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  شكر وتقدير 

أن أسجل بكل الفخر واالعتزاز عظيم امتناين وشكري ألستاذي الفاضل الدكتور أمحد استميحكم عذرا ب     

حسن حامد املشرف على هذه األطروحة، الذي أشرف على هذا العمل ومل يبخل جبهد أو نصيحة، فتابع هذا 

كلّ احلب  العمل جبد وإخالص منذ أن كان مثرة إىل أن أينع وحان قطافه، فكان نعم املشرف واملساعد فله مين

  .والوفاء، وسأبقى ممتنا له طوال عمري وعاجزا عن شكره وتقديره

حيىي عبد الدكتور  األستاذويسعدين أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان إىل السادة أعضاء جلنة املناقشة      

قيمة اليت جاءت إثراء  مبناقشة الرسالة وإبداء املالحظات الذين تفضاللالزهري إبراهيم الدكتور و الرؤوف جرب،

  .هلا

كما أتقدم  بالشكر والعرفان إىل كلّ أساتذيت يف قسم اللغة العربية أخص منهم بالذكر األستاذ الدكتور عبد    

  .   الذي كان له دور مهم يف التوجيه واملساندة  ىاخلالق عيس
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  إقرار 
  

  : ناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوانأد أنا الموقع

  العالقات النحوية بين الخبر والصفة والحال

  -دراسة تطبيقية في سورة يوسف-
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليه 

أو لقـب   ،قبل لنيل أية درجـة حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من 

  . أو بحثية أخرى ،أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية ،علمي
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دراسة تطبيقية في سورة  ؛لالنحوية بين الخبر والصفة والحايتناول هذا البحث العالقات 

يوسف، وقد قسم هذا البحث إلى تمهيد، وأربعة فصول، عمدت فيها أن أتناول أهم العالقات 

النحوية التي تربط بين الموضوعات الثالثة، ففي التهميد تناولت األحكام النحوية المتعددة للخبر 

  .والصفة والحال

لخبر والصفة من حيث أوجه الشبه ، درست العالقات النحوية بين اولوفي الفصل األ

  . واالختالف فيما بينهما

تناولت العالقات النحوية بين الخبر والحال من خالل أوجه الشبه  نيوفي الفصل الثا

  . واالختالف فيما بينهما

تناولت العالقات النحوية بين الصفة والحال من خالل أوجه الشبه  ثالثوفي الفصل ال

  .واالختالف فيما بينهما

فقد تناولت هذه العالقات في سورة يوسف من خالل اآليات التي ورد  رابعما الفصل الأ

قات التي ظهرت في سورة فيها كل من الخبر والصفة والحال، وقمت بالتركيز على أهم العال

  .يوسف بين هذه الموضوعات، حيث قمت بعمل رسوم بيانية توضح هذه العالقات

ما ج التي توصلت إليها وخصوصاً سجلت أهم النتائ الخاتمة التي أدرجتوفي النهاية 

  . آراء العلماءب مستنيراالثالثة،  بالعالقات الثالثية التي تربط بين الموضوعات صليت
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  : مقدمة

الحمد هللا الذي منَّ على المسلمين بإنزال القرآن الكريم، وتكفل بحفظه في الصدور والسطور    

والصالة والسالم علـى سـيدنا   . حفظ سنة سيد المرسلين إلى يوم الدين، وجعل من تتمة حفظه

م األول الذي أوكل اهللا إليه تبيان ما أراده من التنزيل لالمع -صلى اهللا عليه وسلم –ونبينا محمد 

الكفر إلى نور العلـم  الجهل و لالحكيم، هادي البشرية ابتعثه اهللا رحمة للعالمين ينقذهم من ضال

صرح الفضيلة ورفع لنا بسـنته   الكريم ى نهجه نسير، بنى لنا بالقرآني وعلد، بهداه نقتواإليمان

  .أعمدة العلم والمعرفة، كي نرقى بعلمنا وإيماننا سائر البشرية

  أما بعد، 

دراسة تطبيقية فـي سـورة   _ العالقات النحوية بين الخبر والصفة والحال:" فهذا بحث عنوانه 

  ".يوسف

  .حصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابهاكتبه الباحث استكماال لمتطلبات ال 

يزعم كثير من الناس أن النحو العربي قد نضج حتى احترق ، أي أنه لم يعْد صالحا لبحـث     

غير أن مثل القول ال يسلم إلى . جديد، بعد أن ُأشبع بحثا ودراسة استمرت نحو ثالثة عشر قرنا

حو العربي قد ولّى وانتهى ، بل آن األوان لنا أن نبحـر  النتيجة القائلة بأن عصر البحث في الن

في يّمه الرتياد آفاق جديدة في الدراسات اللغوية والنحوية ؛ فالنحو مازال أرضا خصبة صالحة 

ففيها من المجاالت الجديدة التي تحتاج الجهود الكثيرة الكتشاف خصائصـها   ،لكل زمان ومكان

  .وأبعادها

عندما وقعت على كثير من األحكام النحوية التي تربط بـين الخبـر    جاءت فكرة هذا البحث    

مثل هذه العالقات لم تجمع في كتاب أو بحث سابق ، حتى قمت بإعداد  والصفة والحال ، ولكّن

، األمر الذي مكنني من إقامـة العديـد مـن    ث وربط هذه الموضوعات بعضها ببعضهذا البح

انت عالقات ثالثية بين الموضوعات الثالثة أم عالقات ثنائية العالقات النحوية فيما بينها سواء أك

  .بين كل موضوعين من خالل أوجه الشبه واالختالف
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ولقد استعنت في هذه الدراسة بطائفة من المصادر النحويـة المميـزة، كالكتـاب لسـيبويه،        

اذي، ابـن الحاجـب لإلسـتراب    ةوالمفصل للزمخشري، وشرح التسهيل البن مالك، وشرح كافي

واألشباه والنظائر ، وهمع الهوامع للسيوطي، وشرح شذور الذهب، وشرح قطر النـدى البـن   

وعلى الرغم من وفرة المصادر والمراجع إال أننـي  . هشام وغيرها من الكتب القديمة والحديثة

واجهت صعوبة في إقامة بعض العالقات بين هذه الموضوعات الثالثة؛ وذلك بسبب تعـدد آراء  

في القضية الواحدة، ولكنني ذللت هذه الصعوبة لالنتصار للرأي الصائب بالدليل األقوى  العلماء

  .في سبيل الوصول إلى أهم العالقات النحوية وأشهرها

وقد نهجت في هذه الدراسة نهجا يجمع بين الوصف والتحليل، وامتـاز المـنهج الوصـفي        

ما المنهج التحليلي فقد تمثل في تحديـد أهـم   أ. استقراء األحكام النحوية المتعددة لكل موضوع ب

العالقات النحوية التي تربط بين هذه الموضوعات والوقوف على الظواهر النحوية التـي تميـز   

  .فيما بينها مستشهدا بالشواهد النحوية التي تدعم كل موضوع

ام النحويـة  فجاءت هذه الدراسة في تمهيد وأربعة فصول، أما التمهيد فقد تناولت فيه األحك    

لكل من الخبر والصفة والحال، من حيث التعريف، والوظيفة النحوية التي يؤديها كل موضوع، 

العلماء في كـل   بآراءوالعامل النحوي، والتقسيم، والرتبة، والتعدد، واإلثبات والحذف، مستشهدا 

  .موضوع

التي تمثلت في العالقة وجاء الفصل األول للحديث عن العالقات النحوية بين الخبر والصفة،     

في المعنى، حيث يتشابه الخبر والصفة في هذا الباب من حيث كونهمـا وصـفا لمـا قبلهمـا     

وتوضيحا له، كما أشرت إلى أن الفرق بينهما في هذا الباب هو أن الخبر عمدة ال يستغنى عـن  

سـيم، إذ إن هنـاك   والعالقة بينهما في التق. ذكره إال للضرورة، بينما الصفة تابع مكمل لمتبوعه

االسم المفرد، وشبه الجملـة  : تشابها وثيقا بين الخبر والصفة في أقسام كل منهما، واألقسام هي

أما االسم المفرد الواقع خبرا أو صفة فاألصل فيه إذا كان خبرا أن يكون نكرة بينمـا  . والجملة

في هذه الحـال  هو و أن يكون مشتقا هكذلك يشترط في.االسم الواقع صفة فإنه يالزم الموصوف

والقسم . بالمبتدأ أو الموصوف، أما إذا كان جامدا فإنه ال يتحمل الضمير هبحاجة إلى رابط يربط



3 
 

يقع ظرف الزمان خبرا  الثاني هو شبه الجملة حيث تقع شبه الجملة في موقع الخبر والصفة وال

اسـما أو فعـال    وشبه الجملة على تقدير محذوف وجوبا قد يكـون . عن اسم عين وال صفة له

والقسم الثالث هـو الجملـة،   . واألصل فيه أن يكون اسما ألن األصل في الخبر والصفة اإلفراد

حيث تقع الجملة بنوعيها موقع الخبر والصفة، ويشترط فيها أن تشتمل علـى رابـط يربطهـا    

طلبية ولكن أجاز بعض النحاة وقوع ال ،ويشترط فيها أيضا أن تكون خبرية. بالمبتدأ والموصوف

كما أشرت إلى العالقة بين الخبر والنعت المقطوع حيث يقع النعت المقطوع موقع . موقع الخبر

والعالقة األخرى بين الخبر والصفة هي العالقة في الترتيب، إذ إن األصل فيهما التأخير . الخبر

نها معنى غير أنه يجوز تقديم الخبر على المبتدأ ، أما الصفة فإن تقدمت على الموصوف زال ع

وهناك عالقة أخرى بين الخبر والصفة هي العالقـة  . الوصفية وأعربت حسب موقعا من الكالم

في التعدد، فيجوز تعدد الخبر لمبتدأ واحد ، ويتعدد الخبر لتعدد المبتـدآت ، ومثـل ذلـك فـي     

فهي العالقة في اإلثبات والحذف، إذ يجوز حذف كـل مـن الخبـر     ةأما العالقة األخير.الصفة

  .الصفة إذا دل عليهما دليلو

الفصل الثاني تناولت العالقات النحوية بين الخبر والحال من حيث المعنى، فالحال كما  وفي    

_ كما أسلفت_عرفها سيبويه هي خبر في المعنى، والخبر والحال وصف لما قبلهما، لكن الخبر 

التي تسد مسـد  كمنع حذفها، عمدة، والحال تتوسط بين العمدة والفضلة إذ قد يعرض للحال ما ي

وهناك عالقة . والعالقة بينهما من حيث التعريف والتنكير إذ إن األصل فيهما هو التنكير. الخبر

وثيقة بين المبتدأ وصاحب الحال؛ ذلك ألن الحال خبر في المعنى وصاحبها مخبر عنـه تشـابه   

واألصل في المبتدأ التعريـف  ألصل في صاحبها التعريف؛ ألنه محكوم عليه بالحال، ابالمبتدأ، ف

والعالقة بينهما في التقسيم فينقسـم  ، والحكم على مجهول ال يفيد غالبا ألنه محكوم عليه بالخبر،

الخبر والحال إلى مفرد وشبه جملة وجملة، والعالقة هذه تشبه العالقة بين الخبر والصفة، ولكن 

.  قد يكون الضمير أو الواو أو هما معـا ال بد من اإلشارة إلى أن الرابط في الجملة الواقعة حاال

، دد، فالخبر والحال صفة في المعنـى كما أشرت إلى العالقة النحوية بين الخبر والحال في التع

ثـم  . فيجوز أن يتعدد الخبر لتعدد المبتدآت، أو يتعدد الخبر لمبتدأ واحد، وكذا األمر في الحـال 

لخبر والحال التأخير بيد أنه يجوز تقـديم الخبـر   العالقة بينهما في الترتيب؛ إذ إن األصل في ا
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والعالقة األخرى هي العالقة في اإلثبـات والحـذف،   . م الحال على صاحبهايعلى المبتدأ وتقد

فاألصل فيهما اإلثبات ولكن يجوز أن يحذف الخبر والحال إذا دل عليهما دليل، ولكن قد يعرض 

  .افاة للغرضللخبر والحال ما يمنع حذفهما، فيكون الحذف من

أما الفصل الثالث فتحدثت فيه عن العالقات النحوية بين الصفة والحال مـن حيـث المعنـى       

والغرض النحوي والداللي، والعالقة في العامل النحوي، والعالقة من حيث التقسيم، سواء مـن  

اإلثبـات  حيث المعنى أو اللفظ، والعالقة بينهما من حيث الترتيب، والتعدد، والعالقة من حيـث  

  .والحذف

وفي الفصل الرابع تناولت الدراسة التطبيقية للعالقات النحوية بين الخبر والحال، من حيـث      

عدد المرات التي ورد فيها كل موضوع، واألشكال المتعددة لكل منها، إضافة إلـى العالقـات   

رسـوم بيانيـة    ، حيث قمت بعمل هذه العالقات فـي النحوية المتعددة التي سبقت اإلشارة إليها

  .توضح هذه العالقات
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  األحكام النحوية للخبر والصفة والحال

  دراسة تمهيدية
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  الخبر

  تعريف الخبر

  : الخبر لغةً

بـاألمر أي   من أسماء اهللا عز وجل، العالم بما كان وما يكـون، وخَُبـْرتُ  : الخبير: خََبَر      

↔ö≅t: "إذا عرفته على حقيقته، وقوله تعالى هُروخََبْرتُ األمر أخُْب. علمته ó¡ sù ⎯ Ïμ Î/ # Z Î6 yz ")1( سأل ا، أي

والخبر  ،ر ما أتاك من نبأ عمن تستخبرَبوالخبر بالتحريك واحد األخبار، والخَ. ُرخُْبعنه خبيراً َي

Í×tΒ›7: "والجمع أخبار، وأخابير جمع الجمع، وقوله تعالى. النبأ öθtƒ ß Ï̂d‰pt éB $yδu‘$t7÷z r&")2(   فمعنـاه يـوم ،

ـ تَخْ، والخـابر المُ وطلب أن يخبره سأله عن الخبر: واستخبره. ر بما ُعِمل عليهاخبِتزلزل تُ ر بِ

  . )3(المجّرب

 برةًوخُِ،رته أخُْبره خُْبرا بالضـم َبتقول منه خَ. أي ألعلمّن علمك: كّن خُْبَروقولهم ألخُبَر

وجـدت  : "خبر الخُُبر، وأما قول أبي الـدرداء يقال صدق ال. إذا بلوته واختبرته بالضم والكسر

  . يتهم، فأخرج الكالم على لفظ األمر ومعناه الخبرلَرتهم قََب، فيريد أنك إذا خَ"ُهمتقلَ هالناس أخْبر

اة العظيمة، والجمع خُُبوٌر، وتشبه بها الناقة في غزرها فتسـمى خبـراء،   دالمز: رْبوالخَ

ار َبوالخَ. يوالصحار ىى والخباري، مثل الصحارالخبارالقاع ينبت السدر، والجمع : والخبراء

  .)4(األرض الرخوة ذات الجحرة

: وخبـراء الخبـرة   شجر السدر واألراك وما حولهما من العشب، واحدته خَبرة: والخُْبُر

  .)5(واد بالجزيرة العربية، وقيل موضع بناحية الشاموالخابور . شجرها

                                                 
 .59آية : الفرقان) 1(

 .4آية : الزلزلة) 2(

 ).خبر. (227-226، دار صادر، بيروت، ص4، جلسان العرب: ن محمد بن مكرمابن منظور، أبو الفضل جمال الدي) 3(

، تحقيق أحمد عبد الغفار عطار، دار الكتاب العربي، مصر، 2، ط2، جالصحاح :الجوهري، إسماعيل بن حماد) 4(

 ).خبر. (642-641ص

 ).خبر. (227، صلسان العرب: ابن منظور) 5(
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  الخبر في االصطالح

كل اسم ابتدئ به "، والمبتدأ هو )1("المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدةالخبر هو االسم "

ليبنى عليه كالم، والمبتدأ والمبنيُّ عليه رفع، فاالبتداء ال يكون إال بمبني عليه ، فالمبتـدأ األول  

  .)2("مسند إليهوالمبني ما بعده عليه، فهو مسند و

لمجرد عن العوامل اللفظية مسنداً إليه، أو هو االسم ا: وعرف ابن الحاجب المبتدأ بقوله

" ما قائم الزيـدان "و" زيد قائم"الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف االستفهام رافعاً لظاهر، مثل 

  . ، فإن طابقتَ مفرداً جاز األمران"أقائم الزيدان"و

الـذي  الجزء المسـتفاد  "، وهو )3(المغاير للصفة المذكورة به والخبر هو المجرد المسند

والذي يدل علـى ذلـك أن بـه يقـع التصـديق      . يستفيده السامع ويصير مع المبتدأ كالماً تاماً

فالصدق والكذب إنما وقعا في انطالق عبـد اهللا   ،ترى أنك إذا قلت عبد اهللا منطلق والتكذيب، أال

لتسند إليه وإنما ذكرت عبد اهللا وهو معروف عند السامع . ال في عبد اهللا ألن الفائدة في انطالقه

  .)4("الخبر الذي هو االنطالق

  العامل في الخبر

والعامل في النحو هو ما يؤثر فيما يليه، فيرفع ما بعده، أو ينصبه، أو يجزمـه أو يجـره،       

الجزم تجزم المضـارع،   كالفعل يرفع فاعالً وينصب المفعول، وكالمبتدأ يرفع الخبر، وكأدوات

  . سماء، ويدعى العامل المؤثر الذي يحدث أثره في غيرهر تخفض ما يليها من األوكحروف الج

والعوامل هي الفعل وشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم التفضيل والصفة 

صب المبتدأ نالمشبهة واسم الفعل، واألدوات التي تنصب المضارع أو تجزمه، واألحرف التي ت

  .)5(الخبر، وحروف الجر والمضاف والمبتدأ وترفع الخبر، واألحرف التي ترفع المبتدأ وتنصب

                                                 
، تقديم اميل بديع يعقوب، 1، طشرح قطر الندى وبل الصدى: ن يوسف االنصاريابن هشام، جمال الدين عبد اهللا ب) 1(

 .114دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص

 .126، ص2، تحقيق عبد السالم هارون، جالكتاب: ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرسيبويه) 2(

، 1يع يقعوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج، تقديم اميل بدشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي، رضي الدين) 3(

 .196ص

 .87، ص1عالم الكتب، بيروت، ج شرح المفصل،: ابن يعيش، موفق الدين بن علي) 4(

 .273- 272،ص3، ج38لبنان،ط_،المكتبة العصرية، بيروتجامع الدورس العربية: الغالييني، مصطفى) 5(
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: عامل لفظي: وهو نوعان. والعامل عند النحويين ما به يحدث المعنى المحوج لإلعراب

، فالفعل عامل لفظي رفع الفاعل ونصب المفعول به، ومـن  "أكرم زيٌد عمًرا": كالفعل في قولك

كرافـع الفعـل   : وعامل معنـوي . العوامل اللفظية حروف الجر وأدوات الجزم، ومنها النواسخ

واالبتداء عامل معنـوي، وهـو   . المضارع وهو التجرد من الناصب والجازم وهذا أمر معنوي

محمد اسم مجرد عن العوامل اللفظيـة  . "محمد ناجح": التجرد عن العوامل اللفظية لإلسناد، مثل

  .)1(و المبتدأأما الخبر وهو ناجح فإن عامله لفظي وه. لإلسناد، فهو مرفوع باالبتداء

فذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبـر والخبـر   "أما عامل الخبر، ففيه آراء عدة، 

ن الخبـر يرتفـع   إوقال األخفش والرمـاني وابـن السـراج    . )2("يرفع المتبدأ، فهما مترافعان

فـع  يرتفيرى أنه أما سيبويه . إن الخبر يرتفع باالبتداء والمبتدأ معاً: ، أما المبرد فقال)3(باالبتداء

وقد . )4("فإن المبني عليه يرتفع به هو عليه شيء هو يبنىفأما الذي : "بالمبتدأ، حيث أشار بقوله

  : أيد ابن مالك هذا الرأي، وقال يوضح رأيه

 ورفعــــوا مبتــــدأ باالبتــــدا  
 

ــ  ــذَكَـ ــٌرع خَاك ُرِفـ ــدا بـ  )5(بالمبتـ
 

. امل في الخبر هـو المبتـدأ  بعد عرض هذه اآلراء، انتصر لرأي سيبويه القائل بأن الع

وهو أفضل اآلراء، ذلك ألن من قال بأن العامل فيه هو االبتداء مرفوض، ألن االبتـداء عامـل   

   تدأ، فكيف به يعمل في شيئين معاً؟معنوي، والعامل المعنوي ضعيف أصالً فعمل بالمب

نه يؤدي إلـى  من قال بأن العامل فيه هو االبتداء والمبتدأ معاً باطل أيضا أل قول كذلك

منع تقديم الخبر، وألنه ال يتقدم المعمول إال إذا كان العامل لفظاً متصرفاً، كذلك ألن االبتداء يعد 

  .)6(عامالً مستقالً عن المبتدأ وهذا يؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد

  
                                                 

 .175، ص1، ج5معارف، طدار ال في علم النحو،: السيد، أمين علي) 1(

 .44، ص1ي الدين عبد الحميد جي، تحقيق محاإلنصاف في مسائل الخالف: نباري، كمال الدين أبو البركاتاأل)2(

 .93، ص1،  ج1982لبنان، _ ، دار المعرفة، بيروتهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: السيوطي، جالل الدين) 3(

 .127، ص2الكتاب، ج: سيبويه) 4(

دار اليراع .  127، ص1، ج1، إعداد فيصل عبد الخالق، طالتصريح على التوضيح: ري، خالد بن عبد اهللاألزه) 5(

 .279، ص1جشرح الكافية،  للنشر والتوزيع، ينظر

، إشراف اميل يعقوب، دار 1، جشرح جمل الزجاحي: ابن عصفور، أبو الحسن علي بن محمد بن علي االشبيلي) 6(

 .341بنان، صالكتب العلمية، بيروت، ل
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  أقسام الخبر

èπ: "قد يكون خبر المبتدأ مفرداً، نحو قوله تعالى uΖ ÷FÏ ø9$# uρ ‘‰x©r& z⎯ ÏΒ È≅ ÷Gs)ø9$#")1(أو جملة، نحو ،: 

"y7 Í×̄≈s9'ρ é& Νèδäτ!# t“ y_ ×οtÏøó¨Β ")2(وقوله تعالى ،" :ª! $# ä—Ì“ öκ tJó¡ o„ öΝÍκ Í5 ")3( محمـد  : ، والخبر شبه الجملة، نحـو

  ."أمامك، وزيد في الدار

   الخبر المفرد: أوال

، وقال )4(أو غير مضافللعوامل تسلط على لفظه مضافاً كان  افالمفرد م: "قال السيوطي

: إذا كان الخبر مفرداً كان هو المبتدأ في المعنى، أو منزالً منزلته، فاألول نحو قولك: "ابن يعيش

فالمنطلق هو زيد والخبر ههنا هو المبتدأ، بحيث يجوز لك أن تفسر كـل واحـد   ". زيٌد منطلق"

من زيـٌد هـذا الـذي    : قيلزيد منطلق، ف: أال تراك لو سئلت عن زيد من قولك. منهما بصاحبه

  . زيد: هو المنطلق، ولو قيل من المنطلق؟ لقلت: ذكرت؟ لقلت

أبو يوسف أبو حنيفة، فأبو يوسف ليس أبـا  : وأما المنزل منزلة ما هو هو، فنحو قولهم

  .)5(حنيفة، وإنما سد مسده في العلم

، "زيد أخـوك " :عن ضمير المبتدأ، نحو رٍوالجامد عا: إما جامد أو مشتق مفردالوالخبر 

 -أي شـجاع –زيد أسـٌد  : وقد يكون الجامد متضماً معنى المشتق أو ال، فإن تضمن معناه نحو

  . تحمل الضمير وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير

وال بد في الخبر المشتق أو في متعلقه من ضمير عائد إلى المبتدأ، ألن المشتق يعمـل  

الحقيقية خبراً للمبتدأ أسند إلى ضمير المبتدأ في المعنـى،  عمل فعله، فإذا كان الخبر المشتق في 

  .)6(زيٌد قائم، أي هو: نحو

                                                 
 .191آية : البقرة) 1(

 . 136آية : آل عمران) 2(

 .15آية : البقرة) 3(

 .95، ص1،جهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: السيوطي) 4(

 . 87، ص1، جشرح المفصل: ابن يعيش) 5(

 .108ن، ص، تحقيق أحمد حسن حامد، دار الفكر، عماأسرار النحو: ابن كمال باشا، شمس الدين أحمد بن سليمان) 6(
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  الخبر الجملة: ثانيا

نحو قولهم في  ،، أو اسمية"المؤمن يخشع في صالته": يخبر عن المبتدأ بجملة فعلية نحو

  .)1("الظلم مرتَُعُه وخيم"المثل 

!ö uθèδ ª" :عنى فال تحتاج إلى رابـط، نحـو  والجملة إما أن تكون نفس المبتدأ في الم"  $# î‰ym r& ")2( ،

وإن لم تكن نفس المبتدأ في المعنى ال . "به ألن المراد بالنطق المنطوق. "نطقي اهللا حسبي": ومنه

  .)3(بد من احتوائها على رابط يربطها بالمبتدأ

  :ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة

زيد مبتدأ أول وأبـوه  ف" زيد أبوه قائم: "ر، وهو األصل في الربط، كقولكالضمي: أحدها

مبتدأ ثانٍ، والهاء مضاف إليه، وقائم خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبـره خبـر المبتـدأ    

  . األول، والرابط بينهما الضمير

(â¨$t7Ï9uρ 3“uθø: "اإلشارة، كقوله تعالى: والثاني −G9$# y7 Ï9≡ sŒ × ö yz")4(، مبتـدأ، والتقـوى  : فلباٌس :

ذلك مبتدأ ثان وخير خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتـدأ األول  و مضاف إليه،

  . والرابط بينهما اإلشارة

èπ"إعادة المبتدأ بلفظه، نحو : الثالث ©% !$pt ø: $# ∩⊇∪ $tΒ èπ ©% !$pt ø: مبتـدأ  " ما"، فالحاقة مبتدأ أول و)5(" #$

الحاقة خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ األول والرابط بينهمـا إعـادة   ثانٍ و

  . المبتدأ بلفظه

  

                                                 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق عبد المجيد الترميني، ط العقد الفريد،: ابن عبد ربه، أحمد بن عبد ربه األندلسي) 1(

 .68، ص3لبنان،  ج

 .1آية : اإلخالص) 2(

، 1، ج5ث، طمحمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء الترا :حقيق، تأوضح المسالك إلى ألفية بن مالك: ابن هشام) 3(

 .197ص

 .26آية : األعراف) 4(

 .2آية : الحاقة) 5(
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فزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية خبره والرابط " زيد نعم الرجل: "العموم، نحو: الرابع

في العموم، فحصل  فدخل هوزيد فرد من أفراد. للعموم" الرجل"وذلك ألن أل في  ،بينهما العموم

  .)1("الرابط

  الخبر شبه الجملة: ثالثا

الظرف بنوعيه الزماني والمكاني، واآلخر : ن؛ أحدهماييريد النحاة بشبه الجملة هنا أمر

الرحلة يوم الخميس، وقد " نحوحرف الجر األصلي مع مجروره، فالخبر قد يكون ظرف زمان، 

=Ü: "يكون ظرف مكان، نحو قوله تعالى ò2§9$# uρ Ÿ≅x ó™ r& öΝà6ΖÏΒ")2(     فكلمـة يـوم ظـرف زمـان ،

منصوب في محل رفع، ألنه خبر المبتدأ، وكلمة أسفل ظرف مكان في محل رفـع ألنـه خبـر    

ß‰ôϑ: "وقد يكون الخبر جاراً أصلياً مع مجروره، نحو قولـه تعـالى  . المبتدأ ys ø9$# ¬! ")3(  والجـار ،

  .)4(األصلي مع مجروره في محل رفع خبر المبتدأ

الظرف والجار والمجرور يتعلقان بخبر محذوف وقد اختلف النحويـون فـي تقـدير    و

كـائن، أو  "المتعلق، فذهب األخفش إلى أن المحذوف اسم، ألنه من قبيل الخبر المفرد، وتقديره 

وهذا رأي الكوفيين أيضاً، بينما ذهب سيبويه وغيره من البصريين إلى أن المحذوف هو " مستقر

  .)5("تقر على اعتبار أن الخبر جملةاس: وتقديره"فعل 

  اإلخبار بالمكان والزمان

، وال يخبر بالزمان إال عن "زيٌد خلفك": يخبر بالمكان عن أسماء الذوات والمعاني، نحو

ـ طلوع الشمس يوم الجم": الصوم اليوم والسفر غداً، وال يقال: "أسماء المعاني، نحو ة، لعـدم  ع

كان المبتـدأ   ذار بالزمان عن أسماء الذوات إال إعدم صحة اإلخبازيٌد اليوم، ل: وال يقال. الفائدة

  .)6(نحن في شهر كذا، ونحن في زمان طيب: عاماً، والزمان خاصاً، نحو

                                                 
 .116-115، صشرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام) 1(

 .42آية : األنفال)  2(

 .1آية : الفاتحة) 3(

 .477- 476، ص1، دار المعارف، مصر، ج5، طالنحو الوافي: حسن، عباس) 4(

، علق 2، طشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: لعقيلي الهمذاني المصريابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل ا) 5(

 .94عليه أحمد طعمه حلبي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص

 .104-103، ص1، جالتصريح على التوضيح: األزهري) 6(
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عن خبر اسم عين غالباً إال إذا كان زمان بظرف  ال يفيد االستغناء: وقال ابن مالك

عن خبر هذا النوع بظرف الزمان ه وقتا دون وقت، فإن االستغناء وثمثال المعنى في حدالعين 

عنى إلى العين، ومنه وكذلك إذا كان دليل على إضافة م. "الرطب في شهر كذا": يفيد، كقولك

   :الشاعر قول

  

 أكـــلَّ عـــامٍ نََعـــٌم تحوونـــه   
 

  ]الرجز[ 

ــه ُيلِْق ــوٌم َوتنتجونَــ ــه قــ  )1(ُحــ

يعه، لكـن  ني عن خبره ظرف الزمان في بعضه، والموقوع في جموأما اسم المعنى فيغ

…: "الموقوع في جميعه إن كان نكرة فرفعه أكثر من نصبه، كقوله تعالى çμ è= ÷Η xq uρ …çμ è=≈ |Á Ïù uρ tβθèW≈ n= rO # ·öκy− 4 

، وال فرق في هذا بين المعرفـة  "ِةعالجم يوَم ةُرالزيا": ال رفع الموقوع في بعضه قولكثوم. )2("

  .)3(والنكرة

  اقتران الخبر بالفاء 

مبتدأ ارتباطاً معنوياً قوياً، ويزداد قوة ببعض الروابط اللفظية الخاصـة،  الخبر مرتبط بال

كالضمير العائد على المبتدأ من الخبر، ولهذا كان الغالب على الخبر أن يكتفي بتلك الروابط وأن 

  . بالفاء فيها يخلو من الفاء التي تستخدم للربط، ولكن هناك حاالت ال بد من اقتران الخبر

إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط جاز دخول الفاء على خبره وذلك على نـوعين  : "شقال ابن يعي

: ، كقوله تعـالى )4(االسم الموصول، والنكرة الموصوفة؛ إذا كانت الصلة أو الصفة فعالً أو ظرفاً

"š⎥⎪Ï% ©! $# šχθà) ÏΨãƒ Οßγ s9≡ uθøΒ r& È≅ øŠ©9$$Î/ Í‘$yγ ¨Ζ9$# uρ # vÅ™ Zπ uŠÏΡ Ÿξtãuρ óΟßγ n= sù öΝèδãô_ r& y‰ΨÏã öΝÎγÎn/ u‘ ")5(.  

وال تحـذف إال فـي   . "أما زيـٌد فقـائم  ": وتدخل الفاء على الخبر وجوباً بعد أما، نحو

  :، كقول الشاعر)6(الضرورة

                                                 
 .129، ص1الرجز لقيس بن حصين في الكتاب، ج) 1(

 .15آية : األحقاف) 2(

، تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق 1، طشرح التسهيل: محمد بن عبد اهللا الجياني األندلسيابن مالك، جمال الدين ) 3(

 .305- 304، ص1فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ج

 .99، ص1، جشرح المفصل: ابن يعيش) 4(

 .274آية : البقرة) 5(

 .263، ص1،ج شرح التسهيل: ابن مالك) 6(
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ــالُ  ــا القتـ ــديكم  فَأّمـ ــاَل لـ  ال قتـ
 

] الطويل[ 

 )1(ولكنَّ َسـْيًرا فـي ِعـراضِ المواكـب    
 

  دخول الباء الزائدة على خبر المبتدأ

™â: "لمبتدأ على الباء الزائدة، نحو قوله تعـالى قد يشتمل خبر ا !# t“ y_ ¥π t⁄ÍhŠ y™ $yγÎ= ÷WÏϑ Î/")2(  وقـد ،

: إلى أن الباء زائـدة وتقـديره عنـده   " معاني القرآن"في كتابه  ءذهب إلى ذلك أبو الحسن الفرا

  .)3("جزاء سيئة مثلها"

  تعدد الخبر

داً، وذلك التعدد إما بحسب قد يتعدد الخبر من غير تعدد المخبر عنه فيكون اثنين فصاع

  : اللفظ والمعنى جميعاً، ويستعمل ذلك على وجهين

وإما بحسـب اللفـظ   . "زيٌد عالم عاقل": وبغير العطف، مثل. "زيد عالم وعاقل": بالعطف، مثل

وفي هذه الصـورة تـرك   " ُمز"، فإنهما في الحقيقة خبر واحد أي "هذا حلو حامض": فقط، نحو

  .)4(العطف أولى

  : اة آراء مختلفة حول تعدد الخبروللنح

  :كقول الشاعرأن يتعدد لفظاً ومعنى ال لتعدد المخبر عنه، : أحدها

  

ــي    ــذا َبتِّـ ــتٍّ فَهـ ــُك ذَا َبـ ــْن َيـ َمـ
  

] الرجز[ 

ــتِّي  ــيِّفٌ ُمشَــ ــيِّظٌ ُمَصــ  )5(ُمقَــ
 

بنو زيٍد فقيـه ونحـوي   ": أن يتعدد لفظا ومعنى لتعدد المخبر عنه حقيقة كقولك: والثاني

  :       أو لتعدد المخبر عنه حكما، كقول الشاعر. "كاتبو

  

                                                 
،وهو بال نسبة في األشباه والنظائر، وأوضح 236،ص1،جشرح التسهيلفي البيت للحارث بن خالد المخزومي ) 1(

 .1/142 المسالك،

 .27آية : يونس) 2(

 .138، ص1حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ج: ، تحقيقسر صناعة اإلعراب: ابن جني، أبو الفتح عثمان) 3(

 .288، ص1ة الرفاعي،دار اآلفاق العربية،ج، تحقيق أسامشرح كافية ابن الحاجب: الجامي، نورالدين عبد الرحمن) 4(

 .189ص.، بيروت،1وليم بن الورد البروسي،داراآلفاق الجديدة، ط: ، اعتنى بتحصيحهديوانه: رؤبة بن العجاج) 5(
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ــهُ    ــْيَس ُيْدرِكُ ــأمرٍ لَ ــاعٍ ِل ــرُء س  والم
  

  ]البسيط[ 

ــلٌ   ــفاقٌ وتأمي ــٌح وإش ــيش ش  )1(والع
 

هـذا حلـو   : معنى، لقيامه مقام خبر واحد في اللفظ كقولـك ال أن يتعدد لفظاً : والثالث

  .)2(حامض

  رتبة الخبر

أن يجوز تـأخره وتقدمـه وأن   : قدمه ثالث حاالتتعن المبتدأ وللخبر من ناحية تأخره 

  . يتأخر وجوباً وأن يتقدم وجوباً

  .)3("بخاٌر السحاب"و" السحاب بخاٌر"، مثل أما تأخره وتقدمه جوازاً فهو األصل الغالب. أ

  : أما تأخره وجوباً فله مواضع أشهرها. ب

معـرفتين أو نكـرتين متسـاويتين فـي     أن يخاف التباسه بالمبتدأ وذلك إذا كانا : األول

: -صلى اهللا عليه وسـلم –وال قرينة تميز أحدهما عن اآلخر، فالمعرفتان، نحو قوله  خصيصالت

 أكبـرُ : "والنكرتان، نحو قولـك  .)4("ها التسليُم، وتحليلُها التكبيُر، وتحريُمالطهوُر الصالِة مفتاُح"

  ".منك سناً أكثر منك خبرةً

فال يجوز قـام زيـٌد اللتبـاس    " زيد قام: "باس المبتدأ بالفاعل، نحوأن يخشى الت: الثاني

  .)5(المبتدأ بالفاعل

، أو لفظاً، نحـو قولـه   )6("يرإنما أنت نذ: "ًى، نحو قوله تعالىمعن أن يقترن باّإل: الثالث

  .)7("وما محمد إال رسول: "تعالى

  

                                                 
 .521، ص1القاهرة،ج - علي محمد البجاوي، الفجالة: للتبريزي، تحقيق شرح المفضلياتالبيت لعبدة بن الطبيب في ) 1(

 .108، صهمع الهوامع: ينظر. 310-309، ص1، جشرح التسهيل: كابن مال) 2(

 .99، دار الجيل، بيروت، لبنان، ص2، طالكامل في النحو والصرف واإلعراب: قبش، أحمد) 3(

، تحقيق أحمد محمد شاكر، 2، ط)سنن الترمذي( الجامع الصحيح: الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة) 4(

 .3، ص2مصر، جمكتبة مصطفى الحلبي، 

 .106، صحالتصريح على التوضي: األزهري) 5(

 .12آية : هود) 6(

 . 144آية : آل عمران) 7(
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مـن فـي   "و !"اما أحسن زيًد: "نحو ، إما بنفسه،أن يكون المبتدأ مستحقاً للتصدير: الرابع      

  :، أما قول الشاعر من)1("لزيٌد قائم: "أو بغيره، إما متقدماً عليه، نحو" م أقم معهمن يق"و " الدار؟

  

ــٌر خا   ــْن جري ــتَ، َوم ــاِلي لَأنْ ــخَ  ُهلُ
 

  ]الكامل[ 

 )2(اَألخْــَواال مَِينــلِ الَعــالََء وَيكْــر  
 

 لهو أنت،: الالم داخلة على مبتدأ محذوف، أي: الالم زائدة، وقيل: فشاذ، أو مؤول؛ فقيل

  .)3(للضرورةلى الخبر إ خالي أنت، أخرت الالملوقيل أصله 

  تقديم الخبر على المبتدأ وجوباً. ج

األصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، لكن ثمة حاالت يجب أن يتقدم فيها الخبر علـى  

  : المبتدأ، وهي

: فيدة، مخبراً عنها بظرف أو جار ومجرور، نحو قوله تعالىإذا كان المبتدأ نكرة غير م: اأحده

"$oΨ÷ƒ t$ s! uρ Ó‰ƒ Ì“ tΒ")4(وقوله ،" :#’n? tã uρ öΝÏδÌ≈|Á ö/r& ×οuθ≈t± Ïî")5( .  

كانـت   نفـإ . هم أنه صفة وأن الخبر منتظروإنما وجب تقديم الخبر هنا ألن تأخيره يو"

_y≅×" :النكرة مفيدة لم يجب تقديم خبرها، كقوله تعالى r& uρ ‘‡Κ|¡ •Β …çνy‰ΨÏã")6(   ألن النكـرة وصـفت ،

  .)7("أنه خبر ال صفة الظرف بمسمى، فكان الظاهر في

أو مضاف إلى مالزمها، نحـو  " أين زيٌد؟"أن يكون الخبر الزم الصدرية، نحو : الثانية

  ".صبيحة أي يوم سفرك"

إنمـا  : "أو معنى، نحـو " أحمدا اُعبتما لنا االّ ا"بإال لفظاً، نحو  أن يقترن المبتدأ: الثالثة

  ". عندك زيٌد

                                                 
 .148، ص1، ج ألفية ابن مالك إلىأوضع المسالك : ابن هشام) 1(

 .105، ص1وشرح ابن عقيل ، ج. 106، ص1البيت بال نسبة في شرح التصريح، ج) 2(

 .107، ص1ج التصريح على التوضيح،: األزهري) 3(

 .35آية : ق) 4(

 .7آية : البقرة) 5(

 .2آية : األنعام) 6(

 .267، ص2، ج جامع الدروس العربية: الغالييني) 7(
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ôΘ: "أن يعود ضمير متصل بالمتبدأ على بعض الخبر، كقوله تعـالى :  الرابعة r& 4’ n? tã A>θ è= è% 

!$yγ ä9$x ø% r&")1(وقول الشاعر ،:  

  

ــَأَها ــدرةٌ ُبـ ــِك قـ ــالَالً، َوَمابِـ  ِك ِإْجـ
  

  ]الطويل[                                       

 )2(ِمــلُء َعــْينٍ َحبِيُبهــا َعلــيَّ، َولكــْن
 

  .)3(ةبتَعْود الضمير على متأخر لفظاً ورلما فيه من " حبيبها ملُء عينٍ"فال يجوز 

، إذ لو قدم "عندي أنك فاضل"و صلتها، نحو " أّن"كذلك يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ 

  .)4(المبتدأ اللتبست أّن المفتوحة بالمكسورة

  حذف الخبر

: ن المبتدأ والخبر إذا علم ودّل عليه دليل، كما إذا قلت زيٌد في جوابيجوز حذف كل م

كيف عمرو؟ فزيد مبتدأ محذوف الخبر، ودنـف خبـر محـذوف    : في جواب فٌِنمن عندك؟ وَد

  .)5(، ولكن جاز فيهما الحذف لظهور المراد"زيد عندي، وعمرو دنف" :المبتدأ، والتقدير

خرجـتُ  : يكن مع القرينة ما يقوم مقام الخبر، نحووقد يحذف الخبر أيضاً جوازاً إذ لم 

  .)6(ستعمل بعدها إال جملة ابتدائيةيوالقرينة إذا المفاجأة ألنها ال فإذا السبع، أي فإذا السبع واقف 

↔Ï‘: "كالهما إذا دّل عليهما دليل، كقولـه تعـالى  والخبر وقد يحذف المبتدأ  ¯≈ ©9$# uρ z⎯ ó¡ Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ 

ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ⎯ ÏΒ ö/ ä3Í← !$|¡ ÎpΣ Èβ Î) óΟçFö; s? ö‘ $# £⎯ åκ èE£‰Ïè sù èπ sW≈n= rO 9 ßγô© r& ‘ Ï↔̄≈ ©9$# uρ óΟs9 z⎯ ôÒ Ït s†")7(والالئي لم يحضـن   :، والتقدير

  .)8(حذف المبتدأ والخبر لداللة ما قبلهما عليهما.فعدتهن ثالثة أشهر 

  

                                                 
 .24آية : محمد) 1(

 .35،ص1997، شرح يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، 3، طديوانهقيس بن الملوح، مجنون ليلى، ) 2(

 . 152- 151، ص1، جبن مالكأوضح المسالك إلى ألفية ا: ابن هشام) 3(

، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، 1،طشرح األشموني على ألفية ابن مالك: األشموني، نور الدين أبو الحسن بن محمد) 4(

 .101، ص1دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان ج

 .47، صشرح ألفية ابن مالك: ابن الناظم، أبو عبد اهللا بدر الدين بن مالك) 5(

 .144، صأسرار النحو: كمال باشاابن ) 6(

 .4آية : الطالق) 7(

 .374، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ص3، طنحو اللغة العربية: النادري، محمد أسعد) 8(



17 
 

  ويحذف الخبر وجوباً في مواضع أشهرها 

لوال ": قولككوذلك "بتدأ بعد لوال االمتناعية الشرطية، إذا كان الخبر كوناً عاماً والم: أوالً

وأما عبد اهللا فإنـه مـن   . أما لكان كذا وكذا فحديث معلق بحديث لوال. "عبد اهللا لكان كذا وكذا

، "أزيـٌد أخـوك؟  : "حديث لوال، وارتفع باالبتداء كما يرتفع باالبتداء بعد ألف االستفهام، كقولك

وكأن المبني عليه . خبر ذاذلك استخبار وه أّنغير. يه زيد أخوكوإنما رفعته على ما رفعت عل

لوال عبد اهللا كان بذلك المكـان، ولـوال   : الذي في اإلضمار كان في مكان كذا وكذا، فكأنه قال

  .)1("حين كثر استعمالهم إياه في الكالم فَِذالقتال كان في زمان كذا وكذا، ولكّن هذا ُح

: اً بمعنى زائد على الوجود وجب ذكره، إن فقد دليله، نحـو أما إذا كان الخبر كونا مقيد

، فزيد مبتدأ، وجملة سالمنا خبره، وهو كون مقيد ألن وجـود  "لوال زيد سالمنا ما سلم من القتل"

  . زيد مقيد بالمسالمة، ولذلك وجب ذكره

وجاز الوجهان وهما ذكر الخبر وحذفه، إن وجد الـدليل الـدال عليـه، ومنـه قـول      

  :)2(الشاعر

  

ــلَّ    ــُه ك ــُب من ــذيُب الْرُع ــبٍعُي  ْض
 

] الوافر[ 

 )3(ُد يمِســـكُُه لََســـاالْمـــفَلـــوال الغ
 

x8ãôϑ: "أن يكون المبتدأ نصاً في اليمين، نحو: ثانياً yès9 öΝåκ ¨ΞÎ) ’Å∀s9 öΝÍκÌE tõ3y™ tβθßγ yϑ ÷ètƒ ")4( التقدير ،

  . خبره، وال يجوز التصريح به: مبتدأ، وقسمي: فعمرك" لعمرك قسمي"

، فكل مبتدأ، "ضيعتهرجلٍ و كلُّ: "أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية، نحو: ثالثاً

ويقدر " كل رجل وضيعته مقترنان: "وقوله ضيعته معطوف على كل، والخبر محذوف، والتقدير

  . الخبر بعد واو المعية

صلح أن تكـون  أن يكون المبتدأ مصدراً، وبعده حال سّدت مسد الخبر، وهي ال ت: رابعاً

فضربي مبتـدأ،  " ضربي العبد مسيئاً: "خبراً، فيحذف الخبر وجوباً، لسّد الحال مسده، وذلك نحو

                                                 
 .129، ص2، جالكتاب: سيبويه) 1(

 .111، ص1، جالتصريح على التوضيح: األزهري) 2(

 . 14، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  ص، شرح ن رضاديوان سقط الزند: أبو العالء المعري) 3(

 .72آية : الحجر) 4(
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ضـربي  : "معمول له، ومسيئاً حال سدت مسد الخبر والخبر محذوف وجوباً، والتقـدير : والعبد

ظرف " إذا كان"والمفسر بالعبد، " كان"فمسيئاً حال من الضمير المستتر في " العبد إذا كان مسيئاً

  . زمان نائب عن الخبر

زيـد  : "أما إذا كانت الحال تصلح ألن تكون خبراً، فال يكون الخبر واجب الحذف، نحو

ثبت قائماً، وهذا الحال تصـلح أن تكـون خبـراً،    : ، فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير"قائما

فإن الحال فيه ال " لعبد مسيئاضربي ا"فال يكون الخبر واجب الحذف، بخالف " زيد قائم: "فتقول

ألن الضـرب ال  " ضربي العبد مسـيء : "تصلح أن تكون خبراً عن المبتدأ الذي قبلها، فال تقول

  .)1(يوصف بأنه مسيء

  : مسموعاً عن العرب، كقولهم هفأن يكون حذ: خامساً

ك حسـب : ، فحسب مبتدأ محذوف الخبر لداللة المعنى عليه والتقـدير "َحْسُبَك ينم الناس"

  .)2(السكوت ينم الناس

                                                 
 .113-112، صشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل) 1(

 .375، صنحو اللغة العربية: النادري، محمد أسعد) 2(
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  النعت –الصفة 

  تعريف الصفة

  الصفة والنعت في اللغة . أ

النعت والصفة مصدران بمعنى واحد، فالصفة تسمية بصرية، والنعت تسـمية كوفيـة،   

ووصفتُ الشـيء وصـفاً   . الشيء، انتعته، إذا وصفته الصفة، ونعتُّ: النعت: جاء في الصحاح

ما نعت بـه، نََعتَـُه   : تنعته بما فيه وتبالغ في وصفه، والنعت وصفك الشيء،: والنعت.)1(وصفة

النعت وصف الشيء بما فيـه  : وقال ابن األثير هجيد: والنعت من كل شيء ،وصفه: ينعتُه نعتا

نَْعتَ، والوصف يقال في : من ُحسن، وال يقال في القبح وال يقال في القبيح إال أنه يتكلف، فيقول

  .)2(الحسن والقبح

ارب، والوصف والصـفة ال يختصـان بـل    النعت خاص بما يتغير، كقائم وض: وقيل

صفات اهللا وأوصافه وال يقال نعوتـه، ولكـن   : عالم وفاضل، وعلى الثاني يقال :يشمالن، نحو

  .)3(الصفة والنعت مصدران بمعنى واحد

  : في االصطالح النحوي) النعت(الصفة 

ـ    النعت التعبير : "قال السيوطي في همع الهوامع  هبه اصـطالح الكـوفيين وربمـا قال

البصريون واألكثر عندهم الوصف والصفة، وهو تابع مكمل لمتبوعه لداللته على معنى فيـه أو  

  .)4("في متعلق به

  

وهو التابع المقصود باالشتقاق وضعاً أو تأويالً مسوقاً لتخصـيص أو  : "وقال ابن مالك

  .)5(و توكيدتعميم أو تفصيل أو مدح أو ذم أو ترحم أو إبهام أ

                                                 
 ".نعت"، باب 269، ص1،جالصحاح :الجوهري) 1(

 .99، ص2المصدر السابق، باب نعت، ج) 2(

 . 563، صنحو اللغة العربية: محمد أسعد النادري،) 3(

 .116، ص2، جهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: السيوطي) 4(

 .168، ص3، جشرح التسهيل: ابن مالك) 5(
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أمـا ابـن هشـام    . )1("النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقاً: "وقال ابن الحاجب

هو تابع مشتق أو مؤول به، يفيد تخصيص متبوعه أو توضيحه أو مدحه أو ذمـه  : "فعرفه بقوله

أو تأكيده أو الترحم عليه، ويتبعه في واحٍد من أوجه اإلعراب، ومن التعريف والتنكيـر، وفـي   

  .)2(اإلفراد التذكير، وال يكون أخص منه

  النعت الحقيقي والنعت السببي

  .ينقسم النعت من جهة معناه إلى حقيقي وسببي

، والنعـت  "المتنبي شاعٌر مجيٌد": فالنعت الحقيقي هو ما دّل على معنى في متبوعه نحو

شفقت على الطفل أ": هو ما دل على معنى في اسم بعده مرتبط بالمنعوت متعلق به، نحو يالسبب

  .)3("الميت أبوه

  : المطابقة بين النعت والمنعوت

  : مطابقة النعت الحقيقي بمنعوته: أوالً

  : يجب في النعت الحقيقي أن يتبع متبوعه في أربعة من عشرة

ـ : يجب أن يتبع المنعوت في واحٍد من أوجه اإلعراب الثالثة .1 والجـر،   بالرفع والنص

  . "العزيزة من العدوِّ اآلثم ألرَضالجيش القويُّ يحمي ا": كقولك

لنا جيشٌ عظيٌم يحمـي الـوطن   ": يتبع المنعوت في واحٍد من التعريف والتنكير، كقولك .2

 . "العربيَّ من كل عدوٍّ غاصبٍ

سـافر محمـد العاقـل وهنـٌد      ": ويتبع المنعوت في واحٍد من التذكير والتأنيث، كقولك .3

 ."المجتهدة إلى قطر عربي في رحلة قصيرة

خالـٌد رجـل كـريم،    ": فراد والتثنية والجمع، كقولـك بع المنعوت في واحٍد من اإليتو .4

 .)4("والخالدان رجالن كريمان، والخالدون رجال كرماء

                                                 
، 2، تقديم إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1،طشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي، رضي الدين) 1(

 .311س

 .432ص شرح شذور الذهب،: نصاريابن هشام األ) 2(

 .563ص نحو اللغة العربية،: النادري، محمد أسعد) 3(

 .75ص في علم النحو،: السيد، أمين علي) 4(
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مررت برجـل  : "استعمال المصدر نعتا، نحو ويكثر "ويستثنى من المطابقة النعت بالمصدر،

، ويلزم حينئـٍذ  "عدل، ونساٍء عدل عدل، وبرجلين عدل، وبرجال عدلٍ، وبامرأة عدل، وبامرأتين

على المعنى، ال على صاحبه، وهـو  اإلفراد والتذكير، والنعت به على خالف األصل؛ ألنه يدل 

مررت برجـلٍ  : ، أو على حذف مضاف، واألصل"عادل"موضع " ْعدل"إما على وضع : ؤولم

نفس المعنى مجازاً،  جعل العينبمقامه، وإما على المبالغة " عدل"وأقيم " ذي"ذي عدل، ثم حذف 

  .)1("أو ادعاًء

  لمنعوته يمطابقة النعت السبب: ثانياً

إذا كان الوصف رافعاً السم ظاهر، فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك االسم الظـاهر،  

مررت برجل قائمـٍة  ": تقول. يكون كذلكمحله ال على حسب المنعوت، كما أن الفعل الذي يحل 

: ، وال تلتفت لكون الموصوف مذكراً؛ ألنك تقـول فـي الفعـل   "األم"، فتؤنث الصفة لتأنيث "أمه

ذكر الصفة لتذكير األب وال تلتفـت  تف" مررت بامرأٍة قائمٍ أبوها: "وتقول في عكسها" قامت أمه"

  . قام أبوها: لكون الموصوف مؤنثاً، ألنك تقول في الفعل

: لك في الفعل فتقولويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعاً، كما يجب ذ

  .)2("قام آباؤهم"، و"قام أبواهما"كما تقول " برجال قائم آباؤهم"، و"مررت برجلين قائم أبواهما"

  النعت المشتق وغير المشتق

غيره، إذا كان وضعه لغرض  وأ وال فرق بين أن يكون النعت مشتقاً: "قال ابن الحاجب

مـررت  "و" مررت برجل أيِّ رجل: "ا مثلأو خصوص" ذي مال"و" تميمي: "المعنى عموما، مثل

  ".بهذا الرجل وبزيد هذا

يعني أن معنى النعت أن يكون تابعاً يدل على معنى في متبوعه، فإذا كانت داللته كذلك 

لكن لما كان األكثر في الداللة علـى  "صح وقوعه نعتاً، وال فرق بين أن يكون مشتقاً أو غيره، 

هم كثير من النحويين أن االشتقاق شرط حتى تـأولوا غيـر   المعنى في المتبوع هو المشتق، تو

: وأن جمهور النحاة اشترطوا في الوصف االشتقاق، فلذلك استضعف سـيبويه . المشتق بالمشتق

حاالً، فكأنه يشـترط فـي الوصـف ال    " ابزيٍد أسًد. "وصفا، ولم يستضعف" مررت برجل أسٍد"

                                                 
 .119، صشرح ابن عقيل: ابن عقيل) 1(

 .270-269، صشرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام) 2(
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معاً، والمصنف ال يشترطه فيهما، ويكتفي بكون والنحاة يشترطون ذلك فيهما  . الحال، االشتقاق

الوصف داالً على معنى في متبوعه، مشتقاً كـان، أو ال، وبكـون الحـال هيئـة للفاعـل أو      

  .)1(المفعول

والنعت ال يخلو من أن يرفع ضمير المنعوت أو ظاهراً من سبب المنعوت، فـإن رفـع   

: ق، والمشتق ما أخذ من المصدر، نحـو المنعوت فال يخلو من أن يكون مشتقاً أو في حكم المشت

أي " رجل أسٌد: "نحوقائم من القيام والذي في حكم المشتق ما هو في معنى ما أخذ من المصدر، 

  .)2(مال، أي صاحب مال وشجاع، ورجل ذ

  ما ينعت به 

  األشياء التي ينعت بها خمسة

  المشتق: اأحده

عنى منسوب إلى المصـدر، أي  وهو في األصل ما أخذ من لفظ المصدر للداللة على م 

الفـاعلين   مـن أسـماء  " ضـارب ك"ليـه  على حدث وصاحبه ممن قام بالفعل أو وقع ع ما دّل

المفعولين، وما كان بمعناهما، فمما هو بمعنى اسم الفاعل أمثلة المبالغـة   ومضروب من أسماء

ـ ضواسم التف" حسن"صفة المشبهة نحو وال" ابكضّر" " أفضـل "و يل المبني على فعل الفاعل نح

سـماء الزمـان والمكـان    أوخرج عن ذلك . بمعنى مقتول" قتيلك"ومما هو بمعنى اسم المفعول 

  . واآللة فال ينعت بها

  الجامد المشبه للمشتق في المعنى: الثاني

يـة، وذي بمعنـى   كاسم اإلشارة، غير المكان(وهو ما يفيد من المعنى ما يفيده المشتق  

  . مررت بزيد هذا: إلشارة ينعب بها المعارف، نحوفأسماء ا ).صاحب وأسماء النسب

وأسـماء النسـب   . مررت برجل ذي مال: ذو بمعنى صاحب ينعت بها النكرات، نحو

  .)3(مررت بالرجل الدمشقي ومررت برجل دمشقي: ينعت بها المعارف والنكرات، نحو

                                                 
 .315، ص2ج شرح كافية ابن الحاجب،: اإلستراباذي) 1(

 .143، ص1، جشرح جمل الزجاجي: بن عصفورا) 2(

 .111- 110، 2، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري)  3(
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  الجملة: الثالث

لة فعلية، وتتبع مـا قبلهـا فـي    تقع الجملة نعتا لما قبلها سواء أكانت جملة اسمية أم جم

اإلعراب، فإذا كان المنعوت مرفوعاً كانت في محل رفع، وإذا كان منصوبا كانت فـي محـل   

  . نصب، وإذا كان مجروراً كانت في محل جر

شرط في المنعوت وهو أن يكون منكرا إما لفظا ومعنـى،  : وللنعت بالجمة ثالثة شروط

θ#): "نحو à)̈? $# uρ $YΒ öθ tƒ šχθ ãèy_ öè? ÏμŠ Ïù ’ n< Î) «! ل الجنسية، كقـول  أالمعرف ب ، أو معنى ال لفظا وهو)1(" #$

  :الشاعر

  

ــبُّني    ــيم َيُس ــى اللّئ ــرُّ عل ــد أم  ولق
 

  ]الكامل[ 

ــتُ  ــتَ قل ــْيتُ ثُمَّ ــي: فََمض  )2( ال يعنين

 
جملة يسبني حيث وقعت في موضع جر نعت للئيم، وصح نعته بالجملـة  : والشاهد فيه

  . المعرف بأل الجنسية لفظة معرفة ومعناه نكرة نظراً إلى معناه، فإن

أن تكـون مشـتملة علـى ضـمير يربطهـا      : قعة نعتاً أحـدهما اوهناك شرطان في الجملة الو

  . بالموصوف، إما ملفوظ به أو مقدر

مـررت برجـلٍ   "والكذب، فال يصح في  أن تكون خبرية، أي محتملة للصدق: والثاني

  .)3(نها إنشائيةإعراب جملة اضربه نعتا؛ أل". ضربها

وإن كان ما ظاهره أنه نعت بالجمة الطلبية فيخرج عن إضمار القول ويكون المضـمر  

  :صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر، وذلك قول الشاعر

  

  

  
                                                 

 .281آية : البقرة) 1(

شرح ،وبال نسبة في 3/6 وأوضح المسالك، 2/325 وشرح الكافية، 2/111 شرح التصريحالبيت لرجل من سلول في )2(

 .411،صومغني اللبيب، 2/116 ابن عقيل

،دار إحياء الكتب العربية 1، طعلى ألفية ابن مالك حاشية الصبان على شرح األشموني: محمد بن عليالصبان، ) 3(

 .63، ص3ج
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 َحتّـــى ِإذا َجـــنَّ الظـــالُم واخـــتلطْ
 

] الرجز[ 

 )1(َجاؤوا بَِمذٍْق َهـْل َرَأْيـتَ الـذئب قـطُّ    
 

ـ  ل، صفة "ت الذئب قطهل رأي"ة فالظاهر أن جمل فة لمذق، وهي جملة طلبية، ولكـن ص

  .)2(هل رأيت الذهب قط: قول فيهجاؤوا بمذق م: لمذق، والتقديرل

  المصدر: الرابع

  : قال ابن مالك

 ونعتــــوا بمصــــدرٍ كثيــــراً  
 

 فــــراَد والتــــذكيرافــــالتزموا اإل 
 

 لصفة المشـبهة واسـم  األصل في النعت أن يكون مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول وا

وينعـت  . يل، ولكن نعتوا بالمصدر وهو اسم معنى جامد، فالنعت به على خالف األصـل ضالتف

بالمصدر كثيراً على تأويله بالمشتق، كقولهم رجل عدل، ويلتزمـون فيـه اإلفـراد والتـذكير،     

صـله  امرأة عدل، ورجالن عدل، ورجال عدل، وكأنهم قصدوا بذلك التنبيه على أن أ: فيقولون

رجل ذو عدل، وامرأة ذات عدل، ورجالن ذوا عدل ورجال ذوو عدل، فلما حـذف المضـاف   

  .)3(تركوا المضاف إليه على ما كان عليه

  : شبه الجملة: خامساً

ويقصد بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور، حيث يقعان صفة بعد االسـم النكـرة،   

هـذه  : جر حسب موقع المنعوت، نحـو  ة في محل رفع او نصب اولكالجم"وتكون شبه الجملة 

  .)4("طائرة فوق السحاب، وقابلت طالبا من المدرسة، وتمسكت بضيوف من المغرب

  تقسيم األسماء بالنسبة إلى النعت 

  : وقد قسمت األسماء في الوصف على أربعة أقسام، وهي

                                                 
، 2/112 وشرح التصريح، 2/325 وشرح الكافية،3/173 وشرح التسهيل،8/ 3 أوضح المسالكالبيت للعجاج في )1(

 .2/118وبال نسبة في شرح ابن عقيل 

 وشرح الكافية،. 112، ص2، جشرح التصريحينظر . 117، ص2، ججمع الجوامع الهوامع شرح همع: السيوطي) 2(

 .325، ص2ج

 .194ص شرح ألفية ابن مالك،: ابن الناظم)  3(

 .379، دار البشير للطباعة والنشر، ص1، طالنحو الشافي: مغالسة، محمود حسني) 4(
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كل اسم قسم ال ينعت وال ينعت به وهو اسم الشرط، واسم االستفهام، والمضمر، و: أوالً

  . متوغل في البناء، وهو ما ليس بمعرب في األصل ما عدا األسماء الموصولة وأسماء اإلشارة

: من قـولهم " نائع"و" ليطان: "قسم ينعت به وال ينعت، وهو ما يستعمل تابعاً، نحو: ثانياً

  . شيطان ليطان، وجائع نائع، وهي محفوظة ويقاس عليها

العلم، وما كان من األسماء ليس بمشـتق، وال فـي    قسم ينعت وال ينعت به وهو: ثالثاً

  . ثوب وحائط وما أشبه ذلك: حكمه، نحو

  . )1(قسم ينعت وينعت به وهو ما بقي من األسماء: رابعاً

  تعدد النعت

، ولغير واحـد،  حو استشرت رجالً ذكياً مخلصاً أميناًنالنعوت لمنعوت واحد،  دقد تتعد

  : وهو ضربان

زارنـي صـديقان   : "عوت مثنى أو مجموعاً من غير تفريق، نحوأن يكون المن: أحدهما

  ". عزيزان

أن يكون مفرقاً وتفريقه إما لكون التثنية والجمع ال يتأتيان فيه، فيقـوم العطـف   : الثاني

يق واتحـد  مقامهما، وإما لتعدد عامل المنعوت، فإن كان المنعوت مثنى أو مجموعاً من غير تفر

جاءني رجالن فاضـالن  : لجمع عن تفريقه بالعطف، نحواالتثنية وب يمعنى النعت ولفظه استغن

  . ورجال فضالء

وإن اختلف معنى النعت ولفظه كالعاقل والكريم، أو لفظه دون معناه كالذاهب والمنطلق، 

الضـرب فـي   أو معناه دون لفظه كالضارب من الضرب بالعصا ونحوها من الضارب مـن  

  :نحو قول الشاعر. )2(يهما بالعطفب التفريق فجاألرض، أي السير فيها و

  

ــزينٍ     ــلٍ ح ــا َرُج ــا ُبك ــتُ َوم  َبكَْي
 

] الوافر[ 

 )3(علـــى َرْبعـــينِ مســـلوبٍ وبـــالِ
 

                                                 
 . 205، ص3، جاألشباه والنظائر في النحو: السيوطي، جالل الدين) 1(

 .114، ص2، جشرح لتصريح على التوضيح: األزهري) 2(

 .431، ص1ج الكتاب،وهو لرجل من باهلة في . 114، ص2، جشرح التصريح على التوضيحالبيت بال نسبة في )3(
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مـررت  : قولـك أحدهما على اآلخر بالواو، ومثله فمسلوب وبال نعتان لربعين وعطف 

لك تعـين  جاء التفريق بين الصفات بالواو ألن الصفات مختلفة، لذ . برجال شاعر وكاتب وفقيه

  . التفريق فيما بينها

مررت بهذين الطويل والقصير : ويستثنى نعت اإلشارة فال يتأتى فيه التفريق وال يجوز

على النعت؛ ألن نعت اإلشارة ال يكون إال طبقها في اللفظ ألنهم جعلوا التطـابق فـي الجامـد    

  .)1(عوضا عن الضمير وحمل المشتق عليه

المنعوت بالنسبة إلى العامل، فإما أن يكون العامل واحداً أو  ت مع تفريقوأما إذا تعددت النع

  : متعدداً، فإن كان العامل واحداً ففيه ثالث صور

أي نسبة العامل إلى المتعدد بـأن تكـون جهـة الفاعليـة أو     (أن يتحد العامل والنسبة  .1

، وهـذه  فاز محمٌد وعلي السابقان، ورأيت شاباً وطفالً وشيخاً سابحين: ، نحو)المفعولية

  . والقطع اإلتباعيجوز فيها 

زار محمد عليا : أن يختلف العمل وتختلف نسبة العامل إلى التعدد من جهة المعنى، نحو .2

 . الكريمان، ويجب فيه القطع

خاصم محمد عليـاً الكريمـان،   : أن يختلف العمل وتتحدد النسبة من جهة المعنى، نحو .3

تبـع غلـب   أعند غيـرهم، فقيـل إذا    عاإلتبافالقطع واجب عند البصريين، وجائز هو 

 . المرفوع، وقيل يجوز إتباع أيهما شئت، ألن كالً منهما مخاصم ومخاصم

سـواء  (وإذا كان العامل متعدداً، فإن اتحد العامالن معنى وعمالً، جاز االتباع مطلقـا  "

محمد جاء : نحو ")ينو خبري مبتدأين أو منصوبين أو مخفوضكان المتبوعان مرفوعي فعلين، أأ

ق إلى يسوالشاعرين، وسقت النفع إلى محمٍد وأتى علي الكريمان، ورأيت محمداً وأبصرت عليا 

  .)2(علي الكاتبين، وجاز القطع أيضاً

وإن اختلف العامالن في المعنى والعمل، أو في أحدهما امتنع االتباع ووجب القطع عن 

جاء محمد ورأيـت  ": ار فعل، نحوالمتبوع، إما بالرفع على إضمار مبتدأ، أو بالنصب على إضم

  ."عليا الفاضالن أو الفاضلين

                                                 
 .114، ص2، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 1(

 .92- 91، ص3، مطبعة العلوم، جالكامل في النحو والصرف: صفوت، أحمد زكي)  2(
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وموجـٌع عليـا    اًومضى محمد الكريمان أو الكريمين، وهذا مـؤلم محمـد   عليوجاء 

الظريفان أو الظريفين، وال يجوز في ذلك االتباع، ألنه يؤدي إلى تسليط عاملين مختلفي المعنى 

  .)1(أو العمل على معمول واحد

  طع الصفة رفعاً ونصباً ق –قطع النعت 

مبتدأ، أو ينصب على إضمار فعل، فيرفع على إضمار  يجوز قطع النعت عن المنعوت،

وجواز القطع في النعت . تقول قصدت إلى محمد الكريُم أو الكريَم أي هو الكريُم أو أمدح الكريم

#: "بشرط أال يكون للتأكيد، نحو sŒ Î* sù y‡ Ï çΡ ’Îû Í‘θÁ9$# ×π y‚ øtΡ ×οy‰Ïn≡ uρ ")2(  ألنه يكون قطعاً للشيء عمـا ،

والشـرط   ذلك نص في معنى الصفة دال عليـه،  هو متصل به معنى، ألن الموصوف في مثل

اآلخر أن يعلم السامع من اتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم، ألنـه إن لـم يعلـم،    

، وكذلك إذا وصفت بوصف فالمنعوت محتاج إلى ذلك النعت ليبينه ويميزه، وال قطع مع الحاجة

ال يعرفه المخاطب، لكن ذلك الوصف يستلزم وصفاً آخر، فلك القطع في ذلك الثـاني الـالزم،   

  .)3(مررت بالرجل العالم المبجل، فإن العلم في األغلب مستلزم للتبجيل: نحو

 تباعها كلهـا وقطعهـا كلهـا   إواحد فإن تعين مسماه بدونها جاز لوإذا تكررت النعوت 

، وذلـك  )4(اع بشرط تقديم النعت المتبع على النعت المقطوعبتبينهما أي بين القطع واإل والجمع

  :كقول الشاعر

  

ــدْن ــمُ  ال َيْبُعـ ــذين ُهـ ــومي الـ  قَـ

 النــــازليَن بكــــلِّ ُمعتَــــركٍ  
 

] الكامل[ 

ــ ــمُّ الُسـ ــةُ الُْعـ ــُزداِة وآفـ  )5(رُِجـ

ــد اُألَزرِ ــوَن معاقــــ  والطيبــــ
 

                                                 
 .93، ص2، جالكامل في النحو والصرف: صفوت، أحمد زكي) 1(

 .13آية : الحافة) 2(

 .344-343، ص2، جشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي) 3(

 .116، ص2، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 4(

 .39بيروت ص - صادر أبي عمرو بن العالء، تحقيق واضح الصمد، دار: ، روايةديوانهاالخرنق بنت بدر، )5(
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ا ونصبهم ا،أو على القطع بأضمارهم تباع لقومي،إلن على ايفيجوز رفع النازلين والطيب

 نصب الثانيو "هم"على اإلتباع أو على القطع بإضمار  إضمار أمدح، ورفع األول، بعلى القطع

  . "أمدح"على المدح بإضمار 

ال يكون النعت الثاني أيضاً أه بنعت آخر مبين، وإذا كان المنعوت نكرة فالشرط سبقأما 

ال قطع  صها، لم يجز القطع، إذإذا احتاجت النكرة إلى ألف نعت لتخصي لمجرد التخصيص، ألنه

  :، كقول الشاعر)1(مع الحاجة

  

َوَيــــْأوي إلــــى ِنْســــوٍة ُعطَّــــلٍ 
  

] المتقارب[ 

ــعالي  ــل الس ــيَع مث ــْعثاً مراض  )2(وشُ
 

، ويجوز فيمـا  اإلتباع، أن نعوت النكرة يجب في أولها "نسوة عطل وشعثا"والشاهد فيه 

  . واإلتباعلقطع عداه ا

ويجب أن يخالف النعت المقطوع، إذا كان لمجرد المدح أو الذم أو الترحم، منعوته، فإذا 

çμ…: "كان مرفوعاً وجب أن يكون النعت المقطوع منصوبا على أنه مفعول به، كقوله تعالى è? r& tøΒ $# uρ 

s' s!$£ϑ ym É= sÜys ø9$# ")3(عت المقطوع مرفوعاً على أنه ، وإن كان المنعوت منصوباً وجب أن يكون الن

  . "الكسوُل رأيت التلميذَ": خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، مثل

أما إذا كان الصفة متممة معنى الموصوف بحيث ال يتضح إال بها لم يجز قطعه عنهـا،  

  .)4(بالتجارة ، إن لم يعرف إال"التاجرِ مررت بسليمٍ: "مثل

الذم أو الترحم جاز ذكر العام وهو المبتـدأ أو  النعت المقطوع لغير المدح أو  توإذا كان

  .)5(، أي هو التاجر، أو أعني التاجر، وجاز إضماره"مررت بزيد التاجر: "الفعل، نحو

                                                 
 .344، ص2، جشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي) 1(

 .2/344وشرح الكافية، . 3/180 الهذلي في شرح التسهيلالبيت ألمية بن أبي عائد ) 2(

 .4آية : المسد) 3(

 .187، صالكامل في النحو والصرف واإلعراب: قبش، أحمد) 4(

 .322، ص1، جنحوالعمدة في ال: مسعد، عبد المنعم فايز) 5(
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  ) إما(و) ال(وقوع النعت بعد 

إلفادة شـك أو تنويـع أو نحوهمـا فيجـب     " ال"أو  " إما"ويلي النعت : "قال السيوطي

مررت برجـل  : "، ونحو)1("مررت برجلٍ إما صالحٍ وإما طالح": نحوتكرارهما مقرونين بالواو، 

  ".ال كريمٍ وال شجاع

  الترتيب بين النعوت المتعددة

إذا كانت النعوت المتعددة مفردة جاز تقديم بعضها على بعض من غير ترتيب محتـوم،  

 ، وأقبل رجـلٌ "البهيُّ ُرِطالَع الناضُر راقني الورُد: "وكذلك إن كانت جمالً، أو أشباه جمل؛ نحو

  . ، وأبصرت رجالً في سيارة على أريكةباسٌم غرُهث، متهلٌل وجهٌه

 أما إذا اختلفت أنواعها فاألغلب تقديم المفرد على شبه الجملة، وشبه الجملة على الجملة،

تقدم الجملة أيضاً على غيرهـا،  توقد  ".، يشكو ما أصابهوٌر حزيٌن، على شجرٍةفهذا عص: "نحو

#": كقوله تعالى x‹≈yδuρ ë=≈tGÏ. çμ≈ oΨø9t“Ρ r& Ô8 u‘$t6 ãΒ ")2(،    وهذا النوع من التقديم جائز ويجوز القيـاس عليهـا

  .)3(لوروده في أبلغ الكالم، وهو القرآن الكريم

  حذف النعت والمنعوت

: قال ابن مالـك . يجوز حذف كل من النعت والمنعوت إذا كان في الكالم ما يدل عليهما

ونعت بغير ظرف وجملة، أو بأحـدهما بشـرط   " وت كثيراً إن علم جنسهيقام النعت مقام المنع"

كون المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن أو في، وإن لم يكن كذلك لم يقم الظرف والجملـة  

  .)4(مقامة إال في شعر

  ) الموصوف(حذف المنعوت . أ

öΛ: "يكثر حذف الموصوف إن علم ولم يوصف بظرف أو جملـة، كقولـه تعـالى    èεy‰ΨÏã uρ 

ßN≡ u ÅÇ≈ s% Å∃ö ©Ü9$# ×⎦⎫Ïã ")5(   فإن وصف بأحدهما جاز كثيراً بالشرط المذكور، لكن ال كـاألول فـي ،

                                                 
 .120، ص2، جهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: السيوطي) 1(

 .192آية : األنعام) 2(

 .496، ص3، جالنحو الوافي: حسن، عباس) 3(

 .183،ـ ص3، جشرح التسهيل: ابن مالك) 4(

 .48آية : الصافات) 5(
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فرد الذي هو الموصوف، ممخالفة للالكثرة، ألن القائم مقام الشيء ينبغي أن يكون مثله، والجملة 

  .وكذا الظرف والجار والمجرور لكونهما مقدرين بالجملة

هما، بشرط أن يكون الموصوف بعض ما قبله المجرور بــ  وفوإنما يكثر حذف موص

tΒ$: "، قال تعالى"في"أو " من" uρ !$̈Ζ ÏΒ ωÎ) …çμ s9 ÓΘ$s)tΒ ×Πθè= ÷è¨Β ")1(ـ : ،أي ه مقـام  ما من مالئكتنا إال ملك ل

  :معلوم، ومنه قول الشاعر

  

 ومـــا الـــدهُر إال تارتـــانِ فمنْهمـــا
 

] الطويل[ 

ـ      )2(َدُحأموتُ وُأخْـرى ابتغـي العـيشَ أكْ
 

  . أي منها تارة أموت فيها، والشاهد فيه حذف الموصوف

  ) الصفة(حذف النعت . ب

'ä‹è{ù: "أما النعت فال يحسن حذفه إال إذا قويت داللة الحال عليه، وذلك كقوله تعالى tƒ ¨≅ ä. 

>π uΖŠ Ïy™ $Y7óÁ xî ")3(يأخذ كل سفينة صالحة غصبا: ، والتقدير)4(.  

  :ومن قول الشاعر

  

أســــيلِة الخــــّدين بكــــرٍ    َوُربَّ
  

] الوافر[ 

 )5(ُمهفهفـــٍة لهـــا فـــرٌع وجيـــُد
 

وهي مـدح الفتـاة    قرينة، والشاهد فيه حذف الصفة لوجود الطويٌل وجيٌد ٌمأي فرٌع فاح

  . بالجمال

فاألصل بالنعت أال يحذف ألنه جيء به في األصل لفائدة إزالة االشتراك والعموم فحذفه 

  .)6(عكس المقصود

  النعت والمنعوت معاً حذف. ج

                                                 
 .164آية : الصافات) 1(
 . 2/371، والدرر اللوامع. 3/183 وشرح التسهيل .2/341، شرح الكافيةالبيت لتميم من مقبل، في ) 2(
 .79آية : الكهف) 3(
 . دار الشروق العربي، بيروت. 249، ص2، ج3، طالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي، محمد) 4(
 .3/184 وشرح التسهيل. 2/199، شرح التصريحالبيت للمرقش األكبر في ) 5(
 .120، ص2، جشرح جمع الجوامعهمع الهوامع : السيوطي) 6(
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وقد يحذف النعت والمنعوت معا إذا قامت القرينة الدالة عليهما، كقوله تعالى في األشقى 

ΝèO Ÿω ßNθßϑ§: "الذي يدخل النار tƒ $pκÏù Ÿωuρ 4©zøt s† "1(ال يحيا حياة نافعة: ، أي(.  

                                                 
 .496، ص3، جالنحو الوافي: حسن، عباس) 1(
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  الــالح

  تعريف الحال 

  الحال في اللغة. أ

عـام،  ل الْو، فالَحرٍْووالالم أصل واحد، وهو تحرٌك في َدالحاء والواو : "قال ابن فارس

أنـا  وأحولـت  . أتى عليها الحـول : الدار وأحالت وأْحَولت حالِتول ويدور، ويقال ُحوذلك أن َي

  .)1(والًقمت به ْحأ أي بالمكان وأحلْت

والحال كينة اإلنسان وما هو عليه من خير أو شر، والحال ما يختص به : وقال الزبيدي

نسان وغيره من األمور المتغيرة في نفسه وبدنه وقنيته، الحال يستعمل في اللغة للصفة التـي  اإل

عليها الموصوف، وفي تعاريف أهل المنطق لكيفية سريعة الزوال، نحو حرارة وبرودة ورطوبة 

بـالمفعول بـه،    ويبوسة عارضة، والحال أيضاً الوقت الذي أنت فيه، وشبه النحويـون الحـال  

نها فضلة مثله جاءت بعد مضي الجملة، ولها بالظرف شبه خـاص مـن   إه من حيث وشبهها ب

نهاية الماضي وبداية  ةًحيث إنها مفعول فيها، ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول، والحال لغ

  .)2(المستقبل

  الحال في االصطالح النحوي

  : ذكر النحاة تعريفات متعددة للحال، منها

، وقـال  )3(ل هو االسم المنصوب المفّسر لما أنبهم مـن الهيئـات  الحا: قال ابن آجروم

الحال هو فضلة دالة على هيئة صاحبه ونصبه نصب المفعول به أو المشتبه بـه أو  : السيوطي

الظرف، ويغلب انتقاله إال في مؤكده وقيل يشترط لزومه وانتقال غيره، واشتقاقه ويغني وصـفه  

  .)4(سعر أو مفاعلةأو تقدير مضاف قبله أو داللته على 

                                                 
 .121، ص2، تحقيق عبد السالم هارون، دار الفكر، بيروت، جمعجم مقاييس اللغة: ابن فارس، أبو الحسين) 1(

 .295، ص7، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي،  جتاج العروس: الزبيدي، محمد مرتضى) 2(

،  شرح محمد بن صالح العثيمين، شرح اآلجرومية: وم، أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن داود الصنهاجيابن آجر) 3(

 .319مكتبة األنصار للنشر والتوزيع، ص

 .236، ص1ج همع الهوامع،: السيوطي) 4(
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: الحال ما يبين هيئة الفاعل والمفعول بـه لفظـاً أو معنـى، نحـو    : "وقال ابن الحاجب

  . )1("، وزيٌد في الدار قائماً، وهذا زيد قائماً"ضربت زيداً قائماً"

هو ما دل على هيئة وصاحبها متضمناً ما فيـه معنـى   : "أما ابن مالك فعرف الحال بقوله

  .)2(ء زائدةباعمدة، وحقه النصب، وقد يجر بغير تابع وال " في"

  عامل الحال وصاحبها

وليس من الضروري . يقصد بعامل الحال الحدث الذي تأتي الحال لبيان هيئة مشترك فيه

  .)3(أن يكون هذا الحدث ممثالً على شكل فعل، وإن كان هذا هو األصل

جاء قائمـاً  "، و"جاء زيٌد قائما: "وإذا كان عامل الحال فعال جاز تقديم الحال عليه، فتقول"

ت يجوز تقـديم  كل ذلك جائز لتصرف الفعل، وكذلك ما أشبهه من الصفا" قائما جاء زيٌد"، و"زيٌد

قائما زيٌد ضـارب  "، و"زيٌد ضارٌب عمًرا قائما: "إذا كان عامالً فيها، فتقول على صاحبهاالحال 

إذا كـان   أمـا . حكم الجميع شيء واحد وكذلك اسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل" عمًرا

، فمقيمـاً حـال   "فيها زيٌد مقيما": قولتفعل لم يجز تقديمها على العامل، فالعامل في الحال معنى 

  .)4(ل الذي هو استقرفعالجار والمجرور لنيابته عن ال والعامل فيها "فيها"في  من المضمر

  صاحب الحال

ا مخبراً عنه أشبه بالمبتدأ فلم يجـز مجـيء   لما كانت الحال خبراً في المعنى  وصاحبه

عليـه مائـة   : "الحال من النكرة غالباً إال بمسوغ من مسوغات االتبداء به ومن النـادر قـولهم  

، واألصل في صاحب الحال التعريف، ويقع نكرة بمسوغ، كأن يتقدم عليه الحال، كقول )5("بيضاً

  :الشاعر

  

                                                 
 .46، ص2، جشرح كافية ابن الحاجب: االستراباذي) 1(

 .239، ص2، جشرح التسهيل: ابن مالك) 2(

 .172، ص2، جالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: نطاكي، محمداأل)  3(

 .55، ص2، جشرح المفصل: ابن يعيش) 4(

 .240، ص1، جهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: السيوطي) 5(
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ــلٌ  ــا طَلَـــ ــةَ ُموِحشـــ  ِلمّيـــ
 

] رمجزوء الواف[ 

ــلٌ  ــه ِخلَـــ ــوُح كأنَّـــ  )1(َيلـــ
 

  :أو يكون مخصوصاً إما بوصف، كقول الشاعر

  

ــهُ  ــتَجْبتَ لَ ــاً واْس ــا ربِّ نُوح ــتَ ي  نَجَّْي
 

] البسيط[ 

 )2(خرِ فـي الـيمِّ مشـحونا   في فُلُـٍك َمـا  
 

þ’Îû Ïπ: "أو يكون مخصوصاً باإلضافة، نحو قوله تعالى yèt/ ö‘r& 5Θ$−ƒ r& [™!# uθy™ ")3( ،نفي، أو مسبوقا ب

tΒ$!: "نحو قوله تعالى uρ $uΖ õ3n= ÷δr& ⎯ ÏΒ >π tƒ ös% ωÎ) $oλm; uρ Ò>$tGÏ. ×Πθè= ÷è¨Β ")4( هي نحو قول الشاعرن، أو:  

  

ــركنَْنال ــاَمِ  يـ ــٌد إلـــى اإلْحجـ  َأَحـ
 

] الكامل[ 

 )5(َيـــوَم الـــَوغَى ُمتَخِّوفـــا ِلِحمـــاَمِ
 

  :، كقول الشاعر)6(أو استفهام

  

 َباقيـا فَتَـرىَ   َيا َصاحِ َهـْل ُحـمَّ َعـْيشٌ   
 

] البسيط[ 

ــذَْر فــي   )7(ْبعاِدهــا األَمــالإِلنَفِْســَك الُع
 

                                                 
 .375، ص1، جشرح التصريح على التوضيحالبيت لكثير عزة في ) 1(

 .274، ص1ج ،األشموني وشرح .84، ص2، جأوضح المسالكالبيت بال نسبة في ) 2(

 .10آية : فصلت) 3(

 .4آية : الحجر) 4(

 .171بيروت، ص -نايف محمود معروف، دار المسيرة: ، جمعه1،ط ديوان الخوارجالبيت لقطري بن الفجاءة في ) 5(

 .87- 82، ص2، جأوضح المسالك: ابن هشام األنصاري) 6(

 .240، ص1ج، هوامعوهمع ال، 87، ص2ج أوضح المسالكالبيت بال نسبة في ) 7(
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  ترتيب الحال مع صاحبها

نسبة الحال إلى صاحبها نسبة الخبر من المبتدأ، فاألصل تأخير الحال وتقديم صـاحبها  

ن ثابتاً كما أن األصل تأخير الخبر وتقديم المبتدأ، وجواز مخالفة األصل ثابت في الحال، كما كا

  . في الخبر، ما لم يعرض موجب للبقاء على األصل أو الخروج عنه

فمما يوجب البقاء على األصل اإلضافة إلى صاحب الحال مع كون اإلضافة مخصصة، 

ن صاحب الحـال بـإال،   ومما يوجب الخروج عن األصل اقترا". عرفت قيام زيد مسرعاً: "نحو

، أضمر ناصب الحال بعد "ما قام إال زيد مسرعا"د نحو، ، فإن ور"إال مسرعاً زيٌد ما قام: "نحو

  . صاحبها

وراً بإضافة محضة لم يجز تقديم الحال عليه بإجمـاع، ألن  رب الحال مجحوإذا كان صا

نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول، فإن كانت اإلضافة غير محضـة  

اإلضافة في نيـة   ، ألن"ب السويق ملتوتا اآلنهذا شار: "جاز تقديم الحال على المضاف، كقولك

  .)1(بها ّداالنفصال وال يعت

  ترتيب الحال مع عاملها

األصل في الحال أن تتأخر عن عاملها، وقد تتقدم عليه جوازاً إذا لم يمنع ذلـك مـانع،   

  ". راكباً جاء زيٌد: "نحو

  : وتتقدم الحال على عاملها وجوباً في ثالثة مواضع

  ".كيف رأيت زيداً؟: "اسماً من أسماء الصدارة، نحو أن تكون الحال  -أ 

قديم إحدى الحالين، وهـي حـال   أن يكون عاملها اسم تفضيل عامالً في حالين فيجب ت  - ب 

 ". زيد ماشياً أسرع من خالد راكباً: "ل، نحوضالمف

في حالين يـراد تشـبيه صـاحب    أن يكون عاملها هو معنى التشبيه، وأن يكون عامالً   - ج 

زيـد  : "ب أخراهما، فعند ذلك يجب تقديم حال المشبه على العامل، نحـو أوالهما بصاح

 .)2("راكباً كخالد ماشيا

                                                 
 .251، ص2، جشرح التسهيل: ابن مالك) 1(

 .175، ص2، جالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي) 2(
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  : باً في أحد عشر موضعاًووتتأخر الحال عن عاملها وج

  ". !الحكيَم متكلّماً أحسَنما "و". ساكتاً ِنْعَم الِمْهذاُر: "أن يكون العامل فيها فعالً جامداً، نحو .1

 ". مسرعاً نزالِ: "عل، نحوأن يكون العامل اسم ف .2

يسرني اغترابك طالباً : "أن يكون مصدراً يصح تقديره بالفعل والحرف المصدري، نحو .3

 ". مللباً للعاط غترَبتيسرني أن : "قولحيث يصح أن ت". للعلم

 ". مجتهداً هو العامُل خالٌد: "أن يكون صلة ألْل، نحو .4

 ".جتهداًميسرني أن تعمل : "أن يكون صلة لحرف مصدري، نحو .5

 ". معتمالً ألصبُر: "أن يكون مقروناً بالم االبتداء، نحو .6

 .)1("مجتهداً ألثابرّن: "أن يكون مقروناً بالم القسم، نحو .7

 .)2("هذا علي مقبال: "أن يكون كلمة فيها معنى الفعل دون أحرفه، نحو .8

حـالين،   ، إال إذا كان عامالً فـي "علي أفصح القوم خطيباً: "أن يكون اسم تفضيل، نحو .9

 . ، فجيب تقديم حال المفضل على عامله"منه ساكتاً العصفور مغرداً خيٌر: "نحو

 ".العدوُّ مدبراً، فتبسم الصديق ضاحكاً ولّى: "الحال مؤكدة لعاملها، نحو أن تكون .10

 .)3("جئت والشمس طالعة: "أن تكون جملة الحال مقترنة بالواو، نحو .11

  ... حذف عامل الحال

وأكثر ما يكـون فـي   . حال أن يذكر، ويجوز حذفه لقرينة تدل عليهاألصل في عامل ال

، أي سـر راشـداً   "راشداً مهدياً: "جمل الحوار، ويجوز حذفه لقيام قرينة حالية، كقولك للمسافر

  . بقرينة حال المخاطب. مهدياً

                                                 
 .95، ص3ج جامع الدروس العربية،: الغالييني) 1(

 .التنبيه أو اإلشارة: معنى الفعل هنا) 2(

 .91- 90، ص3، ججامع الدروس العربية: الغالييني) 3(
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بقرينة السؤال، . كيف جئت؟ أي جئت راكباً: لمن يقول" راكباً: "الية، كقولكمققرينة  أو

=Ü: "ومنه قوله تعالى |¡ øt s†r& ß⎯≈|¡Ρ M} $# ⎯ ©9r& yì yϑ øg ªΥ …çμ tΒ$sàÏã ∩⊂∪ 4’ n? t/ t⎦⎪Í‘ Ï‰≈s%")1( .أي نجمعها قادرين)2(.  

أي الحال المؤكدة مطلقـاً، هـي   " المؤكدة"ويجب حذف عامل الحال في بعض األحوال 

قيد للعامـل بخـالف   : لةوالمتنق. التي ال تنتقل من صاحبها ما دام موجوداً غالباً بخالف المتنقلة

  .)3(تنتقل عن األب في غالب األمرال فإن العطوفية " زيٌد أبوك عطوفاً"المؤكدة، مثل 

أن تبين الحال ازدياد ثمن أو غيره : ومن المواضع التي يحذف فيها عامل الحال وجوباً

خذاً آن صاعداً، أي أي ذهب الثم" اًدبعته درهما فصاع: "شيئاً فشيئاً، مقروناً بالفاء أو ثّم، كقولك

  ". ضربي العبد مسيئاً: "في ازدياد، ومنها ما وقع الحال فيه نائباً عن خبر، نحو

أي الحـال التـي   -ومنها أسماء جامدة، متضمنة توبيخاً على ما ال ينبغي من التقلب في الحال 

ـ أتميميـاً مـرةً وق  : "يضاً، كقولهممع همزة استفهام وبدونها أ -يكون عليها إلنسان اً مـرة  ييس

  .)4("أخرى

  ) أحكامها... (أوصاف الحال 

  : للحال أربعة أوصاف

أن تكون متنقلة ال ثابتة، وهو األصل فيها ألنها مأخوذة مـن التحـول،   : الوصف األول

متنقلة واالنتقال غالـب  : ولزومه إلى قمسينوهو التنقل، والمراد أنها تقسم باعتبار انتقال معناها 

وثابتـة، وذلـك   . أال ترى أن الضحك يزايل زيداً ويفارقه. زيٌد ضاحكاً جاء: فيها ال الزم، نحو

أن تكون مؤكدة لمضمون جملة قبلهـا،  : قليل فيها، حيث تقع وصفاً ثابتاً في ثالث مسائل، أحدها

tΠ: "أو لعاملها، نحو. زيٌد أبوك عطوفاً: نحو öθtƒ uρ ß] yèö/ é& $|‹ym ")5( .  أو لصـاحبها نحـو" :z⎯ tΒ Uψ ⎯ tΒ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# öΝßγ = à2 $·èŠ ÏΗ sd")6( .  

                                                 
 .4- 3آية : قيامةال) 1(

 .395، ص1ج شرح كافية ابن الحاجب،: الجامي) 2(

 .395، ص1المصدر السابق، ح) 3(

 .85، ص2، جشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي) 4(

 .33آية : مريم) 5(

 .99آية : يونس) 6(
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وثه أو تجدد صـفة لـه،   أن يدل عاملها على تجدد ذات صاحبها وحد: والمسألة الثانية

 وأطـول حـال  الزرافة  مندل ب، فيديها "من رجيليها يديها أطوَل ةَفهللا الزراخلق ا:"فاألول نحو

لحال خلق وهو يدل على مالزمة من يديها ومن رجليها متعلق بأطول ألنه اسم تفضيل، وعامل ا

%uθèδuρ ü“Ï: "نحو: والثاني. تجرد المخلوق ©!$# tΑt“Ρ r& ãΝà6 øŠs9Î) |=≈ tGÅ3ø9$# Wξ¢Á x ãΒ")1(نزال ، فالكتاب قديم واإل

  . حادث

y‰Îγ: "، نحو قوله تعـالى )2(أن يكون مرجعها إلى السماع: والمسألة الثالثة x© ª! $# … çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈ s9Î) 

ωÎ) uθèδ èπ s3Í×̄≈n= yϑ ø9$# uρ (#θ ä9'ρ é& uρ ÉΟù= Ïèø9$# $Jϑ Í← !$s% ÅÝó¡ É) ø9$$Î/")3(.  

أن تكون مشتقة ال جامدة، وذلك غالب ال الزم، كجاء زيٌد ضاحكاً، فإن : الوصف الثاني

  : ؤولة بمشتق في ثالث مسائلوتقع جامدة م–ضاحكاً مشتق من الضحك 

من زيد، وهي حال جامـدة  فأسد حال ". كّر زيد أسداً: "أن تدل على تشبيه، نحو: أحدها

  . مؤولة بمشتق فأسد مؤول بشجاع، أي شجاعاً

، فيداً حال من الفاعل "بيد اًالبرُّ بعته يد: "أن يدل على مفاعلة من الجانبين، نحو: والثانية

  . والمفعول، ومعنى المفاعلة فيه أي متقابضين

  .)4( "ادخلوا رجالً رجالً: "أن تدل على ترتيب، نحو: والمسألة الثالثة

  : وتقع الحال جامدة غير مؤولة بمشتق في سبع مسائل، وهي

Ÿ≅̈Vyϑ: "نحو قوله تعالى ،أن تكون موصوفة tF sù $yγs9 # Z|³o0 $wƒ Èθy™ ")5( . أو.وتسمى حاالً موطئـة 

≈ΝtGsù àM§: "أو دالة على عدد، نحـو قولـه تعـالى   ". ا بكذامّد بعتُه: "دالة على سعر، نحو s)‹ ÏΒ ÿ⎯ Ïμ În/u‘ 

š∅Š Ïèt/ ö‘ r& \' s# ø‹s9")6(أو أن "باًطَا أطيب منه ُرسْرهذا ُب: "يل، نحوضفيه تف ا، أو أن تكون واقعة طوًر ،

                                                 
 .114آية : األنعام) 1(

 .368، ص1، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 2(

 .18آية  :آل عمران) 3(

 .371-370، ص1، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 4(

 .17آية : مريم) 5(

 ,142آية : األعراف) 6(



39 
 

أو ". هذا حديدك خاتمـاً " :أو فرعا لصاحبها، نحو". هذا مالك ذهبا: "تكون نوعاً لصاحبها، نحو

™ß‰ß∨ó: "تعالى قوله ،  نحو)1(أصالً له r& u™ ô⎯ yϑ Ï9 |M ø)n= yz $YΖŠ ÏÛ ")2(.  

أن تكون نكرة ال معرفة، وذلـك الزم؛ ألن الغالـب كونهـا    : من أوصال الحاللوصف الثالث ا

مشتقة وصاحبها معرفة فالتزم تنكيرها لئال يتوهم كونها نعتاً إذا كان صاحبها منصـوباً وحمـل   

لت بالنكرة محافظة على ما اسـتقر لهـا مـن لـزوم     غيره عليه، فإن وردت بلفظ المعرفة أوِّ

  .)3(التنكير

لها بنكرة، فمن شذوذها وتأّووقد تجيء الحال معرفة باأللف والالم أو باإلضافة، فيحكم ب

دخلوا واحداً : "، أي مرتبين،جرى على قولك"دخلوا األول فاألول: "ف باأللف والالم قولهمالمعّر

  . أي جميعاً، وأرسلها العراك أي معتركة الغفيَر ماَءجومنه جاؤوا ال .)4("فواحداً

، والمعنى رجـع  "وحده جلَس"و ،"على بدئه هعوَد رجَع: "معرف باإلضافة قولهمومن ال

 تبددينأي م" تفرقوا أيدي سبأ: "ومن المعرف باإلضافة مؤوالً بنكرة قولهم. عائداً وجلس منفرداً

هم جاء القـوم ثالثـتَ  : "زتبدداً، ومن وقوع المعرف باإلضافة حاالً لتأوله بنكرة قول أهل الحجا

والنصب عند أهل الحجاز على تقدير جميعاً، ورفعه التميمون توكيـداً علـى تقـدير    " مهوأربعتَ

  .)5(جمعيهم

من أوصاف الحال أن تكون نفس صاحبها في المعنى ألنها وصف لـه   الوصف الرابع

: وخبر عنه، والوصف نفس الموصوف والخبر نفس المخبر عنه فلذلك االتحاد جـاز أن يقـال  

ن الضاحك هو زيٌد في المعنى وامتنع أن يقال جـاء زيـٌد ضـحكاً؛ ألن    ، أل"جاء زيٌد ضاحكاً"

أرسـلها  :"قولك  نحو ،الضحك مصدر وزيٌد ذات، وقد جاءت مصادر أحواالً بقلة في المعارف

وجاءت مصادر أحواالً بكثرة في النكرات وكان األصل أن ال تقع أحواالً ألنهـا غيـر   . "العراك

زيـٌد  : "انوا يخبرون بالمصادر عن الذوات كثيراً واتساعها، نحوا كصاحبها في المعنى لكنهم لّم

، "ًجاء ركضا": ال المصدر النكرة حاالً قولهمثوم. ،  فعلوا مثل ذلك ألنها خبر من األخبار"عدٌل

                                                 
 .80، ص2، جأوضح المسالك: ابن هشام األنصاري) 1(

 .61آية : اإلسراء) 2(

 .373، ص1، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 3(

 .398، ص1، جالكتاب: سيبويه) 4(

 .244-243، ص2، جشرح التسهيل: لكابن ما) 5(
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فركضاً حال من فاعل جاء، وقتلته صبراً، فيؤول ركضاً بوصف الفاعل من ركض أي راكضاً، 

  .)1(صبوراًمصبر أي ويؤل صبراً بوصف المفعول من 

  أقسام الحال

  والحال المؤكدة) ةنيالمب(الحال المؤسسة 

مبينة، وهو الغالب، وتسمى مؤسسـة  : وتنقسم الحال بحسب التبيين والتوكيد إلى قسمين

’4: "مؤكدة لعاملهـا، نحـو  : أيضاً، ومؤكدة، وهي التي يستفاد معناها بدونها، وهي ثالثة ¯< uρ # \Î/ ô‰ãΒ 

⎯z: "صاحبها، نحو قوله تعالى، ومؤكدة ل)2(" tΒ Uψ ⎯ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# öΝßγ= à2 $·èŠ ÏΗ sd")3( ومؤكدة لمضمون ،

، والحال المؤسسة هي التي تبين هيئة صاحبها، وهي التي ال )4("زيٌد أبوك عطوفاً: "الجملة، نحو

ـ  "جاء زيٌد راكباً: "يستفاد معناها بدونها، أي بدون ذكرها، نحو وب إال ، فال يستفاد معنـى الرك

  .)5(بذكر راكباً

  تقسيم الحال حسب الزمان

#: "مقارنة وهـي الغالـب نحـو   : والحال بالنسبة إلى الزمان ثالثة أقسام    x‹≈yδuρ ’ Í? ÷èt/ $̧‚ ø‹ x©")6( ،

  .)7("جاء زيٌد أمسِ راكباً: "ومحكية وهي الماضوية، نحو" ادخلوها مطمئنين: "لة نحوقبومست

  الموطئة الحال المقصودة لذاتها، والحال

، وإما موطئة، وهي الجامـدة  "سافرت منفرداً: "الحال، إما مقصودة لذاتها، وهو الغالب، نحو    

Ÿ≅̈Vyϑ: "، كقوله تعالى)8(لما بعدها الموصوفة، فتذكر توطئةً tFsù $yγ s9 # Z|³o0 $wƒ Èθ y™ ")9(.  

  

                                                 
 .274-273، ص1، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 1(

 .10آية : النمل) 2(

 .99آية : يونس) 3(

 .444، صمغنى اللبيب: ابن هشام) 4(

 . 387، ص1، جشرح التصريع على التوضيح: األزهري) 5(

 .72آية : هود) 6(

 .308ص ،1، جالتصريح على التوضيح: األزهري) 7(

 .100، ص3، ججامع الدروس العربية: الغالييني) 8(

 .17آية : مريم) 9(
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  الحال الحقيقية، والحال السببية 

جئـت  : "ية، وهي التي تبين هيئة صاحبها، نحووتنقسم الحال باعتبار صاحبها إلى حقيق

ا نـد كلمـت ه : "، وإلى سببية وهي ما تبين هيئة ما تحمل ضميراً يعود إلى صحابها، نحو"ماشيا

  .)1("مستبشراً سكانها َرمررت بمْص"، و"راً أبوهاضحا

  تقسيم الحال باعتبار لفظها

. كمـا فـي خبـر المبتـدأ    مفردة، وجملة، وشبه جملة، "تقسم الحال باعتبار لفظها إلى 

  . على التحديد اآلتي واألصل في الحال أن تكون مفردة، ويقابلها في ذلك شبه الجملة والجملة

هي ما كانت غير جملة وال شـبه جملـة، وإن كانـت مثنـاة أو     : الحال المفردة: أوالً

  . دفمستريحاً حال مفر". مستريحا يعيشَ أْن للمجتمعِ العاملِ من حقِّ: "مجموعة، نحو

ويقصد بذلك أن تكون الحال ظرفاً أو جاراً أو مجروراً، مثـل  : الحال شبه الجملة: ثانياً

ويتعلقـان  : "وقال ابـن هشـام  ". مع المنِّ أقلُّ ألماً من العطاِء الحاجِة وقتَ إن الحرماَن: "قولك

  ."بمستقر أو استقر محذوفين

، سواء أكانت اسمية أم فعليـة،  وهي ما تكون من مسند ومسند إليه: الحال الجملة: ثالثاً

  .)2("في األرض يبتغون الرزق الناُس انتشَر"، و"نائمون والناُس سهرتُ: "نحو

  شروط الجملة الحالية

  : يشترط في الجملة الحالية ثالثة شروط   

  . أن تكون جملة خبرية، ال طلبية وال تعجبية .1

 . أن تكون غير مصدرة بعالمة استقبال .2

 . يربطها بصاحب الحالأن تشتمل على رابط  .3

                                                 
 .231، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، صالقواعد األساسية للغة العربية: الهاشمي، أحمد) 1(

 .370ص ، عالم الكتب،1ط ،النحو المصفى: عيد، محمد) 2(
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ÿρ: "والرابط إما الضمير وحده، كقوله تعالى â™!% ỳ uρ öΝèδ$t/ r& [™ !$t± Ïã šχθä3ö7 tƒ ")1( ،أو الواو فقط ،

&È⌡s9 ã⎦÷: "كقوله تعالى s# Ÿ2r& Ü= øÏe%! $# ß⎯ ós tΡ uρ îπ t7óÁ ãã ")2( ًوإما الواو والضمير معـا ،)كقولـه تعـالى  )3 ، :

"(#θ ã_ tyz ⎯ ÏΒ öΝÏδ Ì≈tƒ ÏŠ öΝèδuρ î∃θä9é& ")4(.  

  تعدد الحال

بالخبر وشبه بالنعت، فكما جاز أن يكون للمبتدأ الواحد والنعت الواحد خبران  ٌهَبللحال شَ

جاء زيـٌد  : "فصاعداً ونعتان فصاعداً، فكذلك يجوز أن يكون لالسم الواحد حاالن فصاعداً، فيقال

زيد راكب مفارق عامراً مصـاحب  : "بارخ، كما يقال في اإل"مصاحباً عمراً راكباً مفارقاً عامراً

  ".عمراً زيداً مصاحبٍ مفارٍق راكبٍ برجلٍ مررتُ"، وفي النعت "عمراً

 لقي بشٌر"، و"جاء زيٌد وعمرو مسرعين: "وقد تعدد الحال مع تعدد صاحبها بجمع، نحو

مثـال  ني ، فاألول مثال تعدد الحال بجمع لتعدد صاحبها مع اتحاد إعرابهما، والثا"عمراً راكبين

  .)5(عرابينالتعدد والجمع مع اختالف اإل

ا بغير عطف، همق بينّرفإن اختلف لفظهما فُ"ويجوز تعدد الحال بتفريق لتعدد صاحبها، 

، وإن لم يؤمن اللبس أعطيت الحال "عداً راكبةً ماشياًلقيت د"و" خالداً مصعداً منحدراً لقيتُ: نحو

، "لقيت خالداً منحدراً مصعداً: "العكس وجب أن تقولاألولى للثاني واألخرى لألول، فإن أردت 

عـداً  دلقيـت  : "كما في المثاللظهور المعنى من اللبس فيكون هو المنحدر وأنت المصعد وإن ُأ

لقيـت  :"حالٍ إلى صاحبها، فإن قلتأن ترد كل  ك، جاز التقديم والتأخير، ألنه يمكن"ماشياً راكبةً

  :، ومنه قول الشاعر)6(معنى المرادجاز لوضوح ال" عداً ماشياً راكبةًد

  

ــا   ــرُّ وراءن ــي تج ــا أْمش ــتُ به  خَرْج

 

] الطويل[ 

ــلِ  ــْرٍط ُمَرحَّ ــَل ِم ــا ذَْي ــى َأتَرْين  )7(عل

 
  ".بها"حال من ضمير الغائبة في  فجملة أمشي حال من تاء المتكلم، وحملة تجّر

                                                 
 .16آية : يوسف) 1(

 .14آية : يوسف) 2(

 .101، ص3ج جامع الدروس العربية،: يينيالغال) 3(

 .243آية : البقرة) 4(

 .264، ص2، جشرح التسهيل: ابن مالك) 5(

 .106، ص3، ججامع الدروس العربية: الغالييني) 6(

 .41، دار صادر بيروت، صديوانه: امرؤ القيس) 7(
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  حذف الحال

إذا تعلق بهـا غـرض   فتذكر : أنه يجوز ذكرها وعدمه -ككل فضلة–ل ااألصل في الح

المتكلم، وتحذف إذا لم يتعلق بها الغرض، ولكن يحدث في بعض األحيان أن يتعلق بها غـرض  

، وأكثر ما يرد ذلك إذا كان قوالً أغنى عنه المقول، نحـو  )1(المتكلم ثم تحذف لقرينة دالة عليها

èπ: "قوله تعالى s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# uρ tβθè= äzô‰tƒ ΝÍκ ön= tã ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 5>$t/ ∩⊄⊂∪ íΝ≈ n= y™ / ä3ø‹n= tæ ")2(أي قائلين سالم عليكم ،)3(.  

  : وقد يعرض للحال ما يمنع حذفها وذلك في أربع صور

  ".كيف جئت؟: "في جواب من سألك" ماشياً: "أن تكون جواباً، كقولك .1

 ". أفضل صدقة الرجل مستتراً: "ة مسد خبر المبتدأ، نحوأن تكون ساّد .2

 . أي ثبت لك الخير هنيئاً". هنيئاً لك: حذوف سماعاً، نحوأن تكون نائبة عن فعلها الم .3

'pκš‰r$: "أن يكون الكالم مبيناً عليها، بحيث يفسد بحذفها، كقوله تعالى .4 ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (#θ ç/tø)s? 

nο 4θn= ¢Á9$# óΟçFΡ r& uρ 3“t≈s3ß™")4(  ومن هذا القبيل أن تكون محصورة في صاحبها، أو أن يكـون ،

  .)5("ما جاء زيد إال ماشياً"، و"ما جاء ماشياً إال زيٌد: "بها محصوراً فيها، نحوصاح

                                                 
 .184، ص2، جالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: االنطاكي) 1(

 .23آية : عدالر) 2(

 .598، صمغني اللبيب: ابن هشام) 3(

 .43آية : النساء) 4(

 .185، صالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: االنطاكي) 5(
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  الفصل األول

  العالقات النحوية بين الخبر والصفة
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  "النعت"العالقة بين الخبر والصفة 

لقد تناول علماء النحو قديًما وحديثًا موضوعات الخبر والصفة والحال، فال يوجد مرجع 

ديث إال وتناول تلك الموضوعات، لكّن دراسة العلماء لتلك الموضوعات ال تعدو فـي  قديم أو ح

موضوعات بشكل مستقل ومنفرد عـن  كونها دراسات مستقلة ومتفرقة، بحيث تمت دراسة تلك ال

  . خراآل

وفي هذا الفصل أحاول الوقوف على أهم العالقات النحوية التـي تـربط بـين الخبـر     

قة بينهما في المعنى، والعامل النحوي، والعالقة بينهما من حيث أقسـام  والصفة، فسأتناول العال

كل من الخبر والصفة، والعالقة في التعدد، والترتيب والحذف، إضافة إلى أنني سأعرض أهـم  

  . الخالفات النحوية في كل عالقة
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  ين الخبر والصفة في المعنى بالعالقة 

غيـر الوصـف    مبتدأالذي حصلت به الفائدة مع  الجزءهو : "الخبر كما عرفه ابن مالك      

  .)1("المذكور فخرج فاعل الفعل، فإنه ليس مع المبتدأ وفاعل الوصف

هو الجزء المستفاد الذي يستفيده السامع ويصير مـع المبتـدأ   : "وعرفه ابن يعيش بقوله

عبـُد اهللا  : قلـت كالًما تاًما، والذي يدل على ذلك أن به يقع التصديق والتكذيب أال ترى أنك إذا 

. فالصدق والكذب إنما وقعا في انطالق عبد اهللا ال في عبد اهللا، ألن الفائدة في انطالقـه . منطلقٌ

  .)2("وإنما ذكرت عبد اهللا وهو معروف عند السامع لتسند إليه الخبر الذي هو االنطالق

 هيو. )3("تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقاً: "أما الصفة، فعرفها ابن الحاجب بقوله

تابع مشتق أو مؤول به يفيد تخصيص متبوعه أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده أو الترحم "

عليه، ويتبعه في واحد من أوجه اإلعراب، ومن التعريف والتنكير، وفي اإلفراد والتـذكير وال  

  .)4(يكون أخص منه

حيث إن كالً منهما  ومن هنا نجد أن هناك عالقة وثيقة بين الخبر والصفة في المعنى

والصفة أيضاً  ،فالخبر هو الجزء الذي تحصل به الفائدة مع المبتدأ ،يؤدي فائدة مهمة مع متبوعه

في يتمثل  ولكن هناك فرق بين الخبر والصفة . لها فائدة مهمة في توضيح الموصوف وتعيينه

يوضح بعض معاني  أن الخبر جزء مهم في الجملة وبدونه ال تحصل الفائدة بينما الصفة تابع

  . وتبقى الفائدة حاصلة دونها ،متبوعه أي أنه يمكن االستغناء عن الصفة في الجملة

: فالخبر يتنزل منزلة الوصف، ألنه هو المبتدأ في المعنى، يتجلى ذلك في قول سـيبويه 

وذلـك   فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو فإّن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هـو باالبتـداء  "

                                                 
 .137، ص1، ج2، ط أوضح المسالك: ابن هشام) 1(

 .87، ص1، جشرح المفصل: ابن يعيش) 2(

 .311، ص2،جشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي) 3(

 .432، صشرح شذور الذهب: ن هشاماب) 4(
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، ارتفع عبد اهللا ألنه ذكر ليبنى عليه المنطلق، وارتفـع المنطلـق ألن   "عبد اهللا منطلق: "كقولك

زيٌد : "، أو منزل منزلته، كقولك"زيٌد قائٌم، وعمرٌو ذاهُب:"، كقولك)1("المبني على المبتدأ بمنزلته

ـ : "، أي يتنزل منزلته، وكقولهم"، وعمرٌو األسُد شدة"الشمُس حسنًا ، أي "و حنيفـة أبو يوسف أب

ينزل منزلته في الفقه، فلما كان الخبر هو المبتدأ في المعنى، أو منزالً منزلته في الوصف، ألن 

، فالعاقل "قام زيٌد العاقُل، وذهب عمٌرو الظريفُ: "الوصف في المعنى هو الموصوف، فإذا قلت

كـان  وة الوصـف  هو زيٌد في المعنى، والظريف في المعنى هو عمٌرو ولهذا تنزل الخبر منزل

  .)2(تابعاً للمبتدأ في الرفع، كما تتبع الصفة الموصوف

  الغرض من الخبر والصفة

فالخبر دالٌّ علـى  . )3(لخبر هو المبتدأ في المعنى، فالمبتدأ ذات والخبر حاٌل من أحوالها

، لذلك فإن الغرض من الخبر هو إفادة المخاطب مـا يجهلـه، وإذا كـان    )4(بعض أحوال الذات

وقد علمنا أن زيـداً  " زيٌد يوم الجمعة: "دأ جثة لم يجز أن يكون خبره ظرفاً للزمان، كقولكالمبت

وغيره من األشخاص ال يخلو من الزمان حّياً كان أو ميتًا، فلما كان هذا الخبر يعلمه المخاطـب  

جثة فظرف لم يستفد به شيئا، فوجب أن يسقط التكلم به، إذ ال فائدة فيه وأما إذا كان المبتدأ غير 

وإنما صح ظرف الزمان أن يكون خبراً لمـا  " القتال يوم الجمعة: "الزمان يكون خبراً له، كقولك

ليس بجثة؛ للفائدة الواقعة في الخبر إذا كان القتال قد يخلو من يوم الجمعة، فصـار المخاطـب   

  .)5(مستقبالً للخبر فلهذا صحَّ الكالم

الخبر داالً على بعض أحـوال الـذات،    والصفة هي الموصوف في المعنى، وكما كان

والذي . طويل، وقصير، وعاقل، وأحمق: فالصفة كذلك تدل على بعض أحوال الذات، وذلك نحو

                                                 
 .127، ص2، جالكتاب: سيبويه) 1(

 .47، ص1، جاإلنصاف في مسائل الخالف: األنباري )2(

 .279، ص1، جشرح كافية ابن الحاجب: الجامي) 3(

 . 117، دار عمار، ص1، طالمفصل في علم العربية: الزمخشري) 4(

 .139، تحقيق مها مازن مبارك، دار الفكر، دمشق، ص1، طفي النحوالعلل : الوراق، أبو الحسن محمد بن عبد اهللا) 5(
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فالغرض من الصفة يكـون لتوضـيح   . )1(تُساق له الصفة هو التفرقة بين المشتركين في االسم

: ، وللمدح، نحو"الخياِط مررت بزيٍد: "، وللتخصيص، نحو"أقبل خالٌد الشجاع: "المعارف كقولك

، "مررتُ بزيٍد المسكين: "، وللترحم، نحو"مررت بزيٍد الفاسقِِ: "، وللذم، نحو"مررت بزيٍد الكريمِ

#: "، نحو قوله تعالى)2(وللتأكيد sŒ Î*sù y‡ Ï çΡ ’ Îû Í‘θÁ9$# ×π y‚ øtΡ ×ο y‰Ïn≡ uρ ")3(.  

خبر هو ما أسند إلى المبتدأ أو تتم فالغرض من الخبر والصفة هو إفادة المخاطب ما يجهله، فال  

به الفائدة مع المبتدأ، كذلك الصفة فهي تابع يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، أو من صفات 

  . ما تعلق به

  المطابقة بين الخبر والمبتدأ والصفة والموصوف

أفعل  حكم الخبر أن يطابق المبتدأ إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً بشرط أن ال يكون الخبر

التفضيل المستعمل بمن وأال يكون الخبر أيضاً خبراً لما هو سبب المبتدأ ألنه لو كان الخبر أفعل 

، وكذلك ال يطابق "زيٌد أفضل من عمرو، والزيدان أفضل من عمرو: "من ال يطابق المبتدأ، نحو

هما، والزيـدون قـائم   زيٌد قائٌم أبوه، والزيدان قائم أبوا: "إذا كان الخبر خبراً لسبب المبتدأ نحو

، وكون الخبر مشتقاً وغير مشتق ليس بشيء كما قيد به بعضـهم؛ ألن  "آباؤهم، وزيد قائمة أمه

" زيـٌد يضـرب  : "في المثال المذكور مشتق وليس بمطابق، وكذا تجب المطابقة في مثل" قائماً"

  .)4(يس بمشتق، مع أن الخبر هنا ل"الزيدان أخواك"، و"زيد أخوك: "، وفي"والزيدان يضربان

خبير أنت، وخبيـر  : ، نحو"فعول"، و"فعيل"ويستثنى من المطابقة أيضاً الخبر في صيغة 

أنتما، وخبير بنو قومك، وهو عدوُّ لي، وهما عدّو لك، وهم عدوٌّ لنا، وهي عدوٌّ لك، وهّن عـدو  

  .)5(لكم، وهاتان الصيغتان يستوي فيهما المفرد والمثنى والجمع تذكيراً وتأنيثاً

                                                 
 .117،ص المفصل في علم العربية: الزمخشري) 1(

 .143، ص2، ج1967، مطبعة الفجالة، القاهرة، التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: النجار، محمد عبد العزيز) 2(

 .13آية : الحاقة) 3(

 .111ص، أسرار النحو: ابن كمال، باشا) 4(

 .122، ص1، ج1، طالعمدة في النحو: مسعد، عبد المنعم فائز) 5(
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ويتشابه النعت مع الخبر في أنه يتبع منعوته في اإلعراب واإلفـراد والتثنـة والجمـع    

والتعريف والتنكير، إال إذا كان النعت سبباً غير محتمل لضمير المنعوت فيتبعـه حينئـذ فـي    

رأيـتُ  "،  و"جاء الرجـُل العاقـلُ  : "فنقول في النعت الحقيقي. اإلعراب والتعريف والتنكير فقط

، وتقول في النعت السببي الـذي لـم يتحمـل ضـمير     "، ومررت بالرجلِ العاقلِ"اقلالرجَل الع

، أمـا إذا  "جاء الرجُل الكريُم أبوه، والرجالن الكريُم أبوهما، والرجال الكريُم أبـوهم : "المنعوت

تحمل النعت السببي ضمير المنعوت فيطابقه إفراداً وتثنية وجمعاً، وتذكيراً وتأنيثاً، كما يطابقـه  

  .)1( .."جاء الرجالن الكريما األبِ، والمرأتان الكريمتا األبِ: "عراباً وتعريفاً وتنكيراً، فنقولإ

: نحـو " فعـول "ويستثنى من المطابقة بين الصفة والموصوف الصفات التي على وزن 

، "مفعـال "جريح، وقتيل، أو علـى وزن  : نحو" فعيل"صبور، غيور، والصفات التي على وزن 

: ، نحـو "ِمفَْعل"معطير، مسكين، أو على وزن : ، نحو"ِمفْعيل"بسام، أو على وزن مهذار، م: نحو

رجٌل غيور، وامـرأة  : "ِمغْشَم، وِمْهذَر، فهذه األوزان يستوي فيها وصف المذكر والمؤنث فنقول

  ". غيور، ورجل جريح وامرأة جريح

جمع والمـذكر  كذلك المصدر الموصوف به فإنه يبقى بصورة واحدة للمفرد والمثنى وال

، وما كان نعتاً لجمع ما يعقـل، فإنـه   "رجٌل عدٌل، وامرأةٌ عدٌل، ورجاٌل عدٌل: "والمؤنث، نحو

عنـدي  : "أن يعامل معاملة الجمع، وأن يعامل معاملة المفرد المؤنث، فنقـول : يجوز فيه وجهان

  .)2("خيول سابقات، وخيول سابقة

ة في المطابقة ذلك أن الخبر يجـب أن  إذن نجد أن هناك عالقة وثيقة بين الخبر والصف

يطابق المبتدأ إذا كان الخبر اسما مشتقا ال يستوي فيه التذكير والتأنيث، وكذلك فإن الصفة واجبة 

  . المطابقة في هذه الحالة

                                                 
 .224، ص3ج جامع الدروس العربية،: الغالييني) 1(

 .225ص: المصدر السابق) 2(
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بمـن   قتـرن كما أن المطابقة بين المبتدأ والخبر تمتنع إذا كان الخبر أفعل التفضـيل الم 

تطابق الموصوف ال  فإنهامن أو أضيف إلى نكرة فإنه إذا وقع صفة ب قترنوأفعل التفضيل إذا ا

  . أيضاً

ويستثنى من المطابقة أيضاً بين الخبر والمبتدأ وبين الصفة والموصوف، الخبر والصفة 

والخبر لما هو سبب المبتدأ  يطابقه والنعت السـببي غيـر المحتمـل    " فعول"و" فِعل"في صيغة 

  .في اإلعراب والتعريف والتنكير يطابق منعوته إال الللضمير 

  العالقة بين الخبر والصفة في العامل النحوي

مفهومه، وأنواع العوامل التي تـؤثر  وتحدثت في الدراسة التمهيدية عن العامل النحوي، 

فيما بعدها من األسماء، واألفعال، والعامل عند النحويين ما به يحدث المعنى المحوج لإلعراب، 

عوامل لفظية، كالفعل الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول، : لعوامل على قسمينوقد قسم النحاة ا

وحروف الجر التي تخفض األسماء، وأدوات النصب والجزم التي تختص بالفعـل المضـارع،   

وعوامل معنوية، كاالبتداء الذي يرفع المبتدأ ورافع الفعل المضارع وهو التجرد مـن الناصـب   

  . والجازم

عامل في الخبر، وذكرت آراء النحاة المتعددة في العامل الذي يخص كذلك أشرت إلى ال

الخبر وانتصرت لرأي سيبويه القائل بأن العامل في الخبر هو المبتدأ وهو عامل لفظي، حيـث  

، وقد أيد ابن )1("فأما الذي بني عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به: "أشار إلى ذلك بقوله

  : مالك هذا الرأي بقوله

 َوَرفَُعــــوا ُمْبتَــــَدًأ بِاالْبِتــــَدا  
 

ــذَاَك َر  ــكَـ ــ ُعفْـ ــَدا رٍخََبـ  )2(بِالُْمْبتَـ

 

                                                 
 .127، صالكتاب: سيبويه) 1(

 .99، ص1،جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 2(
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أما العامل في الصفة فهو العامل في الموصوف، ألنها هي هو في المعنى، ولذلك جـاز  

وال نكرر العامل معهـا،  " مررت بالظريف: "أن يحذف الموصوف، ويولّى العامل الصفة، فنقول

  .)1("د الظريفمررت بزي" :فتقول

العامـل النحـوي، ذلـك أن    ما يتعلق ببين الخبر والصفة في تشابهاًإذن نجد أن هناك   

العامل فيهما عامل لفظي، بخالف من قال بأن العامل في الخبر هو االبتداء ومن قال بأن العامل 

  .)2(في الصفة معنوي أيضاً وهو التبعية، أي كونها تابعة وهو رأي األخفش

  ين الخبر والصفة في أقسام كل منهما العالقة ب

إّن من أهم العالقات النحوية التي تربط بين الخبر والصفة، هي أنهما متشـابهان فـي   

أقسام كل منهما، أي أن أقسام الخبر هي نفسها أقسام الصفة، فالخبر قد يكون مفرداً، أو جملة أو 

  . ةشبه جملة، كذلك الصفة قد تكون مفردة أو جملة، أو شبه جمل

  : أما أقسامهما فهي

  الخبر المفرد والصفة المفردة: أوالً

" زيٌد أخوك: "جامد ال يتحمل ضمير المبتدأ نحو: يأتي خبر المبتدأ مفرداً، والمفرد نوعان

وذهب الكسائي والرماني إلـى أنـه   ". )3(إذا أريد به شجاع" زيد أسٌد: "إال إن ُأولَّ بمشتق، نحو

إما أن يكـون الجامـد   : وأما البصريون فقالوا" زيد أخوك هو: "دهميتحمل الضمير، والتقدير عن

أي شجاع تحمل الضـمير، وإن  " زيد أسُد: "متضمناً معنى المشتق، أو ال، فإن تضمن معناه نحو

  .)4("لم يتضمن معناه لم يتحمل

                                                 
 .406، صاللباب في علل البناء واإلعراب: العكبري) 1(

 .406المصدر السابق، ص) 2(

 .137،ص1،ج أوضح المسالك: ابن هشام) 3(

 .137، ص1ج أوضح المسالك،: ابن هشام. 91، ص1شرح ابن عقيل، ج: ابن عقيل) 4(
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ـ إال إن َر" زيد قائم: "فإنه يتحمل ضمير المبتدأ، نحو"وقد يكون الخبر المفرد مشتقاً   َعفَ

لوصف على غير من هو له، إذا جرى ا ُمتَحَّمُلال رز الضميُرويُب". زيٌد قائٌم أبواه: "، نحوالظاهَر

غـالم هنـد   : "إذا كانت الهاء للغالم، أم لم ُيلبْس، نحو" غالُم زيد ضاربُه هو: "بَس، نحوسواء الْ

  .)1("ضاربته هي

اً أو مشتقاً وهـو األصـل، فقـد    والصفة أيضاً قد تكون مفردة؛ لذا فقد تكون اسماً جامد   

، "أسـدٍ  مـررت برجـلٍ  : "اشترط جمهور النحاة في الوصف االشتقاق، فلذلك استضعف سيبويه

في الوصف، ال الحال االشتقاق، والنحاة  ط، حاالً، فكأنه يشتر"زيد أسداً" :وصفاً، ولم يستضعف

ويكتفي بكون الوصـف   يشترطون ذلك فيهما معاً، والمصنف أي ابن الحاجب ال يشترطه فيهما،

  .)2(داالً على معنى في متبوعه، مشتقاً كان أو ال

ويجوز الوصف بما يشبه المشتق ويقصد به األسماء الجامـدة التـي يمكـن أن تـؤول     

  .)3(بمشتق، أي يمكن أن يتصور من معناها اسم مشتق تدل عليه

" ذو"ار إليه، وكـذا  أي المش" مررتُ بزيٍد هذا: "كأسماء اإلشارة، نحو: والمؤول بالمشتق

أي  –أي صاحب مال، وبزيد ذو قام " مررتُ برجل ذي مالٍ: "بمعنى صاحب والموصولة، نحو

  .)4(أي منتسب إلى قريش -"مررتُ برجل قرشي: "والمنتسب، نحو. القائم

وقد يوصف بالمصدر وهو اسم جامد، فالنعت به على خالف األصل وينعت بالمصـدر  

ق، ومن صفته حين ينعت به أن يلتزم دائماً اإلفراد، والتذكير، فال يثنى كثيراً على تأويله بالمشت

شـهادة  : "كان الخلفاء الراشدون رجاالً عدالً في حكمهم، ويقـال : "أو يجمع وكذلك يؤنث؛ تقول

  .)5("امرأتين عدلٍ تقوم مقام رجل فرد

                                                 
 .315، ص2، جشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي) 1(

 .137،ص1،ج أوضح المسالك: ابن هشام) 2(

 .462، صالنحو المصفى: عيد، محمد) 3(

 .146، ص2، جالتوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: النجار، محمد عبد العزيز) 4(

 .463، صالنحو المصفى: عيد، محمد) 5(
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أن يكون  والنعت ال يخلو من أن يرفع ضمير المنعوت، فإن رفع المنعوت فال يخلو من

رجلٍ ذي "أي شجاع، فشجاع مأخوذ من الشجاعة، و" رجٌل أسٌد: "مشتقاً أو في حكم المشتق، نحو

  .)1(، أي صاحب مال"مال

مهما يكن من أمر فإن عالقة الخبر بالصفة تبدو جلية هنا في أن كالً منهما يقع مفـرداً     

مل ضميراً للمبتدأ أو الموصـوف، إال  سواٌء أكان المفرد اسما جامدا أم مشتقاً، فالجامد ما لم يتح

  . إن أول بمشتق، والمشتق الذي يتحمل ضمير المبتدأ والموصوف

  اإلخبار بالجملة والوصف بها : ثانياً

يتشابه الخبر والصفة في أن كالً منهما يقع جملة، فيأتي الخبر جملة سواء كانت فعلية أم 

نى فال تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ، نحـو  اسمية، والجملة إما أن تكون نفس المبتدأ في المع

≅ö: "قوله تعالى è% uθèδ ª! $# î‰ym r& ")2(جملة خبره، وهي عينه فـي المعنـى؛   " اهللا أحد"مبتدأ و" هو"، ف

  . ر عين المفسَّر، أي الشأن اهللا أحدألنها مفسرة له، والمفسِّ

مبتدأ وخبر والجملـة  " حسبياهللا "مبتدأ و" نطقي"، ف"نطقي اهللا حسبي: "ومنه أيضاً قولنا

خبر نطقي وهي نفسه في المعنى، ألن المراد بالنطق المنطوق به، والمنطوق به هو اهللا حسبي، 

  .)3(فال يحتاج إلى رابط

وإن لم تكن جملة الخبر هي المبتدأ فال بد من ضمير ظاهر أو مقدر، وقد يقام الظـاهر  

ملة في األصل كالم مستقل، فـإذا قصـدت   مقام الضمير، وإنما احتاجت إلى الضمير؛ ألن الج

جعلها جزءاً من الكالم، فال بد من رابطة تربطها بالجزء اآلخر، وتلك الرابطة هي الضمير، إذ 

  .)4("زيٌد أبوُه قائٌم: "هو الموضوع لمثل هذا الغرض، وذلك نحو

                                                 
 .144ص شرح جمل الزجاج،: ابن عصفور) 1(

 .1آية: اإلخالص) 2(

 .164، ص1، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 3(

 .208، ص1، جشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي) 4(
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(â¨$t7Ï9uρ 3“uθø: "وقد يكون الرابط بين المبتدأ والجملة الواقعة خبراً اإلشارة، كقوله تعالى −G9$# 

y7 Ï9≡ sŒ × ö yz")1(أو إعادة المبتدأ بلفظه، نحو  ،" : èπ ©% !$pt ø: $#  $tΒ èπ ©% !$pt ø:$# ")2(زيٌد نعم : "، أو العموم نحو، نحو

جملة فعلية خبره، والرابط بينهما هو العموم، وذلك ألن أل في : فزيٌد مبتدأ، ونعم الرجل" الرجُل

  .)3(الرجل للعموم

النحاة كأبي بكر األنباري ومن وافقه من الكوفيين اإلخبار بالجملة الطلبيـة،   ومنع بعض

  .)4(نظراً ألن الخبر حقه أن يكون محتمالً للصدق والكذب، والجملة الطلبية ليست كذلك

وهذا نظر واٍه؛ ألن خبر المبتدأ ال خالف في أن أصله أن يكون مفرداً، والمفـرد مـن   

والكذب، فالجملة الواقعة موقعه ال يشترط احتمالهـا للصـدق    حيث هو مفرد ال يحتمل الصدق

  . والكذب، ألنها نائبة عما ال يحتملها

ثابت باتفاق فال يمتنـع ثبوتـه   " كيف أنت؟: "وأيضاً فإن وقوع الخبر مفرداً طلبياً، نحو

  .)5(جملة طلبية بالقياس ولو كان غير مسموع

≅ö: "ويدل على جواز كونها طلبية، قوله تعالى t/ óΟçFΡ r& Ÿω $L6 ym ötΒ ö/ ä3Î/")6(.  

جاء رجٌل أبوه : "، أو اسمية، نحو"جاء رجٌل يحمُل كتاباً: "وتأتي الصفة جملة فعلية، نحو

، ال لفظـاً إما لفظاً ومعنى أو معنى  نكرة نعوتلمجيء الجملة صفة أن يكون الم، ويتشرط "كريٌم

إن كان ما قبلها معرفة فهي حـاٌل منـه ال   كما في المثالين السابقين، فوهو معرف بال الجنسية، 

صفة، ثم يجب في الجملة الواقعة صفة أن تشتمل على ضمير يربطها بالموصوف، كما يجب أن 

فإن وقع في الكالم جملة طلبيـة  " جاء رجٌل اضربه: "تكون خبرية ال إنشائية، فال يصح أن يقال

                                                 
 .26آية : األعراف) 1(

 .2- 1آية : الحاقة) 2(

 .119-118، صشرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام) 3(

 .296، ص1، جشرح التسهيل: ابن مالك) 4(

 .208، ص1، جشرح الكافية: االستراباذي) 5(

 .60آية : ص) 6(
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محذوف، وهـذا القـول هـو     ة لقولاألمر كذلك وإنما هي مقول ظاهرها أنها نعت لنكرة، فليس

  : ، وذلك كقول الشاعر)1(النعت

  

 حتَّـــى إذا َجـــنَّ الظّـــالُم واخـــتلَطْ
 

  ]الرجز[ 

 )2(جاؤوا بَِمذٍْق هـْل رأْيـتَ الـذِّْئَب قَـطْ    
 

، ألنـه فـي   معنى ال لفظـاً ويصح الوصف بالجملة بعد المعّرف بأل الجنسية، باعتبار 

  : ، باعتبار اللفظ، ألنه معرف لفظاً بأل نحوالمعنى نكرة، وأن تجعلها حاالً منه

  

ــبُّني    ــيم َيُس ــى اللّئ ــرُّ عل ــد أم  ولق
 

] الكامل[ 

ــتُ  ــتَ قل ــْيتُ ثُمَّ ــي: فََمض  )3(ال يعنين
 

  .)4(ولقد أمر على لئيم يسبني، صح المعنى: فليس القصد لئيماً مخصوصاً، ألنك إن قلت

اقعة خبراً أو صفة نائبـة عـن   إذن فالمفرد هو األصل في الخبر والصفة، والجملة الو

بجواز كونها طلبية، أما الجملة الواقعة صفة ال تكون التي تقع خبراً المفرد، ومؤولة به، وتنفرد 

  . طلبية

وتتفق الجملة الواقعة خبراً والواقعة صفة في أنه ال بد من أن يربط الجملة الواقعة خبراً بـرابط  

  . بد لها أيضاً من رابط يربطها بالموصوفيربطها بالمبتدأ والجملة الواقعة صفة ال 

                                                 
 .237، ص2، ج3، طالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: االنطاكي، محمد) 1(

، 2/112 وشرح التصريح، 2/325 وشرح الكافية،3/173 وشرح التسهيل،8/ 3 أوضح المسالكالبيت للعجاج في )2(

 .2/118 شرح ابن عقيلوبال نسبة في 

،وبال نسبة في شرح 3/6 وأوضح المسالك، 2/325 وشرح الكافية، 2/111 شرح التصريحالبيت لرجل من سلول في )3(

 .411،صيبومغني اللب، 2/116ابن عقيل 

 .226، ص3، ججامع الدروس العربية: الغالييني) 4(
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  اإلخبار بشبه الجملة والوصف بها : ثالثاً

تحدثت في الدراسة التمهيدية عن شبه الجملـة بنوعيهـا، الظـرف بنوعيـه الزمـاني      

  . والمكاني، وحرف الجر األصلي مع مجروره

=Ü: "نحـو  ، والمكـان "الرحلةُ يوَم الخميس: "فأما ظرف الزمان الواقع خبراً، نحو ò2§9$# uρ Ÿ≅ xó™ r& 

öΝà6Ζ ÏΒ")1(وقد يكون الخبر جاراً أصلياً مع مجروره، نحو ،" :ß‰ôϑ ys ø9$# ¬! ")2( .  

لكن سوف أتناول الخبر الظرف بشيء من التفصيل لما له عالقة بالظرف الواقع صفة، 

محـذوف  ومهما يكن من أمر حول اختالف النحاة في تقدير المحذوف في الظرف سواٌء أكان ال

اسماً على اعتبار أن الخبر مفرد أو كان المحذوف فعالً، على اعتبار أن الخبـر جملـة، فـإن    

  .زماني ومكاني: الظرف يقسم على نوعين

ال يكون ظرف الزمان خبراً عن اسم عين، وال حاالً منه، وال صفة لعدم الفائدة، إال في 

، "ُلالهـال  الليلـةَ : "اً دون وقت، نحـو تأن يشبه العين المعنى في حدوثها وق: أحدهما: موضعين

  :والثاني أن يعلم إضافة معنى إليه تقديراً، نحو قول الشاعر 

  

 أكـــلَّ عـــامٍ نََعـــٌم تحوونـــه   
 

  ]الرجز[ 

ــقَلُْي ــْوٌم ُحــ ــهتجِنْوتُُه قَــ  )3(ونــ
 

ليصح اإلخبار عـن اسـم   " حواية نعم"على أنه بتقدير " أكل عام نعم: "والشاهد في قوله

" نعـم : "منصوب على الظرف في موضع خبـر لقولـه  " أكل عام"زمان، فإن قوله العين باسم ال

  .)4("فوجب تقدير مضاف

                                                 
 .42آية : األنفال) 1(

 .1آية : الفاتحة) 2(

 .129، ص1ج الكتاب، الرجز لقيس بن حصين في )3(

 .219، ص1، جشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي )4(
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لم يجز، ألنه ال فائدة لتخصيص " زيٌد يوَم السبِت"، و"األرُض يوَم الجمعِة: "ولكن لو قلت

ويكون ظرف الزمان خبراً عـن اسـم معنـى     .حصول شيء بزمان هو في غيره حاصل مثله

ن نكـرة،  فإن استغرق ذلك المعنى جميع الزمان أو أكثره، وكان الزما: ثم ينظربشرط حدوثه، 

إذا كان السير في أكثره؛ ألنه باستغراقه إياه كـان  " السيُر شهٌر"و" يوٌم الصوُم: "رفع غالباً، نحو

  .)1(هو وال سيما مع التنكير المناسب للخبرية

، أو يوماً، خالفاً "وُم في يومالص: "ويجوز نصب ظرف الزمان المنكر، وجره بفي، نحو

بـل  " صمتُ في يـوم الجمعـة  : "عندهم توجب التبعيض، فال يجيزون" في"للكوفيين، وذلك أن 

  .يوجبون النصب

ويقـع ظـرف   . لم يكن الرفع غالباً" الصوم يوم الجمعة: "وإن كان الزمان معرفة، نحو

زيـٌد  : "غير متصـرف، نحـو   المكان خبراً عن اسم عين، سواء كان اسم مكان أو ال، فإن كان

أنت منـي  : "، فال كالم في امتناع رفعه، وإن كان متصرفاً وهو نكرة، فالرفع راجح، نحو"عندك

وذلك ألن أصل الخبر التنكير، " زيٌد خلفك: "، وإن كان معرفة فالرفع مرجوح، نحو"مكاٌن قريب

  .)2(ومع ذلك فرفع المعرفة

وال " زيٌد عندك، والخيـُر أمامـك  : عاني، نحوإذن يخبر بالمكان عن أسماء الذوات والم

الصوُم اليوَم، والسـفُر  : "يخبر بالزمان إال عن أسماء المعاني إذا كان الحدث غير مستمر، نحو

لعـدم  " طلوُع الشمس يوم الجمعة: "فإذا كان الحدث مستمراً امتنع اإلخبار به عنه، فال يقال" غداً

  .)3("زيٌد اليوم: "لذوات، نحوالفائدة، وال يخبر بالزمان عن أسماء ا

وتقع شبه الجملة من الجار والمجرور أو الظرفية صفة، لكنها ال تكون كذلك إال إذا كان 

الموصوف نكرة، فإن كان ما قبلها معرفة كانت حاالً ال صفة، وقولنا إنها صفة من باب التساهل 

                                                 
 .220-218، ص1، جشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي) 1(

 .220، صشرح كافية ابن الحاجب: ياإلستراباذ) 2(

 .167، ص1، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 3(
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رأيـت عصـفوراً   : "بر، كقولناإذ هي في الحقيقة متعلقة بالصفة المحذوفة كما هو الحال في الخ

  .)1("رأيت عصفوراً كائناً فوق الشجرة: فوق الشجرة تقديره

اسماً والمجرور واضح أن شبه الجملة تقع خبراً وصفة، وشبه الجملة الظرفية أو الجار 

، ويجب حذف عامل الظرف أو الجار والمجرور إذا كان صفة "استقر: "أو فعالً، نحو" كائن"أي 

  . أو خبراً

  َعدُُّد الخبر والصفةتَ

الخبر صفة في المعنى، وكما أن اإلنسان أو الشيء يوصف بأكثر من صفة، فإنه يمكـن  

  : ومنه قول الشاعر. )2(أيضاً أن يخبر عنه بأكثر من خبر، فيكون المبتدأ واحداً والخبر متعدداً

  

  

 مـــْن َيـــُك ذا َبـــتٍّ فَهـــذاَ بتِّـــي
 

  ]الرجز[ 

ــتِّ  ــيِّفٌ ُمشَــ ــيِّظٌ ُمَصــ  )3(يُمقَــ
 

وإذا ُأخبر بخبرين فصاعداً كان العائد على المخبر عنه راجعاً من مجمـوع الجـزأين،   

والمراد العائد المستقل به جميع الخبر وذلك إنما يعود من مجموع االسمين فأما كل واحد منهما 

من كـل  على انفراد فيه ضمير يعود إليه ال محالة من حيث كان راجعاً إلى معنى الفعل، فيعود 

واحد منهما ضمير عود الضمير من الصفة إلى الموصوف، والظرف إلى المظروف، فأما عود 

الضمير من الخبر المستقل به إلى المبتدأ، فإنما يكون من المجموع، سواء كان الخبران ضـدين  

  .)4(أم لم يكونا

                                                 
 .293، ص2، جالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي) 1(

 .176ص النحو المصفى،: عيد، محمد) 2(

 .189ص.، بيروت،1يدة، طوليم بن الورد البروسي،داراآلفاق الجد: بتصحيحه، اعتنى ديوانه: رؤبة بن العجاج )3(

 .99، ص1، جشرح المفصل: ابن يعيش) 4(
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، وليس "اقٌلزيٌد عالٌم وع: "والخبر المتعدد إما أن يكون بالعطف، أو بغيره، فاألول نحو

من هذا، ألن الكالم عن تعدد الخبر لشيء واحد، وههنا المخبر عنه بِـ " هما عالٌم وعاقٌل: "قولك

  ". العاقل"غير المخبر عنه بـ " العالم"

والثاني على ضربين، ألن األخبار المتعددة، إما أن تكون متضادة، أو ال، وليس ما تعّدد لفظـاً  

، ألنهما بمعنى واحد، والثاني في الحقيقـة  "زيٌد جائٌع نائٌع: "نحودون معنى من هذا في الحقيقة، 

  .)1(تأكيد لألول

uθèδuρ â‘θàtóø9$# ßŠρ: "وإن لم تكن األخبار متضادة، كقوله تعـالى  ßŠ uθø9$# ∩⊇⊆∪ ρèŒ Ä ö̧ yèø9$# ß‰Š Éf pRùQ $# ∩⊇∈∪ 

×Α$̈èsù $yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊇∉∪ ")2(وإن كانـت  . مبتدأ، إن كان مشتقاً، ففي كل واحٍد منها ضمير يرجع إلى ال

إما أن يتصف جزء المبتدأ ببعض األخبار، والجزء اآلخر بـالخبر  : متضادة، فهي على ضربين

وليس " هذا أبيُض أسوُد: "اآلخر، أو يتصف المجموع بكل واحد منهما، فاألول نحو قولك لألبلق

إال أن الفرق بينهمـا أن  " وجاهٌل هما عالٌم: "هو في الحقيقة مما تعدد فيه الخبر، ألنه مثل قولك

همـا رجـٌل   : الضمير في كل واحٍد من عالم وجاهل، ال يرجع إلى مجموع المبتدأ، بل المعنى

  . عالٌم، ورجٌل جاهٌل

أما الضمير في كل واحد من أبيض وأسود، فإنه يرجع إلـى مجمـوع المبتـدأ بـدليل     

  ". بيض سود"، وهم "بيضان أسودانهما أ: "مطابقتهما له إفراداً وتثنية، وجمعاً، كقولك

، فـال  "هذا حلٌو حامٌض: "أما الثاني، وهو ما اتصف فيه المجموع بكل واحد منهما، نحو

فـي  : إشكال فيه، ألن الضمير يرجع من كل واحد من الخبرين إلى مجموع المبتدأ، إذ المعنـى 

جزائه، وانكسر أحدهما جميع أجزائه حالوة وفيها كلها حموضة، ألنه امتزج الطعمان في جميع أ

  . باآلخر

                                                 
 .334، ص1، جشرح كافية ابن الحاجب: االستراباذي) 1(

 .16- 14آية : البروج) 2(
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كل واحٍد مـن  بكذلك يجوز عطف أحد الخبرين على اآلخر، مع اتصاف مجموع المبتدأ 

، كما يعطف بعض األوصـاف علـى   "وشجاٌع زيٌد كريٌم"، و"زيٌد كريٌم شجاٌع": الخبرين، تقول

  : بعض، نحو قول الشاعر

  

ــامِ    ــنِ الُهم ــْرمِ واْب ــِك القَ ــى المل  ِإل
 

  ]المتقارب[ 

 )1(لَْيـــِث الكَِتيَبـــِة فـــي الُْمـــْزَدَحْمَو
 

ومثل ذلك ما هو بمنزلته في رجوع الضمير من كل واحد من الخبرين إلـى مجمـوع   

، وأما إذا لم يرجع ضمير كل واحد منهما "هذا حلٌو وحامٌض"، و"هذا أبيُض وأسود: "المبتدأ، نحو

  .)2(و، ألن المبتدأ مفكوك تقديراًفال بد للوا" هما عالم وجاهل: "إلى مجموع المبتدأ، نحو

إمـا أن  : ويجوز أن يوصف اإلنسان أو الشيء بأوصاف متعددة، فإذا نعت غير الواحد

مـررتُ بالزيـدين الكـريمِ    : "يختلف النعت، أو يتفق، فإن اختلف وجب التفريق بالعطف، نحو

مـررتُ  : "جموعاً، نحو، أما إن اتفق جيء به مثنى أو م"، وبرجالٍ فقيٍة وكاتبٍ وشاعرٍ"والبخيل

  ". برجلين كريمين، ورجال كرماء

رفعاً ونصـباً  : المنعوتَ النعتُ تبَعأوإذا نُعت معموالن لعاملين متحدي المعنى والعمل، "

ررت وم" ، وحدَّثت زيداً وكلمتُ عمراً الكريمين"ذهب زيٌد وانطلق عمٌرو العاقالن: "وجراً، نحو

املين أو عملهما وجب القطع وامتنـع  إن اختلف معنى العف، "ينبزيٍد وجزت على عمرٍو الصالَح

العـاقلين  أعنـي   أيبالنصب على إضمار فعل " جاء زيٌد وذهب عمٌرو العاقلين: "فتقولاإلتباع، 

أي انطلق زيٌد وكلمت عمـًرا الظـريفين   : ، وتقولالعاقالن هما: أيبالرفع على إضمار مبتدأ و

  . "ظريفانأي هما ال" أو الظريفانفين أعني الظري

: تباعها كلها، فنقـول إوجب إال بها جميعاً ال يتضح عوت المنكان النعوت ووإذا تكررت 

ـ  وإذا كان المنعوت متضحاً " مررتٌ بزيٍد الفقيِه الشاعرِ الكاتبِ" جميعـاً  ا بدونها كلها جـاز فيه

                                                 
 .235، ص1، جشرح الكافيةالبيت بال نسبة في ) 1(

 .236- 234، صشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي) 2(
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، وجاز فيما عاإلتباإن كان معيناً ببعضها دون بعض وجب فيما ال يتعين إال به وتباع والقطع، اإل

  .)1("يتعين بدونه اإلتباع والقطع

يتعدد الخبر والمبتدأ واحد، كما يتعدد النعت والمنعوت، وتعدد الخبر قد يكون في اللفـظ  

، فاألخبار ههنا تؤدي معنى واحًدا، إذ ال يجوز العطف "الرماُن حلٌو حامٌض: "دون المعنى، نحو

الهواء لطيف عليـل  : "المبتدأ واحد في المعنى، نحوبينها، وقد يكون التعدد في اللفظ والمعنى و

لكن هنا جاز العطف بالواو بين األخبار، أما إذا كان الخبر واحًدا في اللفظ متعدًدا فـي  " منعش

  .)2("الفائزان شاٌب وفتاة: "المعنى وجب العطف بين األخبار المتعددة، نحو

، بتثنيتها وجمعها عن التفريـق ستغني أما إذا تعددت النعوت وكانت متحدة في المعنى ا

أما إن تعددت وكانت مختلفة في المعنى " زارني صديقان عزيزان، وزارني أصدقاٌء أعزاء: نحو

زارني صديقان طبيٌب ومعلٌم، وزارني أصدقاٌء طبيٌب ومعلـٌم  : "وجب التفريق بينها بالواو، نحو

  :)3(ومن ذلك قول الشاعر" ومهندٌس

  

ــا بُ  ــتُ وم ــبكي ــكَ ــزا رُج  ينٍلٍ ح
 

] الوافر[ 

 )4(مســلوبٍ وبــالِ : نِعــْيْبعلــى َر
 

ومن أهم األمور التي تربط بين الخبر والصفة في تعدد كل منهما هي أنها إذا تعـددت  

واختلفت أنواعها بين مفرد وجملة وشبهها جاز تقديم المفرد، ويليه شبه الجملة، ثّم الجملة، فمثال 

%tΑ$s: "النعوت المتعددة، قوله تعالى uρ ×≅ã_ u‘ Ö⎯ ÏΒ ÷σ •Β ô⎯ ÏiΒ ÉΑ# u™ šχöθtãöÏù ÞΟçFõ3tƒ ÿ…çμ uΖ≈yϑƒ Î)")5( ويجوز العكس ،

#: "كقوله تعالى x‹≈yδuρ ë=≈tGÏ. çμ≈ oΨø9t“Ρ r& Ô8u‘$t6 ãΒ")6(   لكن األولى تقديم المفرد على شبه الجملـة والجملـة ،

أشباه الجمـل،   كذلك في األخبار فقد تكون متعددة من نوع واحٍد، أي من المفردات أو الجمل أو

                                                 
 .120- 119، ص2، جفية ابن مالكشرح ابن عقيل على أل: ابن عقيل) 1(

 .377، صنحو اللغة العربية: النادري، محمد أسعد) 2(

 .377، صنحو اللغة العربية: النادري، محمد أسعد)3(

 .431، ص1، جالكتابوهو لرجل من باهلة في . 114، ص2، جشرح التصريح على التوضيحالبيت بال نسبة في ) 4(

 .28آية : غافر) 5(

 .92آية : األنعام) 6(
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فاألصل في األخبار إن كانت متعددة أن . )1(شبه جملةووقد تختلف فيكون بعضها مفرداً وجملة 

  : يتقدم المفرد على شبه الجملة والجملة كقول علي ابن أبي طالب

  ]الرجز[      َأنا الذي َسمَّتْني ُأّمي َحْيَدَره

  كَليِث غَاباٍت غليِظ القََصَره

         )2(ْيِف كَْيل السَّنَْدَرهُأِكيُْلكُْم بِالسَّ

  عالقة الخبر بالنعت المقطوع

: يجوز أن يقطع النعت بالرفع على إضمار مبتدأ، أو بالنصب على إضمار فعل، فنقـول 

  . ، أي هو الكريُم أو أمدح الكريَم"قصدتُ إلى محمٍد الكريُم، أو الكريَم"

يء عما هو متصل به قطعاً للشولكن يشترط في قطع النعت أال يكون للتأكيد، ألنه يكون 

، كذلك يشترط فيه أن يعلم السامع من نعتمثل ذلك يكون نصاً في معنى ال في منعوتمعنى، فال

اتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم، ألنه إن لم يعلمه فالمنعوت محتاج للنعـت، إذ ال  

  .)3(قطع مع الحاجة

مـررتُ بزيـٍد   : "ذا كان للتخصيص، نحولكن يجوز رفع العامل في النعت المقطوع، إ

، والمـراد  "هو الخياطُ، أو أعني الخيـاطَ : عامل؛ فنقولفإن شئت أظهرت ال" اطَالخياطُ، أو الخي

  .)4("أعني"والناصب وهو " هو"بالعامل هنا الرافع وهو لفظة 

 فجواز قطع النعت على أن يؤتى بجملة واحدة تؤدي معنى جملتين، فيقطع النعت عـن جملتـه  

، فيكون النعت المقطوع خبراً للمبتدأ المحذوف، وهنا نأتي )5(ويرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف

" مررتُ بخالٍد الشـجاعُ : "نأتي بجملة جديدة هي في األصل متممة للجملة األصلية، فعندما نقول

                                                 
 .178، صالنحو المصفى: عيد، محمد) 1(

 . 80يحيى مراد، مؤسسة المختار للنشر، القاهرة، ص: ، تحقيق1، طديوانه: علي بن أبي طالب ) 2(

 .343، ص1، جشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي) 3(

 .120، ص2، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل) 4(

 .357، دار الفكر، ص1، طوجز في قواعد اللغة العربية وشواهدهاالم: األفغاني، سعيد) 5(
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 جملـة ثانيـة  " هو الشجاُع"فتصبح جملة " هو"تكون كلمة الشجاع خبراً للمبتدأ المحذوف تقديره 

الشجاع  إتباععلى " مررت بخالٍد الشجاعِ: "غير الجملة األولى، لكنها باألصل جملة واحدة، وهي

  . لخالد إذا جيء بالصفة لمدح شجاعة خالد

  بةرتالقة بين الخبر والصفة في الالع

أحدها، التأخر وهو األصـل الغالـب،   : للخبر مع المبتدأ ثالث حاالت من حيث الترتيب

، والحالـة  "في الـدارِ رجـلٌ  : "مسائل، نحو التقدم، ويجب في أربع: والثانية ،"زيٌد قائٌم: "كقولك

فيترجح تـأخيره  " زيٌد قائم: "لكجواز التقديم والتأخير، وذلك فيما فُقد فيه موجبهما، كقو: الثالثة

  .)1(األصل، ويجوز تقديمه لعدم المانع لىع

لمبتدأ محكوم عليه فال بد من تقديمه ليتحقق، فاألصل في المبتدأ التقديم وفي الخبر التأخير؛ ألن ا

أن يـوهم التقـديم ابتدائيـة    : ويجوز تأخيره حيث ال مانع، ويجب التزام األصل ألسباب، أحدها

أن يكون : ، والثاني"زيٌد أخوك: "الخبر بأن يكونا معرفتين أو نكرتين متساويتين، وال قرينة، نحو

، إذ لو قدم ألوهم "زيٌد قام: "أن يكون الخبر فعالً، نحو: ث، والثال"زيٌد اضربه: "الخبر طلباً، نحو

أن يقترن بإال : ، والخامس"الذي يأتيني فله درهم: "أن يقترن الخبر بالفاء، نحو: الفاعلية، والرابع

tΒ$: "أو إنما، نحو uρ î‰£ϑ pt èΧ ωÎ) ×Αθß™ u‘ ")2(ما أحسن : "أن يكون المبتدأ الزم الصدر، نحو: ، والسادس

  ".!ًزيدا

في كلِّ أرض سعد : "أن يستعمل في األمثال، كقولهم: ويجب تقديم الخبر ألسباب أحدها

أن يكـون  : ، والثالـث "أين زيـٌد؟ : "أن يكون الخبر واجب التصدير، نحو: ، والثاني)3("بن زيدا

?n’#: "تقديمه مصححاً لالبتداء بالنكرة وهو الظرف والمجرور، نحـو قولـه تعـالى    tãuρ öΝÏδ Ì≈|Á ö/ r& 

×οuθ≈t± Ïî")4(أن يكون الخبر مسنداً دون أما إلى أن وصـلتها، نحـو  : ، والرابع" :×π tƒ# u™uρ öΝçλ°; $̄Ρ r& $uΖ ù= uΗ xq 

                                                 
 .152- 145، ص1ج أوضح المسالك،: ابن هشام) 1(

 .144آية : آل عمران) 2(

 .2/99مجمع األمثال، : ميدانيال) 3(

 .7آية : البقرة) 4(
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öΝåκtJ−ƒ Íh‘ èŒ ")1(والخامس أن يكون مسنداً بأداة حصر لئال يلتبس ،)ما في الـدارِ إال زيـدٌ  : "، نحو)2" ،

ôΘ: "، نحو قولـه تعـالى  أن يعود ضمير متصل بالمبتدأ على بعض الخبر: والسادس r& 4’ n? tã A>θ è= è% 

!$yγ ä9$x ø% r& ")3(.  

لكن الصفة تختلف عن الخبر في هذا العالقة حيث ال يجـوز أن تتقـدم الصـفة علـى     

  : الموصوف إال حيث سمع، وذلك قليل كقول الشاعر

  

ــؤمنِ ــُحها  والم ــَر تَْمَس ــذاِت الطي  العائ
 

] البسيط[ 

ــيَن ــةَ َب ــاُن َمكَّ ــلِ ُركَب ــو الغي  )4(ِدَعالسَّ
 

: نعتاً للطير مقدماً، والثـاني " العائذات"أن تعرب : وفي إعراب مثل هذا وجهان، أحدهما

مجروراً بالبدل، والعائذات مجروراً بإضافة المؤمن إليه، وتجعل ما بعدها بدالً " الطير"أن تجعل 

  . منها

  : ول الشاعر، كق)5(ويجوز تقديم الصفة بإضافاتها إلى الموصوف إذا قدمتها عليه

  

 يــا قُــرَّ إّن َأبــاَك َحــيُّ خُويلــدٍ    
 

] الكامل[ 

ــاَقِ  ــى اَألْحم ــُه عل ــتُ خَاِئفَ ــد كُنْ  )6(ِقَ
 

  . أراد الشاعر خويلداً الحّي، فقدم الصفة وأضافها إلى الموصوف

ويغلب إعراب الصفة حاالً من االسم الذي كان موصوفها عند تقدمه عليها، عند كونهما 

: يعرب الموصوف بدالً عند تقديم الصفة عليه مع كونهمـا نكـرتين، نحـو    نكرتين، ويغلب أن

  .)7("استمعنا إلى أم كلثوم المطربة، وإلى المطربة أم كلثوم"

                                                 
 .41آية : يس) 1(

 .103-102، ص1، جهمع الهوامع: السيوطي) 2(

 .24آية : محمد) 3(

 .م1963، 35بيروت، ص - كرم البستاني، دار صادر، دار بيروت: ، تحقيقديوانه: نابغة الذبيانيال) 4(

 .165، ص1، جشرح جمل الزجاج: ابن عصفور، االشبيلي) 5(

 .167، ص1ج شرح جمل الزجاجي،البيت بال نسبة في ) 6(

 .576، صنحو اللغة العربية: النادري، محمد أسعد) 7(
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  . لكن الخبر يعرب خبراً سواء تقدم على المبتدأ أو تأخر عنه فإنه يبقى على إعرابه وهو الخبر

  العالقة بين الخبر والصفة في الحذف واإلثبات

بتدأ والخبر ركنا الجملة االسمية، وبهما يكتمل معنى جملة يحسن السكون عليها، لكن الم

  . يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليهما دليل

Νä3ã∞Îm;tΡ: "فمثال حذف المبتدأ، نحو قوله تعالى é'sù r& 9ht± Î0 ⎯ ÏiΒ â/ ä3Ï9≡ sŒ 3 â‘$̈Ψ9$# ")1(   ،أي هـي النـار ،

yγ$: "قوله تعالىال حذف الخبر، نحو ثوم è= à2é& ÒΟÍ← !# yŠ $yγ = Ïß uρ")2(أي دائم ، .  

≈ÖΝ: "وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء اآلخر، في قوله تعالى" n= y™ ×Π öθs% tβρãs3Ψ•Β ")3( مبتدأ " سالم"، فـ

  . "أنتم قوٌم: خبر حذف مبتدؤه، أي" قوم"سالٌم علكيم، و: حذف خبره، أي

  : ويجب حذف الخبر في أربع مسائل 

ωöθs9 óΟçFΡ: "قبل جواب لوال، نحو قوله تعالى: إحداها r& $̈Ψä3s9 š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ")4(لوال أنتم صددتمونا : ، أي

  . عن الهدى

8ã: "قبل جواب القسم الصريح، نحو قولـه تعـالى  : ثانيها ôϑ yès9 öΝåκ̈ΞÎ) ’Å∀ s9 öΝÍκ ÌE tõ3y™ tβθßγyϑ ÷ètƒ ")5(أي ، :

  . لعمرك يميني، أو قسمي

ضربي : ، أصله"ضربي زيداً قائماً: "ل الحال التي يمتنع كونها خبراً عن المبتدأ، كقولهمقب: ثالثها

  . زيداً حاصُل إذا كان قائماً

                                                 
 .172آية : الحج) 1(

 .135آية : الرعد )2(

 .25آية : الذاريات) 3(

 .32آية : سبأ) 4(

 .72آية : الحجر) 5(
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، أي كل رجلٍ مع ضـيعته  "كلُّ رجلٍ وضيعته: "بعد واو المصاحبة الصريحة، كقولهم: والرابعة

  .)1(مقرونان، والذي دل على االقتران ما في الواو من معنى المعية

وتكمن العالقة بين الخبر والصفة في هذا الباب أن كالً منهما جزء مهم في الجملة، غير 

أن الخبر عمدة في الجملة وهو ركن أساسي فيها، بينما الصفة فضلة تكمل متبوعها وتوضـحه،  

يجوز حذف كل من الخبر والصفة إذا كـان   –كما أسلفت في الدراسة التمهيدية -ومع ذلك فإنه 

م ما يدل عليهما، فيكون في المبتدأ ما يدل على الخبـر المحـذوف كمـا يكـون فـي      في الكال

  .الموصوف ما يدل على الصفة المحذوفة

فالصفة كالخبر يجوز حذفها، لكن حذف الصفة قليل، ألنه جيء بها في األصـل لفائـدة   

  .)2(إزالة االشتراك والعموم، فحذفها عكس المقصود

'ä‹è{ù: "ومن حذف الصفة نحو قوله تعالى tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠ Ïy™ $Y7óÁ xî")3( .  قالتقدير يأخذ كل سـفية

  . صالحة غصباً

  : ومنه قول الشاعر

  

ــربِ ذا تُــ   ــي الَح ــتُ ِف ــْد كُنْ  ٍإَرْدَوقَ
 

] المتقارب[ 

 )4(فلــم ُأْعــطَ شــيئاً َولَــْم َأْمنَــعِ    
 

  . فلم أعط شيئاً طائالً: والتقدير

  . ة مع بقاء دليل عليهمانجد هنا أنه يجوز حذف كل من الخبر والصف

ذكرت أن الخبر جزء مهم في الجملة الخبرية ويكون مع المبتدأ جملـة اسـمية يحسـن    

دل عليهما دليل، كما يجوز حـذف   إذاجاز حذف كل من المبتدأ والخبر  السكوت عليها، إال أنه

  . كل من الصفة والموصوف، إذا قامت القرينة الدالة عليهما

                                                 
 .122، صشرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام) 1(

 .120، ص2، جهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: السيوطي) 2(

 .179آية : الكهف) 3(

 .71، ص3، جوحاشية الصبيان. 119، ص2، جالتصريح على التوضيح شرحالبيت للعباس بن مرداس في ) 4(
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↔Ï‘: "لخبر قولـه تعـالى  فمثال حذف المبتدأ وا ¯≈ ©9$# uρ z⎯ ó¡ Í≥tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠ Ås yϑ ø9$# ⎯ ÏΒ ö/ ä3Í← !$|¡ ÎpΣ Èβ Î) óΟçF ö;s? ö‘$# 

£⎯ åκ èE £‰Ïèsù èπ sW≈n= rO 9ßγô© r& ‘Ï↔ ¯≈ ©9$# uρ óΟs9 z⎯ ôÒ Ït s†")1( .فحـذف  . والالئي لم يحضن فعدتهن ثالثة أشهر: والتقدير

  .)2("المبتدأ والخبر لداللة ما قبلهما عليهما
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  العالقات النحوية بين الخبر والحال

مـع بينهمـا، وخيـر    بعد دراستي لهذين الموضوعين وجدت أن هناك روابط عميقة تج

. فالحال هي حال من أحوال الخبـر . )1(قد سمى الحال خبًرا" الكتاب"إشارة لذلك أن سيبويه في 

ومن أهم العالقات النحوية التي تربط بين الخبر والحال، العالقة في المعنى، والعالقة في العامل 

كـذلك العالقـة فـي    النحوي، والغرض من الخبر والحال والعالقة بينهما من حيث التقسـيم،  

  . الترتيب، والعالقة في اإلثبات والحذف، وغيرها من العالقات التي تربط بينهما

  لحال في المعنىاالعالقة النحوية بين الخبر و

وهو الجزء الذي حصلت بـه أو  . )2(فالخبر هو كل ما أسندته إلى المبتدأ وحدثت به عنه

  ".اُهللا َبرٌّ، واأليادي شاهدةٌ: "، نحو)3(بمتعلقه الفائدة التامة مع المبتدأ

أما الحال، فهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه، أو تأكيده، أو تأكيد عاملـه، أو  

yltsƒ: "، نحو قوله تعالى)4(تأكيد مضمون جملة قبله m $pκ ÷]ÏΒ $ZÍ← !%s{ Ü= ©% utI tƒ ")5(.  

ناً ما فـي معنـى   هو ما دّل على هيئة وصاحبها، متضم: "وعّرف ابن مالك الحال بقوله

  .)6("، غير تابع وال عمدة وحقه النصب، وقد يجر بباء زائدة"في"

من بين هذه التعريفات استنتج أن هناك عالقة بين الخبر والحال في المعنـى، ذلـك أن   

شـرح  "الحال يدل على هيئة، والخبر كذلك يدل على هيئة المبتدأ، ويتمثل ذلك بقول الجامي في 

                                                 
 .75، ص2، جالكتاب: سيبويه) 1(

 .،10م، ص1978، تحقيق حسين محمد شرف، 1، طاللمع في العربية: ابن جني) 2(

 .159، ص1، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 3(

، دار قتيبة، 1، طحاشية غاية األرب على تهذيب شذور الذهب في معرفة كالم العرب: ، محمد بن محمد ديبحمزة) 4(

 .220ص

 .21آية : سورة القصص) 5(

 .239، ص2، ج1، طشرح التسهيل: ابن مالك) 6(
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قد ّسمى الحال " الكتاب"كذلك نجد سيبويه في . )1("ذات والخبر حال من أحوالهاالمبتدأ ": "الكافية

  . خبًرا للعالقة بينهما، وألن الحال هي في معنى الخبر

إلـى أن  وعند الحديث عن العالقة بين الحال والخبر في هذا الباب ال بّد من اإلشـارة  

يكون ذلك على غير األصل، بخالف في الجملة، وإن استغني عنها ف الخبر عمدة ال يستغنى عنه

الحال التي تعد فضلة تابعة يمكن االستغناء عنها، وإن عرض للفضلة امتناع االسـتغناء عنهـا   

  . فإنها ال تخرج عن كونها فضلة

وأما زيادتها في خبر . ومما يربط بين الخبر والحال هو دخول الباء الزائدة على كليهما

#!™â: "، نحو قوله تعالى)2(المبتدأ t“ y_ ¥π t⁄ÍhŠy™ $yγ Î= ÷WÏϑ Î/ ")3(جزاُء سيئة مثلُها: ، فالتقدير .  

  : وتدخل الباء الزائدة على الحال، كقول رجل من فصحاء طيء
  ]البسيط[ 

ــةٍ    ــاَء داهم ــى بأس ــتُ إل ــِإْن ُدِعي  كَ
 

ــلِ    ــْزُؤوٍد َوال وك ــتُ بِم ــا انَْبعث  )4(فم

  . فما انبعثتُ مزؤوًدا: أي

  : ومنه قول الشاعر

  

ــا َر ــابٌ فَمـ ــٍة رِكـ ــتْ بِخائبـ  َجعـ
 

  ]الوافر[                                   

 )5(بـــُن الُمَســـيَّبِ ُمنْتَهاَهـــا َحكـــيُم
 

  . فما رجعت خائبة: أي

                                                 
 .279، ص1، جشرح كافية ابن الحاجب: الجامي) 1(

 .138، ص1، جسر صناعة اإلعراب: ابن جني) 2(

 .27آية : رة يونسسو) 3(

 .240، ص2البيت بال نسبة في شرح التسهيل، ج) 4(

 .، األهلية للنشر والتوزيع1، ل يوسف عطا الطريفي، طكتاب العصر األمويالبيت لقحيف العقيلي في ) 5(
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  العالقة بين الخبر والحال في التعريف والتنكير

األصل في الخبر أن يكون نكرة، وقد يأتي معرفة لغرض بالغي كالتأكيـد والحصـر،   

كذلك األصل فـي الحـال أن   . )1("من أخوك؟: "، أو في جواب من سأل"هو الشاعرزيد : "مثل

وهذا شيء طبيعي، ألن وظيفة الحال أن تبين الوصـف الـذي تلـبس    . تكون نكرة، ال معرفة

الشخص أثناء وقوع الحدث، ومجرد ذكر الوصف يؤدي إلى الغاية المرجوة، ومـع ذلـك فقـد    

رجـع  : "تأولها النحاة على معنى التنكيـر، وهـي   جاءت الحال معرفة في عبارات مخصوصة

وغيرها " …المسافر عوده على بدئه، وجاء زيد وحده، وكلمتُه فاُه إلى فيَّ، وجاؤوا الجماَء الغفير

  .)2(عائًدا، منفرًدا، مشافهاً، جميًعا: فتأويل ذلك. من العبارات

  األوصاف المشتركة بين المبتدأ وصاحب الحال من وجهة نظر النحاة

فكما هو معلوم . تتشابه الحال بالخبر في أن عالقتها بصاحبها هي كعالقة الخبر بالمبتدأ

أن األصل في المبتدأ التعريف والخبر التنكير، كذلك األصل في الحال التنكير وفـي صـاحبها   

التعريف، واألصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، كما هو األصل في الحـال التـي يجـب أن    

  . احبها، غير أنه يجوز في كليهما التقديم، وهذا ما سوف أدرسه الحقًاتتأخر عن ص

أصل المبتدأ التقديم، ألنه محكوم عليه، وال بدَّ من وجوده قبل الحكم فَقُِصد فـي اللفـظ   

والخبر هو الحكم، فقد يكون الخبر المفـرد عـين   . )3(أيضاً أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه

ÿ…çμ: "، أو منزالً منزلته نحو قولـه تعـالى  "زيٌد منطلقٌ" المبتدأ في المعنى، نحو ã_≡ uρ ø—r& uρ öΝåκçJ≈yγ ¨Β é& ")4( ،

  ". نطقي اُهللا حسبي: "وتأتي الجملة الواقعة خبًرا نفس المبتدأ في المعنى، نحو

                                                 
 .364، ص1، جالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي) 1(

 .162، ص2المصدر السابق، ج) 2(

 .201، ص1، جشرح كافية ابن الحاجب: تراباذياإلس) 3(

 .6آية: سورة األحزاب) 4(
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خبارات إفادة الخبر نكرة، ذلك ألن الغرض من اإلويشترط في المبتدأ أن يكون معرفة و

ده وتنزيله منزلتك في علم ذلك الخبر، واإلخبار عن النكرة ال فائـدة فيـه،   المخاطب ما ليس عن

وقد ابتدؤوا بالنكرة في مواضع مخصوصة لحصول الفائدة، وتلك المواضع هي . )1(فإن أفاد جاز

⎯Ó‰ö7yès9uρ í: "النكرة الموصوفة، نحو قوله تعالى ÏΒ ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 78Î ô³ •Β ")2( .  والنكرة إذا اعتمـدت علـى 

استفهام أو نفي ألن الكالم صار غير موجب فتضمنت النكرة معنى العموم فأفادت فجاز االبتداء 

، ويجوز االبتداء بـالنكرة إذا  "، وما أحٌد خير منك"أرجٌل عندك أم امرأةٌ: "بها، وذلك نحو قولك

لـي  تحت رأسي سـرٌج، و : "كان الخبر عن النكرة ظرفاً أو جاراً ومجروراً وتقدم عليها، نحو

  .)3("ماٌل

، فاألصـل فـي   )4(ولما كانت الحال خبًرا في المعنى وصاحبها مخبًرا عنه أشبه المبتدأ

صاحبها التعريف ألنه محكوم عليه بالحال، وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة ألن الحكم على 

البتـداء  المجهول ال يفيد غالباً، فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالباً إال بمسوغ من مسوغات ا

  : بها كي يقربه من المعرفة، كأن تتقدم عليه الحال، نحو قول الشاعر
  ]مجزوء الوافر[

ــلٌ  ــاً طَلَـــ ــةَ ُموِحشَـــ  ِلَميَّـــ
 

ــلٌ   ــُه ِخلَـــ ــوُح كََأنَّـــ  )5(َيلُـــ
 

فموحشاً حال من طلل ومسوِّغ مجيء الحال من النكرة تقديم الحال على صاحبها، أو أن 

  :حو قول الشاعريكون صاحب الحال مخصصاً بالوصف، ن
  ]البسيط[

ــهُ  ــتََجْبتَ لَ ــاً َواْس ــا َربِّ نُوح ــتَ َي  نَجَّْي
 

 )6( ِفي فُلُـٍك َمـاِخرٍ فـي الـَيمِّ َمشْـُحونَا      
 

                                                 
 .95، ص3، جاألشباه والنظائر: السيوطي) 1(

 .221آية : سورة البقرة) 2(

 .86، ص1، جشرح المفصل: ابن يعيش) 3(

 .240، ص1، جهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: السيوطي) 4(

 . لكثير عزة. 1/375، شرح التصريحنسبه األزهري في ) 5(

 .1/376 وشرح التصريح، 1/274، وشرح األشموني، 2/84، أوضح المسالكالبيت بال نسبة في ) 6(
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فمشحوناً حال من الفلك، وهو نكرة والذي جوز مجيء الحال منها كونهـا مخصوصـة   

  . بالوصف

’þ: "أو يكون صاحبها مخصوصاً بإضافته، نحو قوله تعـالى  Îû Ïπ yèt/ ö‘ r& 5Θ$−ƒ r& [™!# uθ y™ t⎦, Î# Í← !$¡¡= Ïj9")1( ،

tΒ$!: "أو مسبوقاً بنفي، نحو قوله تعـالى . فسواء حال من أربعة الختصاصها باإلضافة إلى أيام uρ 

$uΖ õ3n= ÷δr& ⎯ ÏΒ >π tƒ ös% ωÎ) $oλ m; uρ Ò>$tGÏ. ×Πθè= ÷è¨Β ")2( حال من قرية لكونهـا مسـبوقة   " ولها كتاب معلوم"، فجملة

  : يكون مسبوقاً باستفهام، كقول الشاعر بنفي، وقد
  

  

  

  ]البسيط[

 َيا َصاحِ َهـْل ُحـمَّ َعـْيشٌ َباِقيـاً فَتَـرى     
 

 )3( ْبعاَِدَهــا األَمــالَإِلنَفِْســَك الُْعــذَْر فــي  
 

  .)4(فباقياً حال من عيش، لكونه مسبوقاً باالستفهام

ف لما هو لـه، أو  ففي هذا الموضوع صلة وثيقة بين الخبر والحال، ألن كال منهما وص

حكم عليه، ومن أجل ذلك، اشترط في المبتدأ أن يكون معرفة، والخبر نكـرة، واألصـل فـي    

الحال نكرة إال بمسوغ  صاحب صاحب الحال أن يكون معرفة، والحال نكرة، وال يقع المبتدأ أو

  .-التي سبقت اإلشارة إليها–من مسوغات االبتداء 

                                                 
 .10آية : سورة فصلت) 1(

 .4آية : سورة الحجر) 2(

وشرح ابن . 2/87،أوضح المسالك، لرجل من طيء، وبال نسبة في 1/377 شرح التصريحنسبه األزهري في ) 3(

 .1/292 عقيل،

 .378-375، صشرح التصريح على التوضيح: زهرياأل) 4(
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  عامل النحويالعالقة بين الخبر والحال في ال

ذهب سيبويه والجمهور إلى أن رافع الخبر هو المبتدأ، ألنه مبني عليه فارتفع به كمـا  

وذهب الكوفيون إلى أنهما ترافعا، فالمبتدأ رفع الخبر، والخبر رفع المبتـدأ،  . ارتفع هو باالبتداء

  .)1(ألن كالً منهما طالب لآلخر، ومحتاج إليه، وبه صار عمدة

مـا يعمـل عمـل    " شبه الفعل"هو الفعل أو شبهه، أو معناه، ويعني ، العامل في الحالو

ما يستنبط " معنى الفعل"ويعني . الفعل، وهو من تركيبه، كاسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر

  ". ها أنا زيٌد قائما: "، نحو)2(منه معنى الفعل، كالظرف والجاّر والمجرور، وحرف التبنيه

زيٌد في الدار : "غير الفعل لم تكن الحال إال بعده، وذلك قولك فإذا كان العامل في الحال

ولمـا  ". قائما في الدار زيٌد، وال زيٌد قائماً في الدار، وال قائماً زيٌد في الدار: "، وال يصلح"قائماً

فـي  "أخرت العامل، ولم يكن فعالً، لم يتصرف تصرف الفعل، فينصب ما قبله، وهذا إذا جعلت 

قائماً ونحوه، لتـدل  : فاستغنى زيد بخبره، قلت" زيٌد في الدار، وفي الدار زيٌد: "لتخبراً فق" الدار

 ىفضلة مسـتغن "في الدار"وكان قولك  هو الخبر رفعته،" قائماً"فإن جعلت . على أية حال استقر

زيٌد قائم، فاستغنى زيٌد بخبره، ثم خّبرت أين محل قيامه؟، فقلت في الدار، : عنها، ألنك إنما قلت

  .)3(ونحوه

من خالل هذا التعريف بالعامل في الخبر والحال أرى بأن العامل في كليهما هو عامـل  

لفظي، فالمبتدأ الذي يرفع الخبر عامل لفظي، كذلك الفعل وشبهه مما يعمل في الحال هو أيضـاً  

                                                 
 .176ص. ، تحقيق طاهر سليمان حموده، الدار الجامعية للطباعة والنشر، االسكندريةالمطالع السعيدة: السيوطي) 1(

 .54- 53، ص1، جشرح كافية ابن الحاجب: االستراباذي) 2(

 .300، ص4تب، بيروت، ج،  تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكالمقتضب: المبرد) 3(
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عامل لفظي، أضف إلى ذلك أن األصل في الخبر أن يتأخر عن عامله، ولكن يجوز له التقـديم  

  . ى العامل وكذلك الحال فيجوز أن تتقدم الحال على عاملها وتتأخر إذا كان العامل متصرفاًعل

  العالقة بين الخبر والحال في أقسام كل منهما

فاألصل في الخبر والصفة والحال اإلفراد، فالخبر المفرد على ضـربين، خـالٍ مـن    

للضمير، وهـو   ناًمشتق، ومتضمكان اسما محًضا غير  الضمير الذي يربطه بالمبتدأ، وذلك إذا

  .)1("زيٌد غالُمك، وعمٌرو منطلق: الذي يكون اسما مشتقاً، وذلك نحو قولك

والخبر الجامد إما أن يكون مؤوالً بالمشتق أو ال، والمراد بالجامد ما ليس صفة تتضمن 

أب، ورجل، وزيد، وأسد، وثعلب، وتقييـد الجامـد بعـدم تأويلـه     : معنى الفعل وحروفه، نحو

بالمشتق إلخراج ما يقبل التأويل بالمشتق منه، وذلك في األسماء الجامدة التي عـرف مسـماها   

في الداللة على الحيلة والدهاء، " ثعلب"في الداللة على الشجاعة و" أسد: "بمعنى مالزم لها، نحو

المنسـوب إلـى   : ذو مالٍ، أي صاحب مال، والمنسوب كما في مصرّي، إن هو بمعنى: ونحو

ذهب النحاة إلى أن الخبر الجامد غير المؤول بالمشتق ال يحتمل ضميًرا لربطه بالمبتدأ، مصر، و

  .)2(أما إن أول بالمشتق فيحتمل ضمير المبتدأ

، والحال المفردة "جاء زيٌد راكباً: "وتأتي الحال مفردة، أي ال جملة وال شبه جملة، نحو

لة بمشتق وذلك إذا دلت علـى تشـبيه،   قد تكون مشتقة وهو األصل فيها، وقد تكون جامدة مؤو

ة، أو زاجن، أي م"بعته يًدا بيد: "علة، نحوأو دلت على مفا. ، أي مشبهاً أسًدا"كر علي أسداً: "نحو

دخـل  : "أي مسعًرا، أو دلت على ترتيب، نحو" بعته البضاعة مًدا بدرهم: "دلت على سعر، نحو

  .)3(أي مفاجًئا" ظهر الثائُر فجأةً: "حوأي مرتبين، أو تكون مصدًرا، ن" القوم رجالٌ رجالً

                                                 
 .47، صالمفصل في علم العربية: الزمخشري) 1(

 .42، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ص1، طالجملة االسمية: أبو المكارم، علي) 2(

 .330، صالنحو الشافي: مغالسة، محمود حسني) 3(
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إذن فاألصل في الخبر والحال هو اإلفراد، والمفرد ال بد من أن يكون وصـفا مشـتقاً   

كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، لكن جاز وقوع الخبر والحال إسًما جامًدا، والجامد 

  . في كليهما قد يكون مؤوالً بالمشتق أو ال

ني من أقسام الخبر والحال هو شبه الجملة، وشبه الجملة هذه ال تخلو من أن والقسم الثا

  . تكون ظرفية أو من الجار األصلي ومجروره

=Ü: "يقع الخبر ظرفـاً منصـوباً، كقولـه تعـالى    و" ò2§9$# uρ Ÿ≅ xó™ r& öΝà6Ζ ÏΒ ")1(  ًوجـارا ،

ß‰ôϑ: "ومجروراً، كقوله تعالى ys ø9$# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈yè ø9$# ")2( .  وهما حينئٍذ متعلقان بمحذوف وجوًبـا

البصريين، وحجتهم أن المحذوف هو الخبـر  جمهور واألول اختيار " استقر"أو " مستقر: "تقديره

والثاني اختيـار األخفـش، والفارسـي،    . في الحقيقة، واألصل في الخبر أن يكون اسًما مفرًدا

ومحل الجـار والمجـرور،   والزمخشري، وحجتهم أن المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف 

  .)3("واألصل في العامل أن يكون فعالً

والظرف يقسم إلى زماني ومكاني، فإذا كان الظرف مكانياً صّح اإلخبار به عـن اسـم   

، أما إذا كان زمانياً صّح اإلخبار به عن اسـم  "زيٌد أمامك، والخير أمامك: "العين والمعنى، نحو

، وإن وجد في كالمهم ما ظاهره "زيٌد اليوَم: ، وال يجوز"وَمالصوم الي: "المعنى دون العين، تقول

الليلـةَ طلـوُع   : "، فهذا على حذف مضاف، والتقـدير "الليلةَ الهالُل: "ذلك وجب تأويله، كقولهم

  .)4("الهاللِ

                                                 
 .42آية : سورة األنفال) 1(

 .2آية : سورة الفاتحة) 2(

 .116، صالندى وبل الصدى شرح قطر: ابن هشام) 3(

 .116المرجع السابق، ص) 4(



77 
 

، وجاًرا ومجروًرا، نحو قوله "رأيت الهالل بين السحاب: "وتقع الحال أيضاً ظرفاً، نحو

‚ylty: "تعالى sù 4’n? tã ⎯ Ïμ ÏΒöθ s% ’Îû ⎯ Ïμ ÏFt⊥ƒ Î—")1(  أي متزيناً، والظرف والجار والمجرور يتعلقان بمحـذوف ،

  .)2(، والمتعلق المحذوف في الحقيقة هو الحال"استقر"، أو "مستقر"وجوًبا تقديره 

فإذا ذكر مع المبتدأ اسم وظرف أو مجرور وكالهما صالح للخبرية بأن يحسن السكوت 

ما حاالً واآلخر خبًرا بال خالف، لكن إن تقدم الظرف أو المجرور علـى  عليه جاز جعل كل منه

؛ ألنه من "فيها زيٌد قائًما: "االسم اختير عند سيبويه والكوفيين حالية االسم وخبرية الظرف، نحو

: حيث تقديمه األولى به أن يكون عمدة ال فضلة، وإن لم يتقدم اختير عندهم خبرية االسم، نحـو 

  .)3("رِ قائمزيٌد في الدا"

والخبر والحال إذا وقعا شـبه  . فمجيء الخبر والحال شبه جملة دليل على العالقة بينهما

: أو فعـالً، نحـو  " مستقر"ا أن يكون اسًما، نحو جملة إنما يتعلقان بمحذوف وجوباً، وتقديره إم

كون محـذوفاً  ، وعامل الظرف أو الجار والمجرور إذا وقعا خبًرا أو حاالً ال بد من أن ي"استقر"

  .وجوًبا

والخبـر  . االسمية، والفعليـة : والقسم الثالث من أنواع الخبر والحال هو الجملة بنوعيها

: ، أو جملـة اسـمية، نحـو   "الخلقُ الحسن يعلي قدر صاحبه": الجملة ما كان جملة فعلية، نحو

  ".العامل خلقُُه حسٌن"

تدأ، وإال لـم تحصـل الفائـدة    ويشترط في الجملة الواقعة خبًرا أن تكون مرتبطة بالمب

  . لم يكن كالًما" زيٌد قام عمٌرو: "باإلخبار بها عنه، فلو قلت

األول أن تكون الجملة مشتملة على معنى المبتدأ إما ألن يكـون  : واالرتباط بأحد أمرين

فيها ، وإما ألن "السمُن منوانِ بدرهم: "، أو مقدًرا، نحو"زيٌد قام أبوه: "فيها ضميره مذكوًرا، نحو

                                                 
 .79آية : سورة القصص) 1(

 .249، دار الشروق، بيروت، لبنان، صاللباب في النحو: الصابوني، عبد الوهاب) 2(

 .243، ص1ج همع الهوامع شرح جمع الجوامع،: السيوطي) 3(
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(â¨$t7Ï9uρ 3“uθø: "مشاًرا به إليه ظاهًرا هو المبتدأ كما في قوله تعـالى  −G9$# y7 Ï9≡ sŒ × ö yz")1(  ًأو متضـمنا ،

%t⎦⎪Ï: "للمبتدأ كما في قولـه تعـالى   ©! $# uρ šχθä3Åb¡ yϑ ãƒ É=≈tF Å3ø9$$Î/ (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θn= ¢Á9$# $̄Ρ Î) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ tô_ r& t⎦⎫Ï⇔ Ï= óÁ èRùQ $# 

èπ : "ن فيها المبتدأ ُمعاًدا، نحو قوله تعالىوإما أل. )2(" ©% !$pt ø: $#  $tΒ èπ ©% !$pt ø:$# ")3( .  

فنطقي مبتدأ " نطقي اهللا حسبي: "أن تكون الجملة نفس المبتدأ في المعنى، كقولك: والثاني

واهللا مبتدأ ثانٍ، حسبي خبره، والجملة خبر المبتدأ األول والرابط لها به هو كون مفهومهـا هـو   

!ö≅è% uθèδ ª: "، ومن ذلك قوله تعالى)4(د بالمبتدأالمرا $# î‰ym r& ")5(.  

ذهب : "، أو اسمية، نحو"جاء سعيٌد يركض: "وتأتي الحال جملة، سواٌء أكانت فعلية، نحو

فاألصل في الحال والخبر والصفة اإلفراد، وتقع الجملة موقع الحال، كما تقع " خالٌد دمُعه متحدٌر

جاء زيٌد يده على : "إما ضمير، نحو:  بد لها من رابط، وهو في الحاليةموقع الخبر والصفة، وال

، أو الضـمير  "جاء زيٌد وعمـٌرو قـائمٌ  : ، أو واو، وتسمى واو الحال، واو االبتداء، نحو"رأسه

  .)6("جاء زيٌد وهو ناوٍ رحلةً: "والواو معاً، نحو

واو، بـل ال تـرتبط إال   وإذا صدرت الجملة الحالية بمضارع مثبت لم يجز أن تقترن بال

  .)7("جاء زيٌد ويضحك: "، وال يجوز دخول الواو، فال تقول"جاء زيٌد يضحك: "بالضمير، نحو

كذلك يشترط في جملة الحال أن تكون خبرية، فألن مقصود المجيء بالحال تخصـيص  

 أي المجيء" جاءني زيٌد راكًبا: "وقوع مضمون عامله بوقت وقوع مضمون الحال، فمعنى قولك

الذي هو مضمون العامل واقع وقت الركوب الذي هو مضمون الحال، ولكن في الجملة الطلبيـة  

                                                 
 .26آية : سورة األعراف) 1(

 .170آية : سورة األعراف) 2(

 .2- 1آية : سورة الحاقة )3(

 .42ص شرح ألفية ابن مالك،: ابن الناظم) 4(

 .1آية: سورة اإلخالص) 5(

 .488- 487، ص1، جالتوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: النجار، محمد عبد العزيز) 6(

 .301، ص1، جشرح ابن عقيل: ابن عقيل) 7(
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لسنا على يقين من حصول مضمونها، فكيف نخصص مضمون العامل بوقـت حصـول ذلـك    

  .)1("المضمون؟

إذن فالجملة اسمية كانت أم فعلية يصح أن تقع في موقع الخبر والحـال، لكـن بعـض    

بينما أجمع العلماء على منـع جـواز الجملـة    . قوع الجملة اإلنشائية خبًراالعلماء أجازوا في و

  . اإلنشائية حاالً

وال بد للجملة الواقعة خبًرا أو حاالً من رابط، فقد يكون الرابط فـي الحاليـة الـواو أو    

 أما جملة الخبر فإنه اكتفي فيها بالضمير؛ ألن الحال فضلة تأتي بعد تمـام . الضمير، أو هما معاً

الكالم، فصدرت الجملة التي أصلها االستقالل بما هو موضوع للربط وهو الواو حتى ال تبقـى  

الجملة على االستقالل، أما جملة الخبر فإنها ال تجيء بالواو؛ ألن  بالخبر يتم الكالم، بل تكتفـي  

  .)2(الجملة بالضمير رابطاً لها

  الحال التي تسد مسد الخبر

مـن حيـث   –ا كان المبتدأ مصدًرا وقع بعده حال سـدت  يحذف الخبر وجوباً وذلك إذ

إكرامـي الطالـب   : "مسّد الخبر، وأغنت عنه، ولكنها ال تصلح إلعرابها خبًرا، نحـو  -المعنى

وال يصح أن تكون هذه الحال " متفوقا"وقع بعده حال " إكرام"فإن المبتدأ هنا مصدر وهو " متفوقاً

وإن كان معنى الحال في الجملة يشير إلى داللـة  " متفوقٌإكرامي : "خبًرا عن المبتدأ، إذ ال يقال

  .)3("إكرامي الطالَب إذا كان متفوقاً: "الخبر، والتقدير

مبتـدأ  " فزيـدٌ " "زيٌد قائًمـا : "أما إذا كانت الحال تصلح أن تكون خبًرا عن المبتدأ، نحو

" زيد قـائم : "ًرا، فتقولوهذه الحال تصلح أن تكون خب" زيٌد ثبت قائماً: "والخبر محذوف والتقدير

                                                 
 .77، ص2، جشرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي) 1(

 .77صدر السابق، صالم) 2(

 .65ص الجملة االسمية،: أبو المكارم، علي) 3(
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فإن الحال ال تصلح أن تكون " إكرامي الطالَب متفوقًا: "فال يكون الخبر واجب الحذف، أما قولك

ألن اإلكرام ال يوصـف بأنـه   " إكرامي الطالَب متفوقٌ: "خبًرا عن المبتدأ الذي قبلها، فال تقول

  . متفوق

، وقد "ضربي العبد عند عصيانه: والحال التي تسد مسد الخبر قد تكون شبه جملة، نحو

  :، كقول الشاعر)1(تكون جملة
  

  

  ]البسيط[

 خَْيُر اقِْترابِي ِمَن المـْولَى َحِليـفَ رِضـىً   
 

ــَو غَْضــباَُن  ــه َوْه ــِدَي َعنْ  )2( َوشــرُّ ُبْع
 

  . جملة وهي حال سدت مسد الخبر" وهو غضبان"

  تعدد الخبر والحال

و الشيء قد يوصف بأكثر من صـفة، فإنـه   الخبر صفة في المعنى، وكما أن اإلنسان أ

، فيكون المبتدأ واحًدا والخبر متعـدًدا، والتعـدد يمكـن أن    )3(يمكن أن يخبر عنه بأكثر من خبر

uθ: "يكون في اللفظ والمعنى مًعا، نحو قوله تعالى èδuρ â‘θàtóø9$# ßŠρ ßŠ uθø9$#  ρ èŒ Ä ö̧yèø9$# ß‰ŠÉf pRùQ ، ومنه قو )4(" #$

  : الشاعر
  ]الرجز[

 َمـــْن َيـــُك ذا َبـــتٍّ فَهـــذا َبتِّـــي
 

ــتِّي   ــيِّفٌ ُمشَــ ــيِّظٌ ُمَصــ  )5(ُمقَــ
 

                                                 
 .199ص في علم النحو،: السيد، أمين علي) 1(

 .1/197الدرر اللوامع و. 1/104، شرح األشمونيالبيت بال نسبة في ) 2(

 .176، صالنحو المصفى: عيد، محمد) 3(

 .14آية : سورة البروج) 4(

 .189به وليم بن الورد البروسي، دار اآلفاق، بيروت، ص، رتديوانه: رؤبة بن العجاج) 5(
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ألنهمـا  " الرماُن حلٌو حامض: "كما يمكن أن يكون التعدد في اللفظ دون المعنى؛ كقولك

بمعنى خبر واحد، ومحور التفرقة بينهما أن المبتدأ إذا كان مشتمالً على الخبرين معاً كان التعدد 

، أما إذا كان مشتمالً على طرف من كل منهما كان التعدد في اللفظ فحسـب،  في اللفظ والمعنى

وكونهما في معنى خبر واحـد يمتنـع العطـف    . )1(يجمع بين الطعمين معاً في آنٍ واحد" فالمز"

، ويمتنع أيضـاً  "الرماُن حلو وحامٌض: "للثاني على األول ألن العطف يقتضي المغايرة فال يقال

حلٌو الرماُن حامٌض، وال حلٌو حـامٌض  : "ا، وأن يتقدما على المبتدأ، فال يقالتوسط المبتدأ بينهم

  .)2(وليس الثاني بدالً؛ ألنه ليس المراد أحدهما، بل كالهما معاً" الرماُن

وإذا توالت مبتدآت ُأخبر عن آخرها مجعوالً هو وخبره خبر متلوه والمتلو مع ما بعـده  

: ا بعده ويضاف غير األول إلى ضمير متلوه، ومثـال ذلـك  خبر متلوه إلى أن يخبر بتاليه مع م

  .)3("زيٌد عمُه خالُه أخوُه أبوه قائٌم"

ويفرق النحويون بين الخبر المتعدد للمبتدأ الواحد، وبين تعدد الخبر لتعـدد المبتـدأ، أي   

الشتمال المبتدأ على عناصر أو أجزاء أو أفراد يصلح كل منهم للوصف بخبر من األخبار، وفي 

  : ، نحو قول الشاعر)4(هذه الحالة يجب استخدام أداة العطف مع األخبار المتعددة
  ]المتقارب[

ــى   ــا ُيرتَجـ ــٌد خَْيُرهـ ــَداَك َيـ  َيـ
 

ــَرى إلْعـــداِئها غَاِئظـــةْ     )5( َوُأخْـ
 

وإن كان متحد اللفظ فإنه مثنى المدلول، ولذلك عطف بالواو الخبـر الثـاني   ) يداك(فإن 

  .على األول

                                                 
 .66ص الجملة االسمية،: أبو المكارم، علي) 1(

 .182، ص1ج شرح التصريح على التوضيح،: األزهري) 2(

، المكتبة الفيصلية، تحقيق عبد اهللا 1، ج1، طشفاء العليل في إيضاح التسهيل: السليلي، أبو عبد اهللا محمد بن عيسى) 3(

 .299ركاتي، صالب

 .66، صالجملة االسمية: أبو المكارم، علي) 4(

 . شرح األعلم الشنتمري، تحقيق دربه الخطيب، دار الكتب. 175، ص1975، ديوانه: طرفة بن العبد) 5(
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بالخبر والصفة جاز أن تتعدد سواء أكان صاحبها واحًدا أم متعدًدا، فمثـال  ولشبه الحال 

  : واحد قول الشاعر اتعدد الحال وصاحبه
  ]الطويل[ 

ــتُ لَــ  ــوةٍ ِئحلف ــى بخل ــت ليل  ْن القي
 

ــا    ــالَن حافي ــِت اِهللا رج ــوفُ ببي  )1(أط
 

ها  أو وإن تعددت الحال وتعدد صاحبها، وكانت األحوال متحدة لفظاً ومعنى وجب تثنيت

‚¤t: "جمعها بحسب أصحابها، نحو قوله تعـالى  y™ uρ ãΝä3s9 }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s) ø9$# uρ È⎦ ÷⎫t7 Í← !# yŠ")2(  وإن تعـددت ،

وتعدد صاحبها وكانت مختلفة لفظا أو معنى وجب التفريق بغير العطف، وفي هذه الحالة يجوز 

تأخير الحالين، فإن تأخرتـا  ، ويجوز "لقيت ماشياً وليًدا راكًبا: "نحو اوضع كل حال بعد صاحبه

لقيـت هنـًدا مصـعًدا    : "مع قرينة يعرف بها صاحب كل منهما جاء وقوعهما كيفما كان، نحو

وإن تأخرتا من غير قرينة كانت الحال األولى للصـاحب  " ، ولقيت هنًدا منحدرةً مصعًدا"منحدرةً

راكًبا حال من وليد، وماشًيا حـال  ف" لقيت وليًدا راكًبا ما شًيا: "الثاني، وكانت الثانية لألول، نحو

  .)3(من التاء

فالخبر قد يكون متعدًدا والمبتدأ واحد وكذلك الحال قد تتعدد وصاحبها واحد أيضاً، بيـد  

أنه إذا تعددت األخبار لواحد جاز فيها العطف لكنه في الحال لم يجز، وقد تتعدد األخبار لتعـدد  

حوال إذا كانت متحدة في اللفظ والمعنى وجب تثنيتهـا  المبتدآت، وكذا األمر في الحال إال أن األ

  . وجمعها على حسب أصحابها بخالف األخبار فإنه يجب التفريق بينها بالعطف

  رتبةقة بين الخبر والحال في الالعال

يتشابه الخبر في ترتيبه مع المبتدأ من حيث التقديم والتأخير بالحال من حيث ترتيبها مع 

  .العامل في الخبر هو المبتدأ والعامل في الحال هو الفعل أو شبههالعامل فيها؛ ذلك أن 

                                                 
 .يوسف فرحان، دار الكتاب العربي: ، شرح1997، 3، ط ديوانه): مجنون ليلى(قيس بن الملوح) 1(

 .33آية : سورة إبراهيم)2(

 .495ص نحو اللغة العربية،: النادري، محمد أسعد)3(
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يرى النحويون أن األصل في الجملة االسمية تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك حتـى  و

يتسنى تعقل المحكوم عليه وتحصيل صورته في الذهن قبل الحكم، بيد أنه قد تجد بعض األسباب 

م ال يصح العدول عنه، كما قد توجد أسباب توجب عكـس  التي تجعل هذا األصل واجب االلتزا

  .)1(-أي المبتدأقبل المحكوم عليه  أي الخبر–ذلك وتفرض ذكر المحكوم به 

تقدم اإلعالم بأن المبتدأ عامل في الخبر، وإذا كان عامالً فحقه أن يتقدم كما تتقدم سـائر  

ك التزام تأخير الخبـر، لكـن   العوامل على معموالتها، والسيما عامل ال يتصرف، ومقتضى ذل

إال أن . أجيز تقديمه لشبهه بالفعل في كونه مسنًدا، ولشبه المبتدأ بالفاعل في كونه مسـنًدا إليـه  

فلو كان المبتدأ والخبر معرفتين أو نكـرتين وجـب   . جواز تقديمه مشروط بالسالمة من اللبس

رينة معنوية يحصل بها التمييز لم يجب تقديم المبتدأ؛ ألنه ال يتميز الخبر إال بذلك، فإن كان له ق

  : تقديم المبتدأ، وذلك نحو قول الشاعر
  ]البسيط[

ــا  ــاِء َأكْرُمهـ ــَأُم اَألْحَيـ ــةٌ اَلْـ  قَبيلـ
 

ــا   ــالْجِيرانِ َواِفيه ــاسِ ب ــَدُر النَّ  )2( َوَأغْ

مبتدأ مؤخر، مع التسـاوي فـي التعريـف ألن    ) أكرمها(خبر مقدم، و) فأألم األحياء( 

  : يصح بذلك، ومنه قول الشاعر أيضاً المعنى إنما
  

  ]الطويل[

ــو َأْبنَائِ  ــا َبنُـ ــا َوَبنَاتَُبنُونَـ ــانَـ  نَـ
 

ــدِ    ــالِ اَألَباِع ــاُء الرِّجِ ــوُهنَّ َأْبنَ  )3( َبنُ

مبتدأ مؤخر؛ ألن مراد القائل اإلعالم بأن بني أبنائهم ) بنو أبنائنا(خبر مقدم، و) فبنونا( 

به به، ال يستقيم المعنى إال بهذا التأويل، واألصل تقديم المشبه كبنيهم، فالمؤخر مشبه والمقدم مش

  . )1(وتأخير المشبه به
                                                 

 .52، صالجملة االسمية: أبو المكارم، علي)1(

 .تحقيق سيد حنفي حسين، دار المعارف. 256، صديوانه: حسان بن ثابت) 2(

 .217، ص1، جمعه عبد اهللا الصاوي، مطبعة الصاوي ط ديوانه: الفرزدق ) 3(
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زيٌد : "ومما يمنع تقديم الخبر أن يكون المبتدأ مخبًرا عنه بفعل فاعله ضمير مستتر،نحو

فلو برز فاعل الفعل جـاز التقـديم،   . ؛ ألن تقديمه يوهم كون الجملة مركبة من فعل وفاعل"قام

وإن تطابقـا تثنيـة    .خبًرا مقدًما" قاموا"على أن يكون " الزيدون قاموا أو قاموا الزيدون: "كقولك

فما بعد الوصف مبتدأ، والوصف خبـر  " أقائمون الزيدون: "أو جمعاً نحو" أقائمان الزيدان: "نحو

  مقدم، وهذا معنى قول المصنف 

  استقر إن في سوى اإلفراد طبقا    والثاني مبتدأ وذا الوصف خبْر   

أي والثاني هو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه، إن تطابقا في غيـر  

أكلـوني  "اإلفراد، وهو التثنية والجمع هذا على المشهور من لغة العرب، ويجـوز علـى لغـة    

  .)2("أغنى عن الخبرأن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده فاعل " البراغيث

لم يجز تقديمه، ألن سبب اقترانـه  " الذي يأتيني فله درهم" :وإذا اقترن الخبر بالفاء، نحو

  . بالفاء شبهه بجواب الشرط، فالتقديم ال يجوز كما ال يجوز تقديم جواب الشرط

tΒ$: "ومما يمنع تقديم الخبر اقترانه بإال لفظًا أو معنى، كما في قولـه تعـالى   uρ î‰£ϑ pt èΧ ωÎ) 

×Αθß™ u‘ ô‰s% ôM n= yz ⎯ ÏΒ Ï& Î# ö7s% ã≅ß™ ”9$#")3( .وكقوله تعالى" :$yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& Öƒ É‹tΡ")4( .   ويمنع تقديم الخبـر اقتـران

المبتدأ بالم االبتداء؛ ألن اقترانها به يؤكد االهتمام بأولويته، وتقديم خبرها عليها منـاٍف لـذلك   

  : فمنع، وذلك نحو قول الشاعرة
  ]الوافر[

ــه  ــقُ اَألرواُْح فيــ ــتٌ تَخِفــ  لََبْيــ
 

ــيَّ ِمــ   ــبُّ إل ــفِ َأح ــرِ مني  )5( ْن قَْص
 

                                                                                                                                               
 .284-283ص ،1ج شرح التسهيل،: ابن مالك) 1(

 89، ص1ج شرح بن عقيل،: ابن عقيل) 2(

 .144آية : سورة آل عمران) 3(

 .12آية : سورة هود) 4(

، دار الكتب العلمية، 1لِ عبد مهنا، ط معجم النساء الشاعرات في الجاهلية واإلسالمالبيت لميسون بنت بحدل في ) 5(

 .246بيروت، لبنان، ص
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؛ ألنه لو قدم "هو زيٌد منطلق: "ومما يمنع تقديم الخبر كون المبتدأ ضمير الشأن، كقولك

لم يعلم كونه ضمير الشأن، ولتوهم كونه مؤكـًدا للضـمير   " زيد منطلق هو: "خبره عليه، فقيل

جز تقديم الخبر عليه، المستكن في الخبر، وإذا كان المبتدأ بعض أسماء االستفهام أو الشرط لم ي

  .)1("َمْن َيقَْم أقُْم َمعه"و" أيُّهم أفضل: "نحو

إذن فاألصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك ألن الخبر وصف في المعنـى للمبتـدأ،   

  .)2(فاستحق التأخير كالوصف

علمنا أن األصل في الخبر أن يتأخر عن عامله، وهو المبتدأ، لكن ثمة حاالت يجـب أن يتقـدم   

أن يكون المبتدأ نكرة ال يسوغ االبتداء بهـا إال تقـدم الخبـر،    : فيها الخبر على المبتدأ، أحدها

عندي سيارةٌ، وفي القفص عصـفوٌر، ونَفََعـَك   : "والخبر ظرف أو جار ومجرور أو جملة، نحو

  ".نْصُحُه صديقٌ

". سيارِة صـاحُبها في ال: "أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على جزء من الخبر، نحو: والثانية

لئال يعود الضمير على متأخر لفظاً " صاحبها في السيارة: "وإنما امتنع تأخير الخبر هنا، فال يقال

  : ورتبةً، ومنه قول الشاعر
  ]الطويل[

ــْدَرةٌ    ــِك قُ ــا بِ ــالَالً َوَم ــِك ِإْج  َأَهاُب
 

ــا   ــْينٍ َحبِيبُُه ــلُء َع ــْن ِم ــيَّ، ولَك  )3( َعل
 

ما في الوحدِة إال القوةٌ، وإنما في الوحدة : "أ محصوراً بإال أو بإنما، نحوأن يكون المبتد: والثالثة

أن يكـون  : والخامسة". أما أمامي فالبحُر: "أن يقترن المبتدأ بفاء الجزاء، نحو: والرابعة". القوة

أين المفتـاح؟ وابـن َمـْن    : الخبر واجب التصدير، أو مضافاً إلى ما هو واجب التصدير، نحو

                                                 
 .287-285، ص1، جشرح التسهيل: ابن مالك) 1(

 .100، ص1، جشرح ابن عقيل: ابن عقيل) 2(

 .35،ص1997، شرح يوسف فرحات، دار الكتاب العربي، 3، طديوانهقيس بن الملوح، مجنون ليلى، ) 3(
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!" ِهللا درَُّك: "أن يكون الخبر داالً على ما يفهم بالتقديم، وال يفهم بالتأخير، نحو: والسادسة "الفائُز؟

  . فلو أخر لم يفهم منه معنى التعجب

في كـلِّ أرض سـعُد بـن    : "، نحو)1(أن يجيء الخبر مقدماً في مثل من أمثال العرب: والسابعة

  . إحداث أي تغيير فيها؛ ألن األمثال المسموعة عن العرب ال يجوز )2("زيد

التأخير عن عاملها وهـو األصـل،   : ولشبه الحال بالخبر فإن لها مع عاملها ثالث حاالت، وهي

  . وجواز تقدمها وتأخرها عنه، وتقدمها على عاملها وجوباً

: فذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها إذا كان العامل فعالً متصرفاً، نحو

فإذا كان العامل متصرفاً وجب أن يكون عمله متصرفاً، لذا يجوز تقديم معموله ". جاء زيٌد راكباً"

، فالذي يدل عليه أن الحال تشبه بالمفعول به، كما يجوز تقديم "عمًرا ضرب زيٌد: "عليه، كقولهم

منة وتصرف العامل يكون بتنقله في األز. )3(المفعول على الفعل، فكذلك يجوز تقديم الحال عليه

قم : "والمستقبل، نحو" جاء زيٌد راكباً: "، أي يكون ماضياً ومستقبالً وحاالً، فالماضي، نحوةالثالث

أو صفة تشبه الفعل المتصرف فـي تضـمن   ". يقوم زيٌد مسرعاً اآلن: "، والحال، نحو"مسرعاً

ـ  ، )4(بهةمعنى الفعل وحروفه وقبول عالماته الفرعية، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المش

ويجب أن تتأخر الحال عن عاملها، إذا لم يكن العامـل فيهـا غيـر    ". زيٌد منطلق مسرًعا: نحو

  : ، نحو قول الشاعر)5(متصرف
  ]الكامل[

ــةً  ــقَ خَِلَيف ــي ِدَمشْ ــي ِف ــُن عمِّ  هــذا اب
 

ــا    ــيَّ قَِطينَ ــاقَكُم ِإل ــْئتُ َس ــْو ِش  )6( لَ
 

                                                 
 .374-373، صنحو اللغة العربية: النادري، محمد أسعد) 1(

 .2/99، مجمع األمثال: الميداني) 2(

 .251، ص1، جفاإلنصاف في مسائل الخال: األنباري) 3(

 .381، ص1، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 4(

 .164ص اللمع في العربية،: ابن جني) 5(

 .685، الشركة العالمية للكتاب، ص2، طشرح ديوان جرير: الحاوي، إيليا) 6(
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فكأنـك  . لإلشارة" ذا"للتنبيه، و" ها"عل، ألن على الحال بما في هذا من معنى الف" خليفة"فتنصب 

  . قلت أشير إليه خليفةً

، أو لحرف "الجائي مسرًعا زيٌد: "، نحو"أل"كذلك ال يجوز تقديم الحال على عاملها إذا كان صلة 

، "يعجبني كون الفرس ُمْسَرًجا: "، أو مصدًرا، نحو"يعجبني أن يقوم زيٌد مسرًعا: "مصدري، نحو

ألصبر : "، أو متصالً بالم االبتداء، أو الم القسم، نحو"زيٌد أكفاهم ناصًرا: "، نحوأو أفعل تفضيل

  .)1("اهللا ألقومنَّ طائعاً"، و"ُمحتسًبا

أن تكون الحال اسماً مـن أسـماء   : أحدها: ويجب أن تتقدم الحال على عاملها في ثالثة مواضع

  ". كيف رأيت زيًدا؟: "الصدارة، نحو

ملها اسم تفضيل عامالً في حالين، فيجب تقدم إحدى الحالين، وهـي حـال   أن يكون عا: والثانية

أن يكون عاملها هو معنى التشـبيه،  : والثالثة". زيٌد ماشًيا أسرع من خالٍد راكًبا: "المفضل، نحو

أخراهما، فعند ذلك يجب تقديم  وأن يكون عامالً في حالين، يراد تشبيه صاحب أوالهما بصاحب

  : ، ومنه قول الشاعر"زيٌد راكًبا كخالٍد ماشًيا: "، نحو)2(حال المشبه على العامل
  ]المتقارب[

ــةٌ  ــا َعالـــ ــا أنَّنـــ تُعيُِّرنـــ
 

 )3( َونَْحــُن َصــعاليَك أنْــتُم ُملُوكَــا    
 

يه مقامه مضمنًا أراد ونحن في حال تصعلكنا مثلكم في حال ملككم، فحذف مثل وأقام المضاف إل

  . معناه بما فيه من معنى التشبيه

التأخر عن العامل وهو : فالحال تشبه الخبر في أن لها في ترتيبها مع عاملها ثالث حاالت وهي

األصل الغالب في الحال والخبر، وجواز التقديم والتأخير إن أمـن اللـبس، وإذا كـان العامـل     

                                                 
 .355ص المطالع السعيدة،: السيوطي) 1(

 .77، ص2، جوصرفهاونحوها  المحيط في أصوات العربية،: األنطاكي، محمد) 2(

 .2/60، شرح التسهيلالبيت بال نسبة في ) 3(
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على عامليهما في حاالت خاصة تمت اإلشارة إليها متصرفاً، ويجب تقديم كل من الخبر والحال 

  .في الدراسة التمهيدية

  العالقة بين الخبر والحال في اإلثبات والحذف

هناك عالقة وثيقة بين الخبر والحال في اإلثبات والحذف، فاألصل في الخبر والحال أال 

لثـاني لإلسـناد فـي    يحذفا، ذلك ألن كل واحد منهما جيء به لفائدة مهمة، فالخبر هو الطرف ا

فاألصل . الجملة االسمية، وهو عمدة كالمبتدأ، وفائدة الخبر هي تحقيق الحكم الذي يقتضيه المبتدأ

في الخبر أال يحذف، إال أنه قد توجد قرينة لفظية أو حالية تغني عن النطق به، ومن ثـم جـاز   

  . حذف ما دلت عليه القرينة وأشارت إليه

صل فيها أال تحذف، ذلك ألنه جيء بها في الكـالم لتحقيـق   كذلك األمر في الحال، فاأل

الفائدة التي يقتضيها وهي إما تكون لبيان هيئة صاحبها أو تأكيده أو تأكيـد عاملهـا أو تأكيـد    

  . لكن كون الحال فضلة جاز ذكرها وحذفها، وإن حذفت فإنما تحذف لقرينة. مضمون جملة قبلها

دّل عليه دليل، ومن ذلك، إذا وقـع فـي جـواب     أما عن حذف الخبر جوازاً فيكثر إذا

ويحذف أيضاً بعد إذا الفجائية . زيد قادٌم: من قادم؟، والتقدير: ، جواباً لسؤال"زيٌد: "استفهام، نحو

، كذلك يحذف الخبـر  "فإذا السبع حاضٌر: "، والتقدير"خرجت فإذا السبع: "إذا جعلت حرفاً، نحو

yγ$: "قوله تعالى، نحو )1(جواًزا إذا اقتضاه السياق è= à2é& ÒΟÍ← !# yŠ $yγ = Ïß uρ")2(وظلها دائٌم: ، أي .  

خبر المبتدأ بعد لوال االمتناعية بشـرط  : ، إحداهاويحذف الخبر وجوباً في أربع مسائل

، فالتقدير لوال زيٌد "لوال زيٌد لزرتك: "تعليق امتناع الجواب على نفس المبتدأ وهو الغالب، كقولك

                                                 
 .61، صالجملة االسمية: أبو المكارم، علي) 1(

 .35آية : سورة الرعد) 2(
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إال أنه قـد يعلـق امتنـاع    . فيه حذف الخبر للعلم به وسد جواب لوال مسدهمانع لزرتك، فالتزم 

  : ، كقول الشاعر)1(الجواب على نسبة الخبر للمبتدأ فإن لم يدل على ذلك دليل وجب ذكره
  ]الطويل[

 َولَـــْوالَ َبنُوَهـــا َحْولَهـــا لَخَطْبتُهـــا
 

ــثَمِ     ــْم َأتَلَْع ــفُورٍ َولَ ــِة ُعْص  )2( كَِخطْب
 

، أي لعمرك قسمي، إال أن "لََعْمُرك ألفعلن: "المبتدأ الصريح في القسم، نحوخبر : ثانيها

  .)3(هذا خبر ال يتكلم به ألنه معلوم وجواب القسم سد مسده

كلُّ رجلٍ وضـيعته، وكـلُّ   : "خبر المبتدأ المعطوف عليه بواو المصاحبة، نحو: وثالثها

مقترنان إال أنه ال يذكر للعلـم  : يرهفالخبر في هذا مضمر بعد المعطوف وتقد" صانعٍ وما صنع

  . به، وسد العطف مسده

: خبر المبتدأ إذا كان مصدًرا عامالً في مفسر صاحب الحال واقع بعده، نحـو : والرابعة

أتمُّ تبييني الحقَ منوطًا : ، وأفعل تفضيل مضافاً إلى المصدر المذكور، نحو"ضربي العبَد مسيًئا"

المفسر بمفعول المصدر المقدر مع الفعل المضـاف  " كان"ر في ، فمسيئاً حال من الضمي"بالحكم

ضربي العبد إذا كان مسيئاً، وأتمُّ تبيينـي الحـق إذا كـان    : والتقدير. إليه الخبر، وكذلك منوطًا

  .)4(منوطا بالحكم، وقد التزم في هذا النحو حذف الخبر للعلم به وسد الحال مسده

أ، جواز ووجوباً في مواضع متعددة، وقـد تـم   وقد يحذف العامل في الخبر، وهو المبتد

الحديث عنها في باب الخبر، وقد يحذف الخبر والمبتدأ معاً، وذلك إذا دل عليهما دليـل، وذلـك   

ــالى  ــه تع ــو قول ‘: "نح Ï↔̄≈ ©9$# uρ z⎯ ó¡ Í≥ tƒ z⎯ ÏΒ ÇÙŠÅs yϑ ø9$# ⎯ ÏΒ ö/ ä3Í← !$|¡ ÎpΣ Èβ Î) óΟçFö; s? ö‘ $# £⎯ åκ èE£‰Ïèsù èπ sW≈ n= rO 9ßγ ô©r& ‘Ï↔ ¯≈ ©9$# uρ óΟs9 

                                                 
 .48، صشرح أليفة ابن مالك: ابن الناظم) 1(

 .49ل ابن الناظم، ص شرح ألفية ابن مالكالبيت للزبير في ) 2(

 .49، صلكشرح ألفية ابن ما: ابن الناظم) 3(

 .49، صشرح ألفية ابن مالك: ابن الناظم) 4(
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z⎯ ôÒ Ït s†")1(فحذف المبتدأ والخبـر لداللـة مـا    . والالئي لم يحضن فعدتهن ثالثة أشهر: ، والتقدير

  .قبلهما عليهما

أما الحال فاألصل فيها أن يجوز ذكرها وحذفها، ألنها فضلة، وإن حذفت فإنما تحـذف  

èπ: "، كقوله تعالىلقرينة، وأكثر ما يكون ذلك إذا كانت الحال قوالً أغنى عنه ذكر المقول s3Í×̄≈ n= yϑ ø9$# uρ 

tβθè= äzô‰tƒ ΝÍκ ön= tã ⎯ ÏiΒ Èe≅ä. 5>$t/  íΝ≈ n= y™ / ä3ø‹n= tæ ")2(سالٌم علكيم: يدخلون قائلين: ، والتقدير.  

  : غير أن ثمة مواضع يجب فيها ذكر الحال، ويمتنع حذفها، وهي أربعة

#: "أال يتم المعنى إال بها، كقوله تعالى: أحدها sŒ Î)uρ (# þθãΒ$s% ’n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θãΒ$s% 4’ n<$|¡ ä. ")3(  ومـن ،

  ". مكافأتي االبن متفوقًا: "الحال التي ال يتم المعنى إال بها تلك التي تسد مسد الخبر، نحو

  ". ما هجرت الوطن إال مكرًها: أن تكون محصورة، نحو: الثاني

، أي ثبت لك الخير "ئاً لكهني: "أن تكون نائبة عن عاملها المحذوف سماًعا، نحو: الثالث

  . هنيئاً

  .)4(كيف سرت؟: ، لمن قال"متمهالً: "أن تكون جواباً، كقولك: الرابع

فالحال تشبه الخبر من حيث اإلثبات والحذف، فاألصل في الخبر كونه عمدة أال يجـوز  

حذفه، ولكن قد يقتضي الكالم حذف الخبر لوجود قرينة على الحذف، وحذف الخبر قـد يكـون   

كما أنه يجوز حذف العامل في الخبر، وهو المبتدأ، وقد يكون حذفه واجبـاً إذا  . ًزا أو واجًباجائ

أما الحال كونها فضلة فيجوز ذكرها وحذفها لقيام القرينـة  . أغنى ذكر الخبر عن وجود المبتدأ

. ًبـا الدالة عليها، غير أن حذف الحال جائز فقط بخالف الخبر الذي قد يكون حذفه جائًزا أو واج

  . كما أنه يمكن حذف عامل الحال والحذف كما في عامل الخبر قد يكون جائًزا أو واجباً

                                                 
 .4آية : سورة الطالق) 1(

 .23،24آية : سورة الرعد) 2(

 .142آية : سورة النساء) 3(

 .496-495، صنحو اللغة العربية: النادري) 4(
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  الفصل الثالث

  العالقة النحوية بين الصفة والحال
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  العالقة النحوية بين الصفة والحال

تشبه الصفة الحال من حيث إن كل منهما يأتي لبيان هيئة مفيدة، وهما تتشـابهان فـي   

من العالقات واألحكام النحوية، التي تتحكم بهما في شتى استعماالتهما اللغوية، كـالمعنى  العديد 

  .والهدف، والعامل النحوي والجمود واالشتقاق وغيرها

غير أن هناك عددا من الفروق بينهما تظهر جلية هي األخرى من حيـث االسـتعمال    

جاء زيٌد : "زمة لصاحبها، فإذا قلتوالتركيب، منها أن الصفة الزمة للموصوف، والحال غير ال

كانت صفة الضحك له " جاء زيٌد ضاحكاً: "وإذا قلت. ، كانت الصفة ثابتة له قبل مجيئه"الضاحك

  . في حال مجيئه فحسب

والفرق الثاني بينهما هو أن الصفة ال تكون لموصوفين مختلفي اإلعراب، بخالف الحال 

ة تتبع الموصوف في إعرابه بخالف الحال، والحـال  فإنها قد تكون من الفاعل والمفعول، والصف

تالزم التنكير، والصفة وفق موصوفها، والحال تكون مع المضمر والصفة ليست كذلك، والرابط 

  . في الحال قد يكون الواو أو الضمير، بينما في الصفة الرابط فيها هو الضمير فقط
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  العالقة بين الصفة والحال في المعنى 

هي التابع المقصود باالشتقاق وضعاً أو تأويالً، مسوقاً : "ي تعريف الصفةقال ابن مالك ف

  .)1("لتخصيص أو تعميم أو تفصيل أو مدح أو ذم أو ترحم أو إبهام أو توكيد

والمـراد بــ   . عام، وخـاص : الصفة تطلق باعتبارين: "أما االستراباذي فعرفها بقوله

: عاً أو ال، فيدخل فيه خبر المبتدأ والحال في نحـو كلُّ لفظ فيه معنى الوصفية، جرى تاب": العام"

مـا فيـه معنـى    ": الخـاص "إذ ُيقال هما وصفان، ونعني بـ ". جاءني زيٌد راكًبا"، و"زيٌد قائٌم"

وحد العام ما دّل على ذات باعتبار معنى ". ضارٌب جاءني رجٌل: "الوصفية إذا جرى تابًعا، نحو

  .)2(هو المقصود

ببيان صفة من صفاته، أو من صفات ما تعلـق   هبع المكمل متبوعفة أيضاً هي التاوالص

  .)3(به

هي الوصف المذكور فضلة لبيان هيئة ما هـو  : "أما الحال، فعرفها ابن الناظم حيث قال

، كقولـه  )4(، والحال المؤولة بالمشـتق "جاء زيد راكًبا: "له، فالوصف يشمل الحال المشتقة، نحو

ρ#): "تعالى ãÏΡ $$sù BN$t6 èO ")5(.  

والحال تبين كيفية الموصوف في حال وجود الوصف به، أو تبيين الصـفة فـي حـال    

: وجودها بالموصوف، فتكون تبييناً لكيفية الموصوف في حال وجود الصفة له، وذلـك كقولـك  

وتكون تبيناً للصفة فـي حـال وجودهـا    . ، فضاحك تبيين لكيفية الموصوف"جاء زيٌد ضاحكاً"

تبيين للصفة فـي حـال وجودهـا    " مشًيا"، فقولك "جاءني زيٌد مشًيا: "كبالموصوف، وذلك كقول

                                                 
 .168، ص3، جشرح التسهيل: ابن مالك) 1(

 .311، ص2، جشرح كافية ابن الحاجب: االستراباذي) 2(

 .113، ص2، جشرح ابن عقيل: ابن عقيل) 3(

 .124ص شرح ألفية ابن مالك،: ابن الناظم) 4(

 .71آية : سورة النساء) 5(
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بالموصوف، ال تبيين لكيفية الموصوف، ألن تبيين كيفية الموصوف في الحقيقة إنما هي قولـك  

  .)1(ماشياً ال مشًيا

لبيان هيئة صـاحبه أو تأكيـده، أو    مسوقٌ فضلةٌ هي وصفٌ: "وعرفها ابن هشام بقوله

  .)2(مضمون جملة قبلهتأكيد عامله أو 

من خالل هذه التعريفات، أجد أن هناك رابطاً بين الصفة والحال في معنى كل منهمـا،  

فالصفة والحال وصف مشتق لما قبله، والصفة في المعنى العام تشمل الصفة والحال، فهي كـل  

لمعنـى،  لفظ فيه معنى الوصفية، ويدخل في هذا الباب خبر المبتدأ، كونه وصفًا للمبتـدأ فـي ا  

والصفة تدل على ذات الموصوف من حيث المعنى، والحال تكون تبيينـاً لكيفيـة الموصـوف،    

هما يعد تابًعا وفضـلة، إذ  نأضف إلى ذلك أن كالً م. وتبيناً للصفة في حال وجودها بالموصوف

، يصح المعنى بدونهما، ولكنها يساقان في الكالم إلضافة معانٍ جديدة، يجوز االسـتغناء عنهمـا  

  . غير أن هناك ما يعرض للحال فيمتنع حذفها

  الغرض من الصفة والحال

الصفة كما عرفها النحاة تابع يكمل متبوعة ببيان صفة من صفاته، أو من صـفات مـا   

  . تعلق به

، أو "الشـاعرٌ  زارنـي إبـراهيمُ  : "فالغرض من الصفة قد يكون لتوضيح المعرفة، نحو

وقد يكون الغرض منها لمجرد الثناء أو الذم إذا ". عٌرزاراني رجٌل شا: "لتخصيص النكرة، نحو

¡ÉΟó: "كان الموصوف معلوماً عند المخاطب سواٌء أكان مما ال شريك له في ذلك االسم، نحو Î0 «! $# 

Ç⎯≈yϑ ôm §9$# ÉΟŠ Ïm §9$#")3( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: "، ونحو"اهللا"، إذ ال شريك له تعالى في اسم" ،

                                                 
، تحقيق تركي العتيبي، مؤسسة 2، ج2، طشرح المقدمة الجزولية الكبير: الشلوبين، أبو علي بن عمر األزدي) 1(

 .725، ص1994. الرسالة

 .244، صشرح شذور الذهب: ابن هشام) 2(

 .30آية : سورة النمل) 3(
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، إذا عـرف  "أتاني زيٌد الفاضُل العالُم، أو الفاسـقُ، الخبيـثُ  : "شريك فيه، نحو أو كان مما له

  . المخاطب زيًدا اآلتي قبل وصفه، وإن كان له شركاء في هذا االسم

وإنما يكون الوصف للتأكيد؛ إذا أفاد الموصوف معنى ذلـك الوصـف مصـرحاً بـه     

#: "بالتضمين، نحو sŒ Î* sù y‡ ÏçΡ ’Îû Í‘θ Á9$# ×π y‚ øtΡ ×οy‰Ïn≡ uρ ")1(    فإن كان ذلك المصرح بـه فـي المتبـوع ،

#) Ÿω: "شموالً أو إحاطة، فالتابع تأكيد ال صفة، كما في قوله تعـالى  ÿρä‹Ï‚ −Gs? È⎦÷⎫yγ≈ s9Î) È⎦ ÷⎫uΖ øO$# ( $yϑ ¯Ρ Î) uθèδ ×μ≈ s9Î) 

Ó‰Ïn≡ uρ")2(الوصف لمجرد الترحم جيء، وقد ي)للتعمـيم،  ويكـون  ". أنا زيٌد البائُس الفقيُر: "، نحو)3

تصـدقت بصـدقة   : "، نحو)4(، أو لإلبهام"إن اهللا يرزق عباده الطائعين والعاصين: "للتعميم، نحو

  ".كثيرة أو قليلٍة

yl: "والحال أيضاً وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه، نحو قوله تعالى tsƒ m $pκ ÷]ÏΒ $ZÍ← !%s{ 

⎯z: "، أو تأكيده، نحو قوله تعالى)5(" tΒUψ ⎯ tΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# öΝßγ= à2 $·èŠ ÏΗ sd ")6(  أو تأكيد عاملـه، نحـو ، :

  : ، نحو قول الشاعر)7(، أو تأكيد مضمون الجملة قبله"فتبسم ضاحكاً"
  ]البسيط[

ــبيِ   ــا نََس ــا بِه ــُن َدارةَ َمْعُروفً ــا اب  َأنَ
 

 )8( َوَهْل بِـَداَرةَ َيـا لَلنَّـاسِ ِمـْن َعـارِ؟      
 

لوصف يدخل فيه الصفة والحـال  فتشترك الصفة والحال في أنهما وصفان لما قبلهما، فا

وكالهما فضلة، ويدخل فيه خبر المبتدأ أيضاً وهو عمدة، أي ركن أساسـي لإلسـناد، بيـد أن    

ولكن لكل من الحال والصفة فوائد مهمة تحـدثت  . الصفة والحال فضلتان تأتيان بعد تمام الكالم

وصف مهم لما قبله فالصفة عنها، وأهم ما يجمع بين الحال والصفة في هذا الباب هو أن كليهما 

                                                 
 .3آية : سورة الحاقة) 1(

 .51آية : سورة النحل) 2(

 .315-314، ص2، جشرح كافية ابن الحاجباالستراباذي، ) 3(

 .168، ص3، جشرح التسهيل: ابن مالك) 4(

 .21آية : سورة القصص) 5(

 .99آية : سورة يونس) 6(

 .220ص رب على تهذيب شذور الذهب في معرفة كالم العرب،حاشية غاية األ: حمزة، محمد بن محمد ديب) 7(

 .3/186، خزانة األدبو. 2/539 في شفاء العليل،البيت لسالم بن دارة، )8(
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توضح الموصوف وكذا األمر في الحال التي توضح هيئة صاحبها، وقد يكـون الغـرض مـن    

  .الصفة تأكيد الموصوف والحال كذلك قد تأتي لتأكيد صاحبها

  العالقة بين الصفة والحال في العامل النحوي

ل فيها هو نفسه العامل في ، فالعام"إن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف: "قال سيبويه

متبوعها، ألنها هي هو في المعنى، ولذلك جاز أن يحذف الموصوف، ويولى العامـل الصـفة،   

  ". مررت بزيٍد الظريف: "، وال تكرر معها العامل، فتقول"مررتُ بالظريفِِ: "فتقول

عة للموصوف ويرى األخفش أن العامل فيها معنوي، وهو كونها تابعة، وهذا إن أراد به أنها تاب

في الحقيقة، فلذلك ال يقتضي العمل، وإن أراد أنها تابعة له في اإلعراب فليس ذلك بياناً للعامل، 

وهو مذهب الجميع، وإنما الخالف في هذا التابع ما هو، وألن التبعية معنـى واحـد، والشـيء    

  .الواحد ال يعمل أعماالً مختلفة في معمول واحد

، "جاء زيُد، ورأيت عمًرا الظريفين: "ء لم تنعت بنعت واحد، كقولكوإن اختلف العامل في األسما

فلو رفعت أو نصـبت لتبعـت أحـد    . فال يجوز نصب الصفة وال رفعها، ألنها لفظ واحد مثنى

االسمين، وعمل فيها عامله، فينقطع تبعها لآلخر، والتثنية تأبى ذلك، ألنها تدل على أن الصـفة  

  .)1(تابعة لهما

فعاملها، ما تقدم عليها من فعل أو شبهه أو معناه، فالفعـل،  "حتاج إلى عامل فيها، والحال كذلك ت

ما مسافر خليٌل : "، والمراد بشبه الفعل، الصفات المشتقة منه، نحو"طلعت الشمُس صافية: "نحو

اسم الفعل، واسم اإلشارة، وأدوات التمني والترجـي،   :تسعة أشياء ، والمراد بمعنى الفعل"ماشًيا

وات االستفهام وحروف التنبيه، والجار والمجرور والظـرف، وحـروف النـداء، وأدوات    وأد

  : ، وذلك نحو قول الشاعر)2(التشبيه

                                                 
 .407-406، ص1ج اللباب في علل البناء واإلعراب،: العكبري) 1(

 .87-86، ص3، ججامع الدروس العربية: الغالييني، مصطفى) 2(
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  ]الطويل[

ــاً   ــاً َوَيابِس ــرِ َرطًْب ــوَب الطَّي ــَأنَّ قُلُ  كَ
 

 )1( لَدى َوكْرَِها الُعنَّـاُب َوالَحشَـفُ الَبـاِلي    
 

أن العامل فيهما عامل لفظي، ال معنوي،  فمن خالل التعريف بعامل الصفة والحال، نجد

والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف وكذلك األمر في الحال فإن العامل فيها هو العامل 

 في صاحبها، وكما أن الصفة هي الموصوف في المعنى، فإن الحال وصف لصاحبها في المعنى

كأن يتأخر عنها، أو : عة شروطوقد يكون نكرة بأخذ أربصاحب الحال أن يكون معرفة،  األصل

قرونة يسبقه نفي أو نهي أو استفهام، أو يتخصص بوصف أو إضافة أو تكون الحال بعده جملة م

  . بخالف الموصوف الذي يقع معرفة أو نكرةبالواو، 

  العالقة بين الصفة والحال من حيث الجمود واالشتقاق

و ما أخذ من المصدر للداللة على اشترط جمهور النحاة أن تكون الصفة اسماً مشتقاً، وه

ما دّل على حدث وصاحبه ممن قام بالفعل أو وقع : معنى منسوب إلى المصدر، والمراد به ههنا

عليه، كأسماء الفاعلين  وأسماء المفعولين، أو ما في معناهما كالصفة المشـبهة باسـم الفاعـل    

جـاء  : "وذلك نحو. )2(معنى مقتولوصيغ المبالغة واسم التفضيل، وما شبه باسم المفعول كقتيل ب

  ".المجتهُد، وأكرْم خالًدا المحبوَب التلميذ

، "مررتُ بزيٌد هذا: "وقد تكون الصفة اسما جامًدا مؤوالً بالمشتق، كأسماء اإلشارة، نحو

، أي صاحب "مررت برجلٍ ذي مالٍ: "بمعنى صاحب، والموصولة، نحو" ذو"أي المشار إليه، و

، أي منتسـب إلـى   "مررتٌ برجـلٍ قرشـيِّ  : "والمنتسب، نحو. أي القائم ،"بزيد ذو قام"مال، و

  .)4(هو رجُل موثوق به: ، والتأويل"هو رجٌل ثقةٌ: "، كذلك وصفوا بالمصدر، فقالوا)3(قريش

                                                 
 . 145ص ،ديوانه: امرؤ القيس ) 1(

 .111-110، ص2، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 2(

 .146، ص2ج التوضيح والتكميل بشرح ابن عقيل،: النجار، محمد عبد العزيز) 3(

 .240، ص2، جالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي) 4(
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ويشترط في الحال أيضاً أن تكون مشتقة، كأن تأتي اسم فاعل، أو اسم مفعول أو صـفة  

=yδθè$: "تعالى مشبهة، واسم التفضيل، وذلك نحو قوله äz ÷Š $$sù t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz ")1(   ولكنها قد تـأتي جامـدة ،

، أو "كّر علـي أسـًدا  : "كأن تدل على تشبيه، نحو: فتؤول آنذاك بمشتق، وذلك في خمسة أحوال

، أو على ترتيـب،  "بعته مًدا بدرهم: "، أو على سعر، نحو"بعته يًدا بيد: "تدل على مفاعلة، نحو

  .)2("ظهر الثائُر فجأةً: "، أو أن تكون مصدًرا، نحو"رجالًدخل القوُم رجالً : "نحو

ومجمل القول في هذا الباب أن الصفة والحال تتشابهان في أن األصل فيهما االشـتقاق،  

فالصفة والحال وصفان، والشرط في الوصف أن يكون مشتقاً، كاسم الفاعـل واسـم المفعـول    

قوع كل منهما اسما جامًدا بشـرط أن يـؤول   والصفة المشبهة، واسم التفضيل، غير أنه يجوز و

بمشتق، بل يجوز أن تقع الحال اسًما جامًدا غير مؤول بمشتق، وهو خـالف األصـل، ومـن    

حـاالً وهـو مـؤول    ة أو حاالً، المصدر فهو يقع صفة واألسماء الجامدة التي جاز وقوعها صف

  . بالمشتق

  : العالقة بين الصفة والحال من حيث أقسام كل منهما

  أقسام الصفة والحال من حيث المعنى: والًأ

  الصفة الحقيقية والسببية، والحال الحقيقية والسببية . أ

تنقسم الصفة إلى حقيقية وسببية، فالنعت الحقيقي هو ما اتجه لمتبوعه السابق عليه فـي  

في  المعنى وفي اللفظ، فهو من حيث المعنى قد أفاد صفة للمتبوع السابق، ومن حيث اللفظ يتبعه

القوة الجاهلة حماقة مهلكة، والقوة العاقلة شـجاعة  : "اإلعراب، وأحوال التطابق األخرى، فنقول

فبين النعت والمنعوت صلة قوية؛ ولهذا يجب التطابق بينهما فـي واحـد مـن أوجـه     ". مفيدة

                                                 
 .73آية : سورة الزمر) 1(

 .330ص النحو الشافي،: مغالسة، محمود حسني) 2(
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د اإلعراب، وواحد من أوجه التعريف والتنكير، وفي أحد أوجه اإلفراد والتثنية والجمع وفي واح

  . من التذكير والتأنيث، فهذه الصفات العشر يطابق النعت منعوته في أربع منها

أما النعت السببي، فهو ما اتجه من حيث المعنى لوصف اسم ظاهر بعده مرفوع، واتجه 

من حيث اللفظ إلى المتبوع السابق عليه، ووجدت الصلة بين المتبـوع المتقـدم والموصـوف    

/−oΨ$!: "الالحق، وذلك نحو قوله تعـالى المتأخر بضمير يحمله االسم  u‘ $oΨô_ Ì÷zr& ô⎯ ÏΒ Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ös) ø9$# ÉΟÏ9$©à9$# 

$yγ è= ÷δr& ")1(   ،ويراعى في مطابقة النعت السببي لمتبوعه في اإلعراب، والتعريف والتنكيـر فقـط ،

  .)2(حيث يلتزم صيغة اإلفراد فال يثنى وال يجمع، ويكون عامالً في االسم الظاهر بعده

فالنعت الحقيقي يرفع ضميراً مستتراً يعود إلى المنعوت، أما النعت السببي فيرفع اسـماً  

  . ظاهراً متصالً بضمير يعود إلى المنعوت

إلى حقيقية وسببية، أما الحقيقية فهي التي تبين هيئة صاحبها، وهـو   وتنقسم الحال أيضاً

ئة ما يحمل ضميراً يعود إلى صـاحبها،  ، أما السببية فهي ما تبين هي"جئت فرًحا: "الغالب، نحو

  .)3("ركبتُ الفرَس غائًبا صاحُبها: "نحو

فالعالقة بين الصفة والحال ههنا هي وقوع كل منهما حقيقية وسببية، فالصفة تفيد صفة 

للمتبوع، والحال كذلك تفيد صفة لصاحبها، وتبين هيئته، ويشترط في الصفة الحقيقيـة والحـال   

صوف وإلى صاحب الحال، غير أنه يشـترط فـي الصـفة أن توافـق     وجود ضمير يعود للمو

الموصوف في واحد من أوجه اإلعراب، والتعريف والتنكير، واإلفراد والتثنية والجمع والتذكير 

والتأنيث، أما الحال الحقيقية فال يشترط فيها ذلك، بل يجب أن توافق صاحبها في واحـد مـن   

فهي من حيث اإلعراب منصوبة دائماً، . من التذكير والتأنيثاإلفراد والتثنية والجمع، وفي واحد 

واألصل فيها أن . فهي ال تطابق صاحبها في هذا الباب، فليس شرطاً أن يكون صحابها منصوًبا

                                                 
 .75آية : سورة النساء) 1(

 .460ص النحو المصفى،: عيد، محمد) 2(

 .100، ص3ج جامع الدروس العربية،: الغالييني) 3(
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تكون نكرة وصاحبها معرفة بخالف الصفة فإنها تتبع صاحبها في اإلعراب، والتعريف والتنكير 

  . وأوجه التطابق األخرى

سم ظاهر اللصفة السببية من حيث المعنى وصف الصفة والحال سببية، فا وتقع كل من

بعدها، والحال السببية تبين ما يحمل ضميراً يعود إلى صاحبها، وكلتاهما من حيث اللفظ ترجـع  

إلى المتبوع السابق عليها، فاالسم المرفوع بعد الصفة السببية ال بد له من ضمير يعـود علـى   

  . بهاحامرفوعها من ضمير يعود إلى ص والحال السببية ال بد في الموصوف السابق عليها،

  . تقسيم الصفة والحال من حيث المعنى إلى مؤسسة ومؤكدة، ومقصودة لذاتها وموطئة. ب

: فالصفة المؤسسة، هي التي تدل على معنى جديد ال يفهم من الجملة بغير وجودها، نحو

  .)1(فة أفادت معنى جديًدا ال يستفاد إال من ذكرهاص" الشاعر"، فكلمة "راقني الخطيُب الشاعُر"

والحال المؤسسة، وتسمى أيضاً المبينة، وهي التي تحمل إلى الجملة معنى تأسيسياً لـم  

لما عرفت حـال خالـد   " راكباً"، فلو لم تذكر "جاء خالٌد راكًبا: "يكن في الجملة قبل مجيئها، نحو

  .)2(أثناء مجيئه

لحال المؤسسة تفيد معنى في الجملة لم يكن موجـوداً قبـل   فكل من الصفة المؤسسة وا

  . مجيئها فال يستفاد المعنى الجديد إال بذكرها

تخيـرت  : والصفة المؤكدة هي التي تدل على معنى يفهم من الجملة بدون وجودها، نحو

نـاه،  التـي بمع " النطاسي"، فالبارع صفة، والمعنى مفهوم من كلمة "من األطباء النطاسيَّ البارَع

  .)3(إال للبارع -في األغلب–ومن الجملة قبله أيضاً، ألن التخير ال يكون 

                                                 
 .456، ص3، جالنحو الوافي: حسن، عباس) 1(

 .189، ص2، جالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي) 2(

 .456، ص3، جالنحو الوافي: حسن، عباس) 3(
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ال تفيد معنى جديًدا، وإنما تقوي معنى تحتويه الجملة قبل مجـيء  "والحال المؤكدة أيضاً 

ال تظلم الناس باغياً، وال تتكبر : "الحال، ولو حذفت الحال لفهم معناها مما بقي من الجملة، نحو

- ، فالبغي هو الظلم، واالستعالء هو الكبر، ولو حذف كل من الحالين في المثال"علياًعليهم مست

ا بـاقي  مومثله. ما نقص المعنى، وال تغير، ولفهم معناه من بقية الكالم -وهما يؤكدان عاملهما

  .)1("األحوال التي يستفاد معناها بغير وجودها

ديًدا في الجملة، فالمعنى يكون تاًمـا  فكل من الصفة والحال المؤكدتين ال تفيدان معنى ج

قبل مجيء الصفة والحال، إال أنهما تقويان المعنى وتأكدانه، فلو حذفت الصفة المؤكدة أو الحال 

  .المؤكدة يبقى المعنى واضحاً

حضـر  : "وتقسم الصفة من حيث المعنى أيضا إلى مقصودة لذاتها، وهو الغالب، نحـو 

ون جامدة، وغير مقصودة لذاتها، والمقصود هو ما بعدها، وإنما ، وموطئة، بأن تك"الرجُل العاقُل

اسـتعنت بـأخٍ أخٍ   : "، نحواذكر السابق ليكون توطئة وتمهيداً لصفة مشتقة بعده يتجه القصد له

صود هو المشتق الـذي يليهـا،   الثانية صفة غير مقصودة لذاتها، وإنما المق" أخ"، فكلمة "مخلص

  .)2(ةالموطئصفة الصفة الجامدة بالسمى تولذا 

، "سافرتُ منفرداً: "، نحو-وهو األصل –ومثلها الحال فهي إما أن تكون مقصودة لذاتها 

Ÿ≅̈Vyϑ: "، كقوله تعـالى )3(وإما موطئة، وهي الجامدة الموصوفة، فتذكر توطئة لما بعدها tFsù $yγ s9 # Z|³ o0 

$wƒ Èθy™ ")4( صود هو المشتق الذي يليهـا، ولـذا   حال غير مقصودة لذاتها، وإنما المق" بشراً"، فكلمة

  . تسمى الحال موطئة

                                                 
 .391، ص2، جالنحو الوافي :حسن، عباس )1(

 .456، ص3ج: المرجع نفسه) 2(

 .100، ص3، ججامع الدروس العربية: الغالييني) 3(

 .16آية : سورة مريم) 4(
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هي ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود هـو  الموطئة فكل من الصفة الموطئة والحال 

  . االسم المشتق بعدها

  أقسام الصفة والحال من حيث اللفظ: ثانياً

  . جملةووشبه جملة تشترك الصفة والحال في أقسام كل منهما من حيث اللفظ إلى مفرد 

  الصفة المفردة والحال المفردة. أ

ãƒ: "فالصفة تكون مفردة وهو األصل فيها، وذلك نحو قوله تعـالى  Ì ós tGsù 7π t7s% u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ •Β  ")1( ،

واألصل في الصفة المفردة أن تطابق الموصوف في واحد من أوجه اإلعراب وواحد من أوجه 

. )2(ير والتأنيث، وفي واحد من التعريف والتنكيـر اإلفراد والتثنية والجمع وواحد من أوجه التذك

، وذلك نحو قـول  )3(غير أنه يجوز وصف المعرفة بالنكرة إذا كان الوصف خاًصا بالموصوف

  : الشاعر
  ]الطويل[

 فَبِـــتُّ كَـــَأنِّي َســـاَوَرتْني َضـــِئيلَةٌ
 

 )4( ِمن الـرُّقْشِ فـي َأنَْيابِهـا السُّـمُّ نَـاِقعُ      
 

  .هو خاٌص بهفناقٌع وصفٌ للسمِّ و

ويشترط في الصفة المفردة أن تكون مشتقة، كما في المثال السابق، ولكنهـا قـد تـأتي    

  . جامدة مؤولة بالمشتق

كما في خبر المبتدأ والصفة، وهي ما كانـت غيـر    -وهو األصل–وتأتي الحال مفردة 

أن يعـيش   من حق العامل للمجتمع: "جملة وال شبه جملة، وإن كانت مثناه أو مجموعة، كقولك

                                                 
 .92آية : سورة النساء) 1(

 .115، ص2، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل) 2(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان365، ص2، ج1، طعالدرر اللوام: الشنقيطي، أحمد بن األمين) 3(

 .80، ص1963بيروت،  - ، تحقيق كرم البستاني، دار صادر،دار بيروتديوانه: النابغة الذبياني) 4(
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،  ويجب أن تكون الحال مشتقة، وإذا كان الجامد يدل على هيئة صّح أن يقع حـاالً،  )1("مستريحاً

، أي شجاعاً، وغير مؤول بالمشتق، "كر علي أسًدا: "وال فرق بين أن يكون مؤوالً بالمشتق، نحو

  ".لبست خاتمي ذهًبا: "نحو

فـي المعنـى    شابهت الصفة بالحال تبدو العالقة بين الصفة والحال واضحة هنا، فكما ت

، فالصفة تأتي اسماً مفرًدا، -أي أقسامهما من حيث اللفظ -فإنهما تتشابهان من حيث اللفظ أيضاً

وكذلك الحال وهو األصل الغالب فيهما، والشرط في مجيء المفرد صـفة أو حـاالً أن يكـون    

المفرد الواقع صفة ال يخلو من  مشتقاً، وجاز وقوع الجامد المؤول بالمشتق صفة وحاالً، واالسم

  . أن يكون معرفة أو نكرة، بخالف الحال التي يشترط فيها أن تكون نكرة، وصاحبها معرفة

  وقوع الجملة صفة وحاالً. ب

وتقع الجملة  فعلية كانت أو اسمية، صفة كما تقع خبًرا وحاالً، وهي مؤولـة بـالنكرة،   

، وال تنعـت بهـا   "أبـوُه قـائمٌ  "أو " برجل قاَم أبوُه مررت: "ولذلك ال ينعت بها إال النكرة، نحو

، وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف "مررت بزيد قام أبوه، أو أبوه قائم: "، فال تقولالمعرفة

  : ، نحو قول الشاعر)2(باأللف والالم الجنسية بالجملة
  ]الكامل[

ــبُِّني    ــيمِ َيُس ــى اللَّئ ــرُّ َعلَ ــْد َأُم  َولَقَ
 

ــْيتُ تُمَّــ   ــي فََمَض ــتُ ال َيْعِنين  )3( تَ قُلْ
 

، إنما "اللئيم"صفة للمعرفة، " يسبني"، حيث وقعت جملة "اللئيم يسبني: "والشاهد فيه قوله

والجملة . ساغ ذلك ألنه وإن كان معرفة باللفظ فهو نكرة في المعنى؛ ألن أل المقترنة به جنسية

، أي محتملة للصدق والكذب، فـال  أن تكون خبرية: النعتية يجب أن يتوافر بها شرطان، أحدهما

                                                 
 .370، صالنحو المصفى: عيد، محمد) 1(

 .115، ص2، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل) 2(

،وبال نسبة في 3/6 وأوضح المسالك، 2/325 ، وشرح الكافية2/111 شرح التصريحالبيت لرجل من سلول في ) 3(

 .2/116 شرح ابن عقيل
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يصح وقوع الجملة الطلبية صفة، فإن جاء ما ظاهره أن نُعت فيه بالجملة الطلبية، فيخرج علـى  

، وذلك نحو قـول  )1(إضمار القول، ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر

  : الشاعر
  ]الرجز[

 حتَّـــى ِإذَا َجـــنَّ الظَّـــالَُم َواخْـــتَلَطْ
 

 )2( َجاُؤوا بَِمذٍْق َهـْل َرَأْيـتَ الـذِّْئَب قَـطْ     

صفة لمذق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو علـى  " هل رأيت الذئب قط: "فظاهر قوله

بمذٍق مقـول  : معمول لقول محذوف وهو صفة لمذق، والتقدير" هل رأيت الذئب قط: "ظاهره بل

  .)3("هل رأيت الذئب قط؟: "فيه

الجملة نعتاً هو أن تشتمل على ضمير يربطها بـالمنعوت، وهـذا   والشرط الثاني لوقوع 

(θà#): "الضمير الرابط قد يكون مذكوراً بارزاً، كما في قوله تعالى ¨? $# uρ $YΒ öθtƒ šχθãèy_ öè? ÏμŠ Ïù ’n< Î) «! $#")4( ،

(θà#): "كقولـه تعـالى  . )5(وقد يكون محذوفاً مقدًرا تدل عليه قرينة ¨? $# uρ $YΒ öθtƒ ω “Ì“ øg rB ë§øtΡ ⎯ tã <§ø ¯Ρ 

$\↔ ø‹x©")6(.  

  : ال تجزي فيه، ومنه قول الشاعر: فالتقدير
  ]الوافر[

ــاءٍ  ــرُهْم تَنَــ ــا َأْدرِي َأغَيَّــ  َوَمــ
 

ــاُبوا    ــاٌل َأَص ــدَّْهرِ َأْم َم ــوُل ال  )7(َوطُ
 

  .أم ماٌل أصابوه، فحذف الهاء: والتقدير

                                                 
 .148، ص2،جالتوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: النجار، محمد عبد العزيز) 1(

 ،2/112 وشرح التصريح، 2/325 وشرح الكافية،3/173 وشرح التسهيل،8/ 3 أوضح المسالكالبيت للعجاج في ) 2(

 .2/118 شرح ابن عقيلوبال نسبة في 

 .149- 148، ص2، جالتوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: النجار، محمد عبد العزيز) 3(

 .281آية : سورة البقرة) 4(

 .117- 116، ص2، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل) 5(

 .48آية : سورة البقرة) 6(

 .2/116 شرح ابن عقيل البيت لجرير في) 7(
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، "والنـاُس نـائمون   سـهرتُ : "وتقع الحال جملة، سواء أكانت اسمية أم فعلية، فتقـول 

، وقيدت الجملة الواقعة حاالً بالخبرية احترازاً "انتشر الناس في األرض يبتغون الرزق: "كوكقول

من الطلبية، فإنها ال تقع حاالً، وكذلك المصدرة بفعل مقرون بحرف تنفيس أو منفي بلن، وبعـد  

التي تقع حاالً ابتدائية، نحو قولـه   استثناء الجملة الطلبية والمتفتحة بدليل استقبال يعلم أن الجملة

uΖ$: "تعالى ù= è% uρ (#θäÜ Î7÷δ $# ö/ä3àÒ ÷èt/ CÙ÷è t7Ï9 Aρ ß‰tã")1(أو مصدرة بكأن، نحو قول الشاعر ، :  

  ]الوافر[

 َيلُْحــــَن كَــــَأنَّهنَّ َيــــدا فَتَــــاٍة
 

ــومُ    ــِمها الُوشُ ــي َمَعاِص ــُع ف  )2( تَُرجَّ
 

!ª: "أو مصدرة بال التبرئة، نحو قوله تعـالى  $# uρ ãΝä3øt s† Ÿω |= Ée)yèãΒ ⎯ Ïμ Ïϑ õ3ßs Ï9")3(  أو مصـدرة ،

  : بما، كقول الشاعر
  ]الكامل[

 فََرَأْيتَنــا َمــا َبْينَنــاَ ِمــْن َحــاجِزٍ    
 

ــلِ   ــَيض ِمفَْص ــدُّ َأْب ــنُّ َوَح ــا الِمَج  )4( إلّ
 

Λ÷: "قوله تعالى نحومثبت أو مصدرة بمضارع  èε‘‰ßϑ tƒ uρ ’Îû öΝÎγ ÏΨ≈uŠ øóèÛ tβθßγ yϑ ÷ètƒ ")5( ، أو مصدرة

  : بمضارع منفي، كقول الشاعر
  ]الطويل[

ــتُ رِد ــيَ ظَِللْ ــْوقَ َرْأس ــي فَ ــًدا ائ  قَاِع
 

 )6( ضـي َعَبراِتـي  َأُعدُّ الَحَصـى َمـا تَنْق   

  

                                                 
 .136آية : سورة البقرة) 1(

، الدار القومية 207، ص1944 شرح ديوان زهير بن أبي سلمى،: ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحى بن زيد الشيباني) 2(

 .للطباعة، القاهرة

 .41آية : سورة الرعد) 3(

 .تحقيق فوزي عطوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان. 33، ص1، طديوانه: عنترة بن شداد) 4(

 .15آية : سورة البقرة) 5(

 .81، صديوانه: امرؤ القيس) 6(
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tΒ$: "أو مصدرة بمـاضْ تـالٍ إلالّ، نحـو قولـه تعـالى      uρ ΝÍκÏ? ù' tƒ ⎯ ÏiΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) (#θçΡ% x. ⎯ Ïμ Î/ 

tβρ â™Ì“ öκ tJó¡ o„")1(.  

من هذه الجمل في موضع نصب على الحال، ومتضمنة لضمير يعود علـى   فكل واحدة

صاحب الحال يربطها به، وقد تجامعه واو الحال، أو تغني عنه في غير مؤكـدة وال مصـدرة   

بمضارع مثبت أو منفي بال، أو ماضٍ تال إلالّ أو متلو بأو، والجمع بين الضمير والـواو فـي   

Ÿξ: "، فمن اجتماع الواو والضمير في قولـه تعـالى  )2(الجملة االسمية أكثر من انفراده sù (#θè= yèøg rB ¬! 

# YŠ# y‰Ρ r& öΝçFΡ r& uρ šχθßϑ n= ÷ès? ")3(ومنه قول الشاعر ، :  

  ]الطويل[

ــا ــوُم كََأنَّهـ ــا َوالنُُّجـ ــْرتُ ِإلْيهـ  نَظَـ
 

ــالِ     ــبُّ ِلقُفَّ ــانٍ تُشَ ــابِيُح ُرْهَب  )4( َمَص
 

  :الشاعرومن االستغناء بالواو عن الضمير، نحو قول 
  ]الطويل[

ــا  ــي َوكَنَاِته ــُر ِف ــدي والطّي ــْد َأغْتَ  َوقَ
 

 )5( بُِمنَْجـــرٍِد قَْيـــَد اَألَوابِـــِد ِهْيكَـــلِ 

uΖ$: "ومن االستغناء عن الواو بالضمير قوله تعالى ù= è% uρ (#θ äÜÎ7 ÷δ$# ö/ ä3àÒ ÷è t/ CÙ÷èt7Ï9 Aρß‰tã")6( ومنه ،

  : قول الشاعر
  ]السريع[

ــدَى   ــاُهم لَـ ــى تَركْنـ ــَرٍكَحتَّـ  َمْعـ
 

 )7( َأْرُجلُهـــم كَالخَشَـــبِ الشَّـــاِئلِ   
 

                                                 
 .11آية : سورة الحجر) 1(

 .246-274، ص2، جشرح التسهيل: ابن مالك) 2(

 .22آية : سورة البقرة) 3(

 .14، صديوانهامرؤ القيس، ) 4(

 .15، صديوانهامرؤ القيس، ) 5(

 .36آية : سورة البقرة) 6(

 .149، صديوانهامرؤ القيس، ) 7(
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فالجملة اسمية كانت أم فعلية صالحة لوقوعها صفة وحـاالً، وهـي مؤولـة بـالنكرة،     

ويشترط فيها أن تكون خبرية، فال يصح وقوع الجملة الطلبية صفة أو حاالً، وإن جاز ما ظاهره 

الجملة صفة وحـاالً هـو وجـوب    ذلك فهو على تقدير محذوف، وهناك شرط آخر في وقوع 

اشتمالها على رابط يربط الواقعة صفة بالموصوف ويربط الحالية بصاحبها، أمـا الـرابط فـي    

الجملة الواقعة صفة فهو الضمير فقط بينما قد يكون الرابط في الجملة الحالية الواو أو الضمير، 

  . أو كالهما معاً

ف جملة الحال التي يجب أن يكـون  وجملة الصفة يجب أن يكون موصوفها نكرة، بخال

  . صاحبها معرفة

  : مجيء الصفة والحال شبه جملة. ج

هذه فراشةٌ علـى  : "تقع شبه الجملة صفة بشرط أن يكون الموصوف نكرة محضة، نحو

، غير أنه "هذه ثياٌب جديدةٌ في المتجر: "ة، نحو، أو غير محض"جندٌي خلفَ المدفعِالحائط، وهذا 

  .)1(رة غير محضة جاز إعراب شبه الجملة نعتاً وحاالًإن كان الموصوف نك

وتأتي الحال أيضاًَ شبه جملة، فتقع شبه الجملة من الظرف أو الجار والمجرور في موقع 

، والمتعلق المحذوف، في الحقيقة "استقر"أو " مستقر"الحال، وهما يتعلقان بمحذوف وجوباً تقديره 

‚ylty: "، ونحـو قولـه تعـالى   "لسـحاب رأيت الهالل بـين ا : "، نحو)2(هو الحال sù 4’n? tã ⎯ Ïμ ÏΒ öθs% ’ Îû 

⎯ Ïμ ÏFt⊥ƒ Î—")3(.  

واضح أن شبه الجملة تقع صفة وحاالً، ويشترط في الموصوف بها أن يكـون نكـرة،   

بخالف الواقعة حاالً فإنه يشترط في صاحبها أن يكون معرفة، وشبه الجملة الواقعـة صـفة أو   

                                                 
 .569ص نحو اللغة العربية،: النادري، محمد أسعد) 1(

 .101، ص3ج جامع الدروس العربية،: الغالييني) 2(

 .79آية : سورة القصص) 3(
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، والمتعلق المحذوف في الحقيقة "استقر"أو " مستقر"وباً تقديره حاالً إنما هي متعلقة بمحذوف وج

  . هو الصفة أو الحال

  تعدد الصفة والحال

فقد  -أي تعدد الصفة والحال–لعّل أهم عالقة تجمع بين الصفة والحال، تكمن في التعدد 

لتي تتعدد الصفة لموصوف واحد، أو يتعدد الموصوف وتتعدد الصفات، كذلك األمر في الحال ا

تأتي متعددة وصاحبها واحد، وتكون متعددة لتعدد أصحابها، وال فرق في أن تكـون الصـفة أو   

  . الحال المتعددة مفردة أو جملة وشبه جملة

استشرت رجالً ذكياً مخلصاً، وتتعـدد لغيـر   : "فقد تتعدد الصفات لموصوف واحد، نحو

  : الواحد وهو ضربان

مثنى أو جمع، أو اسم جمـع أو اسـم جـنس     أن يكون الموصوف متعدداً ألنه: األول

جمعي، فإذا اتحدت الصفات معنى ولفظاً جيء بها مثناه أو مجموعة، واستغني بذلك عن تفريقها 

، وإن اختلفت معنى ولفظـاً كالعاقـل   "زارني رجالن فاضالن، ورجال فضالء: "بالعطف، نحو

لفظ، كالضارب مـن الضـرب    والكريم، أو لفظاً دون معنى كالذاهب والمنطلق، أو معنى دون

وجب تفريقها بـالعطف بـالواو    -أي السير فيها–بالعصا، والضارب من الضرب في األرض 

  : ، ومنه قول الشاعر"لي جاران محسٌن ومسيٌء: "، نحو)1(خاصة
  ]الوافر[

 فََوافْينـــــاَهُم ِمنّـــــا بَِجْمـــــعٍ
 

 )2( كَُأْســِد الْغَــابِ ُمــْرَدانٍ َوِشــيبِ    
 

ارة ال يكون مختلفاً أصالً؛ لوجوب مطابقته لـه لفظـاً، ال يجـوز    وألن نعت اسم اإلش

  . على النعت" مررتُ بهذين الطويل والقصيرِ: "تفريقه، فال يقال

                                                 
 .91-90، ص3، جالكامل في النحو والصرف: صفوت، أحمد زكي) 1(

 . ، تحقيق سيد حنفي حسين، دار المعارف135، صديوانهحسان بن ثابت، ) 2(
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أن يكون الموصوف متعدداً بتفريق، فإما أن يكون العامل واحداً أو متعدداً، فـإذا  : الثاني

لمتعدد بأن تكون على جهـة الفاعليـة أو   أي نسبة العامل إلى ا(كان العامل واحداً واتحد بالنسبة 

، فهـذه الحالـة   "فاز محمٌد وعلُي السابقان، ورأيت شاباً وطفالً وشيخاً سابحين: "، نحو)المفعولية

  ".يجوز فيها اإلتباع والقطع

زار محمٌد : "وإذا اختلف العمل واختلفت نسبة العامل إلى المتعدد من جهة المعنى، نحو

: هذه القطع، وإن اختلف العمل واتحدت النسبة من جهة المعنى، نحـو  فيجب في" عليا الكريمان

، فالقطع واجب عند البصريين، وجائز عند غيرهم، فقيل إذا اتبـع  "خاصم محمٌد علياً الكريمان"

  . غلب المرفوع، وقيل يجوز إتباع أيهما شئت؛ ألن كال منهما مخاِصم ومخاَصم

سـواء  (العامالن معنى وعمالً، جاز اإلتباع مطلقاً أما إذا كان العامل متعدداً، فإن اتحد 

جـاء  : "، نحـو )أكان المتبوعان مرفوعي فعلين، أو خبري مبتدأين أو منصوبين أو مخفوضين

  . ، وجاز القطع أيضاً"محمٌد وأتى عليُّ الظريفان

وإن اختلف العامالن في المعنى والعمل، أو في أحدهما امتنع اإلتباع، ووجب القطع عن 

جاء محمد ورأيت : "بوع، إما بالرفع على إضمار مبتدأ، أو بالنصب على إضمار فعل، فنقولالمت

، وال يجـوز فـي   "جاء محمد ومضى علي الكريمان أو الكريمين"و" علياً الفاضالن أو الفاضلين

  .)1(ذلك اإلتباع، ألنه يؤدي إلى تسلط عاملين مختلفين في المعنى والعمل على معمول واحد

كررت الصفات لواحد، فإن تعين مسماه بدونها جاز إتباعها وقطعهـا، والجمـع   أما إذا ت

  :بينهما بشرط تقديم الموصوف، كقول الشاعرة
  

  

  

  

  

                                                 
 . 93، ص3، جالكامل في النحو والصرف: د زكيصفوت، أحم) 1(
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  ]الكامل[ 

ــَدْن ــ الَ َيْبُعـ ــوِمي الـ ــُمقَـ  ذين ُهـ

 ن بِكــــلِّ ُمْعتَــــركٍ يالنَــــازل
 

ــ  ــُزرِ   ُسـ ــةُ الُجـ ــَداٍة َوآفَـ مُّ الُعـ

ــَد اُألُزرِ ــُوَن َمَعاِقـــ  )1( َو الطَّيِّبـــ
 

النازلين والطيبـين علـى اإلتبـاع     فيجوز رفع" النازلون والطيبون: "والشاهد في قولها

لقومي، أو الرفع بإضمارهم، ونصبهما بإضمار أمدح أو أذكر، أو رفع األول ونصـب الثـاني،   

  . وعكسه

وإن لم يعرف الموصوف إال بمجموعهما وجب إتباعها كلها للمنعوت لتنزيلها منه منزلة 

، إذا كان هـذا الموصـوف   "مررتُ بزيٍد التاجرِ الفقيه الكاتب: "الواحد، وذلك نحو قولك الشيء

يشاركه في اسمه ثالثة، أحدهم تاجر كاتب، واآلخر تاجر فقيه، واآلخر فقيه كاتب، فـال يتعـين   

زيٌد في اآلخرين إال بالصفات الثالثة فيجب إتباعها، أما إن كان الموصوف نكرة تعين في األول 

  : تباع، وجاز في الباقي القطع، كقول الشاعراإل
  ]المتقارب[

ــلٍ    ــَوٍة ُعطَّـ ــى ِنْسـ ــْأوِي ِإلـ َوَيـ
 

ــعالي    ــَل السَّ ــَع َمث ــْعثَاً َمراِض  )2( وشَُ
 

حيث وردت الرواية فيه بجر عطل ونصب شعثا؛ " نسوة عطلِ وشعثا: "والشاهد فيه قوله

وهو شعث فقد روي مجروراً، وهي رواية  فأما األول وهو عطل فلم يرو إال بالجر، وأما الثاني

سيبويه، وروي منصوباً، فيدل ذلك على أن نعوت النكرة يجب في أولها اإلتباع ويجـوز فيمـا   

  .)3(عداه اإلتباع والقطع

                                                 
 .39بيروت ص - دار صادر. أبي عمرو بن العالء: ، روايةديوانهاالخرنق بنت بدر، ) 1(

 .4/63 وخزانة األدب، 344/ 2 شرح الكافية،و 2/117 ح التصريحالبيت ألبي أمية الهذلي في شر) 2(

 .121-119، ص2، جالتصريح على التوضيح: األزهري) 3(
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ϑ£$: "ويجوز تعدد الحال كالخبر والصفة، سواء أكان صاحبها واحداً، نحو قوله تعـالى  s9uρ 

yì y_ u‘ #© y›θãΒ 4’ n< Î) ⎯ Ïμ ÏΒ öθs% z⎯≈ t7ôÒ xî $ZÅ™ r& ")1(   أم متعدداً، فإن تعدد الصاحب واألحوال من لفـظ واحـد ،

: ، ومنه قوله تعالى"جاء زيٌد وعمٌرو راكبين: "ومعنى واحد ثنيتها وجمعتها بحسب المقام، فتقول

"t¤‚ y™ uρ ãΝä3s9 }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s) ø9$# uρ È⎦ ÷⎫t7Í← !# yŠ")2(.  

لقيت زيـداً مصـعداً   : "غير عاطف بينهما، نحووإن اختلف لفظ الحال ذُكرت االثنتان ب

، ولما كان االلتباس محتمل الحدوث في مثل هذا التركيب، فقد أوجبوا ترتيباً لألحـوال  "منحدراً

تكون بموجبه الحال األولى للصاحب الثاني، والحال الثانية للصاحب األول، ففي المثال السابق، 

حاالً من التاء في لقيت، فالطرف للطـرف والوسـط   " منحدراً"و " زيد"حاالً من " مصعداً"تكون 

  . للوسط

فإن أمن اللبس، وذلك الختالف األصحاب فـي الجـنس أو العـدد، لظهـور المعنـى      

: ووضوحه، جاز التقديم والتأخير بين الحالين، ألنه يمكنك أن ترّد كل حال إلى صاحبها، نحـو 

  : ن ذلك قول الشاعر، وم)3("لقيت دعداً ماشياً راكبة، أو راكبة ماشياً"
  ]الطويل[

ــا  ــرُّ َوَراءنَ ــي، تَُج ــا َأْمِش ــتُ بَِه  خَرْج
 

ــلِ   ــْرٍط ُمَرحَّ ــَل ِم ــا ذَْي ــى َأثَرْينَ  )4( َعلَ

عالقة الصفة بالحال في باب التعدد تكمن في جواز التعدد ووجوبه، فالتعدد جـائز فـي   

متعـدداً، كـذلك فـإن     الصفة والحال، ويكون ذلك في الصفة سواٌء أكان الموصوف واحـداً أم 

وجمعت بحسب الموصوف، واستغني بذلك عن تفريقهـا   ثنيتالصفات إذا اتحدت لفظاً ومعنى 

بالعطف، والحال أيضاً إذا تعدد صاحبها وكانت متحدة لفظاً ومعنى، فإنها تثنى وتجمع بحسـب  

ـ  ذا غيـر  المطلوب، لكن تعدد الصفات المختلفة معنى أو لفظا يجب التفريق بينها بالعطف، وه
                                                 

 .15آية : سورة األعراف) 1(

 .33آية : سورة إبراهيم) 2(

 .188-187، ص2، جالمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: االنطاكي) 3(

 .41، صديوانهامرؤ القيس، ) 4(
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جائز في الحال المتعددة التي يجيء بها متعددة دون العطف، أي ال تكون الصـفة لموصـوفين   

  . مختلفي اإلعراب بخالف الحال التي قد تكون من الفاعل والمفعول به

أو " ال"فإذا وقعت الصفة بعد " إما"، و" ال"ويجب التعدد في الصفة والحال إذا وقعتا بعد 

≅9e: "نحو قوله تعالى تكرارها، فيجب، "إما" Ïß uρ ⎯ ÏiΒ 5ΘθãΚøt s† ∩⊆⊂∪ ω 7Š Í‘$t/ Ÿωuρ AΟƒ Í x. ")1( .  ونحـو قولـك :

  .)2("لقيت رجالً إما عالماً وإما جاهالً"

Ρ̄$: "، نحو قوله تعالى"إما"ويجب تعدد الحال إذا وقعت بعد  Î) çμ≈ uΖ ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# $̈Β Î) # [Ï.$x© $̈Β Î)uρ 

# ·‘θàx. ")3(جاء زيٌد ال آسفاً وال خائفاً"، كقولك "ال"عددها مع ، كما يجب ت")4(.  

  العالقة بين الصفة والحال في الترتيب 

قة تكمـن  للصفة عالقة مهمة بالحال من حيث الترتيب، أي التقديم والتأخير، وهذه العال

فها، وترتيب الحال مع صاحبها، فاألصل فيهما التأخير، غير أنـه  في ترتيب الصفة مع موصو

  . ز للصفة التقديم على الموصوف، وكذلك الحال التي قد تتقدم على صاحبهايجو

فاألصل في الصفة أن تتأخر عن الموصوف، وذلك لكونهـا توضـح الموصـوف أو    

z⎯ƒ: "تخصصه أو تضيف له معاني جديدة، وذلك، نحو قوله تعـالى  ÌÏ≈ s3ù= Ï9uρ ÑU# x‹tã Ñ⎥⎫Îγ •Β ")5( ،

وصوف إال حيث سمع، فإن تقدمت خرجا معـاً مـن بـاب    على الم ةفال يجوز أن تتقدم الصف

الوصف، وزال عن كل منهما اسمه، فال تسمى الصفة صفة وال الموصوف موصوفاً، ويعربان 

  . في هذه الحالة حسب موقعهما في الجملة

                                                 
 .44، 43آية : سورة الواقعة) 1(

 .323، ص1، جالعمدة في النحو: مسعد، عبد المنعم فائز) 2(

 .3آية : سورة اإلنسان) 3(

 .239، ص1، ج5، طفي علم النحو: السيد، أمين علي) 4(

 .90آية : سورة البقرة) 5(
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: ويغلب أن ُيعرب الموصوف بدالً عند تقدم الصفة عليه مع كونهمـا معـرفتين، نحـو   

ويغلب إعراب الصفة حاالً مـن  " المطربة، واستمعنا إلى المطربة أم كلثوماستمعنا إلى أم كلثوم "

  : ، نحو قول الشاعر)1(االسم الذي كان موصوفها عند تقدمها عليه مع كونهما نكرتين
  ]مجزوء الوافر[

ــلٌ  ــاً طلََـــ ــةَ ُموِحشـــ  لَميَّـــ
 

ــٌل  ــُه ِخلَـــ ــوُح كََأنَّـــ  )2( ُيلُـــ

الصفة، كما زال عن  عليه زال عنها اسم وألنها تقدمت" طلل"فموحشاً في األصل صفة 

واألصل في الحـال أن  . ويصير صاحب الحال، والصفة المتقدمة تعرب حاالً الموصوف اسمه

، وقد يعرض في الكالم ما يوجب التقدم أو التأخر، "جاء زيٌد ضاحكاً: "تتأخر عن صاحبها، نحو

ن صاحبها نكرة، وال مسـوغ  أن يكو: ويجب أن تتقدم الحال على صاحبها في موضعين، األول

  : لها غير تقدم الحال نحو قول الشاعر
  ]مجزوء الوافر[

ــلٌ  ــاً طلََـــ ــةَ ُموِحشـــ  ِلَميَّـــ
 

ــٌل  ــُه ِخلَـــ ــوُح كََأنَّـــ  )3( ُيلُـــ
 

ويجـب  " ما جاء ضاحكاً إال زيٌد: "أن تكون الحال محصورة في صاحبها، نحو: والثاني

  : أن تتأخر عنه، وذلك في ثالثة مواضع

  .)4("ما جاء زيٌد إال ضاحكاً: "تكون هي المحصور فيها، نحوأن : األول

: أن يكون صاحبها مجروراً باإلضافة أو بحرف جـر أصـلي، فـاألول نحـو    : الثاني

  ". مررتُ بزيٍد جالساً: ، والثاني، نحو"يعجبني وقوفُ عليٍّ خطيباً"

                                                 
 .576ص نحو اللغة العربية،: النادري، محمد أسعد) 1(

 .2/82 وأوضح المسالك، 2/62 شرح الكافيةالبيت لكثير عزة في ) 2(

 . السابق)3(

 .175، ص2، جالمحيط في أصول العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي) 4(
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نحو قولـه  ومن النحاة من أجاز تقدم الحال على المجرور بحرف الجّر األصلي، وذلك 

  : الشاعر
  ]الطويل[

 لَِئْن كَـاَن َبـْرُد المـاِء َحـرَّاَن َصـاددياً     
 

ــبُ   ــا لََحبِيـ ــا، إنَّهـ ــيَّ َحبِيًبـ  )1( ِإلـ
 

  : ،  نحو قول الشاعر)2(أن تكون جملة الحال مقترنة بالواو: والثالث
  ]لكامال[

 هـــاكأنّ مـــاُحوالرَّ عنتـــَر وَنُعْدَيـــ
 

ــي    ــرٍ ف ــطاُن بئ ــمِلَأش ــانِ األده  )3( ب
 

فالعالقة بين الصفة والحال في الترتيب، تبين أن األصل في كل منهما التأخير، غير أنه 

يجوز التقديم، لكن تقديم الصفة على الموصوف يغير مسماها فال تصبح صفة وإن كانت كـذلك  

في األصل، وتقديم الصفة على الموصوف جائز ال واجب، بينما في الحـال جـائز وواجـب،    

وهذا يدل على أن تقديم الصفة شـاذ عـن   . دم على صاحبها يبقى إعرابها حاالًوالحال التي تتق

أما الحال فتبقى حاالً سـواٌء تقـدمت علـى    . األصل وال يجوز إال حيث سمع من كالم العرب

  . صاحبها أم تأخرت

  والحذف ثباتالعالقة بين الصفة والحال في اإل

بعد تمام الكالم، لكن قد يعرض فـي   تتشابه الصفة والحال في أن كالً منهما فضلة تأتي

ذلك ألنه جيء بها لتحقيق الفائدة هي في الصفة . الكالم ما يوجب ذكرها، وعدم االستغناء عنها

لتوضيح المعارف وتخصيص النكرات، أما الفائدة في الحال هي بيان هيئة صاحبها أو تأكيده أو 

وحذفها وإن حـذفت فإنمـا تحـذف     واألصل في كل فضلة أن يجوز ذكرها. تأكيده العامل فيها

  .  لقرينة

                                                 
 .27ص: ديوانهقيس بن الملّوح، ) 1(

 .177-175، ص2، جالمحيط في أصول العربية ونحوها وصرفها: األنطاكي) 2(

 .19ص:ديوانهعنترة بن شداد، ) 3(
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وفي باب الصفة فإنه يجوز حذف كل من الصفة والموصـوف، ويكثـر الحـذف فـي     

وحق الصفة أن تصحب الموصوف إال إذا ظهر أمره ظهـوراً  . )1(الموصوف، وفي الصفة يقل

: عـالى ، وذلك نحـو قولـه ت  )2(يستغنى معه عن ذكره، فحينئٍذ يجوز تركه وإقامة الصفة مقامه

"öΛèεy‰ΨÏãuρ ßN≡ u ÅÇ≈ s% Å∃ö©Ü9$# ×⎦⎫Ïã ")3(أي حور قاصرات الطرف، ومنه قول الشاعر ، :  

  ]الوافر[

 كََأنَّــَك ِمــْن جَِمــالِ َبنــيِ ُأقَــْيشٍ    
 

 )4( ُيقَْعِقـــُع خَلْـــفَ رِْجلَْيـــِه بِشَـــنُّ 
 

  . أي جمُل من جمالهم

أن يكون الموصـوف   وإذا كانت الصفة جملة أو شبه جملة جاز حذف موصوفها بشرط

β: "، نحو قوله تعالى)5(بعض اسم مقدم عليه من مجرور بمن Î)uρ ô⎯ ÏiΒ È≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9$# ωÎ) ¨⎦s⎞ÏΒ ÷σ ã‹s9 ⎯ Ïμ Î/")6( ،

  : أي إن أحد من أهل الكتاب، ومنه قول الشاعر
  ]الرجز[

ــثَمِ  ــم ِتي ــا لَ ــي قَْوِمه ــا ِف ــتُ َم ــْو قُلْ  لَ
 

 )7( َيفُْضــلُها فــي َحَســبٍ َوَمْيَســـمِ    

  .أي لو قلت ما في قومها أحٌد يفضلها في حسب وميسم لم تأثم

<z: "وقد تحذف الصفة للعلم بها، ويقوم الموصوف مقامها، كقوله تعـالى  ¤‹x. uρ ⎯ Ïμ Î/ y7 ãΒöθ s% 

uθ èδuρ ‘, ys ø9$#")8(أي قومك المعاندون، ومنه قول الشاعر ، :  

                                                 
 .70، ص3، جحاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك: الصبان) 1(

 .120، صالمفصل في علم العربية: الزمخشري) 2(

 .48آية : صافاتسورة ال)3(

 .123، صديوانه: النابغة الذبياني) 4(

 .183، ص3، جشرح التسهيل: ابن مالك) 5(

 .159آية : سورة النساء) 6(

 .345، ص2، جوالكتاب. 120، ص2ج وهمع الهوامع،. 15، ص3، جأوضح المسالكالبيت بال نسبة في ) 7(

 .66آية : سورة األنعام) 8(
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  ]الوافر[

ــرٍ  ــَدّين بِكْــ ــيلَِة الخّــ  َوُربَّ َأِســ
 

ــدٌ ُمَه  ــْرٌع َوجِيـ ــا فَـ ــٍة لَهـ  )1( فَْهفَـ
 

  . أي فرع فاحمٍ، وجيد طويل، والقرينة هي مدح الفتاة بالجمال

، كقولـه  )2(وقد تحذف الصفة والموصوف معاً إذا قامت القرينة الدالة عليهما مقامهمـا 

ΝèO Ÿω ßNθßϑ§: "تعالى tƒ $pκÏù Ÿωuρ 4© zøt s† ")3(أي ال يحيا حياة نافعة ، .  

فيجوز ذكرها وحذفها، ألنها فضلة، وإن حذفت فإنما تحذف لقرينة، وأكثر ما أما الحال 

øŒ: "يقع ذلك حين تكون قوالً يغني عن ذكر المقول، نحو قوله تعـالى  Î)uρ ßìsù ötƒ ÞΟ↵Ïδ≡ t ö/ Î) y‰Ïã# uθs) ø9$# z⎯ ÏΒ 

ÏM øt7ø9$# ã≅Š Ïè≈yϑ ó™ Î)uρ $uΖ −/ u‘ ö≅¬7 s)s? !$̈ΨÏΒ")4(ربنا تقبل منا، غير أن ثمة مواضع : نيرفعان القواعد قائلي: ، أي

  : يجب فيها ذكر الحال ويمتنع حذفها، وهي أربعة

#: "أال يتم المعنى إال بها كقوله تعالى: أحدها sŒ Î)uρ (# þθãΒ$s% ’n< Î) Íο 4θn= ¢Á9$# (#θãΒ$s% 4’n<$|¡ ä. ")5( أو يفسد ،

pκ$: "بحذفها، كقوله تعالى š‰r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ# u™ Ÿω (#θç/ tø)s? nο 4θn= ¢Á9$# óΟçFΡ r& uρ 3“t≈s3ß™ ")6(.  

إنفـاقي الصـدقةَ   : "ومن الحال التي ال يتم المعنى إال بها تلك التي تسد مسد الخبر، نحو

  ". طيبةً

  ". ما هجرت الوطن إال مكرهاً: "أن تكون محصورة، نحو: ثانيها

  ". أي ثبت لك الخير هنيئاً" كهنيئاً ل: "أن تكون نائبة عن عاملها المحذوف سماعاً، نحو: ثالثها

                                                 
 .5/179 األغاني، و2/119 وشرح التصريح،3/18 وضح المسالكأالبيت للمرقش األكبر في ) 1(

 .496، ص3، جالنحو الوافي: حسن، عباس) 2(

 .13آية : سورة األعلى) 3(

 .127آية : سورة البقرة) 4(

 .142آية : سورة النساء) 5(

 .43آية : سورة النساء) 6(
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  .)1(كيف سرت؟: لمن قال" متمهالً: "أن تكون جواباً، كقولك: رابعها

#: "وقد يحذف صاحب الحال لقرينة كقوله تعالى x‹≈yδr& “Ï% ©! $# y] yèt/ ª! $# »ωθß™ u‘ ")2( ،أي بعثه ،

  .)3(ثبت لك الخير هنيئاً: ، أي"هنيئاً لك: "وقد يحذف سماعاً، في قولك

حذف كل من الصفة والحال إذا كان في الكالم دليل على الحذف وعالقة الصـفة   يجوز

بالموصوف هي كعالقة الحال بصاحبها، إذ إن حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها كحـذف  

الحال وبقاء صاحبها كدليل على حذفها، بيد أن حذف الصفة قليل مقارنة بحذف الموصوف، إال 

ة مع صاحبها، إذ يندر حذف صاحب الحال فال يحذف صاحبها إال أن حذف الحال يكثر بالمقارن

  . لقرينة

  

                                                 
 .496ص ،نحو اللغة العربية :النادري، محمد أسعد) 1(

 .41آية : قانسورة الفر) 2(

 .242، صاللباب في النحو: الصابوني، عبد الوهاب) 3(
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  الفصل الرابع

  الدراسة التطبيقية في سورة يوسف
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  الفصل الرابع

  الدراسة التطبيقية في سورة يوسف

عرضت في هذه الدراسة أهم العالقات التي تربط بين الخبر والصفة والحال في سـورة  

قسام كّل منها في السورة، وعرضت هذه األقسام في دراسة إحصائية من يوسف، حيث تناولت أ

خالل عدد المرات التي ورد فيها كل قسم من أقسام الخبر والصفة والحال، ونسبة ورود كل قسم 

كل ذلك فـي رسـوم   بالنسبة للمجموع الكلي، كذلك تناولت موضوع الرتبة، وموضوع التعدد، 

  . من أثر واضح في السورة عالقاتلهذه ال لمابيانية توضح تلك العالقات؛ 
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 الخبر في سورة يوسف

  .الخبر المفرد: أوال            

هارقم اآلية المفرد الخبر الرقم

 آياتٌ  .1 !9# 4 y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈tGÅ3ø9$# È⎦⎫Î7ßϑ ø9$# 1 

øŒ أحبُّ  .2 Î) (#θä9$s% ß# ß™θã‹s9 çνθäz r& uρ = ym r& #’ n< Î) $oΨŠ Î/r& $̈ΨÏΒ 
8 

⎯ß صبةٌع  .3 øt wΥ uρ îπt7óÁ ãã 
8 

óΟçFΡ غافلون  .4 r& uρ çμ ÷Ψtã šχθè= Ï≈ xî  
13 

⎯ß عصبةٌ  .5 ós tΡ uρ îπ t7óÁ ãã 
14 

× صبٌر  .6 ö9|Á sù ×≅Š ÏΗ sd 
18 

!ª المستعاُن  .7 $# uρ ãβ$yètGó¡ ßϑ ø9$# 
18 

u“3 غالٌم  .8 ô³ ç6≈ tƒ # x‹≈ yδ ÖΝ≈ n= äî 
19 

!ª عليٌم  .9 $# uρ 7ΟŠ Î= tæ $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ètƒ 
19 

!ª غالٌب  .10 $# uρ ë= Ï9%yñ #’n? tã ⎯ Íν ÌøΒ r& 
21 

ôM جزاُء  .11 s9$s% $tΒ â™!# t“ y_ ô⎯ tΒ yŠ# u‘ r& y7 Ï=÷δr' Î/ #¹™ þθß™ 
25 

β÷ ملٌك  .12 Î) !# x‹≈yδ ωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒ Ìx. 
31 

⎯£ الذي  .13 ä3Ï9≡ x‹sù “Ï% ©!$# ©Í_ ¨Ζ çFôϑ ä9  
32 

⎯tΑ$s% Éb>u‘ ß أحبُّ  .14 ôf Åb¡9$# = ym r& ¥’n<Î) 
33 

çμ… السميُع  .15 ¯ΡÎ) uθèδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yèø9$# 
34 

çμ… العليُم  .16 ¯ΡÎ) uθèδ ßì‹ Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yèø9$# 
34 

Νèδuρ ÍοtÅz كافرون  .17 Fψ $$Î/ öΝèδ tβρ ãÏ≈x. 
37 

≈Ä©t<Ås9|Á خيٌر  .18 tƒ Ç⎯ ôf Åb¡9$# Ò>$t/ ö‘r& u™ šχθ è% ÌhxtG•Β î ö yz 39 
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هارقم اآلية المفرد الخبر الرقم

y7 الديُن  .19 Ï9≡ sŒ ß⎦⎪Ïe$! $# ãΝÍh‹s)ø9$# 40 

#) أضغاث  .20 þθä9$s% ß]≈tóôÊr& 5Ο≈n= ôm r& ( 44 

tΒ ãΑ$t/ Íο$ باُل  .21 uθó¡ ÏiΨ9$# 
50 

⎯£ tΑ$s% $tΒ خطبكُنَّ  .22 ä3ç7 ôÜyz 
51 

_ãô خيٌر  .23 V{uρ ÍοtÅz Fψ $# × ö yz 
57 

öΝèδuρ …çμ منكرون  .24 s9 tβρãÅ3Ζ ãΒ 
58 

O$tΡ خيُر  .25 r& uρ çö yz t⎦, Î! Í”∴ßϑ ø9$# 
59 

!ª خيٌر  .26 $$sù î ö yz $ZàÏ≈ ym 
64 

uθèδuρ ãΝym أرحُم  .27 ö‘ r& t⎦⎫ÏΗ ¿q≡ §9$# 
64 

⎯ بضاعتُنا  .28 Íν É‹≈ yδ $oΨçGyè≈ ŸÒ Î/ 
65 

y7 كيٌل  .29 Ï9≡ sŒ ×≅ø‹Ÿ2 × Å¡ o„ 
65 

’tΑ$s% ª!$# 4 وكيٌل  .30 n? tã $tΒ ãΑθ à)tΡ ×≅‹Ï. uρ 
66 

tΑ$s% þ’ÎoΤÎ) O$tΡ أخوك  .31 r& x8θäz r& 69 

O$tΡ زعيم  .32 r& uρ ⎯Ïμ Î/ ÒΟŠ Ïãy— 
72 

θä9$s% $yϑ#) جزاؤه  .33 sù ÿ…çν äτℜ t“ y_ 
74 

⎯ جزاؤه  .34 tΒ y‰É` ãρ ’Îû ⎯ Ï& Î# ôm u‘ uθßγ sù …çν äτℜ t“ y_ 
75 

óΟçFΡ شرٌّ  .35 r& @ x© $ZΡ%x6 ¨Β 77 

!ª أعلْم  .36 $# uρ ãΝn= ôãr& $yϑ Î/ šχθàÅÁ s? 77 

uθèδuρ ç خير  .37 ö yz t⎦⎫Ïϑ Å3≈ptø: $# 
80 

× صبٌر  .38 ö9|Á sù î≅Š ÏΗ sd 
83 

=uθèδ ÞΟŠÎ العليُم  .39 yèø9$# ÞΟŠ Å6 ys ø9$# 
83 
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هارقم اآلية المفرد الخبر الرقم

=uθèδ ÞΟŠÎ الحكيُم  .40 yèø9$# ÞΟŠ Å6 ys ø9$# 
83 

uθßγsù ÒΟŠ كظيٌم  .41 Ïàx. 
84 

øŒ جاهلون  .42 Î) óΟçFΡ r& šχθè= Îγ≈ y_ 
89 

#) يوسفُ  .43 þθä9$s% y7 ¯Ρ Ï™r& |MΡV{ ß# ß™θ ãƒ 
90 

tΑ$s% O$tΡ يوسفُ  .44 r& ß# ß™θãƒ 
90 

#! أخي  .45 x‹≈yδuρ ©Å r& ( ô‰s%  ∅tΒ ª! $# !$uΖ øŠn= tã ( 
90 

uθèδuρ ãΝym أرحُم  .46 ö‘ r& š⎥⎫Ïϑ Ïm≡ §9$# 
92 

çμ… الغفوُر  .47 ¯ΡÎ) uθèδ â‘θ àtóø9$# ÞΟŠÏm §9$# 
98 

çμ… الرحيُم  .48 ¯ΡÎ) uθèδ â‘θ àtóø9$# ÞΟŠÏm §9$# 
98 

%tΑ$s تأويُل  .49 uρ ÏM t/ r'̄≈ tƒ # x‹≈yδ ã≅ƒ Íρù' s? }‘≈ tƒ ö™â‘ 
100 

çμ… العليُم  .50 ¯ΡÎ) uθèδ ÞΟŠ Î= yèø9$# ãΛ⎧ Å3pt ø: $# 
100 

çμ… الحكيم  .51 ¯ΡÎ) uθèδ ÞΟŠ Î= yèø9$# ãΛ⎧ Å3pt ø: $# 
100 

MΡ| وِلّي  .52 r& ⎯ Çc’Í< uρ ’ Îû $u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο tÅzFψ $# uρ 
101 

β÷ ذكُر  .53 Î) uθèδ ωÎ) Ö ò2ÏŒ t⎦⎫ÏΗ s>≈yèù= Ïj9 104 

[÷öΝèδuρ $pκ معرضون  .54 tã tβθ àÊÌ÷èãΒ 
105 

Νèδuρ tβθ مشركون  .55 ä. Î ô³ •Β 
106 

⎯ %ö≅è سبيلي  .56 Íν É‹≈yδ þ’Í?ŠÎ6 y™ 
108 

#‘â خيٌر  .57 t$ s! uρ ÍοtÅz Fψ$# × ö yz 
109 
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  .جملةالخبر شبه : ثانيا

 هارقم اآلية شبه جملة الخبر الرقم

θ#) لك  .1 ä9$s% $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $̈Ζ 0Β ù' s? 11 

çμ في بيتها  .2 ø? yŠ uρ≡ u‘uρ © ÉL©9$# uθ èδ † Îû $yγ ÏF÷t/ 23 

⎯uθèδuρ z من الكاذبين  .3 ÏΒ t⎦⎫Î/ É‹≈ s3ø9$# 
26 

⎯uθèδuρ z من الصادقين  .4 ÏΒ t⎦⎫Ï% Ï‰≈ ¢Á9$# 
27 

≡šÏ9 من فضلِ  .5 sŒ ⎯ ÏΒ È≅ôÒ sù «! $# 38 

Èβ 4 ِهللا  .6 Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ωÎ) ¬! 40 

Èβ 4 ِهللا  .7 Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# ωÎ) ¬! 67 

⎯ لمن  .8 yϑ Ï9uρ u™ !%ỳ ⎯ Ïμ Î/ ã≅ ÷Η ¿q 9 Ïèt/ 72 

− ذي كّل علمٍ عليٌم فوقَ  .9 öθsù uρ Èe≅ à2 “ÏŒ AΟù= Ïæ ÒΟŠ Î= tæ 76 

⎯ من قبل  .10 ÏΒ uρ ã≅ö6 s% $tΒ óΟçFÛ §sù ’ Îû y# ß™θ ãƒ 80 

y7 من أنباء  .11 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ Ï™ !$t6 /Ρ r& É= ø‹tóø9$# 102 
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  .جملة الخبر: لثاثا

هارقم اآلية جملة الخبر الرقم

⎯ß نقصُّ  .1 øt wΥ Èà)tΡ y7 ø‹n= tã z⎯ |¡ ôm r& ÄÈ|Á s) ø9$# 
3 

öΝèδuρ Ÿω tβρá ال يشعرون  .2 ãè ô±o„ 
15 

© tΑ$s% }‘Ïδ راودتني  .3 Í_ø? yŠuρ≡ u‘ ⎯ tã © Å¤ ø ¯Ρ 
26 

&ßNr تراوُد  .4 tøΒ $# Í“ƒÍ• yèø9$# ßŠ Íρ≡ tè? $yγ9tGsù ⎯ tã ⎯ ÏμÅ¡ ø̄Ρ 
30 

Β̈$! يسقي  .5 r& $yϑ ä. ß‰tn r& ’ Å+ ó¡ uŠ sù …çμ −/ u‘ # \ôϑ yz 41 

Β̈$ ُيصلُب  .6 r& uρ ãyz Fψ $# Ü= n= óÁ ãŠ sù 41 

O$tΡ أنبئكم  .7 r& Νà6 ã⁄Îm;tΡ é& ⎯ Ï& Î#ƒ Íρ ù' tGÎ/ 45 

O$tΡ راودتُه  .8 r& …çμ ›?Š uρ≡ u‘ ⎯ tã ⎯ Ïμ Å¡ ø̄Ρ 51 

θä9$s% …çν#) فهو جزاؤه  .9 äτℜ t“ y_ ⎯ tΒ y‰É` ãρ ’Îû ⎯ Ï& Î# ôm u‘ uθßγ sù …çν äτℜt“ y_ 4 
75 

θä9$s% …çν#) من وجد في رحلة فهو جزاؤه  .10 äτℜ t“ y_ ⎯ tΒ y‰É` ãρ ’Îû ⎯ Ï& Î# ôm u‘ uθßγ sù …çν äτℜt“ y_ 4 
75 

y7 يهحنو  .11 Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ Ï™ !$t6 /Ρ r& É= ø‹tóø9$# Ïμ‹ÏmθçΡ y7 ø‹s9Î) ( 102 

öΝèδuρ tβρ يمكرون  .12 ãä3øÿs‡ 102 

⎦ يمرون  .13 Éi⎪r(Ÿ2uρ ô⎯ ÏiΒ 7π tƒ# u™ ’Îû ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$# uρ 

šχρ” ßϑ tƒ $pκö n= tæ 
105 

öΝèδuρ Ÿω šχρ ال يشعرون  .14 âßêô± o„ 107 
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الخبر كما عّرفه النحاة، هو الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ، وهو الطرف الثاني لإلسناد 

هو مناط الفائدة، بمعنى أنه ال بّد أن يضيف ما من شأنه أن يكـون   والخبر. في الجملة االسمية

مجهوالً، بخالف المبتدأ الذي ال بّد أن يكون معلوماً وذلك لكونه محكوماً عليه، والحكـم علـى   

معين ال يفيد، فإن األصل في الخبر أن يكون مجهوالً؛ ألن القصد منه إعالم السامع ما يحتمـل  

  . بر معلوماً لكان وجوده في الكالم من قبيل تحصيل الحاصلأن يجهله، فلو كان الخ
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وفي الدراسة التطبيقية للخبر في سورة يوسف وعالقته بالصفة والحـال، ال بـد مـن    

اإلشارة إلى األقسام التي جاء عليها الخبر في السورة، إضافة إلى ترتيب الخبـر مـع المبتـدأ    

  . تعددهو هوذكره وحذف

المفـرد،  : ورة يوسف، فقد جاء في صيغه المختلفـة، وهـي  تعددت أنواع الخبر في س

كان مجموع الخبر في صيغه المختلفة اثنتين وثمانين مرة، ولقـد تقـدم   ووالجملة وشبه الجملة، 

رصيد الخبر االسم المفرد على رصيد األنواع التي جاءت بعده، حيـث كـان نصـيبه سـبعاً     

  . ي للخبر في السورةمن المجموع الكل% 69.5وخمسين مرة، أي ما نسبته 

رصيد الخبر المفرد على رصيد األنواع التي جاءت بعده، يفيد اإلمكانية الدالليـة   ُمّدوتقَ

التي مثلها الخبر في هذه السورة، حيث االستقرار على معـين دون الحركـة والتغيـر، وهـذا     

الل اسـتمرارية  االستقرار يمثل خلود القيمة التي تحملها السورة جمعيها ال سيما قصتها، من خ

والخبر المفرد بدأ في اللحظة التي بدأ شخوص القصة يتحدثون . حضورها في كل زمان ومكان

في بدايتها، حيث إن قيمة هذه اللحظة ممتدة على مدى القصة وعلى مدى الحياة ألنها تمثل قيمة 

  .)1(يضاًإنسانية خالدة، لهذا اتحد الخبر في كونه اسما هنا مع المبتدأ الذي ظهر اسما أ

øŒ: "وذلك كقولـه تعـالى   ،الخبر اسم مفردفأما أكثر اآليات  Î) (#θ ä9$s% ß# ß™θã‹s9 çνθ äzr& uρ = ym r& #’ n< Î) 

$oΨŠ Î/ r& $̈ΨÏΒ ß⎯ øt wΥ uρ îπ t7óÁ ãã ¨β Î) $tΡ$t/ r& ’Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A⎦⎫Î7•Β ∩∇∪ "قوله تعالى، و :"(#θä9$s% ÷⎦È⌡s9 ã& s# Ÿ2r& Ü= øÏe%!$# ß⎯ ós tΡ uρ îπ t7óÁ ãã 

!$̄Ρ Î) # ]Œ Î) tβρç Å£≈ y‚ ™ρâ": قوله تعالى، و"∪⊇⊆∩ 9© !%ỳ uρ 4’n? tã ⎯ Ïμ ÅÁŠ Ïϑ s% 5Θ y‰Î/ 5> É‹x. 4 tΑ$s% ö≅t/ ôM s9§θy™ öΝä3s9 öΝä3Ý¡ àΡ r& # \øΒ r& ( 

× ö9|Á sù ×≅Š ÏΗ sd ( ª! $# uρ ãβ$yètGó¡ ßϑ ø9$# 4’n? tã $tΒ tβθàÅÁ s? ∩⊇∇∪."  

بعد الخبر المفرد، حيث ورد الخبـر  أما نصيب الخبر الجملة فقد جاء في المرتبة الثانية 

. من المجموع الكلي للخبـر % 17جملة بنوعيها االسمية والفعلية أربع عشرة مرة، أي ما نسبته 

يليه الخبر جملة فعلية، : ولو تأملنا الخبر الجملة لوجدناه منقسماً تنازلياً إلى قسمين رئيسين، هما

                                                 
-73، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ص1، طتقنيات المنهج األسلوبي في سورة يوسف: الدجيلي، حسن عبد الهادي) 1(

74. 
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من مجمـوع  % 85.7بته ي عشرة مرة أي ما نسفالخبر جملة فعلية ورد اثنت. الخبر جملة اسمية

من المجموع الكلـي  % 14.3الخبر جملة اسمية مرتين فقط أي ما نسبته بينما ورد الخبر جملة، 

  . للخبر جملة

قسمين، فعلية مضارعة، وفعلية ماضية، وقد غلـب ورود   إلىوالخبر جملة فعلية يقسم 

عدد الجمل الفعلية المضارعة عشـر مـرات   حيث بلغ  الفعلية المضارعة على الفعلية الماضية،

حيـث يشـابه الفعـل    . ذلك ألن الجملة الفعلية المضارعة تشابه الخبر المفرد والماضية مرتين،

ال سـيما  –وصورة الجملة الفعلية المضارعة جعلـت السـورة بأكملهـا    . المضارع اسم الفاعل

ة المضارعة من خـالل أكثـر   تسير إلى األمام دون توقف وقد ورد التكرار في الفعلي -قصتها

%Α$s: "كقوله تعـالى ، )1(اآليات التي ورد فيها الخبر جملة uρ ×οuθ ó¡ ÎΣ ’Îû Ïπ oΨƒ Ï‰yϑ ø9$# ßNr& tøΒ $# Í“ƒ Í• yèø9$# ßŠ Íρ≡ t è? $yγ9 tGsù 

⎯ tã ⎯ Ïμ Å¡ ø ¯Ρ ( ô‰s% $yγ xtóx© $‰7ãm ( $̄Ρ Î) $yγ1 ut∴ s9 ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫Î7•Β ∩⊂⊃∪" ،وقوله تعالى:"Ä©t<Ås9|Á≈tƒ Ç⎯ ôf Åb¡9$# !$̈Β r& $yϑ ä. ß‰tn r& 

’ Å+ ó¡ uŠ sù … çμ −/u‘ # \ôϑ yz ( $̈Β r& uρ ãyz Fψ $# Ü= n= óÁ ãŠ sù ã≅à2ù' tFsù ç ö ©Ü9$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ Å™ ù& ــالى، "∪⊆⊇∩ ‘§ ــه تع %tΑ$s":وقول uρ “Ï% ©! $# $pg wΥ 

$yϑ åκ÷] ÏΒ tx. ¨Š $# uρ y‰÷èt/ >π ¨Β é& O$tΡ r& Νà6ã⁄Îm; tΡ é& ⎯ Ï& Î#ƒ Íρù' tGÎ/ Èβθè= Å™ ö‘r' sù ∩⊆∈∪."  

بهذه الصورة  وردة الثالثة بعد المفرد والجملة، فأما الخبر شبه الجملة فقد جاء في المرتب

جملة جاءت بنوعيهـا  وشبه . من مجموع أقسام الخبر% 13.5إحدى عشرة مرة، أي ما نسبته 

الظرفية والجار والمجرور، وقد غلب ورد الخبر شبه الجملة من الجار والمجرور على الخبـر  

شبه جملة من الجار والمجرور عشر مرات بينما جاء  رفية حيث كان مجموع الخبرشبه جملة ظ

:  جملة ظرفية مرة واحدة فقط، ومن اآليات التي وقع فيها الخبر شبه جمله قوله تعالىالخبر شبه 

"Ï9≡ sŒ ⎯ ÏΒ È≅ôÒ sù «! $# $uΖ øŠn= tã ’n? tãuρ Ä¨$ ¨Ζ9$# £⎯ Å3≈s9uρ usY ò2r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβρã ä3ô± o„ ∩⊂∇∪ " ،4":وقوله تعالى Èβ Î) ãΝõ3ß⇔ø9$# 

ωÎ) ¬! ∩⊆⊃∪ ."  

والخبر شبه الجملة هو من قبيل المفرد، وهو عند ذلك متعلق بمحـذوف اسـم تقـديره    

  ". استقر"، وقيل هو من قبيل الجملة، وهو متعلق بمحذوف فعل تقديره "مستقر"

                                                 
 .77ص- 75، صتقنيات المنهج األسلوبي في سورة يوسف: الدجيلي) 1(
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  : رتبة الخبر

ر وصف في المعنى للمبتدأ، فاسـتحق  األصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر؛ ذلك ألن الخب

وتأخير الخبر على االبتـداء  : "التأخير كالصفة، ويجوز تقديمه إذا لم يحصل لبس، فقال سيبويه

  .)1("أقوى ألنه عامل فيه

 ثمانفي  المبتدأعن  ورد الخبر في سورة يوسف اثنتين وثمانين مرة، حيث جاء متأخراً

. وع الكلي له، وهذا يدل على األصل الغالـب فيـه  من المجم% 95وسبعين مرة، أي ما نسبته 

وتقديم الخبر على المبتـدأ  . من المجموع% 5حاالت، أي ما نسبته  أربعوتقدم على المبتدأ في 

اآليات التـي  بعض على غير األصل، وال يكون ذلك إال لسبب يجعل تأخير المبتدأ واجباً، وهذه 

(θä9$s% ß‰É#" :كقوله تعـالى  تقدم فيها الخبر على المبتدأ، øtΡ tí# uθß¹ Å7 Î= yϑ ø9$# ⎯ yϑ Ï9uρ u™ !%ỳ ⎯ Ïμ Î/ ã≅÷Η ¿q 9 Ïèt/ ∩∠⊄∪" ،

ßì":قوله تعالىو sù ötΡ ;M≈y_ u‘yŠ ⎯ ¨Β â™!$t± ®Σ 3 s− öθsù uρ Èe≅à2 “ÏŒ AΟù= Ïæ ÒΟŠ Î= tæ ∩∠∉∪ " ،قوله تعـالى و:"öΝs9r& (# þθßϑ n= ÷ès? χr& 

öΝä.$t/ r& ô‰s% x‹yz r& Νä3ø‹n= tæ $Z)ÏOöθ ¨Β z⎯ ÏiΒ «! $# ⎯ ÏΒ uρ ã≅ö6 s% $tΒ óΟçFÛ §sù ’Îû y# ß™θãƒ ∩∇⊃∪" ،قوله تعـالى و:"≅ è% ⎯ Íν É‹≈yδ þ’ Í?ŠÎ6 y™ 

(# þθãã ÷Š r& ’n< Î) «! $# 4 4’ n? tã >οu ÅÁ t/ O$tΡ r& Ç⎯ tΒ uρ © Í_yèt6 ¨? $# (∩⊇⊃∇∪".  

  

  
                                                 

 .124، ص2، جالكتاب: سيبويه) 1(
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  : حذف الخبر

أو وجوباً، ويحذف الخبر لعلـم   تدأ والخبر إذا دّل عليهما دليل، جوازاًبميحذف كل من ال

السامع به، وقد حذف الخبر في هذه السورة في ثالث مرات من المجموع الكلي للخبـر فيهـا،   

×: "كقوله تعالى واآليات التي حذف فيها الخبر ö9 |Á sù ×≅ŠÏΗ sd  ∩⊇∇∪ ∩∇⊂∪"  ،فحذف الخبر في هذه اآليـة ،

أمري صبر : ية حذف المبتدأ، وتقديرهصبر جميل أمثل من غيره، ويحتمل في هذه اآل: وتقديره

s9uρ ôM(ô‰s: "قوله تعالىكوحذف الخبر كذلك بعد لوال، كما في . )1(جميل £ϑ yδ ⎯ Ïμ Î/ ( §Νyδuρ $pκÍ5 Iωöθs9 β r& # u™ §‘ 

z⎯≈ yδöç/ ⎯ Ïμ În/u‘ ∩⊄⊆∪ ."  

من المجموع الكلي لورود الخبر فـي هـذه   % 3.7نالحظ أن حذف الخبر كانت نسبته 

يدل على أهيمة الخبر في الجملة اإلسنادية كونه مناط الفائدة وهو الـذي يضـيف   السورة، وهذا 

  . الحكم الذي يقتضيه المبتدأ

  
  

                                                 
 .287ص ،5ج ،البحر المحيط: أبو حيان األندلسي) 1(
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  : تعدد الخبر

الخبر صفة في المعنى للمتبدأ، وكما أن اإلنسان أو الشيء يوصف بأكثر من صفة فإنـه  

أنه يجوز أن يكون للمبتدأ الواحد عدة أخبار ليس بينهـا  يمكن أن يخبر عنه بأكثر من خبر، أي 

حروف عطف، ولكن ليس شرطاً في األخبار المتعددة أن تكون من نوع واحد؛ لذلك قد تكـون  

% 6حيث ورد الخبر متعدداً في السورة في خمس حاالت أي ما نسبته  االخبار المتعددة مفردة،

çμ…: "كقولـه تعـالى   من المجموع الكلي ¯Ρ Î) uθèδ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yèø9$# ∩⊂⊆∪"و ،"…çμ ¯Ρ Î) uθèδ ÞΟŠ Î= yèø9$# ÞΟŠ Å6ys ø9$# ∩∇⊂∪" ،

çμ…"و ¯Ρ Î) uθèδ ÞΟŠÎ= yèø9$# ãΛ⎧ Å3pt ø: $# ∩⊇⊃⊃∪ " ،"…çμ ¯Ρ Î) uθèδ â‘θàtóø9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩®∇∪" األخبار المتعـددة، فيكـون   ، وقد تختلف

y7: "نحو قوله تعالى ملة، وذلكبعضها اسما مفرداً، ويكون البعض اآلخر جملة، أو شبه ج Ï9≡ sŒ ô⎯ ÏΒ 

Ï™!$t6 /Ρ r& É= ø‹tóø9$# Ïμ‹Ïmθ çΡ y7 ø‹s9Î) ∩⊇⊃⊄∪."  

وإذا تعددت األخبار واختلفت أنواعها، األصل في ترتيبها هو أن يأتي االسم المفرد أوال 

  .يليه شبه الجملة، ثم الجملة، وإنما قدمت شبه الجملة على الجملة ألنها من قبيل المفرد
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  صفة في سورة يوسفال

  .الصفة المفردة: أوال

 هارقم اآلية المفردة الصفة الرقم

!9# 4 y7 المبيُن  .1 ù= Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈ tGÅ3ø9 $# È⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# 1 

ΡÎ) çμ≈oΨ̄$! عربًيا  .2 ø9t“Ρr& $ºΡ≡u™öè% $wŠ Î/ttã 2 

≈⎯βÎ) z¨ مبين  .3 sÜ ø‹¤±9 $# Ç⎯≈ |¡Σ M∼Ï9 Aρß‰tã Ñ⎥⎫ Î7 •Β  5 

≈≅βÎ) $tΡ$t/r& ’Å∀s9 9¨ مبين  .4 n= |Ê A⎦⎫ Î7 •Β 8 

θ#) صالحين  .5 çΡθ ä3s?uρ .⎯ ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷èt/ $ YΒöθ s% t⎦⎫ Ås Î=≈ |¹ 9 

uΖøŠ$! هذا  .6 ym÷ρ r&uρ Ïμ øŠs9 Î) Οßγ ¨Ζ t⁄Îm6t⊥ çFs9 öΝÏδÌøΒr' Î/ #x‹≈ yδ 15 

%!™ρâ كذبٍ  .7 ỳ uρ 4’n?tã ⎯Ïμ ÅÁŠÏϑs% 5Θy‰ Î/ 5> É‹x. 18 

tΑ$s% ö≅t/ ôMs9§θ جميٌل  .8 y™ öΝä3s9 öΝ ä3Ý¡àΡr& # \øΒr& ( ×ö9 |Á sù ×≅Š ÏΗ sd 18 

çν بخسٍ  .9 ÷ρuŸ° uρ ¤∅yϑsVÎ/ <§ øƒ r2  20 

çν معدودٍة  .10 ÷ρuŸ° uρ ¤∅yϑsVÎ/ <§ øƒ r2 zΝ Ïδ≡ u‘ yŠ ;ο yŠρß‰÷ètΒ 20 

… المخلصين  .11 çμ ¯ΡÎ) ô⎯ÏΒ $tΡÏŠ$t6 Ïã š⎥⎫ ÅÁ n=ø⇐ßϑø9 $# 24 

Hω أليم  .12 Î) βr& z⎯yf ó¡ ç„ ÷ρr& ëU#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r& 25 

$ ) مبين  .13 ¯ΡÎ) $yγ1 ut∴s9 ’Îû 9≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β 30 

#! (βÎ÷ كريم  .14 x‹≈ yδ ωÎ) Ô7n= tΒ ÒΟƒ Ìx. 31 

©Ä متفرقون  .15 t<Ås9|Á≈ tƒ Ç⎯ ôfÅb¡9 $# Ò>$ t/ö‘ r&u™ šχθ è%ÌhxtG•Β îöyz  39 

!ÏΘr& ª الواحُد  .16 $# ß‰Ïn≡ uθø9 $# â‘$ £γ s)ø9$# 39 

!ÏΘr& ª القهاُر  .17 $# ß‰Ïn≡ uθø9 $# â‘$ £γ s)ø9$# 39 

y7 4 القّيُم  .18 Ï9≡sŒ ß⎦⎪Ïe$! $# ãΝÍh‹s)ø9 $# 40 
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 هارقم اآلية المفردة الصفة الرقم

©z الذي  .19 ÅÓè% ãøΒF{$# “Ï% ©! $# ÏμŠ Ïù Èβ$u‹ ÏGøtGó¡ n@ 41 

%tΑ$s سمانٍ  .20 uρ à7 Î= yϑø9 $# þ’ÎoΤ Î) 3“u‘ r& yìö7 y™ ;N≡ ts)t/ 5β$yϑÅ™ 43 

⎯£ عجاف  .21 ßγ è= à2ù' tƒ ììö7y™ Ô∃$yf Ïã 43 

yìö7 خضر  .22 y™ uρ BM≈n= ç7 /Ψß™ 9ôØäz 43 

yìö7 يابسات  .23 y™ uρ BM≈n= ç7 /Ψß™ 9ôØäz tyzé&uρ ;M≈|¡ Î0$ tƒ 43 

ß#ß™θ سمان  .24 ãƒ $pκš‰ r& ß,ƒÏd‰ Å_Á9$# $ uΖÏFøù r& ’Îû Æìö7 y™ ;N≡ ts)t/ 5β$yϑÅ™ 46 

⎯£  عجافٌ  .25 ßγ è= à2ù' tƒ ììö7y™ Ô∃$yf Ïã  46  

'ΝèO ’ÎAù§ شداد  .26 tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ Óìö7 y™ ×Š# y‰Ï© 48 

&ã الالتي  .27 ù#t↔ó¡ sù $tΒ ãΑ$t/ Íο uθó¡ ÏiΨ9 $# ©ÉL≈ ©9 $# z⎯ ÷è©Üs% £⎯ åκ u‰ Ï‰÷ƒr& 50 

›y7Ï9≡sŒ ×≅ø يسيٌر  .28 Ÿ2 ×Å¡ o„ 65 

%tΑ$s واحٌد  .29 uρ ¢© Í_ t6≈ tƒ Ÿω (#θè= äzô‰ s? .⎯ÏΒ 5>$t/ 7‰Ïn≡uρ 67 

=θè#) متفرقةٌ  .30 äz÷Š $# uρ ô⎯ÏΒ 5>≡uθö/ r& 7π s%Ìhx tG•Β 67 

θ#)  شيخا  .31 ä9$s% $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ â“ƒ Í“ yèø9 $# ¨βÎ) ÿ… ã& s! $\/r& $V‚ ø‹x© # ZÎ6x.  78  

θ#) كبيًرا  .32 ä9$s% $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ â“ƒ Í“ yèø9 $# ¨βÎ) ÿ… ã& s! $\/r& $V‚ ø‹x© # ZÎ6x. 78 

↔È≅t التي  .33 ó™ uρ sπ tƒ ös)ø9 $# © ÉL©9 $# $ ¨Ζ à2 $pκ Ïù  82 

uÏèø9 التي  .34 $# uρ û© ÉL©9$# $ uΖù= t6 ø%r& $pκÏù ( $̄ΡÎ)uρ šχθ è%Ï‰≈ |Á s9 82 

tΑ$s% ö≅t/ ôMs9§θ جميل  .35 y™ öΝä3s9 öΝ ä3Ý¡àΡr& # X öΔr& ( ×ö9 |Á sù î≅Š ÏΗ sd 83 

… الكافرون  .36 çμ ¯ΡÎ) Ÿω ß§ t↔÷ƒ ($ tƒ ⎯ÏΒ Çy÷ρ §‘ «! $# ωÎ) ãΠ öθ s)ø9 $# tβρãÏ≈ s3ø9 $# 87 

∞÷uΖ$ مزجاة  .37 Å_ uρ 7πyè≈ ŸÒ Î7Î/ 7π8y_÷“ •Β 88 

θ#) هذا  .38 ç7 yδøŒ$# © ÅÂ‹ Ïϑs)Î/ # x‹≈ yδ 93 

θ#) القديم  .39 ä9$s% «! $$s? y7̈ΡÎ) ’Å∀ s9 šÎ=≈ n= |Ê ÉΟƒÏ‰ s)ø9 $# 95 
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 هارقم اآلية المفردة الصفة الرقم

<Éb فاطر  .40 u‘ ô‰ s% © Í_ tF÷ s?#u™ z⎯ÏΒ Å7 ù= ßϑø9 $# ©Í_ tFôϑ̄= tãuρ ⎯ ÏΒ È≅ƒ Íρù' s? 

Ï]ƒ ÏŠ% tn F{$# 4 tÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 
101 

Ÿω المجرمين  .41 uρ –Štãƒ $uΖ ß™ù' t/ Ç⎯tã ÏΘöθs)ø9 $# t⎦⎫ ÏΒÌôf ßϑø9 $# 110 

  .الصفة شبه جملة: ثانيا

 هارقم اآلية شبه جملة الصفةالرقم

›y7Ï9≡x كذلك  .1 x.uρ šŠ Î;tFøgs† y7 •/u‘ 6 

ΟÏFãƒ كما أتمها  .2 uρ … çμtF yϑ÷èÏΡ š ø‹n= tã #’n?tãuρ ÉΑ# u™ z>θà)÷ètƒ !$yϑx. $ yγ £ϑn@ r& 

#’n?tã y7÷ƒ uθt/r& ⎯ÏΒ ã≅ö6s% 

6 

#ô‰s)©9 tβ%x. ’Îû y للسائلين  .3 ß™θ ãƒ ÿ⎯ÏμÏ? uθ÷z Î)uρ ×M≈ tƒ# u™ t⎦, Î#Í←!$¡¡= Ïj9 7 

tΑ$s% ×≅Í←!$s% öΝåκ منهم  .4 ÷] ÏiΒ Ÿω (#θ è= çGø) s? y# ß™θ ãƒ 10 

y7 كذلك  .5 Ï9≡x‹Ÿ2uρ $̈Ψ ©3tΒ y# ß™θ ã‹ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# 21 

›y7Ï9≡x 4 كذلك  .6 x.uρ “Ì“ øgwΥ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9 $# 22 

‰y من أهلها  .7 Îγ x©uρ Ó‰Ïδ$x© ô⎯ÏiΒ !$ yγ Î= ÷δr& 26 

tΑ$s%uρ ×ο في المدينة  .8 uθó¡ ÎΣ ’Îû Ïπ oΨƒÏ‰ yϑø9 $# 30 

›ωÎ) Wξ مما   .9 Î= s% $£ϑÏiΒ tβθ è= ä. ù' s? 47 

Ψ̈$ كذلك  .10 ©3tΒ y# ß™θ ã‹Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# 56 

tΑ$s% ’ÎΤθ لكم  .11 çGø$# 8ˆ r'Î/ Νä3©9 ô⎯ÏiΒ öΝä3‹Î/r& 59 

tΑ$s% ’ÎΤθ من أبيكم  .12 çGø$# 8ˆ r'Î/ Νä3©9 ô⎯ÏiΒ öΝä3‹Î/r& 59 

… tΑ$s% ô⎯s9 من اهللا  .13 ã& s#Å™ ö‘ é& öΝ à6yètΒ 4©®L ym Èβθ è?÷σè? $Z)ÏO öθ tΒ š∅ÏiΒ «! $# 66 

%Β šχ̈$ في نفس  .14 Ÿ2 © Í_ øóãƒ Ο ßγ ÷Ζ tã z⎯ ÏiΒ «! $# ⎯ÏΒ >™ó©x« ω Î) Zπ y_%tn 

’Îû Ä§øtΡ z>θ à)÷ètƒ 
68 
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 هارقم اآلية شبه جملة الصفةالرقم

#) له  .15 þθ ä9$s% βÎ) ø−Ìó¡ o„ ô‰s)sù s− ty™ Ó r̂& …ã& ©! ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% 77 

›ô‰s% x من اهللا  .16 yz r& Νä3ø‹n= tæ $ Z)ÏOöθ ¨Β z⎯ ÏiΒ «! $# 80 

<Éb من الملك  .17 u‘ ô‰ s% © Í_ tF÷s?# u™ z⎯ÏΒ Å7 ù= ßϑø9 $# 101 

βÎ) uθ÷ للعالمين  .18 èδ ωÎ) Öò2 ÏŒ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèù= Ïj9 104 

⎦ في السماوات  .19 Éi⎪r( Ÿ2uρ ô⎯ÏiΒ 7π tƒ# u™ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ šχρ ”ßϑtƒ 

$pκö n= tæ 

105 

#) من عذاب  .20 þθ ãΖÏΒ r'sù r& βr& öΝåκu Ï?ù' s? ×π u‹ Ï±≈ xî ô⎯ ÏiΒ É># x‹ tã «!$# 107 

%ωÎ) Zω من أهل  .21 ỳ Í‘ û© Çrθ œΡ ΝÍκ ö s9 Î) ô⎯ ÏiΒ È≅÷δr& #“tà)ø9 $# 109 

ô‰s)s9 šχ%x. ’Îû öΝ ألولي  .22 ÎηÅÁ |Á s% ×ο uö9 Ïã ’Í< 'ρT[{ É=≈ t6 ø9 F{$# 111 

  .الصفة جملة: ثالثا

مهارق اآلية  جملة الصفةالرقم

þ’ÎoΤ تأكل الطيُر  .1 Î) û© Í_1u‘ r& ã≅Ïϑômr& s− öθ sù © Å› ù&u‘ #Z”ö9 äz ã≅ä. ù' s? çö©Ü9 $# çμ ÷Ζ ÏΒ 36 

$ tΑ$s% Ÿω قانهترز  .2 yϑä3‹Ï?ù' tƒ ×Π$ yèsÛ ÿ⎯Ïμ ÏΡ$s% y— öè? 37 

$ tΑ$s% Ÿω نبأتكما  .3 yϑä3‹Ï?ù' tƒ ×Π$ yèsÛ ÿ⎯Ïμ ÏΡ$s% y— öè? ωÎ) $yϑä3è?ù' ¬6tΡ ⎯Ï& Î#ƒ Íρ ù' tGÎ/ 37 

ÎoΤ’ ال يؤمنون  .4 Î) àMø. ts? s' ©#ÏΒ 7Θ öθs% ω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ 37 

‰tΒ tβρß$ سميتموها  .5 ç7÷ès? ⎯ ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρßŠ HωÎ) [™!$yϑó™ r& !$yδθ ßϑçGøŠ £ϑy™ 40 

™HωÎ) [™!$yϑó ما أنزل اهللا  .6 r& !$yδθ ßϑçGøŠ £ϑy™ óΟ çFΡr& Νà2 äτ !$t/# u™uρ !$ ¨Β tΑt“Ρr& ª! $# 

$pκ Í5 ⎯ÏΒ ?⎯≈ sÜù= ß™ 
40 

Îû Æìö7’ & يأكلهن  .7 y™ ;N≡ts)t/ 5β$yϑÅ™ £⎯ ßγ è= à2ù' tƒ ììö7y™ Ô∃$yf Ïã 46 

'ΝèO ’ÎAù§ يأكلن  .8 tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ Óìö7 y™ ×Š# y‰Ï© z⎯ ù= ä. ù' tƒ $tΒ ÷Λä⎢øΒ£‰ s% £⎯ çλm;  48 

'ÎAù’ ثُيغا  .9 tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ ×Π%tæ ÏμŠ Ïù ß^$ tóãƒ â¨$ ¨Ζ9 $# 49 
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مهارق اآلية  جملة الصفةالرقم

ωÎ) Zπ قضاها  .10 y_%tn ’Îû Ä§øtΡ z>θ à)÷ètƒ $yγ9 ŸÒ s% 68 

tΒ$! نوحي  .11 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ šÎ= ö6 s% ωÎ) Zω% ỳ Í‘ û© Çrθ œΡ ΝÍκ ö s9 Î) 109 

$ .tΒ tβ%x$ يفترى  .12 ZVƒ Ï‰tn 2”utIøãƒ 111 

‰Y“ يؤمنون  .13 èδuρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 111 
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وعه لداللته على معنى فيه أو في متعلق به وقد يكون مـدحاً  بتالنعت أو الصفة تابع مكمل لم   

اً وغير ذلك، ويوافق متبوعه في التعريـف  أو ذماً أو ترحماً أو توضيحاً أو تخصيصاً أو توكيد

، وتختلف الصـفة عـن بقيـة    )1(ر واإلفراد والتثنيه والجمع والتذكير والتأنيث واإلعرابيوالتنك

  . التوابع في أنها تأتي مفردة وجملة وشبه جملة

ولقد وردت الصفة في سورة يوسف بأشكالها الثالثة، وهي المفردة، والجملة وشبه الجملة، حيث 

  . وسبعين مرة ستاًغ مجموع الصفات في السورة لب

مـن مجمـوع الصـفات    % 54مرة، أي ما نسبته احدى وأربعين وكان نصيب الصفة المفردة 

الواردة في السورة، وتقدم رصيد الصفة المفردة على الجملة وشبه الجملة ألن األصل في الصفة 

واألصل فـي الصـفة   . تقدير المفردأن تكون مفردة، وعليه فالجملة وشبه الجملة إنما هي على 

لذلك ال يقع الضمير صفة ألنـه ال يوصـف وال    ؛ة أن تكون وصفاً مشتقاً أو شبه مشتقالمفرد

يوصف به، وذلك ألن الغرض األصلي من وصف المعرفة هو التوضيح والضمير هو أعـرف  

  .)2(المعارف فال يحتاج إلى توضيح

ـ  اآليات التي جاءت فيها الصفة مفردةو y7 4 : "ه تعـالى كقول ù= Ï? àM≈ tƒ# u™ É=≈ tGÅ3ø9$# È⎦⎫Î7 ßϑ ø9$# ∩⊇∪ "قولـه  ، و

θçΡθ#)":تعالى ä3s? uρ .⎯ ÏΒ ⎯ Íν Ï‰÷è t/ $YΒ öθs% t⎦⎫Ås Î=≈ ×":قوله تعالىو ،"∪®∩ ¹| ö9|Á sù ×≅Š ÏΗ sd ∩⊇∇∪" ،قوله تعـالى و:"÷β Î) !# x‹≈ yδ 

ωÎ) Ô7 n= tΒ ÒΟƒ Ìx. ∩⊂⊇∪" ،قوله تعالىو:"y7 Ï9≡ sŒ ß⎦⎪Ïe$! $# ãΝÍh‹s)ø9$# £⎯ Å3≈s9uρ usY ò2r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊆⊃∪" ت، وجـاء 

ρ: "قوله تعـالى كالصفة مفردة بصيغة المصدر  â™!%ỳ uρ 4’n? tã ⎯ Ïμ ÅÁŠÏϑ s% 5Θ y‰Î/ 5>É‹x. ∩⊇∇∪"  ،أي مكـذوب ،

هو : ب نفسه كما يقال للكذابعلى سبيل المبالغة كأن هذا الدم الكذ" كذب"ووصف الدم بالمصدر 

  .)3(ب بعينهالكذ

                                                 
 .116، ص2، جهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: السيوطي) 1(

 .178، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، صبناء الجملة العربية: عبد اللطيف، محمد حماسة) 2(

 .1726، ص3ج ، دار السالم،1، طالتفسير الشامل للقرآن الكريم: عبد العزيز، أمير) 3(
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بعد جملة في المرتبة الثالثة لثاني من أقسام الصفة هو الصفة جملة، حيث جاءت الصفة والقسم ا

جملة، حيث كان مجموع الصفة الجملة ثالث عشـرة مـرة وردت   الصفة المفردة، والصفة شبه 

ومن المعلوم أن الجملة تقسم على اسـمية   ،من المجموع الكلي للصفة% 17فيها، أي ما نسبته 

في سورة يوسف إال في صورة الجملة الفعلية، وهـي فـي   لم تأت جملة ة، إال أن الصفة ليوفع

  . معظمها فعلية مضارعة والمضارع مشابه اسم الفاعل، وهي بذلك تشابه االسم المفرد

أما . أما النعت بالجملة فال يكون إال بتوافر شروط معينة في المنعوت وفي الجملة التي تقع نعتاً

وأما الشرط الذي ال بد من تحققـه فـي   . المنعوت بالجملة فال بد أن يكون نكرةما يشترط في 

أحدهما أن تكون جملة خبرية، أي تحتمل الصدق والكذب، والثـاني  : الجملة الواقعة نعتاً فأمران

اآليات في السورة التي وقعـت فيهـا   بعض ، وهذه )1(أن تشتمل على ضمير يربطها بالمنعوت

.ã≅ä" :الىكقوله تع الصفة جملة ù' s? ç ö ©Ü9$# çμ ÷ΖÏΒ ( $uΖ ø⁄Îm; tΡ ÿ⎯ Ï& Î#ƒ Íρ ù' tGÎ/ ( ∩⊂∉∪ " ،قوله تعـالى و:"ß# ß™θãƒ $pκ š‰r& ß,ƒ Ïd‰Å_Á9$# 

$uΖ ÏF øù r& ’Îû Æì ö7y™ ;N≡ ts)t/ 5β$yϑ Å™ £⎯ ßγ è= à2ù'tƒ ìì ö7y™ Ô∃$yf Ïã ∩⊆∉∪ " ،قولــه تعــالىو:"§ΝèO ’ÎA ù'tƒ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ ×Π%tæ ÏμŠÏù 

ß^$tóãƒ â¨$̈Ζ9$# ÏμŠÏù uρ tβρç ÅÇ÷ètƒ ∩⊆®∪" ،قوله تعالىو:"$tΒ uρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ šÎ= ö6 s% ωÎ) Zω%ỳ Í‘ û©Çrθ œΡ ΝÍκö s9Î) ∩⊇⊃®∪ " ،قوله و

%tΒ tβ$ ":تعالى x. $ZVƒ Ï‰tn 2” utI ø ãƒ ⎯ Å6≈s9uρ t,ƒ Ï‰óÁ s? “Ï% ©! $# t⎦ ÷⎫t/ Ïμ ÷ƒ y‰tƒ ∩⊇⊇⊇∪  ."  

ع صفة، والواضح فيها أنها جاءت خبريـة محتملـة   ومن خالل اآليات السابقة تبين أن الجملة تق

للصدق والكذب إضافة إلى أنها اشتملت على ضمير يربطها بالموصوف، وكان الموصوف فيها 

  . جميعاً نكرة

أما الوصف بشه الجملة فشرطه أن يكون الموصوف نكرة، وفي الحقيقة تكـون الصـفة هـي    

مقدر فعالً أو اسماً مشتقاً، فعلى األول يكـون  المتعلق بالجار والمجرور أو الظرف، وقد يكون ال

يكون من قبيل الوصف بالجملـة، وعلـى   ووالجار والمجرور جزءاً من جملة  كل من الظرف

  . الثاني فيكون من قبيل الوصف بالمفرد

                                                 
 .112-111، ص2، جشرح التصريح على التوضيح: األزهري) 1(
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مـن  % 29لقد وردت الصفة شبه جملة في سورة يوسف اثنتين وعشرين مرة، أي مـا نسـبته   

الثانية بعد الصفة المفردة، ومن المعلوم أن شبه الجملة  المرتبةتحتل مجموعها الكلي، فهي بذلك 

تقسم على قسمين، ظرفية، ومن الجار والمجرور إال أن شبه الجملة في سورة يوسف لم تأت إال 

(ô‰s: "اآليات التي وردت فيها الصفة شبه جملة قوله تعالىبعض بصيغة الجار والمجرور، ومن  ©9 

tβ% x. ’Îû y# ß™θãƒ ÿ⎯ Ïμ Ï? uθ÷z Î)uρ ×M≈tƒ# u™ t⎦, Î# Í← !$¡¡= Ïj9 ∩∠∪" ،قوله تعالىو:"tΑ$s% ×≅ Í← !$s% öΝåκ ÷]ÏiΒ Ÿω (#θ è= çGø)s? y# ß™θãƒ ç∩⊇⊃∪"،قولـه  و

y‰Îγ":تعالى x©uρ Ó‰Ïδ$x© ô⎯ ÏiΒ !$yγ Î= ÷δr& ∩⊄∉∪ " ،قوله تعالىو:"Α$s% uρ ×οuθ ó¡ ÎΣ ’Îû Ïπ oΨƒ Ï‰yϑ ø9$# ßNr& tøΒ $# Í“ƒ Í• yèø9$# ßŠ Íρ≡ t è? $yγ9tGsù ∩⊂⊃∪" ،

›ωÎ) Wξ":قوله تعالىو Î= s% $£ϑ ÏiΒ tβθè= ä. ù's? ∩⊆∠∪ " ،قوله تعالىو:"tΑ$s% ’ÎΤθçGø$# 8ˆ r' Î/ Νä3©9 ô⎯ ÏiΒ öΝä3‹Î/ r& 4∩∈®∪ " ،قولـه  و

t4©®Lym Èβθ":تعالى è? ÷σ è? $Z) ÏOöθtΒ š∅ÏiΒ «! $# ∩∉∉∪ ."  

 
: تعدد الصفة  

  . )1("كريمٍ مسلمٍ، فأْجرِِه على أوَّله مررتُ برجل عاقلٍ: "فإن أطلت النعت فقلت: "قال سيبويه  

ة الواحدة، وقد يكون النعت المتعدد من نوع واحد، أي أنه يكون مفرًدا أو ليتعدد النعت في الجم

جملة أو شبه جملة، وقد يكون األول مفرًدا والثاني شبه جملة والثالث جملة، فإذا وصف بمفرد، 

وعلة ذلك أن األصل هو الوصف باالسم، فالقياس  وشبه جملة، وجملة ،األولى ترتيبها كما هي 

  .)2(تقديمه، وإنما تقدمت شبه الجملة على الجملة ألنها من قبيل المفرد

اآليات التي  بعضهذه و% 10.5وقد وردت الصفة في السورة متعددة ثماني مرات أي ما نسبته 

⎯Ä©t<Ås9|Á≈tƒ Ç"، :كقوله تعـالى  وردت فيها الصفة متعددة ôf Åb¡9$# Ò>$t/ ö‘ r& u™ šχθè% ÌhxtG•Β î ö yz ÏΘ r& ª! $# ß‰Ïn≡ uθ ø9$# 

â‘$£γs) ø9$# ∩⊂®∪ " ،قوله تعالىو:"$tΒ tβρ ß‰ç7÷ès? ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρ ßŠ HωÎ) [™ !$yϑ ó™ r& !$yδθ ßϑ çGøŠ£ϑ y™ óΟçFΡ r& Νà2äτ!$t/# u™uρ !$̈Β tΑ t“Ρ r& ª! $# $pκÍ5 

⎯ ÏΒ ?⎯≈ sÜ ù= ß™ 4 ∩⊆⊃∪ " ،قوله تعـالى و:"ß# ß™θãƒ $pκš‰r& ß,ƒ Ïd‰Å_Á9$# $uΖ ÏFøù r& ’ Îû Æìö7 y™ ;N≡ ts)t/ 5β$yϑ Å™ £⎯ ßγè= à2ù' tƒ ìì ö7y™ Ô∃$yf Ïã  

%Β šχ̈$":قوله تعالىو، " ∪∌⊇∩ Ÿ2 ©Í_ øóãƒ Οßγ÷Ζ tã z⎯ ÏiΒ «! $# ⎯ ÏΒ >™ ó©x« ωÎ) Zπ y_% tn ’ Îû Ä§øtΡ z>θà)÷ètƒ $yγ9ŸÒ s% 4 ∩∉∇∪ ".  

                                                 
 .422، ص1، جالكتاب: سيبويه) 1(

 .119ص ،همع الهوامع شرح جمع الجوامع: السيوطي) 2(
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الصـفة متعـددة   عرضت في هذه اآليات صور تعدد الصفة في سورة يوسف، حيث جـاءت    

لموصوف واحد، وقد تنوعت صور الصفة المتعددة في هذه اآليات، حيث جاءت الصفة المتعددة 

من السورة جـاءت الصـفات   ] 40[من نوع واحد وهو االسم المفرد، وفي اآلية ] 39[في اآلية 

اختلفت و] 68و 46[في اآليتين تعددت الصفات المتعددة من نوع واحد وهو الجملة الفعلية، بينما 

] 68[كانت الصفة األولى اسماً مفرًدا والثانية جملة فعلية، وفي اآليـة  ] 46[أنواعها، ففي اآلية 

كانت الصفة األولى شبه جملة والثانية جملة فعلية، فقدمت شبه الجملة على الجمة ألنها من قبيل 

  . المفرد
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  الحال في سورة يوسف

  .الحال المفردة: أوال

مهارق اآلية ةالمفرد الحالالرقم

≈ΡÎ) çμ̄$! قرآنا  .1 oΨ ø9 t“Ρr& $ºΡ≡u™öè% $ wŠ Î/ttã öΝä3̄= yè©9 šχθè= É)÷ès? 2 

§{ ساجدين  .2 ôϑ¤±9 $# uρ tyϑs)ø9 $# uρ öΝåκ çJ÷ƒr&u‘ ’Í< š⎥⎪ Ï‰Éf≈ y™  4 

çνρ•| r&uρ Zπ بضاعة  .3 yè≈ ŸÒ Î/ 4 19 

$tΑ دأبا  .4 s% tβθ ãã u‘ ÷“s? yìö7 y™ t⎦⎫ ÏΖÅ™ $\/r&yŠ 47 

=ϑn£$ نجّيا  .5 sù (#θÝ¡ t↔ øŠtFó™ $# çμ ÷ΨÏΒ (#θ ÝÁ n= yz $wŠÅgwΥ 80 

© جميعاً  .6 |¤ tã ª!$# βr& © Í_ u‹ Ï?ù' tƒ óΟ Îγ Î/ $ ·èŠ ÏΗ sd 83 

θç7#) بصيًرا  .7 yδøŒ $# © ÅÂ‹ Ïϑs)Î/ # x‹≈ yδ çνθà)ø9 r'sù 4’n?tã Ïμô_uρ ’Î1 r& ÏNù' tƒ # ZÅÁ t/ 93 

çμ9s)ø9 بصيًرا  .8 r& 4’n?tã ⎯Ïμ Îγ ô_ uρ £‰s?ö‘ $$ sù # ZÅÁ t/ 96 

$tΑ آمنين  .9 s%uρ (#θ è= äz ÷Š$# uóÇÏΒ βÎ) u™!$ x© ª! $# t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ 99 

ρ”yz#) سجًدا  .10 uρ … çμ s9 # Y‰ £∨ß™ ( 100 

>MΡr& ⎯Çc’Í| مسلماً  .11 uρ ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Íο tÅz Fψ$# uρ ( © Í_ ©ù uθs? $VϑÎ= ó¡ãΒ 101 

ρr& ãΝåκ÷ بغتة  .12 uÏ?ù' s? èπ tã$¡¡9$# Zπ tFøót/ öΝèδuρ Ÿω šχρ âßêô± o„ 107 
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  .حال شبة جملةال: ثانيا 

 هارقم اآلية شبه جملة الحالالرقم

yϑÎ/ !$uΖø‹ym$! من قبله  .1 ÷ρr& y7 ø‹s9 Î) # x‹≈ yδ tβ# u™öà)ø9 $# βÎ)uρ |MΨà2 ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î#ö7 s% z⎯ Ïϑs9 

š⎥⎫ Î= Ï≈ tóø9 $# 

3 

›‰ρß#) لإلنسان  .2 Å3uŠ sù y7s9 #́‰ øŠx. ( ¨βÎ) z⎯≈ sÜø‹ ¤±9$# Ç⎯≈ |¡ΣM∼Ï9 Aρ ß‰tã Ñ⎥⎫ Î7 •Β 5 

… على أبويك  .3 çμ tFyϑ÷èÏΡ šø‹n= tã #’n?tãuρ ÉΑ# u™ z>θà)÷ètƒ !$yϑx. $ yγ £ϑn@ r& #’n?tã y7 ÷ƒuθ t/r& 6 

ã≅øƒ من بعده  .4 s† öΝä3s9 çμ ô_ uρ öΝä3‹Î/r& (#θ çΡθä3s?uρ .⎯ ÏΒ ⎯Íν Ï‰÷èt/ $ YΒöθ s% t⎦⎫Ås Î=≈ |¹ 9 

çν÷ρ فيه  .5 uŸ° uρ ¤∅yϑsVÎ/ <§ øƒ r2 zΝÏδ≡ u‘ yŠ ;ο yŠρ ß‰÷ètΒ (#θ çΡ% Ÿ2uρ ÏμŠ Ïù z⎯ÏΒ 

š⎥⎪ Ï‰Ïδ≡̈“9 $# 
20 

“ من مصر  .6 Ï% ©! $# tΑ$s%uρ çμ1utIô© $# ⎯ÏΒ uóÇÏiΒ ÿ⎯Ïμ Ï?r&tøΒeω ’ÍΓÌò2r& çμ1uθ ÷WtΒ 21 

s)t6$ من دبر  .7 tGó™ $# uρ z>$t7 ø9$# ôN£‰ s%uρ … çμ|ÁŠÏϑs% ⎯ ÏΒ 9ç/ßŠ 25 

ÏM عليهن  .8 s9$s%uρ ól ã÷z $# £⎯ Íκö n= tã 31 

⎯z هللا  .9 ù= è%uρ |·≈ ym ¬! $tΒ # x‹≈ yδ # ·|³o0 ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) Ô7n= tΒ ÒΟƒÌx. 31 

þ’ÎoΤ فوق رأسي  .10 Î) û©Í_1u‘ r& ã≅Ïϑôm r& s−öθ sù © Å› ù&u‘ # Z”ö9äz ã≅ä.ù' s? çö©Ü9$# çμ ÷ΖÏΒ 36 

%tΑ$s منهما  .11 uρ “ Ï% ©#Ï9 £⎯sß … çμ ¯Ρr& 8l$ tΡ $ yϑßγ ÷Ψ ÏiΒ ’ÎΤ öà2øŒ$# y‰Ψ Ïã š În/u‘ 42 

%tΑ$s عند ربك  .12 uρ “ Ï% ©#Ï9 £⎯sß … çμ ¯Ρr& 8l$ tΡ $ yϑßγ ÷Ψ ÏiΒ ’ÎΤ öà2øŒ$# y‰Ψ Ïã š În/u‘ 42 

[y في السجن  .13 Î7 n= sù ’Îû Ç⎯ôf Åb¡9$# yìôÒ Î/ t⎦⎫ÏΖ Å™ 42 

%tΑ$s منهما  .14 uρ “ Ï%©! $# $ pgwΥ $ yϑåκ ÷] ÏΒ tx. ¨Š$# uρ y‰÷èt/ >π ¨Βé& O$ tΡr& Νà6 ã⁄Îm;tΡé& ⎯Ï& Î#ƒ Íρù'tGÎ/ 45 

$ لدينا  .15 £ϑn= sù … çμ yϑ̄= x. tΑ$s% y7̈ΡÎ) tΠöθ u‹ ø9 $# $uΖ ÷ƒt$ s! î⎦⎫ Å3tΒ ×⎦⎫ÏΒ r& 54 

.y7Ï9≡x‹x في األرض  .16 uρ $̈Ψ©3tΒ y#ß™θ ã‹ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# é&§θ t6tGtƒ $pκ÷] ÏΒ ß] ø‹ym â™!$ t±o„ 56 

'βÎ*sù óΟ©9 ’ÎΤθè?ù عندي  .17 s? ⎯Ïμ Î/ Ÿξsù Ÿ≅ø‹x. öΝ ä3s9 “Ï‰Ζ Ïã Ÿω uρ Èβθç/ tø)s? 60 
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 هارقم اآلية شبه جملة الحالالرقم

yϑŸ2 öΝ$! من قبل  .18 ä3çGΨ ÏΒ r& #’n?tã Ïμ‹ Åz r& ⎯ ÏΒ ã≅ö6s% 64 
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100 
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tΒ$! من قبلك  .27 uρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ š Î= ö6s% ωÎ) Zω% ỳ Í‘ û© Çrθ œΡ ΝÍκ ö s9 Î) ô⎯ ÏiΒ È≅÷δr& 

#“tà)ø9 $# 
109 
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  .لةالحال جم: ثالثا

هارقم اآلية جملة الحالالرقم

yϑÎ/ !$uΖø‹ym$! قبله كنت منوإن   .1 ÷ρr& y7 ø‹s9Î) # x‹≈ yδ tβ# u™öà)ø9 $# βÎ)uρ |MΨ à2 ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ö7 s% z⎯Ïϑs9 

š⎥⎫ Î= Ï≈ tóø9 $# 

3 

#øŒÎ) (#θä9$s% ß ونحن عصبة  .2 ß™θã‹s9 çνθäz r&uρ = ymr& #’n< Î) $ oΨŠÎ/ r& $ ¨Ψ ÏΒ ß⎯øt wΥuρ îπ t7 óÁãã 8 

θ#) اال تأمنّ  .3 ä9$s% $tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $̈Ζ0Β ù's? 4’n?tã y#ß™θ ãƒ $̄ΡÎ)uρ … ã& s! tβθ ßsÅÁ≈ oΨs9 11 

θ#) إنا له لناصحون  .4 ä9$s% $tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ $tΒ y7 s9 Ÿω $̈Ζ0Β ù's? 4’n?tã y#ß™θ ãƒ $̄ΡÎ)uρ … ã& s! tβθ ßsÅÁ≈ oΨs9 11 

&ã إنا له لحافظون  .5 ù#Å™ ö‘ r& $ oΨyètΒ # Y‰ xî ôìs? ötƒ ó=yèù= tƒuρ $ ¯ΡÎ)uρ … çμ s9 tβθ Ýà Ï≈ ys s9   12 

}ß∃%s وأنتم عنه غافلون  .6 r&uρ βr& ã& s#à2ù'tƒ Ü= øÏe%! $# óΟçFΡr& uρ çμ ÷Ψtã šχθ è=Ï≈ xî 13 

⎦÷ ونحن عصبة  .7 È⌡s9 ã& s#Ÿ2r& Ü= øÏe%!$# ß⎯ óstΡuρ îπt7 óÁ ãã 14 

Οßγ هم ال يشعرون  .8 ¨Ζ t⁄Îm6t⊥ çFs9 öΝÏδÌøΒr' Î/ #x‹≈ yδ öΝèδuρ Ÿω tβρá ãèô±o„ 15 

ÿρ يبكون  .9 â™!% ỳ uρ öΝèδ$t/r& [™!$t± Ïã šχθ ä3ö7 tƒ 16 

θ#) نستبق  .10 ä9$s% !$tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ $̄ΡÎ) $oΨ ö7 yδsŒ ß, Î7 oKó¡ nΣ 17 

çν÷ρ كانوا  .11 uŸ°uρ ¤∅yϑsV Î/ <§ øƒ r2 zΝÏδ≡u‘ yŠ ;οyŠρß‰÷ètΒ (#θçΡ% Ÿ2uρ ÏμŠ Ïù z⎯ ÏΒ 

š⎥⎪ Ï‰Ïδ≡̈“9 $# 

20 

… أحسن مثواي  .12 çμ ¯ΡÎ) þ’În1 u‘ z⎯|¡ ôm r& y“# uθ÷WtΒ 23 

… .βÎ) šχ%x قبل قد من  .13 çμ ÝÁŠ Ïϑs% £‰è% ⎯ ÏΒ 9≅ç6 è% 26 

… .βÎ)uρ tβ%x  قد من دبر  .14 çμ ÝÁŠ Ïϑs% £‰ è% ⎯ ÏΒ 9ç/ßŠ  27  

ßNr&tøΒ$# Í“ƒ قد شغفها  .15 Í• yèø9 $# ßŠ Íρ≡tè? $yγ9tGsù ⎯tã ⎯Ïμ Å¡ ø̄Ρ ( ô‰s% $ yγ xtóx© $‰7 ãm 30 

—tΒuρ ä$! * ما أبرئ نفسي  .16 Ìht/é& û© Å¤øtΡ 53 

.y7Ï9≡x‹x يتبوأ  .17 uρ $̈Ψ ©3tΒ y#ß™θ ã‹ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# é&§θ t6tGtƒ $pκ÷] ÏΒ ß] ø‹ym â™!$t± o„ 56 
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هارقم اآلية جملة الحالالرقم

θ#) وهم له منكرون  .18 è= yz y‰sù Ïμ ø‹n= tã óΟßγ sù tyèsù öΝèδuρ … çμ s9 tβρãÅ3Ζ ãΒ 58 

θ#) ) ُردَّت   .19 ä9$s% $tΡ$t/ r' ¯≈ tƒ $tΒ © Èöö7 tΡ ( ⎯Íν É‹≈ yδ $ oΨ çGyè≈ ŸÒ Î/ ôN̈Šâ‘ $oΨ øŠ s9 Î) 65 

… ذو علمإنه ل  .20 çμ ¯ΡÎ)uρ ρ ä% s! 5Ο ù= Ïæ $yϑÏj9 çμ≈ oΨ ôϑ̄= tæ 68 

θ#) أقبلوا  .21 ä9$s% (#θè= t6 ø%r&uρ Ο Îγ øŠ n= tæ # sŒ$ ¨Β šχρ ß‰É)øs? 71 

'tΑ$s%uρ ÏMt/r قد جعلها  .22 ¯≈ tƒ # x‹≈ yδ ã≅ƒ Íρù' s? }‘≈ tƒ ö™â‘ ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ô‰s% $yγ n= yèy_ ’În1 u‘ $y)ym 100 

# وهم يمكرون  .23 þθ ãèuΗ ødr& öΝèδ{ øΒr& öΝ èδuρ tβρãä3øÿs‡ 102 

ــم  .24 ــا  وهـ عنهـ

 معرضون

šχρ ”ßϑtƒ $pκ ö n= tæ öΝèδuρ $pκ ÷] tã tβθ àÊ Ì÷èãΒ 105 

tΒ$ وهم مشركون  .25 uρ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ ΝèδçsYò2r& «! $$ Î/ ωÎ) Νèδuρ tβθ ä. Îô³ •Β 106 

ρr& ãΝåκ÷ وهم ال يشعرون  .26 uÏ? ù' s? èπ tã$¡¡9 $# Zπ tFøót/ öΝèδuρ Ÿω šχρ â ßê ô± o„ 107 

ρ#)خير ولدار اآلخرة  .27 ãÝàΖ uŠ sù y# ø‹x. šχ%x. èπ t7 É)≈ tã t⎦⎪Ï% ©! $# ⎯ÏΒ óΟ Îγ Ï= ö7 s% 3 â‘# t$ s! uρ ÍοtÅz Fψ$# 

×öyz 
109 
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، )1("هو الوصف، الفضلة، المنتصب للداللة على هيئة: "عرَّف ابن عقيل الحال بقوله

نك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبت بخبر هي خبر في الحقيقة، من حيث إ"وقال الجرجاني 

                                                 
 .286، ص1ج شرح ابن عقيل،: ابن عقيل) 1(
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المبتدأ للمبتدأ، وبالفعل الفاعل، لكن الفرق بين الحال والخبر هو أن الخبر جزء من الجملة ال تتم 

  .)1("الفائدة دونه، بينما الحال ليست جزءاً من الجملة

ويغلـب فيهـا أن    واألصل في الحال أن تكون متنقلة، أي وصفاً غير الزم، وقد تكون ثابتة،  

ولقد وردت الحـال فـي سـورة    . تكون وصفاً مشتقاً، ويجب فهيا التنكير والتأخر عن صاحبها

وستين مـرة بأنواعهـا    ستاًيوسف متضمنة هذه األوصاف، حيث وردت الحال في هذه السورة 

ـ  يغة المتعددة، وكان نصيب االسم المفرد هو األقل نسبياً من بين األنواع الثالثة حيث جاءت بص

وهذه أهم اآليات التي جاءت . من مجموعها الكلي%  18المفرد اثنتي عشرة مرة، أي ما نسبته 

øŒ" :كقوله تعـالى  فيها الحال اسماً مفرداً Î) tΑ$s% ß# ß™θãƒ Ïμ‹Î/ L{ ÏM t/r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) àM ÷ƒ r& u‘ y‰tn r& u|³tã $Y6 x. öθx. }§ôϑ ¤±9$# uρ 

t yϑ s)ø9$# uρ öΝåκçJ÷ƒ r& u‘ ’Í< š⎥⎪Ï‰ Éf≈y™ ∩⊆∪ " ،وقوله تعالى: "ôçνρ •| r& uρ Zπ yè≈ ŸÒ Î/ 4 ∩⊇®∪ " ، وقوله تعـالى:" tΑ$s% tβθ ããu‘÷“ s? 

yìö7y™ t⎦⎫ÏΖ Å™ $\/ r& yŠ ∩⊆∠∪ " ،وقوله تعالى:"$£ϑ n= sù (#θÝ¡ t↔ øŠtF ó™ $# çμ ÷ΨÏΒ (#θ ÝÁ n= yz $wŠ Åg wΥ ( t∩∇⊃∪ " ، وقوله تعـالى:"y(#ρ” yzuρ …çμ s9 

# Y‰£∨ß™ ( t∩⊇⊃⊃∪  ."  

، فالحال في هذه اآلية اسـم مشـتق،   "ساجدين"جاءت الحال بصيغة االسم المفرد ] 4[ففي اآلية 

ـ كب والشمس والقمـر بال حيث جاءت الحال متعددة وصاحبها متعدٌد أيضاً، وأخبر عن الكوا اء ي

والنون وهما لمن يعقل؛ ألنه وصفهما بالسجود، والسجود من صفات من يعقل، فلمـا وصـفها   

، وقد أخر الشمس والقمر ليعطفهما على الكواكـب  )2(ى من يعقلبصفات من يعقل، أجراها مجر

على طريق االختصاص بياناً لفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرها من الطوالـع، والتـأخر   

  .)3(إنما هو من باب الترقي من األدنى إلى األعلى

                                                 
 .173نجي، القاهرة، ص، علق عليه محمود شاكر، مكتبة الخا5، طدالئل اإلعجاز: الجرجاني، عبد القاهر) 1(

 .26، ضبطه بركات يوسف هود، دار األرقم، صالبيان في غريب إعراب القرآن: األنباري) 2(

 .278، ص5ج البحر المحيط،: ابو حيان) 3(
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يشترط فـي الحـال   أما القسم الثاني من أقسام الحال هو الحال الجملة، حيث تقع الحال جملة، و

يربطها بصاحبها، والرابط هو الواو أو  ضميرالجملة أن تكون خبرية، وأن تشتمل الجملة على 

  . الضمير أو هما معاً

أي ما نسـبته  اً وعشرين مرة،بعيوسف بنوعيها الفعلية واالسمية سجملة في سورة دت الحال ور

وقـد غلبـت الجملـة الفعليـة     منها ثالث عشرة مرة فعلية، وثالث عشرة مرة اسمية،  ،41%

المضارعة على الجملة الفعلية الماضوية وذلك الستمرار األحداث التي تجري في القصة، وهذه 

øŒ": كقوله تعالى اآليات التي وردت فيها إلى جملة اسمية بعض  Î) (#θ ä9$s% ß# ß™θã‹s9 çνθ äzr& uρ = ym r& #’ n< Î) $oΨŠÎ/ r& 

$̈ΨÏΒ ß⎯ øt wΥ uρ îπ t7óÁ ãã ∩∇∪ " ،4": ه تعـــالىوقولـــ!$uΖ øŠ ym ÷ρ r& uρ Ïμ øŠ s9Î) Οßγ̈Ζ t⁄Îm6 t⊥çF s9 öΝÏδÌ øΒr' Î/ # x‹≈yδ öΝèδuρ Ÿω tβρá ãèô± o„ ∩⊇∈∪ " ،

"uóΟßγ sù tyèsù öΝèδuρ …çμ s9 tβρ ãÅ3Ζ ãΒ ∩∈∇∪ " ،وقوله تعالى :"øŒ Î) (# þθ ãèuΗ ødr& öΝèδ{ øΒ r& öΝèδuρ tβρ ãä3øÿs‡ ∩⊇⊃⊄∪  ."  

ÿρ: "نحو قوله تعالى ة فعلية، هيأما اآليات التي جاءت فيها الحال جمل â™!% ỳ uρ öΝèδ$t/ r& [™ !$t± Ïã šχθä3ö7tƒ 

/θä9$s% !$tΡ$t#": قوله تعالى ، و" ∪∌⊆∩ r'̄≈ tƒ $̄Ρ Î) $oΨö7yδsŒ ß, Î7oKó¡ nΣ ∩⊇∠∪ "، قوله تعالى و :"tΑ$s% uρ ×οuθó¡ ÎΣ ’ Îû Ïπ oΨƒ Ï‰yϑ ø9$# ßNr& tøΒ $# 

Í“ƒ Í• yèø9$# ßŠ Íρ≡ tè? $yγ9 tGsù ⎯ tã ⎯ Ïμ Å¡ ø ¯Ρ ( ∩⊂⊃∪ "7": قوله تعـالى  ، و Ï9≡ x‹x. uρ $̈Ψ©3tΒ y# ß™θ ã‹Ï9 ’Îû ÇÚö‘F{$# é& §θ t6 tGtƒ $pκ ÷]ÏΒ ß] ø‹ym 

â™!$t± o„ 4 Ü∩∈∉∪  ."  

أما القسم الثالث من أقسام الحال هو الحال شبه الجملة، حيث تأتي شبه جملة بنوعيها الظرفية أو 

فعـالً،   أووالمحذوف قد يكون اسماً الجار والمجرور، وشبه الجملة هي متعلقة بمحذوف وجوباً، 

والصواب هو االسم، ألن األصل في الحال أن تكون اسماً مفرداً، والشرط في وقوع شبه الجملة 

حاالً هو أن يكون صاحب الحال معرفة، غير أنه إذا تقدمت شبه الجملة الواقعـة حـاالً علـى    

، ولكن بعد تقـديمها علـى   صاحبها جاز أن يكون صاحبها نكرة، فشبه الجملة في األصل صفة

الموصوف أعربت حاالً، وقد وردت الحال شبه جملة في سورة يوسف سبعاً وعشـرين مـرة،   

حيث كان نصيبها األكبر من مجموع الحال الكلي في السورة، فكانت نسبة وردوها في السـورة  

ين ، كان نصيب شبه الجملة من الجار والمجرور هو األكبر، حيث وردت اثنتين وعشـر % 41
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اآليات التي وردت فيها الحال  بعضالظرفية وردت خمس مرات، وهذه  مرة، بينما شبه الجملة

β¨: "كقوله تعالى شبه جملة Î) z⎯≈sÜ ø‹¤±9$# Ç⎯≈|¡ΣM∼ Ï9 Aρß‰tã Ñ⎥⎫Î7•Β ∩∈∪ "قوله تعالى ، و :"tΑ$s% uρ “Ï% ©!$# çμ1 utI ô© $# 

⎯ ÏΒ u óÇÏiΒ ÿ⎯ Ïμ Ï? r& tøΒ eω ’ÍΓÌò2r& çμ1 uθ÷WtΒ ∩⊄⊇∪ "، قوله تعالى و :"ŸtΑ$s% uρ ãyzFψ $# þ’ ÎoΤÎ) û©Í_1 u‘ r& ã≅ Ïϑ ôm r& s− öθsù © Å›ù& u‘ # Z” ö9äz ã∩⊂∉" ،

7": قوله تعالى و Ï9≡ x‹x. uρ $̈Ψ©3tΒ y# ß™θã‹ Ï9 ’ Îû ÇÚö‘F{$# é& §θt6 tGtƒ $pκ÷] ÏΒ ß] ø‹ ym â™!$t± o„ 4 Ü=Š ÅÁ çΡ $uΖ ÏFuΗ ÷q tÎ/ ⎯ tΒ â™!$t± ®Σ ∩∈∉∪ "و ، 

tΒ$!": قوله تعالى uρ $uΖ ù= y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ šÎ= ö6 s% ωÎ) Zω% ỳ Í‘ û©Çrθ œΡ ΝÍκö s9Î) ô∩⊇⊃®∪ ".  

  تعدد الحال

يجوز أن تتعدد الحال، كما يتعدد الخبر والصفة، سواء أكان صاحب الحال واحًدا أم متعـدداً،     

والحال المتعددة قد تكون من نوع واحٍد، أو أكثر، كأن تأتي الحال المتعددة أسماً مفرًدا، أو شـبه  

وقـد وردت  أو جملة، وقد تكون مختلفة األنواع، فتكون اسماً مفرًدا، وشبه جملة وجملة،  جملة،

اآليـات  هـذه  من مجموعها الكلي، و% 7.5الحال متعددة في السورة خمس مرات أي ما نسبته 

7: "كقوله تعـالى  التي جاءت فيها الحال متعددة فهي Ï9≡ x‹x. uρ $̈Ψ©3tΒ y# ß™θ ã‹Ï9 ’Îû ÇÚö‘F{$# é& §θ t6 tGtƒ $pκ ÷]ÏΒ ß] ø‹ym 

â™!$t± o„ 4 Ü=Š ÅÁ çΡ $uΖ ÏFuΗ ÷q tÎ/ ⎯ tΒ â™!$t± ®Σ ( ∩∈∉∪ "قولــه تعــالى ، و :"y# x‹≈yδ ã≅ƒ Íρù' s? }‘≈ tƒ ö™â‘ ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s% ô‰s% $yγ n= yèy_ ’ În1u‘ $y)ym ( 

#) ": قوله تعالى ، و"∪⊂⊂⊆∩ þθãΖ ÏΒ r'sù r& βr& öΝåκ uÏ? ù's? ×π u‹Ï±≈xî ô⎯ ÏiΒ É># x‹tã «! $# ÷ρr& ãΝåκ uÏ? ù' s? èπ tã$¡¡9$# Zπ tF øót/ öΝèδuρ Ÿω šχρâßêô± o„ ."  

اشتملت هذه اآليات على صور الحال المتعددة، فكان صاحب الحال فيها جميعاً واحًدا والحـال    

كانت الحال المتعددة مختلفة األنواع، حيث جاءت الحال األولـى  ] 100و 5[متعددة، ففي اآليتين 

كانـت الحـال المتعـددة مختلفـة     ] 107[اآلية  في فعلية، أماشبه جملة بينما الثانية كانت جملة 

  . األنواع أيضاً، حيث جاءت الحال األولى اسماً مفرًدا، والثانية جملة اسمية

يدل هذا على جواز تعدد الحال وصاحبها واحد، كذلك فإن الحال المتعددة إذا اختلفـت أنواعهـا   

تكون المفردة أوالً فشبه الجملـة، ثـم    وجب أن تكون مرتبة حسب األصل الغالب للحال، حيث

  . الجملة؛ وإنما قدمت شبه الجملة على الجملة ألنها من قبيل المفرد
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  رتبة الحال

أن تتأخر عن صاحبها وعاملها، غير أنها قد تتقدم على _ كالخبر والصفة_ األصل في الحال    

وهو التأخر إال في مرة  المعنوي، والحال في سورة يوسف جاءت وفق األصل اصاحبها وعامله

%tΑ$s"واحدة، في قوله تعالى uρ ãyzFψ $# þ’ ÎoΤÎ) û©Í_1 u‘ r& ã≅ Ïϑôm r& s− öθsù © Å›ù& u‘ # Z” ö9äz ã≅ä. ù's? ç ö©Ü9$# çμ ÷Ζ ÏΒ ( $uΖ ø⁄Îm; tΡ ÿ⎯ Ï& Î#ƒ Íρù' tGÎ/ ∩⊂∉∪  

هي في األصل صفة ولكن عندما تقدمت " فوق رأسي" والحال في هذه اآلية هي شبه الجملة    

 .أعربت حاال" خبزا" موصوفها النكرة  على
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من خالل الدراسة التطبيقية في سورة يوسف وجدت أن السورة قد تضمنت موضوعات الخبر 

بيعي وهذا أمر ط. الصفة، ثم الحال والصفة والحال، وقد كان نصيب الخبر هو األكبر، يليه

فهي تمتاز بالسرد الخبري الذي يحتاج إلى  - عليه السالم–ة سيدنا يوسف فالسورة تحكي قص

واألحداث في . الدقة في الوصف؛ ومن هنا نجد أن الصفات كثرت كي تتماشى مع األخبار

السورة مرتبطة بالحال حيث كثرت األحوال في سياق األحداث التي امتدت من بداية القصة إلى 

  .نهايتها
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أضف إلى ذلك أن تقدُّم رصيد الخبر على الصفة والحال هو أمر طبيعي كون الخبر عمدة    

وهو ركن أساسي في الجملة اإلسنادية ال يستغنى عن ذكره إال لدليل، أما الصفة والحال فهما 

  .فضالت تأتيان بعد تمام الكالم فيجوز ذكرهما وحذفهما

  

  

راسة التطبيقية في سورة يوسف على جواز تعدد الخبر والصفة والحال، فالخبر والحال دلّت الد

هما صفة في المعنى فكما يجوز أن يوصف اإلنسان أو الشيء بأوصاف متعددة فإنه يجوز أن 

  .يخبر عنه بأكثر من خبر أو حال؛ لذلك جاءت نسبة تعدد الصفة هي األكبر
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  ال في الرتبةالعالقة بين الخبر والصفة والح

دأ، واألصل في الصفة أن تتـأخر عـن   من المعلوم أن األصل في الخبر أن يتأخر عن المبت    

والنظام اللغوي يحافظ على إجـراء الكـالم وفـق الصـورة     . موصوفها، والحال عن صاحبها

 اإلسنادية للجملة العربية ولكن يمكن أن يتغير ترتيب الجملة اإلسنادية تقـديما وتـأخيرا حسـب   

  .السياق الكالمي
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وقد وردت هذه األحكام في سورة يوسف وفق صورتها الطبيعية وهي التأخير، إال أنهـا وردت  

حـاالت   أربع فيعلى المبتدأ  وهو شبه جملة مغايرة لألصل في حاالت نادرة، حيث تقدم الخبر

 .ن لم تتقدم الصفة على موصـوفها يدة، في حفي حالة واحالنكرة احبها وتقدمت الحال على ص

  .وتَقَدُُّم الخبر على المبتدأ في هذه الحاالت وذلك للداللة على االختصاص والتأكيد على أهميته
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  العالقة بين الخبر والصفة والحال في الحذف

ق ما والحذف نوع من اإليجاز الذي يقتضيه السيا )1(الحذف من شجاعة العربية:" يقول ابن جنّي

لم يخل ذلك بالمعنى، واألصل في الكالم أن يذكر كله؛  ألن الجملة قائمة على اإلسناد، واإلسناد 

  )2(ُمؤسَّس على المسند والمسند إليه، فاألصل ذكرهما وعدم حذفهما ما لم يتم المعنى إال بهما

  

  
ظهر للمعنى من أظهرت الدراسة التطبيقية في سورة يوسف أن الذكر أولى من الحذف، فالذكر أ

الحذف ألن سرد أحداث القصة اقتضى الذكر وذلك من أجل تصوير أحداث القصة بأدق 

تفاصيلها، فقد قل الحذف في السورة ،حيث لم يحذف كل من الصفة والحال بل جاءت الصفة 

                                                 
 .2/260، 1952، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الخصائص: ابن جني )1(

 .135، ص1980، 2مكتبة وهبة، دار التضامن، ط التراكيب،خصائص : أبو موسى، محمد) 2(
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مالزمة لموصوفها في جميع أجزاء السورة وكذا األمر في الحال؛ ألن الحذف في الصفة والحال 

حاالت فقط واآليات التي حذف  ثالثبينما حذف الخبر في . ن إال عند العلم وأمن اإللباسال يكو

× :"فيها الخبر هي قوله تعالى ö9|Á sù ×≅Š ÏΗ sd "∩⊇∇∪∩∇⊂∪صبر جميل : ، حيث حذف الخبر فيها وتقديره

أمثل من غيره وحذف الخبر هنا يفيد االختصار وذلك لضيق المقام بسبب التوجع والحسرة، 

ويكشف عن الحزن الذي أصابه لفقدان  - عليه السالم - ا الحذف يبين حال سيدنا يعقوبوهذ

(ô‰s :"كما حذف الخبر في قوله تعالى. ولده، كما يشعر بعظيم صبره s9uρ ôM £ϑyδ ⎯ Ïμ Î/ ( §Νyδ uρ $pκ Í5 Iωöθs9 βr& 

# u™§‘ z⎯≈yδ öç/ ⎯ Ïμ În/u‘ ∩⊄⊆∪" ،عليه، في الكالم  دليلم فليس لذكر الخبر قيمة، فالخبر يحذف عندما يقو

لذلك لجأ ، "لوال"فلسنا بحاجة إلى ذلك الخبر ألن المعنى مؤدى بلفظة  ،فيكون ذكره كاللغو

   .)1(سهابالً من اإلاألسلوب إلى اإليجاز واالختصار بد

                                                 
 – 318، ص 1997دار المعرفة الجامعية،  اإليجاز في كالم العرب ونص اإلعجاز ، دراسة بالغية: عطية مختار ) 1(

319. 
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  لخاتمةا

لم تأت دراسة العالقات النحوية بين الخبر والصفة والحال عفو الخاطر، بل جـاءت بعـد         

في ثنايا كتب النحو القديمة والحديثة، فبعـد دراسـة هـذه    سة مستفيضة لهذه الموضوعات  درا

العالقـة  : الموضوعات، وجدت أن هناك عالقات نحوية تجمع فيما بينها، ومن أهم هذه العالقات

بينها في المعنى حيث إن لكل منها فائدة مهمة في الجملة العربية، فالخبر هو الجزء الذي تحصل 

والحال كذلك . والصفة أيضاً لها فائدة مهمة في توضيح الموصوف وتعيينه. فائدة مع المبتدأبه ال

أضف إلى ذلك أن الصفة والحال تأتيـان فـي معنـى الخبـر،     . فهي تبين ما انبهم من الهيئات

والصفة في المعنى العام تشمل الصفة والحال، فهي كل لفظ فيه معنى الوصفية، ويدخل في هذا 

ر المبتدأ، كونه وصفًا للمبتدأ في المعنى،غير أن هذه الموضوعات تختلف فيما بينها من الباب خب

حيث كونها عمدة أو فضلة، فالخبر عمدة وهو ركن أساسي في الجملة، بينما الصفة فهي فضلة 

أما الحال فهي تتوسط بـين العمـدة والفضـلة    . تابعة لما قبلها يجوز االستغناء عنها في الجملة

فيها أن تكون فضلة تأتي بعد تمام الكالم ولكنها قد تحل محل العمـدة فتأخـذ حكمهـا،    فاألصل 

كما تتشابه هذه الموضوعات في العامل النحوي ذلـك أن العامـل   . كالحال التي تسد مسد الخبر

النحوي فيها جميعا هو العامل اللفظي، فالعامل في الخبر هو المبتدأ والعامل في الصفة والحـال  

  .أو شبهه هو الفعل

: ، حيـث تنقسـم علـى   التركيب اللغويبيد أن أهم العالقات النحوية بينها هي العالقة في       

أما المفرد فاألصل فيه أن يكون مشتقا، وهـو فـي هـذه    . االسم المفرد، وشبه الجملة، والجملة

الحال متضمن للضمير، ولكن جاز وقوع الجامد خبرا وصفة وحاال،حيث يقع المصـدر خبـرا   

والقسم الثاني هو شبه الجملة، حيث تقع شـبه الجملـة   .وصفة وحاال، والجامد ال يتحمل الضمير

، واألولى أن يكـون  "استقّر"، أو " مستقر" صفة وخبرا وحاال، وهي على محذوف وجوبا تقديره

 بيد أنه ال يقع ظرف الزمان خبراً عن اسم عـين، وال . التقدير اسما ال فعال ألنه من قبيل المفرد
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ويشترط في شبه الجملة الواقعة صفة أن يكون موصوفها نكرة ؛ .حاالً منه، وال صفة لعدم الفائدة

  . ألنه لو كان معرفة تكون في موقع الحال

والقسم الثالث من أقسامها هو الجملة، والجملة الواقعة خبرا أو صفة أو حاال نائبة هي عن       

خبرية محتملة للصدق والكـذب، وتنفـرد الجملـة     المفرد، ومؤولة به، ويشترط فيها أن تكون

ويشترط أيضا في الجملة أن تشتمل على رابط يربطها بـالخبر  .الواقعة خبرا بجواز كونها طلبية

أو بالموصوف أو صاحب الحال، وتنفرد جملة الحال بجواز ربطها بالواو بخالف جملة الخبـر  

صفة يكون موصوفها نكرة بخالف التي في والصفة التي ترتبط بالضمير فقط،  والجملة الواقعة 

  .موضع الحال فيجب في صاحبها أن يكون معرفة

وتتشابه هذه الموضوعات في تعدد كل منها، فالخبر والحال وصف في المعنى، فكما جاز       

فقد يتعدد الخبر والمبتدأ واحد ، ويتعدد الخبر لتعدد . تعدد الصفات فإنه يجوز تعدد الخبر والحال

وتتعدد الصفات لموصوف واحد وتتعدد لتعدد موصوفها، وكذا األمر في الحال التـي  . تدآتالمب

وتعدد الخبر والصفة والحال قد يكون من نوع . تعدد وصاحبها واحد، كما تتعدد لتعدد أصحابها

واحد، كأن يكون اسما مفردا أو شبه جملة أو جملة، وقد يكون المتعدد مختلف األنـواع وهنـا   

األنواع المتعددة بأن يأتي المفرد أوال فشبه الجملة، ثم الجملة؛ وإنما قـدمت شـبه    وجب ترتيب

  .الجملة على الجملة ألنها من قبيل المفرد

ومما يربط بين هذه الموضوعات هو الرتبة؛ إذ إن األصل فيها جميعا التـأخير غيـر أنـه        

حال على صاحبها وعلـى عاملهـا   يجوز في الخبر التقديم على المبتدأ وكذلك يجوز أن تتقدم ال

القوي بخالف الصفة فإنها ال تتقدم على موصوفها ، وإن تقدمت الصفة على الموصـوف زال  

وتتشابه هذه الموضوعات في اإلثبات والحذف إذ األصـل  . عنها معنى الوصفية وأعربت حاال

ذفها إذا دل عليهـا  ة مهمة في الكالم، لكن يجوز حدا أال تحذف ذلك ألنه جيء بها لتحقيق فائهفي

ألنه جيء بها في األصل لفائـدة إزالـة    دليل، لكن حذف الصفة قليل ألنها الزمة للموصوف و

  .االشتراك والعموم، فحذفها عكس المقصود 
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Abstract  

This research deals with the syntactic relations among the predicate, 

adjective and the adverb of manner – applied Study on Yousuf’s Sura. This 

research was devided into an introduction and four chapters. Through them, 

I meant to deal with the most important syntactic relations that link the 

three subjects. 

In the introduction, I discussed the various syntactic relations for the 

predicate, adjective and the adverb of manner.  

In chapter one, I studied the syntactic relations between the predicate and 

the adjective in terms of similarity and difference. 

In chapter two, I dealt with the syntactic relations between the predicate 

and the adverb of manner in terms of similarity and difference. 

In chapter three, I discussed the syntactic relations between the adjective 

and the adverb of manner in terms of similarity and difference. 

In chapter four, I dealt with these relations in Yousuf’s Sura by studying 

the verses in which there are the predicate, adjective and the adverb, I 

focused on the most important relations that appeared in Yousuf’s Sura, 

which are related to these subjects, I also made charts to explain these 

relations. 



c 
 

At the end of this research, I inserted the conclusion which recorded the 

most important results that I reached and particularly those which relevant 

to the relations that connect the three subjects, of course I was guided by 

opinion scientists. 

 

  




