العظي القرآنتفسير : ابن كثير 7
8 4/451الجامع ألحكام القرآن،: القرطبي. 
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وأكّد  العسكري واألصفهاني وابن منظورٍ والزبيدي على أن الضالَل في هذه اآليةَ . 1"باألعمال
2يعني النسيان .  

قَالَ علْمها : "فكثيرةٌ، ومنها قولُه تعالى مُل أكثَر من معنًىفاظ الّتي تحوأما األمثلةُ على األل

فمن غير المعقول أن نذهب بالضالِل هنا إلى السهو . 3"عند ربي في كتابٍ لَا يضلُّ ربي ولَا ينسى
هـذه   السهو أو النسيان، فقد تعالى وترفّع اُهللا عن تلك الصفات وقد عرض القرطبي في تفسـير 

ال : والثـاني . إنَّه ابتداء كالم، تنزيه هللا تعالى عن هاتين الصـفتين : األول: 4اآلية خمسةَ أقواٍل 
ال يضلُّ عنه علم شيء من األشياء، وال معرفتهـا،  :والرابع.ال يغيب:والثالث. ال يخطئ: يضلُّ

  . في موضع الصفة لكتاب: والخامس. وال ينسى ما علمه منها

 )ضـاالً (إذْ اختلفَ المفسرون في تفسير  5"ووجدك ضاالً فَهـدى : "نها أيضاً قولُه تعالىوم
  :وجاءت أقوالُهم على النحوِ اآلتي

  .6"في قومٍ ضالٍل فهداك: "إذْ قاَل ،�عدها صفةً لقومه : الفراء

وال  القـرآن أنَّه لم يكن يدري :"والشرائعِ، فقال القرآنفي حدود  �عدها صفةً للرسوِل  :الزجاج
  .7"وشرائع اإلسالمِ القرآنالشرائع فهداه اُهللا إلى 

اجِ فقال: الزمخشريالزج من في رأيه اقترب" :    الضالُل عن علمِ الشـرائعِ ومـا طرقُـه معناه
ـ  : وقيل. السمع : وقيـلَ . بِضلَّ في صباه في بعضِ شعابِ مكّةَ فرده أبو جهٍل إلى عبـد المطّل

                                                           

1 الشعراوي::،2/1217تفسير الشعراوي.  
ابـن  و. 2/388المفردات في غريب القـرآن، : الراغب األصفهانيو .300تصحيح الوجوه والنظائر، :العسكري ينظر  2

  .ضّل/تاج العروس :الزبيديو .ضلََل/لسان العرب: منظور
 . 52: طه 3
4 77-14/76الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي. 
 . 7: الضحى 5
 .3/274معاني القرآن، :الفراء 6
 .240-5/239 ،وإعرابه القرآنني امع: الزجاج 7
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ضـلَّ فـي   : وقيـلَ . أضلّته حليمةُ عند بابِ مكّةَ حين فطَمته وجاءت به لترده إلى عبد المطّلبِ
  . 1"ِ الشامِ حين خَرج أبو طالبٍ طريق

ي ما الْكتاب وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِ: "رأى فيها كقوِله تعالى: ابن كثير

أي على التفصيِل الذي شُرِع لك يا . 2"ولَا الْإِيمانُ ولَكن جعلْناه نورا نهدي بِه من نشاُء من عبادنا
: " ثم استحضر ابن كثير آراء أخرى سبقَه إليها مفسرون آخـرون إذْ قـالَ  . 3القرآنمحمد في 

إنَّه : ضلَّ في شعابِ مكّةَ وهو صغير ثم رجع، وقيَل �إن المراد بهذا أن النبي : ومنهم من قاَل
اء إبليس فعدَل بها عنِ الطريق ضلَّ وهو مع عمه في طريق الشامِ وكان راكباً ناقةً في الليِل، فج

  . 4"ذَهب منها إلى الحبشَة ِ فجاء جبريُل فَنَفَخَ إبليس نفخةً

هذ: القرطبي الً عنداآلية فقالوقَفَ مطو ه" :أي :أي ،فهداك ،ةمن أمرِ النبو بك رادا يغافالً عم :
لم تكن ): ضاالً: (وقاَل قوم: اء كثيرة ومنها قولُهثم عرض آر. 5"والضالُل بمعنى الغفلة. رشَدكأ

في قومٍ ضـالٍل  : وقال قوم. وشرائعِ اإلسالمِ القرآنوالشرائع، فهداك اُهللا إلى  القرآنتكن تدري 
إليها: وقيل. فهداهم اُهللا بك فهداك سئلتَ عن : وقيَل. ضاالً عن الهجرة حين االستثناء ناسياً شأن

 أصحابِ الكهفكإليهـا : وقيل.وذي القرنينِ والروح، فأذكَر فهداك طالباً للقبلة كدجوقيـلَ . و :
. ووجدك ضائعاً في قومك، فهداك إليـه : وجدك متَحيراً عن بيانِ ما نزَل إليك فهداك إليه، وقيل

وقيَل ضاالً في شعابِ . اك إليهاووجدك محباً للهداية، فهد: وقيل .ويكون الضالُل بمعنى الضياعِ
. ووجدك ضاالً ليلةَ المعراجِ، حين انصرفَ عنك جبريُل وأنتَ ال تعـرفُ الطريـقَ  : وقيل.مكّةَ
ووجدك ضاالً نفسك ال تـدري مـن   : وقيل. وجدك تحب أبا طالبٍ فهداك إلى محبة ربك: وقيل
  . 6... أنتَ

                                                           

1 265-4/264الكشاف،: الزمخشري. 
 . 52:الشورى 2
 . 4/122 م،العظي القرآنتفسير : ابن كثيرينظر  3
 .4/538، المصدر نفسهينظر  4
5 343-22/342،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي. 
 .345-22/343،المصدر نفسهينظر  6
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في اآلراء التي عرضها القرطبي وجدنا بعضـها يعـود للفـراء،     النظر أنعمناوإذا ما 
وقد خَتَم القرطبي هذه اآلراء برأيٍ يعود لبعضِ المتكلّمين جعلَه من أكثرِ . وبعضها يعود للزجاجِ

األرضِ، ال إذا وجدت العرب شجرةً منفرِدةً في فالة من : "؛ يقوُل بعض المتكلّميناآلراء إعجاباً
: أي"ووجدك ضـاالً  : "عالى لنبيهشجر معها، سموها ضالّةً، فيهتَدى بها إلى الطريقِ ، فقاَل اُهللا ت

معك ليس وأنتَ وحيد ،على دينك ال أحد إلي فهديتُ الخلقَ بك ،قاَل. 1"أحد قلتُ" :القرطبي : هذه
؛ ألنَّه والقوُل األخير أعجب إلي. و معنوي، ومنها ما هو حسياألقواُل كلُّها حسان، ثم منها ما ه

  . 2"يجمع األقواَل المعنويةِ 

الكريم، اتّفقَ المفسـرون   القرآنأن هناك معاني كثيرةً أللفاظ الضالِل في :وجملةُ القوِل
إطالقِ  األحكام على المعاني في بعضها، واختلفوا في األخرى، لذا يجب علينا أن ال نتسرع في 

وتوجيهِها وجهةً ربما ال تكون صحيحةً، وإنّما علينا العودةُ دائما إلى تحكيم ذوي الرأيِ  والخبرة 
المواقف في تلك ِ .  

�ً��  .د�1	 ا0/��ء -� أ���ظ ا��$ا*	 وا�()ل:  ��

 تْ األسماءعاسـمِ  تَنَو والضاللِ ، بين الهداية الفاعـل ِِ، واسـمِ  التفضـيلِ ،    في ألفاظ
 نةً، تبيالباحثُ جداوَِل ورسوماً بياني ضرع قَدوالمصدرِ، واسمِ المصدرِ، و  األسـماء توزيعِ تلك

       .بين الهداية والضالِل

   .الكريم القرآنتوزيع األسماء في ألفاظ الهداية والضالِل في ): 2(جدول 

  الكريم القرآناألسماء في ألفاظ الهداية والضالِل في 
  123  الكريم القرآنأسماء الهداية في 

  74  الكريمِ القرآنأسماء الضالِل في 

  

                                                           

 .22/345،المصدر نفسه 1
  .22/346، المصدر نفسه 2



  

  

في أسماء ألفاظ الهداية علـى   تتّضح من خالِل الجدوِل السابقِ ، والرسومِِ البيانية، زيادةٌ
% ��أسماء ألفاظ الضالِل، وقد وصلت نسبةُ الزيادة إلى الضعف تقريباً، فكانت النسبة المئوية 
وهذا . ألسماء الضالِل، وهي النسبةُ العامةُ أللفاظ الهداية والضالِل

  في صدرِ سـورة اُهللا الهدايةَ بالمتّقين خص أن للناسِ كافةً، فبعد
، جاعالً الهدايةَ للنـاسِ  2"هدى للناسِ

نةمعي مخصوصاً بفئات . رأى الباحثُ أن وقد

ا�67ء ا&%$ل
٣٨%
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  .التمثيُل البياني لألسماء في ألفاظ الهداية والضالِل

  التمثيُل النسبي لألسماء في ألفاظ الهداية والضالِل 

تتّضح من خالِل الجدوِل السابقِ ، والرسومِِ البيانية، زيادةٌ
أسماء ألفاظ الضالِل، وقد وصلت نسبةُ الزيادة إلى الضعف تقريباً، فكانت النسبة المئوية 

ألسماء الضالِل، وهي النسبةُ العامةُ أللفاظ الهداية والضالِل% 	�سماء الهداية، مقابل 
 الهداية على توجيه  في صدرِ سـورة اُهللا الهدايةَ بالمتّقين خص أن للناسِ كافةً، فبعد

هدى للناسِ: "قولُه تعالى، جاء 1"هدى للْمتقين" :البقرة في قوِله تعالى

 ،معانيه دالضالَل على تعد ظلَّجميعاً، في حين أن نةمعي مخصوصاً بفئات

                                         

ا�67ء ا&%$لا�67ء ا&12ا0/

ا�67ء ا&12ا0/
%

التمثيُل البياني لألسماء في ألفاظ الهداية والضالِل): �(شكل 

التمثيُل النسبي لألسماء في ألفاظ الهداية والضالِل ):�(شكل 

تتّضح من خالِل الجدوِل السابقِ ، والرسومِِ البيانية، زيادةٌ
أسماء ألفاظ الضالِل، وقد وصلت نسبةُ الزيادة إلى الضعف تقريباً، فكانت النسبة المئوية 

سماء الهداية، مقابل أل
 آخر تأكيد  الهداية على توجيه

البقرة في قوِله تعالى
 ،معانيه دالضالَل على تعد جميعاً، في حين أن

                                                          

  .2: البقرة 1
  .185: البقرة 2

�

��

���

���

ا�67ء ا&12ا0/
٦٢%
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نحو الطريقِ الصحيحِ، والصـراط  زيادةَ الهداية إشارةً واضحةً إلى ظهورِ نورِ الحقِّ، وتوجهاً 
  .    مِ، فعدد المهتدين في زيادة دائمة بالنسبة لعدد الضالّينالمستقي

 ِ ا���!� ِِ ا/5 ُ د�1	 -�

ابنِ جني  نحوهم بتجدده وحدوثه نادى بعضلنحوِ في داللة اسمِ الفاعِل؛ واختلفَ علماء ا
فقد جاء في المفصِل أن اسم الفاعـِل يجـري    نادى آخرون بالثبات السمِ الفاعِل؛، و1ابنِ هشامٍو

على الثبوت اللةهة في الد2مجرى الصفة المشب.  

1ّMNَدْت د==ُت اKِ7 ا&*�B<I  ِ <J ا&DَE<F /<GH ا&AB<%6ُ، وا&@>�لِ ، وا=7>;?<�لِ ، وا=7>;6:ار،         

OِPQ&ِت، واR>S&3وا.  ، ِ ِJ�*&ا Kِ7= DET1@6&0*�ت ا:M;& Uُ>ّ;;6&1ُ اV0 �6QَEF ْى واحداً، إذأنّها تنحو منح
تدور في فلك الحدوث والتجدد، لكن هناك آراء لنحاة آخرين تتّجه صوب الثبوت في اسمِ الفاعِل 

 ،اللغويين ةً بينةُ مسألةً خالفيالقضي الباحثَ سميوقد شكّلت هذه لكن على عدمِ وجود ر موقده أكَّد
والحقيقةُ أنَّه : "خالف بين اللغويين في داللة اسمِ الفاعِل على الثبوت أو التجدد والحدوث، إذْ قاَل

ال خالفٌ بينهم في داللة اسمِ الفاعِل على الثبوت أو الداللة على التجدد فاسم الفاعل يدلُّ علـى  
 ينِ إنَّما هيدالمعنَيأثبتوا فيها داللة اسم الفاعل على التجد اةللنُح لـى    آراءع وأثبتـوا داللَتَـه ،

  .4"الحدوث

 اسم ورد فقد ،ةالحج القائمِ على ،النحوي هذا العراك نوالضالِل م ألفاظُ الهداية تنج لَم
) المهتـدي (وورد اسـم الفاعـِل   مرات،  عشر) هدى(ن الفعِل الثالثي المشتقُّ م) هادي(الفاعِل 

  .إحدى وعشرين مرةً، وقد دارت هذه األسماء حوَل الثبات) اهتدى(المشتَقُّ من غيرِ الثالثي 

                                                           

: ابن هشامو .���/� م،��
�.المكتبة العلمية:القاهرة. تحقيق محمد علي النجار. مج�.الخصائص :ابن جنّيينظر  1
 .���/�،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

  .230،المفصل في علمِ العربية: الزمخشريينظر  2
 .46-44م،2007.دار عمار للنشرِ والتوزيعِ : عمان. 2ط. معاني األبنية العربية: ينظر السامرائي، فاضل صالح 3
صرفية نحوية داللية في ضوء المنهج  دراسة"  اسم الفاعل في القرآن الكريم :نمره" محمد عزيز "موقدة، سمير  4

  .21م، 2004.فلسطين. نابلس. الوطنية جامعة النجاح). رسالة ماجستير غير منشورة" ( الوصفي
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: نحو قوِله تعـالى  ،متّصالً بالخاِلقِ عز وجلَّ فدلَّ على الثبات) هادي(ورد اسم الفاعِل 
" إِنَّ اللَّهواديمٍ لَهقتسم اطروا إِلَى صنَآم ين1"الَّذفالهادي هو اهللا، قال الطبري ،" :  اَهللا لمرشـد إن

فاهللا عز وجلَّ ثابتٌ فـي هدايتـه   . 2"الّذين آمنوا باِهللا ورسوِله إلى الحقِّ القاصد، والحقِّ الواضحِ
وال مرتبطـةً بـزمنٍ محـدود تنقضـي      ،للذين آمنوا، وهذه الهداية ليست عارضةً، وال طارئةً
داالً على الحـاِل  ) هادياً(وورد اسم الفاعِل . بانقضائه؛ ألن هذا ال يتناسب مع المولى عز وجلَّ

ن وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا م: "مرةً واحدةً بالرغمِ من اتّصاِله بالخاِلقِ ، وذلك في قوِله تعالى

 كبكَفَى بِرو ينرِمجاالْميادا هيرصن3"و .4"نصب على الحاِل أو التمييزِ: "قاَل القرطبي.  

ِِ، إذْ تشير إلى الثبات والدوامِ على الصفة، ما  تختلفُ داللةُ اسمِ الفاعِل المتّصِل بالخالق
الدالّة على الثبوت في معناها، وليستْ اسم فاعٍل إال في الصورة  علُه قريباً من الصفة المشبهةيج

اللفظية واألحكامِ النحوية الخاصة بِه برغمِ أنّها على صيغة فاعل األمر الّذي يحتاج قرينة للتمييزِ 
لفاعِل وقد جاء اسم ا. 5بينما تتراوح داللة اسمِ الفاعِل المتّصِل بالبشرِ بين الثبات والتجدد. بينهما

 ةاسمي في سياقِ  جملةفي ثبوته ؛ إذَْ إما زاد القرآنن ةَ للداللةالصيغَ االسمي يستخدم على  الكريم
وجاء متّصالً بالالم المزحلقة . 6على التجدد والحدوث اللةللد الفعلية الثبات، فيما يستخدم الصيغَ
  . الّتي زادت هذا الثباتَ ثباتاً

 الثالثي نم الفاعِل المشتقة ةُ أسماءا بقيى(أمداتّ) ه إذْ يجعـُل هـذا   صاِلها بالبشرِفمع ،
راً في حاض جاء داالً على الثبات وذلك ِلكونهبين التجدد والثبات، فَقَد  االتّصاُل معناها متراوحاً

جملة دالّة ةاسمي  ،على الثباتتعالى نحو قوِله" :  ـنم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نمو ـاد7"ه.    ـا قولُـهأم  
اهللا هو : أو كانت بمعنى ،9الموفّق: سواء كانت بمعنى. 8"هـاد إِنما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ : "تعالى

                                                           

1 31: الفرقان :وينظر مثلها. 54: الحج. 
2 جامع البيان عن تأويِل آي : الطبري 16/613 ،القرآنتفسير الطَّبري. 
 .31: الفرقان 3
4 صافي، محمودو .15/406،الجامع ألحكام القرآن:  القرطبي :،هوبيان ه10/14الجدول في إعراب القرآن وصرف. 
 .3/244النحو الوافي،: حسن، عباسينظر  5
 .1/277 م،1976. مكتبة جدة: مكّة المكرمة. صفوة التفاسير: لصابوني، محمد علياينظر  6
  .33: غافر. 36، 23: الزمر. 53: الروم. 81: النمل. 186: األعراف: وينظر مثلها. 33: الرعد 7
 .7: الرعد 8
9 12/79،ألحكام القرآنالجامع : ينظر القرطبي. 
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تسع عشـرةَ   وردفقد  ،)المهتدي(  أما اسم الفاعِل. اللتها على الثبوتفي د، فما من شك 1الهادي
ةةً  في سياقِ  جمٍل اسميمر  ،داالً على الثباتتعـالى  نحو قوِله" :   ـمه ـكأُولَئونَ وـدته2"الْم .

وإِنا إِنْ شاَء اللَّه : "قوِله تعالى نحوما زاد في داللته على الثبوت،  واتصل بالالمِ المزحلقة مرتينِ

  . 3"لَمهتدونَ

، ومـن  تراوحت بين التجدد والثبوت، عشرةَ مرةًفقد ورد أربع ) ضالٌّ(أما اسم الفاعِل
 ،ناسياً: وقيل ،الغفلةُ: فالضالُل هنا .4"فَهدى ضالاووجدك :"أمثلتها الدالّة على التجدد قولُه تعالى

ةأمرِ النبو ن5أو غافالً ع .قال الطبري" :اليوم على غيرِ الّذي أنت عليه كدجو6"و . اسم جاء فَقَد
اسم الفاعِل حاالً قابالً للتجدد والتحوِل فهو صفةٌ اتّصفَ بها قبَل حين، تحوَل اليوم عنها، جاءت 

 دعلى التجد دالّة ةفعلي في معرضِ جملةوالحدوث .ا بقيةُ األسماءجاءت دالّةً أم فَقَد على الثبوت.  

د أمثلة نومالىاللتتَع قولُه وا  : "ها على الثبوتادداز ثُـم انِهِمإِيم دعوا بكَفَر ينإِنَّ الَّذ

 مه كأُولَئو مهتبولَ تقْبت ا لَنالُّونَكُفْرا. 7"الض الضـاللِ  دلَِّ اسم فـي الثبات قـاَل  . لفاعِل على
لآلية تفسيرِه في الكفرِ: "القرطبي على مقيمون ماللسانِ 8"وه في درو فَقَد ،فيه الثبات إشارةٌ إلى :

أن اإلقامةَ فيها ثباتٌ وهذه داللـةُ اسـمِ   من الواضحِ . 9الثابتُ المتمسك بِه: القائم بالدينِ: اللسانِ
ـ  ، وتوكيداألسماء في سياقِ  جمٍل اسميةهذه  فإن ورود إلى ذلك إضافةً .ِل السياقيةالفاع ها بعض
  . في معنى الثبات التي أدت إلى زيادة المزحلقة بالالمِ

                                                           

 .13/439،القرآنتفسير الطَّبري جامع البيان عن تأويِل آي : الطبريينظر  1
. 45: يونس .18: التوبة .178، 30:األعراف. 140، 117، 82، 56 :األنعام. 16: البقرة: وينظر مثلها. 157: البقرة 2

 .7:القلم .22،37: الزخرف .21: ياسين. 56: القصص .17:الكهف .97: اإلسراء. 125: النحل .26: الحديد
 .49: الزخرف: وينظر مثلها. 70:البقرة 3
 .69: الصافّات:وينظر مثلها. 7: الضحى 4
5 343-22/342،الجامع ألحكام القرآن: ينظر القرطبي. 
 .24/489،القرآنتفسير الطَّبري جامع البيان عن تأويِل آي : الطبريينظر  6
. 106:المؤمنـون  .51:الكهـف . 56:الحجـر . 77: األنعام. 198: البقرة. 7: الفاتحة: وينظر مثلها. 90: آل عمران 7

  . 32: المطّفّفين. 26: القلم. 92، 51: الواقعة. 37:الزمر .15: القَصص. 86، 20: الشعراء
8 5/198،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي.  
 م،قو/  لسان العرب :ابن منظورينظر  9
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وقَـد  . ، دلّت على الثبوت لألسبابِ ذاتهـا فَقَد ورد ثالثَ مرات) مضّل(أما اسم الفاعِل 
الضالُّ هو الّذي ضلَّ الطريقَ فاتّخَذَ منهجـاً غيـر   : "شعراوي بين الضالِّ والمضّل فقالفرقَ ال

ولكن المضّل هو منِ لَم يكتـف  ...ومشى في الضاللة بعيداً عنِ الهدى وعن دينِ اِهللا. .منهجِ اِهللا
بْل يحـاوُل أن يأخـذَ غيـره إلـى     .. هدىبأنَّه ابتعد عن منهجِ اِهللا وسار في الحياة على غيرِ 

1"الضاللة.  

فاللوخالصةُ القوِل في اسمِ الفاعِل ود والضالِلته الهداية ي ألفاظ :   الفاعِل يقـع اسم أن
وسطاً بين الفعِل الداِل على التجدد والحدوث، والصفة المشبهة الدالّة على الثبات ؛ لذا فهو يحمُل 

ولكـن   ،ي أغلبِ األحيان السياقُ والقـرائن والّذي يحدد ذلك ف ،لداللتينِزدوجةً أو إحدى اداللةً م
  الصـفة ال يرقى إلى مكانة فإنَّه الثبات نم الفاعَل مهما وصَل إلى درجة اسم أن ذلك من األهم

هةالمشب.   

   

                                                           

1 الشعراوي :،1/90تفسير الشعراوي. 
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  والضالل اعِل في ألفاظ الهدايةشواهد صورِ اسمِ الف): �(جدول 

  .اسم الفاعل في ألفاظ الهداية. أ
  القرآنمواضع وروده في   عدد مرات تكراره  االسم
: الرعد  �  هاد�مر. ��، غافر. ��، ��: الز :��.  
الروم. ��: الحج  �  هاد :��.  

  .�	: النمل  �  هادي
ياألعراف  �  هاد :�	�.  
  .��: الفرقان  �  هادياً
تَدهالحديد  �  م :��.  

ونتَدهم  	ــرة   ــام. ���، ��: البق ــراف. �	: األنع . ��: األع

�،��، ��: الزخرف. ��: ياسين.  

تَدهاإلسراء  �  الم :
  .��: الكهف. �
  .	��: األعراف  �  المهتَدي

ينتَدهالم  
. 	�: التوبـة . ���،���،��: األنعـام . ��: البقرة  
  .�: القلم. ��: القَصص. ���: النحل. ��: يونس

    ��  المجموع
  .اسم الفاعِل في ألفاظ الضالِل. ب

  القرآنمواضع وروده في   عدد مرات تكرارِه  االسم
  .�: الضحى  �  ضاالً

. ��: القلـم . ��: الواقعة. ��: الحجر. 
: آل عمران  �  الضالّون
  .��:المطففين

  	  الضالّين
: المؤمنـون . ��: األنعـام . 	
�: البقرة. �: الفاتحة

: الواقعـة . 
�: الصـافات . �	، ��: الشعراء. ���

�.  

  .��: الزمر. ��: القَصص  �  مضلٌّ
لّينضالكهف  �  الم :��.  
    ��  المجموع

    	�  المجموع الكلّى



  

  

النسبي   اسمِ الفاعِل في ألفـاظ لشواهد
الهداية والضالِل، تقدم اسمِ الفاعِل في ألفاظ الهداية عليه في ألفاظ الضالِل تقدماً ملحوظاً تصـُل  
ي ذلك دليٌل على استمرارِ الهداية وتقدمها؛ فَقَد ورد اسم الفاعِل في 

ما تعادُل نسبته : ألفاظ الهداية إحدى وثالثين مرةً، وورد في ألفاظ الضالِل سبع عشرةَ مرةً؛ أي

أ&*� ُظ ا&%$ِل

أ&*� ُظ ا&%$ِل 
٣٥%
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  .التمثيُل البياني السم الفاعِل في ألفاظ الهداية والضالِل

 والضالِلالتمثيُل النسبي الهداية أللفاظ.  

نم حيتّض الجدولة ةبيال التمثيِل، واإلحصائيواني ،النسبي
الهداية والضالِل، تقدم اسمِ الفاعِل في ألفاظ الهداية عليه في ألفاظ الضالِل تقدماً ملحوظاً تصـُل  

ي ذلك دليٌل على استمرارِ الهداية وتقدمها؛ فَقَد ورد اسم الفاعِل في نسبته إلى الضعف تقريباً، وف
ألفاظ الهداية إحدى وثالثين مرةً، وورد في ألفاظ الضالِل سبع عشرةَ مرةً؛ أي

  .في ألفاظ الضالِل% ��في ألفاظ الهداية إلى 

أ&*� ُظ ا&%$ِل أ&*�ُظ ا&12ا0/   

أ&*�ُظ ا&12ا0/  

التمثيُل البياني السم الفاعِل في ألفاظ الهداية والضالِل: )�(شكل 

التمثيُل النسبي ): �(شكل 

نم حيتّض
الهداية والضالِل، تقدم اسمِ الفاعِل في ألفاظ الهداية عليه في ألفاظ الضالِل تقدماً ملحوظاً تصـُل  

نسبته إلى الضعف تقريباً، وف
ألفاظ الهداية إحدى وثالثين مرةً، وورد في ألفاظ الضالِل سبع عشرةَ مرةً؛ أي

في ألفاظ الهداية إلى % ��

�

��

��

��

��

أ&*�ُظ ا&12ا0/   
٦٥%



185 

 التفضيِل داللةُ اسمِ -�

تلك الّتي تسارع إلى ذهنِ السامعِ عنـد   نِ،ياللةَ المفاضلة بين شيئاسم التفضيِل د يحمُل
جميع التعريفات تنص تعريفاتُ اللغويين له؛ إذْ إن  المرورِ على اسمِ التفضيِل، والّتي تدور حولَها

، ولكن الّذي يجعُل هذا 1ةالصف في تلك هما على اآلخرِأحد وزاد في صفةعلى أن شيئينِ اشتركا 
، وممـا يكسـبه   2فوجودها دليٌل على إرادة التفضيِل ؛هو إتباع اسمِ التفضيِل بِمن المعنى ملزماً

إن قرن أفعـُل  : "قاَل ابن مالك ،التعريف أو إضافتُه إلى معرفة ى المفاضلة أيضاً تعريفُه بألمعن
  .3"التفضيِل بحرفي التعريف أو أضيفَ إلى معرفة مطلقاً له التفضيًل

 قَدو درـ مقروناً بِو)نم(  ،اتمر خمسنحو ا : "تعالى قوِلهيبصوا نأُوت ينإِلَى الَّذ رت أَلَم

الَّـذين َآمنـوا    أَهدى مـن طَّاغُوت ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا هؤلَاِء من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت وال

يفضلون الكفّـار علـى المسـلمين    : أي: ، وقاَل ابن كثير5ٍ"أقوم وأعدُل: "قاَل الطبري ،4"سـبِيلًا 
قريشٌ أهـدى مـن محمـد    : "يوطيوقاَل الس ،6"بجهلهِم، وقلّة دينهِم، وكفرِهم بكتابِ اِهللا بأيديهِم

التفضيِل  .7"وأصحابِه اسم دروى(ود(ـمتبوعا بِ) َأهنتعالى )م قوِله تينِ، نحوقُلْ كُلٌّ : "تقديراً مر

 وه نبِم لَمأَع كُمبفَر هلَتاكلَى شلُ عمعبِيلًايى سد8"أَهقاَل الطبري ،" : كُم أعلممـنكم  ورب هو نبِم
غيرِه نى طريقاً إلى الحقِّ م9"أهد، كـلِّ  " :وقاَل القرطبي نأي بالمؤمنِ والكافرِ وما سيحصُل م

                                                           

 .34. من هذا البحثمفهوم اسم التفضيل ينظر  1

 .3/402النحو الوافي،: حسن، عباسينظر  2

 .3/58.شرح التسهيل: ابن مالك 3
 .24:الزخرف .42: فاطر .49:القَصص. 157: األنعامينظر و. 51: النساء 4
5 تأويِل آيِ القرآن، :الطبري البيان عن 7/141 جامع.  
 .1/502 م،العظي القرآنتفسير : ابن كثير 6
. 1ط .تحقيق عبداهللا بن عبـد المحسـن التركـي   . جز 15. الدر المنثور في التفسير بالمأثور :جالل الدين ،سيوطيال 7

 .4/486 م،2003.مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية: القاهرة
 .22: الملكينظر و. 84:اإلسراء 8
9 تأويِل آيِ القرآن :الطبري البيان عن 15/65، جامع.  
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اللةَ المفاضلة بين ما سبقَ فَقَد حمَل اسم التفضيِل في اآليات المذكورة د ءِوض على. 1"واحد منهم
  .فيها من تْردفي ذلك، حتّى في الحاالت الّتي قُ كما أفاد االستمرار والدوام ،بين طرفينِ

الكريمِ، جاء مقروناً بِمن لفظـاً فـي    القرآنتسع مرات في ) أضلُّ( وورد اسم التفضيِل
ممن اتبع  أَضلُّفَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواَءهم ومن : "ثالث آيات، نحو قوِله تعالى

ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي إِنَّ اللَّه اللَّه نى مدرِ هيبِغ اهومتبوعاً .2"ه دروتقديراً في  و نسـتِّ بِم 
 ،آياتنحو ا : "تعالى قوِلهكَانم رش كلُّأُولَئأَضبِيلِ واِء السوس ن3"ع .فحمَل دلزامـاً  إ اللةَ المفاضلة

، واحتمَل دالالت ُأخَر أكّدت شدةَ الضالِل، والدوام واالستمرار فيه، والخطَأ إلتباعه بِمن الظاهرة
هطريقَ الضالِل ونهج سلك نِلم.  

 القرآنيكاد  الكريميقصر الضالِل مفهوم لَعى الخارجين المنهجِ نِع اإللهي طريق إلى ِ 
الغوايةإذ اقترن ، أضل( التفضيِل اسم( بلفظ )السبيِل (الّ المواضعِ أكثرِ فيتي ورفيها د .نحو  ِلهقَو
يعني أنّه ال : "قاَل القرطبي. 4"وأَضلُّ سبِيلًاومن كَانَ في هذه أَعمى فَهو في الَْآخرة أَعمى ": تعالى

طريقاً إلى الهداية 5،"ال يجد وقال الشعراوي" :  ضاالً في الدنيا، فكيفَ يمكـن أن كان أنَّه معلوم
اللَه في الدنيا كان يمكن تداركُه بـالرجوعِ إلـى   ألن ض: قالوا: ( يكون ضاالً في اآلخرة؟ قال

المنهجِ والعودة إلى الطريقِ  السوي، أما في اآلخرة فضاللُه ال يمكن تداركُه، فَقَد انتهى وقـتُ  
في الدنيا: االختيارِ، إذن الِلهض نم وأعظُم أشد في اآلخرة 6"فضاللُه.  

أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَا يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم  ومن: "أما قولُه تعالى

، وهـذا  8فيه أنّه ال أحد أضلُّ وأجهُل من عبدة األوثان فَقَد رأى القرطبي. 7"عن دعائهِم غَافلُونَ
هتالضالِل وقو ةشد إذْ. داللةٌ على ورد مقروناً  )أضلُّ( التفضيِل اسمنبِم بأسلوبِ النفيِ في سياق 

                                                           

1 13/165،الجامع ألحكام القرآن:  القرطبي. 
 .5: األحقاف .52 :فصلت :وينظر مثلها. 50: القَصص 2
 .34،42،44 :الفرقان .72: اإلسراء .179: األعراف :وينظر مثلها. 60: المائدة 3
 . 44، 42، 34: الفرقان. 60: المائدة :وينظر مثلها. 72: اإلسراء 4
5 13/133،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي. 
6 الشعراوي :تفسير الشعراوي )14/8687،)الكريم القرآنحول  خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. 
 .5 :األحقاف 7
 .19/181: القرآنالجامع ألحكام : القرطبي 8
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ـ  نمم أضلُّ ن هومع السؤاُل هبِ ال يراد اآلية في فاالستفهام .اإلنكاري االستفهامِ يدعو مدونِ ن 
 ونفـي  إنكار" :السعودقال أبو . الخطأ والضالِل ةشد على التأكيد منه بل المراد ،األوثانِ نم اِهللا
ألن يكون أحد يساوي المشركين الضالِل في، وإن كان األضّل لنفيِ التركيبِ سبك منهم مغَ نرِي 

السـميعِ القـادرِ    مهِخالق تركوا عبادةَ حيثُ ضالٍّ كلِّ نم هم أضّل: ، أيالمساوى يِفَلنَ تعرضٍ
واالستجابة عِ والقدرةنِ السمهِم العاري عمصنوع عبادة 1"المجيبِ الخبيرِ إلى.   

، فَقَد خَرجتْ داللةُ الضالِل فيـه  2"سبِيلًا أَضلُّإِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم ": أما قولُه تعالى
إلى الخطأ والغفلة، تعالى .3"أخطأ طريقا: "قال الدامغاني قولُه أَ":ومثلُه ملْ هامِ بعكَالْأَن كلُّأُولَئض 

همهـم  : ألنَّهم ال يهتدون إلى ثوابٍ، فهم كاألنعامِ، أي: "، قاَل القرطبي4"أُولَئك هم الْغافلُونَ ضلُّأَ
تبصر األنعام أضلُّ؛ ألن وهم ،األكُل والشرب   مالكَها، وهم بخـالف ها، وتتبعها ومضارمنافع

5"ذلكلد فَ التمييزذح وقد ،الكالمِ عليه اللة .قاَل األندلسي" :هوتقدير بـل هـم   : (وحذف التمييز
ن تعالى بها سبب كونهم أضلَّ مـن األنعـامِ وهـو    هذه الجملةُ بي: وقاَل.. .)أضّل طريقاً منهم

  .6"الغفلةُ

وخالصةُ القوِل في داللة تخرج والـدوامِ      اسمِ التفضيِل أنّها لَم عـن معنـى المفاضـلة
الهداية لفظاً أم تقديراً في ألفاظ نأكانتْ متبوعةً بم ا . واالستمرارِ عليها، سواءأم   الضـالُل فلـم

الضالِل تخرج إال لتأكيد المفاضلة نِ داللةع  هودوام هتوشدواستمرارِه،   فيـه قَعوالخطأ الّذي و
دربِه ساِلك.  

                                                           

1 الحنفي د بن مصطفى العماديعود أو إرشاد العقِل السليمِ إلى مزايا الكتـابِ الكـري  : أبو السعود، محمم،تفسير أبي الس 
 .5/121.مكتبة الرياض الحديثة: الرياض. عطا أحمدتحقيق عبد القادر . مج5
 .44: الفرقان 2
 .293 إصالح الوجوه والنظائر،: الدامغانيينظر  3
 .179: األعراف 4
5 9/390،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي. 
 .4/426 تفسير البحر المحيط،: األندلسي، أبو حيان 6
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النسبي  اسمِ التفضيِل في ألفاظ لشواهد
الهداية والضالِل، زيادةُ نسبة ورود اسمِ التفضيِل في ألفاظ الضالِل عنه في ألفاظ الهداية، زيادةً 

في ألفـاظ  % ��في ألفاظ الضالِل، إلى 

والد ،هأحرفَ فعل واشترطوا في المصدرِ تضمينَه هالمصدرِ واسم بين قَ اللغويوناللةَ فر
على تجرد المصدرِ من الزمانِ في تعريفاتهِم 

على مجرد الحدث تعني  اللةُ المصدرِ
   الحديثةَ فـي الدراسـات االتجاهات لكن ،

ته على الحدث وعلـى  ليس صيغةً مجردةً من الزمنِ، بْل يدلُّ بصيغ

أ&*�ُظ ا&%$ِل 
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  .التمثيُل النسبي السمِ التفضيِل في ألفاظ الهداية والضالِل

نم حتتّض الجدولة ةبيال التمثيِل، واإلحصائيواني ،النسبي
الهداية والضالِل، زيادةُ نسبة ورود اسمِ التفضيِل في ألفاظ الضالِل عنه في ألفاظ الهداية، زيادةً 

في ألفاظ الضالِل، إلى % ��ضئيلةً تكاد ال تُذكَر؛ إذْ بلَغَتْ تلك الزيادةُ نسبةَ 

 هواسم صدرِ

والد ،هأحرفَ فعل واشترطوا في المصدرِ تضمينَه هالمصدرِ واسم بين قَ اللغويونفر
على تجرد المصدرِ من الزمانِ في تعريفاتهِم  ، وكادوا يجمعون1على الحدثية المجردة من الزمان

الزمانِ، ود من هدالتعريفات حوَل تجر ؛ إذْ دارت أغلباللةُ المصدرِله
، لكن االتجاهات الحديثةَ فـي الدراسـات   2أنَّه يدلُّ على أمرٍ معنوي محض، ال صلةَ له بزمانٍ

رأت أن ةاللغوي الزمنِ، بْل يدلُّ بصيغ: "المصدر ندةً مصيغةً مجر ليس

                                         

 .1/120،جامع الدروس العربية: 

 .3/207النحو الوافي،: حسن، عباس
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التمثيُل النسبي السمِ التفضيِل في ألفاظ الهداية والضالِل): 	(شكل 

نم حتتّض
الهداية والضالِل، زيادةُ نسبة ورود اسمِ التفضيِل في ألفاظ الضالِل عنه في ألفاظ الهداية، زيادةً 

ضئيلةً تكاد ال تُذكَر؛ إذْ بلَغَتْ تلك الزيادةُ نسبةَ 
الهداية .  

� - صدرِالم اللةُد

والد ،هأحرفَ فعل واشترطوا في المصدرِ تضمينَه هالمصدرِ واسم بين قَ اللغويونفر
على الحدثية المجردة من الزمان

الزمانِ، ود من هدالتعريفات حوَل تجر ؛ إذْ دارت أغلبله
أنَّه يدلُّ على أمرٍ معنوي محض، ال صلةَ له بزمانٍ

رأت أن ةاللغوي

                                                          

1 ينظر الغالييني :
حسن، عباسينظر  2
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اعلَم : "معِ، إذْ قاَلفي اللّ نّيرأيِ  ابنِ ج نحوفي ذلك على بعضِ اآلراء،  ، معتمدين1"زمنٍ مطلق
بفعـِل القرينـة   ، وقد يتحدد هذا الـزمن  2"أن المصدر كلُّ اسمٍ دلَّ على حدث، وزمانٍ مجهوٍل

المصاحبة فيدلُّ على الماضي أو الحاِل أو المستقبل، وقد يأتي المصدر داالً على اسمِ الفاعِل أو 
  .3اسمِ المفعوِل

لَقَد من اللَّـه  : "قوِله تعالى نحوفي ثمانٍ وثالثين آيةً، ) لضال(ورد مصدر الفعِل ضّل 

فيهِم رسولًا من أَنفُِسهِم يتلُو علَيهِم َآياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ 
وذلـك  ) الضالل(، وقَد دلَّ ذلك المصدر على الحدث نفسه 4"مبِينٍضلَالٍ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي 
  .المكانِ وإن كان السياقُ قد دلَّ على الزمن الماضيلتجرده عنِ الزمانِ أوِ 

في بعضِ المواضعِ دالالت سـياقيةً؛ دلَّ عليهـا   ) ضالل(وقَد حمَل مصدر الفعِل ضّل 
ةٌ إِذْ قَالُوا لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا منا ونحن عصـب : "ومن ذلك قولُه تعالى. السياقُ والقرينة

وقد ُأخبر بالمصدر، زيـادةً ومبالغـةً فـي    . 6، فمعنى الضالِل الخطُأ5"مبِينٍ ضلَالٍإِنَّ أَبانا لَفي 
فَلَما جاَءهم بِالْحق من عنـدنا قَـالُوا   : "وقولُه تعالى. الضالِل ؛ فاألصُل في الخبرِ أن يكون مشتقّاً

َآم يناَء الَّذنلُوا أَبي اقْتإِلَّا ف رِينالْكَاف دا كَيمو ماَءهوا نِسيحتاسو هعوا مـلَالٍ نبمعنى الخسار 7"ض ،
، 10شـقاء طويـلٍ  : ، بمعنى الشقاء؛ أي9"كَبِيرٍ ضاللٍإنْ أَنتم إال في : "وقولُه تعالى. 8أو الخسران
  .12عذاباً ، أي11"ضالالًوال يزِد الظالمين إال : "وقولُه تعالى
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 .44م،1988.دار مجدالوي للنشر: عمان. تحقيق سميح أبو مغلي. اللمع في العربية: ابن جنّي، أبو الفتح عثمان 2
 .2/720،شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: الرضي االستراباذي:ينظر  3
 .164:آل عمران 4
 .8: يوسف 5
6 11/261،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي. 
 .25: غافر 7
8 2/346الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي. 
 .8 :سبأ. 47:القمر: وينظر مثلها. 9: الملك 9

 .293 إصالح الوجوه والنظائر،: الدامغانيينظر  10
 24 :نوح 11
12 21/265الجامع ألحكام القرآن،: ينظر القرطبي. 
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 المصدر درالضاللة(وو (في تسعِ آيات .تعالى نحو اأ: "قوِلهورتاش ينالَّذ كلَالَةَ ُولَئالض 

يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحا رى فَمدبفتحِ 1"بِالْه الَةعلى وزنِ الفَع سماعي والضاللَةُ مصدر ،
، يدلُّ على الحدثية المجردة من الزمان، لكنّه قد يخرج إلى دالالت ُأخَر تفهـم مـن   2بفتحِ الفاء

قَالَ الْملَأُ من قَومه إِنا لَنـراك فـي   : "قوِله تعالى نحو، 3ومنها التقليل؛ القلّةُ تقابُل الكثرةَ . السياق

، تساءل الزمخشري فـي  4"ولَكني رسولٌ من رب الْعالَمين ضلَالَةٌقَالَ يا قَومِ لَيس بِي * ضلَالٍ مبِينٍ 
هيقْل ضالل كما قالوا؟ وأجاب: كشاف بي ضاللة، ولم قاَل ليس الضالِل : "لم نم الضاللَةُ أخص

: كما لو قيَل لـك ليس بي شيء من الضالِل، : فكانتْ أخص في نفيِ الضالِل عن نفسه كأنَّه قاَل
  .5"مالي تمرةٌ: ألَك تمر؟ فقلت

 ضأحمدعر أن هالكشّاف رأياً مغايراً مفاد المنيرِ في حاشية ابن ":   ـنالضاللةَ أدنـى م
ألنَّها ال تطلَقُ إال على الفعلَة الواحدة منْه، وأما الضالُل فيطلَـقُ علـى القليـِل     ،الضالِل وأقّل

حيث كونه أخص ننفيِ األعلى، ال م ناألدنى أبلَغُ م ونفي ،هجنس نبـابِ    والكثيرِ م ـنوهو م
السالم اسـم المـرة     حسن طبل أن استخدام نوح عليه. وقد رأى د. 6"التنبيه باألدنى على ألعلى

لنفي تهمةَ الضالِل عن نفسه مبالغةٌ في النفيِ؛ وذلك ألن المصدر يدلُّ علـى الكثيـرِ   ) الضاللة(
ومن الدالالت الّتي يخرج إليها المصـدر  . 7والقليِل أما اسم المرة فال يدلُّ إال على الفعلة الواحدة

ويسـمى  . الحيـرة : وأصُل الضاللة: "ل القرطبي في تفسيرِ اآليةالحيرةَ والنسيان، قا) الضاللة(
ةالحير نم ا فيهضاللةً ِلم ضاللةً.. .النسيان ى الهالك8"ويسم.  

                                                           

  .16: البقرة 1
 .1/59وبيانه،الجدول في إعراب القرآن وصرفه : صافي، محمودينظر  2
  . دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة م،الكري القرآنمعجم الفروق الداللية في : داود، محمد محمدينظر  3
 .443 م،2008 
 .61-60: األعراف 4
5 مخشري2/85 الكشاف،: الز. 
 .2/85 ،المصدر نفسه 6
 .71م،1998.دار الفكر العربي: القاهرة.العربيةأسلوب االلتفات في البالغة : طبل، حسنينظر  7
8 1/319،الجامع ألحكام القرآن: ينظر القرطبي. 
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 المصدر دروةً واحـدةً،   ) تضليٍل(ولََّل على وزنِ تفعيٍل مـرللفعِل ض القياسي المصدر
دلَّ المصدر على الحدثية المجردة، وقَـد  .  1"تضـليلٍ لْ كَيدهم في ألم يجع: "وذلك في قوِله تعالى

  اعتداِئهم على الكعبـة ضياعٍ نتيجة محاولة نم أصحابِ الفيِل وما حلَّ بِهِم ةفي سياقِ قص جاء
قاَل الطبري ،فةتخريبِها :يعني: "المشر نا أرادوا وحاولوا مهِم عم2"في تضليلوقاَل األلوسي ، " :

 "  ها لهم في تضييعٍ وإبطاٍل بـأنأهل فشر وتخريبِها وصرف م في تعطيِل الكعبةهَل كيدجع قد
دمرهم أشنع تدميرٍ وأصُل التضليِل من ضلَّ عنه إذا ضاع فاستعير هنا لإلبطـاِل ومنـه قيـَل    

وضي أبيه ضلَّل ملك المرئ القيس الضلّيل ألنّه ه3"ع.  

ذَلك الْكتاب لَـا  : "قوِله تعالى نحوةً فَقَد  ورد خمساً وثمانين مر) هدى(أما اسم المصدر

 يهف بيىرده ينقتلْم4"ل   اسـم دور المصدرِ؛ فقـد دالالت متنوعةً ال تختلفُ عن حمَل دالالت ،
ولَـن ترضـى عنـك الْيهـود ولَـا      : "قوِله تعالى نحوستّاً وعشرين مرةً مرفوعاً ) هدى(المصدر

 وه ى اللَّهدقُلْ إِنَّ ه مهلَّتم بِعتى تتى حارصىالندالمصدر ،5"الْه ى(دلَّ فيها اسمدعلى العمومِ ) ه
  .6واستقرارِه الشيء وثبوته العمومِ والثبوت، إذْ يدلُّ المصدر المرفوع على حصوِل

إن مرفوعـاً داللـةً علـى    ـ خبراً لخبراً للمبتدأ مرفوعاً أو ) دىه(وورد اسم المصدر
المبالغة في الخبر؛ فاألصُل في الخبرِ أن يكون نكرةً مشتقّاً، فجيء باسم المصدرِ خبراً للمبالغـة  

ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع ملَّتهم قُلْ إِنَّ هدى : "قوِله تعالى نحو. 7في المعنى

                                                           

  .2:الفيل 1
2 تأويِل آيِ : الطبري البيان عن 24/627،القرآنجامع. 
. جـز 30 .العظيم والسـبع المثـاني   القرآنروح المعاني في تفسير : األلوسي، شهاب الدين محمود األلوسي البغدادي 3

 .30/236.دار إحياء التراث العربي: بيروت

  . 2:البقرة 4
  .46، 44: المائدة.115: النساء .73،138:عمران آل .2،38،272: البقرة :وينظر مثلها. 120: البقرة 5

 .23:الزمـر  .77:النمل .123:طه. 55: الكهف .94:اإلسراء. 57:يونس .154،203: األعراف .71،88،157: األنعام
  .23: النجم .32، 25: محمد .11: الجاثية .44: فصلَت

 .249،يةالقرآنداللة المصدر التركيبية في اآليات : أبو سعيد، محمد عبد المجيدينظر  6
 .253-251.يةالقرآنداللة المصدر التركيبية في اآليات : أبو سعيد، محمد عبد المجيدينظر  7
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 وه ى اللَّهدىهدتعالى. 1"الْه ـونَ ":وقوِلهنوقمٍ يقَوةٌ لمحرى ودهاسِ ولنل رائصذَا ب2"ه  إذْ أخبـر،
  .3مبالغةً القرآنبالمصدرِ عنِ 

اسم دروى(المصدر ودةً منصوبا أ) همر ربعاً وثالثينتعالى نحو نِ : "قوِلهلَى مع لَامالسو

 عبىاتد4"الْهد الحدثدلَّ على مجر ، .5كما دلَّ على التوقيت      قوِلـه خـالِل السـياقِ نحـو نم
، إذْ ورد 6"للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقَـان  هدى القرآنشهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه :"تعالى

  .على الحاِل واالستمرارِ) هدى(حاالً منصوباً ستَّ مرات، فدلَّ اسم المصدرِ )هدى( اسم المصدرِ

 اً على الدوامِ واالستمرارِ دون انقطاعٍ دالّ) هدى( إضافة إلى ذلك فَقَد جاء اسم المصدرِ
تعالى نحو قوِله" : يهف بيلَا ر ابتالْك كىذَلده ينقتلْم7"ل موضع أكان ى(، سواءده ( اإلعرابي

أم النصب تعالى .الرفع وقوِله" : هإِنىودلَه نِينمؤلْمةٌ لمحر8"وى(، إذْ دلَّ المصدردعلى الدوامِ ) ه
 9انقطاعِالدوامِ واالستمرارِ دون.  

طس تلْـك َآيـات   : "قوِله تعالى نحو، 10اً على اسمِ الفاعِلدالّ) هدى( وورد اسم المصدرِ

فَقَد جاء المصدر هنا حامالً داللةَ اسمِ الفاعِل . 11"هدى وبشرى للْمـؤمنِين * وكتابٍ مبِينٍ  القرآن
فيما يأتي جدولةٌ إحصائيةٌ، وتمثيٌل بياني ونسـبي  و .12اللةمبالغةً في المعنى والد، )هاد(بمعنى 
  .)هدى(واسمِ المصدر) ضالل(للمصدرِ

                                                           

   .44: فصلَت .23:الزمر. 77:النمل .71،88: األنعام. 73:عمران آل .2: البقرة :وينظر مثلها. 120: البقرة 1
  .11: الجاثية 
 .20: الجاثية 2
 .254.يةالقرآنداللة المصدر التركيبية في اآليات : أبو سعيد، محمد عبد المجيدينظر  3
 .154، 71،91: األنعـام . 46: المائدة. 4،73،96: آل عمران. 185 ،120، 2،38،97:البقرة :وينظر مثلها. 47:طه 4

. 2:النمـل . 123، 10:طـه  .76:مـريم . 13:الكهـف .2:اإلسـراء . 64،89،102:النحـل  .111:يوسف .52:األعراف
 .12،23:الليل .13:الجن. 17: محمد .53،54:غافر .13: السجدة .3: لقمان .43،57:القَصص

 .248.يةالقرآنداللة المصدر التركيبية في اآليات : أبو سعيد، محمد عبد المجيدينظر  5
 .3: لقمان. 2:النمل.52:األعراف. 4: عمران آل. 2: البقرة: وينظر مثلها. 185: البقرة 6

  . 2:البقرة 7
 .77: النمل 8
 .247.يةالقرآنداللة المصدر التركيبية في اآليات : أبو سعيد، محمد عبد المجيدينظر  9

 .132م،الكري القرآناسم الفاعل في  :سمير موقده،ينظر  10
 .2-1:النمل 11
 .256.يةالقرآنداللة المصدر التركيبية في اآليات : أبو سعيد، محمد عبد المجيدينظر  12



194 

  شواهد صورِ المصدرِ واسمه في ألفاظ الهداية والضالِل): �(جدول 
  .اسم المصدرِ في ألفاظ الهداية -أ

عدد مرات   االسم
  القرآنمواضع وروده في   تكراره

  31  الهدى

، 35: األنعام. 115: النساء. 73: آل عمران. 16،120،159،175،185: البقرة
. 55،57: الكهـف . 94: اإلسـراء .33: التوبة. 193،198: األعراف. مكرر71
: محمـد . 17: فصـلت . 53: غافر. 32: سبأ. 57،85، 37: القَصص.47:طه

  .11: لعلقا. 12: الليل. 13: الجن.9: الصف. 23: النجم.28: الفتح. 25،32

  48  هدى

: المائــدة. 73،96،138، 4: آل عمــران. 185، 120، 97، 2،5،38: البقــرة
. 52،154،203: األعــراف. 71،88،91،154،157: األنعــام. مكــرر44،46
. 13: الكهـف . 2: اإلسـراء . 89،102، 64: النحل. 111: يوسف.57: يونس
. 43،50: القَصـص . 77، 2: النمـل . 8،67: الحج. 10،123: طه. 76: مريم
. 44: فصـلت . 54: غافر. 23: الزمر. 24: سبأ. 23: السجدة. 3،5،20:لقمان

  .17: محمد. 11،20: الجاثية
  .13: السجدة  1  هداها
  .37: النحل. 90: األنعام. 272: البقرة  3  هداهم
ايد123: طه. 38: البقرة  2  ه.  

    85  المجموع
  .المصدر في ألفاظ الضالِل -ب

عدد مرات   االسم
في   تكرارِه هورود القرآنمواضع  

  .8: سبأ. 12: الحج. 18: إبراهيم. 32: يونس  4  الضالل

  27  ضالٍل

. 14: الرعـد . 8،30: يوسـف . 60: األعراف. 74: األنعام. 164: آل عمران
. 11: لقمان. 85: القَصص .97: الشعراء. 54: األنبياء. 38: مريم. 3: إبراهيم

: الزخرف. 18:الشورى. 25،50: غافر. 22: الزمر. 24،47: ياسين. 24: سبأ
  .29، 9: الملك. 2: الجمعة. 47، 24: القمر. 27: ق. 32: األحقاف. 40

  .24: نوح. 36: األحزاب. 116،136،167، 60: النشاء  6  ضالالً
الِلك95: يوسف  1  ض.  
  .75: مريم. 36: النحل. 61، 30: األعراف. 44: النساء. 175، 16 :البقرة  7  الضاللَةُ
هِماللَت53: الروم. 81: النمل  2  ض.  
  .2: الفيل  1  تَضليٍل

    48  المجموع
  133  المجموع الكلّي



  

  

زيادةٌ في ألفـاظ   ي، والنسبيالبيان
الهداية بلغتْ الضعفَ تقريباً على ألفاظ الضالِل؛ إذْ ورد اسم المصدرِ في ألفاظ الهدايـة خمسـاً   
، بينما ورد المصدر في ألفاظ الضالِل ثمانياً وأربعـين مـرةً،   

  .النسبة العامة أللفاظ الهداية والضالِل

أ&*�ُظ ا&%$ِل

أ&*�ُظ ا&%$ِل 
٣٦%
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  . التمثيُل البياني للمصدرِ واسمه في ألفاظ الهداية والضالِل

  .النسبي للمصدرِ واسمه في ألفاظ الهداية والضالِلالتمثيُل 

البيان لة اإلحصائية السابقة، والرسمِح من خالِل الجدو
الهداية بلغتْ الضعفَ تقريباً على ألفاظ الضالِل؛ إذْ ورد اسم المصدرِ في ألفاظ الهدايـة خمسـاً   

 ةً، أي ما نسبتهمر ةً،   %��وثمانينمـر الضالِل ثمانياً وأربعـين المصدر في ألفاظ دربينما و ،
��%، نوالضالِل وهي نسبةٌ ال تختلفُ ع الهداية أللفاظ ةالعام النسبة

أ&*�ُظ ا&%$ِل أ&*�ُظ ا&12ا0/   

أ&*�ُظ ا&12ا0/  

التمثيُل البياني للمصدرِ واسمه في ألفاظ الهداية والضالِل):
(شكل 

التمثيُل ):��(شكل 

خالِل الجدوتتّض من ح
الهداية بلغتْ الضعفَ تقريباً على ألفاظ الضالِل؛ إذْ ورد اسم المصدرِ في ألفاظ الهدايـة خمسـاً   

 ةً، أي ما نسبتهمر وثمانين
��ما نسبته : أي

  

�

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

أ&*�ُظ ا&12ا0/   
٦٤%
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  الهداية والضالِل في ألفاظ األفعاِل اللةُدِ: ثالثاً

 اهتم فَقَد ،ةالعربي اللغة وعلى صعيد ،اً في سائرِ اللغاتبالفعِل مكاناً مهم يشغُل االهتمام
ؤلفاتهِم اللغوية، وعلـى منـواِلهِم سـار    النحاةُ واللغويون القدامى بمسألة الفعِل في مباحثهِم وم

الحديثة ةهم اللغويفي دراسات المحدثون . م أبواباً لههبالفعِل تخصيص مظاهرِ اهتمامِ العلماء نمو
األفعاِل ود أبنية ثوا فيها عنهِم، تحدها، ومنهافي مصنّفاتاألفعـال  : (الالت معاني أبنيـة 1)باب ،

ذكر معاني أبنية األفعاِل مجردة من الزيادة وغير مجردة وتبيينِ (، و2 )األفعاِل أبنيةفصٌل في (و
باب أبنية األفعال وما جاءت (، و4 )باب أبنية الفعِل ومعانيها(و ،3 )المتعدي منها، وغير المتعدي

  . وغيرها 5 )جاءت له من المعاني

فهناك مؤلفاتٌ خصصها أصحابها أو جـزءاً   ،ةأما على صعيد الدراسات اللغوية الحديث
الفعِل ومعانيها، نحو زمانه وأبنيته :الفعل(: منها ألبنية (ائي إلبراهيم6السامر ،) أبنية األفعـال: 

لسـليمان  ) الحقول الداللية الصرفية لألفعـاِل العربيـة  (، و7لنجاة الكوفي) دراسة لغوية قرآنية
  . ، وغيرها8فياض

: ، قاَل سيبويهما دلَّ على حدث وزمانٍ ماضٍ أو مستقبٍل نحو قام يقوم وقعد يقعد: الفعُل
"ا يكون ولمى، وِلمضوبنيت لما م ،األسماء أحداث لفظ نا الفعُل فأمثلةٌ ُأخذت موأم  وما هو ،يقع

ينقطع لم أقسامٍ. 9"كائن ثالثة النحاةُ الفعَل إلى مقس قَدهذا : و وظهر ،الماضي والمضارعُ واألمر
                                                           

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العـربِ فـي   : بن فارس ابن زكريا أحمدابن فارس، أبو الحسين ينظر  1
 .169م،1997.دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط .حسن بسج أحمدتعليق  .كالمها

ضبطه وعلّق حواشيه ياسـين  . فقه اللغة وأسرار العربية: الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيلينظر  2
  .409م،2000. المكتبة العصرية: بيروت.2ط. األيوبي

. مكتبة لبنان ناشـرون : بيروت.1ط. تحقيق فخر الدين قباوة. الممتع الكبير في التصريف: ابن عصفور، اإلشبيليينظر  3
  .124م،1996

 .3/435،شرح التسهيل: ابن مالكينظر  4
 .1/153،ُالضرب من ِلسانِ العرب  ارتشاف: األندلسي، أبو حيانينظر  5
 م،1983. مؤسسة الرسالة: روتبي. 3ط الفعل زمانُه وأبنيتُه،: السامرائي، إبراهيمينظر  6
 .31،أبنية األفعال دراسة لغوية قرآنية :نجاة عبد العظيم ،الكوفيينظر  7
 م،1990. دار المريخ للنشر: الرياض. الحقول الداللية الصرفية لألفعال العربية: فياض، سليمانينظر  8
 .1/12 الكتاب،: سيبويه 9
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م السابقِ التقسيم سيبويه خالِل تعريف نالنحاة أغلب هتبع قَدخـالفَ    ، و التقسـيمِ وإن في ذلك
اجي. همبعضجٌل،: األفعاُل ثالثةٌ: "قاَل الزى    وف فعٌل ماضٍ، وفعٌل مستقبسـمعٌل فـي الحـاِل ي
يعيش .1"الدائم وقاَل ابن" : األفعاِل توجد ماتمقو نم مانا كانت األفعاُل مساوقةً للزمانِ، والزلم

   ثالثةً مـاضٍ وحاضـر مانالز ا كانمانِ ولمانقسمت بأقسامِ الز همعد عند وتنعدم هوجود عند
نةَ حركات الفلك فمنها حركةٌ مضت ومنها حركةٌ لم تأت بعـد  ومستقبٌل وذلك من قبل أن األزم

 ماضٍ ومستقبٌل وحاضر كانت األفعاُل كذلك واآلتية الماضية وعلى ، 2"ومنها حركةٌ تفصُل بين
المحدثون الفعَل ثالثةٌهذا سار أن ٌل: ؛ أيعلى المستوى  .3ماضٍ، وحاٌل، ومستقب منالز دويتحد

م ؛ الصرفيقرائن نم خالِل السياقِ وما يرافقُه نفم ا على المستوى النحويأم ،خالِل الصيغة ن
   .4فالزمن الصرفي وظيفةُ الصيغة و الزمن النحوي وظيفةُ السياق

وثمانين فعالً، توزعت على الماضي والمضارعِ واألمرِ،  ةً وثالثةًبلَغَتْ أفعاُل الهداية مائ
أي مـا   فعالً توزعت بين الماضي والمضارعِ، بلغت أفعاُل الضالِل مائةً وسبعةَ عشر في حين

نسبته )��% ( إلى ،في أفعاِل الهداية)�
وقد صنّفَ الباحثُ هذه األفعاَل  .في أفعاِل الضالِل )%
   .انيةفي جداوَل وأشكاٍل بي

  .الكريم القرآنتوزيع األفعاِل في ألفاظ الهداية والضالِل في : )�(جدول 

  الكريم القرآنفي ألفاظ الهداية والضالِل في  توزيع األفعاِل
  �	�  الكريم القرآنأفعاُل الهداية في 
  ���  الكريمِ القرآنأفعاُل الضالِل في 

  

                                                           

مؤسسـة  : بيروت. 1ط. تحقيق علي توفيق الحمد م،قس2.الجمل في النحو: الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 1
 .2/7م،1984.الرسالة

 .7/4 ،شرح المفصل: ابن يعيش 2
 .24،الفعل زمانُه وأبنيتُه: السامرائي، إبراهيمينظر  3
 .242،ومبناهااللغة العربية معناها : حسان، تمامينظر  4



  

  

 مقترنٍ بالزمانِ الماضي، قاَل الزمخشـري هنفس ما دلَّ على معنًى في :
بصيغه وتصريفاته ) هدى(ورد الفعُل الماضي 

بصـيغه وتصـريفاته   ) ضلَّ(، أما أفعاُل الضالِل، فَقَد ورد الفعُل 

أ�MIُل ا&%$ِل
٣٩%
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 الِلالتمثيُل البيانيوالض الهداية لألفعاِل في ألفاظ.  

  التمثيُل النسبي لألفعاِل في ألفاظ الهداية والضالِل

 الماضي الفعِل

ما دلَّ على معنًى في نفسه مقترنٍ بالزمانِ الماضي، قاَل الزمخشـري : الماضي 
ورد الفعُل الماضي ، 1"زمانكهو الدالُّ على اقترانِ حدث بزمانٍ قبَل 

، أما أفعاُل الضالِل، فَقَد ورد الفعُل خمساً وخمسين مرةً

                                         

 .244.المفصل في علمِ العربية

أ�MIُل ا&%$ِلأ�MIُل ا&12ا0ِ/

التمثيُل البياني ): ��(شكل 

التمثيُل النسبي لألفعاِل في ألفاظ الهداية والضالِل): ��(شكل 

� - الفعِل اللةُد

 الفعُل
هو الدالُّ على اقترانِ حدث بزمانٍ قبَل "

  ةًالمختلفةمر خمساً وخمسين

                                                          

1 ة: الزمخشريل في علمِ العربيالمفص

�

��

���

���

���

أ�MIُل ا&12ا0ِ/
٦١%
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مر يليفيما  و ،ةًالمختلفة ثمانياً وخمسين   لألفعاِل الماضـية ونسبي بياني جدولةٌ إحصائيةٌ ورسم
  . في ألفاظ الهداية والضالِل

  .شواهد الفعِل الماضي في ألفاظ الهداية والضالِل): �(جدول  

  .في ألفاظ الهداية و المزيدةُ المجردةُ الماضيةُ األفعاُل -أ

عدد مرات   الفعل
  القرآنمواضع وروده في   تكراره

  هدى
11  
  

  .31: الرعد. 30: األعراف. 90:األنعام. 143،213:البقرة
  .7: الضحى. 3: األعلى. 50،79،122:طه. 36: النحل

  .17: الحجرات. 37:الحج. 9: النحل.149: األنعام.185،198:البقرة  6  هداكم
  .80: األنعام  1  هدانِ
  .12،21: إبراهيم. مكرر43: األعراف. 71: األنعام  5  هدانَا
  .57:الزمر. 161:األنعام  2  هداني
اهد121:النحل  1  ه.  
ماهدمر. 115: التوبة  2  ه18: الز.  
  .8: آل عمران  1  هديتَنَا
  .58: مريم. مكرر 84: األنعام  3  هدينَا

  .21: إبراهيم  1  هديناكُم
ناهيد10: البلد.3: اإلنسان  2  ه.  
  .17: فصلت. 87: األنعام. 68: النساء  3  هدينَاهم
  .118: الصافّات  1  هدينَاهما
  .مكرر 24: الحج  2  هدوا
يد101:آل عمران  1  ه.  

. 41: الزمر. 92: النمل.135، 82: طه. 15: اإلسراء.108: يونس  7  اهتَدى
  .30: النجم

  .17: محمد. 76: مريم. 20: آل عمران. 137: البقرة  4  اهتَدوا
  .50: سبأ  1  اهتَديتُ
  .105: المائدة  1  اهتديتم

  55  المجموع
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  .الضالِلاألفعال الماضية المجردة و المزيدة في ألفاظ  - ب

مرات  عدد  الفعل
في   تكرارِه هورود القرآنمواضع  

  26  ضَل

، 24: األنعـام . 105، 12: المائدة. 136، 116:النساء. 108: البقرة
. 87،125: النحل. 21: هود. 30،108: يونس. 53: األعراف. 94

ــراء ــف. 15،67: اإلس ــل. 104: الكه ــص. 92:النم 75: القَص .
، 2: الـنجم . 48: فصلت. 41: الزمر.71: الصافات. 36: األحزاب

  .7: القلم. 1: الممتحنة. 30
  .50:سبأ. 56: األنعام  2  ضلَلْتُ
  .10: السجدة  1  ضلَلْنَا

  12  ضلُّوا
، 37: األعـراف . 140: األنعـام . مكرر 77: المائدة. 167: النساء
. 74: غــافر. 17، 9: الفرقــان. 92: طــه. 48: اإلســراء. 149

  .28: األحقاف
  .1،8: محمد. 62: ياسين. 29: الروم. 79: طه. 88: النساء  6  أضلَّ
  .29: فصلت  1  أضلّانا
  .17: الفرقان  1  أضلَلْتُم
لَلْن36:إبراهيم  1  أض.  
  .99: الشعراء  1  أضلَّنا
  .29: الفرقان  1  أضلَّني
لَّه23: الجاثية  1  أض.  
  .85:طه  1  أضلَّهم

  .77: المائدة  2  أضلُّوا
  .24: نوح

  .38: األعراف  2  أضلُّونا
  .67: األحزاب

  58  المجموع
  113  المجموع الكلّي



  
  

  

مَل ح الماضي؛ فَقَد داللةُ الفعِل الماضي في ألفاظ الهداية والضالِل على الزمنِ
وفيمـا يـأتي    .العام مختلفةً، غير الداللةَ على الماضي، كالداللة على المستقبِل، والزمنِ

   الهدايـة الفعِل الماضي في ألفـاظ دالالت

   

أ&*�ُظ ا&%$ِل

أ&*�ُظ ا&%$ِل 
٥١%
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  . التمثيُل البياني لألفعاِل الماضيةِ في ألفاظ الهداية والضالِل

  التمثيُل النسبي لألفعاِل الماضية في ألفاظ الهداية والضالِل 

داللةُ الفعِل الماضي في ألفاظ الهداية والضالِل على الزمنِ لم تتوقفْ
مختلفةً، غير الداللةَ على الماضي، كالداللة على المستقبِل، والزمنِ

يوضح نسبي وآخر ،ةٌ، وتمثيٌل بيانيجدولةٌ إحصائي    الهدايـة الفعِل الماضي في ألفـاظ دالالت

 

أ&*�ُظ ا&%$ِل أ&*�ُظ ا&12ا0/   

أ&*�ُظ ا&12ا0/   
٤٩%

التمثيُل البياني لألفعاِل الماضيةِ في ألفاظ الهداية والضالِل): ��(شكل 

التمثيُل النسبي لألفعاِل الماضية في ألفاظ الهداية والضالِل ): ��(شكل 

لم تتوقفْ
على المستقبِل، والزمنِ دالالت الداللةَ على الماضي، كالداللة مختلفةً، غير

يوضح نسبي وآخر ،ةٌ، وتمثيٌل بيانيجدولةٌ إحصائي
  .والضالِل

��.�

��

��.�

��

��.�

��

��.�

��

��.�

�	



  عدد المرات
��  
�
  
��  
	�  

  

  

   >?;P6&ا [HJ \;&=د

   >?;P6&ا [HJ \;&=د
٥٥%
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  .الفعِل الماضي في ألفاظ الهداية والضالِل الالتُ

عدد المرات  الحالة
��  .داللة الفعل الماضي على الزمن المستقبل


�  .تقييد الفعل الماضي على الزمن الماضي

��  .داللة الفعل الماضي على الزمن العام

�	  المجموع

  . التمثيُل البياني لدالالت الفعِل الماضي على الزمن

 الفعِل الماضي على الزمنِالتمثيُل النسبي لدالالت.  

د=&;\ HJ] ا&P6;?<   د=&;\ HJ] ا&B!�6د=&;\ HJ] ا&^�D ا&�Mم  

د=&;\ HJ] ا&^�D ا&�Mم  
٢١%

B!�6&ا [HJ \;&=د
٢٤%

الالتُد): 	(جدول 

داللة الفعل الماضي على الزمن المستقبل -�
تقييد الفعل الماضي على الزمن الماضي -�
داللة الفعل الماضي على الزمن العام -�

  

التمثيُل البياني لدالالت الفعِل الماضي على الزمن ):��(شكل 

التمثيُل النسبي  ):��(شكل 

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

د=&;\ HJ] ا&^�D ا&�Mم  

B!�6&ا [HJ \;&=د
٢٤
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تتّضح من خالِل الجدولة السابقة زيادةُ نسبة األفعاِل الماضية الدالّة علـى المسـتقبِل،   
فَقَد بلغتْ نسبةُ األفعاِل الماضية الدالّة  الماضي، والزمنِ العام عنِ األفعاِل الماضية المقيدة بالزمنِ

 ا الدالّةُ على المستقبِل فقد بلغتْ، أم%)��(، والدالّةُ على الزمنِ العام%)��(على الزمنِ الماضي
دوات اللغويـة المصـاحبة للفعـِل    والتعليُل اللغوي لهذه الظاهرة هو زيـادةُ األ  %).��(نسبتها

خرى فإن في ومن ناحية أ .الماضي الّتي تحرره من التقيد بالزمنِ الماضي، وتسيره إلى المستقبِل
هدالعقوَل، ويدفع يأسر انيرب األفعاِل إعجاز تلك اللةفاالستمرار ،أفعـاِل  فـي   ا إلى التفكيرِ فيه

التّي تحدثتْ عنِ األقـوامِ   القرآنوإن وردت تلك األفعاُل في سياقِ  قَصصِ  -الهداية والضالِل
السابقة-  ،ذاته بحد عبرةٌهو إعجاز لكلِّ مسلمٍ فيه. 

 :عند وقوعه فعالً أو جواباً للشرط ، وذلكاللةُ الماضي على المستقبِلدِ  - أ

عند وقوعه فعالً أو جواباً للشرط ألن الشـرطَ   ، وذلكيأتي الماضي داالً على المستقبِل
يكـون فعـالً غيـر    ، ومن شروطه أن 1"والشرطُ ال يكون إال مستقبالً: "مستقبٌل، قاَل ابن هشامٍ

  . 2ماضي المعنى

مر ثماني الهداية اللةُ في ألفاظالد تْ تلكدرو ،اتتعالى نحو ـا  : "قوِلهثْلِ موا بِمنفَإِنْ َآم

 بِه متناَآمودتاه فَقَد الس وهو اللَّه ميكَهكْفيقَاقٍ فَسي شف ما هما فَإِنلَّووإِنْ تو ـيملالْع يع3"م إذْ جاء ،
، ومهما كانت صـيغةُ فعـِل الشّـرط أو    )إن(واقعاً في جوابِ الشرط بعد األداة ) اهتدوا(الفعُل 

جوابه فإن زمنهما ال بد أن يتخلّص للمستقبِل المحضِ بسببِ وجود أداة الشّرط الجازمة؛ ألن أداةَ 
تخليص زمنه للمستقبِل المحـض،  : عةٌ على استقباِل الفعِل بعدها، أيالشّرط الجازمة عالمةٌ قاط

  .4سواء أكان الفعُل ماضياً، أم مضارعاً

                                                           

 .1/280مغني اللبيب،: ابن هشام 1
 .2/404 ،شرح التصريح على التوضيح: األزهريينظر  2
 .50:سبأ. 41:الزمر. 92:النمل. 15: اإلسراء. 108: يونس. 20،101: آل عمران: وينظر مثلها. 137: البقرة 3
 .423-4/422النحو الوافي،: حسن، عباسينظر  4
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أَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلُوا رسولَكُم : "قوِله تعالى نحوألفاظ الضالِل عشر مرات  ووردتْ في

 انبِالْإِيم لِ الْكُفْردبتي نملُ وقَب نى موسلَ مئا سلَّكَمض بِيلِ فَقَداَء السو1"س. 

 ):إذا(، عند اقترانه بالظرف الشرطي اللةُ الماضي على المستقبِلد   -  ب

، إذْ يـدلُّ هـذا   2 )إذا(عند اقترانه بالظرف الشرطي اً على المستقبل، يأتي الماضي دالّ
على وقوعِ حدثينِ، يقع وقوعِ اآلخر،  التركيب أحدهما لحظةتعالى نحو قوِله" :   ينـا الَّـذها أَيي

ٌل متضـمن معنـى   ظرفٌ مستقب) إذا(، فـ3"إِذَا اهتديتمَآمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ 
رِ، أيمتعلّقٌ بالجوابِ المقد كم: الشّرطتعـالى  . 4فال يضر الضالِل قولُـه في ألفاظ إِذَا : "ومنهو

  .5"مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ

 :لوقوعه صلةً للموصوِل اللةُ الماضي على المستقبِلد   -  ت

، وقد وردتْ تلك الضاللةُ في 6المستقبل لوقوعه صلةً للموصوِليأتي الماضي داالً على 
وما  الَّذين هدى اللَّهوإِنْ كَانت لَكَبِيرةً إِلَّا علَى : "ألفاظ الهداية ثالثَ عشرةَ مرةً، نحو قوِله تعالى

ووردت في ألفاظ الضالِل ثماني مرات، . 7"وف رحيمكَانَ اللَّه ليضيع إِيمانكُم إِنَّ اللَّه بِالناسِ لَرُء
إِذَا اهتـديتم إِلَـى اللَّـه     من ضلَّيا أَيها الَّذين َآمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم : "نحو قوِله تعالى

 .8"ونَمرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُ

                                                           

  . 92: النمل. 15: اإلسراء. 108: يونس. 12:المائدة. 116،136:النساء: وينظر مثلها. 108: البقرة 1
 . 1:الممتحنة. 50:سبأ. 36: األحزاب 
 .29،الفعل زمانُه وأبنيتُه: السامرائي، إبراهيمينظر  2
 .80: األنعام: وينظر مثلها. 105 :المائدة 3
 .2/305إعراب القرآن الكريم وبيانه،: الدرويشينظر  4
 .67: اإلسراء 5
ـ    القـرآن النّظام النّحوي في : حمد،عبد الوهاب حسنينظر  6 دار صـفاء للنشـر   : عمـان . 1ط م،الكـريمِ دالئـِل الكل

 .473م،2010.والتوزيع
  .58،76: مريم. 36: النحل. 43: األعراف. 90: األنعام. 198، 185:البقرة: وينظر مثلها. 143: البقرة 7
 .30: النجم. 17: محمد. 18: الزمر .37: الحج .135: طه 
  . 30: النجم.29: فصلت. 29: الروم. 104: الكهف. 125: النحل. 88: النساء: وينظر مثلها. 105: المائدة 8
 . 7: القلم 
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 ):لوال(لوقوعه بعد حرف التحضيض داللةُ الماضي على المستقبِل  -  ث

: " ، قال ابن هشام1)لوال(اً على المستقبل لوقوعه بعد حرف التحضيض يأتي الماضي دالّ
هما في تأويل بالمضارعِ أو ل بالمضارعِ،: ، أي2"يختصالماضي المؤو تعالى نحو ا : "قوِلهنعزنو

لهذَا وما كُنا ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ تجرِي من تحتهِم الْأَنهار وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هدانا "

 يدتهنالاندلَا أَنْ هلَو حرفُ امت) لوال(، فـ3"اللَّه معنى الشّـرط نتضم ودلَّ علـى  ناعٍ لوجود ،
  . تقبالاالس

 :الدعاء بالخيرِ على المستقبِل في أسلوبِ الداللةُ  - ج

قوِلـه   نحـو ، 4في أسلوب الدعاء بالخيرِ لوقوعه اً على المستقبِليأتي الفعُل الماضي دالّ
، قـال  5"وهب لَنا من لَدنك رحمةً إِنك أَنـت الْوهـاب   ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا: "تعالى

مخشرينا : "الزيتَنا(ال تبلنا بباليا تزيغُ فيها قلوبدبعد إذ ه (  أو ال تمنعنا ألطافـك وأرشدتنا لدينك
 .6"بعد إذْ لطفت بنا

 :داللةُ الماضي على وقوعِ الحدث منذُ مدة قصيرة   - ح

اً على وقوعِ الحدث منذُ مدة قصيرة، قريبة من الزمنِ الحاضرِ وذلـك  الماضي دالّيأتي 
: قَد، وهي فـي الماضـي  : التوقّع حرفُ: "، قاَل ابن الحاجب)قَد( الماضي بـ عند اقترانِ الفعِل

ي أو المضارعِ هذا الحرفُ إذا دخَل على الماض: "، قاَل الرضي7"للتقليِل: للتقريبِ وفي المضارعِ
نم يمعنى التحقيقِ  المضارعِ فال بد إنّه عِ إلى هذا المعنـى، فـي   ، ثمضافُ في بعضِ المواض

                                                           

   ).أبحاث في اللغة واألدب الجزائري(مجلّة المخبر، التحويل الزمني للفعل الماضي في العربية: جلول، البشيرينظر  1
 .15/م2011.العدد السادس 
 .1/274مغني اللبيب،: ابن هشامينظر  2
 .43: األعراف 3
 .28الفعل زمانُه وأبنيتُه،: السامرائي، إبراهيمينظر  4
 .8: آل عمران 5
6 مخشري1/413الكشاف،: الز. 
7 ضي2/1389الحاجب،شرح الرضي لكافية ابن : الر. 
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النحاة كونها للتوقّعِ في  ابن هشام إنكار بعضِ وقَد ذَكَر. 1"التقريب من الحاِل مع التوقّعِ: الماضي
) فعـلَ (يأتي بناء : "، قاَل السامرائي2ِلمعناها على تقريبِ الماضي من الحا الماضي، وانحصارِ

: قوِله تعالى نحووذلك . 3"لإلعرابِ عن وقوعِ أحداث في زمانٍ يقرب من زمنِ التكلّمِ أي الحال
" لَى اللَّهكَّلَ عوتا أَلَّا نا لَنماوانده قَدا ولَنب4"سالقرطبي عند لنا ": ، والتقدير شيء أي   ِفـي تـرك

هتقْمنو هخَطس ننْجِي موي ،هيوصُل إلى رحمت هدانا الطريقَ الّذي 5"التوكِّل على اِهللا، وقد ومنه ،
 .6"بعيدا قَد ضلُّوا ضلَالًاإِنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه : "قولُه تعالى

 :الماضي تقييد الفعِل الماضي للزمنِ  - خ

الفعَل الّذي ) لو(الماضي عنَد وقوعه بعد لو الشرطية؛ إذْ تقّيد  الماضي للزمنِ يتقيد الفعُل
، 7"ولو للمضي: "مضارعاً، قاَل ابن الحاجب سواء كان هذا الفعُل ماضياً أو يليها للزمنِ الماضي

قائال7ً"للمضي هما دخلت) لو(و: "، وعلَّق الرضيعلى أي وفي : أي؛ 8"للمضي ،مضارع ماضٍ أم
، 9ال يليها إال ماضي المعنى سواء أكان بلفـظ الماضـي أو المضـارع   : وفي ارتشاف الضربِ

   ها جملتـان، كمـا أنبعد يقع أن ؛وهذا يستلزمآخر على ة تقتضي تعليقَ شيءوإفادتها الشرطي
شرطَها لَم منِ الماضي تقتضي أنفي الز فيما مضى، وتعليق الجـواب   إفادتها معنى الشّرط يقَع

 فَلَـو شـاَء لَهـداكُم   قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ : "ومن ذلك قولُه تعالى. 10عليه كان في الزمن الماضي

ينعم11"أَج.  

                                                           

1 ضيابنِ الحاجبِ: الر لكافية الرضي 2/1389،شرح. 
 .1/172مغني اللبيب،: ابن هشامينظر  2
 .29،الفعل زمانُه وأبنيتُه: السامرائي، إبراهيم 3
 .12: إبراهيم 4
5 12/115،الجامع ألحكام القرآن:  القرطبي. 
  . 62: ياسين. 25:الفرقان. 53،149: األعراف. 140، 56،94:األنعام. 77: المائدة: وينظر مثلها. 167: النساء 6
 .71: الصافّات 
7 ضيابنِ الحاجبِ: الر لكافية الرضي 2/1397،شرح. 
 .2/1397،المصدر نفسه 8
 .4/1898 ،ارتشاف الضرب من لسانِ العرب: األندلسي، أبو حيانينظر  9

 .4/489،النحو الوافي: حسن، عباسينظر  10
 .57: الزمر. 9: النحل. 31: الرعد. 21:إبراهيم: وينظر مثلها. 149: األنعام 11



207 

   



208 

 :على سرد أحداث ماضية اللةُالد  - د

ثت  يأتي الفعُل الماضي للدـدص الّتي حفي أساليبِ القَص ،ماضية أحداث على سرد اللة
ووهبنـا لَـه   " :قوِله تعالى نحواللةُ خمس مرات في ألفاظ الهداية، ، وردتْ هذه الد1في الماضي 

داوود وسـلَيمانَ وأَيـوب ويوسـف     من قَبلُ ومن ذُريته هديناونوحا هدينا إِسحاق ويعقُوب كُلا 

 ِسـنِينحزِي الْمجن ككَذَلونَ وارهى ووسمأبي األنبياء 2"و ةاآليةُ في سياقِ  قص تْ هذهدرإذْ و ،-
إلقامة الحجة على مشركي العربِ في تقديسهم األصنام، إذْ جاء بالتوحيـد   -إبراهيم عليه السالم

. عليـه السـالم   ثم ذكر شرف الرسل من أبناء إبراهيم ،لصِ الّذي يتنافى مع اإلشراك باِهللالخا
الداللةُ أربع دتْ هذهالِل  ورالض في ألفاظ اتمرتعالى نحو ـا     : "قوِلهمو ـهمنُ قَوـوعرـلَّ فأَضو

  .3"هدى

 :ماضٍاللةُ على أن الحدثَ وقع في زمنٍ الد  - ذ

أخـرى يأتي الفعُل الماضي للد في زمنٍ ماضٍ نتيجةً ألحداث الحدثَ وقع على أن 4اللة ،
وما كَانَ اللَّه ليضلَّ قَومـا بعـد إِذْ   : "قوِله تعالى نحومرتينِ في ألفاظ الهداية، وردتْ هذه الداللةُ 

ماهدقُ هتا يم ملَه نيبى يتحيملٍء عيبِكُلِّ ش 5"ونَ إِنَّ اللَّهالمعاصي إذا ارتكبت : "، قاَل القرطبي إن
، 6"ارتكبت وانتهك حجابها، كانت سبباً إلى الضالِل والردى، وسلّماً إلى ترك الرشـاد والهـدى  

وقاَل الشعراوي" :ما يتّقون لهم نحتّى يبي أمـرِ وال... وهنا الهدايةُ هي هدايةُ الداللة تقوى التزام 
يوافقوا كانوا ضالّين ،اهللا ونهيه فالفعُل الماضي 7"فإذا وافقوا البيان هداهم هدايةَ معونة، وإذا لم ،

                                                           

 .28،الفعل زمانُه وأبنيتُه: السامرائي، إبراهيمينظر  1
 .17: فصلت. 79: طه. 58: مريم .87: األنعام: وينظر مثلها. 84: األنعام 2
 .9:الفرقان. 92: طه. 48: اإلسراء: وينظر مثلها. 79: طه 3
 .28،الفعل زمانُه وأبنيتُه: السامرائي، إبراهيمينظر  4
 .71: األنعام: وينظر مثلها. 115: التوبة 5
6 10/405،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي. 
7 الشعراوي :،9/5543تفسير الشعراوي. 
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اللته على الزمانِ الماضي، وروده بعد إذْ الدالّـة  اتّصَل بغيره من األحداث، ومما يؤكد د) هدى(
  .1"وإذْ لما مضى: "قاَل ابن الحاجبِ. من الزمانفهي ظرفٌ لما مضى  على الزمن الماضي،

الد تْ تلكدروالِل، والض في ألفاظ اتمر اللةُ عشرتعـالى  نحو قوِله" :   ـفكَي ظُـران

 فُِسهِملَى أَنوا عونَكَذَبرفْتوا يا كَانم مهنلَّ عض2"و. 

 :والحاضر والمستقبلاللة على الزمن العام؛ الماضي الد  - ر

غيرِ المقيد بـزمنٍ   واالستمرارِ يأتي الفعُل الماضي مجرداً من الزمانِ، فيدلُّ على الدوامِ
يحدثُ في جميعِ األزمنة مدلولَه نٍ؛ أي أنمعي :  إسـناد عند الماضي والحاضر والمستقبل، وذلك

  .3الفعِل الماضي ِهللا تعالى

 تْ تلكدروعشرةَو الداللةُ أربع  ،الهداية ةً في ألفاظمرتعالى نحو قوِله" :  ى اللَّـهـدفَه 

، ووردتْ 4"الَّذين َآمنوا لما اختلَفُوا فيه من الْحق بِإِذْنِه واللَّه يهدي من يشاُء إِلَى صراط مسـتقيمٍ 
أَضـلَّ  الَّذين كَفَروا وصدوا عـن سـبِيلِ اللَّـه    : "قوِله تعالى ونحمرات في ألفاظ الضالِل  ثالثَ

مالَهم5"أَع.  

�- المضارعِ الفعِل اللةُد 

مقترنٍ يحتمُل الحاَل واالستقباَل: المضارع هو ،6ما دلَّ على معنًى في نفس اختلـفَ  قد
هفي زمن النحاةُ كذلك ،ت دالالتُودتعدهم هعند ،وائي حوَل الحـاِل  دالسامر ها عندلارت في مجم

                                                           

1 لكافية ابن الحاجب: الرضي 2/422،شرح الرضي. 
  .87: النحل. 21:هود. 30:يونس. 149: األعراف. 140: األنعام. 77: المائدة: وينظر مثلها. 24: األنعام 2
 . 48: فصلَت. 62: ياسين. 75: القَصص 
 .18،التحويل الزمني للفعل الماضي في العربية: جلول، البشيرينظر  3
  . 50،122: طه. 121:نحلال. 30:األعراف. 161، 87:األنعام. 68 :النساء: وينظر مثلها. 213:البقرة 4
 . 7 :الضحى. 10: البلد. 3: األعلى. 3 :اإلنسان. 17: الحجرات.118: الصافات 
 .8:محمد. 23: الجاثية: وينظر مثلها. 1: محمد 5
6 ة: ينظر الغالييني1/29،جامع الدروس العربي. 
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الالتُ المضارعِ بالحاِل واالستقباِل، ، وحصر تمام حسان د1والمستقبِل والماضي بوجود القرائنِ
هجديدةً لهما؛ فالحاُل عند تقسيمات دأور لكنّه :استمراري أو ،ديتجد أو ،بسيطٌ، : والمستقبُل. عاد

،قريب أو استمراري أو ،بعيد 2أو.  

وعشرين مرةً،  وخمساًئةً ابِصيغه وتصريفاته المختلفة  م) يهدي(ورد الفعُل المضارعُ  
تعالى نحو ا: "قوِلهوِياطًا سرص كدنِي أَهبِعفَات كأْتي ا لَملْمِ مالْع ناَءنِي مج ي قَدإِن تا أَب3"ي . دروو

قُـلْ   : "قوِله تعالى نحوتسعاً وخمسين مرةً، غِه وتَصرِيفاته المختلفة بِصي) يضلُُّ(الفعُل المضارعُ 

 قَرِيـب يعمس هي إِنبر ي إِلَيوحا يفَبِم تيدتاه إِنفِْسي ولَى نلُّ عا أَضمفَإِن لَلْتوفيما يأتي  .4"إِنْ ض
ةٌ إحصائيةٌ، وتمثيٌل بياني، وآخر نسبي يوضح شواهد تلك األفعـاِل فـي ألفـاظ الهدايـة     جدول

  . والضالِل

   

                                                           

 .33-32الفعل زمانُه وأبنيتُه،: السامرائي، إبراهيمينظر   1
 .245.اللغة العربية معناها ومبناها: حسان، تمامينظر  - 2
 . 43: مريم - 3
 . 50:سبأ - 4
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  .شواهد الفعِل المضارع في ألفاظ الهداية والضالِل): 
(جدول 
  .األفعال المضارعة المجردة و المزيدة في ألفاظ الهداية  - أ

عدد مرات   الفعل
  القرآنمواضع وروده في   تكراره

ك43: مريم  1  أهد.  
كُمد38:غافر  1  أه.  
كيد19: النازعات  1  أه.  
يكُمد29: غافر  1  أه.  
  .88:النساء  1  تَهدوا

  .52: الشورى. 56: القَصص. 43: يونس. 155: األعراف  5  تَهدي
  .40: الزخرف

  .52: الشورى  1  نَهدي
منَّهيد69: العنكبوت  1  لَنَه.  

دهمـر . 26 :السـجدة . 128: طه. 17: الكهف.97: اإلسراء. 178، 100: األعراف  8  يالز :
  .11: التغابن. 37

  .77: األنعام  1  يهدني
ونده24: السجدة. 73: األنبياء. 181، 159: األعراف  4  ي.  
  .6: التغابن  1  يهدونَنَا

  51  يهدي

. مكــــرر 86: آل عمــــران. 26،142،213،258،264،272: البقــــرة
  .88،144:األنعام. 16،51،67،108المائدة
. 27:الرعـد .52:يوسـف . مكررمرتين35، 25: يونس. 24،37،80،109، 19: التوبة

ــراهيم ــل. 4:إب ــراء. 37،93،107:النح ــج. 9:اإلس ــور. 16:الح . 35،46:الن
. 28: غـافر . 3،23:الزمر. 8:طرفا. 6:سبأ. 4:األحزاب. 29:الروم. 50،56:القَصص
  .6: المنافقون. 5: الجمعة. 5،7: الصف. 30، 10: األحقاف. 13: الشورى

  .31: المدثر. 2: الجن
  .35: يونس  1  يهِدي
كيده2:الفتح  1  ي.  
كُميده20: الفتح. 63:النمل. 26:النساء  3  ي.  
  .24:الكهف  1  يهدينِ
  .27:الزخرف. 99:الصافات. 62،78:الشعراء  4  يهدينِ
  .22: القَصص  1  يهديني
هيده125: األنعام  3  ي .23: الجاثية. 4: الحج.  
مهيده168، 137:النساء  2  ي.  
يهِمدهد. 104: النحل.9:يونس. 148: األعراف.16: المائدة. 175:النساء  6  ي5: محم.  
  .35: يونس  1  يهدى
  .54: النور. 97: األنعام. 135: البقرة  3  تَهتَدوا
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ونتَد10: الزخرف. 15: النحل. 158: األعراف. 103: آل عمران. 150، 53: البقرة  6  تَه.  
  .41: النمل  1  تَهتَدي
يتَد43: األعراف  1  ِلنَه.  
  .11: األحقاف. 57: الكهف  2  يهتَدوا

تَدونه31: األنبياء. 104: المائدة. 98: النساء. 170: البقرة  9  ي.  
  .3: السجدة. 64: القَصص. 41، 24: النمل. 49: المؤمنون

  .92: النمل. 15: اإلسراء. 108: يونس  3  يهتَدي
  125  المجموع

  .األفعاُل المضارعةُ في ألفاظ الضالِل  -  ب
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 فمنه ما دلَّ على الزمنِ الالت عدةً،
 ومنه ما دلَّ على الزمنِ ،، ومنه ما دلَّ على المستقبِل
ها، ، اكتفى الباحثُ بعرضِ الدورود اتمر وعدد اللة
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. التمثيُل البياني لألفعاِل المضارعة في ألفاظ الهداية والضالِل

.المضارعة في ألفاظ الهداية والضالِلالتمثيُل النسبي لألفعاِل 

الضالِل دو الهداية َل الفعُل المضارعُ  في َألفاظةً،حمدع الالت
، ومنه ما دلَّ على المستقبِلالمضارعِ الماضي، ومنه ما دلَّ على الزمنِ

، اكتفى الباحثُ بعرضِ الديوضح تلك الدالالت، والجدوُل اآلتي 
  .فقد فصلَها الباحثُ في مكانها القرآنمواضعِ ورودها في 
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.دالالت الفعِل المضارع في ألفاظ الهداية والضالِل
عدد المرات  الحالة

  .الماضيداللة الفعل المضارع على الزمن 
  .داللة المضارع على الحاِل

  .داللة المضارع على الزمن العام
  .داللة المضارع على المستقبل
  المجموع الكلّي

  .التمثيُل البياني لداللة الفعِل المضارعِ على الزمنِ

  .على الزمنِالتمثيُل النسبي لداللة الفعِل المضارعِ 
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تتّضح من خالِل الجدولة السابقة زيادةُ نسبة األفعاِل المضارعة الدالّة على المسـتقبِل،  
والزمنِ العام عنِ األفعاِل المضارعة الدالّة على الزمنِ الماضي، فَقَـد بلغـتْ نسـبةُ األفعـاِل     

والدالّةُ علـى الـزمنِ    %).��(حاِلوالدالّة على ال ،%)
(المضارعة الدالّة على الزمنِ الماضي

�(، أما الدالّةُ على المستقبِل فقد بلغت نسبتها%)��(العام .(%  الظـاهرة لهذه والتعليُل اللغوي

ومن ناحية أخرى فإن . تخلّص الفعَل المضارع وتسيره للمستقبِل هو زيادةُ األدوات اللغوية الّتي
األفعاِل إفي د تلك اللةالحديث كما أسلفَ الباحثُ عند ،انيرب عنِ الفعِل الماضي، عجاز   يأسـر

وإن وردت تلـك   -في أفعاِل الهدايـة والضـاللِ   ا إلى التفكيرِ فيه، فاالستمرارالعقوَل، ويدفعه
يأخـذُ  ته، هو إعجاز بحد ذا -التّي تحدثتْ عنِ األقوامِ السابقة القرآناألفعاُل في سياقِ  قَصصِ 

  .. منه المسلم العبرةَ والمعرفةَ والفائدةَ

  : اللةُ المضارعِ على الزمنِ الماضيد: القسم األوُل

 : وهي ،اً على الزمنِ الماضي، في حاالت كثيرةيأتي الفعُل المضارع دالّ

 :اللةُ المضارعِ على الزمنِ الماضي، عند وقوعه في سياقِ  نفيٍ د   - أ

قـال   .)لم(اً على الزمنِ الماضي، وذلك عند وقوعه منفياً بـ الفعُل المضارعُ دالّيأتي 
قوِله تعالى فـي   نحو، وذلك 1"فيشير إلى الماضي) لم(مسبوقاً بـ ) يفعل(يأتي بناء : "السامرائي

الهداية ألفاظ:"دهي لَمأَو    ـعطْبنو وبِهِمبِـذُن ماهنباُء أَصشن ا أَنْ لَوهلأَه دعب نم ضرِثُونَ الْأَري ينلَّذل

 .2"علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يسمعونَ

 :على الزمنِ الماضي، بعد إذْداللةُ المضارعِ   -  ب

 إذْ يأتي الفعُل المضارعُ داالً على الزمنِ الماضي، وذلك عند بعـد هإذْ(فــ  ، وقوع( 
الماضي، ومما  اللته للزمنِِ تتعين د ، وعند اقترانه بالفعِل المضارع3ظرفٌ لما مضى من الزمانِ

                                                           

 .33،الفعل زمانُه وأبنيتُه: السامرائي، إبراهيم 1
 . 26: السجدة. 128: طه. 148: األعراف. 77: األنعام: وينظر مثلها. 100: األعراف 2
دار : بيـروت . 1ط. تحقيق فخر الدين قباوة وآخـر حروف المعاني، الجنى الداني في: ينظر المرادي، الحسن بن قاسم 3

 .2/126همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، :يوطيالس. 185م،1992. الكتب العلمية
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وقَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين َآمنوا لَو كَانَ خيرا ما سبقُونا إِلَيـه  : "ورد في ألفاظ الهداية قولُه تعالى

واودتهي إِذْ لَم يمقَد ذَا إِفْكقُولُونَ هيفَس 1"بِه.  

 :على الزمنِ الماضي، لوجود قرينةاللةُ المضارعِ د  -  ت

اً على الزمنِ الماضي، وذلك عند وجود قرينة دالّة على الزمنِ يأتي الفعُل المضارعُ دالّ
ومن قَومِ موسـى أُمـةٌ   " :قوِله تعالى في ألفاظ الهداية نحود تكون القرينةُ معنويةً، ، وق2َالماضي

بـدأت منْـذُ    ة موسى عليه السالمِ، فالهدايةُ، والقرينةُ هي زمن قص3"يهدونَ بِالْحق وبِه يعدلُونَ
ختـار  وا: "ومن ذلك في ألفاظ الضالِل قولُـه تعـالى  . موسى عليه السالمِ، وحدثَت في الماضي

نم مهلَكْتأَه ئْتش لَو بفَةُ قَالَ رجالر مهذَتا أَخا فَلَمنيقَاتملًا لجر ينعبس همى قَووسم    ـايإِيـلُ وقَب

 كتنتإِلَّا ف يا إِنْ هناُء مفَهلَ السا فَعا بِمكُنلهاُءأَتشت نا ملُّ بِهض4"ت. 

 :اللةُ المضارعِ على الزمنِ الماضي المستمرد  -  ث

، قـاَل  )كان(، عندما يسبقُ بِـاً على الزمنِ الماضي المستمريأتي الفعُل المضارعُ دالّ
للداللة على أن الحدثَ كان مسـتمراً  ) كان(ونحوه مسبوقاً بـ) يفعل(وقَد يأتي بناء : "السامرائي

تستعمُل للتعبيرِ عنِ استمرارِ الحدث في : "المخزومي في الصيغة نفسها ، وقاَل5"في زمانٍ ماضٍ
  .6"فترة من الزمانِ الماضي

الد تْ هذهدراللةُ في أو ،اتستَّ مر الهداية لفاظتعالى نحو ي ":قوِلهالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحو

، ووردتْ في ألفاظ الضالِل مرةً واحدةً، وذلـك  7"لَولَا أَنْ هدانا اللَّه وما كُنا لنهتديهدانا لهذَا 

                                                           

 .11: األحقاف 1
 .33،الفعل زمانُه وأبنيتُه: السامرائي، إبراهيم 2
 .30: األحقاف :وينظر مثلها. 159: األعراف 3
 .155: األعراف 4
 .33الفعل زمانُه وأبنيتُه،: السامرائي، إبراهيم 5
 .158،في النحوِ العربي نقد وتوجيه: المخزومي، مهدي 6
 .64:القَصص. 104 :المائدة. 168، 137: النساء. 170: البقرة: وينظر مثلها. 43: األعراف 7
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قَوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ إِنَّ اللَّـه بِكُـلِّ    وما كَانَ اللَّه ليضلَّ: "في قوِله تعالى

يملٍء عي1"ش.  

 : على الزمنِ الماضي في سياقِ االستفهامِداللةُ المضارعِ   - ج

اً على الزمنِ الماضي، إذا وقَع في سياقِ أسلوبِ االسـتفهامِ،  يأتي الفعُل المضارعُ دالّ
الهداية ثالثَ  اللةُ في ألفاظ، وردتْ هذه الد2السؤاُل، واالستفتاء، واالستنباء: والمقصود باالستفهامِ

اتمر، تعالى نحو قوِله": يكُمدهي نأَم   يـدي نـيا برشب احيلُ الرسري نمرِ وحالْبو رالْب اتي ظُلُمف

  .3"رحمته أَإِلَه مع اللَّه تعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ

  : على الحاِل اللةُ المضارعِد: القسم الثاني

  :وهي ،داالً على الحاِل، في حاالت كثيرة يأتي الفعُل المضارعُ 

 : اللةُ المضارعِ على الحاِل في سياقِ االستفهامِد  - أ

أسـلوبِ   ِ اً على الحاِل، إذا سبِقَ بهمزة االستفهامِ في سـياق يأتي الفعُل المضارعُ دالّ
 سـبع ، وقَد وردتْ هذه الداللةُ في ألفـاظ الهدايـة   4االستفهامِ؛ فاالستفهام مع الهمزة يفيد الحاِل

 ،اتمرتعالى نحو قوِله": كإِلَي ظُرني نم مهنمويمي الْعدهت تونَ أَفَأَنرصبوا لَا يكَان لَو5"و.  

 ): ما(النفي بـ  ِ داللةُ المضارعِ على الحاِل في سياق  -  ب

، فهي موضوعةٌ لنفيِ الحاِل عند )ما(اً على الحاِل، إذا نفي بـ دالّيأتي الفعُل المضارعُ 
قَـالَ  : "، وقد وردتْ هذه الداللةُ في ألفاظ الهداية مرةً واحدةً، وذلك في قوِلـه تعـالى  6الجمهورِ

                                                           

 .115: التوبة 1
  مطبعة الكيالني : القاهرة.مجلّة مجمع اللغة العربية ،الكريم القرآنمعاني المضارع في : عبد القادر، حامد::ينظر  2
 .13/151 م،1961.الصغير 
 . 29:الروم. 86:آل عمران: وينظر مثلها. 63:النمل 3
 .481م،الكريمِ دالئِل الكل القرآنالنّظام النّحوي في : حمد،عبد الوهاب حسنينظر  4
 .6: التغابن.23: الجاثية. 40:الزخرف. 41: النمل. مكرر 35: يونس :وينظر مثلها. 43: يونس 5
 .1/32همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، :يوطيالسو .3/117الكتاب،: سيبويهينظر  6
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لفاظ الضـالِل ثـالثَ   وردتْ في أ، و1"إِلَّا سبِيلَ الرشاد وما أَهديكُمفرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى 
 ،اتمرتعالى نحو قوِله" : لُّوكضأَنْ ي مهنفَةٌ مطَائ تملَه هتمحرو كلَيع لُ اللَّهلَا فَضلَوـلُّونَ وضا يمو 

مهفُس2"إِلَّا أَن.  

 : االبتداء اللةُ المضارعِ على الحاِل إذا اقترن بالمِد  -  ت

اً على الحاِل، إذا دخلت عليه الم االبتداء، إذْ تخلّصه للحـاِل،  الفعُل المضارعُ دالّيأتي 
ينالكوفي 3وهذا مذهب .الد تْ هذهدرو قَدتعالىو في قوِله وذلك الهداية ةً واحدةً في ألفاظاللةُ مر :

كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُ ولَكن جعلْنـاه نـورا    وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما"

 كإِنا ونادبع ناُء مشن نم ي بِهدهي ندهيمٍ لَتقـتسم اطر4"إِلَى صالد تْ هذهدروةً واحدةً ، واللةُ مر
بِأَهوائهِم بِغيرِ علْمٍ إِنَّ ربك هو أَعلَم  لَيضلُّونَكَثيرا  وإِنَّ: "في ألفاظ الضالِل وذلك في قوِله تعالى

يندتع5"بِالْم.  

 ):لعلَّ(أو ) عسى(أو ) كاد(اللةُ المضارعِ على الحاِل المقارِبِ الوقوع القترانهِ بـد  -  ث

) عسى(أو ) كاد(اقترانه بـ اً على الحاِل المقارِبِ الوقوعِ عند يأتي الفعُل المضارع دالّ
داالً ) عسى(ورد الفعُل المضارعُ مقْتَرِناً بـ. 6، إذْ تفيد مقاربةَ الفعِل الواقعِ في أخبارِها)لَعلَّ(أو 

إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه واذْكُـر  : "قوِله تعالى نحومرتينِ في ألفاظ الهداية، على الحاِل المقاربِ الوقوعِ 

، وورد الفعُل المضارعُ مقْتَرِناً 7"لأَقْرب من هذَا رشدا عسى أَنْ يهدينِ ربيربك إِذَا نِسيت وقُلْ 
 قوِلـه  نحـو مرات في ألفاظ الهدايـةِ ،  داالً على الحاِل المقاربِ الوقوعِ تسع )  لَعلَّ(ُمقْتَرِناً بـ

، وورد الفعـُل المضـارعُ مقْتَرِنـاً    8"لَعلَّكُم تهتدونَوإِذْ َآتينا موسى الْكتاب والْفُرقَانَ : "تعالى
                                                           

 .29: غافر 1
 . 69: عمران آل. 26: البقرة: وينظر مثلها .113: النساء 2
 .2/825شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،: الرضيينظر  3
 . 52: الشورى 4
  .119: األنعام 5
 .7/115شرح المفصل،: ابن يعيشو. 3/74المقتضب،: المبرد ينظر  6
 .22: القَصص: وينظر مثلها. 24: الكهف 7
: المؤمنـون  . 31: األنبيـاء . 15: النحل. 158: األعراف. 103: عمران آل. 150: البقرة: وينظر مثلها. 53: البقرة 8

 . 10: الزخرف. 3: السجدة. 49
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: داالً على الحاِل المقاربِ الوقوعِ مرةً واحدةً فلي ألفاظ الضالِل، وذلك في قوِله تعالى)  كاد(بـ
لهتنا لَولَا أَنْ صبرنا علَيها وسوف يعلَمونَ حين يـرونَ الْعـذَاب مـن أَضـلُّ     عن َآ كَاد لَيضلُّناِنْ إ"

  ،1"سبِيلًا

 :اللةُ المضارعِ على الحاِل عند التجرد من القرائنِد  - ج

فيه للحـاِل؛  إذْ يترجح   اً على الحاِل عند تجرده من القرائنِ،يأتي الفعُل المضارعُ  دالّ
ه على الحاِل راجحةً عنـد  اللتَتخصه، جعلَتْ د لٍّ من الماضي والمستقبِل صيغةٌألنّه لَما كان لك

إِنْ هي إِلَّا : "قوِله تعالى فياللةُ مرةً واحدةً في ألفاظ الهداية، وردتْ هذه الد. 2تجرده من القرائنِ

لُّ بِهضت كتنتاُء إِلَّا فشت ناُءا مشت ني مدهتو  رِينـافالْغ ريخ تأَنا ونمحارا ولَن را فَاغْفنيلو ت3"أَن ،
بِه كَثيرا ويهدي بِه كَثيرا وما يضلُّ  ضلُّي: "قوِله تعالى فيووردتْ مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل 

  .4"َاسقينبِه إِلَّا الْفَ

 :اللةُ المضارعِ على الحاِل إذا وقَع في موضعِ نصبٍ على الحاِلد  - ح

اً على الحاِل إذا وقَع في موضعِ نصبٍ على الحاِل، قاَل أبـو  يأتي الفعُل المضارعُ  دالّ
جـاء زيـد   : نحـو في موضعِ نصبٍ على الحاِل،  ومن القرائنِ المخلّصة للحاِل وقوعه: "حيان

ورد الفعُل المضارعُ  داالً على الحاِل بسببِ وقوعه في موضعِ نصبٍ علـى الحـاِل   . 5"يضحك
من عباده ولَو  اللَّه يهدي بِه من يشاُءذَلك هدى : "قوِله تعالى نحومرات في ألفاظ الهداية،  ستَّ

معوا يا كَانم مهنبِطَ عكُوا لَحرها ست6َّ"لُـونَ أَشنفس بالداللة دروالضالِل ، و في ألفاظ اتمر، نحو 
  .7"إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ وما يضلُّونَودت طَائفَةٌ من أَهلِ الْكتابِ لَو يضلُّونكُم : "قوِله تعالى
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 :حدث جرى وقوعه عند التكلّمِاللةُ المضارعِ على الحاِل عند اإلعرابِ عن د  - خ

اً على الحاِل عند اإلعرابِ عن حدث جرى وقوعه عند التكلّمِ يأتي الفعُل المضارعُ  دالّ
هاً بعدمستمر الكالم، بْل بقي بانتهاء ينته واقعاً، فلَم 1واستمر   قولُـه الهدايـة في ألفاظ ذلك نمو ،

أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولَا الْإِيمانُ ولَكن جعلْنـاه   وكَذَلك: "تعالى

 .2"من عبادنا وإِنك لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ نهدي بِه من نشاُءنورا 

  : ستقبِلاللةُ المضارعِ على المد: القسم الثالثُ

  :وهي ،اً على المستقبِل، في حاالت كثيرةيأتي الفعُل المضارعُ  دالّ

 : اللةُ المضارعِ على المستقبِل عند وقوعه في جوابِ الطلبِد  - أ

اً على المستقبِل عند وقوعه في جـوابِ الطلـبِ، إذْ يـتخلّص    يأتي الفعُل المضارعُ  دالّ
وذلك في األمرِ والنهيِ والدعاء التحضيضِ والتمنّي والترجـي،   لالستقباِل باقتضائه طلب الفعِل،

ورد الفعُل المضارع واقعاً في جوابِ الطلبِ، داالً علـى  . 3واإلشفاقِ ؛ ألن طلب الحاصِل محاٌل
 تهتدوارى وقَالُوا كُونوا هودا أَو نصا: "قوِله تعالى نحومرات في ألفاظ الهداية،  المستقبِل، ثالثَ

ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبلْ م4"قُلْ ب.  

 : اللةُ المضارعِ على المستقبِل عند اقترانه بأدوات الشّرطد  -  ب

اً على المستقبِل عند اقترانه بأدوات الشرط سواء أكان فعالً أم يأتي الفعُل المضارعُ  دالّ
وكذا بكلِّ أداة شـرط  ... وينصرِفُ إلى االستقباِل بكلِّ ناصبٍ أو جازمٍ: "ا، قاَل الرضيجواباً له

                                                           

 .124.في النحوِ العربي نقد وتوجيه: المخزومي، مهديو. 32الفعل زمانُه وأبنيتُه،: السامرائي، إبراهيمينظر  1
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وإن لَم تعمْل، إال لو فإنّها موضوعةٌ للشرط في الماضي، ويجب كون الجزاء مستقبالً ألنّه الزم 
هفي زمان الشيء واقع 1"الشرط الّذي هو مستقبل، والزم.  

تْ هذهدرالداللةُ في أ و ،اتمر عشر الهداية لفاظتعالى نحو قوِله" : اللَّـه دهي نم   ـوفَه

) إن(، ووردتْ في ألفاظ الضالِل مقترنةً بأداة الشرط 2"الْمهتدي ومن يضللْ فَأُولَئك هم الْخاسرونَ
ثالثَ مر ،اتتعالى نحو لَ : "قوِلها قُلْ إِنْ ضمفَإِن لُّلْتأَض  ي إِلَيوحا يفَبِم تيدتاه إِنفِْسي ولَى نع

قَرِيب يعمس هي إِنبدت مقترنةً باسمِ الش3"ررورط ، و)نةً، ) معشرةَ مر سبعتعـالى   نحو قوِلـه :
"ي نمو دتهالْم وفَه اللَّه دهي نملْولجِ ضت فَلَنونِهد ناَء ميلأَو ملَه 4"د .  

  :)هْل(اللةُ المضارعِ على المستقبِل في سياقِ االستفهامِ بـ د   -  ت

ـ  ) هْل(اً على المستقبِل عند اقترانه بـ يأتي الفعُل المضارعُ  دالّ ) هـل (فاالسـتفهام بـ
 : "قوِله تعـالى  نحوفي ألفاظ الهداية مرتين،  ، وقَد وردتْ هذه الداللة5ُيصرفُ الفعَل لالستقبال

  .  6"إِلَى ربك فَتخشى أَهديكو* فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَنْ تزكَّى 

  :داللةُ المضارعِ على المستقبِل عند النصبِ بأداة نصبٍ  -  ث

 .أدوات النصـبِ اً على المستقبِل عندما يكون منصوباً بإحدى يأتي الفعُل المضارعُ  دالّ
الناصـبة عالمـةً   ) إذن(وينصرِفُ إلى االستقباِل بكلِّ ناصبٍ أو جازمٍ، فلذا كانت: "قاَل الرضي

  . 7"لالستقبال
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مرةً واحدةً، وذلك فـي قوِلـه   ) لَن(ورد الفعُل المضارعُ  في ألفاظ الهداية منصوباً بـ 
المضمرة بعـد  ) أن(، وورد منصوباً بـ 1"إِذًا أَبدا ن يهتدوافَلَوإِنْ تدعهم إِلَى الْهدى : "تعالى

بِها في ظُلُمات  لتهتدواوهو الَّذي جعلَ لَكُم النجوم : "الم التعليل مرةً واحدةً، وذلك في قوِله تعالى

: أربع مرات نحو قوِله تعالى) أن(، وورد منصوباً بـ2"مونَالْبر والْبحرِ قَد فَصلْنا الَْآيات لقَومٍ يعلَ
" اللَّه رِدي نفَمهيهدـلَامِ  أَنْ يلْإِسل هردص حرشمعطوف3"ي دروو ، ،اتاً على منصوبٍ ثالثَ مرنحو 

سنن الَّذين من قَبلكُم ويتـوب علَـيكُم واللَّـه علـيم      يهديكُميرِيد اللَّه ليبين لَكُم و: "قوِله تعالى

يمك4"ح.  

أَلَـم تـر   : "قوِله تعالى نحوسبع مرات، ) أن(صوباً بـ أما في ألفاظ الضالِل فَقَد ورد من

، وورد منصوباً 5"السبِيلَ أَنْ تضلُّواويرِيدونَ  إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يشترونَ الضلَالَةَ
يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في : "بأن المضمرة بعد فاء السببية مرةً واحدةً، وذلك في قوِله تعالى

عن سبِيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سـبِيلِ   كفَيضلَّالْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى 

المِ التعليِل سـتَّ   ، وورد منصوباً بأن المضمرة بعد6"اللَّه لَهم عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِ
 ،اتمرتعالى نحو لَى اللَّ: "قوِلهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نا فَمبكَذ لَّهضيلَـا    ل لْمٍ إِنَّ اللَّـهرِ عيبِغ اسالن

ينمالظَّال مي الْقَوده7"ي.  

  :)المِ القسم(داللةُ المضارعِ على المستقبِل عند اقترانه بـ  - ج

، إذْ يـدلُّ المضـارعُ    8اً على المستقبِل عند اقترانه بالمِ القَسميأتي الفعُل المضارعُ  دالّ
معي بِقَ بأدواتفي المستقبِل فقط إذا س منها الم القسمنعلى وقوعِ الحدث 9ة   ت هـذهدرو قَـدو ،
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سبلَنا وإِنَّ اللَّـه  لَنهدينهم والَّذين جاهدوا فينا : "قوِله تعالى نحوفي ألفاظ الهداية مرتينِ، الداللةُ 

ِسنِينحالْم ع1"لَموتعـالى   ، و فـي قوِلـه ةً واحدةً وذلكالضالِل مر تْ في ألفاظدر" : و مهـلَّنلَأُض 

اللَّه لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلََآمامِ وعَآذَانَ الْأَن كُنتبفَلَي مهنرلََآمو مهنينلَأُمو نا ميلطَانَ ويالش ذختي نمو 

  .2"دون اللَّه فَقَد خِسر خسرانا مبِينا

  :)ال النافية(د اقترانه بـداللةُ المضارعِ على المستقبِل عن   - ح

، وقَد وردتْ هذه الداللةُ 3اً على المستقبِل عند اقترانه بال النافيةيأتي الفعُل المضارعُ  دالّ
الهداية ةً في ألفاظمر الداللةُ تسعاً وعشرين ،تعالى نحو قوِله: " دعوا با كَفَرمقَو ي اللَّهدهي فكَي

 اللَّهو اتنيالْب ماَءهجو قولَ حسوا أَنَّ الرهِدشو انِهِميإِيمدهلَا ي ينمالظَّال مت4ْ"الْقَودروتينِ  ، ومر
  .5"ربي ولَا ينسى لَا يضلُّفي كتابٍ  قَالَ علْمها عند ربي: "قوِله تعالى نحوفي ألفاظ الضالِل، 

  :)السين(اللةُ المضارعِ على المستقبِل القريبِ عند اقترانه بـد  - خ

التوسيع؛ : حرفُ تنفيسٍ يختص بالمضارعِ، ويخلّصه لالستقبال، والتنفيس: السين المفردةُ
ورد المضـارعُ   . 6)االسـتقبال (الزمنِ الواسعِ إلى ) الحال(إذْ نقََل المضارع من الزمنِ الضيقِ 

الد تعالىالّذي يحمُل هذه قوِله نحو ،الهداية في ألفاظ اتمر ـي   : "اللةَ أربعبر ـيعقَالَ كَلَّا إِنَّ م

: " عـالى ، وورد المضارعُ  معطوفاً يحمُل الداللةَ نفسها مرةً واحدةً، وذلك في قوِله ت7"سيهدينِ
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 .1"إِلَيه صراطًا مستقيماويهديهِم َأَما الَّذين َآمنوا بِاللَّه واعتصموا بِه فَسيدخلُهم في رحمة منه وفَضلٍ 

 : اللةُ المضارعِ على المستقبِل بالنسبة آلخر تم قَبلَه في زمنٍِ ماضٍد  - د

اً على المستقبِل عند اإلعرابِ عن حدث مستقبٍل بالنسبة آلخر الّيأتي الفعُل المضارعُ  د
: قوِله تعالى نحوفاظ الهداية ثالثَ مرات، اللةُ في أل، وقَد وردتْ هذه الد2تم قَبلَه في زمنٍ ماضٍ

  .3"الَّذي خلَقَنِي فَهو يهدينِ"

  : اللةُ المضارعِ  على الزمنِ العامد: القسم الرابع

مـاضٍ، أو  : اً على الزمنِ العامِ؛ أي غير مقيد بـزمنٍ معـينٍ  يأتي الفعُل المضارع دالّ
  : حاضرٍ، أو مستقبٍل، في حالتينِ، وهما

  :إسناد الفعِل المضارعِ  إلى اِهللا تعالى  - أ

دون التقيـد  : العـام؛ أي  اً على استمرارِ العمِل في الـزمنِ يأتي الفعُل المضارعُ  دالّ
، وقَد ورد الفعُل المضارعُ  حامالً 4بماضٍ، أو حاضرٍ، أو مستقبٍل، كأن يسند الفعُل إلى اهللا تعالى

الداللةَ أربعاً وعشرين حامالً هذه  ،الهداية ةً في ألفاظمرتعالى نحو قوِله" : نم  اللَّـه ـدهي   ـوفَه

قوِلـه   نحـو مرات في ألفاظ الضالِل،  ، وورد سبع5"الْمهتدي ومن يضللْ فَأُولَئك هم الْخاسـرونَ 
إِلَيه من من يشاُء ويهدي  يضلُّويقُولُ الَّذين كَفَروا لَولَا أُنزِلَ علَيه َآيةٌ من ربه قُلْ إِنَّ اللَّه : "تعالى

اب6"أَن.  

   
                                                           

 . 175: النساء 1
 .33الفعل زمانُه وأبنيتُه،: السامرائي، إبراهيمينظر  2
 .4: الحج. 9: يونس: وينظر مثلها. 78: الشعراء 3
 .13/155م،الكري القرآنمعاني المضارع في : عبد القادر، حامدينظر  4
. 4: إبـراهيم . 27:الرعـد . 35، 25: يونس. 16: المائدة. 26،142،213،272: البقرة: وينظر مثلها. 178:األعراف 5

: الزمـر . 8: فـاطر . 4: األحـزاب . 56: القَصص. 35،46: النور. 16: الحج. 17: الكهف. 97: اإلسراء. 93: النحل
 . 11: التغابن. 52: الشورى. 31: المدثّر. 13: الشورى. 23،37

 . 27: الرعد 6
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 :اللةُ الفعِل المضارعِ على حقيقة ثابتة أوصفة راسخةد   -  ب

دون التقيد بمـاضٍ، أو حاضـرٍ، أو   : اً على الزمنِ العام؛ أييأتي الفعُل المضارعُ  دالّ
الحقيقة عدم  اللةُ الفعِل علىاً على حقيقة ثابتة أوصفة راسخة؛ فمعنى دمستقبٍل، عندما يكون دالّ

  .2اللته على الصفة الثابتة الراسخة، وكذلك د1ارتباطه بِزمنٍ معينٍ

الد ت هذهدرالالتُ في ألفو ،اتمر ثماني الهداية اظتعالى نحو ذَا : "قوِلهالقـرآن إِنَّ ه 

، ووردتْ في 3"يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيراللَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين الَّذين  يهدي
 ،اتمر الضالِل خمس ألفاظتعالى نحو قوِله" : ممِ هجبِالنو اتلَامعونَودته4"ي .  

الفعِل المضارعِوخالصةُ القوِل في د والضالِل الالت الهداية دةٌ،   إ: في ألفاظنهـا متعـد
 ، أو الـزمنِ المستمر، أو المستقبِل أو الحاضرِ الفعُل المضارعُ على الماضي ومتنوعةٌ، فَقَد يدلُّ

خالِل القرائنِ والضمائمِ والسياقات نم في السـياق . العام، وكلُّ ذلك يحمُل الفعُل المضارع وقد  ِ
د نم أكثر القرائنِ والضمائمِالواحد دلتعد وذلك ،في  ،اللة األفعاِل المضارعة وهذا ما جعَل أعداد

األفعاِل جدوِل د الالت)� (في الشكلالو والنسبي تمثيُل البياني)�� (والشكل)�� ( عنها في يزيد

(واألشكال ) �(الجدول اإلحصائي،��(.  

�- األمرِ فعِل اللةُد 

الفعِل،  أنواعِكإحدى  ةَ األمرِاختلفَ النحاةُ القدامى في فعِل األمرِ؛ فقد أغفَل بعضهم صيغ
 ،وحاضـرٍ  .صلّى: نحو ،نحو ابن السراجِ، الّذي جعَل الفعَل ثالثةَ أقسامٍ خالية من األمرِ؛ ماضٍ

ومستقبٍل .يصلّي: نحو، 5سيصلّي: نحوهأقسـامِ الفعـِل،    ، فيما عد نم آخرون نحـو :  سـيبويه
اللة الفعِل الزمنية بين الحاِل والمسـتقبِل؛  خالف آخر في دوقَد أدى هذا الخالفُ إلى . 6والمبرد

                                                           

 .478م،الكريمِ دالئِل الكل القرآنالنّظام النّحوي في : حمد،عبد الوهاب حسنينظر  1
 . 13/156م،الكري القرآنمعاني المضارع في : عبد القادر، حامد:ينظر  2
 . 2: الجن.30: األحقاف. 6:سبأ. 24: السجدة. 73: األنبياء. 181: األعراف. 88: األنعام: وينظر مثلها. 9: اإلسراء 3
 . 26: ص. 25: النحل. 37: التوبة. 117: األنعام: وينظر مثلها. 16: النحل 4
 .39-1/38األصول في النحو، :ابن السراجينظر  5
 .2/2،3المقتضب،: المبردو. 1/12 الكتاب،: سيبويهينظر  6
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، بينما رأى 2والسيوطي في هذا الرأيِ ، وتبعه المبرد1أن األمر يدلُّ على المستقبُل: فرأى سيبويه
  .3"األمر والنهي حقُّهما الفور": ه يدلُّ على الحاِل، إذْ قاَلبينما رأى السكّاكي أنّ

جعَل المخزومي الفعَل ثالثاً؛ ماضياً، وحاضراً،  ، إذْلمحدثون على النهجِ نفسهوقَد سار ا
 :"، فقـالَ قسيماً للماضي والمضارعِ، يدلُّ على الحـاِل أو االسـتقبالِ   العقّاد هعدبينما  4.ودائماً

  .5"أمرتُه ففعَل: ، يقترن بالزمنِ عند حصوِلهوصيغةُ األمرِ تدلُّ على فعٍل مطلوبٍ في المستقبِل

  .5"ففعَل
، قوِله 6"الصراطَ الْمستقيم اهدنا: "قوِله تعالى نحومرتينِ، ) اهدنا(مرِ بصيغة ورد فعُل األ

إِذْ دخلُوا علَى داوود فَفَزِع منهم قَالُوا لَا تخف خصمان بغى بعضنا علَى بعضٍ فَاحكُم : "قوِله تعالى

ننيطْ بطشلَا تو قاا بِالْحنداهو اطراِء الصوبصيغة . 7"إِلَى س دروةً واحدةً، ) اهدوهم(ومرنحو  قوِله
  .8"إِلَى صراط الْجحيمِ فَاهدوهممن دون اللَّه " :قوِله تعالى

الصـراطَ   اهـدنا : "قوِلـه تعـالى   نحـو اً على الحاِل واالستقباِل، دالّ) اهدنا(ورد الفعل

 يمقـتس9"الْم .وأرِنـا طريـقَ   : "قاَل القرطبي ،المستقيمِ، وأرشدنا إليه راطلَّنا على الصوالمعنى د
وقربِك إلى أنسك لَةالموص كتفي كلِّ زمانٍ ومكـانٍ،  10"هداي بابِ الدعاء الّذي يصلح نوهذا م ،
 نحوداالً على المستقبِل فقطْ،  وورد.  والمستقبِل من حيثُ الزمنِلذا فقد دلَّ هذا الفعُل على الحاِل 

احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانوا *هذَا يوم الْفَصلِ الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ " :قوِله تعالى

                                                           

 .1/12 الكتاب،: سيبويهينظر  1
 .1/30همع الهوامع،: السيوطيو .2/2،3المقتضب،:المبردينظر  2
دار الكتـب  : بيـروت . 1ط.عبد الحميد هنداوي.تحقيق د م،مفتاح العلو: السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي 3

 .429م،2000. العلمية
 . 120.في النحو العربي نقد وتوجيه: المخزومي، مهديينظر  4
 .14/41م،1962.مطبعة مصر: القاهرة. مجلّة مجمع اللغة العربية ،الزمن في اللغة العربية: العقّاد، عباس محمود 5
 .22: ص: وينظر مثلها. 6: الفاتحة 6
 . 22:ص 7
 .23:الصافّات 8
 .22: ص: وينظر مثلها. 6: الفاتحة 9

10 1/226،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي. 
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: وقيل. سوقوهم إلى النّارِ: "قال القرطبي. 1"راط الْجحيمِإِلَى ص فَاهدوهممن دون اللَّه * يعبدونَ 
واآلياتُ برمتها تتحدثُ عن يومِ الفصِل، اليومِ اآلخرِ، وعن حاِل الظالمين المشـركين  . 2"دلّوهم

  .ومصيرِهم، فاهدوهم إذن أمر لم يقع إال في المستقبل

  والضالِل الهداية في ألفاظ الحروف اللةُدِ: رابعاً

، وهـو  3هو األداةُ التي تربطُ االسم باالسمِ والفعَل بالفعِل، لذا تُسمى الرابطةُ: الحرفُ
 ابن لَها جعمِ، كَمأقسامِ الكَل نم قسمإذْ قاَل مالك ،هتألفي في:  

مــتَق ــد كاسـ ــظٌ مفيـ ــا لفـ   كالمنـ
  

ــم      ــرفٌ الكل ــم ح ــٌل ث ــم وفع   4اس
  

فهمِ وقد عرأقسامِ الكل نالثالثَ م القسم لمعنًى، وجعلَه حرفٌ جاء 5سيبويه بأنّهحديثاً، ، و
حديثاً، وعباس حسن بأنّه فَهعر" :  ها، وإنّما تدلُّ على معنى فـيكلمةٌ ال تدلُّ على معنى في نفس

للغة اختلفوا فـي  لكن علماء ا ،والحروفُ ذاتُ معانٍ ودالالت. 6"داللة خالية من الزمنِ -غَيرِها
تلك المعاني وتلك الدالالت، واختلفوا فيما إذا كانت الداللةُ نابعةً من الحرف أو مـن السـياقِ    

وقَد تنوعتْ الحروفُ الواردةُ مع ألفاظ الهداية والضالِل، وكثر ورودها، ومن تلـك   .7والقرائنِ
والجزمِ،: الحروف ،والعطف ،والتوكيد، والنفيِ حروفُ الجر ،والشرط.  

   

                                                           

 .23-21:الصافّات 1
2 18/23،ألحكام القرآنالجامع : القرطبي. 
 . حرف/ لسان العرب  :ابن منظور 3
 .1/13.شرح ابن عقيل :ابن عقيل 4
  .1/12 الكتاب،:سيبويهينظر  5
  .1/68النحو الوافي،: حسن، عباس - 6
  .127-124 .اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان - 7
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  .في ألفاظ الهداية والضالل الواردة الحروفتوزيع ): ��(جدول 

  الحروف الواردة في ألفاظ الهداية والضالل
1- 122:حروفُ الجر  

  عددها في ألفاظ الضالِل  عددها في ألفاظ الهداية  الحروف
  0  26  إلى
  0  24  الباء
  4  10  على
  2  1  عن
  28  1  في
  1  12  الالم
ن4  9  م  

  39  83  المجموع
  5:حروفُ الجزم -2

  عددها في ألفاظ الضالِل  عددها في ألفاظ الهداية  الحرفُ
0  5  لم  

  0  5  المجموع
3- 9:حروفُ الشرط  

  عددها في ألفاظ الضالِل  عددها في ألفاظ الهداية  الحرفُ
2  6  إن  
  0  1  لو

  2  7  المجموع
  76:العطفحروف  -4

  عددها في ألفاظ الضالِل  عددها في ألفاظ الهداية  الحرفُ
  1  1  أو
0  2  ثم  

  6  2  الفاء
  19  45  الواو

  26  50  المجموع
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5- 78:حروفُ التوكيد  
  عددها في ألفاظ الضالِل  عددها في ألفاظ الهداية  الحرفُ

5  18  إن  
الالم +إن

  المزحلقة
7  8  

1  5  أن  
0  3  لكن  
  4  3  إنّما

  0  4  السين
  14  4  قَد و لَقَد

الم القسم ونون 
  التوكيد

1  1  

  33  50  المجموع
  52:حروف النفي -6

  عددها في ألفاظ الضالِل  عددها في ألفاظ الهداية  الحرفُ
  3  35  ال
  0  5  لم
  1  1  لن
  2  5  ما

  6  46  المجموع
  الجر حروفُ -�

 الواردة ت حروفُ الجردتعدوالضالِل، واختلفت د الهداية ألفاظ إلى، : اللتُها، وهيمع
نعلى، في، الالم، م ،نالباء، ع .  في ألفـاظ الواردة الجر حروف دالالت حوالشكُل التالي يوض

  . الهداية والضالِل



  

الغاية انتهاء ومعناه ،الجر عملُه ،العاملة حرفُ 1الحروف درو ،
انتهاء الغاية في الزمانِ والمكانِ وغيرِهما، والمعيـةُ  

، )عند(، وموافقةُ )من(، واالبتداء أو موافقةُ 

ومـن  : "قوِلـه تعـالى   نحو، في ألفاظ الهداية ستّاً وعشرين مرةً

انتهاء : ، وقًَد حمَل في هذه اآليات الداللةَ األصليةَ، أي
فَقَـد  " :4"صـراط مسـتقيمٍ   هدي إِلَى

 .76-1/74مغني اللبيب،

: األعـراف  . 71،87،161:األنعـام . 16: 
. 24:ص. 23: الصـافات . 6: سـبأ . 46

 .35: يـونس . 193،198: األعـراف . 71،87
 .2: الجن  .3: األحقاف. 13،46،52:الشورى

 �-
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الجر الالتُ حروفد.  

 ): إلى(

 إلى(حرفُ الجر :( نمالغاية انتهاء ومعناه ،الجر عملُه ،العاملة الحروف
انتهاء الغاية في الزمانِ والمكانِ وغيرِهما، والمعيـةُ  : في العربية لثمانية معانٍ، هي

، واالبتداء أو موافقةُ )في(مع، والتبيين، ومرادفةُ الالمِ، وموافقةُ 
2والزائدةُ للتوكيد .  

 حرفُ الجر درةً) إلى(ومر ستّاً وعشرين الهداية في ألفاظ
 يده فَقَد بِاللَّه مصتعيمٍ إِلَىيقتسم اطرةَ، أي3"صالداللةَ األصلي اآليات َل في هذهمح قًَدو ،

هدي إِلَىفَقَد :"قاَل الزمخشري في تفسيره لقوِله تعالى
                                         

 .115.معاني الحروف

مغني اللبيب،: ابن هشامو. 390-385الجنى الداني في حروف المعاني،
: المائدة. 175: النساء. 142،213: البقرة: وينظر مثلها. 101
46:النـور .4،24: الحـج  .57:الكهف. 27: الرعد. 25،35:يونس

 . 19:النازعات .2: الجن .3: األحقاف. 13،46،52

71،87:األنعـام . 16: المائدة. 175: النساء: وينظر مثلها. 101

الشورى. 24:ص. 23: الصافات. 6: سبأ. 4،24: الحج .57:الكهف
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دالالتُ حروف الجر):��(شكل 

(حرفُ الجر   -  أ

 حرفُ الجر
 معانٍ، هي) إلى(الجر لثمانية ةفي العربي
مع، والتبيين، ومرادفةُ الالمِ، وموافقةُ : بمعنى

والزائدةُ للتوكيد

 حرفُ الجر درو
 يده فَقَد بِاللَّه مصتعي

الغاية تعالى. انتهاء لقوِله في تفسيره قاَل الزمخشري
                                                          

معاني الحروف: الرمانيينظر  1
الجنى الداني في حروف المعاني،: المراديينظر  2
101: آل عمران 3

يونس. 193،198
13،46،52:الشورى

101: آل عمران 4

الكهف. 27: الرعد
 . 19:النازعات

إ�<
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إذا جئتَ فالناً فَقَد أفلحتَ، كأن الهدى قَد حصَل فَهو يخبـر  : حصَل له الهدى ال محالة كما تقول
ذا فاالعتصام باِهللا والتوكُّل عليه هـو العمـدةُ فـي    أي ومع ه: "، وقاَل ابن كثير1"عنه حاصالً

  وحصـوُل المـراد دادوطريقُ الس ،والوسيلةُ إلى الرشاد ،الغواية ةُ في مباعدةوالعد ،2"الهداية .
الصراطُ المستقيم، ومـا   -الّتي أشارتْ إليها اآليةُ الكريمةُ-والمالحظُ أن نهايةَ الهداية وغايتَها 

 يؤكّد حرفَ الجر اختيار هو إلى(ذلك (الغاية انتهاء هالّذي يعني في أصل.  

نهذا الحرفُ ع يخرج قَدالالمِ، ذَ و نحو األصلي كَمعناهر معانيه نهشامٍ م مرادفةُ : "ابن
 الالمِ نحو)إليك وقيَل) واألمر :الغاية لقو3"النتهاء في تفسيرِه تعـالى ، وقاَل الطبري ِله ":  فَقَـد

 يديمٍ إِلَىهقتسم اطرفِّقَ لطريقٍ  واضحٍ" :4"صتعالى. 5"و لقوِله وقاَل في تفسيرِه":    ابـحأَص لَـه

 هونعدىيد6"إِلَى الْه: "الّذي هم عليه ن . 7"لطريقِ  الهدايةبدالً م الالم استخدم الطبري ويبدو أن
  .، ولم يرِد منه شيء في ألفاظ الضالِلمن إلى في التفسير

 ): الباء(حرفُ الجر   -  ب

ةباالسمِ لمعانٍ عد مختص تبعاً للفهـمِ والتأويـِل،   8حرفُ جر تتداخُل أحياناً وال تستقر ،
: ومن معانيه الّتـي ذكرهـا النحـاةُ   . ويلعب السياقُ دوراً رئيساً في تحديد المعنى والداللة فيها

اإللصاقُ، التعدية، االستعانة، السببية، الظرفية، البدل، المقابلة، المجاوزة، التبعـيض، القَسـم،   
  .9الغاية، والتوكيد

                                                           

1 مخشري1/450 الكشاف،: الز. 
 .1/378 م،العظي القرآنتفسير : ابن كثير 2
 .1/75مغني اللبيب،: ابن هشام 3
  . 35: يونس. 193،198: األعراف. 71،87:األنعام. 16: المائدة. 175: النساء: وينظر مثلها. 101: آل عمران 4
   .3: األحقاف. 42،46،52:الشورى. 24:ص. 23: الصافات. 6: سبأ. 4،24: الحج .57:الكهف. 27: الرعد 
 . 19:النازعات .2: الجن 
5 5/634،القرآنجامع البيان عن تأويِل آي : الطبري. 
 .71: األنعام 6
7 9/328،القرآنجامع البيان عن تأويِل آي : الطبري. 
 .1/101مغني اللبيب،: ابن هشامو. 36،الجنى الداني في حروف المعاني: المراديينظر  8
 .111-1/101مغني اللبيب،: ابن هشامينظر  9
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 حرفُ الجر درالهد) الباء(و ةً، في ألفاظمر أربعاً وعشرين ايةتعالى نحو قوِله" : كأُولَئ

، وقََد حمَل عدةَ معـانٍ  1"والْعذَاب بِالْمغفرة فَما أَصبرهم علَى النارِ بِالْهدىالَّذين اشتروا الضلَالَةَ 
ها السياقُ، وهيدحد :  

أُولَئـك الَّـذين   "قوِله تعـالى   نحو، 2من معاني الباء، وهي الداخلةُ على األعواضِ: المقابلةُ - �

أخذوا الضاللةَ وتركـوا  : أي.3"فَما ربِحت تجارتهم وما كَانوا مهتدين بِالْهدىاشتروا الضلَالَةَ 
. 4الهدى؛ فالمقابلةُ بين الهدى والضالل، والباء هنا للعوضِ وهي تدخُل على المتروك أبـداً 

ثمـنٍ ؟ " :قاَل الشعراوي اشتروا الضاللةَ، واشتروها بأي هؤالء المنافقين شـتروها  ا!.. إن
الباء في اللغة تدخُل على المتروك، عندما تشتري شيئاً تترك ثمنَه، إذن كأن هؤالء ! بالهدى

 .5"قَد تَركوا الهدى واشتروا الضاللةَ 

يضلُّ بِه كَثيرا : "قوِله تعالى نحو، 6وهي الداخلةُ على صالحٍ لالستغناء بِه عن فاعٍل: السببيةُ - �

البـاء فيـه   : "، قاَل السمين الحلبي في إعرابهـا 7"وما يضلُّ بِه إِلَّا الْفَاسقين بِه كَثيرا ويهدي
ة8"للسببي. الكثيرين سبباً لهداية وهو البعوضةُ كان المثَل المضروب أي أن. 

� - 9وهي الزائدةُ: التوكيد ،تعالى نحو قوِله" : تا أَنميوادبِه  نإِلَّا م عمسإِنْ ت هِملَالَتض نيِ عمالْع

 .، تفيد التأكيد11حرفُ جر زائد: ، فالباء10"من يؤمن بَِآياتنا فَهم مسلمونَ

                                                           

 .33: التوبـة . 159،181:األعراف. 88،90،117: األنعام. 16: المائدة. 16،26: البقرة: وينظر مثلها. 175: البقرة 1
. 24: الزخـرف . 23: الزمـر . 24:السجدة .53: الروم. 37،56،85: القَصص. 81: النمل. 73: األنبياء. 125: النحل
 .7: القلم. 9: الصف. 30:النجم.28: الفتح
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 .175: البقرة: وينظر مثلها. 16: البقرة 3
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 .1/106مغني اللبيب،: ابن هشامينظر  9
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وهو معنًى ال يفارقها، فلهذا اقتصر : قيَل: "وهو أصُل معاني الباء، قال ابن هشامٍ: اإللصاقُ - �
من عنده ومن تكُونُ  بِالْهدىوقَالَ موسى ربي أَعلَم بِمن جاَء : "قوِله تعالى نحو، 1"عليه سيبويه

 .، ولم يرِد منه شيء في ألفاظ الضالِل2"تكُونُ لَه عاقبةُ الدارِ إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ

 ):علَى(حرفُ الجر   -  ت

 ومعناه ،لألسماء مجازاًحرفُ جر حقيقةً أو 3العلو  حرفُ الجـر درو ،) لَـىفـي  ) ع
 علَى هـدى أُولَئك : "قوِله تعالى نحومرات،  فاظ الهداية عشر، وورد في أل4العربية لتسعة معانٍ

  : ، وقَد حمَل ثالثةَ معانٍ، وهي5"من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

قُلْ من يـرزقُكُم مـن السـماوات    : "قوِله تعالى نحو، وقد يكون حقيقياً أو مجازياً: عالءاالست - �

 اكُمإِي ا أَوإِنو ضِ قُلِ اللَّهالْأَرىودلَى هبِينٍ لَعلَالٍ مي ضف 6"أَو .قاَل الشعراوي" :   علـى تفيـد
عليك، وإنّما تستعلي أنتَ على الهدى وتكون فوقَه، كأنَّـه  االستعالء، كأن الهدى ال يستعلي 

فاعلم أن هناك مكانـاً  ) على(مطيةً توصلك للخيرِ المطلوبِ وللطريق المستقيمِ، فساعةَ تقرُأ 
 .7"عالياً، وهناك ما هو دون هذا

ولَعلَّكُـم   علَـى مـا هـداكُم   بروا اللَّه ولتكْملُوا الْعدةَ ولتكَ: "قوِله تعالى نحوكالالم، : التعليل - �

 .  10، وذلك للعبادة الّتي كنتَ تعتقد أنّها تضنيك9لهدايته إياكم: ، أي8"تشكُرونَ

                                                           

 .1/101مغني اللبيب،: ابن هشامينظر  1
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 . 7: القلم. 9: الصف. 30:النجم
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 .37: الحج. 35: األنعام: وينظر مثلها. 185: البقرة 8
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علَـى  أُولَئـك  : "قوِله تعـالى  نحو، 1ومصحوبها) علَى(وذلك عندما يغني الحال عن : الحال - �

 . 2"ئك هم الْمفْلحونَمن ربهِم وأُولَ هدى

الضالِل أربع في ألفاظ دروو  ،اتمرتعالى نحو ي     : "قوِلهـدتهـا يمى فَإِنـدتنِ اهفَم

وهي ) عليها(تجد كلمة : "قال الشعراوي. 3"وما أَنا علَيكُم بِوكيـلٍ  يضلُّ علَيهالنفِْسه ومن ضلَّ فَإِنما 
تستعلي على نفسك، وتركب رأسك  –والعياذُ باِهللا  -تفيد االستعالء على النفسِ، أي أنَّك بالضالِل

4"إلى الهاوية. 

 ):عن(حرفُ الجر   -  ث

 حرفُ الجر درو)نمعانٍ) ع لعشرة ةمعانيها ال5في العربي ها وأشهرأحد ، مجاوزة، ولم
قَـالَ الَّـذين اسـتكْبروا للَّـذين     : "قوِله تعالى نحو، 6ولم يثبتْ لها البصريون غير هذا المعنى

 اكُمنددص نحفُوا أَنعضتىاسدنِ الْهع ينرِمجم متلْ كُنب اَءكُمإِذْ ج دع7"ب .أي :  نَاكم نحـنددما ر
  . عنِ الهدى، وال َأكْرهنَاكُم

دروتينِ،  والضالِل مر في ألفاظتعالى نحو ـيِ      : "قوِلهمي الْعـادبِه ـتـا أَنمو  ـنع

هِملَالَتة؛ أي8"ضفيهما على البعدي دلَّ حرفُ الجر كلمةُ :، وقد ها) بعد(الّتي تصلح9موضع. 

   

                                                           

. الرسـالة  مؤسسـة : بيـروت . 1ط. مـج 3 م،الكـري  القـرآن معجم حروف المعاني في : الشّريف، محمد حسنينظر  1
 .2/637م،1996

 . 67:الحج: وينظر مثلها. 5: البقرة 2
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 .149-1/147مغني اللبيب،: ابن هشامينظر  5
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 ):في(فُ الجر حر  -  ج

، وأوُل هذه المعاني الظرفية، وهو األصُل، وال يثبتُ 2، أو عشرةُ معان1ٍله تسعةُ معانٍ 
وقَد ورد في ألفاظ الهداية مرةً واحـدةً،  . 3يثبتُ البصريون غيره، والظرفيةُ إما مكانيةٌ أو زمانيةٌ

  .  ، إذْ حمَل داللةَ الظرفية المكانية4"ظُلُمات الْبر والْبحرِ فييهديكُم أَمن :" وذلك في قوِله تعالى

لَقَـد مـن اللَّـه علَـى     :"قوِله تعالى نحوالِل ثمانياً وعشرين مرةً، وورد في ألفاظ الض

 هِملَيلُو عتي فُِسهِمأَن نولًا مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِينمؤإِنْ الْمةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتَآي
  .   ، وقَد دلَّ فيها على الظرفية المجازية5"مبِينٍ لَفي ضلَالٍكَانوا من قَبلُ 

 ):الالم(حرفُ الجر   -  ح

د في ألفاظ ، ور6حرفُ جر ذو معانٍ كثيرة، بلغت اثنينِ وعشرين معنًى عند ابن هشام
 ،اثنتيالهداية َل دةً، وقد حمةً، وهيعشرةَ مرعد الالت :  

كَـم  يهد لَهم أَفَلَم :"قوِله تعالى نحو، 7وهي الجارةُ السمِ السامعِ لقوٍل أو ما في معناه: التبليغُ - �

 .8"في ذَلك لََآيات لأُولي النهىأَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُرون يمشونَ في مساكنِهِم إِنَّ 

يهـد  أَولَم : "قوِله تعالى نحو، 9وذلك عندما يكون ما بعد الالمِ سبباً وعلّةً فيما قبلَها: التعليُل - �

ملَه ونالْقُر نم هِملقَب نا ملَكْنأَه 10"كَم. 
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فَمـنِ اهتـدى   : "قوِله تعالى نحو، 1ها الالموهو أصُل معاني اإلضافة الّتي تدلُّ علي: الملكيةُ - �

وتجـد  : "، قاَل الشعراوي2"ومن ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيها وما أَنا علَيكُم بِوكيلٍ يهتدي لنفِْسهفَإِنما 
 .   3"تفيد هنا الملك) الالم(

قُـلْ  : "قوِله تعالى نحو، 4وهو انتهاء الغاية) إلى(نى إذْ تكون الالم موافقةً لمع): إلى(موافقةُ  - �

 قُلِ اللَّه قي إِلَى الْحدهي نم كُمكَائرش نلْ مهقلْحي لده5"ي  . 

� - ناقصتينِ مسندتينِ : النفي توكيد يكن أو بلَم على الفعِل مسبوقةً بما كان وهي الداخلةُ في اللفظ
وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا وما : "قوِله تعالى نحو، 6لما اسند إليه الفعُل المقرون بالالمِ

وورد في ألفاظ الضالِل مرةً واحدةً، وذلك في قوِلـه  . 7"لَّـه لَولَا أَنْ هدانا ال لنهتديوما كُنا 
قَوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما يتقُونَ إِنَّ اللَّـه بِكُـلِّ شـيٍء     ليضلََّما كَانَ اللَّه و:"تعالى

يملمؤكّداً للنفي8ِ"ع جاء وقد ،. 

  ):من(حرفُ الجر   -  خ

والمضمر الظاهر االسم يجر ـلت إلـى    9حرفُ جرصالمعـاني و ناً مدي عدويؤد ،
، وقَد ورد هذا الحرفُ تسع مرات في ألفاظ الهدايـة، حمـَل   10خمسةَ عشر معنًى عند ابنِ هشامٍ

مختلفةً، وهيد الالت : 
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� - بيان الجنس( التبيين :( قبَل ما أبهم الجنسِ أو تبيين تبيين به ويراد)نها) م1أو في سياق ،نحو 
تعالى نحو قوِله" : يهزِلَ في أُنانَ الَّذضمر رهالقرآنش    ـاتنيبـاسِ ولنى لدى  هـدالْه ـنم 

قَانالْفُرجنسِ ال2"و عن والغموض أزاَل اإلبهام فَقَد ،  ،والبيـان بِها اإلرشاد دالتي قُص ،ناتبي
 .3بياناً لهم وإرشاداً: أي

� - يها النحاةُ الزائدةَ): توكيد العموم(التوكيد؛ أي4وهي التي يسم : دون النص نها مخروج يمكن
وهـي  دون أن تؤثّر فيه من الناحية البنائية التركيبية، ولكنّها ذاتُ وظيفة مهمة في السـياق ِ 

5التوكيد .تعالى نحو قوِله": ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نمواده ن6"م حرفُ الجر أكّد فَقَد ،)نالمعنى، )م
)نم(زائد حرفُ جر 7المعنى، وهو. 

وقد يسبقُها  ،ويقصد به مقارنةَ شيء بشيء آخر على سبيِل التفضيِل خيراً أو شراً: التفضيُل - �
التفضيِل في السياقِ  اسم أسماء ن8م ،تعالى نحو قوِله" :  ـنا ميبصوا نأُوت ينإِلَى الَّذ رت أَلَم

الَّـذين َآمنـوا    أَهدى مـن الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوت ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا هؤلَاِء 

 .9"سبِيلًا

� - التبعيض : بعض(وعالمتها سد(  االستغناء عنها بـ ها، أي جوازمسد)10 )بعض ،نحو  قوِله
ـ   ": تعالى مـوحٍ ون ـعا ملْنمح نممو مَآد ةيذُر نم ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ كأُولَئ ن

واجتبينا إِذَا تتلَى علَيهِم َآيات الـرحمنِ خـروا سـجدا     وممن هديناذُرية إِبراهيم وإِسرائيلَ 

 .11"وبكيا
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قوِلـه   نحـو على التوكيد فيها في ألفاظ الضالِل أربع مرات،  )من(لجر احرفُ  وردو
 لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا من ربكُم فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات فَـاذْكُروا اللَّـه عنـد   :"تعالى

 هلقَب نم متإِنْ كُنو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحعشالْم ـالِّينالض نعلى ا ودلَّ، 1"لَملتبيينِ، نحو 
العموم، أي زائدة فـي قوِلـه    على توكيد ودلَّ، 2"من الضـالِّين قَالَ فَعلْتها إِذًا وأَنا : "قوِله تعالى

  .3"أَلَيس اللَّه بِعزِيزٍ ذي انتقَامٍ من مضلٍّومن يهد اللَّه فَما لَه :" تعالى

 حروفُ الجزمِ  -�

لم، ولما، والم األمر، وال : الفعِل المضارعِ فتجزمه، وهيهي الحروفُ الّتي تدخُل على 
، وهو )لَم(لم يرِد منها شيء في ألفاظ الضالِل، واقتصر ورودها في ألفاظ الهداية على . الناهية

 حرفُ نفيٍ وجزمٍ وقلبٍ؛ إذْ يجزم الفعَل المضارع، وينفي الحكم المثبتَ سابقاً للفعِل، ويقلب معنى
التقرير يفيد فإنّه االستفهامِ عليه دخوِل همزة الحاضرِ إلى الماضي، وعند نم 4المضارع.  

خمس مرات في ألفاظ الهداية، اثنتينِ منها مجرداً من الهمزة دالّاً ) لَم(ورد حرفُ الجزمِ 
ا رأَى الْقَمر بازِغًا قَالَ هـذَا ربـي   فَلَم: "على نفيِ معنى المضارعِ وقلبه للماضي نحو قوِله تعالى

 نا أَفَلَ قَالَ لَئنِيفَلَمدهي لَم الِّينمِ الضالْقَو نم ني لَأَكُونب5"ر     وثالثـاً منهـا مصـحوباً بهمـزة ،
نا قَبلَهم من الْقُرون يمشـونَ  لَهم كَم أَهلَكْ أَفَلَم يهد: "االستفهامِ دالّاً على التقريرِ نحو قوِله تعالى

  .6"في مساكنِهِم إِنَّ في ذَلك لََآيات لأُولي النهى

�-  حروفُ الشرط 

تنوعتْ أدواتُ الشرط مع ألفاظ الهداية والضاللِِ ولم تقتصـر علـى الحـروف، فقـد         
ماستُخدنحو ت األسماء :نما الحروفُ فهي. إذا: ، والظروفُ نحوولـو، وقـد حملـت    : أم ،إن
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دالالت مختلفة، وتعد الداللةُ الزمنيةُ، بعد التوكيدية، الداللةَ األهم للشرط؛ فمهما كانـت صـيغةُ   
لشّـرط  فعِل الشرط أو جوابِه فإن زمنَهما ال بد أن يتخلّص للمستقبِل المحضِ بسببِ وجود أداة ا

 1الجازمة.  

 ): إن(حرفُ الشرط   - أ

 أن ويجوز ،الجزاء هو هما هو الشرطُ واآلخرفعلينِ مضارعين، أحد يجزم حرفُ شرط
يأتي دالّاً على المستقبِل، وهذا حـاُل أدوات الشّـرط   . يدخَل على ماضيينِ، أو ماضٍ فمضارعٍ

قاَل .فإن وليها الماضي فهو مؤوٌل بالمستقبِل ،تقبِلالجازمة؛ إذْ تخلَّص زمن الفعِل المضارعِ للمس
دخلت على المضارعِ أو الماضي: "الرضي في شرحِ الكافية لالستقباِل، يعني سواء ،2"فإن.  

 حرفُ الشرط درو)متبوعاً بالمضارعِ، مخلّصـاً  ) إن جاء ،اتستَّ مر الهداية في ألفاظ
لالستقباِل ثالثاً، نحو تعالى إياه وا: "قوِلهدتهت وهيعطإِنْ تو  بِـينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عم3"و ،

فَقَد بِمثْلِ ما َآمنتم بِه  فَإِنْ َآمنوا: "وجاء متبوعاً بالماضي، مؤوالً بالمستقبِل ثالثاً، نحو قوِله تعالى

  .4"اهتدوا

زيادةً في توكيد الجملة الشرطية، وذلك فـي قوِلـه   ) لم(ع الشرط مع وقد اجتمع القسم م
مـن الْقَـومِ    لَئن لَم يهدنِي ربي لَـأَكُونن فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ :"تعالى

الِّينوالقسمِ 5"الض اجتماعِ الشرط فعند ،   الشـرطَ جـاء للسابقِ  منهما، أي للقسمِ ألن الجواب فإن
معترضاً بين القسمِ وجوابِه والمعترض في حكمِ العدمِ فيلغى جوابه، كذلك إذا تقدم القسم علـى  

  . 6الشرط لَزِمه الماضي لفظاً أو معنًى
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، دالّاً على االستقباِل، وذلـك  وورد في ألفاظ الضالِل مرتينِ، إحداهما متبوعاً بالمضارعِ
، واألخـرى متبوعـاً   1"عـن سـبِيلِ اللَّـه    يضلُّوكأَكْثَر من في الْأَرضِ  وإِنْ تطع:"في قوِله تعالى

علَـى نفِْسـي وإِن    إِنْ ضلَلْت فَإِنما أَضـلُّ قُلْ  : "بالماضي مؤوالً بالمستقبِل، وذلك في قوِله تعالى

اهقَرِيب يعمس هي إِنبر ي إِلَيوحا يفَبِم تيد2"ت.  

 ): لو(حرفُ الشرط   - ب

، وعبارةُ امتنـاعٍ   3حرفُ شرط غير جازمٍ، يفيد الشرطيةَ، والتقييد بالماضي، واالمتناع
 ألنّها تقتضي كون ،صحيحة تها؛ فظاهرها أنّها غيرلـو  المتناعٍ ، اختلفَ النحاةُ في صح جواب

دالّةً على المضي، سواء أكـان مـا بعـدها ماضـياً أم     ) لو(وتأتي . 4ممتنعاً غير ثابت، دائماً
ولَو أَنَّ قُرَآنا سيرت : " مضارعاً، وقَد وردتْ في ألفاظ الهداية مرةً واحدةً، وذلك في قوِله تعالى

لَـو  رض أَو كُلِّم بِه الْموتى بلْ للَّه الْأَمر جميعا أَفَلَم ييئَسِ الَّذين َآمنوا أَنْ بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه الْأَ

 .  5 "الناس جميعا يشاُء اللَّه لَهدى

�- حروفُ العطف 

وبين طُ بينَهيتوس همتبوع  مع بالنسبة يدلُّ على معنًى مقصود مت العطفُ تابعبوع أحد ه
 التسعة العطف والضالِل على6حروف الهداية ألفاظ مع اقتصرت حروفُ العطف قَدأو: ، و، ثم، 

الفاء، الواو ،ثم.      الهدايـة فـي ألفـاظ الـواردة العطف حروف دالالت حوالشكُل التالي يوض
   .والضالِل
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  . حروفُ العطف ودالالتُها):��(شكل 

  :)أو(حرفُ العطف   - أ

ةفي العربي ةلمعانٍ عد جاء ،حرفُ عطف :     ،واإلبهـامِ، والتخييـرِ واإلباحـة ،كالشـك
أَفَأَنـت  : "، ورد في ألفاظ الهدايةَ مرةً واحدةً، وذلك في قوِله تعـالى ...1والتفصيِل، واإلضرابِ

 مالص عمسيتدهت بِينٍ أَولَالٍ مي ضكَانَ ف نمو يم2"الْع  ـندلَّ فيها على التفصيِل؛ إذْ خال م قَدو ،
طالباً منه أال يضيقَ صدره، ألن الهـدى   �فَقَد خاطب اُهللا نبيه محمداً . الشك والتخييرِ واإلبهامِ

مد، ال تسمع الصم وال تهدي  العمـي،  والرشد والخذالن في القلبِ خلقُ اِهللا تعالى، وأنتَ يا مح
يشاء نويهدي م يشاء ن3فاُهللا يضلُّ م.  

قُـلْ مـن يـرزقُكُم مـن     : " وورد مرةً واحدةً في ألفاظ الضالِل، وذلك في قوِله تعـالى 

وقَـد دلَّ فيهـا علـى    . 4"مبِينٍ و في ضلَالٍأَالسماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى 
ما نحن وأنتم على أمرٍ واحد، بـْل  : والمعنى: "قاَل القرطبي. ؛ إذْ ُأبهِم الخبر لغرضٍ ما5اإلبهام
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فكذّبهم بأحسـن  . على أمرينِ متضادينِ، وأحد الفريقينِ مهتد وهو نحن، واآلخر ضالٌّ وهو أنتم
أنتم الضالّون حين أشركتم بالّـذي يـرزقكم مـن السـماوات     : التكذيبِ، والمعنىمن تصريحِ 

  .  1"واألرضِ

  :)ثم(حرفُ العطف   -  ب

بمهلة الترتيب في الحكمِ، ويفيد يشرِك ،2حرفُ عطف درتينِ،  ، ومـر الهداية في ألفاظ
تعالى نحو قوِله":  لْقَهٍء خيطَى كُلَّ شي أَعا الَّذنبىقَالَ رده 3"ثُم  دلَّ فيها على الترتيبِ مـع وقَد ،

، ودلَّ فيهـا علـى   5"ثُم اهتدىوإِني لَغفَّار لمن تاب وَآمن وعملَ صالحا : "وقوِله تعالى. 4التراخي
، وأيده الشعراوي في 6"أقام على إيمانه حتّى ماتَ عليه:"القرطبيالترتيبِ مع التراخي أيضاً، قاَل 

7في ذلك       .   

  :)الفاء(حرفُ العطف   -  ت

التعقيب في اإلعرابِ والحكمِ، ومعناه يشرك يعطفُ اسماً على 8حرفُ عطف ،بال مهلة ،
تينِ في . على اسمٍ أو فعالً على فعٍل أو جملةً على جملةمر درتعـالى و قوِله نحو الهداية ألفاظ :

" ري قَدالَّذىودوقيل: ، أي9"فَه ،كانوا إنساً، : أرشد هم إنم لمعاشاهدم، وهأقواتَهم وأرزاقَه رقد
  .10إنساً، ولمراعيهم إن كانوا وحشاً
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وا لَك الْأَمثَـالَ  انظُر كَيف ضرب: " قوِله تعالى نحولفاظ الضالِل ثالثَ مرات، وورد في أ

 نحـو اً على االستئناف مـرتينِ،  وورد دالّ. ، إذْ دلَّ التعقيبِ بال مهلة1"فَلَا يستطيعونَ سبِيلًا فَضلُّوا
مرةً واحدةً، ، وورد دالّاً على الجزاء 2"أَعمالَهم فَلَن يضلَّوالَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه : " قوِله تعالى

قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِما يأْتينكُم منـي هـدى   : "واحدةً، وذلك في قوِله تعالى

 ايده عبنِ اتلُّفَمضقَى فَلَا يشلَا ي3"و   . 

  :)الواو(حرفُ العطف   -  ث

 دون والمشاركة الجمع يفيد حرفُ عطفمجاِلها 4تقييد لكثرة ،العطف حروف أم والواو ،
5مجاِلها فيهوجملةَ على جملة ،اله. ؛ إذْ يعطفُ مفرداً على مفرد هذا الحرفُ في ألفاظ درو  دايـة

بِـه كَثيـرا ومـا يضـلُّ بِـه إِلَّـا        ويهـدي يضلُّ بِه كَثيرا : "قوِله تعالى نحوخمساً وأربعين مرةً، 

ولَا غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم : "قوِله تعالى نحوِل تسع عشرةَ مرةً، وورد في ألفاظ الضال. 6"لْفَاسقينا

الِّينلَا الض7"و.  

�-  حروفُ التوكيد 
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 التوكيدالفعِل وكَّد مصدر ى : "قال األشموني. في أصِل اللغةويسم هو في األصِل مصدر
هو تمكين المعنى في النَّفْسِ وتقوِيتُه، و ،1"أكّد تأكيداً ووكَّد توكيداً: ويقال به، التابع المخصوص،

تعددت حروفُه مع ألفاظ الهدايـة  .  2وفائدته إزالةُ الشُّكوك وإماطَةُ الشُّبهات الّتي تَرِد إلى الكالمِ
 : والضالِل، وهي

 ):إن(  - أ

بـرِ،  يدخُل على الجملة المكونة مـن المبتـدأ والخ   حرفُ توكيد ونصبٍ، مشبه بالفعِل،
ى خبرويسم الخبر ويرفع ،هى اسمالمبتدأ، ويسم فينصب3ه   ونفـيِ الشـك ،النسبة لتوكيد وهو ،

إِنَّ هـدى  قُلْ : "قوِله تعالى نحولهداية ثماني عشرةَ مرةً، ورد هذا الحرفُ في ألفاظ ا. 4واإلنكارِ

قوِلـه   نحوألفاظ الضالِل خمس مرات، وورد في . ، وقد دلَّ فيها على التوكيد5"اللَّه هو الْهـدى 
، 6"كَثيرا من الناسِ فَمن تبِعنِي فَإِنه مني ومن عصانِي فَإِنك غَفُور رحيم إِنهن أَضلَلْنرب : "تعالى

  .  على التوكيدوقَد دلّت 

 :والالم المزحلقةُ) إن(  -  ب

قـاَل  . 7هي الالم الواقعةُ على ما يتأخّر لفظاً من ركني جملة إن العاملة: الالم المزحلقةُ  
انيإال أنَّهم : "الرم ،قبَل إن تكون حقُّها أن وكان ،الجملة لتوكيد الخبرِ كما دخلتْ إن لتوكيد دخلت

                                                           

. مـج 4.شرح الشواهد للعينيومعه  حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية بن مالك: الصبان، محمد بن علي 1
 .3/107 .المكتبة التوفيقية:القاهرة.تحقيق طه عبد الرؤوف سعيد

 .13 م،الكري القرآنأسلوب التوكيد في : أبو الفتوح، محمد حسينينظر  2
 .1/404 م،الكري القرآنمعجم حروف المعاني في : الشّريف، محمد حسنينظر  3
 .1/170.أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشامينظر  4
 :الحـج  .9:اإلسـراء .37،104: النحـل .9:يـونس . 71،161: األنعـام . 73: آل عمران: وينظر مثلها. 120: البقرة 5

 .76: اإلنسان.6:المنافقون. 10: األحقاف.27،37:الزخرف.28:غافر. 3:الزمر. 56، 50:القَصص.67

 . 47: القمر. 8: فاطر. 27: الرعد. 167: النساء: وينظر مثلها. 36: إبراهيم 6

 .150 الالم المزحلقة في القرآن الكريم،: الحموز، محمد عواد 7-
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مع الالمِ المزحلقة ) إن(وما اجتماع  ،1"الجمع بين حرفي التوكيد فزحلقوا الالم إلى الخبرِكرهوا 
والضالِل إال زيادةٌ في التوكيد الهداية في ألفاظ.  

وإِنَّ اللَّه : "قوِله تعالى نحولفاظ الهداية سبع مرات، مع الالمِ المزحلقة في أ) إن(وردتْ   

: قوِله تعالى نحواظ الضالِل ثماني مرات، ، وردتْ في ألف2"الَّذين َآمنوا إِلَى صراط مستقيمٍ هادلَ
وقَد أدى دخـوُل الـالمِ   . 3"بِأَهوائهِم بِغيرِ علْمٍ إِنَّ ربك هو أَعلَم بِالْمعتـدين  وإِنَّ كَثيرا لَيضلُّونَ "

إلى توكيد المعنى للمنكرين، ونقلهِم مـن  ) إن(المزحلقة علَى خبرِ الجملة االسمية المنسوخة بـ 
 .الشك إلى اليقينِ

 ):أن(  -  ت

بـرِ،  حرفُ توكيد ونصبٍ، مشبه بالفعِل، يدخُل على الجملة المكونة مـن المبتـدأ والخ    
 ويرفع ،هى اسمالمبتدأ، ويسم فينصبى خبرويسم ومعنى الخبر ،ه)أن ( مضمون وفائدتُها تأكيد

واإلنكار4ِالجملة ونفيِ الشك ،النسبة لتوكيد 5، وهو.  

فَرِيقًا هدى وفَرِيقًـا حـق علَـيهِم    : "قوِله تعالى نحولفاظ الهداية خمس مرات، ورد في أ

، وورد فـي ألفـاظ   6"أَنهم مهتدونَالضلَالَةُ إِنهم اتخذُوا الشياطين أَولياَء من دون اللَّه ويحسبونَ 
ويهديه إِلَى عذَابِ  فَأَنه يضلُّهولَّاه كُتب علَيه أَنه من ت: "الضالِل مرةً واحدةً، وذلك في قوِله تعالى

  . ، وقَد أفاد فيهما التوكيد7"السعيرِ

 ):لكن(   -  ث

                                                           

 .51 .معاني الحروف: الرماني 1
2 خرف. 52: الشّورى .24: سبأ. 77: النمل. 70: البقرة: وينظر مثلها. 54: الحج12: الليل. 49:الز . 
 . 32: المطّففين. 68: القلم. 24:القمر. 18:الشورى. 24: ياسين. 8،95: يوسف: وينظر مثلها. 119: األنعام 3
 .1/396 م،الكري القرآنمعجم حروف المعاني في : الشّريف، محمد حسنينظر  4
 .1/170،إلى ألفية ابن مالك أوضح المسالك: ابن هشامينظر  5
 .57: الزمر. 16: الحج. 107: النحل. 52: يوسف: وينظر مثلها. 30: األعراف 6
7 4: الحج . 
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والتوكيد االستدراك الخبر، يفيد المبتدأ، ويرفع بالفعِل، ينصب هشَبفـي  . 1حرفٌ م درو
، وقَد 2"علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء لَيس: "قوِله تعالى نحوفاظ الهداية ثالثَ مرات، أل

 .أفاد التوكيد، ولم يرِد منه شيء في ألفاظ الضالِل

   

                                                           

 .1/170.أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشامينظر  1
 .56: القَصص. 157: األنعام: وينظر مثلها. 272: البقرة 2



248 

 ): إنّما(  - ج

 نمركّبةٌ م ،أداةُ حصرٍ وقصرٍ وتوكيد)إن ( نِ العمـِل، وع المكفوفة) الزائـدة أو  ) مـا
 ،معنى التوكيد بِـالكافّة، تفيد التوكيد نأقوى م بدرجة)في سـياقٍ   ) إن ها، وغالباً ما تكوندحو

لفاظ الهدايـة  وردتْ هذه األداةُ في أ. 1فيه إنكار وجحد، يحتاج إلى درجة عالية من توكيد الخبرِ
 اتثالثَ مرتعالى نحو ى : "قوِلهدتنِ اها فَممفِْسفَإِنني لدتهيالضالِل 2"ه تْ في ألفاظدروو ، أربع

 ،اتمرتعالى نحو لَّ :" قوِلهض نما وميلٍفَإِنكبِو كُملَيا عا أَنما وهلَيلُّ عضودلّت في كليهِما على 3"ي ،
الحصرِ والتوكيد  . 

 ): السين(   - ح

)السين(  منِ المضـارعِ،  حرفُ تنفيسٍ واستقباٍل للزمنِ القريبِ، يختصبالدخوِل على الز
وهـي  : قـال السـيوطي  . ويخلّصه لالستقباِل، ويدلُّ على قربِ وقوعِ الفعِل على وجه المبالغة

. 4وهو الحاُل إلى الزمنِ الواسعِ، وهو االستقباُل أي تخليص المضارعِ من الزمنِ الضيق،للتنفيسِ
 .5"سيهدينِ ربي معي إِنَّ كَلَّا قَالَ: "قوِله تعالى نحولفاظ الهداية أربع مرات ورد في أ

 ): قَد و لَقد(  - خ

حرفُ تحقيق إذا دخَل على الفعِل الماضي يفيد التوكيد، أمـا إذا دخـَل علـى الفعـِل     
علـى  ) قـد (إذا دخلـت  : قال النحـاة . المضارعِ فهو للتقليِل، واقترانُه بالالمِ زيادةٌ في التوكيد

تقريب الماضي من الحال، : أي. 6ع فهي للتقليل وإذا دخلت على الماضي فهي للتقريبالمضار
قاَل الزمخشري" : حرفُ التقريبِ وهو الحرف أصناف نوم)الحـالِ ) قَد نالماضي م ب7"تقر. 

                                                           

 .1/429م،الكري القرآنمعجم حروف المعاني في : الشّريف، محمد حسنينظر  1
 .92:النمل .15:اإلسراء :وينظر مثلها. 108:يونس 2
 .41: الزمر .50:سبأ .15:اإلسراء :وينظر مثلها. 108:يونس 3
 .2/493همع الهوامع،: السيوطيينظر  4
 .5: محمد .27:الزخرف .99:الصافات :وينظر مثلها. 62: الشعراء 5

 .174-1/170مغني اللبيب،: ابن هشامو. 2/1389شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،: الرضي االستراباذيينظر  6
7 ة: الزمخشريل في علمِ العربي316،المفص. 
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وخِ، باألندلس، أنّها والّذي تلقنّاه من أفواه الشي: وهو حرفُ تحقيق أو توقّعٍ، قاَل الشيخُ أبو حيان
  .1حرفُ تحقيق، إذا دخلتْ على الماضي، وحرفُ توقّعٍ إذا دخلت على المستقبِل

فَإِنْ َآمنـوا بِمثْـلِ مـا    : "قوِله تعالى نحوفاظ الهداية أربع مرات، في أل) قَد(ورد الحرفُ 

 بِه متنَآم افَقَدودتدلَّ فيها 2"اه قَدعلى الفعِل الماضي، و لدخوِله فـي  . جميعاً على التوكيد دروو
ةً،  ألفاظالضالِل إحدى عشرةَ مرتعالى نحو قوِله" : انبِالْإِيم لِ الْكُفْردبتي نمو  اَء   فَقَـدـوـلَّ سض

 نحـو مرات في ألفاظ الضالِل،  فَورد ثالثَ) لَقَد(أما . ، وقَد دلَّ فيها كذلك على التوكيد3"السبِيلِ
 .، ودلَّ فيها اقتران الالمِ بقَد على الزيادة في التوكيد4"ولَقَد ضلَّ قَبلَهم أَكْثَر الْأَولين: "قوِله تعالى

 ): نون التوكيد(و ) الم القسمِ(  - د

واحدةً في ألفاظ  الثقيلة مرةً اجتمعت الالم الواقعةُ في جوابِ القسمِ المقدرِ مع نونِ التوكيد
 ،الهدايةتعالى نحو ا : "قوِلهينوا فداهج ينالَّذاولَنبس مهنيدهلَن ِسنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّهوأخرى 5"و ،

، وقَد 6"هم فَلَيبتكُن َآذَانَ الْأَنعـامِ ولَأُمنينهم ولََآمرن ولَأُضلَّنهم: "في ألفاظ الضالِل، نحو قوِله تعالى
  .ه، وإزالة الشُّكوك وإماطَة الشُّبهاتفي كليهِما على التوكيد، وتمكينِ المعنى وتقوِيتْ دلَّت

  النفيِ حروفُ -�

طة، وقـد اسـتُعملَت   ، وهو نقيض الجمعِ واإلحا7الطرد واإلخراج والطرح : النفي لغةً
دحالقرآنفي  كلمتا النفيِ والج ُل كلمةُ النفيِ . 8الكريم بمعنًى واحدتُستعم وفي االصطالح النحوي

                                                           

 .255،الجنى الداني في حروف المعاني: المراديينظر  1
 .12: إبراهيم. 80: األنعام .20: عمران آل :وينظر مثلها. 137:البقرة 2
 .36: األحزاب .149:األعراف. 140: األنعام .12،77: المائدة. 116،136،167: النساء: وينظر مثلها. 108: البقرة 3

 .24: نوح. 1: الممتحنة
  .62: ياسين. 29: الفرقان: وينظر مثلها. 71:الصافات 4
 .69: العنكبوت 5
 .119:النساء 6
 .نَفَي /لسان العرب: ابن منظور 7
 .267م،2004.دار اليازوري العلمية للطبع والتوزيع: عمان.التراكيب اللغوية: نهر، هاديينظر  8
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دحفـي  1النفيِ استعماَل كلمةَ الج الحكم إخراج المتكلّم فُ بهمن أبوابِ المعنى يهد باب والنفي ،
. 2يجاب إلى حكمٍ يخالفه إلى نقيضـه تركيبٍ لغوي مثبت إلى ضده، وتحويِل معنى ذهني فيه اإل

  دلدفعِ ما يتـرد نقضٍ وإنكارٍ، يلجأ إليه مناسباتُ القوِل، وهو أسلوب هدتحد لغوي أسلوب والنفي
  .3في ذهنِ المخاطَبِ

وقد حملـت هـذه    ،)ما، ال، لم، لن(وردت ألفاظُ الهداية والضالِل منفيةً بحروف النفي 
  : الحروفُ دالالت مختلفةً، وهي

 ):ال(حرفُ النفيِ   - أ

ذَهبت طائفـةٌ  . حرفُ نفيٍ ، يدخُل على االسمِ والفعِل، فيخلّصه إلى زمنٍ يحدده السياقُ
المنفي يكون الزمٍ فَقَد غير ذلك ت طائفةٌ أخرى إلى أنباالستقباُل، فيما ذَه إلى أنَّه النحاة نبها  م

  .5، والغالب أنّه لنفيِ المستقبِل عموماً، وهذه الداللةُ مستمدةٌ من الفعِل المضارعِ بعدها4للحاِل

لَا تهدي مـن  نك إ: "قوِله تعالى نحو، ورد مصاحباً للفعِل المضارعِ أربعاً وثالثين مرةً

تبباُء أَحشي ني مدهي اللَّه نلَكو يندتهبِالْم لَمأَع وهدلّـت  6"و المعاني؛ فَقَد تلك عن تخرج ولم ،
: قوِله تعالى نحوفي ألفاظ الضالِل مرتينِ،  وورد. على نفيِ الفعِل، وتخليصه للحاِل أو االستقباِل

  .، وقَد أفاد تأكيد النفي7ِ"ولَا ينسىلَا يضلُّ ربي  "

                                                           

1  ،الحـديث للطباعـة    : مصـر . القـرآن أسـاليب النفـي فـي    : ماهر محمود فهمـي  أحمدالبقري المكتـب العربـي 
 .12م،1989.والنشر

ـ   : و العـاني، سـلمان حسـن    أحمـد عمايره، خليل ينظر  2 مكتبـة  : الزرقـاء  -األردن. 1ط. ويفـي التحليـِل اللغ
 .154م،1987.المنار

 .246م،1986.دار الرائد العربي: بيروت. 2ط. في النحو العربي نقد وتوجيه: المخزومي، مهديينظر  3
 .296الجنى الداني في حروف المعاني،: المراديينظر  4
 .609م،2001.دار الفكر: دمشق. 1ط. التفسيرِاألدوات النحوية في كتبِ : أحمدالصغير، محمود :ينظر  5
، 51: المائـدة  .98،137،168:النسـاء  .86:عمـران  آل .264، 258، 170: البقـرة : وينظر مثلها. 56: القصص 6

 :النحـل  .52:يوسـف  .35: يـونس .109، 80، 37، 24، 19: التوبة .148:األعراف .144: األنعام .108، 67،104
   .7، 5: الصف. 10:األحقاف .28:غافر .3: الزمر .50:القَصص. 24،41:النمل .107، 37،104

 .6:المنافقون .5: الجمعة 

 .123: طه: وينظر مثلها. 52:طه 7
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المصاحبةُ لالسمِ، أي النافيةُ للجنسِ، والّتي يراد بها نفي الجنسِ علـى سـبيِل    )ال(أما 
، فَقَد وردت في ألفاظ الهداية مرةً واحـدةً، وذلـك فـي قوِلـه     1التنصيصِ، وتسمى حينئذ تبرئة

وأما في ألفاظ الضـالِل فَقَـد   . 2"عمهونَويذَرهم في طُغيانِهِم ي فَلَا هادي لَهمن يضللِ اللَّه :"تعالى
، وقَد 3"ولَا الضالِّينغَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم  :"األسماء مرةً واحدةً، وذلك في قوِله تعالى) ال(صاحبت 

  .  4بمعنى غير) ال: (هي تأكيد، وقاَل الكوفيون: وقيل. هي زائدة: وقَد أختُلفَ فيها، فقيل

 ): لم( حرفُ النفي  -  ب

حرفُ نفيٍ وجزمٍ وقلبٍ، ينفي حدوثَ الفعِل المضارعِ، ويجزمه ويقلـب زمانَـه إلـى    
وقَالَ الَّذين كَفَروا : "قوِله تعالى نحومنفصالً عنِ الهمزة مرتينِ ورد في ألفاظ الهداية . 5الماضي

، 6"بِه فَسيقُولُونَ هذَا إِفْك قَـديم  لَم يهتدواكَفَروا للَّذين َآمنوا لَو كَانَ خيرا ما سبقُونا إِلَيه وإِذْ 
عنـدما سـبِقَ بهمـزة    ) لـم (ولم يرِد منه شيء في ألفاظ الضالِل، فيما انـتقض النفـي بــ    

كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقُرون يمشونَ فـي   أَفَلَم يهد لَهم: "قوِله تعالى نحوثَ مرات، االستفهام،ثال

إذْ ينتقض النفي بدخوِل همزة االستفهام علـى أداة  . 7"مساكنِهِم إِنَّ في ذَلك لََآيات لأُولي النهـى 
  .8ى الجملة المنفية إلى تحويلها من معنى النفيِ إلى معنى اإلثباتعل النفيِ، ويؤدي دخوُل الهمزة

8اإلثبات.  
 ): لن(حرفُ النفيِ   -  ت

)لنفـيِ المضـارعِ فـي    ) لن صمخص التوكيد، وهو حرفُ نفيٍ ونصبٍ واستقباٍل يفيد
واحدةً في ألفاظ  ورد مرةً. فهو لتأكيد النفيِ وتشديده) ال(المستقبِل، والنفي به أبلغُ من النفي بـ 

                                                           

 .1/237مغني اللبيب،: ابن هشامينظر  1
 .186: األعراف 2
 .7: الفاتحة 3
4 233-1/232،الجامع ألحكام القرآن: ينظر القرطبي. 
 .1/277مغني اللبيب،: ابن هشامينظر  5
 .77:األنعام: وينظر مثلها. 11:األحقاف 6
 .100: األعراف .26: السجدة: وينظر مثلها. 128: طه 7
 .1/17مغني اللبيب،: ابن هشامينظر  8
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، وأخـرى فـي   1"إِذًا أَبدا فَلَن يهتدواوإِنْ تدعهم إِلَى الْهدى : "الهداية، وذلك في قوِله تعالى
  . 2"فَلَن يضلَّ أَعمالَهموالَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه : "ألفاظ الضالِل، وذلك في قوِله تعالى

 ): ما(حرفُ النفيِ   -  ث

حرفُ نفيٍ غير عامٍل إعرابياً عند دخوِله على الفعِل الماضي أو المضارعِ، وظيفته ) ما(
 للحاِل إذا دخلت على مضارعٍ، ونفيِ ما لَم ما يكون نفي المضارعِ للحاِل، أي ةُ تخليصاألساسي

وقَالُوا الْحمد : "قوِله تعالى نحوفاظ الهداية، ورد ثالثَ مرات في أل. 3يقَع إذا دخلت على الماضي

، وورد مرتينِ في ألفاظ الضالِل، 4"لَولَا أَنْ هدانا اللَّه وما كُنا لنهتديالْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا 
  .5"وما غَوى ما ضلَّ صاحبكُم:"الضالِل، نحو قوِله تعالى

على األسماء، فهي العاملةُ عمَل ليس إعرابياً في رفعِ المبتـدأ ونصـبِ    الداخلةُ) ما(أما 
قوِلـه   نحوي ألفاظ الهداية مرتينِ،  وردتْ ف. 6الخبرِ، ومعنوياً في النفيِ، ووظيفياً في نفيِ الحاِل

  .7"عن ضلَالَتهِم وما أَنت بِهادي الْعميِ: "تعالى

الحروف مع ألفاظ الهداية والضالِل أدى دوراً هاماً في توجيه  اجتماع إنوخالصةُ القوِل 
المعنى وداللته، فقد ألقت حروفُ الجرِ، والجزمِ، والشرط، والعطف، والتوكيد، والنفيِ بظالِلهـا  

ةُ الحروففعلت بقي والضالِل، وكذلك ألفاظُ الهداية إضافةً. على المعنى الّذي حملته  فَقَد إلى ذلك
 قَدوالنفي، و ،المعاني وتوجيهِها وتثبيتها، كما فعلت حروفُ التوكيد الحروفُ إلى تأكيد ت هذهأد

    .ساهم السياقُ مع تلك الحروف في تحديد هذه المعاني

   

                                                           

 . 57: الكهف 1
 .4: محمد 2
 .2/966م،الكري القرآنمعجم حروف المعاني في : الشّريف، محمد حسنينظر  3
 .29:غافر .79:طه: وينظر مثلها. 43:األعراف 4
 .115: التوبة: وينظر مثلها. 2: النجم 5
 .2/966م،الكري القرآنمعجم حروف المعاني في : الشّريف، محمد حسنينظر  6
 .81: النمل: وينظر مثلها. 53: الروم 7
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 والضالِل الهداية في ألفاظ لفظية غير الليةٌقضايا د: المبحث الثاني

� - رالتطو الدوالضالِل اللي الهداية في ألفاظ 

 ،ةأو ثقافي ،ةسياسي أحداث نم وما يصادفُه االجتماعي اللغةُ تأثّراً مباشراً بالمحيط تتأثّر
حاسمة ةالرسوِل . أو ديني فمنذُ بعثة�  صحب بإبداعٍ لغوي العربي المجتمع مبشّراً ونذيراً، طُبِع

فاستجدت . نيةَ، والفكريةَ، والسياسيةَ، واالجتماعيةَ، واالقتصاديةَ الّتي جاء بها اإلسالمالثورةَ الدي
 ت دانحساراً أو اتساعاً، أو اسـتجد األلفاظ نرت دالالتُ كثيرٍ موأميتت كلماتٌ، وتغي ،الالتٌ كلم

  .1لَم تكن لها من قبُل

غة، شاعا منذُ العصرِ الجـاهلي، واسـتمرا فـي    الهدى والضالُل لفظانِ متقابالنِ في الل
رٍ في الدوحتّى يومنا هذا مع تطو ،معنى العصرِ اإلسالمي ةدى في الجاهليَل لفظُ الهمفَقَد ح ،اللة

ببِ معيشتهم القاسية، في اإلرشاد وداللةَ الطّريقِ ، إذْ كان الناس في الجاهلية كثيري الترحاِل بس
وقديماً قالوا صحراء ،األطراف مترامية :   ثالثةٌ، وأدنى أعوانِ الرجِل اثنـان، لـذلك أقَلُّ الرفقة

وكثُر ورود . 2...، وقوفاً بها صحبي...قفا نبك :وجدنا الشعراء الجاهليين في قصائدهمِ، يقولون
  باً وعراً دونما هادورود مادته اللغوية في أشعارِهم، نحو قوِل تأبطَ شراً يصفُ دخولَه شع

  :) الطويل( على 

    ني  لـهـدهي بـالقومِ  لَـم  طَّنتُهتَب  
  

       ثبِـتْ لـي النعـتَ خـابري 3دليٌل ولـم  
  

  :) الكامِل(، على وقوِل األسعر الجعفي في وصف ليلة مظلمة شديدة الذعرِ

ــزؤودةٌ   ــةٌ  م ــالي  ليل ــن  اللي مو  
  

   ــنِلم لــيس ىغبــراءــدها هشَّــم4تَج  
  

  :) البسيط( ، علىسنان بن أبي حارثة وقوِل
                                                           

 .616.علم الداللة التطبيقي في التراث العربي: نهر، هاديينظر  1
دار الكتـاب  : بيـروت . 4ط. شـرح المعلّقـات السـبع   : بن الحسـين   أحمدأبو عبد اهللا الحسين بن : الزوزنيينظر  2

15م،1993.العربي. 
. 1955: بيروت. 5ط. تحقيق عبد السالم هارون .األصمعيات :األصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك  3

125.  
4 ات :األصمعي143.األصمعي. 
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   ـبي إلـى أحـدُأمسِ ال أشتكي نُص إن  
  

   ــاد ــي  ه ــدياً  إال  مع ــتُ  مهت   1ولس
  

  :)البسيط(، علىوقاَل الشماخُ

     سـاهمة ـدى إنسـانوكَّلَـتْ باله قَـد  
  

ــمولُ    ــمءِ مس ــامِ الظ ــن تم م ــه   2كأنّ
  

، القـرآن وقَد استمر هذا المعنى حتى عصرِ صدرِ اإلسالمِ، لكنّه بدَأ يتطور منذُ نـزوِل  
وقتَ الهجرة   �عن الرسوِل  -رضي اللهث عنه–والبعثة النبوية، وحين سِئَل أبو بكرٍ الصديق 

وكان أبـو بكـرٍ   "راني وفي حديث أسماء بنت أبي بكرٍ عند الطب. هاد يهديني: من معك؟ أجاب
يريـد  " هاد يهديني: من هذا معك؟ فيقول: رجالً معروفاً في الناسِ فإذا لَقيه القٍ يقوُل ألبي بكرٍ

حمَل لفظُ الهدى  �الكريم على محمد  القرآنفمنذُ نزوِل . 3الهدايةَ في الدينِ ويحسبه اآلخر دليالً
إنـك  : "ا في حوزته من معانٍ أسلف ذكرها، نحو قوِله تعالىالهدى داللةً واحدةً، هي دين اِهللا وم

  . 6، دين قويم ال اعوجاج فيه5على طريقٍ  قويمٍ هو اإلسالم: أي 4"لَعلَى هدى مستقيمٍ

     ،علـى التيـه دى قديماً وحديثاً؛ إذْ دلَّ في العصـرِ الجـاهليَل الهقاب أما الضالُل فَقَد
إذا لَم يدر  :وذَهب فالن ضَلّةً والهالك، وقَد انتشرت هذه المعاني في الشعرِ الجاهلي،والضياعِ، 
بذَه أين. مجزوء المديد(، علىقاَل الراجز(:  

ــلَّةً   ــعري  ضــ ــتَ  شــ   ليــ
  

    قَتَلَــــــك   شــــــيء  7أي  
  

الكامِل(على  ،وقاَل سبيع بن الخطيم التيمي(:  

ــرٍ   بٍ خَصــي سمو ــلّة ضى بِمــو   ثَ
  

ــفُ   ــاح  يزِيـ ــه  الريـ   8وإذا  تُحرِكُـ
  

                                                           

  تحقيق عبد . 6ط. المفضليات: المفضل الضبي، المفضل بن محمد بن يعلَى بن عامر بن سالم الضبي 1
 .350م،1964.دار المعارف: القاهرة. السالم هارون 
 .ضلََل /لسان العرب: ابن منظور 2
3  ،قَالنيسر أحمدالعجفتح الباري: بن علي بن ح مـد ت. مج13 .بشرحِ صحيحِ البخارييبة الح1ط. حقيق عبد القادر ش .

 .295 م،2001. مكتبة الملك فهد الوطنية: الرياض
 . 67: الحج 4
 .498تصحيح الوجوه والنظائر، ):أبو هالل(العسكري ينظر  5
6 14/113الجامع ألحكام القرآن، : ينظر القرطبي.  
. العلم للماليين دار : بيروت. 1ط. تحقيق رمزي منير بعلَبكي. جز3. جمهرةُ اللغة: ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن 7

 . ضلََل/ م1987
 .374،المفضليات: المفضل الضبي 8
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 حتى شمل إتّباع منذُ العصرِ الجاهلي اتّسع معنى الهدى والضالِل قَد بالذكرِ أن والجدير
الرأيِ السديد والمشورة الناضجة، وصار يوصفُ ذوو العقِل الراجحِ والحكمة البالغة بأنَّهم أهـُل  

أن الشـعر الجـاهلي قَـد     أهُل الضالل، وهكذا نجد -عند غيابِ هذه الصفات–الهدى، ويقابلُهم 
  . 1استعمَل الهدى والضالَل بمعنًى عام مستمد من ضرورات البيئة الّتي كانوا يحيونَها

الكريمِ فَقَد جاء الضالُل مقابَل الهدى، ولما كان الهدى اإلسالم، فَقَد كـان   القرآنأما في 
م هعنِ اإلسالمِ وما في حوزت تعـالى الضالُل الخروج قوِله معانٍ أسلف ذكرها، نحو غيـرِ  : "ن

الضالُّ هو الّذي ضلَّ الطريقَ واتّخذَ منهجاً غير : "قاَل الشعراوي. 2"المغضوبِ عليهِم وال الضالّين
  . 3"منهجِ اِهللا

لي اللي في ألفاظ الهداية والضالِل ما بين العصرينِ الجاهالتطور الدإن : وخالصةُ القوِل
واإلسالمي سار ببطء وتدرجٍ شديدينِ، ولم يكن سريعاً أو مفاجئاً، بْل استغرقَ وقتاً طويالً، أضفُ 
إلى ذلك أن التطور في المعنى كان إلى معنًى قريبٍ بشكٍل عامٍ، وخير دليٍل على ذلك قصةُ أبي 

  .)يهديني هاد: (أثناء الهجرة �مع الرسوِل  -رضي اهللا عنه–بكرٍ 

 الليالد التقابُل - �

التقابُل الدظاهرةٌ د زاً واسعاً في الليةٌ شغلت حيقديمةٌ حديثـةٌ؛   القرآناللي الكريم، وهي
 مختلفـة ياتإذْ درسوها تحتَ مسم ،في التسمية اختالف إليها مع القدماء هكالمطابقـةِ   : فقد تنب

والمقابلة، والتضاد،  قال العسكري" :  في جـزء هوضد الشيء بين المطابقةُ في الكالمِ هي الجمع
   ،البيـاضِ والسـواد ؛ مثل الجمعِ بينالقصيدة بيوت نم أو البيت أو الخطبة الرسالة ن أجزاءم

والبرد خالفَ قُدامةُ بن جعفر ذلك . 4"والليِل والنهارِ، والحر قدعو المطابقةَحين د لفظتـينِ   إيراد

                                                           

. مكتبة المنـار : الزرقاء. 1ط م،الكري القرآنالتطور الداللي بين لغة الشعرِ الجاهلي ولغة : أبو عودة، عودة خليلينظر  1
 .320م،1985

  .7 :حةالفات 2
3 الشعراوي :،1/90 تفسير الشعراوي . 
 م،تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهي  .الكتابة والشعر: كتاب الصناعتين: العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل 4
 .307 م،1952. دار إحياء الكتب العربية: القاهرة. 1ط
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ـ 1متشابهتينِ في البناء والصيغة مختلفتينِ في المعنى : ، وعرف شهاب الدين الحلبي المطابقةَ بـ
  . 2"أن يجمع بين ضدينِ مختلفينِ كاإليراد واإلصدارِ، والليِل والنهارِ، والسواد والبياضِ"

: ، فعرفه الجنابي)التقابل الداللي(لحها الجديد أما المحدثون فتناولوا هذه الظاهرةَ بمصط
الخير والشر والنـور  : بوجود لفظتينِ تحمُل كلٌّ منهما عكس المعنى الّذي تحمله األخرى؛ مثل"

ويأخـذ ويعطـي، ويضـحك     ،والظلمة، والحب والكراهية، والكبير والصغيرِ وفـوق وتحـت  
  .3..."ويبكي

أُولَئـك الَّـذين   : "قوِله تعالى نحوفي ثالثة وأربعين موضعاً،  تقابَل الهدى مع الضالِل

، فكأنّما هي صفقةٌ خاسرةٌ دفعـوا  4"فَما ربِحت تجارتهم وما كَانوا مهتدين الضلَالَةَ بِالْهدىاشتروا 
 الهدى مبذوالً لهم فتركوه كان د قطب. وأخذوا الضاللةَفيها الهدى وقبضوا الضالَل، فَقَدقاَل سي :

اشـتروا  (ولكنّهم . وكان في أيديهم .كان الهدى مبذوالً لهم .فَلَقَد كانوا يملكون الهدى لو أرادوا"
  . 5"كأغفِل ما يكون المتّجرون) الضاللَةَ بالهدى

  .الهداية والضالِل اللي في ألفاظالد مواضع التقابِل): ��(جدول 

  موضع ��:التي تقابل فيها الهدى مع الضاللالمواضع 
 .56،77،117،140:األنعـام . 105:المائـدة . 88: النسـاء . 16،26،175،198: البقرة

: إبـراهيم . 27،33: الرعد. 108: يونس. 115: التوبة. 178،186، 155، 30:األعراف
. 81:النمـل . 4:الحج. 79: طه. 17: الكهف. 15: اإلسراء. 37،93،125، 36:النحل. 4

. 23،36،37،41: الزمـر . 8: فـاطر  .50، 24:سـبأ . 29،53: الـروم . 50:القصص
  .7: الضحى. 31: المدثر. 7: القلم. 30:النجم. 40:الزخرف
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اللي في ألفاظ الهدايـة والضـالِل،   
  ةالكلي يةالضد على العالقة النسبةُ إال تأكيد وما تلك ،

البالغةَ مئتينِ  الضالِلتقابُل ألفاظَ  
) الهدى والضـالل (التقابَل الثنائي أفرز بين الضدينِ 

ي على العقِل المسلمِ؛ تلك الثنائياتُ 

Bّ&=1&ا  F�?;&ا

أ&*�ُظ ا&%$لِ 
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  .التمثيُل البياني للتقابِل الداللي في ألفاظ الهداية والضالِل

  .الداللي في ألفاظ الهداية والضالِلالتمثيُل النسبي للتقابِل 

التقابِل الد مواضع السابقة خالِل الجدولة نم حوالضـالِل،   تتض الهدايـة في ألفاظ اللي
، وما تلك النسبةُ إال تأكيد على العالقة الضدية الكلية  %)	(وتتّضح نسبته إلى تلك األلفاظ البالغة 

 اظلفاوالضالل، فألفاظُ الهداية البالغةُ ثالثمائة وستّةَ 
التقابَل الثنائي أفرز بين الضدينِ إن : وخالصةُ القوِل.  وإحدى وتسعين لفظاً

 ها الفكرفرض ،ةاإلسالمي متباينةً تتصُل بالعقيدة الثنائياتُ قرآنالإيحاءات على العقِل المسلمِ؛ تلك ي

ا&;?�F  ا&Bّ&=1أ&*�ُظ ا&%$لِ ا&*�ُظ ا&12ا0ِ/

ا&*�ُظ ا&12ا0ِ/
٥٧%

Bّ&=1&ا  F�?;&ا
٨%

التمثيُل البياني للتقابِل الداللي في ألفاظ الهداية والضالِل): ��(شكل 

التمثيُل النسبي للتقابِل ): ��(شكل 

التقابِل الد مواضع السابقة خالِل الجدولة نم حتتض
وتتّضح نسبته إلى تلك األلفاظ البالغة 

 الهداية وستّةَ بين البالغةُ ثالثمائة والضالل، فألفاظُ الهداية
وإحدى وتسعين لفظاً

 ها الفكرفرض ،ةاإلسالمي متباينةً تتصُل بالعقيدة إيحاءات

�

��

���

���

���

���

���

���

ا&*�ُظ ا&12ا0ِ/
٥٧
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فالتقابُل بين الهدى . يالقرآنظهرت في كلِّ موضعٍ قرآني بشكٍل متجدد فرضه اختالفُ السياقِ  
                                                                .  1آصرةً إيمانيةً –من جانبٍ آخر -والضالِل ال يمثُّل عالقةً دالليةً فحسب، بْل يمثُّل 

� - التكرار هاللتُود 

الكريمِ، وكان الهدفُ منه  القرآنشَغََل التّكرار حيزاً كبيراً في ألفاظ الهداية والضالِل في 
التأكيعلى المعنى التأكيد نأبلغُ م كما أثبتَ العلماء أو التكرير التكرار ؛ ألن قاَل الزركشـي ،د: 

"التأكيد نأبلغُ م التكرير أن 2"واعلميوطيوقال الس ،" :التأكيد نأبلغُ م 3"وهو .  وال يخلو تكريـر
مكرر ال فائدةَ في تكريرِه، فإن رأيتَ شـيئاً   القرآناعلَم أنّه ليس في : "من فائدة، قال ابن األثيرِ

هفانظر إلى سوابق ،فيه كنَظَر حيثُ الظاهرِ فأنعم نم رتكر الفائـدةَ   منه ؛ لنكشفَ لـكهولواحق 
في موضعينِ مختلفينِ. 4"منه ها أو يكوننفس في اآلية التكرير يكون قَدو .  

نم درما و جملة نمتعالى و قولُه الهداية التّكرارِ في ألفاظ أمثلة" :    ـوه ى اللَّـهـدإِنَّ ه

إِنَّ الْهـدى   ولَا تؤمنوا إِلَّا لمن تبِـع ديـنكُم  " :، تكرر قوله تعالى في سورة آل عمران5"الْهدى

ى اللَّهداآل. 6"ه دى في هذهوالهقاَل القرطبي ،هو الدين أي: "ية : اِهللا عز بيان الحقَّ هو البيان إن
فَقَد بين أنَّه ال يؤتى أحد مثـَل مـا يـؤتى أهـُل      ،إن البيان بيان اِهللا: "، وقاَل الفراء7"عز وجلَّ
ما أنتَ عليه يا محمد من هدى اهللا الحقّ : "في اآلية األولى، قال القرطبيكذلك الهدى . 8"اإلسالمِ
  . 9"ذي يضعه في قلبِ منء يشاء هو الهدى الحقيقي، ال ما يدعيه هؤالءالحقّ الّ

                                                           

 .21.)ظاهرة التقابل في علم الداللة: ( نصيف أحمدالجنابي، ينظر  1
2 3/11البرهان في علوم القرآن،: الزركشي. 
 .5/1648اإلتقان في علوم القرآن، :سيوطيال 3
دار نهضـة  : القـاهرة . 2ط.الحوفي أحمدتقديم . مج4. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن األثير، ضياء الدين 4

 .3/8.مصر للطبع والنشر
 .120: البقرة 5
 .73 :آل عمران 6
7 5/172،الجامع ألحكام القرآن: القرطبي. 
 .1/222 معاني القرآن،: الفراء 8
9 2/346،ألحكام القرآنالجامع : القرطبي. 
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 في كتابِه الكرماني التكرارِ في ) التّكرار أسرارِ(غاص الكـريمِ  القـرآن إلى ما وراء، 
مـن هـذه الوجهـة     القرآنوذلك ألن أسلوب  ،)التركيب الكيميائي للقرآنِ(وأطلقَ عليه تجاوزاً 

 ،قةعلى مقاديرٍ بالغةَ الد ةُ التي توزنالتركيباتُ المعملي منه بحيثُ تقرب ،قةتركيباً بالغَ الد كبمر
  . 1وال تؤتى النتيجةُ المأمولةُ منها إذا اختلّت هذه التراكيب في جزء من مائة منها

 هذا التوجيه الكرماني نتبي قَدتعالىنالقرآو لقوِله هخالِل استعراض نم ي" : ميلَ لَهإِذَا قو

   علَـا ي مهـاؤكَـانَ َآب لَوا أَواَءنَآب هلَيا عنا أَلْفَيم بِعتلْ نقَالُوا ب لَ اللَّهزا أَنوا مبِعلَـا    اتئًا وـيلُـونَ شق

لَهم تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسولِ قَالُوا حسبنا ما وجدنا  وإِذَا قيلَ: "، وقوِله تعالى2"يهتدونَ

  . 3" وجدنا علَيه َآباَءنا أَولَو كَانَ َآباؤهم لَا يعلَمونَ شيئًا ولَا يهتدونَ

تعالى على لسانِ: "قاَل الكرماني الكفّار قولُه)م بِعتلْ نـا باَءنَآب هلَيا عنا أَلْفَي (  أن ال يمنـع
تّباعِ آبائهم، فهم لَم يبلغوا النهايةَ في دعوى إيمانهِم باألوثانِ، ولهـذا اسـتعمَل اُهللا   يرجعوا عنِ ا

ا يعقلُونَ أَولَو كَانَ َآباؤهم لَ(تعالى في نفيِ هدايتهِم لفظاً ال يبلغُ النهايةَ في اليقينِ وهو قولُه تعالى

أما في المائدة فَقَد بلَغَ الكفّـار النهايـةَ فـي االعتـداد     ). العلم(فإن فوقَ العقِل في اليقينِ ). شيئًا
ولهـذا  ). حسبنا ما وجدنا علَيـه َآباَءنـا  (باألوثانِ، وقَطَعوا على أنفسهِم طريقَ العودة عنها بقولهم 

أَولَو كَانَ َآبـاؤهم لَـا   : (فيِ هدايتهِم نفي العلمِ الّذي هو أبلغُ درجات اليقينِ فقالن استعمَل اُهللا في

والدليُل على أن العلم أرفع من العقِل أن اَهللا ال يوصفُ بالعقِل، وإنّمـا يوصـفُ   ). يعلَمونَ شيئًا
  . 4"بالعلمِ

ي، القرآنةً على النصِ جماالً سياقياً وروعةً بالغي المتأمُل هاتينِ اآليتينِ يجد فروقاً تضفي
نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا، وحسبنا ما وجدنا : وثانيها. اتّبعوا، وتعالوا: أولها. وضح دقّةَ التركيبِت

التكرارِ  ألسلوبِ فالمتتبع. تكرار ال يهتدون: هاورابع. ال يعقلون، وال يعلمون:وثالثُها. عليه آباءنا

                                                           

  المسمى البرهان في توجيه  القرآنأسرار التكرار في : هـ505ت محمود بن حمزة بن نصر ،يالكَرمانينظر  1
 .44.الفضيلةدار  :مصر .عطا أحمدتحقيق عبد القادر . لما فيه من الحجة والبيان القرآنمتشابه  

 .170: البقرة 2
 . 104:المائدة 3
 .45أسرار التكرار في القرآن،: يالكَرمان 4
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له في هاتينِ اآليتينِ وغيرهما يتّضح الكثير ،إلى التوكيد واألسرارِ الّتـي   باإلضافة اللطائف نم
رونقاً وبهاء حسناً وجماالً، وتكسوه النص تكسب.  

ـ :"ومن األمثلة األخرى على التكرارِ في ألفاظ الهداية والضالِل، قولُه تعالى ه كبإِنَّ ر و
يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلُّ عضي نم لَمفي قوله تعالى1"أَع رلَّ : " ، تكرض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر

يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس ن2"ع.  

بغيرِ ياء على التخفيف، في قوِلـه   ، تكررت3"من يهد اللَّه فَهو الْمهتـدي :"وقولُه تعالى
وسبب تكرارِ هذه  5"من يهد اللَّه فَهو الْمهتـد :"، و قوِله تعالى4"ومن يهد اللَّه فَهو الْمهتد:"تعالى
الهداي: اآلية على أن الً، وسبيلُها االتنبيهاِهللا أو نأةَ م ،اُهللا إليه ما أرشد ا العمُل بمقتضـى  تّباعم

  .6الفكرِ دون ميزانِ الشّرعِ  فهو الضالُل

وما منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ جاَءهم الْهدى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبعثَ اللَّـه بشـرا   : "وقولُه تعالى
إِذْ جاَءهم الْهدى ويستغفروا ربهم إِلَّـا  وما منع الناس أَنْ يؤمنوا : "تكرر في قوله تعالى ،7"رسولًا

  .8"أَنْ تأْتيهم سنةُ الْأَولين أَو يأْتيهم الْعذَاب قُبلًا

ـ  : "وقولُه تعالى إِنَّ ف نِهِمـاكسي مونَ فشمي ونالْقُر نم ملَها قَبلَكْنأَه كَم ملَه دهي ي أَفَلَم

أَولَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من الْقُرون : "، تكرر في قوله تعالى9"ذَلك لََآيات لأُولي النهى

، فَفي األولى وردت بالفاء مـن  10"الْقُرون يمشونَ في مساكنِهِم إِنَّ في ذَلك لََآيات أَفَلَا يسمعونَ

                                                           

 .117: األنعام 1
 .7: القلم 2
 .178: األعراف 3
 .97:اإلسراء 4
 .17:الكهف 5
 .129أسرار التكرار في القرآن،: يالكَرمانينظر  6
 .94: اإلسراء 7
 .55: الكهف 8
 .128: طه 9

 . 26: السجدة 10
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،نغيرِ م نحذفُ م نفَحس ِل، فطاَل الكالمللتعقيبِ واالتصاِل باألو الفاء ةُ فجاءتْ . ألنا الثانيأم
  .1بالواوِ الدالّة على االستئناف، واثباتُ من مستقلٌّ 

، تكرر 2"منِيرٍ ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ: "وقولُه تعالى 
  .  3"ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولَا هدى ولَا كتابٍ منِيرٍ: "في قوله تعالى

إضافةً إلى ذلك فَقَد رصد الباحثُ مجموعةً كبيرةً من التّكرار أو المتشابه فـي الرسـمِ   
ي، اكتفى الباحثُ بإيراد موضعٍ واحـد،  القرآنوبياً على النص بألفاظ متماثلة أضفَت إعجازاً أسل

  : واإلشارة إلى أرقامِ اآليات األخرى الّتي تكررت فيها األلفاظُ، وهي

 . 4" ُهدى اللَّهوإِنْ كَانت لَكَبِيرةً إِلَّا علَى الَّذين :"قولُه تعالى - �

 .5"أَجمعينفَلَو شاَء لَهداكُم :"قولُه تعالى - �

 .6"إِذْ هدانا اللَّهونرد علَى أَعقَابِنا بعد :"قولُه تعالى - �

 .7"تهدي الْعميأَفَأَنت :"قولُه تعالى - �

 .8"وبِه يعدلُونَ أُمةٌ يهدونَ بِالْحقومن قَومِ موسى :"قولُه تعالى  - �

 . 9"مةً يهدونَ بِأَمرِناأَئوجعلْناهم :"قولُه تعالى - �

 . 10"واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين:"قولُه تعالى  - �

                                                           

 .176القرآن،أسرار التكرار في : يالكَرمانينظر  1
2 8: الحج . 
 . 20: لقمان 3
 .90: األنعام. 213: البقرة: وينظَر مثلُها. 143: البقرة 4
 .9: النحل: وينظَر مثلُها. 149:األنعام 5
 .43: األعراف: وينظَر مثلُها. 71: األنعام 6
 .4: الزخرف: وينظَر مثلُها. 43: يونس 7
 .181: األعراف: مثلُهاوينظَر . 159: األعراف 8
 .24: السجدة: وينظَر مثلُها. 73: األنبياء 9

 .5: الجمعة. 7: الصفّ. 19،109: التوبة. 86: عمران آل: وينظَر مثلُها. 258: البقرة 10
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 .1"إِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّالمين:"قولُه تعالى - 	


 .2"واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْكَافرِين:"قولُه تعالى - 

 .3"يهدي الْقَوم الْفَاسقينواللَّه لَا :"قولُه تعالى -��

 .4"يهدي إِلَى الْحققُلْ هلْ من شركَائكُم من :"قولُه تعالى -��

 . 5"ويهدي من يشاُءولَكن يضلُّ من يشاُء :"قولُه تعالى -��

 .6"ويهدي إِلَيه من أَناب:"قولُه تعالى -��

 .  7"سبِيلًا للَّه ليغفر لَهم ولَا ليهديهملَم يكُنِ ا:"قولُه تعالى -��

 .8"لَعلَّكُم تهتدونَوإِذْ َآتينا موسى الْكتاب والْفُرقَانَ :"قولُه تعالى -��

 .9"لَعلَّهم يهتدونَوجعلْنا فيها فجاجا سبلًا :"قولُه تعالى -��

 .10"هدى للناسِ القرآنشهر رمضانَ الَّذي أُنزِلَ فيه :"قولُه تعالى -��

 .  11"لَعلَّهم بِلقَاِء ربهِم يؤمنونَهدى ورحمةً و:"قولُه تعالى -	�

                                                           

 .10: األحقاف. 50: القَصص. 144: األنعام: وينظَر مثلُها. 51: المائدة 1
 .37: التوبة: وينظَر مثلُها. 264: البقر 2
 .5: الصف. 24،80: التوبة: وينظَر مثلُها. 108: المائدة 3
 .30: األحقاف: وينظَر مثلُها. 35: يونس 4
 . 31: المدثر. 8: فاطر. 46: النور. 4: إبراهيم: وينظَر مثلُها. 93: النحل 5
 .13: الشورى: وينظَر مثلُها. 27: الرعد 6
 .168: النساء: ظَر مثلُهاوين. 137: النساء 7
 .10: الزخرف. 15: النحل. 158: األعراف.103: عمران آل. 150: البقرة: وينظَر مثلُها. 53: البقرة 8
 .3: السجدة. 49: المؤمنون: وينظَر مثلُها. 31: األنبياء 9

 .91: األنعام. 4:عمران آل: وينظَر مثلُها. 185: البقرة 10
. 89، 64: النحـل  .111: يوسف. 57: يونس. 203، 154، 52: األعراف. 157:األنعام: وينظَر مثلُها.154 :األنعام 11

 .3: لقمان. 43: القَصص
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�
 .  1"وإِنْ تدعوهم إِلَى الْهدى:"قولُه تعالى -

 .  2"جاَءهم الْهدىوما منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ :"قولُه تعالى -��

 .  3"للْمسلمين وهدى وبشرى:"قولُه تعالى -��

 .  4"أُولَئك علَى هدى من ربهِم:"قولُه تعالى -��

 .  5"أَرسلَ رسولَه بِالْهدىهو الَّذي :"قولُه تعالى -��

 .  6" خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ فَمن تبِع هداي فَلَا:"قولُه تعالى -��

 .  7"وهم مهتدونَأُولَئك لَهم الْأَمن :"قولُه تعالى -��

 .  8"وما كَانوا مهتدينقَد ضلُّوا :"قولُه تعالى -��

 . 9"وهو أَعلَم بِالْمهتدينسبِيله  إِنَّ ربك هو أَعلَم من يضلُّ عن:"قولُه تعالى -��

 .  10"أُولَئك الَّذين اشتروا الضلَالَةَ بِالْهدى:"قولُه تعالى -	�

�
 .  11"وما أَنت بِهادي الْعميِ عن ضلَالَتهِم:"قولُه تعالى -

 . 12"من ضلَّ فَإِنما يضلُّ علَيهافَمنِ اهتدى فَإِنما يهتدي لنفِْسه و:"قولُه تعالى -��

                                                           

 . 57: الكهف. 198: األعراف: وينظَر مثلُها. 193: األعراف 1
 .55: الكهف: وينظَر مثلُها. 94: اإلسراء 2
 .2: النمل: وينظَر مثلُها. 102: النحل 3
 .3: لقمان: وينظَر مثلُها. 5: البقرة 4
 .9:الصف: وينظَر مثلُها. 28:الفتح 5
 .123: طه: وينظَر مثلُها.38: البقرة 6
 .210: ياسين: وينظَر مثلُها. 82:األنعام 7
 .45: يونس: وينظَر مثلُها.140:األنعام 8
 . 7: القلم. 56: القَصص. 125: النحل:وينظَر مثلُها. 117:األنعام 9

 .75: البقرة: وينظَر مثلُها. 16:البقرة 10
 .81:النمل: وينظَر مثلُها .53:الروم 11
 .41: الزمر.92: النمل. 15: اإلسراء: وينظَر مثلُها. 108: يونس 12
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 . 1"ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من هاد:"قولُه تعالى -��

 .  2"فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا:"قولُه تعالى -��

 .  3"فَقَد ضلَّ سواَء السبِيلِ:"قولُه تعالى -��

 .  4"يفْترونَوضلَّ عنهم ما كَانوا :"قولُه تعالى -��

 .  5"اهتدى إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِمنِ:"قولُه تعالى -��

 .  6"وما كَانوا مهتدين قَد ضلُّوا:"قولُه تعالى -��

 .  7"فَضلُّوا فَلَا يستطيعونَ سبِيلًا:"قولُه تعالى -��

 .  8"ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا من أَضلَّ اللَّهأَترِيدونَ أَنْ تهدوا :"قولُه تعالى -	�

�
 .  9"ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًاأَترِيدونَ أَنْ تهدوا من أَضلَّ اللَّه :"قولُه تعالى -

 .  10"أَضلَّ أَعمالَهموصدوا عن سبِيلِ اللَّه  الَّذين كَفَروا:"قولُه تعالى -��

 .  11"ويهدي إِلَيه من أَناب يضلُّ من يشاُءإِنَّ اللَّه :"قولُه تعالى -��

 .  12"ِليضلَّ عن سبِيلِ اللَّه:"قولُه تعالى -��

                                                           

 .33: غافر. 36، 23: الزمر: وينظَر مثلُها .33:الرعد 1
 .167، 136: النساء: مثلُهاوينظَر . 116: النساء 2
 . 1: الممتحنة. 12: المائدة:وينظَر مثلُها. 108:البقرة 3
 . 75: القَصص. 87: النحل. 21: هود.30: يونس. 53: األعراف: وينظَر مثلُها. 24: األنعام 4
 .7: القلم: وينظَر مثلُها. 30: النجم 5
 .77: المائدة. 149 :األعراف: وينظَر مثلُها. 140: األنعام 6
 .9: الفرقان: وينظَر مثلُها. 48: اإلسراء 7
 . 29:الروم: وينظَر مثلُها. 88: النساء 8
 .143: النساء: وينظَر مثلُها. 88: النساء 9

 . 8:محمد: وينظَر مثلُها. 1: محمد 10
 .31: المدثر. 8: فاطر. 93: النحل. 4: إبراهيم: وينظَر مثلُها. 27:الرعد 11
12 مثلُها. 9:الحج نظَري6: لقمان: و. 
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 .  1"من هو مسرِف مرتاب يضلُّ اللَّهكَذَلك :"قولُه تعالى -��

 .  2"فَلَا هادي لَه ويذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ من يضللِ اللَّه:"قولُه تعالى -��

 .  3"وما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُسهملَهمت طَائفَةٌ منهم أَنْ يضلُّوك :"قولُه تعالى -��

 .  4"من الضالِّيننْ كُنتم من قَبله لَوإِ:"قولُه تعالى -��

 .  5"وأَضلُّ سبِيلًافَهو في الَْآخرة أَعمى :"قولُه تعالى -��

 .  6"اتبع هواه أَضلُّ ممنومن :"قولُه تعالى -	�

�
 .  7"في ضلَالٍ مبِينٍوإِنْ كَانوا من قَبلُ لَ:"قولُه تعالى -

��-  تعالىقولُه":يدعلَالُ الْبالض وه ك8"ذَل  . 

 .  9"وما دعاُء الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ:"قولُه تعالى -��

 .  10"في ضلَالٍ بعيدأُولَئك :"قولُه تعالى -��

 .  11"في ضلَالٍ وسعرٍإِنا إِذًا لَ:"قولُه تعالى -��
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.                                                                                                                            1"حق علَيهِم الضلَالَةُفَرِيقًا هدى وفَرِيقًا :"قولُه تعالى -��

� - التقديم والتأخير  

التقديم والتأخير أسلوب من أساليبِ العربية تتجلّى فيه القدرةُ على التعبيرِ عـن معـانٍ   
 فَهوص ،عةمتنو ودالالتالجرجاني بأنّه" : بعيد ،فالتصر المحاسنِ، واسع جم ،الفوائد كثير باب

 ،ويلطُفُ الغاية ،هعسمم وال تزاُل ترى شعراً يروقُك ،إلى لطيفة فضي بِكيو ،بديعة نع لَك يفتر
لَديك موقعه، ثم تنظُر فتجد سبب أن راقَك ولَطُفَ عندك أن قُدم فيه شيء وحوَل عن مكانٍ إلـى  

أساليبِ البالغة؛ أتوا بِه داللةً على تمكّنهم في الفصـاحة،   أحد: "، ووصفَه الزركشي بأنَّه2"مكانٍ
ملَه هفي الكالمِ، وانقياد ملَكَتَهمفي الق. و لَهومذاق موقعٍ، وأعذَب ن3"لوبِ أحس.  

إن للتقديمِ والتأخيرِ دوراً هاماً في كشف الداللة، وإبرازها، وبيانِ أهميتها؛ فليس الهدفُ 
فنحن عندما نقدم بعض أجزاء الجملـة  "، ِإنّما الغايةُ هي المعنى؛ ه التغيير أو التفنّن في القوِلمن

   رغبةً في التغييرِ أو تفنّناً في القوِل فحسب، إنّمـا ذلـك تارةً، ونؤخّرها تارةً، فإنّا ال نفعُل ذلك
م البليغُ ال يجوز أن يكون التقديم فيه لغرضٍ ناشٌئ عنِ اختالف المعنى الّذي يريده المتكلّم، فالكال

  .4"لفظي فقط، بْل يكون مع هذا الغرضِ اللفظي هدفٌ يتعلّقُ بالمعنى

، قـاَل  5ومهما كان المتقدم فقد أكّد الجرجاني أن التقديم لألهمية والعناية الفائقة بالمتقدمِ
، أما الزركشي فَقَد أجمـَل أسـباب   6"يانُه أهم لهم وهم ببيانه أعنىإنّما يقدمون الّذي ب: "سيبويه

  :7التقديمِ والتأخيرِ وهي

  . ما يكون أصله التقديم، وال مقتضى للعدوِل عنه، كتقديمِ الفاعِل على المفعوِل: األوُل

                                                           

 .36: النحل: وينظَر مثلُها. 30: األعراف 1
2 انيجر143دالئل اإلعجاز،: الج. 
 .3/233البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  3
4 سناس، فضل ح211م،1997.دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع: اربد.4ط. البالغةُ فنونُها وأفنانُها: عب. 
 .144دالئل اإلعجاز،: الجرجانيينظر  5
 .1/34الكتاب،: سيبويه 6
 .236-3/233البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  7
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  . أن يكون في التأخيرِ إخالٌل ببيانِ المعنى: الثاني

  . أن يكون في التأخيرِ إخالٌل بالتناسبِ فيقدم لمشاكلة الكالمِ، ولرعاية الفاصلة: الثالثُ

واألولى: الرابع إنّما يبدءون باألهم ؛ فالعربواالهتمامِ بِه هظَملع .  

الخامس :ةُ معقودةٌ بِهوالهم ،لْتَفتاً إليهم الخاطر يكون أن .  

السادس :يكون حاِل المذكورِ أن نوالتعجيبِ م التبكيت إلرادة التقديم .  

بتقديمِ المفعوِل، والخبرِ، والظرف، ونحوها على الفعِل: السابع ؛ وذلكوالخبر...االختصاص.  

  : تَعددتْ مواقع التقديمِ والتأخيرِ في ألفاظ الهداية والضالِل، وتنوعت، وهي

 :تقديم المفعوِل بِه   - أ

، علـى  قاَل ابـن مالـك   ،)المفعوُل به+الفاعُل+الفعُل(ُل في تركيبِ الجملة الفعلية األص
  :1)الرجز(

ــال   يتّص ــِل ْأن ــي الفاع ــُل ف   واألص

  

ــال    ينفص ــوِل أن ــي المفع ــُل ف   واألص
  

ــِل،   ــالف  األص ــاء  بخ ــد  يج   وقَ
  

ــِل   ــَل الفع ــوُل  قب ــد  يجــي  المفع   وقَ
  

 المفعوُل بِه موالضالِل،تقد الهداية على الفاعِل في ألفاظ تعالى نحو قوِله" :   ـا لَـهنبهوو

 قُوبعيو اقحاإِسنيدا هوحنا ونيدا هـلُ  كُلقَب ن؛ فـ2"مهلوفاع هعلى فعل المفعوُل به مكلّـاً (، تقد (
، وقَد دلَّ هذا التقـديم علـى القَصـرِ، قـاَل     3الثانينُصب بِـ هدينا ) نوحاً(نُصب بِـ هدينا، و

المسيري " : المفعوُل بِه مكالً(تقد ( هعلى فاعل)ينادإلى ) ه ال بالنسبة القصر هذا التقديم أفاد قَدو
لُه ومنه قو. 4ى أحدهما دون اآلخر) هدينا( غيرِهما بْل بالنسبة إلى أحدهما أي كّل واحد منهما 

                                                           

 .2/96.شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل 1
 .84: األنعام 2
 .2/20إعراب القرآن،:النحاسينظر  3
  مكتبةُ : القاهرة. 1ط. الكريمِ دراسةٌ تحليليةٌ القرآندالالتُ التقديمِ والتأخيرِ في : المسيري، منير محمود 4
 .350م،2005.ةوهب 
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: ، ولكن هذه المرةَ لالختصاصِ، قـاَل المسـيري  1"وفَرِيقًا حق علَيهِم الضلَالَةُ فَرِيقًا هدى: "تعالى
  . 2"للداللة على االختصاصِ) فريقاً(وهو ) هدى(تقدم مفعوُل "

 : تقديم الخبرِ   -  ب

 الخبر ألن الخبرِ، وذلك المبتدأ وتأخير وصفٌ في المعنى للمبتدأ، فاسـتحقَّ  األصُل تقديم
هنحو أو لُبس يحصْل بذلك إذا لَم هتقديم ويجوز ،كالوصف التأخير .   مالـك علـى   ،قـاَل ابـن

  :)الرجز(

ــَؤخَّرا  ــارِ أن تُ ــي األخب ــُل ف   واألص
  

ــررا    ــديم إذْ ال ضـ ــوزوا التقـ   3وجـ
  

ولَكن اللَّـه يهـدي مـن     لَيس علَيك هداهم: "تقدم خبر ليس على اسمها في قوِله تعالى

إن أمر القلوبِ وهداها وضاللَها لـيس مـن   : "، قاَل سيد قطب5، وذلك إلفادة االختصاص4ِ"يشاُء
وإخراج هذا األمرِ من اختصاصِ البشرِ يقرر الحقيقةَ الّتي ال بد أن ...من شأنِ أحد من خلقِ  اِهللا

هدحفي طلبِ الهدى إلى اِهللا و هالمسلمِ ليتوج حس في علـى اسـمها    6"تستقر إن خبـر موتقد ،
:" ، وتقدم كذلك الخبر على المبتدأ في قوِله تعـالى 7"إِنَّ علَينا لَلْهدى:"لالختصاصِ في قوِله تعالى

  .9إذْ تقدم الجار والمجرور لالهتمامِ بالضميرِ نفياً للهدى، 8"لَه من هادومن يضللِ اللَّه فَما :" تعالى

  .9للهدى

                                                           

 .30: األعراف 1
2 367م،الكري القرآندالالتُ التقديمِ والتأخيرِ في : المسيري. 
 .1/227.شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل 3
 .272: البقرة 4
 .367م،الكري القرآندالالتُ التقديمِ والتأخيرِ في : المسيريينظر  5
 .1/314،القرآنفي ظالِل : سيد قطب 6
 .12: الليل 7
 .33: غافر .36: الزمر .23، 7:الرعد: وينظر مثلها .36: الزمر 8
 .589م،الكري القرآندالالتُ التقديمِ والتأخيرِ في : المسيريينظر  9
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: إضافةً إلى ذلك فَقَد تقدم الجار والمجرور والمبتدأ إلفادة االختصاصِ في قوِلـه تعـالى  
يفيـد   تقديم كـلٍّ مـن الجـار والمبتـدأ    : "، قال السمين الحلبي1"وعلَامات وبِالنجمِ هم يهتدونَ"

  . 2"االختصاص

 :يم الهداية على الضالِلتقد  -  ت

 ت الهدايةُ على الضالِل في مواضعمفي تقد الكريمِ،  القرآنمختلفةتعـالى  نحو قوِلـه ، :
، إذْ تقدمت الهدايةُ علـى الضـالِل علـى وجـه     3"وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلَالٍ مبِينٍ"

ما نحن وأنتم على أمرٍ واحد، بْل على أمرينِ متضادينِ، وأحـد  : الحجة، والمعنى اإلنصاف في
كان رقيقاً  ����، فيما رأى الشعراوي أن الرسوَل 4الفريقينِ مهتد وهو نحن، واآلخر ضالٌّ وهو أنتم

اتّضاح نبالهدى على الرغمِ م والمؤمنين هلنفس يحكم لم ؛ فهورقيقاً في حجاجِه يحكم لملهم، و ه
أنا وأنتم على النقيضِ، إن كان أحدنا في الهـدى فـاآلخر فـي    : على الكفّارِ بالضالِل، بْل قاَل

فقدم نفسه عند احتماِل وجود الضالِل ولَم يقدم من يحاوِره ألن البداءةَ : "قال المسيري. 5الضالِل
اِل وأبعد عنِ التقريبِ في الحوارِ، وكأنّه قَد أقيم بسبِبِها بـين  بنسبة الضالِل إليهم إساءةٌ في الجد

6"المتحاورينِ جدار .  

 :  تقديم الضالِل على الهداية  -  ث

 مواضع في الضالُل على الهداية متقدتعالىمختلفة قوِله نحو ،" : ي بِهدهيا ويركَث لُّ بِهضي

، إذْ تقدم الضالُل على الرغمِ من مكانة الهداية  ورتبتها السامية 7"لَّا الْفَاسقينكَثيرا وما يضلُّ بِه إِ
وقدم فـي الـنظمِ   : "المتّصلَة بالرحمة على الضالِل الّذي يتّصُل بالغضبِ والعذابِ، قاَل األلوسي

ناشٌئ  اإلضالُل على الهداية، مع سبق الرحمة على الغضبِ، وتقدمها بالرتبة والشرف ألن قولَهم
                                                           

 .178: األعراف :وينظر مثلها .16: النحل 1
2 ن الحلبييمون في علومِ الكتابِ المكنونِ،: السصالم 7/203الدر. 
 .24:سبأ 3
4 17/312،الجامع ألحكام القرآن:  ينظر القرطبي. 
 .20/12323تفسير الشعراوي،: الشعراويينظر  5
6 270م،الكري القرآندالالتُ التقديمِ والتأخيرِ في : المسيري. 
 . 26: البقرة 7
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لماذا تقدم الضالُل على الهدى في هذه اآلية مع أنّه : ، وعن سؤاٍل طَرحه المسيري1"من الضالِل
لمناسبة السياقِ  حيثُ إن الحديثَ هنا عنِ الكافرين الضالّين الّذين لَـم ينتفعـوا   : أجاب. أشرف؟

ي أن المناسب لّوا بِها، فكانْل ضلَتْ فـي  باألمثاِل بالشأنِ، واآليةُ إنّما نَز ألنّهم أصحاب أََ بِهمبتَد
والكثرة ةأيضاً لألغلبي يكون قَد التقديم بأن هم، وهذا ال يعارض2شأن .  

إِنَّ ربـك هـو   : "ومن المواضعِ األخرى التي تقدم الضالُل فيها على الهدى، قولُه تعالى

، إذْ قُدم العلم بِمـن ضـلَّ عـن سـبيله ألنّهـم      3"عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتـدين  أَعلَم بِمن ضلَّ
 اِهللا عز نم والوعيد التهديد أضفُ إلى ذلك ،هم أكثرلكون التقديم يكون قَدو ،بالدعوة المقصودون

ووجـدك  : "، وقولُه تعالى5"للَّه من يشاُء ويهدي من يشاُءكَذَلك يضلُّ ا: "ومنها قولُه تعالى. 4وجلَّ

  . 7"ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من هاد"وقولُه تعالى. 6"ضالا فَهدى

 : يالقرآنترتيب الهداية مع غيرها في النّظمِ   - ج

ففي حين وردتْ الهدايةُ بعد الخلقِ في ؛ يالقرآنمِ تفاوتَ ترتيب الهداية مع غيرها في النظ
ثُم يعيده قُلِ اللَّه يبدأُ الْخلْق ثُـم يعيـده فَـأَنى     يبدأُ الْخلْققُلْ هلْ من شركَائكُم من : "قوِله تعالى

اللَّه يهدي للْحق أَفَمن يهدي إِلَـى الْحـق    إِلَى الْحق قُلِ من يهديقُلْ هلْ من شركَائكُم * تؤفَكُونَ 
، إذْ تقدم الخلقُ على الهدايـة،  8"أَحق أَنْ يتبع أَمن لَا يهِدي إِلَّا أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ

الصانعِ، وهما حاالنِ للجسد على وجود ةت الهدايـةُ  . 9والروحِ فاستدلَّ بالخلقِ  والهدايمتقد فَقَد

                                                           

 .1/209روح المعاني،: األلوسي 1
 .190م،الكري القرآندالالتُ التقديمِ والتأخيرِ في : المسيريينظر  2
 .7: القلم. 30: النجم. 117: األعراف :وينظر مثلها. 125: النحل 3
 .461م،الكري القرآندالالتُ التقديمِ والتأخيرِ في : المسيريينظر  4
 .155: األعراف :وينظر مثلها. 31: المدثر 5
 .7: الضحى 6
 .33 :غافر .23: الزمر .33: الرعد: وينظر مثلها .36: الزمر 7
 .3:األعلى .78:الشعراء. 50:طه: وينظر مثلها. 35-34:يونس 8
 . 5/157 تفسير البحر المحيط،: األندلسي، أبو حيانينظر  9
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الهدايةُ إلى توحيد اهللا ومعرفته، : ، أي1"وأَهديك إِلَى ربك فَتخشى: "على الخشية في قوِله تعالى
  .2ألن الخشيةَ ال تكون إال بالمعرفة

يا أَيها : "ِله تعالىبينما تأخّرت الهدايةُ عنِ الموعظة والشفاء، وتقدمت على الرحمة في قو

 كُماَءتج قَد اسظَةٌالنعوم  كُمبر نفَاٌءمشورِ  ودي الصا فمىلدهةٌ ومحرو نِينمؤلْمـفَ  3"لصو فَقَد ،
 شفاء كونُه: وثانيها. ند اِهللاكونه موعظة من ع: بأربعِ صفات في هذه اآلية الكريمة، أولها القرآن

وقَد وقَع الهدى في المرتبة . كونُه رحمةً للمؤمنين: ورابعها. كونُه هدى: وثالثُها. لما في الصدورِ
الثالثة، وهذه المرتبةُ ال يمكن حصولُها إال بعد المرتبة الثانية، ألن جوهر الروحِ الناطقة قابـٌل  

ةاإللهي واألضواء ةالقدسي للتجلّيات  الّتـي إن المعصية بانقشاعِ ظلمة فحصوُل الهدى إنّما يكون ،
  .4زالت فَقَد زاَل العائقُ عن وصوِل نورِ الهدى

اتبِعوا من لَا يسـأَلُكُم أَجـرا وهـم    : "وتقدم عدم سؤاِل األجرِ على الهداية في قوِله تعالى

مع أن االهتداء هو بغيةُ المرسلين لحكمة اإلقناعِ للوصـوِل   ، إذْ قدم عدم سؤاِل األجر5ِ"مهتدونَ
إلى االهتداء بقطعِ العوارضِ الصارفة عنه وهي هنا ظن السوء بالمرسلين أنَّهم أرادوا بدعوتهِم 

                                                                                                                             .                                                                    6أجراً أو نفعاً دنيوياً

 : يالقرآنترتيب الضالِل في النظمِ   - ح

: ي، فَقَد تأخّر الضالُل عنِ الغضبِ في قوِله تعالىالقرآنتفاوتَ ترتيب الضالِل في النظمِ 
"الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمان7"غَيعلى ال:" ، قاَل أبو حي الغضب موقُد الغضب كان ضالِل وإن

الغضب من نتيجة الضالِل ضلَّ عنِ الحقِّ فَغَضب علَيه لمجاورة اإلنعامِ ومناسبة ذكره قرينـةً  
                                                           

 .19: النازعات 1
 . 8/414 تفسير البحر المحيط،: األندلسي، أبو حيانينظر  2
 .57: يونس 3
. 1ط. مـج 32.الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبتفسير الفخر : الرازي، محمد الرازي فخر الدينينظر  4

 .122-121م،1980.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت
 .21:ياسين 5
 .578م،الكري القرآندالالتُ التقديمِ والتأخيرِ في : المسيريينظر  6
 .7: الفاتحة 7
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    ،مِ عليـهإيصاُل الخيرِ إلـى المـنع فاإلنعام ُل باالنتقامِ وال يقابُل الضالَل اإلنعاميقاب اإلنعام ألن
ضوبِ علَيه، فبينهما تطابقٌ معنوي، وفيه أيضاً تناسب التسـجيعِ،  واالنتقام إيصاُل الشر إلى المغ

 قولَه وال الضالّين(ألن (  لما ناسـب ومتعلِّقُه الغضب تأخَّر اآليِ، ولَو أواخر فناسب السورة تمام
خيرِ لحصوِل هـذا  أواخر اآليِ، وكان العطفُ بالواوِ الجامعة الّتي ال داللةَ فيها على التقديمِ والتأ

   اليهـود ـرفس وإن اُهللا عليه أنعم نوالضالل ِلم جمعِ الوصفينِ الغضب عليه مغايرة نالمعنى م
. 1"والنصارى فالتقديم إما للزمانِ أو لشدة العداوة، ألن اليهود أقدم وأشد عداوةً مـن النصـارى  

ألن : "قاَل الرازي) م قدم ذكر العصاة على ذكرِ الكفرة؟ل( وأجاب الرازي في تفسيرِه على سؤاِل
  مقُـد فلهذا السـبب أهم نِ الفسقِ فكانع ال يحترز على الكفرِ أما قَد يحترز 2"كلَّ واحد .  موتقـد

قَـد  (، إذْ تقدم جـواب إذاً وهـو   3"قُلْ لَا أَتبِع أَهواَءكُم قَد ضـلَلْت إِذًا : "الضالُل في قوِله تعالى
.                                                                                                                            4أهواءهم �وذلك لالهتمام بالجوابِ وهو تيئيسهم أن يتّبع النبي ) ضلَلْتُ

  الحذفُ - �

الكالمِ  إسقاطُ جزء: واصطالحاً. ذتَ منهاإلسقاطُ؛ ومنه حذفتُ الشَّعر إذا أخ: الحذفُ لغةً
لدليلكلِّ أو 5ه .بأنّه الجرجاني فَهصو" :   األمـرِ، شـبيه عجيب ،لطيفُ المأخذ ،دقيقُ المسلك باب

 حالذّكرِ، أفص كتَر ى بِهتَر حرِ، فإنَّكبالس كوتجد ،لإلفادة أزيد ،نِ اإلفادةع الذّكرِ، والصمت نم
تُبِن بياناً، إذا لَم ما تكون قْ، وأتمتنط إذا لَم 6"ما تكون .  

زيادةُ لذّة : ومنها. التفخيم واإلعظام: وقَد عدد الزركشي فوائد الحذف وتوسع فيها، ومنها
. نِ للمحذوف، فكلّما كان الشعور بالمحذوف أعسر كان االلتذاذُ أشد وأحسـن بِسبِبِ استنباط الذّه

طلب اإليجازِ واالختصارِ، وتحصيُل المعنى الكثيـرِ  : ومنها. زيادةُ األجرِ بِسبِبِ في ذلك: ومنها

                                                           

 .1/152تفسير البحر المحيط،: األندلسي، أبو حيان 1
 .1/266.تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: لرازيا 2
 .56: األنعام 3
 .342م،الكري القرآندالالتُ التقديمِ والتأخيرِ في : المسيريينظر  4
 .3/102البرهان في علوم القرآن،: الزركشيينظر  5
6 انيجر170دالئل اإلعجاز،: الج. 
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عه علـى الـذّكرِ،   موقعه في النَّفْسِ في موق: ومنها. التشجيع على الكالمِ: ومنها. في اللفظ القليِل
التنبيه على أن الزمان : ومنها. مجرد االختصارِ واالحترازِ عنِ العبث بناء على الظاهرِ: ومنْها

نِ اإلتيانِ بالمحذوفع في الكالمِ: ومنها: ومنها. يتقاصر هدوران ومنها حـذفُ  . التخفيفُ لكثرة
 صيانةُ اللسـانِ : ومنها. أن يحذفَ صيانةً له: ومنها. ةومنها رعايةُ الفاصل. نون التثنية والجمعِ

1عنه.  

ومن مواقعِ حذف . اقتصر الحذفُ في ألفاظ الهداية والضالِل على المفعوِل به، والفاعل
هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُـونَ   يهدي للَّتي القرآنإِنَّ هذَا ": المفعوِل به، قولُه تعالى

وقد حذفَ المفعوُل بِه لتوجيه النفـوسِ  ) يهدي الناس(، فالتقدير 2"الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيـرا 
  .3إلثبات الفعِل للفاعِل وعدمِ االنشغاِل بالمفعوِل

في ألفاظ الهداية، لكونه معلوماً للمخاطَبِ، فال يحتاج ذكره وذلـك  أما الفاعُل فَقَد حذفَ 
  .     4"ومن يعتصم بِاللَّه فَقَد هدي إِلَى صراط مستقيمٍ: "في قوِله تعالى
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  الخاتمة

ِل وما كنـتُ  الحمد ِهللا الّذي هداني لهذا العمالحمد ِهللا األول بال بداية، واآلخر بال نهاية، 
، الحمد ِهللا الّذي وفّقَني في إنجازِ هذا العمِل، بما قد يكون فيـه مـن   ألهتدي لوال أن هداني اُهللا

  .هفوات وزالت

  : وبعد، فَقَد خَرج هذا البحثُ بنتائج، أهمها

القرطبي والشعراوي إسهاماً واضحاً في تقريبِ المعنى من  في تفسيرياللغةُ  أسهمت -
 . األذهانِ

مائة وستّةَ ألفاظ، وبلغت ألفاظُ الضالِل مائة وواحداً وتسعين لفظاً، بلغت ألفاظُ الهداية ثالث -
 تقريباً، أي ما نسبته وصلت إلى الضعف الهداية في % ��وفي هذا زيادةٌ واضحةٌ أللفاظ

نسبة الضالِل، تكررت هذه النسبةُ في جميعِ صيغِ الهداية والضالِل % 	�ة إلى الهداي
ةوالفعلي ةاالسمي.  

فعٌل معتلٌّ ناقص، يحتمُل التعدي واللزوم تبعاً لمعناه؛ فإن كان بمعنى ) هدى(الفعُل  -
انِ واإللهامِ تعدى اإلرشاد فهو الزم يتعدى بحرف جر، وإن كان بمعنى التعريف والبي

هبنفس . 

فعٌل صحيح مضعف الزم، يتعدى بحروف الجر، أو بالهمزة التّي تخلّصه ) ضلَّ(الفعل و -
به لمعنى التعدية، وتحصره. 

تعددت المواقع  كما تعددتْ أنماطُ الجملة الفعلية واالسمية في ألفاظ الهداية والضالِل، -
 والضالِلواألوجه الهداية ةُ أللفاظفي  اإلعرابي عهذا التنو وقد انعكس ،ألسبابٍ مختلفة

في تفسيرهم للقرآن  إذْ أفادوا منهاألنماط على المفسرين منذ بداياته وحتى يومنا هذا، 
  . ي بأنواعه القرآنثبات اإلعجاز وإ، الكريمِ
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-  الضالِل في ثالثة موضعاًتقابَل الهدى مع القرآنفي  وأربعين  قَدالكريمِ، و التقابُل أفرز
 ينِ الثنائيها ) الهدى والضالل(بين الضدفرض ،ةاإلسالمي متباينةً تتصُل بالعقيدة إيحاءات
 على العقِل المسلمِالقرآنالفكر ي. 

- قَعالفعِل ال و والضالِل، وسطاً بين الهداية الفاعِل في ألفاظ اسم ،والحدوث دداِل على التجد
على الثبات الدالّة هةالمشب والصفة . 

لَم تخرج داللةُ اسمِ التفضيِل عن معنى المفاضلة والدوامِ واالستمرارِ عليها، سواء أكانتْ  -
الهداية لفظاً أم تقديراً في ألفاظ نمتبوعةً بم .المفاضلة نِ داللةع تخرج ا الضالُل فلمإال  أم

 دربِه ساِلك فيه قَعوالخطأ الّذي و ،واستمرارِه هودوام هتالضالِل وشد لتأكيد. 

-  واحدة اسم المصدرِ على هيئة درى(ودت ) هدبينما تعد ،دلَّ فيها على العمومِ والثبوت
 .صيغُ المصدرِ ضلَّ وحملتْ دالالت سياقيةً دلَّ عليها السياقُ والقرينةُ

لم تتوقف داللةُ الفعِل الماضي في ألفاظ الهداية والضالِل على الزمن الماضي؛ فَقَد حمَل  -
كذلك حمَل الفعُل المضارعُ  في . دالالت مختلفةً، كالداللة على المستقبِل، والزمن العام

اهرِ هو زيادةُ األدوات والتعليُل اللغوي لتلك الظو ،َألفاظ الهداية والضالِل دالالت عدةً
 دالتقي نم هرللفعِل الّتي تحر المصاحبة نٍاللغويةبزمنٍ معي. 

تَعددت الحروفُ المصاحبةُ أللفاظ الهداية والضالِل، وقد أدى هذا االجتماع دوراً مهماً في  -
اللتهالمعنى ود توجيه. 

ية والضالِل ما بين العصرينِ الجاهلي واإلسالمي سار إن التطور الداللي في ألفاظ الهدا -
 سريعاً أو مفاجئاً، بْل استغرقَ وقتاً طويالً، أضفُ إلى ذلك يكن جٍ شديدينِ، ولموتدر ببطء

 .أن التطور في المعنى كان إلى معنًى قريبٍ بشكٍل عامٍ
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- ؛ كالتطوةاللفظي ةُ غيرالليوالتّكرارِ، والتقديمِ شغلت القضايا الد ،الليوالتقابِل الد ،الليرِ الد
الكريمِ، وكانت  القرآنوالتأخيرِ، والحذف، حيزاً كبيراً في ألفاظ الهداية والضالِل في 

  .الغايةُ منه التأكيد على المعنى

وأسألُه تعالى أن يجعلَه في ميزانِ حسناتي، وأخيراً فهذا عمٌل أبتغي فيه وجه اِهللا تعالى، 
ني في إتمامِ الـنقصِ، فـال   ه المنّةُ والفضُل، وإن كانت األخرى فلعلَّ اَهللا يوفقُفإن كنتُ وفّقتُ فللّ

   .أدعي الكماَل، فالكماُل ِهللا وحده

  وآخر دعونا أنِ الحمد ِهللا رب العالمين

هبعونِ اِهللا وتوفيق تم  
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هرس األشعارف  
  الصفحة  البحر  الشاعر  صدر البيت

متَقكاس نا لفظٌ مفيد226  الرجز   ابن مالك  كالم  
ني  لهدهي بالقومِ  لَم  طَّنتُهاً  تَبطَ شر250  الطويل  تأب  
  250  الكامل  األسعر الجعفي  ومن  الليالي  ليلةٌ  مزؤودةٌ

بي إلى أحدُأمسِ ال أشتكي نُص 251  البسيط  سنان بن أبي حارثة  إن  
ساهمة دى إنسانوكَّلَتْ باله اخ  قَد251  البسيط  الشم  

  251  مجزوء المديد  الراجز  ليتَ  شعري  ضلَّةً
لّةضى بِمرٍ ثَوبٍ خَصيسمو  251  الكامل  سبيع بن الخطيم التيمي  

  264  الرجز  ابن مالك  واألصُل في الفاعِل ْأن يتّصال
  264  الرجز  ابن مالك  وقَد  يجاء  بخالف  األصِل

  265  الرجز  ابن مالك  واألصُل في األخبارِ أن تَُؤخَّرا
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  فهرس األعالم
  الصفحات التي ورد فيها  العلم
  255  ابن األثير، ضياء الدين

  42  األخفش األوسط، سعيد بن مسعدة
  35،203  األزهري، خالد بن عبد اهللا
  56،125  األسعد، عبد الكريم محمد

  250  األصمعي، أبو سعيد عبد الملك
  192  األلوسي، شهاب الدين

  .35،43،124،126،128،222  ابن األنباري، عبد الرحمن
  159  أنيس، إبراهيم

  247  البقري، أحمد ماهر محمود فهمي
  296  الثعالبي، أبو منصور

  31،256  جبر، يحيى عبد الرؤوف

  الجرجاني، عبد القاهر
14،15،16،17،21،22،24،71،76،93،263،

269.  
دالجرجانيد السي239  ، علي بن محم  

  205،208  جلول، البشير
  253،255  الجنابي، أحمد نصيف

  179،190  ابن جنّي، أبو الفتح عثمان
  .17،27،28  ابن الحاجب، جمال الدين أبي عمرو

  .31،45،46  حامد، أحمد حسن
  31،34  الحديثي، خديجة

  .40،197،209،226  حسان، تمام
  .15،180،185،189،203،206،226،238  حسن،عباس

  270  حسين، مجدي معزوز أحمد
  .204،216،220،224  حمد، عبد الوهاب حسن

  253  الحلبي، شهاب الدين

  الحمالوي، أحمد بن محمد
13،15،16،17،18،22،27،30،31،34،35،3

6،40.  
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  الصفحات التي ورد فيها  العلم
  .110،243  الحموز، محمد عواد

  د  ابن حنبل، اإلمام أحمد
  .34،35،44،64،84  أبو حيان األندلسي، محمد بن يوسف

  121،132  ابن خالويه، أبو عبد اهللا الحسين

  الدامغاني، الحسين بن محمد
161،162،163،164،165،166،168،170،1

71،172،173،178،190.  
  191  داود، محمد محمد

  5  الداوودي، الحافظ شمس الدين

  الدرويش، محيي الدين
23،50،99،102،107،112،114،115،116،1
19،120،125،128،129،131،133،134،13
8،141،142،146،147،148،150،151،204،

231.  
  .268،269  الرازي، محمد الرازي فخر الدين

سين بن الراغب األصفهاني، أبو القاسم الح
  محمد

160،168،173،174.  

  الرضي االستراباذي، رضي الدين محمد
15،16،20،21،22،24،26،30،31،32،34،2

45.  
141،229،243  ، أبو الحسن علي بن عيسىانيالرم.  

د مرتضى الحسينيمحم ،39،159،168،174،175  الزبيدي.  
  .9،24،42،47،174،175  الزجاج، أبو اسحاق إبراهيم

  197  الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن

  الزركشي، بدر الدين محمد
ن161،162،163،164،165،166،167،255

263،269،270.  
  5  الزِرِكْلي، خير الدين

  الزمخشري، أبو القاسم
9،19،31،43،46،52،174،176،179،191،1

98،205،230،245.  
  250  الزوزني، أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد

  156  زيدان، جرجي

  السامرائي ، إبراهيم
196،197،204،205،206،207،209،214،2

15،219،223.  
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  الصفحات التي ورد فيها  العلم
  179  السامرائي، فاضل صالح

  .73،93،224  ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل
  156  السعران، محمود

  187  أبو السعود، محمد بن مصطفى
  26  القاسم بن محمد ابن سعيد المؤدب،

  .190،192،193  أبو سعيد، محمد عبد المجيد
  225  السكاكي، أبو يعقوب يوسف

  السمين الحلبي، أحمد بن يوسف
44،48،49،52،53،62،71،78،92،126،128

،130،231،266.  

  سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان
24،34،83،93،196،216،224،225،226،26

3.  
  29  علي بن اسماعيل ابن سيده، أبو الحسن

  64  السيد، صبري إبراهيم
  .253،265  سيد قطب

  .214،216،218،240،242  السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن

  الشّريف، محمد حسن
233،234،235،236،237،241،243،244،2

45،249.  

  الشعراوي، محمد متولّي
7،8،10،11،20،21،25،44،154،163،165،
166،167،168،169،172،173،182،185،1
86،207،231،232،233،235،241،252،26

6.  
  180  ، محمد عليصابونيال

  صافي، محمود

49،50،55،66،84،86،87،89،91،98،99،1
03،106،114،116،117،118،119،120،12
1،125،128،129،130،131،132،133،134،
135،136،137،138،139،140،141،142،1
43،144،145،146،147،148،149،150،15

1،152،153،180،191،236.  

  صالح، بهجت عبد الواحد
50،92،112،125،126،127،128،129،130،
131،133،134،135،136،137،147،148،1

50،151،152،153.  
  7  الصالحي، عمر
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  الصفحات التي ورد فيها  العلم
  242  الصبان، محمد بن علي
  75  الصعيدي، عبد المتعال
  247  الصغير، محمود أحمد
  30  الصقلّي ، ابن القطاع

  42،47،180،181  الطّبري، أبو جعفر محمد بن جرير
  191  طبل، حسن

  263  عباس، فضل حسن
  14،16  عبد الباقي، محمد فؤاد

  39  عبد اللطيف، محمد حماسة
  .216،221،223،224  عبد القادر، حامد

  75  عبد العزيز عتيق،
  251  العسقالني، أحمد بن علي بن حجر

  العسكري، أبو هالل
161،162،163،164،165،166،167،168،1

70،171،172،173،175،251،252.  
196  ابن عصفور ، اإلشبيلي  

  18  عضيمة، محمد عبد الخالق
د عبد الحقّ األندلسية، أبو محم49،52،64،78  ابن عطي.  

  225  محمودالعقاد، عباس 
  .31،35،36،46،104،105،226،264،265  ابن عقيل، بهاء الدين عبداهللا
  .23،43،48،49،51،62  العكْبري، عبد اهللا بن الحسين

  244  عمايره، خليل أحمد
  156  عمر، أحمد مختار

  252  أبو عودة، عودة خليل
  6  أبو العينين، سعيد

  7  غريب، مأمون

  الغالييني، مصطفى
13،17،22،26،28،31،34،40،102،105،11

7،189،208.  
  .159،168،196  ابن فارس، أبو الحسين أحمد
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  الصفحات التي ورد فيها  العلم
أبو علي ،39  الفارسي  
  47  فاضل، محمد نديم

  .81،82،243  أبو الفتوح، محمد حسين
  9،28،161،174،175،255  الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد

  .26،168  الفراهيدي، الخليل بن أحمد
  31  الفضيلي، عبد الهادي

  196  فياض، سليمان
  76  القرافي، شهاب الدين أحمد بن ادريس

  253  قدامة بن جعفر، ابو الفرج

  القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد

5،6،9،11،20،21،24،43،48،154،161،16
2،163،164،165،166،167،168،169،170،
171،172،173،174،175،176،180،181،1
86،187،190،191،206،207،225،226،23

6،240،241،248،251،255،266.  
  45  ابن القيم، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر

  .46،48،174،176،185  ابن كثير، ابو الفداء
  .256،257،258  الكَرماني، محمود بن حمزة بن نصر

  23،196  الكوفي، نجاة عبد العظيم
  8،13،31  اللبدي، محمد سمير نجيب

  156  ماريوياي
  232  المالقي، أحمد بن عبد النور

د األندلسي19،105،179،185،196،231  ابن مالك، جمال الدين محم.  
  .28،217،224،225  المبرد، أبو العباس
  .215،219،225،247  المخزومي، مهدي

  المرادي، الحسن بن قاسم
214،229،230،233،234،236،239،241،2

42،246،247.  
  .264،265،266،267،268،269  المسيري، منير محمود

  251  المفضل الضبي
  39،40  أبو المكارم، علي
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  الصفحات التي ورد فيها  العلم
  8،18  العال سالممكرم، عبد 

  6  المنشاوي، محمد صديق

  ابن منظور
19،29،39،84،159،160،168،175،181،22

6،246،251.  
  179  موقدة، سمير محمد عزيز نمره

  .13،24،27  الميداني، أحمد بن محمد
  73  النجدي، عبد الرحمن

  النحاس، أبو جعفر
42،43،48،124،126،128،131،134،163،1

67،264.  
  .31،159،246،250  نهر، هادي

  75  الهاشمي، السيد أحمد

  ابن هشام األنصاري، جمال الدين عبد اهللا
10،205،206،222،229،230،231،232،23
3،234،235،236،239،240،243،244،245،

248.  

  ياقوت، محمود سليمان
31،34،114،115،121،122،123،125،126،
128،129،132،133،134،143،145،149،2

31.  
  .10،197،217  ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي
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  قائمة المصادر والمراجع

 .الكريم القرآن •

. مـج 4. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: )هــ637ت( ابن األثير، ضياء الدين •
  .دار نهضة مصر للطبع والنشر: القاهرة. 2ط. الحوفي أحمدتقديم 

. جـز 2. القـرآن معـاني  : )هــ215ت(سعيد بن مسعدة ، أبو الحسن األخفش األوسط •
  . م1990. مكتبة الخانجي: القاهرة. 1ط. تحقيق هدى محمود قراعة

شـرح التصـريح علـى التوضـيح أو     : )هــ905ت(األزهري، الشيخ خالد بن عبداهللا •
تحقيـق محمـد باسـل عيـون     . جـز  3.التصريح بمضمون التوضـيح فـي النحـو   

  . م2000. كتب العلميةدارا ل: بيروت.1ط.السود

 القـرآن معرِض األبريزِ من الكالمِ الـوجيزِ عـنِ   : األسعد، عبد الكريم محمد عبد الكريم •
  .م1997.دار المعراج الدولية للنشرِ: المملكة العربية السعودية. 1ط. جز5. العزيزِ

ـ 216ت(األصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن قُريب بن عبد الملـك  •  .األصـمعيات  :)هــ
  .م1955: بيروت. 5ط. تحقيق عبد السالم هارون

روح المعاني في تفسير : )هــ1270ت(األلوسي، شهاب الدين محمود األلوسي البغدادي •
  .دار إحياء التراث العربي: بيروت. جز30. العظيم والسبع المثاني القرآن

• عبد الر ،ابن األنباريد بن عبن أبي سعيد كمال الدين أبو  بيد اهللا بن مصعبحمن بن محم
 :)هــ577ت(البركات

. الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب    : القاهرة. جز2 .القرآنالبيان في غريب إعراب  -
 .  م1980
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: تحقيـق . جز2.مج1.البصريين والكوفيين: اإلنصاف في مسائل  الخالف بين النحويين -
  .م1961.السعادةمطبعة : مصر.4ط. محمد محيي الدين عبد الحميد

  .م1993.مكتبة األنجلو المصرية: مصر. 7ط. داللةُ األلفاظ: أنيس، إبراهيم •

المكتـب العربـي   : مصـر . القرآنأساليب النفي في : ماهر محمود فهمي البقري، أحمد •
  .م1989.الحديث للطباعة والنشر

اللغة وأسرار فقه : )هــ430ت(الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل •
ةوبي. العربية: بيروت. 2ط. ضبطه وعلّق حواشيه ياسين األيم2000. المكتبة العصري.  

  .م1999. حجاوي/ مطبعة النصر: نابلس. اللغةُ و الحواس: جبر، يحيى عبد الرؤوف •

 :)هــ471ت(الجرجاني، عبد القاهر •

 .م2007.دار الفكر: دمشق. 1ط. تحقيق محمد رضوان الداية وآخر. دالئل اإلعجاز -

. دار المعـارف : القاهرة. 3ط. تحقيق البدراوي  زهران. )كتاب في التصريف ( العمد  -
 .م1995

  .م1987. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. تحقيق علي توفيق الحمد. المفتاح في الصرف -

قيق محمـد  تح. معجم التعريفات: )هــ816ت(الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف •
نشاوييق المم2004.دار الفضيلة: القاهرة.صد.  

 :)هــ392ت(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان •

 .م1952.المكتبة العلمية:القاهرة. تحقيق محمد علي النجار. مج3.الخصائص -

  .م1988. دار مجدالوي للنشر: عمان. تحقيق سميح أبو مغلي. اللمع في العربية -

 :)هــ646ت(الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدوِيني النَّحوِيابن الحاجب، جمال  •
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- الشـافية   ويليها ( الشافية في علمِ التصريف ـنَة     الوافيـة نظـمهـا سأتَم ـاريسللنَي
المكتبـة  : السـعودية .1ط. العثمـان  أحمـد دراسة و تحقيق حسن  . مج 3).هـ1133
 .م1995.المكية

: دار عمار، بيروت: عمان. تحقيق فخر صالح سليمان قداره. جز2. أمالي ابن الحاجب -
  . م1989.دار الجيل

دار : بيـروت . 1ط.التضمين في العربية بحث في البالغـة والنحـو  : حسن أحمدحامد،  •
  .م2001.الشروق للنشر والتوزيع،الدار العربية للعلوم

: نابلس. 2ط. علمِ  الصرفالواضح في  :و جبر، يحيى عبد الرؤوف. حسن أحمدحامد،  •
  .م1999. الدار الوطنية للترجمة والطباعة والنشر والتوزيع

  .م1965.مكتبة النهضة: بغداد. 1ط. أبنية الصرف في كتاب سيبويه: الحديثي، خديجة •

  .م1994.دار الثقافة: الدار البيضاء. اللغة العربية معنَاها ومبناها: حسان، تمام •

  .دار المعارف: مصر. 4ط .مج4.الوافي النحو: حسن، عباس •

دار : عمـان . 1ط. الكريمِ دالئِل الكلمِ القرآنالنّظام النّحوي في : حمد، عبد الوهاب حسن •
  .م2010.صفاء للنشر والتوزيع

حسـن التوسـل إلـى صـناعة     : )هــ725ت(الحلبي، شهاب الدين محمود بن سيلمان •
  .هـ1315. مطبعة أمين أفندي: مصر. الترسِل

•  ،د بن  أحمدالحمالويأحمد بن محم :الصرف في فن فردار : بيـروت . 12ط. شذا الع
  .م1957.األرقم بن أبي األرقم

  . دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان.الكريم القرآنالالم المزحلقة في : الحموز، محمد عواد •
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تحقيق شعيب . مج50. مسند اإلمام أحمد بن حنبل: )هــ241ت(ابن حنبل، اإلمام أحمد •
 .م1997.مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط.األرنؤوط وآخرون

 :)هــ745ت(أبو حيان األندلسي، محمد بن يوسف  •

. تحقيق وشرح ودراسة رجب عثمـان محمـد  . مج5.ارتشافُ الضرب من لسان العرب -
 .م1998. مكتبة الخانجي: القاهرة. 1ط

. 1ط. الشيخ عادل أحمد عبـد الجـواد وآخـرون   تحقيق . مج8. تفسير البحر المحيط -
  .م1993.دار الكتب العلمية: بيروت

 القرآنإعراب ثالثين سورةً من : )هــ370ت(أحمدابن خالويه، أبو عبداهللا الحسين بن  •
  .م1985.دار و مكتبة الهالل: بيروت. الكريمِ

•  ،غانيد الدامح الوجوه والنظائر إصال(أو  القرآنقاموس : )هــ478ت(الحسين بن محم
دار العلـم  : بيـروت . 2ط. تحقيـق عبـد العزيـز سـيد األهـل     . )الكريم القرآنفي 

  . م1980.للماليين

دار غريب للطباعة : القاهرة. الكريم القرآنمعجم الفروق الداللية في : داود، محمد محمد •
 .م2008.والنشر والتوزيع

ـ 945ت(بـن أحمـد   الداوودي، الحافظ شمس الدين محمد بـن علـي   • طبقـاتُ  : )هــ
 .م1983.دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. مج2.المفسرين

  .م1999.دار ابن كثير :دمشق .7ط .مج9. إعراب القرآن وبيانه: الدرويش، محيي الدين •

تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير : )هــ604ت(الرازي، محمد الرازي فخر الدين •
  .م1980.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. 1ط. مج32.الكبير ومفاتيح الغيب



288 

المفردات فـي غريـب   : )هــ502ت(الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد •
. تحقيق مركز الدراسات والبحـوث بمكتبـة نـزار مصـطفى البـاز     . 2جزء  .القرآن
  . مكتبة نزار مصطفى الباز: الرياض/القاهرة

 :)هــ686ت(اذي، رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحويالرضي االستراب •

دراسة وتحقيق حسن بن محمـد بـن إبـراهيم    . مج2.شرح الرضي لكافية ابن الحاجب -
إدارة الثقافة والنشر بجامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود     : السعودية.1ط.الحفظي وآخر

 . م1993.اإلسالمية

ـ 1093للعالم عبد القدر البغدادي تمع شرحِ شواهده (شرح شافية ابن الحاجب  - .  )هـ
  .م1982.دار الكتب العلمية: بيروت. تحقيق محمد نور الحسن وآخرون. مج3

. معـاني الحـروف  : )هــ384ت(علي بن عيسى الرماني النحوي الرماني، أبو الحسن •
  .م1981.دار الشروق: ةجد. 2ط. تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي

• د مرتضى الحسينيمحم ،تحقيـق عبـد الفتـاح الحلـو     . مج40. تاج العروس: الزبيدي
 . م1997.المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب: الكويت.وآخرون

  :)هــ311ت(إسحاق إبراهيم بن السرِي وأب الزجاج، •

. دار الكتاب المصري وآخرون: القاهرة. تحقيق إبراهيم األبياري. جز3. القرآنإعراب  -
 .  م1982

عـالم   :بيـروت  .1ط .عبد الجليل عبده شلبي.تحقيق د. مج5 .معاني القرآن وإعرابه -
  .م1988 .الكتب

تحقيـق  . الجمل في النحـو : )هــ340ت(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق •
  .م1984.مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. علي توفيق الحمد
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. مـج 4. القرآنالبرهان في علوم : )هــ794ت(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا •
 .م1984.مكتبة دار التراث: القاهرة. 3ط. تحقق محمد أبو الفضل إبراهيم

قاموس تراجم ألشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب      (األعالم : الزِرِكْلي، خير الدين •
  .م2002.دار العلم للماليين: بيروت. 15ط. مج8).تعربين والمستشرقينوالمس

• وأب ،الزمخشري هــ538ت(الخوارزمي القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري(: 

دار الفكـر  . مج 4.الـكـشّـاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التّأويل -
 .للطباعة والنشر والتوزيع

تحقيق أبو .2ط. وبذيله كتاب المفضل في شرحِ أبيات المفصل العربيةالمفصل في علمِ  -
هـ1323.دار الجيل للنشرِ والتوزيعِ: بيروت. سلّوم المعتزلي.  

• نيوزشرح المعلّقات السبع: )هــ486ت(بن الحسين أحمدأبو عبد اهللا الحسين بن : الز .
  .م1993.دار الكتاب العربي: بيروت. 4ط

• رجيزيدان، ج :حي ة كائنالقاهرة. اللغة العربي.  

  .م1983. مؤسسة الرسالة: بيروت. 3ط. الفعل زمانُه وأبنيتُه: السامرائي، إبراهيم •

دار عمـار للنشـرِ   : عمـان . 2ط. معاني األبنيـة العربيـة  : السامرائي، فاضل صالح •
  .م2007.والتوزيع

األصول : )هــ316ت(السراج النحوي البغداديابن السراج، أبو بكر محمد بن سهِل بن  •
  .م1996. مؤسسة الرسالة: بيروت. 3ط . تحقيق عبد الحسين الفتلي.مج3. في النحو

  . دار النهضة العربية: بيروت. علم اللغة مقدمة للقارِئ العربي: السعران، محمود •
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• الحنفي د بن مصطفى العماديـعود أو إرشـاد العقـِل    تفسير أبي ال: أبو السعود، محمس
مكتبـة  : الريـاض . عطـا  أحمدتحقيق عبد القادر . مج5.السليمِ إلى مزايا الكتابِ الكريمِ

  .الرياض الحديثة

ناجي  أحمدتحقيق . دقائق التصريف: )هــ.4.ق. ت(، القاسم بن محمدابن سعيد المؤدب •
  .  م1987.مطبعة المجمع العلمي العراقي: بغداد. القيسي وآخرون

تحقيـق  . مفتـاح العلـوم  : )هــ626ت(السكّاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي •
  .م2000. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط.عبد الحميد هنداوي.د

• أحمدالس ،ن الحلبييـون فـي علـومِ الكتـابِ      : )هــ756ت(بن يوسف مصالم الـدر
  .م1994.ر القلمدا: دمشق. محمد الخراط أحمدتحقيق . مج11.المكنونِ

تحقيق عبد . مج5. الـكـتـاب: )هــ180ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر •
  .م1988.مكتبة الخانجي: القاهرة. 3ط. السالم هارون

ـ 428ت(سن علي بن إسماعيل النحـوي اللغـوي األندلسـي   حال وأب ابن سيده، • ): هــ
  .دار الكتب العلمية :بيروت. مج5. المخصص

دراسـة فـي التركيـب     الكريم في سـورة النـور   القرآنلغة : السيد، صبري إبراهيم •
ة.النحوية: اإلسكندريم1994.دار المعرفة الجامعي.  

  .م1994. دار الشروق: بيروت. 23ط. مج6.القرآنفي ظالِل : سيد قطب •

• السهــ911ت(، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكريوطي(: 

مجمع الملك : السعودية. تحقيق مركز الدراسات القرآنية.جز 7.قرآناإلتقان في علوم ال -
 . فهد لطباعة المصحف الشريف
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مؤسسـة  : بيروت. 1ط.تحقيق عبد العال سالم مكرم. جز 9.األشباه والنظائر في النحو -
 .م1985.الرسالة

. تحقيق عبداهللا  بن عبد المحسن التركـي . جز 15. الدر المنثور في التفسير بالمأثور -
 . م2003.مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية: القاهرة. 1ط

  .م1976.مكتبة وهبة: مصر. 1ط. تحقيق علي محمد عمير. طبقاتُ المفسرين -

دار : بيروت. 1ط.تحقيق أحمد شمس الدين. مج3.همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -
 .م1998.الكتب العلمية

: بيـروت . 1ط.مـج 3.الكـريم  القرآنمعجم حروف المعاني في : الشّريف، محمد حسن •
  .م1996.مؤسسة الرسالة

• د متولّيالشعراويمحم ،: خواطر فضـيلة الشـيخ محمـد متـولي     (  تفسير الشعراوي
دار أخبـار  : مصـر . عمر هاشم أحمدراجعه  .مج 20.)الكريم  القرآنحول  الشعراوي

 .م1991.اليوم

  .م1976. مكتبة جدة: مكّة المكرمة. صفوة التفاسير: الصابوني، محمد على •

: دمشق، بيروت. 3ط. مج16.وصرفه وبيانه القرآنالجدول في إعراب : صافي، محمود •
  . م1995. دار الرشيد

دار : عمـان .1ط. مج12. المرتّل اإلعراب المفصل لكتابِ اهللا: صالح، بهجت عبد الواحد •
 . م1993.الفكر للنشر والتوزيع

األبـرار للتوزيـعِ   ر دا: عمـان . مدرسة الشيخ الشعراوي في التفسير: الصالحي، عمر •
  .م2009.والنشرِ
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ومعه  حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية بن مالك: الصبان، محمد بن علي •
  . المكتبة التوفيقية:القاهرة.ق طه عبد الرؤوف سعيدتحقي. مج4.شرح الشواهد للعيني

. جـزء 4. بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علـوم البالغـة  : الصعيدي، عبد المتعال •
  .  م1999. مكتبة اآلداب: القاهرة

دار : دمشـق . 1ط. األدوات النحويـة فـي كتـبِ التفسـيرِ    : أحمـد الصغير، محمود  •
  .م2001.الفكر

• د  أحمدتحقيق . أبنية األسماء واألفعال والمصادر:)هــ515ت(القطاع، ابن الصقلّيمحم
  .م1999. دار الكتب المصرية :القاهرة.عبد الدايم

تفسير الطَّبري جامع البيان عن تأويِل  :)هــ310ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير •
مركز البحـوث  : القاهرة.1ط.تحقيق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي.مج 24.القرآنآي 

  .م2001. والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر

  .م1998.دار الفكر العربي: القاهرة.أسلوب االلتفات في البالغة العربية: طبل، حسن •

• سناس، فضل حدار الفرقان للطباعـة والنشـر   : اربد. 4ط. البالغةُ فنونُها وأفنانُها: عب
  .م1997.والتوزيع

دار : القـاهرة .الكـريم  القـرآن المعجـم المفَهـرس أللفـاظ    : محمد فـؤاد عبد الباقي،  •
  . م2001.الحديث

دار غريب للطباعـة والنشـر   : القاهرة. بِنَاء الجملَة العربية: عبد اللطيف، محمد حماسة •
  .م2003.والتوزيع

  . م1985.دار النهضة العربية: بيروت. علم المعاني: عتيق، عبد العزيز •



293 

•  ،قَالنيسـر  أحمدالعجـ 852ت(بن علي بن ح بشـرحِ صـحيحِ    فـتح البـاري  : )هــ
مـد  . م13.البخاريـيبة الحمكتبـة الملـك فهـد    : الريـاض . 1ط. تحقيق عبد القادر ش
  .م2001.الوطنية

 : )هــ400ت(  بن سعيد أبو هالل العسكريالعسكري، الحسن بن عبد اهللا •

مكتبـة الثقافـة   : القـاهرة . 1ط. عثمـان  حقّقـه محمـد  . تصحيح الوجوه والنظـائر  -
 .م2007.الدينية

دار : القـاهرة .1ط. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الكتابة والشعر: كتاب الصناعتين -
  .م1952. إحياء الكتب العربية

• تحقيق فخـر الـدين   . الممتع الكبير في التصريف: )هــ669ت(ابن عصفور، اإلشبيلي
  .م1996. مكتبة لبنان ناشرون: بيروت. 1ط .قباوة

دار . القـاهرة . 2ط. المغنـي فـي تصـريف األفعـال    : عضيمة، محمد عبـد الخـالق   •
  . م1999.الحديث

الوجيز فـي تفسـير    المحرر: ) هــ541ت(األندلسي ابن عطية، أبو محمد عبد الحقِّ •
دمشق، . 2ط. يتحقيق الرحالة الفاروق عبد اهللا ابن إبراهيم األنصار. مج8.الكتاب العزيز

  .م2007.مطابع دار الخير: بيروت

• قيليابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل الع شـرح  : )هــ769ت(المصري الهمداني
  .م1980.دار التراث :القاهرة. 20ط. مج2.ابن عقيل على ألفية ابن مالك

• كْالعبمج2.القرآنب التبيان في إعرا: )هــ616ت(،عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللاري. 
  .م2008.شركة القدس :القاهرة.1ط

: الزرقـاء / األردن. 1ط. في التحليِل اللغوي: و العاني، سلمان حسن أحمدعمايره، خليل  •
  .م1987.مكتبة المنار
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  .م1998. عالم الكتب: القاهرة. 5ط. علم الداللة: مختار أحمدعمر،  •

. 1ط. الكريم القرآنالتطور الداللي بين لغة الشعرِ الجاهلي ولغة : أبو عودة، عودة خليل •
 .م1985. مكتبة المنار: الزرقاء/األردن

 .دار أخبار اليوم: القاهرة.الشعراوي أنا من ساللة أهِل البيت: أبوالعينين، سعيد •

  .دار غريب للطباعة: القاهرة. اإلمام الشعراوي وحقائق األسالم: غريب، مأمون •

المكتبـة  : القـاهرة . ضبطه محمـد فريـد  . جامع الدروس العربية :الغالييني، مصطفى •
  .م 2003. التوفيقية

 :)هــ395ت(بن فارس ابن زكريا أحمدابن فارس، أبو الحسين  •

 أحمـد تعليق . 1ط .الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العربِ في كالمها -
 .م1997.دار الكتب العلمية: بيروت. حسن بسج

  .م1979دار الفكر : القاهرة.تحقيق عبد السالم محمد هارون. مج 6.معجم مقاييس اللغة -

• أبو علي ،ة: )هــ377ت(الفارسيد . 1ط. المسائل العسكريـد   أحمـد تحقيق محممحم
  .  م1982.مطبعة المدني: القاهرة.أحمد

لمملكـة العربيـة   . 1ط. مـج  3.الكريم القرآنالتضمين النحوي في : فاضل، محمد نديم •
  . م2005.مكتبة دار الزمان للنشر و التوزيع.المدينة المنورة: السعودية

مكتبـة  : بيـروت . 1ط. الكـريم  القـرآن أسلوب التوكيد في : أبو الفتوح، محمد حسين •
  .م1995.لبنان

تقديم محمـد علـي    .مج3.القرآنمعاني  :)هــ207ت(زكريا يحيى بن زياد وأب الفراء، •
  .م1983.عالم الكتب :بيروت. 3ط. النجار
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. عبد الحميد هنداوي: تحقيق. مج4.كتاب العين: )هــ170ت(أحمدالفراهيدي، الخليل بن  •
  .م2003. دار الكتب العلمية: بيروت

  . دار القلم: بيروت. مختصر الصرف: ي، عبد الهاديالفَضيل •

. دار المريخ للنشـر : الرياض. حقول الداللية الصرفية لألفعال العربيةال: فياض، سليمان •
  .م1990

ـ 684ت(بن إدريس بن عبد الرحمن أحمدالقرافي، شهاب الدين  • االسـتغناء فـي   : )هــ
 .م1986.دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. تحقيق محمد عبد القادر عطا. االستثناء

تحقيق محمد عبد المـنعم  .نقد الشعر: ) هــ337ت(البغدادي قدامة بن جعفر، ابو الفرج •
  .دار الكتب العلمية: بيروت.5ط .خفاجي

• د بن  و، أبالقرطبيبن أبي بكر  أحمدعبد اهللا محم ـ 671ت(األنصـاري الجـامع   :)هــ
مؤسسـة  : بيـروت . 1ط. تحقيق عبد اهللا بن عبد المحسن التركي .مج24.القرآنألحكام 
 .م2006.الرسالة

: عمـان .1ط.إمام الدعاة محمد متولي الشـعراوي : دار أمواج/قسم الدراسات واألبحاث •
  .م2012. أمواج للنشر والتوزيع

بـدائع  : )هــ751ت(ابن القيم، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية •
  . دار الكتاب العربي:  بيروت. جز4. مج2.الفوائد

. مج4.العظيم القرآنتفسير : )هــ774ت(داء الحافظ بن كثير الدمشقيابن كثير، أبو الف •
  . م1997. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط

المسـمى   القرآنأسرار التكرار في : )هــ505ت(، محمود بن حمزة بن نصريالكَرمان •
 أحمـد تحقيق عبد القادر . لما فيه من الحجة والبيان القرآنالبرهان في توجيه متشابه 

  .الفضيلةدار : مصر. عطا
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دار الثقافة للنشـر  : القاهرة. أبنية األفعال دراسة لغوية قرآنية: الكوفي، نجاة عبد العظيم •
  . م1989.والتوزيع

 :اللّبدي، محمد سمير نجيب •

 .م1978.دار الكتب الثقافية: الكويت. 1ط. ّأثر القراءات والقرآن في النحو العربي -

  .م1985. مؤسسة الرسالة: بيروت.1ط.معجم المصطلحات النحوية والصرفية -

  .م1998.عالم الكتب: القاهرة. مختار عمر أحمدترجمة . أسس علم اللغة: ماريوياي •

•  ،عبد النور أحمدالمالَقي المعـاني  : )هــ702ت(بن فُ المباني في شرحِ حـروفصر .
  .م2002.دار القلم: دمشق. 2ط. محمد الخراط أحمد.تحقيق د

•  الجيــاني ــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد اهللا الطــائيابــن مالــك، جمــال الــدين محم
ـ 672ت(سياألندل عبـد الـرحمن السـيد    :تحقيـق . جـز 4.شـرح التسـهيل  : )هــ
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Abstract 

This is a descriptive and analytic research in the terms of guidance 

and straying away from God in the Holy Quran. The previously mentioned 

terms are studied according to their syntactic structure, and then the 

researcher tackles the types of sentences (including nominal and verbal 

sentences), the syntactic cases of gerunds, derivatives and the use of the 

guidance and straying away from God in a syntactic point of view. Thus, it 

studies the semantic significance, which includes the verbal and non-verbal 

significance. The former includes the significance of nouns, verbs and 

sounds. On the other hand, the latter includes the semantic development, 

semantic parallelism, repetition, delaying and advancing and omission. 

Besides, there are statistical tables, drawings and graphs for the terms of 

guidance and straying away from God.     

The researcher concludes his research by summarizing the most 

important results of the study and the valuable studies whose methodology 

the researcher might be followed in this study.    




