
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب
 ملحق

 خمسونالو  الواحدة / السنةنيوالثمان السابعالعدد 
ل ىجماد ل كانون /  هـ1443 - اأَلوَّ  م30/12/2021 اأَلوَّ

 
 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 

ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 

 

mradab.mosuljournals@gmail.co 
https://radab.mosuljournals.comURL:  



 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 اب/ جامعة املوصل/ العراقكلية اآلد )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :التحرير مدير

 :أعضاء هيئة التحرير 

   كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق   )علم االجتماع(                   اأُلستاذ الدكتور حارث حازم َأيوب

 كلية اآلداب/جامعة اأًلنبار/العراق  )علم االجتماع(                اأُلستاذ الدكتور محيد كردي الفالحي

         كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )الرتمجة(     عبد الرمحن أمحد عبدالرمحناذ الدكتور اأُلست

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة )اللغة العربية(           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 كلية الرتبية/جامعة بابل/العراق يخ()التار                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة كرنوبل آلب/فرنسا )اللغة الفرنسية وآدابها(                             اأُلستاذ الدكتور كلود فينثز

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ )التاريخ(                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

      كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )التاريخ(                  ر نايف حممد شبيباأُلستاذ الدكتو

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر )اإلعالم(                اأُلستاذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحد

 بية/جامعة حاجت تبه/ تركياكلية الرت وآدابها( الرتكية)اللغة             اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية )املعلومات واملكتبات(       اأُلستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

  كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )اللغة اإلنكليزية(       وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة  دب اإلنكليزي(اأَل)             روز أرثر جيمز الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق)اللغة العربية(          الدكتورة َأمساء سعود إدهام املساعد اأُلستاذ

 لية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق ك )الفلسفة(               هجران عبداإلله َأمحداملدرس الدكتور 

:  التحرير سكرتارية

 



 قواعد تعليمات النشر 
 ط اآلتي: على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الراب  -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ه ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة بهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  ستمنح -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون ا /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يج
َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 مجلة صلة )اللَّائي واللَّاتي( يف القرآن الكريم

 -دراسة يف اأَلبنية والرتاكيب -

   شيبان َأديب رمضان الشيباني 

5/5/2020 تأريخ القبول:       8/4/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

لم تحَظ جملة الصلة في العربية بدراسة مستقّلة وافية شاملة تقف على دراستها       
أبنيًة وتراكيَب، ماعدا بعض الدراسات القرآنية المعدودة؛ لذا عنى البحث بدراسة أبنية 
تي( المختصين بالنسوة  ئي( و)الَّلَّ جملة الصلة الفعليَّة المتعّلقة باسمي الموصول : )الَّلَّ
وتراكيبهما، والسيَّما أنَّهما لم ُيفردا بدراسة مستقلة على الرغم من أّن الناظر إلى جملة 

تركيبًا لغويًا، متكامل البنية النحوية، حاويًا لشبكة الوظائف الُّدنيا صلة الموصول سيجدها 
 . اإِلسناُد، وهذا ما ألزمنا دراسة أبنيتها الصرفّية وتراكيبها النحويَّةمن حيث 

 الكلمات المفتاحية: جملة/ الموصول/ تراكيب / أبنية/ داللة .
 المقدَّمة :           

الحمد هلل الذي خلق كل شيء بقدر، وخلق الزوجين األُنثى والذكر، والصَّلة           
 ( وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد :والسَّلم على خير البشر محمد )

تعّد جملة صلة الموصول في العربية جانًبا من الجوانب النحويَّة التي لم تأخذ          
أبنية جملة الصلة الفعليَّة المتعّلقة في بحثنا  كفايتها في الدرس والتحليل؛ وقد تناولنا

تي( المختصين بالنسوة وتراكيبهما ئي( و)الَّلَّ التي اقتصرت  باسمي الموصول : )الَّلَّ
( األربعة عشر موضًعا وردت فيه جملة 14مواضع ورودها في القرآن الكريم على )

 . أبنيتها وتراكيبهااسة الصلة فعلية فحسب؛ لذا كان السعي منعقًدا لتبيان داللتها بدر 
( أربعة مواضع قرآنية، 4وقد وردت جملة صلة )الَّلئي( في القرآن الكريم في )         

تي( في ) ( عشرة مواضع قرآنية، وُقّسم البحث على تمهيد ومبحثين، 10وجملة صلة )الَّلَّ

                                                 

 /جامعة الموصللغة العربية/كلية اآلدابلقسم اُأستاذ مساعد/ . 
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ن تقديم ضمَّ التمهيد تفصيًَّل نحوًيا عن االسم الموصول وجملة صلته وعائدها، فضًَّل ع
تي( والفرق في استعمالهما الداللي في القرآن  ئي( و)الَّلَّ نحوّي السمي الموصول )الَّلَّ

 الكريم .
ل جاء بعنوان :          ل فخصَّص لألبنية الصرفيَّة وضّم قسمين، األوَّ أمَّا المبحث األوَّ

تي ) ئي والَّلَّ دال ذات اأَلفعالفعلية الجملة صلة الَّلَّ ( سبعة 7بنية في )ة( ووردت األَ مجرَّ
تي مواضع قرآنية فيه، وجاء اآلخر بعنوان : ) ئي والَّلَّ اأَلفعال  ذاتفعلية الجملة صلة الَّلَّ

( سبعة مواضع قرآنية فيه، وقد جاء تسلسل األبنية على 7في )اأَلبنية المزيدة( ووردت 
 وفق ورود جملة الصلة في ترتيب آي سور القرآن الكريم .

ل أمَّا المب         حث الثاني فخصَّص للتراكيب النحويَّة وضمَّ قسمين َأيًضا، كان األوَّ
تي فعليَّة فعلها ماض  بعنوان: ) ئي والَّلَّ ( ثمانية 8( ووردت التراكيب في )جملة صلة الَّلَّ

تي فعليَّة فعلها مواضع قرآنية فيه، وجاء اآلخر بعنوان: ) ئي والَّلَّ مضارع( جملة صلة الَّلَّ
وفق ورود  ( ستة مواضع قرآنية فيه، وجاء تسلسل التراكيب على6في )ووردت التراكيب 

سور القرآن الكريم، واختتم البحث بذكر أبرز نتائجه فضًَّل  جملة الصلة في ترتيب آي
 عن ثبت بالمصادر والمراجع .

 التمـــــهيد                                       
 مدخل تنظيري

 نحوّي :الموصول وجملة صلته تأصيل  -

تي( في القرآن الكريم بدراسة مستقلة تبّين داللة       ئي( و)الَّلَّ لم تحَظ جملة صلة )الَّلَّ
أبنيتها وتراكيبها، إالَّ ما اقتصر على بعض اإلشارات النحويَّة والداللية؛ لذا عمدنا على 

 . دراستها لبيان دالالت أبنيتها وتراكيبها

                                                 

  رسالة ماجستير، قّدمها: شيبان أديب  -أنماطها ودالالتها–ينظر: جملة صلة الذي في القرآن الكريم
رمضان، بإشراف األستاذ المساعد الدكتور فراس عبدالعزيز عبدالقادر، كلية اآلداب/ جامعة الموصل، 

رسالة ماجستير، قّدمها: نجم عبداهلل  -أنماطها وسياقاتها–لكريم ، وجملة صلة التي في القرآن ا2011
، فضًَّل  2017طاهر، بإشراف األستاذ المساعد الدكتورة ليلى محمد علي، كلية اآلداب/ جامعة الموصل، 

 .عن دراسات قرآنية تناولت جزئيات من جملة الصلة 
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 الدال على ضم" الجذر الثَّلثّي الُمجّرد )و/ص/ل( والموصول لغًة اسم مشتقٌّ من     
هو اسم مفعول و ،  (1)..." بغيره فاتصل الشيءَ  قال: وصلتُ حتى يعلقه، يُ  لى شيء  إِ شيء  

د، المبني للمفعول للداللة لمن وقع عليه فعل الفاعل  . (2)ُمصاغ من الفعل الثَّلثّي المجرَّ
، (3)يفات متعددة فيه، بدًءا بالسلف من النحاةوأمَّا الموصول اصطَّلًحا فللنحاة تعر       

فه ابن الحاجب (4)وليس انتهاء بالمحدثين منهم جزًء  تمُّ يَ  ما ال" :بقوله هـ( 646)ت، إذ يعرِّ
 . (5)"بصلة وعائد الَّ إِ 

وبالعودة إلى نشأة مصطلح )الموصول( سنجُد المبّرد هو أّول نحوّي يستعمل          
هذا باب الصلة والموصول في "في باب عقده بعنوان: صديًّا، مصطلح )موصول( لفًظا ق

، استعمااًل نحويًّا للمصطلح في شروحهم، ودروسهم، (7)، ثم تبعه النحاة في ذلك(6)"مسائله
 . (8)ومؤلفاتهم

                                                 

بيروت ،  –هـ( ، دار ِإحياء التراث العربي 395َأبو الحسين َأحمد بن فارس بن زكريا )ت، مقاييس اللغة( 1)
 . 1055 : م 2001-هـ 1422، 1ط
القاهرة ،  –د.فاضل صالح السامرائي ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، معاني النحو ينظر:( 2)

 .1/110:  )د.ط(،)د.ت(
قيق عبد السَّلم هـ(، تح180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الشهير بـ)سيبويه( )ت، الكتابينظر:  (3)

 .3/69 : م 1991-هـ 1411،  1هارون ، دار الجيل ، بيروت ،ط

لتسمية المصطلحات النحوية من  تأصيلية أبستمولوجيةدراسة  المصطلح النحوي وأصل الداللةينظر: ( 4)
 . 59 :م2010بيروت ، )د.ط(، –، دار الكتب العلمية رياض عثمان، خَّلل الزمخشري

هـ( ، 672جمال الدين ابو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي الجياني)تية، الشاف شرح الكافية( 5)
 2000-هـ1،1420بيروت ، ط –تحقيق علي محمد معوَّض و عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية 

 .6-3/5:  م

إحياء التراث أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، ، المقتضب( 6)
 .3/191: م1994 -هـ 1415اإلسَّلمي ، القاهرة ، ،)د.ط( ، 

هـ( ،تحقيق عبد الحسين الفتلي ، 316أبو بكر محمد بن سهل بن السراج )ت، األصول في النحوينظر: ( 7)
 .2/69:  م 1973 -هـ  1393النجف ، )د.ط( ،  -مطبعة اآلداب 

هـ( ، تحقيق محمد 577ات عبد الرحمن بن محمد األَنباري )تاإلمام أبو البرك، أسرار العربية ينظر: (8)
 .379:  دمشق ، )د.ط(،)د.ت( –بهجت البيطار ، مطبوعات مجمع اللغة العربية 
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عن مصطلح )الموصول( الذي ساد في الدرس النحوّي  (1)وقد نكب بعض النحاة         
بقوله:  يسّميه بـ)بالناقص(،هـ(  337)ت  الزجاجيَّ ، فهذا ردًحا من الزمن ليس بالقليل

، عند هذا الحدّ هـ( 384)ت الرماني ، ولم يقف(2)"الَّ بصلة وعائديتم إِ  لكنه اسم ناقص ال"
بو أَ ،  وسمَّاه (3)بل تعّداه بأن أوجد اصطَّلحين متقابلين للموصول : )الُمقيَّد(، و)المحتاج(

، أمَّا المحدثون فلهم اصطَّلحهم الُمحدث (4)( بـ)اسم الصلة(هـ 577)ت  ياأَلنبار البركات 
، ولم يكن (6)، إشارة إلى االسماء الموصول، وأسماء اإلشارة(5)َأيًضا فسّموه بـ)بالمبهم(

، وللمحدثين (7)مصطلح )المبهم( بدًعا على النحاة المحدثين فقد استعمله المتقّدمون
، لكن يبقى (9)ايات(نَ و )الكِ ًأ ،(8)ل()ضمائر الموصو  مصطلحان آخران للموصول :

                                                 

ة، المفصل في علم العربيو ، 1/149األصول في النحو: و ، 4/276: المقتضبو ، 1/219ينظر: الكتاب: (1)
 -هـ 1427، 1بيروت ، ط –هـ( ، المكتبة العصرية 538)تأبو القاسم محمود بن عمر جار اهلل الزمخشري 

هـ( ، دار الكتب 911جَّلل الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي )ت، ، واألشباه والنظائر172: م 2006
 . 2/46: بيروت ،)د.ط( ،)د.ت(–العلمية 

تنى بتصحيحه وشرح هـ(، اع337َأبو الفضل َأبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي )ت، الجمل( 2)
 .24: م 1926الجزائر ، )د.ط( ،  –َأبياته ابن َأبي شنب ، مطبعة جول كربونل 

للرماني ، حققها وشرحها وعّلق عليها مصطفى ، الحدود في النحو )ضمن ثَّلث رسائل في اللغة(ينظر: ( 3)
  . 47: م1969 -هـ 1388جواد ويوسف يعقوب مسكوني ، بغداد ،)د.ط(، 

 .379سرار العربية: أ ينظر: (4)

لدكتور إبراهيم بن صالح بن مد اهلل الحدود، بحث منشور ا ،درجات التعريف والتنكير في العربيةينظر: ( 5)
 31ع ،19ج،المملكة العربية السعودية  –في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها 

 .  465هـ : 1425 ،رمضان
 . 59 لنحوي وأصل الداللة:المصطلح اينظر: ( 6)

عرابهو ، 3/179ينظر: المقتضب: ( 7) هـ( ، 311أبي اسحاق إبراهيم بن السري الزجاج )ت، معاني الُقرآن وا 
 . 1/71: م1988-هـ 1،1408بيروت ،ط –شرح وتحقيق د.عبد الجليل عبده شبلي ، عالم الكتب 

، 110: الدار البيضاء، )د.ط()د.ت( –الثقافة  ، دار، تمام حّساناللغة العربية معناها ومبناها ينظر: (8)
، 3القاهرة ، ط –د. فاضل مصطفى الساقي ، مكتبة الخانجي  ،أقسام الكَّلم من حيث الشكل والوظيفةو 

 .195: م 2008 – 1429

المخزومي ، شركة  مهدي المخزومي، على المنهج العلمي الحديث قواعد وتطبيقة ينظر: في النحو العربي (9)
 . 46 : م1966 -هـ 1،1386مصر ، ط –مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالدهمكتبة و 
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على جميع االصطَّلحات المتقابلة معه لدى  (1)مصطلح )الموصول( هو الرائد، والُمتسّيد
ل نشأته وحتى يومنا هذا   .النحاة مذ أوَّ

وأمَّا الصلة فاسم مشتق من الجذر الثَّلثي الُمجّرد )و/ص/ل( أيًضا         
، وهو مصدر ُمصاغ على زنة: (2)ء كما سبق بيانهللداللة على ضّم الشيء على الشي

 .  (3))ِعَلة( من الفعل الثَّلثّي الُمجّرد
ا الصلة اصطَّلًحا فيمكن تعريفها بأّنها : "              جملة متوافر فيها عنصر وأمَّ

بالموصول، فهي لذلك جملة صغرى   ارتباطعنصر االستقَّلل بالفائدة قبل و  ،َأوال اإِلسناد
 . (5)، والصلة جملة مستقلة بإجماع النحاة بَّل خَّلف(4)اإِلعراب..."ن ال محل م

ولم يستقر مصطلح )الِصلة( استعمااًل عند النحاة حتى لدى المتقّدمين فهذا              
نَّما هي زيادة وا ِ  َأصَّلً ليست ، والمراد بالحشو أنَّ جملة الصلة : "(6)سيبويه يسّميه: )حشًوا(

صطلح متعدد الداللة فيطلق على صلة الموصول، و)الصلة( مُ  ،لموصوالتبها معنى ا يتمُّ 
: َأيي زائدًا، وعلى حروف الجر صلة وعلى الحرف الزائد يقولون هذا الحرف صلة أَ 

                                                 

أبو محمد عبد اهلل جمال الدين بن هشام األنصاري المصري ، في علم اللغة العربية ينظر: شرح اللمحة البدرية (1)
 ،315 -1/314: م 1997 -هـ 1397بغداد،)د.ط( ، –هـ( ، تحقيق هادي نهر ، مطبعة الجامعة  761)ت
أطروحة دكتوراه قدمتها زاهدة عبد اهلل محمد إلى   -دراسة ومعجم  –الحدود النحوية من النشأة إلى االستقرارو 

 . 115م:  1994 ،جامعة الموصل بِإشراف الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني، مجلس كلية اآلداب
هـ(، 538بن عمر جار اهلل الزمخشري )ت أبو القاسم محمود ،أساس البَّلغةو ، 1055 : مقاييس اللغةينظر: ( 2)

 -907:  م2009-هـ 1430بيروت ، )د.ط(،  – حمد َأحمد قاسم ،المكتبة العصريةقدَّم له وشرح غريبه د. م
908. 

 . 108/ 2ينظر: الكتاب:  (3)
 - هـ1427، 1عمان ، ط–دار دجلة  ، طَّلل يحيى إبراهيم الطوبجيالجمل الَِّتي ال محل لها من اإلعراب( 4)

 .249:م 2007

هـ( ، إدارة الطباعة 643موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش )توشرح المفّصل، ، 125ينظر: المفصل: (5)
      .   243الجمل الَِّتي ال محل لها من اإلعراب: و ، 3/150: مصر، )د.ط(،)د.ت( -المنيرية

 . 3/130المقتضب: و ، 2/107: ينظر: الكتاب ( 6)
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، وهذا (2)، وأطلق بعض المحدثين على جملة الصلة: )الجملة الفرعية((1)"وصلة
 المصطلح منتزع من النظريات الغربية الحديثة .

ئي َأو رأيتُ وجملة الصلة في النحو العربي قد تكون اسميَّة، كقولنا:          تي الَّلَّ  الَّلَّ
ئي َأو رأيُت أبوهنَّ مدّرٌس، أو فعليَّة، كقولنا:  َن درَسهنَّ الَّلَّ الَّلَّ ، أو شبه جملة، تي درسن

ئي َأو رأيُت كقولنا:  تعّلق بمحذوف في الدار، على الرغم من أنَّ شبه الجملة متي الَّلَّ الَّلَّ
، وجملة الصلة في العربية عموًما المحّل لها من (3)فعلي فهي من نوع الجمل الفعلية

 . (4)اإلعراب
 والعائد:الِصلة التالزم النحوي بين الموصول و  -

دل على ستُ او في النحو العربي، " (7)مبنيًّا ،(6)، معرفةً (5)اسًماالموصول  يعدّ            
عرابه فاعًَّل َأو مفعواًل، وصحة دخول حروف الجر عنه، وا ِ خبار بجواز اإلِ  اسميته

                                                 

رسالة ماجستير، قّدمها: شيبان أديب رمضان، بإشراف  -أنماطها ودالالتها–ي القرآن الكريم جملة صلة الذي ف (1)
         . 19: 2011جامعة الموصل،  ،األستاذ الدكتور فراس عبدالعزيز عبدالقادر، كلية اآلداب

لتحويلية : د. معصومة عبد في اللغة العربية بين تحليل سيبويه ونظرية تشومسكي التوليدية اينظر: الجمل الفرعية  (2)
 .147: الصاحب، )د.ط(،).ت(

هـ( ، تحقيق احمد شمس الدين ، دار 911جَّلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت، همع الهوامعينظر:  (3)
 ومابعدها .  1/285: م 1998 -هـ 1418، 1بيروت ، ط –الكتب العلمية 

 .249: عرابالجمل الَِّتي ال محل لها من اإلينظر: ( 4)

هـ( ، تحقيق : عادل أحمد عبد 669أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور الحضرمي االشبيلي )ت، ينظر: الُمَقرَّب (5)
التذييل والتكميل و ، 1/222: م 1998 -هـ 1418، 1بيروت،ط –الموجود و علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية 

هـ(، دار القلم ، دمشق 745ن علي األندلسي الغرناطي )تأبو حيان محمد بن يوسف ب، في شرح كتاب التسهيل
 .112-2/111: م1997 -هـ 1،1418،ط
هـ( ، تحقيق خالد عبد الكريم ، الكويت  469طاهر بن أحمد بن بابشاذ )ت  ،ينظر: شرح المقدمة المحسبة (6)

هـ( ،  646لنحوي )ت أبو عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب ا، اإليضاح في شرح المفصلو ، 1/176: م 1،1976،ط
ابن أبي ، البسيط في شرح جمل الزجاجيو ، 1/481: بغداد ، )د.ط( ، )د.ت( –مطبعة العاني  –إحياء التراث اإلسَّلمي 

هـ( ، تحقيق : عيَّاد بن عيد الثبيتي ، دار الغرب اإلسَّلمي 688الربيع عبيد اهلل ابن أحمد القرشي األشبيلي السبتي )ت 
 .281:م1986 -هـ 1،1407بيروت ، ط–
، الكناش في النحو والصَّرفو ، 281البسيط في شرح جمل الزجاجي: و ، 1/481ينظر: اإليضاح في شرح المفصل:  (7)

هـ( ، تحقيق علي الكبيسي و صبري إبراهيم  ، )د.ط( ، 732أبو الفداء الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي )ت
 .136: م1993 -هـ 1413
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يطلقه المتكلم  َأنن  وضع الموصول على نَّ ألَ واستدّلوا على معرفته بالوضع؛ " ،(1)"عليه
، (2)"نَّ المخاطب يعرفه بكونه محكومًا عليه بحكم معلوم الحصول لهعلى ما يعتقد أَ 

االفتقار في المعنى لما بعده، فالحرف شبهه بالحرف من حيث  "، واستدّلوا على بنائه
وضع ليدل على معنى في غيره، واالسم الموصول غير مستقل في الداللة بنفسه فافتقر 

 . (3)"غيره ِإلىاج حتَ الصلة والعائد عليه، فكَّلهما مُ  ِإلى
العائد في بالضمير لى قرينة الربط المتمثلة الَنحويُّون الموصول بالنظر إِ  وقد قّسم       

: هي لفاظهوَأعائد لضمير المفتقر وهو  : الموصول االسمي:قسمين علىجملة الصلة 
 -وما، وأل، وذو َّلتي(، و)من،الَّ أو  الََّّلئي والَِّذين، ، و اللَّذان، واللَّتان، و )الَِّذي، والَِّتي

، وأنَّ لفاظه: )أَ ، وأَ الذي اليفتقر لضمير يعود إليهالموصول الحرفي: وهو (، و الطائية ، نن
 . (4)، كما ذكر النحاة في قواعدهمصلته بمصدر جملةمع  ويمكن تأويلهوكي، وما، ولو( 

م طابق الموصول في حاله من التكلُّ ضمير يُ " وأمَّا العائد في النحو العربي فهو      
ت ،(5)"والجمع واإِلفرادوالخطاب والغيبة، والتذكير والتأنيث،  ئي َأو الَّلَّ ي كقولنا: )رأيُت الَّلَّ

(، فالضمير الفاعل الظاهر في الفعل هو عائد الموصول َن درَسهنَّ ، منتزع من (6)درسن

                                                 

 .1/177: بة دمة المحسينظر: شرح المق (1)
 –محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل ، مؤسسة الكتب الثقافية ، الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية (2)

 .1/86: م 1990-هـ 1،1410بيروت ، ط

 . 6)سبق ذكرها(:  رسالة ماجستير -أنماطها ودالالتها–جملة صلة الذي في القرآن الكريم  (3)

أبو الفتح عثمان بن جنِّي ، تحقيق د.حسين محمد محمد شرف ، )د.ط( ، ، ي العربيةاللمع ف ينظر: (4)
الحسن بن القاسم المرادي  تحقيق فخر الدين قباوة، دار مكتبة ، شرح األلفيةو ، 193: م1978 -هـ 1398

 . 81المقرب: و ، 1/140: م2007-هـ 1،1428بيروت،ط –المعارف للطباعة والنشر 
هـ(، دراسة وتحقيق، ا.د. فايز زكي محمد دياب، دار 639حمد بن الحسين الخباز )تأَ  توجيه اللمع (5)

المسمَّى منهج  أَلشمونياأللفية، اشرح   ، وينظر:493: م1،2002القاهرة،ط -السَّلم للطباعة والنشر والتوزيع
، 1بيروت ، ط – السالك، ِإلى َألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتاب العربي

 . اوما بعده 75:  1955-هـ 1375

 .251محل لها من اإلعراب في الُقرآن الكريم:   ينظر: الجمل الَِّتي ال (6)
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، (1)االنفصالو  االستقَّللوفيما يبدو أنَّ علَّة ارتباطه بالموصول قائم على  جملة الصلة،
 .(2)"ها به فيحصل الربط بين الموصول وجملة صلتهمُ مِّ تَ قها بالموصول، ويُ علِّ والعائد يُ "

، واليمكن أن تكون جملة (3)لة صلة الموصول في العربية شروط ذكرها النحاةولجم   
 :، وهي على النحو اآلتي(4)الصلة جملة يعتّد بها دون هذه الشروط

فَّل يصح أن نقول :  ،إنشائية يجوز أن تكونوال ،خبرية وجب أن تكون جملة الصلة -1
 . اتقائم نَّ رأيُت الَّلتي ليته

فَّل يصح أن نقول: رأيُت الَّلتي ما  ب،خالية من التعج جملة الصلة تكون وجب أن -2
 ! نَّ أحسنه

، أو بعدها بَّل أاّل تكون مفتقرة إلى كَّلم قبلهاوجب أن تكون جملة الصلة تامة،  أي:  -3
 كنَّ .رأيُت الَّلتي فائدة، فَّل يصّح: 

 ، ضمير يعود على اسم الموصول)عائد(، مشتملة على  جملة الصلة تكون وجب أن  -4
 .ات قائم نَّ هأن نقول : رأيُت الَّلتي لكنَّ  فَّل يصح

 

تي في االستعمال القرآني: - ئي والالَّ  الفرق بين الالَّ

لكن من خصوصية  في مواضع محدودة منه،تي الَّلَّ و ئي الَّلَّ  القرآن الكريم: استعمل    
ستعمل ، وائي في حالتي الِظهار والطَّلق فقطه استعمل الَّلَّ االستعمال في القرآن الكريم أنَّ 

ا كانت تي فيما عدا ذلك، ولمَّ ئي في ، استعمل الَّلاللفظثقيلة في في العربية الهمزة  الَّلَّ
، بمعناها العملي واللفظي، ومايترّتب حالتي الِظهار والطَّلق التي هي ثقيلة على اإلنسان

ئي َّلال اتقارب كبير في االشتقاق بينها، طبعً  فيهاو  عليهما من الشقاق، والتعب، والمشقَّة،
، التعب والنصب واإلجهاد ، أي:ها متقاربة في اللفظ مع الأليليست مشتقة ولكن كأنَّ 

ئي  تي وردت في داللة جمع القلَّة، والَّلَّ والناظر إلى مواضع ورودهما يجد أنَّ استعمال الَّلَّ

                                                 

 .137الُكّناش في النحو والصرف: و ، 3/151شرح المفصل: و ، 381ينظر: أسرار العربية:  (1)

 . 22 :لة ماجستير )سبق ذكرها(رسا -أنماطها ودالالتها–جملة صلة الذي في القرآن الكريم  (2)

 .3/152شرح المفصل: و ، 493توجيه اللمع: و ، 381أسرار العربية: و ، 188ينظر: اللمع:  (3)

 .1/281همع الهوامع:و ، 154- 3/153ينظر: شرح المفصل:  (4)
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))(1)وردت في داللة جمع الكثرة لى ئي قليل بالنسبة إاستعمال الَّلَّ ، كما يوجد فرق آخر َأنَّ
ئي قد ترد والَّلَّ  ،ناثتي مختصة باإلِ الَّلَّ  نَّ أئي تي والَّلَّ الفرق بين الَّلَّ ... فتياستعمال الَّلَّ 
 .، واهلل َأعلم بالصواب (2)((للذكور قليًَّل 

ل                                      المبحث األوَّ
 اأَلبنية   

ئي والَّلَّ           تي الفعلية بميزات صرفيَّة متنوعة في وردت َأبنية َأفعال جملة صلة: الَّلَّ
( أربعة عشر موضًعا قرآنًيا سنقّسمها على وفق نوع َأبنيتها المجّردة منها والمزيدة، 14)

 وهي على النحو اآلتي: 
تي الفعلية ذات اأَلفعال المجرَّدة  ئي والالَّ : جملة صلة الالَّ  :َأوَّالا

ت          ئي والَّلَّ ( سبعة مواضع قرآنية 7ي فعليَّة فعلها مجّرد في )وردت جملة صلة الَّلَّ
 سنحللها تحليًَّل صرفًيا، وهي على النحو اآلتي :

ل:] -  جم يل ىل مل خل ُّ  [ من قوله تعالى:مل البناء األوَّ

 جه ين ىن  من خن حن جن ىميم مم خم  حم

   . (3)َّ خي حي جي يه ىه مه

د )          ل اللغة على " ( من الجذر الثَّلثّي )أ/ت/ي(، الدال في أصملالفعل الُمجرَّ
، وهو من األَبنية المجّردة مهموزة الفاء، ومعتلة الَّلم، وبابه (4)"اوقد أتيته أتيً  يء،المج

ِرُب( ، الَّلزم والمتعّدي بنفسه إلى المفعول أو بحرف الجر أو (5)الصرفي: )َضَرَب َيضن

                                                 

 .  w.alfaseeh.comhttp://wwالشابكة العنكبوتية )اإلنترنت(، الموقع:  (1)

 .   1/127معاني النحو:  (2)

 ، من سورة النساء .15اآلية:   (3)

هـ(، تحقيق أحمد عبد 393)تاج اللغة وصحاح العربيَّة( : ِإسماعيل بن حمَّاد الجوهري)ت، ( الصحاح4)
 . 6/2261: م4،1990بيروت ، ط -الغفور عطَّار، دار العلم للمَّليين

هـ( ، قدَّم له وعلَّق 1315َأحمد بن محمد بن أحمد الحمَّلوي )تفن الصرف،  ينظر: شذا العرف في (5)
 . 21: الرياض،)د.ط(، )د.ت( -عليه محمد بن عبد الُمعطي ، دار الكيان
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البناء ، والوجه الذي يناسب هذا (2)؛ لتعدد وجوهه، فله ستة عشر وجًها(1)بنزع الخافض
تي يمتهنَّ ويتعاطيَن هذا الفعل الفاحش  الصرفّي في اآلية الكريمة: )العمل(، أي: الَّلَّ

( من فعل مضارع دال على استمرارية الفعل، مسبوق بالياء مل)البغاء(؛ لذا ورد البناء )
للغيبة ، فالخطاب عام في النسوة المتصفات بالوصف المخصوص، مبني التصاله بنون 

واإلتيان يقال للمجيء بالذات وباألمر ؛ فالخطاب للنسوة، قال الراغب:"جماعة النسوة
يتان أقوى من ؛ لذا فاآل(3)ب"وبالتدبير، ويقال في الخير وفي الشر وفي األعيان واألعرا

اإلعطاء في إثبات مفعوله "ألنَّ اإلعطاء له فعل مطاوع، تقول: أعطاني فعطوُت، واليقال 
ّنما يقال: آتاني فأخذُت، والفعل الذي له فعل مطاوع أضعف  في اإليتاء: أتاني فأتيُت، واِ 

في إثبات مفعوله من الذي المطاوع له؛ ألنَّك تقول: قطعُتُه فانقطَع، فيدل على أنَّ فعل 
، وهذا جوهر ماعنيناه (4)الفاعل كان موقوًفا على قبول في المحل، ولواله ماثبت المفعول"

 الكريمة .  من داللة البناء في سياق اآلية 
 ٰى ين ىن نن من  زن رن ُّ [ من قوله تعالى: نن] البناء الثاني: -

 مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري

 حج مث هت ختمت حت جت هب  مب خب حب جب هئ

 . (5)  َّ جح مج

                                                 

بيروت ، )د.ط(،  –د.نجاة عبد العظيم الكوفي، دار الثقافة : أبنية األفعال دراسة لغويَّة قرآنية، ينظر (1)
 95: م 1989 -هـ 1409

الحسين بن محمد الدامغاني، تحقيق : عبد العزيز سيد األهل، دار العلم ينظر: إصَّلح الوجوه والنظائر،  (2)
 . 15:م1980ه = 1400، 3للمَّليين بيروت، ط

هـ( ، تحقيق صفوان عدنان 425الحسين بن محمَّد بن الفضل الراغب اأَلصفهاني)ت مفردات ألفاظ القرآن (3)
 . 60: م2002 -هـ3،1423بيروت ، ط -ق، دار الشاميَّةدمش–داوودي، دار القلم 

 70:الرياض، )د.ط(، )د.ت( –دار المريخ  من أسرار التعبير القرآني )صفاء الكلمة(، عبد الفتاح الشين (4)
- 71 . 

 ، من سورة النساء .23اآلية:   (5)
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( من الجذر الثَّلثّي )د/خ/ل(، الدال في أصل اللغة ننالفعل الُمجرَّد )           
نية المجّردة الصحيحة السالمة من ، وهو من اأَلب(1)"دخل يدخل دخوالً  :يقال ،الولوجعلى "

، الَّلزم، والمتعّدي بنفسه إلى المكان، (2): )َنَصَر َيننُصُر(وبابه الصرفيالتضعيف والهمز، 
، إذ داللة الفعل في اآلية الكريمة: )اإلفضاء (3)وبحرف الجر أو بنزع الخافض إلى غيره

، وهي من أساليب التلّطف، (4)"كناية عن اإلفضاء إليها َدَخَل بامرأته:أو الِجماع(، فـ"
تي أفضيتم إليهن قبل رغبتكم الزواج من  والتأّدب في القرآن الكريم، أي: النساء الَّلَّ

؛ لذا ورد البناء ) ( من فعل ماض  انقضى وقوعه قبل زمن التكلُّم، متصل ننبناتهنَّ
نَّما ورد البناء بفعل ماض  متعدٍّ  بحرف الجر؛ لكونه بتاء الفاعل، فالخطاب عام للذكور، واِ 

ا على ما يليه، غير عائد إلى ما تقدمه، حتى ال يشترط الدخول في أمهات مقصورً "
.  (5)"النساء  ؛ إلقرار حكم شرعي، في تحريم ربائب الرجال من نسائهم المدخول بهنَّ

 حم جم يل ىل مل خل ُّ [ من قوله تعالى:  ىي]  البناء الثالث: -

 ىه مه جه  ين منىن خن حن جن يم ىم  مم خم
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي حيخي جي يه

 . (6)َّمب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ
د )            ( من الجذر الثَّلثّي )خ/و/ف(، الدال في أصل ىيالفعل الُمجرَّ

، وهو من األَبنية المجّردة (7)"ا وخيفةً يقال خفت الشيء خوفً  ،الذعر والفزع اللغة على "

                                                 

 . 2/335: مقاييس اللغة ( 1)
 . 21ينظر: شذا العرف في فن الصرف :  (2)

 . 109: أبنية األفعال دراسة لغويَّة قرآنية: ينظر (3)

 . 309المفردات في غريب القرآن:  (4)

ه 1،1403بيروت، ط –عماد الدين بن محمد الطبري الكيا الهراسي،  دار الكتب العلمية أحكام القرآن،  (5)
 . 180:م1983= 

 ، من سورة النساء .34اآلية:  (6)

 . 2/230: مقاييس اللغة ( 7)
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والفعل الزم وقد يرد متعّدًيا  (1)َيفنَتُح(: باب )َفَتَح وبابه الصرفيالمعتلة )األجوف الواوي(، 
( متعدًيا إلى المفعول بنفسه؛ إذ داللة ىي، وورد البناء )(2)بنفسه َأو  بحرف الجرّ 

، وهو المراد في (3)"توّقع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومةالبناء في اآلية الكريمة: "
على أمر استقبالي يتحقق ( من فعل مضارع دال ىياآلية الكريمة؛ لذا ورد البناء )

ن كان  ؛ ألنَّ " الخوف يكون من ضعف الخائف، وا  فيه تخّوف الرجال من نشوز أزواجهنَّ
، كما نلحظ مجيء البناء من الفعل اأَلجوف، الدال على خلو (4)المخوف أمًرا يسيًرا "

صل ألّن أالجوف من الصحة والعافية بل ملؤها الخوف والعلَّة والتقّلب كحال الفعل؛ "
خاف خوف، فقلبّت الواو ألفا، وحمل مستقبله عليه، كما تقول: علم يعلم، وال ينقلب هذا 

ّنما تقول فيه: خفت ، فناسب هذا (5)"النوع مع المتكّلم والمخاطب والّنساء إلى وزن آخر، وا 
 اإلعَّلل في الفعل داللة اآلية ومقتضاها .

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي  ُّ  [ من قوله تعالى: ٰر ٰذ] البناء الرابع: -

 رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 . (6)َّ يب ىب  نب زبمب
د )             ( من الجذر الثَّلثّي )ر/ج/ي(، له في أصل اللغة "ٰر ٰذالفعل الُمجرَّ

فاألول الرجاء، وهو ، حدهما على األمل، واآلخر على ناحية الشيءيدل أَ أصَّلن متباينان 
من اأَلبنية المجّردة معتلة اآلخر ، وهو (7)"أرجوه رجاء األمل. يقال رجوت األمر

                                                 

 . 21ينظر: شذا العرف في فن الصرف :/  (1)

 . 109: أبنية األفعال دراسة لغويَّة قرآنية: ينظر (2)

 . 309المفردات في غريب القرآن: (3)

 . 65من أسرار التعبير القرآني )صفاء الكلمة(:  (4)

قيق: فتحي أحمد محمد الشيباني الجزري أبو السعادات مجد الدين بن األثير، تحالبديع في علم العربية،  (5)
 . 2/576: م2000ه = 1420، 1علي الدين، جامعة أم القرى، ط

 ، من سورة النور.60اآلية:  (6)

 . 2/230: مقاييس اللغة ( 7)
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، إذ داللة البناء في (2)متعدٍّ  بنفسه (1): باب )َنَصَر َيننُصُر(وبابه الصرفي)الناقصة(، 
، لكن وروده منفًيا دّل على يأس الرجاء (3)" حصول ما فيه مسّرةاآلية الكريمة تقتضي: "
مرارية نفي فعل ( من فعل مضارع دال على استٰر ٰذالمراد؛ لذا ورد البناء )

، (4)"الرََّجاَء والخوف يتَّلزمانالرجاء؛ ألنَّه مبني على الخوف من عدم حصوله، إذ " 
، لكن اقترانه في البناء (5)وللبناء وجوه متعددة في المعنى، ومايناسب هذا البناء: )الطمع(

 مع النفي أعطى داللة الضّد أال وهو اليأس .
 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّ  عالى:[ من قوله تِّّٰ]  البناء الخامس: -

  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى

 . (6)َّ ىب نب مب
د )            أصل  ( من الجذر الثَّلثّي )و/ل/د(، له في أصل اللغة "ِّّٰالفعل الُمجرَّ

، وهو من األَبنية (7)"صحيح، وهو دليل النجل والنسل، ثم يقاس عليه غيره. من ذلك الولد
ِرُب(وبابه الصرفيلمثال(، المجّردة المعتلة الفاء )ا المتعدٍّي  بنفسه في  (8): )َضَرَب َيضن

هذا الموضع، الَّلزم في مواضع ُأخر الدال على إنتاج الفاعل للمفعول به كما في اآلية 
  ُّ َّ ٍّ ٌّ، وجاء الحصر في االسم الموصول وصلته )(9)محل االستشهاد

                                                 

 . 21ينظر: شذا العرف في فن الصرف :  (1)

 . 109: أبنية األفعال دراسة لغويَّة قرآنية: ينظر (2)

 . 346المفردات في غريب القرآن: (3)

 . 346: لمفردات في غريب القرآنا (4)

 . 197ينظر: إصَّلح الوجوه والنظائر:  (5)

 ، من سورة المجادلة  .2اآلية:  (6)

 . 6/143: مقاييس اللغة ( 7)
 . 21ينظر: شذا العرف في فن الصرف :  (8)

الكويت، )د.ط( ،  -أبو أوس ِإبراهيم الشمسان، ذات السَّلسل: الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه، ينظر (9)
 . 273: م1986-هـ 1406



                                                                                                         شيبان َأديب رمضان الشيباني                       -دراسة يف اأَلبنية والرتاكيب - مجلة صلة )اللَّائي واللَّاتي( يف القرآن الكريم

 274 

(؛ لتخصيص األم بأنَّها الوالدة و ِّّٰ ما لحق بها من الرضاعة اأُلم ( بـ)إن( و)ِإالَّ
 بالرضاعة النازلة منزلتها فحسب دون غيرها . 

 حس جس مخ  جخ محُّ  [ من قوله تعالى:جخ]  البناء السادس: -

 . (1)َّ   جض مص خص حص مس خس

د )               ( من الجذر الثَّلثّي )أ/ي/س(، الوارد في اللغة مقلوًبا جخالفعل الُمجرَّ
فيه إال   يقاس عليه، ولم يأتِ الهمزة والياء والسين ليس أصًَّل قلًبا مكانًيا؛ قال ابن فارس "

كلمتان ما أحسبهما من كَّلم العرب، وقد ذكرناهما لذكر الخليل إياهما. قال الخليل: أيس 
 كلمة قد أميتت، غير أن العرب تقول: ائت به من حيث أيس وليس لم يستعمل أيس إالَّ 

نَّ  هو في حال الكينونة والوجد والجدة. وقال: إن "  حيث ما معناها كمعنىفي هذه فقط، وا 
، وهو من األَبنية المجّردة مهموزة الفاء، ومعتلة (2)" يس، أي: ال وجدليس " معناها ال َأ
، واخُتلف في (4)، الَّلزم في َأصل وضعه(3): )َفِرَح  َيفنَرُح(وبابه الصرفيالعين )جوفاء(، 

سورة المجادلة، وموضعي سورة هنا وفي  (يالَّلئ) قراءة االسم الموصول فيها؛ إذ قرئ
الطَّلق ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة، بوزن 

فون في الهمزة: فخففها منهم قالون ذالقاضي على األصل والباقون بحذفها، واختلف الحا
، (5)أبي عمرو وقتيل ويعقوب، وسهلها بين بين ورش من طريقيه وأبو جعفر، واختلف عن

ويتعرض هذا الفعل على الدوام لقلب مكاني في حروفه؛ وكأنَّ االضطراب في تشكيله 
ل التصحيح مع وجود ُموِجب اإلعَّلل، كما فى أيَس، فِإن تصحيحه مع "ومعناه، فيتحوَّ

                                                 

 ، من سورة الطَّلق .4اآلية :  (1)

 . 1/164: مقاييس اللغة( 2)
 . 21ينظر: شذا العرف في فن الصرف :  (3)

 . 75: الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه: ينظر (4)

بو بكر بن مجاهد البغدادي أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أينظر: السبعة في القراءات السبع،  (5)
، والحجة في 518: م1980ه = 1400، 2مصر، ط –هـ(، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف 324)ت

هـ(، تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم، دار 370الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد اهلل )تالقراءات السبعة، 
محمد عبد الخالق ألسلوب القرآن الكريم، دراسات ، و 5/465: م1981ه = 1401، 4بيروت، ط –الشروق 
 . 8/210: ، دار الحديث القاهرة،)د.ط(، )د.ت(عضيمة
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وجود الموِجب، وهو تحريك الياء وانفتاح ما قبلها، دليل على أنه مقلوب يِئَس، فيقال: 
، فناسب تركيبه (1)"وزن َعِفَل. وُيعَرُف القلُب هنا أيًضا بأصله، وهو الَيأس أيَس على

 .الصرفي وداللته المعجميَّة سياقه في اآلية الكريمة 
 جع مظ مضحط خض حض ُّ [ من قوله تعالى:مضحط خض] البناء السابع: -

 .(2)َّ  لك خك حك جك مق حق مف خف  جفحف مغ جغ مع
ّي )ح/ي/ض(، الدال في أصل اللغة ( من الجذر الثَّلثمضحطالفعل الُمجرَّد )         
الَحينُض معروٌف، والَمرَُّة الواحدُة: الَحينَضُة، واالسم: الحِيَضُة، وجمعها: الحِيُض. على " 

يضًا، فالَمِحيُض يكوُن  والحِيضاُت: جماعة، والفعل: حاَضِت المرأة َتِحيُض َحينضًا وَمحن
َتحاضة: الّتي غلب عليها الدم فَّل اسمًا ومصدرًا، والّنساء: ُحيَّض. الواحدة: حائض،  والُمسن

: )َنَصَر وبابه الصرفي، وهو من اأَلبنية المجّردة معتلة العين )الجوفاء(، (3)"يرقأ
، ولمَّا كان الحيض فيه مشقة وألم ورد االسم (5)، الَّلزم في أصل وضعه(4)َيننُصُر(

اللفظ؛ فناسب ( داللة على صعوبته، فالهمز َأعمق وأشد في حضالموصول بالهمز )
 وروده سياق اآلية الكريمة . 

تي الفعلية ذات اأَلفعال المزيدة: - ئي والالَّ  ثانياا: جملة صلة الالَّ
تي فعليَّة فعلها مزيد في )         ئي والَّلَّ ( مواضع قرآنية سنحللها 7وردت جملة صلة الَّلَّ

 تحليًَّل صرفًيا، وهي على النحو اآلتي :

                                                 

 . 15شذا العرف في فن الصرف:  (1)

 ، من سورة الطَّلق .4اآلية:  (2)

 .3/267: الكويت ،)د.ط( ، )د.ت( –تحقيق د.مهدي المخزومي و د.ِإبراهيم السامرائي ، الرسالة  العين،( 3)
 . 21شذا العرف في فن الصرف : ينظر: (4)

 . 64: الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه: ينظر (5)
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ل: -   يت ىت نت ُّ  من قوله تعالى: [ اك]  البناء األوَّ

 يف ىف يثىث نث مث زث رث

 . (1)َّاك يق ىق
( من الجذر الثَّلثّي )ر/ض/ع(، الدال في أصل اللغة اكالفعل المزيد )          

الراء والضاد والعين أصل واحد، وهو شرب اللبن من الضرع أو على شرب اللبن؛ إذ " 
ذا كان لها ولد ترضعه. فإن ويقال امرأة مرضع، إ ...الثدي. تقول رضع المولود يرضع. 

، وهو من األَبنية المزيدة بحرف واحد قبل بنائها (2)" وصفتها بإرضاعها الولد قلت مرضعة
: )َضَرَب الصرفي مجّرده وبابالمجّرد وهو المتعّين بالهمزة، الصحيحة السالمة، 

ِرُب( له ليكون وز (4)، المتعدي في أصل وضعه(3)َيضن نه على ، وقد ِزيندت همزة في أوَّ
صيغة )َأفنَعل(، وحينئذ  تخرج الهمزة لمعان  نرى أنَّ أقرب معنى بحسب سياق اآلية الكريمة 

تي ِصرَن مرضعاتكم( ، ويرى بعض الدارسين أنَّ داللة (5) : )الصيرورة(؛ إذ التقدير: )الَّلَّ
عنكم( بناء الفعل مكّون من الناحية الداللية من الفعل )جعل( ومادة الفعل، فقوله : )أرض

، وقد تكون الهمزة للتعديَّة؛ ألنَّ )رضع( يتعّدى إلى مفعول (6)أي: )جعلهنَّ يرضعَن(
فنقول: رضَع الصبيُّ الثدَي، و)َأرضَع( يتعّدى إلى مفعولين ليصير الفاعل مفعواًل: 

 أرضعِت اأُلُم الصبَي . 
 مك لك ُّ  البناء الثاني: ]استقررَن/ المحذوف[ من قوله تعالى: -

 . (7)َّ مم ام يل ىل  مل يك ىك
                                                 

 ، من سورة النساء .23اآلية:  (1)

 . 2/400: مقاييس اللغة( 2)
 . 21ينظر: شذا العرف في فن الصرف:  (3)

 . 147: أبنية األفعال دراسة لغويَّة قرآنية: ينظر (4)

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، راجعه وأشرف عليه وعلق ، ف العزِّيّ ح مختصر التصري: شر ينظر (5)
 . 36: 1353،1934على حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، )د.ط(، 

 . 300، 294ينظر: الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه : (6)

 ، من سورة النساء[ .23]اآلية:  (7)



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )       (                 87/1العدد )ملحق                           

 277 

( من الجذر الثَّلثّي استقررنَ الفعل المزيد المحذوف من اآلية الكريمة المقّدر بـ)         
يدل أحدهما على برد، واآلخر على )ق/ر/ر(، الدال في أصل اللغة على أصلين " 

 واألصل اآلخر التمكن، يقال قرّ ... ، وهو البرد، ويوم قار وقر. فاألول القرّ ، تمكن
: )َضَرَب الصرفي مجّرده وباب، وهو من اأَلبنية المزيدة الصحيحة المضّعفة، (1)" رواستق

ِرُب( ، ويتعدى بحرف الجّر)في(، الدال على توقف (3)، الَّلزم في َأصل وضعه(2)َيضن
نَّما ورد حذف جملة الصلة؛ لتصوير قرب الربيبة من القائم عليها (4)الحركة والثبات ، واِ 

مقام البنت من صلبه، ووردت الزيادة فيه )بالهمزة والسين والتاء(؛ ِإذ تربية، وليعّف فهي ب
ترد لمعان  منها: المطاوعة، أي: أقررته فطاوع فاستقّر، وقد يكون معناها بمعنى 

 .  (5)المضعَّف، فاستقّر بمعنى: قرَّ 
 مث هت ختمت حت جت  ُّ  [ من قوله تعالى:مص خص] البناء الثالث: -

 جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج
 خفمف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض
 . (6) َّ حل جل مك لك خك حك جك مق حق

( متشكِّل من فعل مضارع منفي بـ)ال(، والفعل من مص خصالفعل المزيد )         
ل،  : الصرفي مجّرده وبابالجذر الثَّلثّي )أ/ت/ي(، الذي سبق بيانه في البناء اأَلوَّ

ِرُب( ، (9)، وتعددت وجوهه ونظائره(8)عولين، وورد الفعل متعدًيا إلى مف(7))َضَرَب َيضن

                                                 

 . 5/7: مقاييس اللغة ( 1)
 . 21ينظر: شذا العرف في فن الصرف:  (2)

 . 95: أبنية األفعال دراسة لغويَّة قرآنية: ينظر (3)

 . 34: الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه: ينظر (4)

 . 64: أبنية األفعال دراسة لغويَّة قرآنية: ينظر (5)

 ، من سورة النساء .127اآلية:  (6)

 . 21لصرف : ينظر: شذا العرف في فن ا (7)

 –دمشق –وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامَّة : محمود صافي ، دار الرشيد  : الجدول في إعراب القرآنينظر (8)
 . 5/186: م1995 -هـ 1416، 3بيروت ، ط –بيروت ، مؤسسة اإليمان 

 . 15ينظر: إصَّلح الوجوه والنظائر:  (9)
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والوجه الذي يناسب هذا البناء الصرفّي في اآلية الكريمة: )السوق(، َأي: فسوقوا إليهنَّ 
؛ لذا ورد البناء ) ( من فعل مضارع دال على استمرارية نفي الفعل، مص خصميراثهنَّ

مع في اأَلفعال ومسبوق بتاء المضارعة للمخاطب الذي دلَّ على جمع الفاعلين واو الج
( الدال على مصالخمسة ) (، فالخطاب عام غير مخصوص، متصل بضمير بـ)هنَّ

ل، ومفعوله الثاني االسم الموصول )ما(  جماعة النسوة في محل نصب مفعول به َأوَّ
 وجملة صلته .  

 جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ ُّ  [ من قوله تعالى:مح] البناء الرابع:  -

 .  (1)َّ مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت
( من الجذر الثَّلثّي )ق/ط/ع(، الدال في أصل اللغة على " محالفعل المزيد )        

بانة شيء من شيء. يقال:  القاف والطاء والعين أصل صحيح واحد، يدل على صرم وا 
 مجّرده وباب، وهو من األَبنية المزيدة الصحيحة السالمة، (2)" اقطعت الشيء أقطعه قطعً 

، المتعّدي في أصل وضعه، والبناء مزيد بالتضعيف للمبالغة؛ إذ (3)(َيفنَتحُ  َفَتحَ : )الصرفي
، فقد قّطعت النسوة أيديهنَّ (4)كانت المبالغة فيه "تكراًرا في الحدث على المفعول الواحد"

 بذبحها تكراًرا .
 ىن نن من  زن رن مم ُّ  [ من قوله تعالى:ٰى]    البناء الخامس: -

 .  (5)َّحئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين
( من الجذر الثَّلثّي )أ/ت/ي(، الذي سبق بيانه في البناء ٰىالفعل المزيد )              

لها معتلة الَّلم )الناقص( مهموزة الفاء،  ل، وهو من اأَلبنية المزيدة بهمزة في أوَّ  وباباأَلوَّ
ِرُب(الصرفي مجّرده الجر ، الَّلزم والمتعّدي بنفسه إلى المفعول أو بحرف (6): )َضَرَب َيضن

                                                 

 ، من سورة يوسف .50اآلية :  (1)

 . 5/101: لغةمقاييس ال( 2)
 . 21ينظر: شذا العرف في فن الصرف:  (3)

 325: الفعل في القرآن الكريم (4)

 ، من سورة االحزاب .50اآلية:  (5)

 . 21ينظر: شذا العرف في فن الصرف:  (6)
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، والوجه الذي يناسب هذا البناء (2)؛ لتعدد وجوهه، فله ستة عشر وجًها(1)أو بنزع الخافض
؛ لذا ورد البناء  تي أعطيتم أجورهنَّ الصرفّي في اآلية الكريمة: )أعطيت(، أي: الَّلَّ

( من فعل ماض  دال على حدوث الزواج قبل زمن التكلَّم، فالخطاب خاص للنبي ٰى)
( غير عمومي، و )( وهو من اأَلفعال ٰىورد بناء ،)( مزيًدا بالهمزة على وزن )َأفعل

التي ُأهمل ثَّلثيه، الدال على التعدية إلى مفعول، إذ الفعل )أتى( فعل الزم قبل زيادته، 
 .  (3)وبزيادة الهمزة تعّدى إلى مفعول به

 خب حب  جب هئ مئ خئ ُّ  [ من قوله تعالى:حت]   البناء السادس: -

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب

 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس  حس

 . (4)َّ  لك خك حك جك حقمق مف خف  حف جف مغ
( من الجذر الثَّلثّي )ه/ج/ر(، الدال في أصل اللغة على حتالفعل المزيد )        
فاألول الهجر:  يدل أحدهما على قطيعة وقطع، واآلخر على شد شيء وربطه.أصلين " 

، (5)" لقوم من دار إلى دار: تركوا األولى للثانيةضد الوصل. وكذلك الهجران. وهاجر ا
، (6): )َنَصَر َيننُصُر(الصرفي مجّرده وبابوهو من األَبنية المجّردة الصحيحة السالمة، 

المتعّدي في أصل وضعه، لكن الفعل في هذا الموضع حذف مفعوله؛ "إلرادة مطلق 
النتقالية التي قد تكون من لوازم الحدث، ثم انتقلت داللًيا إلى مجال التعبير عن الحركة ا

ونتائج المهاجرة والتهاجر أي: التقاطع، وقد عمّم استعمال الفعل ليدل على مجرد االنتقال 
من أرض إلى أرض، واليزال يجري استخدام الفعل في العربية المعاصرة دااًل على 

                                                 

 95: أبنية األفعال دراسة لغويَّة قرآنية: ينظر (1)

 . 15ينظر: إصَّلح الوجوه والنظائر: (2)

 . 36تصر التصريف العّزي :ينظر: شرح مخ (3)

 ، من سورة االحزاب .50اآلية:  (4)

 . 6/34: مقاييس اللغة ( 5)
 . 21ينظر: شذا العرف في فن الصرف:  (6)
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ة لكثرة حذفه، ، وثمة أفعال في العربية تَّلزم حذف مفعولها حتى صارت الزم(1)االنتقال"
، وورد بناء (2)منها الفعل )هجر( بصيغة )َفاَعل( )هاجر(، وألنَّه معروف؛ كثر حذفه

( مزيًدا بألف بين فائه وعينه، وقد دلَّت الزائدة الصرفيَّة باأللف عن قيمة صرفيَّة حت)
 هي َأنَّ )فاعل( مّتحد المعنى مع )فعل( الثَّلثي المجّرد، فقال: )هاجر( بمعنى : )هجر(

 .  (3)مع لمح معنى )المشاركة( غير منفّك عن الصيغة الصرفيَّة
  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّ [ من قوله تعالى:نت]    البناء السابع: -
 نث مث زث  يترث ىت نت مت زت رت يب نبىب
 . (4) َّ مل يك ىك مك لك  اك ىقيق يف ىف ىثيث

( من الجذر الثَّلثّي )ظ/ه/ر(، الدال في أصل اللغة نتالفعل المزيد )               
ا فهو أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز. من ذلك: ظهر الشيء يظهر ظهورً على " 

ظاهر، إذا انكشف وبرز. ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة، وهو أظهر أوقات النهار 
 ... وأضوؤها. واألصل فيه كله ظهر اإلنسان، وهو خَّلف بطنه، وهو يجمع البروز والقوة

كظهر أمي. وهي كلمة كانوا يقولونها، يريدون والظهار: قول الرجل المرأته: أنت علي 
ال فسائر أعضائها في التحريم  نما اختصوا الظهر لمكان الركوب، وا  بها الفراق. وا 

َفَتَح : )الصرفي مجّرده وباب، وهو من اأَلبنية المزيدة الصحيحة السالمة، (5)"كالظهر
، (8)ثيرة من القرآن الكريم؛ وقد يتعّدى في مواضع ك(7)، الَّلزم في أصل وضعه(6)(َيفنَتحُ 

( ورد بصيغة )َتَتَفاَعلون( المزيد بحرفين: التاء واأللف، ومن دالالت نتوالبناء )

                                                 

 . 687: الفعل في القرآن الكريم  تعديته ولزومه (1)

 . 688ينظر: المصدر نفسه : (2)

 . 37ينظر: شرح مختصر التصريف العّزي : (3)

 ن سورة االحزاب .، م4اآلية:  (4)

 . 3/471: مقاييس اللغة ( 5)
 . 21ينظر: شذا العرف في فن الصرف:  (6)

 . 120: الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه: ينظر (7)

 . 345: المصدر نفسه: ينظر (8)
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هذه الصيغة المزيدة تحّول المتعّدي لمفعولين إلى متعدِّ لمفعول واحد، والمتعّدي لمفعول 
يره مع أنَّ الغير واحد إلى فعل الزم؛ "ألنَّ وضع فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل المتعّلق بغ

َأيًضا َفَعل مع ذلك الفعل، وتفاعل وضعه لنسبته إلى المشتركين فيه من غير قصد إلى 
د فقولنا: )(1)ماتعّلق به" (، ىت نت، ومن معاني تفاعل مجيئه مغنًيا عن المجرَّ

، وقد يكون للمشاركة، وهو حاصل في معنى الفعل:  )تتظاهرون(  . (2)أي: ظهرتُم عليهنَّ
 الثانيالمبحث 

 التراكيب  
والََّّلتي الفعليَّة بتراكيب نحويَّة متعددة فلم ترد جملة  الََّّلئيوردت جملة صلة:          

إاّل فعليَّة في القرآن الكريم، وسنقسمها بحسب  الََّّلئي والََّّلتيالصلة السمي الموصول: 
 -حينئذ   -نحوّي زمنها إلى: جملة فعليَّة ماضية، وجملة فعليَّة مضارعة، ولكل تركيب 

 داللته على وفق ماجاء به نمطه، وهي النحو اآلتي:
-  : تي الفعليَّة فعلها ماض  ئي والَّلَّ  أوَّاًل: جملة صلة الَّلَّ

تي فعليَّة فعلها ماض  في )       ئي والَّلَّ ( ثمانية مواضع قرآنية 8وردت جملة صلة الَّلَّ
 سنحللها تحليًَّل نحوًيا، وهي على النحو اآلتي :

لالتركيب ( 1)          تي(: ]االسم الموصولاألوَّ +  ماض  + جملة صلته : )فعل )الَّلَّ
 ([ .ضمير كم + مفعول بهنفاعل ضمير 

 زث رث  يت ىت نت ٹ ٹ ُّ       

 يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

 . (3)َّاك
 

                                                 

 . 39شرح مختصر التصريف العزّي:  (1)

 . 56ينظر: أبنية األفعال دراسة لغويَّة:  (2)

 ، من سورة النساء .23اآلية:  (3)
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سيقت اآلية الكريمة في بيان المحرمات للزواج بمناسبة ماسبقها بذكر تحريم            
أنزلت اآلية المرضع منزلة  َّ  اك يق ىق ُّ  ، وقوله:(1)مانكح اآلباء

ا والمرضعة مع مً ى المرضعة أُ ا سمَّ لمَّ اأُلم، والراضع ُأختًا؛ ألجل الحرمة والتحريم إذ" 
، ووردت جملة الصلة (2)"ه بذلك على إجراء الرضاع مجرى النسبا، نبَّ الراضع أختً 

از المرسل على اعتبار ماكان من بتركيب الفعل الماضي المتعدِّي؛ ليعطي داللة المج
أن المراد األمهات إذ دفع التوّهم " َّاكُّ  الرضاعة، وقد أفادت صيغة الماضي

، والناظر إلى تداخل التركيب: (3)"لوال قصد إرادة المرضعات لما كان لهذا الوصف جدوى
عواًل الفعل الماضي بالضمير المتصل نون النسوة فاعًَّل، والضمير المتصل أيًضا )كم( مف

به، يجد داللة االحتضان والقرب والتداخل بين المرضع والراضع، وقد عّبر هذا التركيب 
 واهلل أعلم . –بتداخله الفريد بين الفعل وضميريه عن مراد اآلية الكريمة 

تي(: ]االسم الموصولالثانيالتركيب ( 2)          ماض  + جملة صلته : )فعل )الَّلَّ
 ([ .جار ومجرور متعّلق بالفعل المحذوف+ )َن(ل ضمير + فاع محذوف )استَقنَرر(

  مل يك ىك مك لك ٹ ٹ ُّ          

 . (4)َّ مم ام يل ىل

تتمة لما سبق ذكره من المحرمات في الموضع  -تعالى-ماورد في قوله             
، وقد خّصت اآلية الربيبة بخصوصية جملة الصلة الآلتي المحذوفة، التي (5)المذكور آنًفا

                                                 

هـ(، تحقيق عادل 745أبو حيان محمد بن يوسف بن علي األندلسي الغرناطي )تينظر: البحر المحيط،  (1)
 3/579: م1993 -هـ 1،1413بيروت ، ط –أحمد عبد الموجود و علي محمد معوَّض ، دار الكتب العلمية 

الفرقان : أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر  والمبين لما تضمنه من السنة وآي، الجامع ألحكام القرآن، 
 -هـ 1،1427بيروت ، ط –هـ( ، تحقيق عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة 671القرطبي )ت

 . 111/ 5: م 2006

 . 3/579البحر المحيط :  (2)

 . 4/296: م 1984تونس ، )د.ط(، -، الدار التونسية للنشرالتحرير والتنوير،  (3)

 ، من سورة النساء .23اآلية:  (4)

 . 111/ 5ينظر: الجامع ألحكام القرآن :  (5)
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نَّما ورد الحذف؛ لشرط السكن في حجر (1)يرها بفعل ماض  الزم: )استقررَن(يمكن تقد ، واِ 
، أو لكونهن بصدد الحتضانكم لهنَّ  هنَّ التعليل للتحريم، وأنَّ أفاد"  -حينئذ   -زوج األُم، وأنَّه 

وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن، وتمكن حكم الزواج  ،احتضانكم
هن مجرى أوالدكم، كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بدخولكم جرت أوالد

( بالموصول مم ام، كما أفاد حذف جملة الصلة التصاق الوصف )(2)"بناتكم
، وقد ناسب الحذف (3)" األصل فيه إرادة التقييد( مباشرة، إذ الوصف الوارد هو "يل)

 داللة جملة الصلة بالكلّية . 
تي(صول: ]االسم المو الثالثالتركيب ( 3) + فاعل ماض  + جملة صلته : )فعل )الَّلَّ

 ([ .جار ومجرور متعّلق بالفعل+ تُ ضمير 

  مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن ٹ ٹ ُّ                                                       

 جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني

 جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب  مب خب حب
َّ(4) . 

ا سبق ذكره من المحرمات في الموضعين تتمة لم -تعالى -ماورد في قوله          
، وقد وردت جملة الصلة من فعل ماض  الزم، تعّدى بحرف الجر إلى (5)المذكورين آنًفا
) ّنما خّص بهّن في التركيب؛ إلفادة القصر"(6)الضمير )هنَّ على ما يليه غير عائد ، وا 

هنا كناية عن ، والدخول (7)"على ما تقدمه حتى ال يشترط الدخول في أمهات النساء
                                                 

هـ( ، تحقيق علي محمد 616أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري )تينظر: التبيان في إعراب القرآن،  (1)
 . 1/345: البجاوي ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، )د.ط(،)د.ت(

 . 3/580البحر المحيط :  (2)

 . 4/299التحرير والتنوير :  (3)

 ، من سورة النساء .23اآلية:  (4)

 . 111/ 5ينظر: الجامع ألحكام القرآن :  (5)

 . 3/580ينظر: البحر المحيط :  (6)

 . 147/ 3الجامع ألحكام القرآن :  (7)
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في  ، وعملت جملة الصلة بتركيب الفعل الماضي الَّلزم على إفادة التقييد "(1)الجماع
تحريم الربائب بحيث ال تحرم الربيبة إال إذا وقع البناء بأمها، وال يحرمها مجرد العقد على 

األمر  ، ونَّلحظ تداخل التراكيب في اآلية الكريمة، بين التوابع؛ داللة على تعاقد(2)"أمها
 وصعوبته، وحرًصا على توخي الدقة في التحريم لألحكام الشرعيَّة . 

تي(: ]االسم الموصولالرابعالتركيب ( 4)       + فاعل  ماض  + جملة صلته : )فعل )الَّلَّ
 ([ .به + مفعولنضمير 

 مت خت حت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ ٹ ٹ ُّ                                                                                         
 .  (3)َّ مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت

سيقت اآلية الكريمة في معرض الحديث عن قّصة يوسف )عليه السَّلم(،          
، ووردت جملة الصلة مرّكبة من فعل (4)ودخوله السجن، ثم براءته مّما قذف به من تهمة
واحد، وقد أفاد تركيب جملة الصلة اشتراك ماض  مضّعف لمبالغة الحدث متعدٍّ لمفعول 

النسوة كل النسوة بعملية التقطيع وكأّنهنَّ مجموعة من األيدي تتقطع بَّل دراية، وصار 
 ُّ أمر تقطيعهنَّ لأليادي خبًرا مشاًعا، وقد استعمله القرآن بتركيب جملة الصلة بقوله:

 ؛ للكشف عن أمرهاتسهيًَّل دون ذكر امرأة العزيز التي دّبرت المكيدة " َّ جخمخ مح
 نَّ وألَ  ؛ا للعزيزما يصرف الملك عن الكشف رعيً ذكرها مع مكانة زوجها من الملك ربَّ  نَّ ألَ 

 مشهورة بذلك اليوم -عليه السَّلم -حديث المتكأ شاع بين الناس، وأصبحت قضية يوسف
عن  -السَّلم عليه -ها راودت يوسفنَّ النسوة كن شواهد على إقرار امرأة العزيم بَأ نَّ وألَ ... 

نفسه. فَّل جرم كان طلب الكشف عن أولئك النسوة منتهى الحكمة في البحث وغاية 
، وقد ناسب تركيب جملة الصلة داللة اآلية في التعبير عن حادثة (5)"اإليجاز في الخطاب

 عليه السَّلم، من المراودة واإلغواء .–تقطيع األيدي وبراءة يوسف 

                                                 

 . 309ينظر: المفردات في غريب القرآن: (1)

 . 4/299التحرير والتنوير :  (2)

 ، من سورة يوسف .50اآلية :  (3)

 . 9/206ينظر: الجامع ألحكام القرآن :  (4)

 . 12/289التحرير والتنوير :  (5)
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تي(سم الموصول: ]االالخامسالتركيب ( 5)      + ماض  + جملة صلته : )فعل )الَّلَّ
 ([ .به + مفعولتَ فاعل ضمير 

 زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٹ ٹ ُّ                                                                         

 .  (1)َّ  حئ جئ يي ىي ني  مي
، وقد (2)زواج، واألفضل( ماهو األولى من األاآلية الكريمة بياًنا للنبي )سيقت         

، وقد َّري ٰىُّوردت جملة الصلة بتركيب الفعل الماضي المتعّدي قوله: 
اختار اهلل لرسوله األفضل األولى، واستحبه باألطيب أفادت الوصف والتخصيص إذ "

األزكى، كما اختصه بغيرها من الخصائص، وآثره بما سواها من األثر، وذلك أّن تسمية 
ّنما ورد تركيب جملة الصلة من فعل (3)"وأفضل من ترك التسمية المهر في العقد أولى ، وا 

بعيد عن مقتضى إضافة (؛ ألنَّ ذلك "ماض  خَّلًفا لمن قال بإباحة كل النساء للنبي )
"، إذ المراد زوجاته بصيغة المضي "آتيت أجورهنَّ ـ "وعن التعبير ب ،أزواج إلى ضميره

الَّلتي في عصمته، وليس إباحة الزواج لمن آتاها مهرها، فقد استعمل الفعل بداللة زمنه 
 الحقيقي .
تي(: ]االسم الموصولالسادسالتركيب ( 6)          + ماض  + جملة صلته : )فعل )الَّلَّ

 ([ .ظرف+ نَ فاعل ضمير 
 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ ٹ ٹ ُّ                                                                         

  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت

 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس

                                                 

 ، من سورة االحزاب .50اآلية:  (1)

 . 25/176: مفاتيح الغيب ينظر:  (2)

عمر جار عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل : أبو القاسم محمود بن  الكشَّاف (3)
 –هـ( ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوَّض ، مكتبة العبيكان 538اهلل الزمخشري )ت

 . 3/549: م1998 -هـ 1،1418الرياض ، ط
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  لك خك حك جك حقمق مف خف  حف جف مغ
َّ(1) . 

تتمة لما سبق ذكره من البيان والتفضيل في الموضع  -تعالى-ماورد في قوله            
ة من فعل ماض  الزم، على خَّلف اآلية السابقة ، وقد وردت جملة الصل(2)المذكور آنًفا

ّنما وردت جملة الصلة من فعل  َّري ٰىُّلها التي جاءت متعدية، قوله:  ، وا 
الزم إلرادة معنى اللزوم فليس التفضيل هنا للزوجات كما وردت في الموضع المذكور آنًفا 

لة اجتماعية ؛ لمناسبة ذلك ومعنى إتيان المهر لحاالموضع ذلكالتعدية في  تفاستوجب
ا في قوله: (،خاصة بالنبي ) فورد الفعل الزًما؛ للزوم معنى  َّخت حتُّ أمَّ

وكذلك الَّلتي هاجرن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قرائبه الهجرة فحسب، أي: "
كما أفادت جملة الصلة بفعلها الماضي  ،(3)" غير المحارم أفضل من غير المهاجرات معه

 يص، فخّصص المهاجرات دون غيرهنَّ .الَّلزم معنى التخص
ئي(: ]االسم الموصولالسابعالتركيب ( 7)        + ماض  + جملة صلته : )فعل )الَّلَّ

 ([ .مفعول به ضمير الهاء+ نَ فاعل ضمير 
 ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٹ ٹ ُّ                   

 . (4)َّىب نب مب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ  ُّ َّ
إن أوس بن ، ولآلية سبب نزول"(5)آلية الكريمة تفصيًَّل لحكم شرعياسيقت                    

الصامت ظاهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة، فشكت ذلك إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم، 
، ووردت (6)"فقالت: ظاهر مني حين كبر سني، ورق عظمي. فأنزل اهلل تعالى آية الظهار

                                                 

 ، من سورة االحزاب .50اآلية:  (1)

 . 176/ 25ينظر: الجامع ألحكام القرآن :  (2)

 . 550/ 3الكّشاف :  (3)

 لمجادلة  .، من سورة ا2اآلية: (4)

 . 10/121ينظر: البحر المحيط:  (5)

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، تحقيق: كمال بسيوني زغلول، دار الكتب أسباب النزول،  (6)
 . 428: م1991ه = 1411، 1بيروت،ط –العلمية 
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ت داللة المضي الحقيقي، فالوالدة سابقة ألي جملة الصلة من فعل ماض  متعدٍّ، إذ أفاد
حدث يمّر به المرء، كما أفاد تركيب الفعل الماضي المتعّدي وتداخله مع ضميريه التَّلزم 
بين الجنين )المولود( وُأمَّه بطريق الوالدة، ومايتبعها من جهد في اإلرضاع والتربية، 

( إذ يتطّلب الهمز جتالتاء) ( بالهمز دونُّويؤازر ذلك المعنى ورود االسم الموصول)
 –جهًدا في لفظه، وكذلك الوالدة ومايتبعها فناسب هذا التركيب معنى اآلية والمراد منها

 واهلل أعلم .
ئي(: ]االسم الموصولالثامنالتركيب ( 8)        + فعل ماض  + جملة صلته : ))الَّلَّ

 ([ .َن+ جار ومجرور متعّلق بالفعل+ جار ومجرورفاعل ضمير 
 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٹ ٹ ُّ                         

 . (1)َّ  جض
، (2)اآلية الكريمة تفصيًَّل لحكم شرعي يخص الطَّلق بين الزوجينسيقت                    

خَّلد ابن  :اآلية، قال {والمطلقات يتربصن بأنفسهن}نزلت ولآلية سبب نزول فحين " 
فما عدة التي ال تحيض، وعدة التي لم تحض،  النعمان بن قيس األنصاري: يا رسول اهلل،

، ووردت جملة الصلة من فعل ماض  الزم، (3)"فأنزل اهلل تعالى هذه اآلية وعدة الحبلى؟ 
إذ أفادت داللة المضي واللزوم التصاق معنى اليأس وتجذره لدى النساء، لذا التصق 

اليأس دون ريبة اعتدت فإذا بلغت سن بـ)من( وهو تخصيص متعّلق بالفعل الَّلزم، أي: "
، ولّما (5)متعّلق بحال من الفاعل َّخس حس ُّ ، وقوله:  (4)"بثَّلثة أشهر من يومئذ

كان اليأس من المحيض له ضرر، وتأثير نفسي غير محمود على المرأة ورد االسم 
 واهلل أعلم . -( وقد سبق بيان الفرق بينهماجت( بالهمز دون التاء)ُّالموصول )

 

                                                 

 ، من سورة الطَّلق .4اآلية:  (1)

 . 10/199ينظر: البحر المحيط:  (2)

 . 458النزول: أسباب  (3)

 . 28/319التحرير والتنوير:  (4)

 . 28/282ينظر: الجدول في إعراب القرآن:  (5)
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تي الفعليَّة فعلها مضارع:  ثانيًّا: جملة صلة - ئي والالَّ  الالَّ

تي الفعليَّة فعلها مضارع في )       ئي والَّلَّ ( ستة مواضع قرآنية 6وردت جملة صلة الَّلَّ
 سنحللها تحليًَّل نحوًيا، وهي على النحو اآلتي :

ل: ]االسم الموصول (1) تي(التركيب اأَلوَّ + جملة صلته : )فعل مضارع + فاعل )الَّلَّ
 مفعول به+ جار ومجرور متعّلق([ . ضمير ن+

 ىميم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن

 . (1)َّ خي
سيقت اآلية الكريمة في بيان حكم شرعي ُنسخ بآية الزنى، والفاحشة هي: فعل         
، الَّلزم (3)، ووردت جملة الصلة بتركيب الفعل المضارع المتعّدي بلفظه في اآلية(2)الزنى

ي أصل وضعه، ونلحظ أنَّ اأَلصل في الفعل يدل على لزومه للفاعل كونه واحًدا من ف
جملة اأَلفعال الدالة على حركة فواعلها بيد َأنَّه قد يتغيَّر سلوكه فيخرج من هذه الدائرة إلى 
دائرة إلى دائرة اأَلفعال المتعديَّة فيحتاج إلى مفعول يكون بؤرة في التركيب النحوي وهذا 

( ليمّيز هذا اإليتاء ىل( في اآلية فقد وصل إلى المفعول )ملده في الفعل )مانج
من غيره، كما ّدل المضارع على استمرارية الفعل الفاحش، أي : االستمرار في ارتكاب 
الزنى، وأّما التعدّية بنزع الخافض فّدلت على أّن الفاحشة التأتي مالم تهم باإلتيان بها، 

لما نهى المكلف عن فعل هذه المعاصي، فهو تعالى ال يعين أن اهلل تعالى والحقيقة "
، (4)"المكلف على فعلها، بل المكلف كأنه ذهب إليها من عند نفسه، واختارها بمجرد طبعه

أشرب الموصول معنى ، وقد "(5)وبها قرأ ابن عبداهلل بن مسعود )بالفاحشة(، أي: يجئن بها

                                                 

 ، من سورة النساء .15اآلية:  (1)

 . 1/487ينظر: الكّشاف:  (2)

 . 4/463ينظر: الجدول في إعراب القرآن:  (3)

 . 9/528مفاتيح الغيب :  (4)

 . 2/35: م2002ه = 1422، 1دمشق، ط -سعد الدين، دار  ينظر: معجم القراءات القرآنية، (5)
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ة، ويفيد تعليق حصول مضمون جملة الشرط ليفيد شموله كل من اتصف بمضمون الصل
الخبر المنزل منزلة جواب الشرط على حصول مضمون الصلة المنزلة منزلة جملة 
الشرط، فيفيد أن ذلك مستمر االرتباط والتعليل في جميع أزمنة المستقبل التي يتحقق فيها 

ه في ما ال يوجد مثل اأُلسلوبيةفقد حصل في هذه الجملة من الخصوصيات ، معنى الصلة
 ملُّ ، أّما معنى جملة الصلة بتعدية الفعل للمفعول بقوله: (1)"غير الكَّلم المعجز

، والرأي األقرب يعاضده في المعنى (2)أي: يخالطنها، وهي قراءة الجمهور َّىل
الفعل المضارع الدال على االستمرارية، إذ المعنى : النساء الَّلتي دأبَن واعتدَن على 

 ستمرار .إتيان الزنى وارتكابها با
تي(: ]االسم الموصولالثانيالتركيب ( 2)          + جملة صلته : )فعل مضارع + )الَّلَّ

 + مفعول به([ .الواوفاعل ضمير 

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹ ٹ ُّ 

 مي حيخي جي يه ىه مه جه  ين منىن خن حن
 ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي
 . (3)َّمب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ
ّن فصلت اآليات السابقات الصالحات من النساء، سيقت اآلية الكريمة بعد أ           

تشريع في حقوق الرجال وحقوق النساء والمجتمع  فذكر بعدها غير الصالحات، وهو
  ىي، ووردت جملة الصلة بتركيب الفعل المضارع المتعّدي )(4)العائلي

المخاطب بضمير تخافون إما األزواج، فتكون تعدية )خاف( إليه على (؛ إذ" يي
ويجوز أن يكون المخاطب مجموع ...  فَّل تخافوهم :ة الفعل إلى مفعوله، نحوأصل تعدي

                                                 

 . 7/154التحرير والتنوير:  (1)

 . 2/35، ومعجم القراءات القرآنية: 3/195ينظر: البحر المحيط:  (2)

 ، من سورة النساء .34اآلية:  (3)

 . 10/71ينظر: مفاتيح الغيب :  (4)
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، فّدل (1)"من يصلح لهذا العمل من والة األمور واألزواج فيتولى كل فريق ما هو من شأنه
المضارع على االستقبال القريب َأو البعيد وهو ظاهر اليخفى بما يلمح من ِإنزال االسم 

"الموصول منزلة الشرط، وال الخوف عبارة عن حال يحصل في القلب شرط مستقبل؛ ألنَّ
، والنشوز ترّفع المرأة على زوجها بالفعل أو (2)"عند ظن حدوث أمر مكروه في المستقبل

نَّما تعّدى الفعل ألنَّه تضّمن معنى فعل متعدٍّ؛ إذ"  الخوف هنا قيل: معناه اليقين، بالقول، وا 
ما يوجبها وقوع النشوز ال توقعه، واحتج في د ذلك إنَّ بع ذهب في ذلك إلى أن األوامر التي
ّنما استعملت اآلية الكريمة الفعل )تخافون( جملة (3)"جواز وقوع الخوف موقع اليقين ، وا 

للصلة؛ ألنَّ األصل أن تطيع الزوجة زوجها، ال َأن تنشزه، فناسب تركيب جملة الصلة 
 داللة اآلية القرآنية .  

تي(االسم الموصول ]( التركيب الثالث:3)  فعل مضارع ال النافية+ + جملة صلته : ))الَّلَّ
 + مفعول به )ما( اسم موصول[ .(ضمير )هنَّ  + مفعول بهالتاء+ فاعل ضمير 

 مخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت ٹ ٹ ُّ 
  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس
 خك حك جك مق حق مفخف  حف جف مغ جغ مع جع

 . (4)َّ حل جل مك لك
، (5)في بيان حكم شرعي يخص النساء باإلرث والِصداقسيقت اآلية الكريمة        

ووردت جملة الصلة بتركيب الفعل المضارع المتعّدي إلى مفعولين؛ لتضمنه معنى: 
، وّدل النفي الملتصق بالمضارعية الرغبة الكامنة في النفوس في عدم اإلعطاء، (6)أعطى

مفعول األّول ظلم يتامى ودّل تركيب جملة الصلة بتداخل الفعل بضميريه: الفاعل، وال

                                                 

 . 5/43التحرير والتنوير:  (1)

 . 10/71مفاتيح الغيب :  (2)

 . 626-3/625البحر المحيط :  (3)

 ، من سورة النساء .127اآلية:  (4)

 . 11/233ينظر: مفاتيح الغيب:  (5)

 . 5/186ينظر: الجدول في إعراب القرآن:  (6)
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النساء بمسك ماكتب اهلل لهنَّ من حق، ودّل المفعول الثاني الذي جاء اسًما موصواًل أيًضا 
على امتداد رغبتهم وتواصلها بالمماطلة وعدم اإلنفاق، فناسب التركيب داللة اآلية في 

 تصوير الشّح بحق يتامى النساء .  
تي(موصول: ]االسم الالرابعالتركيب ( 4)       فعل ال نافية+ + جملة صلته : ))الَّلَّ

 ([ .به + مفعولالواو+ فاعل ضمير مضارع 

 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٹ ٹ ُّ                                                                        
  نب زبمب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ

 . (1)َّ يب ىب
في بيان حكم شرعي يخّص النساء الَّّلتي اليرغبَن في  سيقت اآلية الكريمة                    

لما أمر تعالى النساء بالتحفظ من الرجال ومن ، فـ"(2)الزواج، وقعدَن عن الحيض والولد
األطفال غير البلغ في األوقات التي هي مظنة كشف عورتهن استثني القواعد من النساء 

فقال والقواعد وهو جمع قاعد من الَّلتي كبرن وقعدن عن الميل إليهن واالفتتان بهن 
، فّدل (4)، ووردت جملة الصلة بتركيب الفعل المضارع المتعّدي(3)"صفات اإلناث

المضارع مع أداة النفي )ال( على امتداد زمن النفي إلى َأقصى مايصل إليه زمن 
فن" االستقبال؛ ِإذ ليس لديهنَّ حاجة بالنكاح؛ لوصولهنَّ سنَّ اليأس؛ ولذا يجب أن يستعف

واهلل سميع لما يقول كل قائل عليم  ،عن وضع الثياب ويتسترن كالشباب أفضل لهن
، والناظر بإنعام يجد أنَّ القواعد (5)"بالمقاصد. وفي ذكر هاتين الصفتين توعد وتحذير

                                                 

 ، من سورة النور .60اآلية:  (1)

 . 3/255ينظر: الكّشاف:  (2)

 . 8/70البحر المحيط:  (3)

 . 4/463 ينظر: الجدول في إعراب القرآن: (4)

 . 8/70البحر المحيط:  (5)
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ِلما في البيان بعد اإِلبهام من تضف إلى وصف يزيد بيانها، كأن يقال: )قواعد البيت(؛ "
 . (1)"مبيَّنتفخيِم َشأنِن ال

ئي(: ]االسم الموصولالخامسالتركيب ( 5)      + مضارع + جملة صلته : )فعل )الَّلَّ
 [ .+ جار ومجرور(الواوفاعل ضمير 

 مت زت رت يب نبىب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٹ ٹ ُّ                                                          
  اك ىقيق يف ىف ىثيث نث مث زث  يترث ىت نت
 . (2)َّ مل يك ىك مك لك

، (3)سيقت اآلية الكريمة في بيان حكم زواج ابنة االبن المتبّنى ومشروعيته         
( بـ)تظاهرون(؛ ألَنَّه تضمَّن  ووردت جملة الصلة بتركيب الفعل المضارع؛ ِإذ تعلَّق )منهنَّ
معنى )تتباعدون(، والتباعد يقتضي حرف جر )من(: تباعد زيٌد من عمرو، واليتقّيد 

، فّدل المضارع على تفشي قضية الِظهار آنذاك، ودّل (4)الَّ بالتضّمن)تظاهر( بـ)من( إ
الفعل الَّلزم على تعّود اأَلزواج فعل الِظهار وممارسته، وكأّنما قد تشّرب به وصار صفة 
له، والمظاهرة عادة جاهلية، كان يطلقها الرجل على زوجته لتأبيد تحريمها، فيقول: أنت 

ّنما اشتقت تخييل للتشبيه المضمر في النفس على  هذه الصيغة فهي" علّي كظهر أمي، وا 
ه زوجه حين يغشاها بالدابة حين يركبها راكبها، وذكر طريقة االستعارة المكنية إذ شبَّ 

، وقد ناسبت جملة الصلة، وقبلها االسم الموصول الذي ورد (5)" الظهر تخييًَّل 
 فظ في اآلية الكريمة .( الموقف المتخّيل من بشاعة الفعل، وخشونة اللمتبالهمز)

                                                 

أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،  (1)
هـ(، تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق،)د.ط(، 756المعروف بالسمين الحلبي )ت

 . 2/114: )د.ت(

 اب .، من سورة االحز 4اآلية:  (2)

 . 1/487ينظر: الكّشاف:  (3)

 . 21/127ينظر: الجدول في إعراب القرآن:  (4)

 . 21/257التحرير والتنوير:  (5)
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ئي(: ]االسم الموصولالسادسالتركيب ( 6)        لم الجازمة+ + جملة صلته : ))الَّلَّ
 ([ .نَ + فاعل ضمير مضارع فعل 

  جفحف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض ٹ ٹ ُّ              

 .(1) َّ لك خك حك جك مق حق مف خف

التفضيل في الموضع تتمة لما سبق ذكره من البيان و  -تعالى-ماورد في قوله             
، وقد وردت جملة الصلة من فعل مضارع الزم، فدّل المضارع مع جازمه (2)المذكور آنًفا

على حال القطع وجزم عدم حيضهنَّ في الماضي، ودلَّ اللزوم على تجّسد معنى قطع 
الحيض للمخصصات في القول، وقد جزم بـ)لم( ليقطع كل أمل في عودة الحيض، ومن 

حكم الشرعي لهذه الحالة، ووردت جملة الصلة بزمن المضارع دليًَّل على رغبة ثمَّ تحديد ال
المرأة دوًما أن ال يتوقف حيضها؛ ألنَّه دليل ديمومتها وُأنوثتها، ولكن جزمه بأداة الجزم 

 واهلل أعلم . –قطع ذلك األمل، وهو المراد في اآلية الكريمة 
 خاتمة البحث ونتائجه:

حث على سوقه نقدِّم وجازة نبـيِّن فيهـا للقـارئ الكـريم مـا توصـل ِإليـه هـذا بعد أن استوى الب     
 البحث من نتائج مستقاة من متنه، ولعلَّ َأبرزها ما يأتي : 

ـــة مســـتقلة، ســـوى بعـــض  -1 تـــي( بدراســـات صـــرفية نحويَّ ئـــي( و)الَّلَّ لـــم تحـــَظ جملـــة صـــلة )الَّلَّ
ل المخـتص بـالمفرد المـذّكر والمفــردة الدراسـات النحويـة المنعقـدة فـي دائـرة جملــة الصـلة الموصـو 

 المؤنثة .

تــي(اقتصــرت جملــة صــلة  -2 ئــي( و)الَّلَّ علــى الجمــل الفعليَّــة دون االســميَّة؛ فكلُّهــا أحكــام  )الَّلَّ
ـــى العكـــس مـــن الجمـــل  شـــرعية، والجملـــة الفعليـــة تناســـب حركتهـــا ســـياق اآليـــات الكريمـــات، عل

 االسميَّة الدالة على الثبوت .
تــي( جمــاع النحـاة فــي عــّد يـذهب البحــث مــذهب إ -3 ئــي( و)الَّلَّ جملــة تنــدرج جملــة صـلة )الَّلَّ

 تحت مظلة الجمل التي ال محل لها من اإِلعراب لعدم وقوعها موقع المفرد.

                                                 

 ، من سورة الطَّلق .4اآلية:  (1)

 . 176/ 25ينظر: الجامع ألحكام القرآن :  (2)
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ـــة صـــلة  -4 ـــى وقـــوع جمل ـــا اإلحصـــاء واالســـتقراء القرآنـــي عل تـــي( دلَّن ئـــي( و)الَّلَّ  14فـــي ))الَّلَّ
ى جملة الصلة، مخالًفا بذلك جمل الصـلة موضعًا(، لم يضّم أي موضع منها جملة معطوفة عل

 )الَّتي( . والمفردة المؤنثة )الَّذي(بالمفرد المذّكرالمختصة 

تـــي( ظهـــر لنـــا نـــدرة مجـــيء جملـــة صـــلة  -5 ئـــي( و)الَّلَّ المتصـــدرة بالفعـــل المبنـــي للمفعـــول )الَّلَّ
الفاعــل  )الماضـي والمضــارع( ِإذا مـا قــيس بجملــة الصـلة المتصــدرة بالفعــل المبنـي للمعلــوم؛ ألنَّ 

تـــي(عـــادة فـــي مواضـــع جملـــة صـــلة  ئـــي( و)الَّلَّ ينبغـــي ظهـــوره؛ ِإذ وردت فـــي بيـــان َأحكـــام  )الَّلَّ
 والحمد هلل َأواًل وآخًرا ...  ...  شرعية كما ذكرنا آنًفا

 
The Relative Clause of laa’a and laati in the Holy Qur’an 

: A  Study in buildings and structures- 

 Shaiban Adeeb Ramdaan

 

Abstract 

    In Arabic, the whole sentence did not receive a comprehensive, 

and independent study that deals with studying its buildings and 

structures, except for a few Qur’anic studies, so the research 

focused on the structures of the related sentence related to: ( ئيالَّل  ) 

and ( تيالَّل  ) and their structures, especially that they were not singled 

out by an independent study. Although the viewer of the sentence of 

the connected link will find it as a syntactically linguistic structure, 

integral grammatical structure, containing the network of minimum 

functions in terms of attribution, and this is what obligated us to 

study its structures and grammatical structures. 
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