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ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل أو صورة من دون إذن
مكتوب
من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:
 .0ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه.
 .3حيق جلامعة املدينة العاملية مباليزيا اإلفادة من هذا البحث بشىت الوسائل وذلك ألغراض
تعليمية ،وليس ألغراض جتارية أو تسويقية.
 .2حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور إذا
طلبتها مكتبات اجلامعات ،ومراكز البحوث األخرى.
أ ّكد هذا اإلقرار:عبداهلل سليمان قدوس
....................... ........................
التوقيع التاريخ
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ملخص البحث
يسعى هذا البحث إىل دراسة "المفاعيل في سورة الكهف (دراسة نحوية داللية)" .املفاعيل
اخلمسة :املفعول به ،املفعول املطلق (يسمى باملصدر) ،املفعول ألجله (يسمى أيضا باملفعول
له) ،املفعول فيه (يسمى أيضا بالظرف) ،واملفعول معه .واعتمد الباحث يف هذه الدراسة على
املنهج الوصفي و التحليلي ملعاجلة املوضوع.لقد مشل هذا البحث مق ّدمة ،وفصالً متهيديًا،
وثالثة فصول .فالفصل التّميهدي عبارة عن مفهوم العامل من حيث املعىن اللّغوي
واالصطالحي وأقسامه ،وارتباط العامل باملعمول ،واحلديث عن مفهوم الداللة وعناصرها يف
اللغة العربية .وكذلك حيتوي على التعريف بسورة الكهفّ .أما الفصل األول :فقد تناول
احلديث فيه عن تعريف املفاعيل ،وأنواعها ،وأحكامها ،وآراء النحاة يف العوامل املؤثِّرة فيها.
ويعتين الفصل الثاين بدراسة تلكم املفاعيل اخلمسة دراسةً حنويةً دالليةً ،وعواملها يف سورة
خصصها لنتائج
الكهف .وبعد ذلك توصل الباحث إىل الفصل األخري وهو اخلامتة اليت ّ
توصل إليها الباحث هي :أ ّن املفاعيل اليت وردت يف
وتوصيات البحث .ومن النتائج اليت ّ
القرآن الكرمي ميكن إمجاهلا يف :املفعول به ،ومفعول املطلق ومفعول ألجله ،ومفعول معه
ورودا .وميكن القول
ومفعول فيه .ويالحظ أن عدد املفاعيل يف سورة الكهف بلغ 293مرة ً
بأنك ال تكاد ترى آيةً يف سورة الكهف إال تضمنت مفعوالً من تلك املفاعيل اخلمسة على
األقل ،إال تسع آيات ،فهي اآلية  ،9واآلية ،32واآلية ،34واآلية  ،43واآلية ،44واآلية
ّ
،34واآلية ،01واآلية ،00واآلية  .014وفيما يبدو أن املفعول به الصريح ورد حوايل 333مرة،
مع أ ّن املفعول به غري الصريح ورد مبعدل  03مرةً ،واستعمل املفعول املطلق مل ّدة مخس مر ٍ
ات،
وسيق ما ينوب عنه ملدة ست مرات .وجاء املفعول ألجله ثالث مرات ،واملفعول معه مرًة
واحد ًة ،واملفعول فيه بنوعيه :أ -ظرف الزمان  23مرةً .ب -ظرف املكان  00مرًة .ويبدو يف

السورة من املفاعيل األخرى.
هذه ال ّدراسة أ ّن املفعول به كان أكثر ً
ورودا واستعماالً يف آيات ّ

وبنسبة على ذلك ،أن العوامل اليت وردت وعملت يف مفاعيلها يف سورة الكهف تنحصر يف الفعل املاضي
والفعل املضارع وفعل األمر .ومن أغلب املعاين الداللية للمفاعيل يف سورة الكهف هي داللة الزمن
الزمن املستقبل ،و زمن احلال.
املاضي ،وداللة ّ
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ABSTRACT
The researcher aims at study of the five passive voices or objects commonly known in
Arabic Language, as it features in Chapter 18 of the holy Qur’an, that is Suratul-Kahf
(the Cave), namely; the direct object, unrestricted object (verbal noun), causative object,
adverbial object (adverb) and related object. It is worthy of mentioning here that the
researcher uses descriptive and analytical methodology in this study for easy
understanding. This work of research consists of introduction and three chapters. In the
introduction, the researcher explained the concept of active voice (Mafaa’iil) in term of
its literal and traditional meaning and its divisions according to the Arabs usage, the
correlation between the passive and active voice, its meaning, concepts and components
in Arabic language, as well as the definition of the Chapter of the Cave.
In the first chapter, the researcher defined the passive voice, its types, rules, and the
views of scholars of grammar on its active voices. In chapter two, he shed light on the
study of passive and active voices. At the last chapter which saddled with conclusion,
he arrived at a certain findings and recommendations. Among the findings, the
researcher discovered that the objects commonly used in the glorious Qur’an can be
summarized as: the direct object, unrestricted object (verbal noun), causative object,
adverbial object (adverb) and also the whole number of passive voices in the Chapter of
the Cave (Kahf) are 397 except 9 verses such as verses 9, 43, 46, 54, 65, 75, 80, 81, and
105. While the clear ordinary object are 224, the unclear objects are 12, the unrestricted
objects 5, subjects of the passive are 6, causative objects are 3, relative object is 1,
adverbial objects – (a) adverb of time are 35 and (b) adverb of place are 11. Lastly, this
study finds that the direct objects are majorly used in this chapter than other passive
voices objects. And in addition, it was discovered that the direct factors on the objects
are majorly three which are past, present continuous and command verbs.
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الشكر والتقدير
احلمدهلل على نعمته الىت الحتصى ،مث الصالة والسالم على خري خلقه املصطفى وعلى آله وصحبه أهل
الصفا ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الينفع مال والبنون ،إال من أتى اهلل بقلب سليم.
وبعد/
فأتوجه بالشكر أوال إىل اهلل سبحانه وتعاىل الذي خلقين ورزقىن وتوىل أمري منذ مل أكن شيئاً مذكوراً مث
هداين إىل صراط مستقيم.
ش ِدي ٌد﴾( ،)1ألجل هذا
كما قال اهلل تعاىل﴿:لَئِن َش َك ْرتُ ْم ألَ ِزي َدنَّ ُك ْم َولَئِن َك َف ْرتُ ْم إِ َّن َع َذابِي لَ َ
أشكر جلامعة املدينة العاملية والقائمني عليها ،وأخص بالذكر مديرها والقائمني عليها وعلى رأسهم
األستاذ الدكتور حممد بن خليفة التميمي -حفظه اهلل-ورعاه.
وعلى وجه األخص أسدي شكري اخلالص إىل مشريف اجلليل سعادة األستاذ املشارك ال ّدكتور
داود عبدالقـادر إيليغا ،رئيس قسم اللّغة العربيّة بكليّة اللّغات يف هذه اجلامعة املباركة ،الذي أنفق نفسه
إجناز هذا العمل وتقومياته لبعض العثرات واألخطاء اليت قلت أن يسلم الباحث منها ،وأسأل اهلل سبحانه
يعمره خدمة لإلسالم آمني.
أن جيعل هذا العمل يف صاحل أعماله ،وأن ّ
وأشرع لواء شكري إىل عمادة الدراسات العليا ابتداء بعميدها الدكتور دوكوري ماسريي ،ومجيع موظيفها
ومنتسبيها ،وسعادة عميد الكلية ال ّدكتور عبد اهلل البسيوين ،وباقيهم ،فاهلل جيزيهم ع ّـين خري جزاء.
عبدالسالم آمني اهلل أتوطليطو،
وما زال شكري موصوالً إىل األستاذ كمال الدين بللو ،واألستاذ
ّ

واألستاذ عبد الغين سلمان ،ويصل شكري إىل اإلخوة حممد غايل حممد األول القورووي ،وسعداهلل عبداهلل
القورووي الذين ساعدوين على إجناز هذا العمل املتواضع ،وأدعو اهلل لنا العودة إىل أهلينا ساملني غامنني
آمني.

( )1سورة إبراهيم:اآلية.0:
9

و أمد يد شكري كذلك إىل كل من له علي فضل أو حق جزاهم اهلل خرياً مجيعاً.

اإلهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
أهدى هذا البحث املتوضع إىل والدي العزيز الذي بذل كل جمهوداته على دراسيت (الشيخ
اخلليفة عبداهلل القدوسي القورووي).
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المق ّدمة:
رب العاملني ،والصالة والسالم على خري األنام حممد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه
احلمد هلل ّ
ومن تبعهم باهلدى إىل يوم الدين .وبعد؛

يتطور
اهتم الباحثون منذ أقدم العصور باللغة؛ ّ
ألنا من أبرز الظواهر اإلنسانية اليت اها ّ
ّ
الفكر اإلنساين ،وقد وسعت احلضارة اإلنسانية عرب رحلتها العلمية ومن خالل نظرياهتا
املختلفة إىل إجياد تفسري هلذه الظاهرة منذ القدم .وقد حظيت الدراسات اللغوية ألمهيتها
ومكانتها باهتمام واسع من قبل اللغويّني وغريهم؛ وحبثوا عن نشأهتا وطبيعتها ،فظهرت نتيجة

تفسر مفهومها ونشأهتا واكتسااها وتعلّمها.
لذلك نظريات كثرية ّ

ومما الجدال فيه أ ّن اللغة العربية نشأت يف أحضان اجلزيرة العربية نقيةً خالصةً ،وكان
العرب قبل اإلسالم يتح ّدثون بالعربية الفصحى وال حيتاجون إىل إعمال فكر ورواية وال تتعثّر
ألسنتهم ،وبدأ ظهور اللحن يف أول األمر يسرياً ،مث أخذ نتيجة الختالط العرب باألعاجم
مبرور الزمن ،ومن ذلك عىن علماء اللغة ببيان ما يلحن فيه الناس كي جيتنبوه ويعودوا إىل
السداد والصواب ،ووضعوا علم النحو ألداء نصوص القرآن الكرمي أداءً سليماً ،ولفهمه إىل
أبعد حدود السالمة والفصاحة خوفاً من شيوع األحلان على األلسن .ومن أثر ذلك ،يريد
الباحث أن يبحث عن الرتاكيب املتعلّقة بعلم النحو خاصة املفاعيل وعواملها يف سورة
الكهف .ويقوم الباحث بدارسة املفاعيل دراسة حنوية داللية من خالل هذه السورة.
سمى
إ ّن املفاعيل مجع لكلمة املفعول ،وأقسامها مخسة :املفعول به ،واملفعول املطلق (يُ َّ

سمى أيضاً بظرف)،
سمى أيضاً باملفعول ألجله) ،واملفعول فيه (يُ َّ
أيضاً مبصدر) ،واملفعول له (يُ َّ
واملفعول معه .املفاعيل هي من الفضلة يف اجلملة ،و تأتى الفضلة دائما تتمةً ملعىن اجلملة.
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مشكلة البحث:
تكمن مشكلة هذا البحث يف أنّاملفاعيل من املواضيع النحوية املهمة ،وما من مؤلف
تطرق إليها مجيعا أو إىل بعضها ،مع استشهاد باألدلة املختلفة من
حنوي شامل إالّ وقد ّ
الرصد ودراسة
السنة وغريمها ،غري أن الباحث مل يعثر على مؤلف يتناوهلا من حيث ّ
الكتاب و ّ
ورودها يف القرآن الكرمي مع عواملها مع دراسة جوانبها الداللية ،وهذه املهام اليت يسعى إليها

الباحث أن يتصدى هلا ،استزاداً يف العلم ،وإفادة لزمالئه الطلبة والباحثني.
أسئلة البحث:
تتمثل أسئلة البحث يف النقاط التالية :
-0

ما أنواع املفاعيل يف القرآن الكرمي ؟

-3

ما اآليات اليت وردت فيها املفاعيل وعواملها يف سورة الكهف؟

-2

ما أنواع املفاعيل اليت وردت يف سورة الكهف ؟

-3

ما عوامالملفاعيل اليت وردت يف سورة الكهف ؟

-4

ما املعاين ال ّداللية للمفاعيل وعواملها اليت وردت يف سورةالكهف ؟

األهداف:
يأيت هذا البحث لتحقيق األهداف اآلتية:
-0

التّعريف بأنواع املفاعيل يف القرآن الكرمي.

-3

حتديد اآليات اليت فيها املفاعيل يف سورة الكهف .

-2

استخراج أنواع املفاعيل اليت وردت يف سورة الكهف .

-3

حتديد العامل يف املفاعيل اليت وردت يف سورة الكهف.
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-4

دراسة معاين الداللية للمفاعيل وعواملها اليت وردت يف سورة الكهف .

حدود البحث:
يقتصر هذا البحث على دراسة أنواع املفاعيل وعواملها يف سورة الكهف وما يتعلّق اها من
التعريف .وهذه املفاعيل هي مفعول به ،مفعول فيه ،مفعول مطلق ،مفعول ألجله ،مفعول
معه ،وما يتعلق اها من عواملها ،وأحكامها.
منهج البحث:
يعتمد الباحث يف هذا البحث على املنهج الوصفي والتحليلي ،حيث يقف الباحث على
مجيع املفاعيل بالدراسة والتحليل مستشهدا يف ذلك بفصيح الكالم العريب شعراً أو نثراً،
أهم املصادر يف املوضوع كاملعاجم اللغوية ،وبعض كتب التفاسري اليت اهتم
ومعتمداً على ّ
العلماء بالقضايا اللغوية يف استخراج معاين املفاعيل يف القرآن الكرمي.
الدرسات السابقة:
من املعلوم أ ّن البحوث العلمية اجلامعية قد أجريت منذ زمن طويل يف اجلامعات ،ولذلك،
السابقة املتعلّقة اهذا املوضوع ،إال أن هناك
حاول الباحث أن يطّلع على بعض البحوث ّ
السابقة كما
دراسات كثرية حول املفاعيل لكنّها ال تطبق على سورة الكهف،وهذه ال ّدر اسات ّ

يأيت:

احلج :دراسة حتليلية حنوية،
 -0الدراسة األولى بعنوان  :األمساء الظاهرة املنصوبة يف سورة ّ
للباحث حنيف معصوم ،فهو حبث مق ّدم إىل كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية
احلكومية يوجياكرتا لتكميل بعض الشروط للحصول على الدرجة العالية يف علم اللغة العربية
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تطرق الباحث إىل باب منصوبات األمساء وأنواعها وإعرااها وصيغتها ودورها يف
وآدااها .وفيه ّ

احلج.
إعطاء املعىن يف سورة ّ

ولكن البحث احلايل خيتلف عنه من حيث أنه يسعى إىل أن يوضح املفاعيل وعواملها يف
سورة الكهف .وهذه هي النقطة الفاصلة بني البحث احلايل والبحث السابق.
 -3الدراسة الثانية بعنوان :املفاعيل يف سورة الفرقان( :دراسة وصفية حتليلية حنوية) لبهيّة
كتبته للحصول على درجة سرجانا ) (SIيف شعبة اللغة العربية وآدااها كلية العلوم اإلنسانية
والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج .تناولت الباحثة يف الباب الثاين تعريف املفاعيل،
وأقسامها ،وأحكامها.
وهناك وجه خالف بينه وبني هذا البحث يف البحث السابق إذ إنا تناولت دراسة املفاعيل يف
سورة الفرقان فقط ومل تتناول عن دراسة املفاعيل وعواملها يف سورة الكهف .و البحث احلال
يعمل على استخراج املفاعيل وعواملها :دراسة حنوية داللية يف سورة الكهف .
 -2الدراسة الثالثة بعنوان :سورة اإلسراء :دراسة حنوية داللية ،جملدي مغزوز أمحد حسني،
وهي رسالة مق ّدمة إىل جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطني ،كلية الدراسات العليا ،لنيل
درجة املاجستري يف اللغة العربية وآدااها ،عام 3113م .وقد قسم البحث إىل قسمني-0 :
الدراسة النحوية  3الدراسة الداللية.
وقد تطرق الباحث يف الدراسة النحوية إىل اجلملة اخلربية وأمناطها ،واجلملة اإلنشائية وأمناطها
يف سورة اإلسراء.
وتناول يف الدراسة الداللية داللة الزمن يف األفعال الصرفية والسياقية وتطبيقها على سورة
اإلسراء ،وداللة احلذف يف السياق وتطبيقها على هذه السورة ،وداللة التقدمي والتأخري يف
السياق وتطبيقها على سورة اإلسراء.
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ومن املالحظ أ ّن الباحث مل يوجه عنايته إىل دراسة املفاعيل  ،بل اكتفى بدراسة حنوية داللية.
ولذا ،فإ ّن البحث احلايل خيتلف متاماً عن البحث السابق ،من حيث أ ّن هذا الباحث يتناول
املفاعيل وعواملها يف القرآن الكرمي :دراسة حنوية داللية واختذ سورة الكهف منوذجاً لدراسته
املتواضعة هذه.
-4الدراسة الرابعة بعنوان  :التقييد باملفعوالت يف القرآن الكرمي لياسني عبداهلل نصيف.
وهي رسالة مق ّدمة إىل كلية اآلداب يف اجلامعة املستنصرية وهي تكملة ملتطلّبات نيل درجة
الدكتوراه يف فلسفة اللغة العربية وآدااها يف عام 3114م .فقد تناول الباحث دراسة هذه
املفعوالت مهتماً بإجراء املوازنة العلمية بني جهود النحويني وجهود البالغيني يف فلسفة
استعمال املفعوالت ،وعرض -أوالً -آراء النحويني ودراستهم يف تشخيصها وأمهيتها الداللية
متس
والتعبريية والرتكيبية يف ّ
النص القرآين ،مث ذكر آراء البالغيني مركزاً على املسائل البالغية اليت ّ
جانب أساليب اإلعجاز القرآين يف دراسة املفعوالت ،والسيما يف اآليات املتماثلة هلا ومدى
موضحاً فيها
النص القرآين ّ
النص البالغي ،واختالف مستويات اخلطاب يف ّ
أمهيتها يف بناء ّ
مواضع التأثّر والتأثري بني النحاة والبالغيني؛ أل ّن كثرياً من املباحث البالغية قد اعتمدت يف
تأصيل أسسها على املباحث النحوية املتق ّدمة عليها.
ومع هذا وذاك ،يتبني وجه االختالف بينه وبني البحث احلايل يف أ ّن هذا الباحث أراد
يتعمق أكثر برتكيز على جمال الدراسة يف سورة الكهف بدالً من القرآن بأكمله ،وهلذا
أن ّ
يتناول بدراسة املفاعيل يف سورة الكهف دراسة حنوية داللية.
 -5الدراسة الخامسة بعنوان :سورة النور :دراسة حتليلية حنوية ،لعلي حممد النورى .وهي
رسالة مق ّدمة إىل اململكة العربية السعودية ،وزارة التعليم العايل ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة،
كلية اللغة العربية وآدااها ،لنيل درجة املاجسرت يف النحو والصرف ،يف عام 0904م .وقد
خصص الباحث الباب الثاين ملناقشة أدوات املعاين يف سورة النور ،ومع ذلك التفت إىل دراسة
ّ
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األدوات ،والكشف إحصائياً عن تلك األدوات وما جرى جمراها من األمساء واألفعال
والظروف .ودخل الباحث يف استعمال أداة األفعال الناقصة ،وأفعال املقاربة ،وأفعال املدح
والذم ،وأفعال القلوب وبعض الظروف واألمساء .إضافة إىل ذلك أن الباحث ذكر يف الباب
وخصصه لدراسة الرتاكيب مبا يشمل من مباحثهاً اختصاص األدوات وأثرها يف
الثالث
ّ
الرتاكيب ،وخصص مدخالً كذلك ،إىل تصنيف اجلمل يف السورة مث تصنيفات اجلمل والنماذج
املتماثلة يف متطلّبات االسم ومقتضيات الفعل.
وقد ركز هذا البحث على دراسة سورة النور وحتليلها حتليالً حنوياً ،وأما البحث احلايل خيتلف
عنه من حيث إ ّن الباحث يهتم بدراسة املفاعيل يف سورة الكهف دراسة حنويةداللية.
 -4الدراسة السادسة بعنوان :أقسام األفعال باعتبار زمانا وأحواهلا يف سورة امللك :دراسة
حتليلية حنوية ،ملفتاح اخلري هذا حبث مقدم للحصول على درجة سرجاناً (  )S Iيف شعبة اللغة
العربية وآدااها يف كلية العلوم اإلنسانية والثقافة ،اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج .وقد قام
الباحث بكشف مواضع األفعال مع أحكامها وأحوال إعرااها وبنائها ،وعددها يف سورة امللك،
و استخراج أنواع األفعال املستعملة يف سورة امللك .فيختلف هذا البحث عن البحث احلايل
يتطرق إىل املفاعيل دراسة حنوية داللية يف سورة الكهف على أنه
من حيث إ ّن هذا الباحث ّ
هذا البحث الراهن يكون يف سورة الكهف ،وذاك يف سورة امللك.
 -7الدراسة السابعة بعنوان :سورة مرمي :دراسة لغوية لسيّد إبراهيم سيد ناصر .وهي رسالة

مق ّدمة إىل اململكة العربية السعودية ،وزارة التعليم العايل جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،كلية
اللغة العربية وآداها ،وهي رسالة مق ّدمة لنيل درجة املاجسرت يف النحو والصرف ،يف عام
قسم رسالته إىل فصلني رئيسني :األول
 .0909تناول الباحث سورة مرمي دراسة لغوية حيث ّ

يف اجلوانب الصرفية ،والثاين يف اجلوانب النحوية ،وهي عبارة عن دراسة األدوات واجلمل
تطرق الباحث إىل مجيع الظواهر اللغوية تفصيلياً ،حنو:األفعال
وبعض أجزاء اجلمل .وقد ّ
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وأقسامها وأحواهلا ،واألمساء بأنواعها وأحواهلا ،وكذلك احلروف واألدوات الواردة يف السورة،
واجلمل وأنواعها.
وختتلف هذه الدراسة السابقة عن الدراسة احلالية يف أن هذا الباحث يتناول موضوع
مفاعيل يف سورة الكهف دراسة حنوية داللية بدون التطرق إىل غريها من األدوات املدروسة يف
البحث السابق.
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فصل تمهيدى
 -2العامل والمعمول في النحو العربي
 -1الداللة في اللغة العربية.
 -3التعريف بسورة الكهف.
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فصل :تمهيدى
لقد سبق بيان أساسيات هذه ال ّدراسة ،من حيث مشكلتها ،وأسئلتها ،وأهدافها،
السابقة.
وحدودها،ومنهجها مثّ بعد ذلك ال ّدراسات ّ
وأما هذا الفصل فيحتوي على ثالثة مباحث منها :العامل واملعمول يف النحو
العريب،الداللة يف اللغة العربية ،و التّعريف بسورة الكهف.

األول :مفهوم العامل والمعمول في النحو العربي.
المبحث ّ
العامل يف اللغة :جاء على وزن اسم لفاعل من العمل ،والعمل معناه ":املهنة والفعل"(،)1
عمل الشيء يف الشيء مبعىن أحدث نوعاً من اإلعراب( ،)2وذكر
وذكر الفريوزآبادي أ ّن قوهلمَ :

قل(.)3
األزهري أ ّن العامل يف اللغة من يعمل على الدوام ،وإن ّ
معنى العامل في اصطالح النحاة:

يتقوم املعىن املقتضي لإلعراب ،واملعىن املقتضي لإلعراب ثالثة :الفاعلية
العامل" :مابه ّ
واملفعولية واإلضافة ،فالفاعلية تقتضي الرفع واملفعولية تقتضي النصب واإلضافة تقتضي
اجلر"( ،)4وقيل :العامل" :ما أثر يف آخر الكلمة أثراً له تعلّق باملعىن الرتكييب"(.)1
( )1ابن منظور،لسان العرب،ط( ،0دار صادر ،بريوت ،ج ،)00ص ،334:مادة( :عمل).

( )2الفريوزآبادى ،القاموس المحيط( ،دار الفكر ،بريوت عام 0304ه)ـ ،باب الالم وفصل العني ،م ،4ص.33:

( )3األزهري ،الشيخ خالد اجلرجاوي ،شرح العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية ،ط،0م( ،دار املعارف–
مبصر ،)0902 ،ص.030:

( )4ابن احلاجب الرضي حممد بن احلسن األسرتاباذي ،شرح الكافية( ،ط ،0عام  ،دار الكتب العلمية بريوت،
لبنان0309،هـ) ،ج ،0ص.43:
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أقسام العامل:
قسم نني:عامل لفظي ،وعامل معنوي.
قسم النحاة العامل إىل َ
ّ
أ -العوامل اللفظية:هي ماتعرف باجلنان ،وتلفظ باللسان ،حنو( :من) و(إىل) يف قولك:
سرت من البصر إىل الكوفة(.)2
ب -العوامل المعنوية:هي ما تعرف باجلنان ،والتتل ّفظ باللسان ،كاالبتداء ورافع الفعل
املضارع(.)3

ارتباط العامل بالمعمول
ُمتثل العالقة بني العامل ومعموله جانباً مهما من املنهج الذي سار عليه النحاة يف
حتليل الرتكيب وتفسريها ،فصورة العالقة بينهما متثل الوظائف النحوية ،أل ّن مفهوم "العمل"
أساساً ،معناه أ ّن كلّوظيفة حنوية حت ّقق كعنصرين يعمل أحدمها يف اآلخر ،أال تراهم يقولون:
مسند ومسندإليه ،ومضاف ومضاف إليه ،وناصب ومنصوب ،وجازم وجمزوم(.)4

ومل يقتصر النحاة على الضوابط اليت تربط العامل مبعموالته بوساطة الوظائف النحوية،
ترصد حركة العناصر يف الرتكيب وحتكم عليها من
بل جاوزوا ذلك إىل ضوابط وموجهات ُ
كل من العامل واملعمول
حيث ّ
الصحة واالستقامة ،وتتمثّل ذلك املوجهات والضوابط مبا يف ّ
من معان :صرفية ،وداللية ،وأبعاد اجتماعية أحياناً ،فتفاعل تلك املعاين مع الوظيفة النحوية
( )1الدماميين ،الشيخ حممد بدر الدين بن أيب بكر بن عمر ،تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ،ط)0902( ،0م،
ج ،0ص.032:
( )2األزهري ،الشيخ خالد اجلرجاوي ،شرح العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية لجرجاني ،ط( ،0دار
املعارف ،مصر0902،م) ،ص.03:
( )3املرجع السابق ،ص.03:

( )4السيد ،عبد احلميد مصطفى ،نظرية العامل في النحو العربي ودراسة التركيب ،د ط ،و ت ،ص.44 :
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ألهم شرط
كل واحد منهما ،فينتج عن ذلك تركيبات خمتلفة ميكن تصنيفها وفقاً ّ
اليت ميثّلها ّ
صحة املعىن واستقامته إىل:
حيكم هذه على العالقة ،وهو ّ
 -0تراكيب صحيحة
تتوافق يف هذا الضرب من الرتاكيب داللة العامل واملعمول ،ليصبح تسلّط العامل على معموله
أو توجهة إليه دون تأويل ،ومعىن تسلطه مباشرته املعمول ومتكنه منه متكناً حيدث معىن مناسباً
وضبطاً معيناً.ويأيت ذلك حني يستجيب املعمول للدخول يف عالقة حنوية سياقة مع العامل،
يتوجه إليهما العامل (أكرم)
ففي حنو" :أكرم ز ُ
وجد أ ّن العنصرين( :زيد) و (خالداً) ّ
يد خالداً".تُ َ
حمدثاً عالقة اإلسناد مع األول ورفعه على الفاعلية ،وعالقة التعدية مع الثاين ونصبه على
كييب
املفعولية ،وله مزية اجلمع بينهما ،بدليل أنه إذا سقطت عالقته اهما فَـ َقدا وجودمها الرت ّ
الداليل ،إذ ال معىن لقولنا :زي ٌد خالدا ،دون (أكرم)(.)1
و ّ
والتوافق الداليل بني العامل ومعموله ،يف هذا الضرب من الرتاكيب ،يتح ّقق من جانبني :توافق
يصح أن يكون منه إكرام ،و(خالداً)
الوظيفة النحوية مع الكلمة ّ
املعربة عنها ،فَـ(زيد) الفاعل ّ
يصح أن يقع عليه اإلكرام ،وتوافق عناصر الرتكيب داللياً ،إذ يتح ّقق التواؤم بني (زيد)
املفعول ّ

ِ
مكرم .وعلى هذا جرت الرتاكيب الصحيحة حنوياً
و (خالد) ،أل ّن األول مكرم والثاين َ
ودالليّاً(.)2
 -3تراكيب مرفوضة
وفيها تتعارض داللة العامل مع معموله ،إذ اليصح تسلُّطه عليه ،فتوصف اجلملة بأنا منحرفة
أو غري أصولية ،ملخالفة بعض عناصرها أصول الوظيفة النحوية بأبعادها الداللية والصرفية
ِ
املختص أو احملدود ،كالبيت وحنوه،
ت البيت.أل ّن اسم املكان
يصح أن نقول:من ُ
ّ
والرتكيبية ،فال ّ
( )0السيد ،عبد احلميد مصطفى ،نظرية العامل في النحو العربي ودراسة التركيب ،د ط ،و ت ،ص.44 :
( )3املرجع السابق ،ص.44 :
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منت يف البيت .كما الجيوز أن نقول":قام ِهن ُد"،
اليصح تعدي الفعل إليه ،ولذا يلزم أن تقولُ :
ّ
هند ،فتتوافق داللة العامل مع معموله(.)1
أل ّن تأنيث (هند) حقيقي ،فلزم أن يُ َ
قال :قامت ُ
 -2تراكيب مؤولة
وهذا الضرب من الرتاكيب تقوم عليه معظم حتليالت النحاة املستمدة من نظرية العامل جبميع
صورها وضوابطها وقواعدها وأصوهلا ،فالعالقة بني العامل واملعمول منضبطة أوال بصحة املعىن،
يؤدي إىل عالقة حنوية مرفوضة .وما التأويل ،بظواهره املختلفةكالتقدير،
وفقدان هذا الشرط ّ
والتضمني ،واحلمل على املعىن ،والتعليق ،واإللغاء ...وغريها من الظواهر ،إال وسيلة جلأ إليها
النحاة جلعل الدالالت املتعارضة يف الصورة السطحية لنظم العناصر يف اجلملة الىت تتوافق،
فيزول اإلشكال الناتج عن مثل هذه الصورة املرفوضة أو املتناقضة.
وضح ما قدمنا ،وتُبني العالقة بني العامل
وحيسن بنا أن نعرض بعض األمثلة اليت تُ ّ
بالشك -عالقة وثيقة ،حبكم أ ّن الثاين نتاج القواعد اليت بين عليها األول،
واملعمول ،وهي -
ّ
وإن كان يف الثاين اعتبار خلصوصية الرتكيب وعالقة بالسياق الداخلي واخلارجي اللذين يؤثّران
يف توجيه اإلعراب:
 -0قوله تعاىل﴿:فَأ ََماتَهُ اللّهُ ِمئَةَ َع ٍام ُمثَّ بَـ َعثَهُ﴾ (..)2ظاهر اللفظ جيعل انتصاب (مائةَ) بـ ـ ـ ـ ـ
(فأماته).
فيصح تعلُق العامل واملعمول ،وذلك
 -3وقد يراعي املعىن الداليل للجملة وتوافق عناصرها،
ّ
ِ ِ (..)3
حنو قوله تعاىل﴿ :والَ تَسأَموان أَن تَكنتُبـوه ِ
ِ
َجله﴾
ُنُ َ
صغ ًريا أَو َكبِ ًريا إ َىل أ َ
َ ن ُن
( )0السيد ،عبد احلميد مصطفى ،نظرية العامل في النحو العربي ودراسة التركيب ،د ط ،و ت ،ص.44 :
( )2سورة البقرة ،اآلية.349 :
( )3سورة البقرة ،اآلية.303:
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إذ يوحي ظاهر اللفظ تعلّق (إىل أجله) بالفعل (تكتبوه) ،أي :تكتبوه إىل أجله" ،وهو
فاسد القتضائه استمرار الكتابة إىل أجل الدين"وإمنا هو متعلّق مبحذوف يقع حاالً تقديره:
مستقراً يف الذمة إىل أجله

(.)1

ت ال َْم َوالِ َي ِمن َوَرائِي﴾ (.)2
( -)2وقد يراعي معىن املقام ،ومن ذلك قوله تعاىلَ ﴿:وإِنِّي ِخ ْف ُ
واليصح ،ألنه يسلّم إىل البُعد
فإ ّن املتبادر تعلّق (من وراءي) بـ"خفت ،أي خفت من ورائي،
ّ
عن داللة الرتكيب وسياق املوقف أو املقام املالبس له ،فهو مل خيف من وراءه ،وإمنا خاف
واليتهم من بعده وسوء خالفتهم ،ولذا وجب تعلقه بـ"املوايل" ملا فيه من معىن الوالية ،أي:
التوايل من ورائي(.)3
( -)3أو تراعي قواعد الصناعة ،أي جانب الشكل الذي يتمثّل يف نظام عناصر اجلملة وما
خيضع له من ضوابط ،ومنه قول بعضهم يف بيت املتنيب خياطب الشيب:
ابعد بعدت بياضاً البياض له ** ألنت أسود يف عيين من الظلم
إ ّن "من" متعلقة بـ "أسود" ،أي :أسواد من الظلم ،قال ابن هشام :وهذا يقتضي كونه
اسم تفضيل ،وذلك ممتنع يف األلوان ،والصحيح أن"من الظلم" صفة ألسواد ،أي :أسواد كائن
من مجلة الظلم(.)4
ونظري مراعاة قواعد الصناعة يف عالقة العامل مبعموله حتليلهم مجلة االشتغال ،حنو:زيداً
ضربته.حيث(زيداً) منصوب بفعل مضمر تقديره :ضربت زيدا ضربتُهُ ،إال أنم اليظهرون هذا

الفعل استغناء بتفسريه ،على حد قول سيبويه(.)1

( )0السيد ،عبد احلميد مصطفى ،نظرية العامل في النحو العربي ودراسة التركيب ،د ط ،و ت ،ص.44 :
()3سورة مرمي ،اآلية.4:
( )2املراجع السابق ،ص.40 :
()4املراجع السابق ،ص.40 :
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وذهب الكوفيون إىل أن (زيداً) منصوب بالفعل بعده ،وإن كان قد اشتغل بضمريه،

ورده ابن يعيش قائال(" :)2وهو فاسد ،أل ّن ماذكروه ،وإن كان من جهة املعىن صحيحاً فإنه
ّ
مررت
فاسد من جهة اللفظ ،وكما جتب مراعاة اللفظ وذلك على ما ذهب إليه بقوهلم:زيداً ُ
()3
يدا ولو مل يكن مث فعل مضمر يعمل فيه النصب ملا جاز نصبه
به.قال ابن يعيش ":فتنصب ز ً

اهذا الفعل ،أل ّن "مررت" اليتع ّدى إال حبرف اجلر.
وجنح ِ
وجنَ َح
وحتليلهم جلملة التنازع،
اجتَـ َه َد (هو) َ
صال ٌح.إذ حلّلوها هكذا :ن
ن
حنو:اجتَـ َه َد ََ َ َ
ِ
ِ
برد
صالِ ٌح َ
يتمسكون ّ
صال ٌح ،أو :ن
اجتَـ َه َد َ
َ
وجنَ َح (هو) .ويف ه َذين ِن التحليلَ نني دليل على أنم كانوا ّ

املرّكب إىل البسيط وجيعلون وحدة التحليل يف تلك اجلملة الصغرى(.)4

فريدون الرتكيب الظاهر إىل
( )4وقد تدفع داللة السياق إىل حذف بعض عناصر اجلملةّ ،
ت
الرتكيب املق ّدر ليتح ّقق التوافق الداليل بني العامل ومعموله ،ومن ذلك قوله تعاىلُ ﴿:ح ِّرَم ْ

َعلَْي ُك ْم أ َُّم َهاتُ ُك ْم﴾ (،) 5إذ اليستقم :حرمت أمهاتكم ،ولذا قدر مضاف ،أي :حرم
استمتاعهن ،والذي أوجب التقدير أ ّن حكم التحرمي اليتعلّق إال باألفعال(.)6

( )1سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ،الكتاب ،ط( ،2مكتبة اخلاجني بالقاهرة0900 ،م)،ج ،0ص.32-33:
( )2ابن يعيش ،موفق الدين،شرح المفصل( ،عامل الكتب ،بريوت) ،ج ،3ص.20:

( )3املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.

( )4السيد ،عبد احلميد مصطفى ،نظرية العامل في النحو العربي ودراسة التركيب ،د ط ،و ت ،ص.49:
( )5سورة النساء ،اآلية. 32:

( )6ابن هشام ،مجال الدين عبداهلل بن يوسف ،مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ،ط( ،4دار الفكر0904 ، ،م)،
ص.000:
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المبحث الثاني :الداللة في اللغة العربية.
مفهوم الداللة وعناصرها.
التعريف بكلمة الداللة(" :دل) الدال والالم أصالن أحدمها إبانة الشىء بأمارة تتعلّمها واآلخر
اضطراب يف الشيء وهو بني الدِّاللة والدَّاللة"(.)1
بالضم َداللةً بفتح
يستدل به ،والدليل الدال ،وقد دلّه على الطريق يدلّه
ودلل" :الدليل ما
ّ
ّ
بالضم والفتح أعلى"(.)2
ودلولة
الدال وكسرها ُ
ّ
ومن هذا التعريف يظهر لنا أ ّن علم الداللة عبارة عن شيء يقوم بدور اإلرشاد وإمارة الطريق
يتضمنه اللفظ ،أو الداللة
للوصول إىل اهلدف املقصود ،واهلدف املقصود هنا هو املعىن الذي ّ

اليت تكمن داخل هذا اللفظ.

عناصر تحديد الداللة أو محددات المعنى:
لقد نالت عناصر حتديد املعىن اهتماماً بالغاً لدى الباحثني ،ألمهية هذه العناصر ،ألنا هي اليت
تقوم بتحديد املعىن على وجه الدقة ،حىت يظهر املعىن املقصود من غري غموض.
وذكر هادي نر يف كتابه()3عند حديثه عن عناصر حتديد الداللةأربعة عناصر ،وهي :أ-
الداللة الصوتية .ب -والداللة الصرفية.ج -الداللية النحوية.د -الداللة املعجمية.
 -2الداللة الصوتية:

( )1ابن فارس معجم مقاييس اللغة الباب "دل" ،حتقيق :عبدالسالم حممد هارون ،د.ط ( ،دار الفكر0939 ،م) ،ج،3
ص.300:

( )2حممد بن أيب بكر عبد القادر الرازي،مختار الصحاح ،طبعة جديدة ( ،مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت، ،

0994م)،ج ،0ص.300:

( )3هادي نر،علم الداللة التطبيقي ،ط( ،0دار األمل للنشر والتوزيع -األردن3113 ،م) ،ص.33:
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يراد اها مقابلة أصوات األلفاظ ،أو بعض حروفها ،أو صورهتا اللفظية مما يشاكل معناها ،ففي
العربية تتمثّل مقابلة أصوات اللفظ املشاكل للمعىن يف الكلمات املوضوعة ،كحكاية
األصوات ،مثل قهقهة(حكاية صوت الضحك)،وغاق(،حكاية صوت الغرب).
واكتشف العلماء يف طائفة من األلفاظ العربية صلة بينها وبني معانيها ،وذهبوا إىل أ ّن
العريب بطبيعة كان يربط بني الصوت واملعىن ،فيختار لكل لفظ حرفاً ذا صفة تشاكل معناه
وتناسبه من حيث القوة والضعف ،ومن ذلك كلمتا (القصم) واخلصم) فكالمها لألكل،
ولكنهما اختلفتا يف حرف واحد ،واختريت القاف القوية الشديدة للقصم ،ألن من معانيه
أكل الصلب اليابس فناسبه القاف ،واختريات اخلاء الرخوة للخصم ،أل ّن من معانيه أكل
(.)1

الشيء الرطب ،كالقثاء فناسبه اخلاء
 -3الداللة الصرفية:

تدل عليه بعض الصيغ الصرفية لألفعال أو األمساء ،ففي العربية جند صيغ األفعال
وهي ما ّ
تدل على احلدث وزمنه ،واملزيد فيها والتوكيد واللواحق
الثالثية ،املاضي واملضارع واألمر اليت ّ
يدل على التكثري
(فعل) ،فإنه ّ
األخرى كثرياً ماترتبط فيها مبعىن ،من ذلك تضعيف العني يف ّ
(استَـ نف َع َل) فإنما
غالباً ،ويف حنو (اِ نغ َد نوَد َن) ّ
يدل على املبالغة ،ومنها زيادة السني والتاء يف ن
بتنوعها ،كأمساء
تتنوع ّ
يدالّن على الطلب غالباً ،وصيغ األمساء حتمل العديد من املعاين اليت ّ

الفاعلني ،واملفعولني ،وصيغ املبالغة ،وأمساء الزمان واملكان ،والتصغري والنسب ،واجلموع ،فلكل

يؤديه(.)2
منها معىن ّ

 -3الداللة النحوية:
( )1السيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،د.ط( ،القاهرة0904 ،م) ص.013
( )2عبد الغفار حامد هالل ،علم اللغة بين القديم والحديث ،مطبعة اجلالوي القاهرة،د.ط0904 ( ،م) ،ص.311
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يقصد اها الداللة اليت تكتسبها اجلملة ،أو اجلمل عن طريق القواعد النحوية القاضية برتتيب
األلفاظ وفق تريب املعىن املراد.
تغري
فرتتيب الكلمات والعبارات حمكوم بقواعد ونظم ختتلف من لغة ألخرى ،فإذا ّ
وجد قرينة تغري املعىن ،فإذا قلنا – مثالً( :رصد علماء العربية القدامى
ترتيب األلفاظ ومل تُ َ

خاص ،فإذا تغري ترتيب الكلمات فيها فقلنا:
الكثري من الظواهر الداللية) ،فهذه مجلة هلا معىن ّ

ألدى ذلك إىل فساد املعىن ،ولذا
(علماء رصد العربية القدامى الداللية من الكثري من الظواهر) ّ

يشرتط علماء النحو أن جيري ترتيب الكلمات حبسب ما رمسوه من قواعد ،فال خيل املتكلّم
اليؤدي إىل غموض عباراته أوفساد تراكيبه .وقد عوجلت صالحية الرتاكيب
بشيء منها حىت ّ
وسقمها يف علم البالغة الذي وضع القوانني الضابطة(.)1

 -4الداللة المعجمية:
سمى الداللة
هي الداللة األساسية اليت تكتسبها األلفاظ عن طريق الوضع اللغوي ،وتُ َّ

االجتماعية( ،)2وقد تكلّفت معجمات اللغة ببيان هذه الداللة ،ففيها بيان معاين األلفاظ
العربية ،واملولدة واملصنوعة والدخيلة ،وقد يكون للعرف مدخل يف بيان مدلول بعض
الكلمات ،كاأللفاظ اليت تغري مدلوهلا ،أو اخرتعت يف اللغة العامية فإننا جند بعض الكلمات
هلا يف الفصحى مدلول ويف العامية مدلول آخر ،فكلمة (عالة) مدلوهلا يف الفصحى مجع
عائل(فقري) ،ومدلوهلا يف العامية من يتك ّفل به غرية يف أكثر شؤونه ،وهذا املعىن استعملت

﴿وُه َو َكلٌّ َعلَى َم نوالهُ﴾ (،)3ونظريه (شاطر) وطويل اليده
الفصحى فيه كلمة ( َك ّل) قال تعاىلَ :
وغريهن.

()1عبد الغفار حامد هالل ،علم اللغة بين القديم والحديث ،مطبعة اجلالوي( ،القاهرة0904 ،م) ،ص.310
( )2إبراهيم أنيس ،داللة األلفاظ ،ط( ،3مكتبة األجنلو ،القاهرة0901 ،م) ،ص.30
( )3سورة النحل ،اآلية.34 :
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ومع أمهية املستوى االجتماعي يف حتديد املعىن إالأنه يصعب وضع قواعد لتحديد
الداللة االجتماعية ،الختالف العناصر االجتماعية وسعتها .وقد ح ّدد(فريت  )Firthأطراً
عامة اعتربها عناصر أساسية تؤثر يف فهم احلدث اللغوي على املستوى االجتماعي ،وهي:
تصرفاهتم
 -0املظاهر الوثيقة الصلة باملشاركني والسامعني،
ّ
وتتضمن كالم املشاركني وأفعاهلم و ّ
يف أثناء الكالم.
 -3األشياء الوثيقة الصلة باملوقف.
 -2أثر احلدث الكالمي.
وهذا يضيف إىل املستوى الصويت والصريف والنحوي عنصراً جديداً هو سياق احلال،

ويراه مفيداً يف حتليل احلدث اللغوي و منعكساً على املستويات السابقة(.)1

()1حممود السعران ،علم اللغة :رأي ومنهج ،د.ط( ،القاهرة0943 ،م) ،ص.300
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المبحث الثالث :التعريف بسورة الكهف
قال القرطيب":سورة الكهف مكية يف قول مجيع املفسرين ،وروي عن فرقة أن أول السورة نزل
"جرزاً"( ،)1واألول أصح( .)2و عدد آياهتا مئة وعشر آيات ،وهي إحدى سور
باملدينة إىل قوله ُ
مخس بدئت بـ(احلمدهلل) ،وهذه السور هي :الفاحتة ،األنعام ،الكهف ،سبأ ،فاطر ،حيث ل ّقن

اهلل عباده وفقهم كيف يثنون عليه وحيمدونه على أجزل نعمائه.
ولو تتبعنا السورة لوجدنا أنا تقع يف اجلزء اخلامس عشر من أجزاء القرآن بعد سورة اإلسراء،
ومسيت اهذا االسم ملا فيها من املعجزة الربّانية يف تلك القصة العجيبة ،و هي قصة أصحاب

الكهف ،ونزلت بعد سورة الغاشية ،وهي من السور اليت نزلت بعد اإلسراء واملعراج وقبل
اهلجرة.
محتويات السورة

استعملت السورة ثالثة أمثلة واقعية لبيان أن احلق اليرتبط بكثرة املال والسلطان ،وإمنا
هو مرتبط بالعقيدة ،فاألول :للغين املزهو مباله ،والفقري املعتز بعقيدته وإميانه ،وذلك يف قصة
اجلنتني يف اآليات( ،)33-23والثاين :للحياة الدنيا وما يلحقها من فناء وزوال يف اآلية (،)34
كل هذه القصص
والثالث :للتكرب والغرور يف حادثة امتناع إبليس عن السجود يف اآلية( ،)41و ّ

بقصد العظة واالعتبار(.)3

( )1سورة الكهف ،اآلية .0:

( )2القرطيب ،أبو عبداهلل حممد بن أمحد األنصاري ،الجامع األحكام القرآن ،د.ط( ،دار الفكر ،بريوت0994 ،م)،
ج ،01ص.200

( )3الصابون ،حممد علي ،صفوة التفاسير( ،دار الفكر بريوت) د.ت ،ج ،3ص.000
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سبب نزول السورة
ذكر حممد بن إسحق عن ابن عباس ،قال :بعثت قريش النضر بن احلارث ،وعقبة بن أيب
معيط إىل أحبار يهود باملدينة ،فقالوا هلم :سلوهم عن حممد؟ ،وصفوا هلم صفته ،وأخربوهم
بقوله ،فإنم أهل الكتاب األول ،وعندهم ماليس عندنا من علم األنبياء ،خمرجاً حىت أتيا
املدينة ،فسألوا أحبار يهود عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ووصفوا هلم أمره وبعض قوله
فقالوا هلم :سلوه عن ثالث مسائل ،فإن أخربكم ِاهن ،فهو نيب مرسل ،وإن مل يفعل فالرجل
متقول سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ما كان أمرهم فإنم قد كان هلم حديث عجيب؟
وسلوه عن رجل طواف ،بلغ مشارق األرض ومغاراها ماكان نبؤه وسلوه عن الروح ماهو؟ فأقبل
ضر وعقبة حىت قدما على قريش ،فقاال :يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبني
النّ ُ

حممد ،فجاءوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فسألوه فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم":أخربكم غدا مبا سألتم عنه" ومل يستثن فانصرفوا ومكث رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلمخمس عشرة ليلة ُ ِ
ث اهلل يف ذلك إليه وحياً ،واليأتيه جربيل عليه الصالة والسالم،
الحيد ُ
ن
وشق
حىت أرجف أهل مكة ،وحىت أحزن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكث الوحي عنهَّ ،
جل
عليه ما يتكلّم به أهل مكة ،مث جاءه جربيل عليه الصالة والسالم من اهلل ّ
عز و ّ
بسورةالكهف(.)1

( )1السيوطي ،لباب النقول في أسباب النزول ،دار الكتب العر يب( ،بريوت3114 ،م) ،ص.043
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الفصل األول :المفاعيل وأنواعها وآراء النحاة في عواملها.
المبحث األول :المفعول به :أنواعه ،وعامله وأحكامه.
املطلب األول :تعريف املفعول به،وأنواعه.
املطلب الثاين :آراءالنحاة ىف العامل فيه .
املطلب الثالث :أحكام املفعول به.
املطلب الرابع :املفعول به واستخدامه يف القرآن الكرمي.
المبحث الثاني :المفعول المطلق ،وأقسامه ،والنائب عنه ،وأحكامه.
املطلب األول :تعريف املفعول املطلق ،وأقسامه.
املطلب الثاين :النائب عن املفعول املطلق.
املطلب الثالث :أحكام املفعول املطلق ،والعامل فيه.
املطلب الرابع :املفعول املطلق واستخدامه يف القرآن الكرمي.
المبحث الثالث :المفعول له :وآراء النحاة في العامل فيه،وشروطه ،وأحكامه.
املطلب األول :تعريف املفعول له ،وآراء النحاة يف العامل فيه
املطلب الثاين :شروط نصب املصدر مفعوال له.
املطلب الثالث :أحكام املفعول له وعامله.
املطلب الرابع :املفعول له واستخدامه يف القرآن الكرمي.
المبحث الرابع :المفعول معه ،شروط نصب المفعول معه ،وأحكامه عند النحويين.
املطلب األول :تعريف املفعول معه،وآراء بني النحويني يف العامل فيه.
املطلب الثاين :شروط نصب املفعول معه.
املطلب الثالث :أحكام املفعول معه.
المبحث الخامس :المفعول فيه ،أقسامه ،وأحكامه ،وأحوال العامل في الظرف.
املطلب األول  :تعريف املفعول فيه ،وأقسامه.
املطلب الثاين :أحوال العامل يف الظرف.
املطلب الثالث :أحكام املفعول فيه.
املطلب الرابع :املفعول فيه واستخدامه يف القرآن الكرمي.
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الفصل األول :المفاعيل وأنواعها وآراء النحاة في عواملها
لقد سبق يف فصل متهيدى ما يتعلق بالعامل واملعمول وفهمنا من ذلك مفهوم العامل واملعمول
يف النحو العريب ،ومفهوم الداللة يف اللغة العربية ،والتعريف بسورة الكهف .
تتضمن
وأماهذا الفصل فيتحوي على مخسة مباحث وحتتها مطالب ،و يف كل مباحث ّ

تعريف املفاعيل أنواعها ،وآراء النحاة يف عواملها ،واستخدام املفاعيل يف القرآن الكرمي.
المبحث األول :المفعول به ،أنواعه ،وعامله وأحكامه
تص باحلديث عن املفعول به.
كل مطلب خي ُّ
وحيتوى هذا املبحث على أربعة مطالب ،و ّ
المطلب األول :تعريف المفعول به وأنواعه

نرى من النحويني من بدأ املفاعيل باملفعول به ،ومنهم من بدأ باملفعول املطلق ،وهنا يقول ابن
هشام" :وبدأت من املفاعيل باملفعول به ،كما فعل الفارسي ومجاعة منهم ابن عصفور ،وابن
مالك (صاحبا املقرب والتسهيل) ال باملفعول املطلق كما فعل الزخمشري وابن احلاجب و ابن
الناظم ،وقال ابن هشام :بدأت من املفاعيل باملفعول به "ألنه أحوج إىل اإلعراب إلزالة
التباسة بالفاعل" ( ،)1ولذالك يؤيد الباحث ابن هشام ،و ينهج منهجه ىف البدء باملفعول به.
ب َزين ٌد
يقول النحويون":إ ّن املفعول به هو الذي يقع على فعل الفاعل ،يف مثل قولكَ :
ضَر َ
()2
َ
يعرب
أن
يصح
ما
هو
:
ال
ق
ـ
ي
ن
أ
به
املفعول
رسم
يف
اب
ر
األق
و
"
وقيل:
،
ت النبَـلَ َد"
َ
ن
َ
ّ
َع نمراً وبَـلَ نغ ُ
ُ
ّ
عنه باسم املفعول غري املقيّد ،مضمون من عامله املثبت أو اجملعول مثبتاً"(.)3

( )1ابن هشام مجال الدين عبداهلل األنصاري ،املتوىف يف سنة 340ه ,شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب( ،دار
الطالئع -القاهرة د.ت )،ج ،3ص.314

( )2ابن يعيش ،موفق الدين ابن علي ،شرح المفصل( ،إدارة الطباعة املنريية -مبصر)،د.ت ،ج،0ص 033

( )3ابن احلاجب الرضي حممد بن احلسن األسرتاباذي ،شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ،احملقق:د.حسن بن حممد
بن إبرهيم احلفظي،ط0992( ،0م ،إدارة الثقافة والنشر باجلامعة) ،ج ،0ص.293
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أنواع المفعول به:
(.)1

المفعول به نوعان :صريح وغير صريح

ك وأكرمتُـ ُهم) ،أو
الصريح قسمان :ظاهر ،حنو(:فتح ُ
خالد احلريةَ) ،وضمري متصل حنو(:أكرمتُ َ
اك نـَعب ُد وإِيَّ َ ِ
يد).
ني﴾،وحنو(:إيَّاهُ أر ُ
اك نَ نستَع ُ
منفصل ،حنو قوله تعاىل﴿:إيَّ َ ن ُ
وغير الصريح ثالثة أقسام:
 -0مؤول مبصدر بعد حرف مصدري ،حنو :علمت أنك جمتهد
 -3ومجلة مؤولة مبفرد ،حنو :ظننتك جمتهداً.
 -2وجار وجمرور ،حنو :أمسكت بيدك ،وقد يسقط حرف اجلر اخلافض فينتصب اجملرور على
سمى :املنصوب على نزع اخلافض(.)2
أنه مفعول به .ويُ َّ

المطلب الثاني :آراءالنحاة في العامل فى المفعول به:
اختلف النحاة يف عامل املفعول به ،فقال البصريون على إ ّن العامل يف املفعول به الفعل أو
الفراء :هو الفعل والفاعل معاً .وقال
شبهه .وقال ابن هشام من الكوفيني :بل الفاعل .وقال ّ
()3

خلف :معىن املفعولية ،أي كونه مفعوالً؛ كما قال يف الفاعل :إ ّن عامله كونه فاعالً.

( )1الشيخ مصطفى غالييين ،جامع الدروس العربية ،ط( ،30املكتبة العصرية ،صيدا -بريوت،)0992 ،ج ،2ص .4
( )2املرجع السابق .والصفحة نفسها.
( )3السيوطي،االمام مجال الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  ،همع الهوامع في شرح جمع ِ
الجوامع ،حتقيق :أمحد مشس
الدين ،ط( ،0دار الكتب العلمية بريوت-لبنان0990 ،م) ،ص.4
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فإ ّن البصريني قالوا إمنا قلنا إ ّن الناصب للمفعول هو الفعل وحده ،دون الفاعل؛ وذلك بأن
أمجعنا على أ ّن الفعل له تأثريٌ ىف العمل ،أما الفاعل فال تأثري له ىف العمل؛ ألنه اسم؛ واألصل
ىف األمساء أن ال تعمل ،وهو ٍ
باق على أصله ىف االمسية ،فوجب أن ال يكون له تأثريٌ يف
العمل ،وإضافة ما ال تأثري له ىف العمل إىل ما له تأثريٌ ينبغى أن يكون ال تأثري له(.)1
العامل ىف املفعول املنصوب الفعل والفاعل؛
فاحتجوا بأن يقولوا :إمنا قلنا إ ّن
أما الكوفيون
ُّ
َ
وذلك ألنه ال يكون مفعول إال بعد فعل وفاعل ،لفظاً أو تقديراً ،إال أ ّن الفعل والفاعل مبنزلة
الشئ الواحد.
يقع إال بعدمها َّ
دل على أنه منصوب
وإذا كان الفعل والفاعل كالشيء الواحد ،وكان املفعول ال ُ

اهما.

يدل على أنه ال جيوز أن يكون الناصب للمفعول هو الفعل وحده أنه لو كان هو
والذى ّ
الناصب للمفعول لكان جيب أن يليه ،وال جيوز أن يفصل بينهما فاصل؛ فلما جاز الفصل
بينهما دلّعلى أنه ليس هو العامل فيه وحده ،وإمنا العامل فيه الفعل والفاعل(.)2
ويرى هذا الباحث أ ّن رآي البصريني أصوب ومناقشة ابن األنباري أثبتت ذلك حيث
اسم ،كما أ ّن املفعول اسم كذلك ،فإذا استويا يف االمسية ،واألصل يف
يقول":بأن الفاعل ٌ
االسم أاليعمل ،فليس عمل أحدمها يف صاحبه أوىل من اآلخر ،وإذا ثبت هذا وأمجعنا على أ ّن

()1ابن األنباري ،أبو الربكات ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين،ط( ،0الناشر مكتبة اخلاجني
بالقاهرة ،)3113،ص.34
()2املرجع السابق ،ص .34 -33
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فدل أ ّن
الفعل له تأثريٌ يف العمل فإضافة ماال تأثري له يف العمل ،إىل ماله تأثري ،التأثري لهّ -
العامل هو الفعل فقط"(.)1

المطلب الثالث :أحكام المفعول به
للمفعول به أربعة أحكام كما يلي:
األول -أنه جيب نصبه حنو:
ت ِ
الثاين :أنه جيوز حذفه لدليل ،حنو( :رع ِ
املاشيَةُ) أي :رعت املاشية العشب.
ََ
َنزَل َربُّ ُك نم قَالُوان َخنيـًرا﴾( ،)2أي
الثالث :أنه جيوز أن حيذف فعله لدليل ،كقوله تعاىلَ ﴿:ما َذا أ َ
أنزل خرياً.
الدرس.
الرابع :أ ّن األصل فيه أن ّ
يتأخر عن الفعل والفاعل مثل :كتب زهريُ
َ

المطلب الرابع:استخدام المفعول به في القرآن الكريم
لقد وردت يف القرآن الكرمي آيات كرميات توجد فيها مفعول به ،منها ما يأيت:
 ﴿ -الَ نَ نش َِرتي بِِه ََثَنًا﴾[املائدة]014:

ت ِمن لَّ ُد ِّين عُ نذ ًرا﴾[الكهف]34:
 ﴿ -قَ ند بَـلَ نغ َ

ِِ
س ًدا﴾[ص]23:
َ ﴿ -وأَلن َقنيـنَا َعلَى ُك نرسيِّه َج َ

()1ابن األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد ،كتاب أسرار العربية،ط ( ،3الناشر مطبوعات اجملمع
العلمي العريب بدمشق) ،ص.04
2
( ) سورة النحل :اآلية.21:
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 ﴿ أ نَو أ َِج ُد َعلَى النَّا ِر ُه ًدى﴾[طه.]01:فالكلمات الىت حتتها خطوط يف مواقع املفعول به إعراباً.
 -2تقديم المفعول به:
من اآليات اليت تقدم فيها مفعول به على عامله ما يأيت:
اك نَـعب ُد وإِيَّ َ ِ
ِ
ني﴾[الفاحتة]4:
اك نَ نستَع ُ
 ﴿ إيَّ َ ن ُفالضمري "إيا" منصوب ب ـ ــ"نعبد.
 ﴿وإِيَّاي فَارهب ِون ﴾[البقرة]31:
َ َ نَُ
ضمري "إيا" مفعول به منصوب مقدم بفعل "فارهبون.
﴿ -فَـ َف ِريقاً َك َّذبنـتُ نم َوفَ ِريقاً تَـ نقتُـلُو َن﴾[البقرة]03:

ففريقاً :مفعول به منصوب مقدم بــ"كذبتم" على املفعولية ،وكذلك "وفريقا" منصوب
بـ ــ"تقتلون" على النفس املفعولية.
 ﴿ -إِن ُكنتُ نم إِيَّاهُ تَـ نعبُ ُدو َن ﴾[البقرة]033:

إيا "يف إياه" منصوب بـ ــ"تعبدون" على املفعولية ،إذ التقدير" إن كنتم تعبدون إياه.
ِ
ني ﴾[األنعام]04:
 ﴿ َوُكالا َّفض نلنَا َعلَى الن َعالَم َ
إن كلمة "كال" منصوبة بـ ـ ـ"ـفضلنا" على املفعولية ،إذ التقدير هو وفضلنا كالَّ على العاملني.
فطهر﴾[املدثر.]3-2:
 ﴿وربّك ّفكرب ،وثيابك ّ
ورب وثياب امسان ظاهران منصوبان بــ"فكرب" و"فطهر" على املفعولية.
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المبحث الثاني :المفعول المطلق ،وأقسامه ،والنائب عنه ،وأحكامه
تص باحلديث عن املفعول املطلق.
كل مطلب خي ُّ
وحيتوى هذا املبحث على أربعة مطالب ،و ّ
المطلب األول:تعريف المفعول المطلق ،وأقسامه
املفعول املطلق :وقال :ابن يعيش "إ ّن املصدر هو املفعول املطلق احلقيقي أل ّن الفاعل حيدثه
تدل عليه واألفعال كلها متعدية إليه سواء كان
وخيرجه من العدم إىل الوجود وصيغة الفعل ّ
يتعده حنو:ضربت زيداً ضرباً وقام زي ٌد قياماً ،و يُ َّ
سمى هذا املفعول مصدراً
يتع ّدى الفاعل أو مل ّ

أل ّن الفعل صدر عنه"(.)1
أقسام المصدر

وخمتص
ينقسم املصدر إىل قسمني مها :مبهم
ّ
وجلست جلوساً" ،وهو
ت قياماً،
ُ
فاملبهم هو ما يساوي معىن عامله من غري زيادة ،حنو" :قُ نم ُ
اجملرد التأكيد ،ومن مث اليثىن ،والجيمع ،ألنه مبنزلة تكرير الفعل ،فع ِ
ومل معاملته يف عدم التثنية
ُ
ّ
اللفظي.
واجلمع ،ولذا قال ابن جين :إنه من قُـبَيل التأكيد
ّ
ضرب
أما
املختص :فهو ما زاد على معىن عامله ،فيفيد نوعاً وعدداً حنو" :ضر ُ
ّ
بت َ
األمري ،أو ضربـتَـني أو ضر ٍ
بات" .ويثىن ذو العدد ،وجيمع بال خالف (.)2
َن

( )1ابن يعيش ،موفق الدين ابن علي ،شرح المفصل( ،إدارة الطباعة املنريية –مبصر) ،ج ،0ص.001
( )2السيوطي،االمام مجال الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،همع الهوامع في شرح جمع ِ
الجوامع،حتقيق :أمحد مشس
الدين ،ط( ،0دار الكتب العلمية بريوت-لبنان0990 ،م) ،ج ،3ص.33-32:
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المطلب الثاني :النائب عن المفعول المطلق
قال ابن الناظم":جيوز حذف املصدر وإنابة غريه عنه ،وحكم هذا النائب :الناصب دائماً على
أنه مفعول مطلق ،واليقال :إنه مصدر العامل املذكور يف الكالم قد حذف ،واألشياء اليت
تصلح لإلنابة عن املصدر كثرية منها:
حنو:سررت فرحاً ،فـ"فرحاً"
 -0مرادفة :واملراد هو ما اختلف لفظه واتفق معناه،
ُ
أحسن تالوةٍ.
القارئ القرآ َن
 -1النائب عن المفعول المطلق "صفته" :حنو":تال
ُ
َ
الضيف ذلك اإلكرام".
"أكرمت
 -3النائب عن المفعول المطلق( اسم اإلشارة) :حنو:
َ
ُ
َح ًدا ِّم َن
 -4النائب عن المفعول المطلق (ضمير المصدر)حنو :قوله تعاىل﴿:ال أ َُع ِّذبُهُ أ َ
ِ
ني﴾( )1أي :الأع ّذب تعذيباً.
الن َعالَم َ
 -4النائب عن مفعول مطلق (عدده) حنو :قوله تعاىل﴿:فَ ِ
ِ
ني
وه نم ََثَان َ
اجل ُد ُ
ن
َج نل َدةً﴾(،)2فـ"َثنني" يعرب مفعوالً مطلق بالنيابة.
 -6لفظ (كل أو بعض) :ومنه قوله تعاىلَ ﴿:والَ تَـنب ُسطن َها ُك َّل النبَ نس ِط﴾(.)3
َّل إِلَني ِه تَـنبتِ ًيال﴾(.)4
 -7المشارك له في مادته :حنو كقوله تعاىلَ ﴿:وتَـبَت ن
الرجل القرفصاء".
 -8نوع من أنواعه :حنو:
"جلس ُ
َ
الطري
 -9اآللة التي تستخدم إليجاد معنى ذلك المصدر المحذوف،حنو":رمى
ُ
الصياد َ
سهماً" ،واألصل :نرم َي سهم(.)1
( )1سورة املائدة ،اآلية .004 :
( )2سورة النور ،اآلية.3 :
( )3سورة اإلسراء ،اآلية.39:
( )4سورة املزمل ،اآلية.0:
43

(،) 2
"أي" قوله
" -01ما" و أي" اإلستفهاميتان ،حنو":ماأكرمت خالداً؟" ويف مثال َّ
َّ ِ
َي ُمن َقلَ ٍ
ب يَن َقلِبُو َن﴾(.)3
ين ظَلَ ُموا أ َّ
تعاىلَ ﴿:و َسيَـ نعلَ ُم الذ َ

المطلب الثالث :أحكام المفعول المطلق ،والعامل فيه
للمفعول املطلق ثالثة أحكام كما يلي:
 -0أنه جيب نصبه.
 -3أنه جيب أن يقع بعد العامل ،إن كان للتاكيد ،فإن كان للنوع أو العدد ،جاز أن يذكر
بعده أو قبله ،إال إن كان استفهاماً أو شرطاً ،فيجب تقدميه على عامله.
 -2أنه جيوز أن ُحيذف عامله ،إن كان نوعياً أو عددياً ،لقرينة دالٍّة عليه ،تقول:
"ماجلست" ،فيقال يف اجلواب" :بلى جلوساً طويالً ،أو جلست ِ
ني" .ويقال ":إنك التعتين
َ
)(4

بعملك" ،فتقول" :بلى اعتناءً عظيماً".
العامل فيه:

يعمل يف املفعول املطلق أحد ثالثة عوامل كما يأيت:
املتصرف حنو" :أتقن عملك إتقاناً".
 -0الفعل التام ّ
 -3الصفة املشتقة منه حنو" :رأيته مسرعاً إسراعاً عظيماً".

()1الفوزان ،عبداهلل بن صاحل ،دليل السالك إلى ألفية ابن مالك ،دار املسلم للناشر والتوزيع ،ج,0ص.294-292:

( )2غالييين،الشيخ مصطفى ،جامع الدروس العربية ،ط( ،00املكتبة العصرية،بريوت، )0992،ج،3ص.24-24
( )3سورة الشعراء اآلية.333:

( )4غالييين،الشيخ مصطفى جامع الدروس العربية ،ط( ،00املكتبة العصرية ،بريوت ،)0992،ج،2ص.20-23
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حنو":فرحت باجتهادك اجتهاداً حسناً"( .)1ومنه قوله تعاىل﴿َ :إِ
َّ
َّم َجَزآ ُؤُك نم
ن
ه
ج
ن
 -2ومصدره،
ُ
َ
َ
َ
َجَزاء َّم نوفُ ًورا﴾(.)2

المطلب الرابع :المفعول المطلق في القرآن الكريم
استخدام المفعول المطلق في القرآن الكريم فى مواقف كثيرة منها:
-0

العامل الذي ينصب املفعول املطلق:

أ-

الفعل وهو األكثر:

﴿ وج ِ
اه ُدوا ِيف اللَّ ِه َح َّق ِج َه ِادهِ ﴾[احلج.]30:
ََ
ُع ِّذبُهُ َع َذابًا ﴾[املائدة]004:
﴿فَِإ ِّين أ َ

ٍ
ص نلنَاه تَـ نف ِ
صيالً﴾[اإلسراء]03:
﴿ َوُك َّل َشيء فَ َّ ُ
ن

﴿ إنا أنشأنا هن إنشاءً﴾ [ الواقعة ]21:
﴿ َوَك َّذبُوا بِآيَاتِنَا كِ َّذابًا﴾[النبإ]30:

ب -المصدر:
ِ
ورا﴾[اإلسراء]42:
َّم َجَزآ ُؤُك نم َجَزاء َّم نوفُ ً
﴿ فَإ َّن َج َهن َ
()1غالييين،الشيخ مصطفى جامع الدروس العربية ،ط( ،00املكتبة العصرية ،بريوت،)0992 ،ج،2ص24

( )2سورة اإلسراء اآلية.42:
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الز ِاجر ِ
ج-الوصف:اسم فاعل {و َّ ِ
ات َز نجًرا ﴿[}﴾3الصافات]3-0:
الصافَّات َ
َ
صفاا ﴿ ﴾0فَ َّ َ
الذا ِري ِ
ات َذ نرًوا ﴾[الذاريات]0:
﴿ َو َّ َ
يال ﴾ [األحزاب.]32:
﴿ َوَما بَ َّدلُوا تَـنب ِد ً

 -1أنواع المفعول المطلق
تدل عليه
المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة ،وعامله محذوف وجوباً ّ

أ-

الجملة السابقة حنو:
 ﴿ِصنبـغَةَ اللّ ِه ﴾[البقرة]020:
 ﴿ َذلِ َ ِاحلَ ِّق﴾[مرمي]23:
يسى ابن ُن َم نرَميَ قَـ نوَل ن
كع َ

ب -المصدر المؤّكد لنفسه-:

 ﴿ َو نع ًدا َعلَنيـنَا﴾[األنبياء]013:َ ﴿ -و نع َد اللَّه﴾[الروم]4:

محل المصدر
 -3استعمال اسم المصدر في ّ
يد الشَّيطَا ُن أَن ي ِ
يدا﴾[النساء]41:
ضالَالً بَعِ ً
ضلَّ ُه نم َ
أَ ﴿ -ويُِر ُ ن
ُ
ب﴿ -فَالَ جنانح علَي ِهما أَن ي ِ
حا﴾[النساء]030:
َُ َ َ ن َ ُ ن
صل َحا بَـنيـنَـ ُه َما ُ
ص نل ً
ج-

سنًا ﴾[املائدة]03:
﴿ َوأَقنـَر ن
ضتُ ُم اللّهَ قَـ نر ً
ضا َح َ

د-

﴿ َواللَّهُ أَنبَتَ ُكم ِّم َن ناأل نَر ِ
ض نـَبَاتًا﴾[نوح]03:

ه-

يال﴾[املزمل]0:
َّل إِلَني ِه تَـنبتِ ً
﴿ َوتَـبَت ن

 -4ناب لفظ (عدده) عن مفعول مطلق في
﴿فَ ِ
ِ
ني َج نل َد ًة﴾[النور]3:
وه نم ََثَان َ
اجل ُد ُ
ن
 -5ناب لفظ (ضمير) عن مفعول مطلق في
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-6

ِ
ني﴾[املائدة]004 :
َح ًدا ِّم َن الن َعالَم َ
﴿الَّ أ َُع ِّذبُهُ أ َ

ج-

﴿ فَالَ َمتِيلُوان ُك َّل الن َمني ِل ﴾[النساء]039:

(كل) عن المصدر في
 -7ناب لفظ ّ
سطن َها ُك َّل النبَ نس ِط﴾[اإلسراء]39:
أَ ﴿ -والَ تَـنب ُ
بَ ﴿ -وإِن تَـ نع ِد نل ُك َّل َع ند ٍل الَّ يـُ نؤ َخ نذ ِمنـ َها﴾[األنعام]31:

 -8المفعول المطلق المبين للنوع
يدا﴾[األحزاب]00:
 ﴿ َوُزلن ِزلُوا ِزلنَز ًاال َش ِد ًالس نوِء﴾[الفتح]4:
ِّني بِاللَّ ِه ظَ َّن َّ
 ﴿ الظَّان َ -9المفعول المطلق المؤّكد لعامله
ك َكني ًدا﴾[يوسف]4:
 ﴿فَـيَ ِك ُيدوان لَ َ
ِ
ريا﴾[اإلسراء]000:
َ ﴿ -كبِّـ نرهُ تَ نكب ً
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المبحث الثالث :المفعول له :وآراء النحاة في العامل فيه ،وشروطه ،وأحكامه
تص باحلديث عن املفعول له.
كل مطلب خي ُّ
حيتوى هذا املبحث على أربعة مطالب ،و ّ
المطلب األول :تعريف المفعول له ،وآراء النحاة في العامل فيه
املفعول له عند الشيخ أيب علي حيث عرفه "باالسم املنتصب بالفعل الذي قبله ،وإمنا يذكره
ليعرف الغرض الذي من أجله فعلت ذلك الفعل ،فهو جواب مل ،وذلك قولك" :ضربته تقومياً
()1

له ،جئتك إكراماً لك".

آراء النحاة في العامل فيه.
اختلف النحاة يف ناصب املفعول له ،وعليه يقول سيبويه والفارسي" :أ ّن ناصبه مفهم احلدث
نصب املفعول به املصاحب يف األصل حرف جر ،ألنه جواب له ،واجلواب أبداً على حسب
السؤال ،فقولك يف جواب:مل ضربت زيداً؟ :ضربته تاديباً ،أصله :للتأديب ،إالأنه أسقط الالم،
ونصب ،وهلذا تعاد إليه يف مثل :ابتغاء الثواب تص ّدقت له ،أل ّن الضمري يرد األشياء إىل
أصوهلا".
وذهب الكوفيون إىل أنه ينتصب انتصاب املصادر ،وليس على إسقاط حرف اجلر ،ولذلك مل
يرتمجوا له استغناءً بباب املصدر عنه ،وكأنه عندهم من قبيل املصدر املعنوي ،فإذا قلت:
ّ
"ضربت زيداً تأديباً ،فكأنك قلت :أدبته تاديباً"(.)2

( )1اجلرجاين ،عبد القاهر،كتاب المقتصد في شرح اإليضاح ،حتقيق :كاظم املرجان( ،دار الرشيد للنشر د.ت )،م،0
ص.444

( )2السيوطي،االمام مجال الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،همع الهوامع في شرح جمع ِ
الجوامع ،حتقيق :أمحد مشس
الدين،ط (،0دار الكتب العلمية لبنان0990 ،م)،ج ،3ص.99
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وذهب الزجاج فيما نقل ابن عصفور عنه إىل أنه ينتصب بفعل مضمر من لفظه،
فالتقدير يف "جئتك إكراماً لك" أكرمتك إكراماً لك ،حذف الفعل ،وجعل املصدر عوضاً عن
التلفظ به ،فلذلك مل يظهر(.)1

وذكر الصبان يف حاشيته على شرح األمشوين "أ ّن ناصب املفعول له عند سيبويه
ومجهور البصريني هو الفعل الذي قبله؛ سواء أكان ملفوظاً به ،أي املفعول له -منصوب
بالفعل الذي قبله على تقدير حرف العلة ،فعليه هو من املفعول به بعد نزع اخلافض"(.)2

المطلب الثاني :شروط نصب المصدر مفعوال له
كل مايذكر
املفعول ألجله ،يشرتط فيه أربعة شروط؛ فإ ّن فقد شرط منها مل جيز نصبه ،فليس ّ
بياناً لسبب حدوث الفعل يُنصب على أنه مفعول له؛ وهاك تفصيل شروط نصبه:
-0
-3

ض َع َها لِ نألَنَ ِام﴾(.)3
ض َو َ
أن يكون مصدراً .كقوله تعاىلَ ﴿:و ناأل نَر َ
أن يكون املصدر قلبياً .حنو" :جئنت للقراءة"

-2

القليب متحداً مع الفعل يف الزمان ،ويف الفاعل ،حنو" :سافرت
أن يكون املصدر ُّ
للعلم" فإ ّن زمان السفر ٍ
ماض وزمان العلم مستقبل.

-3

املصدر القليب املتحد مع الفعل يف الزمان والفاعل ،فإن قلت:
أن يكون هذا
ُ
"جئت رغبة يف العلم" فقولك :رغبة يف العلم" مبنزلة جواب لقول قائل" :مل
جئت؟"(.)1

( )1السيوطي،االمام مجال الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،همع الهوامع في شرح جمع ِ
الجوامع ،حتقيق :أمحد مشس
الدين ،ط( ،0دار الكتب العلمية بريوت-لبنان0990،م) ،ج ،3ص.99

( )2نور الدين أبو احلسن األمشوين ،حاشية الصبان شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،حتقيق :طه عبد الرؤف
سعيد ( ،املكتبة التوفيقية ،بدون التاريخ )،ج ،3ص .039
( )3سورة الرمحن اآلية01 :
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المطلب الثالث :أحكام المفعول له
للمفعول له ثالثة أحكام كما يلي:
-0

يُنصب ،إذا استوىف شروط نصبه ،على أنه مفعول ألجله صريح .وإن ذكر للتعليل،
ومل يستوىف الشروط ،جر حبرف اجلر املقيد للتعليل ،كما تق ّدم ،واعترب أنه يف حمل
نصب على أنه مفعول ألجله غري صريح ،وقد
َصابِ َع ُه نم
الصريح ،يف قوله تعاىلَ ﴿:نجي َعلُو َن أ ن
ِ ()2
الصو ِ
اع ِق﴾ يف
الن َم نو
ت﴾ .فقوله تعاىلِّ ﴿ :م َن ََّ

اجتمع املنصوبان ،الصريح وغري
ِِ
الصو ِ
ِ
اع ِق َح َذ َر
يف آ َذانم ِّم َن َّ َ
موضع نصب على أنه مفعول

ألجله غري صريح .وقوله تعاىل ﴿ َح َذ َر﴾مفعول ألجله صريح(.)3

-3

جيوز تقدمي املفعول ألجله على عامله ،سواء نصب أم ُجَّر حبرف اجلر ،حنو قولك:

-2

الجيب نصب املصدر املستوىف شروط نصبه بل جيوز نصبه وجره.وهو يف ذلك على

أتيت".
"رغبة يف العلم ُ
ثالث صور:

أ-

يتجرد من (أل) وإلضافة فاألكثر نصبه حنو" :وقف الناس احرتاماً للعلم" وقد
أن ّ
جير على قلة.

ب -أن يقرتن بأل ،فاألكثر جره حبرف اجلر ،حنو" :سافرت للرغبة يف العلم" وقديُنصب
على قلة.
املنكر
ت -أن يضاف ،فاألمران سواء ،نصبه وجره حبرف اجلر ،حنو قولك" :تر ُ
كت َ
خشيةَ اهللِ ،أو خلشية اهلل ،أو من خشية اهلل" )4(،ومن النصب قوله تعاىل﴿:يُ ِنف ُقو َن
( )1غالييين،الشيخ مصطفى ،جامع الدروس العربية ،المكتبة العصرية،ط( ،0صيدا –بريوت) ،ج،2:ص.34-33
( )2سورة البقرة :اآلية.09:

()3غالييين،الشيخ مصطفى،جامع الدروس العربية ،المكتبة العصرية ،ط( ،0صيدا -بريوت د.ت )،ج ،2ص .34

()4املرجع نفسه ،ص.33
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أَموا َهلم ابتِغَاء مرض ِ
ات اللّ ِه﴾(،)1ومن اجلر قوله سبحانه وتعاىلَ ﴿ :وإِ َّن ِمنـ َها لَ َما
ن َ ُُ ن َ ن َ
ط ِم نن َخ نشيَ ِة اللّ ِه﴾(.)2
يَـ نهبِ ُ

المطلب الرابع :المفعول ألجله في القرآن الكريم
جاء املفعول ألجله يف مواقف عديدة من القرآن الكرمي منها:
-0

اع ِق ح َذر النمو ِ
﴿ َجيعلُو َن أَصابِعهم ِيف آ َذانِِم ِّمن َّ ِ
ت﴾[البقرة]09:
نَ
الص َو َ َ َ ن
ن َُ ن
َ

-2

ِ
﴿وما اختـلَ ِ ِ ِ َّ ِ
ِ
ات بَـ نغيًا
ََ نَ َ
ين أُوتُوهُ من بَـ نعد َما َجاءتنـ ُه ُم النبَـيِّـنَ ُ
ف فيه إالَّ الذ َ
بَـنيـنَـ ُه نم﴾[البقرة]302:
﴿والَ متُن ِس ُكوه َّن ِ
ضَر ًارا لتَـ نعتَ ُدوان﴾[البقرة]320:
ُ
َ
اب لَو يـرُّدونَ ُكم ِّمن بـع ِد إِميانِ ُكم ُكفَّاراً حس ًدا ِّمن ِع ِ
ِ
ِ ِ
ند
ََ ن
َن َ ن
﴿ َوَّد َكثريٌ ِّم نن أ نَه ِل النكتَ ن َ ُ
أَن ُف ِس ِهم﴾[البقرة]019:

-3

-3
-4
-4
-3
-0
-9

َّاس من ي نش ِري نَـ نفسه ابتِغَاء مرض ِ
ِ
ات اللّ ِه﴾[البقرة]313:
َ ُ ن َن َ
﴿ َوم َن الن ِ َ َ

﴿ومثَل الَّ ِذين ي ِنف ُقو َن أَموا َهلم ابتِغَاء مرض ِ
ات اللّ ِه َوتَـثنبِيتًا ِّم نن أَن ُف ِس ِه نم َك َمثَ ِل َجن ٍَّة
ن َ ُُ ن َ ن َ
ََ ُ َ ُ
بَِربنـ َوةٍ﴾[البقرة]344:
﴿ َكالَّ ِذي يُ ِنف ُق َمالَهُ ِرئَاء الن ِ
َّاس﴾[البقرة]343:
﴿وما تُ ِ
نف ُقو َن إِالَّ ابنتِغَاء َو نج ِه اللّ ِه﴾[البقرة]333:
ََ
َّاس إِ نحلَافًا﴾[البقرة]332:
﴿الَ يَ نسأَلُو َن الن َ

َّ ِ
شابَهَ ِمنهُ ابنتِغَاء الن ِفنتـنَ ِة َوابنتِغَاء تَأن ِويلِ ِه﴾[آل
ين يف قُـلُواهِِ نم َزين ٌغ فَـيَتَّبِعُو َن َما تَ َ
﴿ -01فَأ ََّما الذ َ
عمران]3:
( )1سورة البقرة:اآلية .344:

( )2سورة البقرة:اآلية .33:
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المبحث الرابع :المفعول معه ،و شروط نصب المفعول معه ،وأحكامه عند النحويين
تص باحلديث عن املفعول معه.
كل مطلب خي ُّ
حيتوى هذا املبحث على ثالثة مطالب ،و ّ
المطلب األول :تعريف المفعول معه ،وآراء النحاة في العامل فيه
تضمن
المفعول معه":هو االسم املنصوب بعد الواو الكائنة مبعين (مع) وإمنا ينتصب إذا ّ

()1
وعرفه ابن هشام يف كتابه
.
الكالم فعالً" .حنو" :ماصنعت وأباك ،ومازلت أسري والنيل
ّ
شذور الذهب بأنه":االسم الفضلة ،التايل واو املصاحبة مسبوقة ِ
بفعل أو ما فيه معناه وحروفه،

النيل) ،و(أنا سائر والنيل)"(.)2
كـ(:سرت و َ
وآراءالنحاة في العامل في المفعول معه.
يقول أبو علي الفارسي عن عامل النصب يف املفعول معه ،فيقول" :يعمل فيه الفعل الذي قبله
بتوسط احلرف"(.)3
ويف هذه املسألة ذهب البصريون أن العامل يف املفعول معه ما سبقه من فعل أو شبهه(.)4
وقال الكوفيون :إن املفعول معه منصوب على اخلالف(.)5

( )1ابن يعيش ،موفق الدين ابن علي ،شرح المفصل ،د.ط( ،إدارة الطباعة املنريية –مبصر د.ت) ،ج  ، 3ص.30

()2ابن هشام مجال الدين عبداهلل األنصاري ،املتوىف يف سنة 340ه ،شذور الذهب في معرفة كالم العرب( ،دار
الطالئع – القاهرة) ،ص .03

()3اجلرجاين،عبد القاهر ،كتاب المقتصدفي شرح اإليضاح ،حتقيق :كاظم املرجان ،دار الرشيد للنشر ،م ،0ص .449

( )4اجلوجري ،حممد بن عبد املنعم ،شرح شذور الذهب ،دراسة وحتقيقّ :نواف بن جزاء احلارثي ،ط( ،0دار الطالئع- ،

القاهرة ـ3113م) ،ج ،0ص.33

()5ابن األنباري ،أبو الربكات( ،املتوىف433:هـ) اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ،ط( ،0الناشر
مكتبة اخلاجني بالقاهرة ،)3113،ص.313:
52

يقول الزجاج :إنك إذا قلت ماصنعت وزيداً إمنا تنصب زيداً بإضمار فعل كأنه قال
ماصنعت والبست زيداً ،وذلك من أجل أنه اليعمل الفعل يف املفعول وبينهما (الواو) .وهذا
رأي الزجاج يف عامل مفعول معه(.)1

المطلب الثاني :شروط نصب المفعول معه.
يشرتط يف نصب ما بعد الواو ،على أنه مفعول معه ،ثالثة شروط:
 -0أن يكون فضلة (أي :حبيث يصح انعقاد اجلملة بدونه).فإن كان االسم التايل للواو
وخليل" ،مل جيز نصبه على املعية ،بل جيب عطفه على ما قبله.
سعيد
عمدة ،حنو" :اشرتك ُ
ُ
 -3أن يكون ما قبله مجلةً:فإن سبقه مفرد ،حنو" :كل امرئ وشأنه" كان معطوفاً على ما
قبله .وكل :مبتدأ .وامرئ :مضاف إليه .وشأنه :معطوف على كل ،واخلرب حمذوف وجوباً .كما
تق ّدم نظريه يف باب"املبتدأ واخلرب" والتقدير :كل امرئ وشأنه مقرتنان .ولك أن تنصب "كل"،
على أنه مفعول به لفعل حمذوف تقديره" :دع أو اترك" ،فتعطف "شأنه" حينئذ عليه
منصوباً"(.)2
 -2أن تكون "الواو" اليت تسبقه ،مبعىن "مع".فإن تعني أن تكون "الواو" للعطف ،لعدم صحة
خالد وسعيد قبله ،أو بعده" ،مل يكن مابعدها مفعوالً معه ،أل ّن"الواو" هنا
املعية ،حنو" :جاء ُ
ليست مبعىن "مع" ،إذ لوقلت" :وحده خالد مع سعيد قبله ،أو بعده" كان الظالم ظاهر

1

( )ابن يعيش ،موفق الدين ابن علي ،شرح المفصل( ،إدارة الطباعة املنريية – مبصر ،ج ،3ص .39

()2غالييين،الشيخ مصطفى ،جامع الدروس العربية ،ط( ،0املكتبة العصرية ،صيدا -بريوت) ،ج ،2ص .32-33
53

الشمس طالعة".ومثال ما
الفساد.وإن تعني أن تكون واو احلال فكذلك ،حنو " :جاء علي و
ُ
(.)1
اجلبل" .و"مالك وسعيداً؟" و"ما أنت وسليماً"
اجتمعت فيه الشروط" .سار علي و َ

المطلب الثالث :أحكام المفعول معه
له عدة أحكام ،منها ما تلي:
 -2النصب .الناصب له :إما الفعل الذى قبله ،وإما يشبه الفعل يف العمل ،كاسم الفاعل،
السائق ،وكاملصدر؛
احلدائق -وكاسم املفعول؛ يف حنو :السيارة مرتوكة و َ
يف حنو :الرجل سائر و َ
يف حنو :يعجبين سريُك والطو َار ،واسم الفعل يف مثلُ :رويدك والغاضب مبعىن  :أمهل نفسك
مع الغاضب.

 -3الجيوز أن يتقدم على عامله مطلقاً ،وال أن يتوسط بينه وبني االسم املشارك له واملقارن
الرجل.
الرجل واحلديقةَ؛ اليصح أن يقال :واحلديقةَ مشى ُ
 ....حنو :مشى ُ
 -2الجيوز أن يفصل بينه وبني واو املعية فاصل ،ولوكان الفاصل شبه مجلة.
 -3الجيوز حذف هذه الواو مطلقاً.
 -4إذا جاء بعده تابع أو ضمري أو ما حيتاج إىل املطابقة وجب أن يراعى عند املطابقة االسم
الذى قبل الواو وحدهُ؛ حنو :كنت أنا وزميال كاألخ؛ أحبه وأعطف عليه .واليصح
(.)2
كاألخوين".....

()1غالييين،الشيخ مصطفى،جامع الدروس العربية ،املكتبة العصرية ،ط( ،صيدا -بريوت) ،ج،2ص.32-33:
2

( ) عباس حسن ،النحو الوافي( ،دار املعارف -ط3110 ،2م) ،ج ،3ص .201-210
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المبحث الخامس :المفعول فيه ،وأقسامه ،وأحكامه ،وأحوال العامل في الظرف.
تص باحلديث عن املفعول به.
كل مطلب خي ُّ
حيتوى هذا املبحث على أربعة مطالب ،و ّ
المطلب األول  :تعريف المفعول فيه وأقسامه
"سافرت يوم اخلميس،
المفعول فيه :اسم زمان أو مكان ضمن معىن (يف) باطراد .حنو:
ُ
متضمن معىن
ُ
صليت خلف مقام إبراهيم" ،فـ (يوم) و(خلف) امسا زمان ومكان ،وكل منهما ّ

(يف) (.)1

أقسام المفعول المطلق أو الظروف
خمتص
الظرف قسمان :ظرف زمان وظرف مكان ،وكل منهما إما مبهم أو حمدود(ويقال له ّ
متصرف(.)2
متصرف أو غري ّ
أيضاً) ،وإما ّ
يدل على وقت وقع فيه احلدث":سافرت ليالً".
فظرف الزمان :ما ّ
يدل على مكان وقع فيه احلدث ،حنو" :وقفت حتت علم العلم"(.)3
وظرف املكان :ما ّ
وأما املبهم من ظرف الزمان هو الذي َّ
الحد حيصره معرفةً كان أو نكرًة ،كـ"حني وزمان"،
واحلني والزمان.
واملؤقت :ماله ناية حتصره ،سواء كان معرفة أو نكرة ،كيوم وليلة وشهر ،ويوم اجلمعة وليلة
القدر ،وشهر رمضان(.)1

()1الفوزان ،عبداهلل بن صاحل ،دليل السالك إلى ألفية ابن مالك( ،دار املسلم للناشر والتوزيع) ،ج ،0ص.300
( )2جرجي شاهني عطيه ،سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ،ط( ،3دار رحياين للطباعة والنشر -بريوت) ،ص.333:
( )3غالييين،الشيخ مصطفى ،جامع الدروس العربية ،ط( ،0املكتبة العصرية ،صيدا -بريوت) ،ج،2ص.30:
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معني أي :ليس له صورة تدرك
واملبهم من ظروف املكان :ما ّ
دل على مكان غري ّ
باحلس الظاهر ،والحدود لصورة كاجلهات الست ،وهي":أمام وقدام ،و راء وخلف ،وميني
ويسار ،وفوق وحتت" وحنوها.
معني ،أي له صورة حمدودة ،حمصورة
و
املختص منها أو احملدود ما ّ
دل على مكان ّ
ّ
كـ"دار ومدرسة ومكتب ومسجد وبلد" ،ومنه أمساء البالد والقرى واجلبال والنهار والبحار(.)2

المطلب الثاني :أحوال العامل في الظرف
وقمت أمامك،
قمت يوم اجلمعة،
ُ
العامل للمفعول فيه :هو الفعل الواقع فيه ظاهراً حنوُ :
فالقيام واقع يف يوم اجلمعة ،ويف األمام ،وهو العامل فيه ،أو مقدراً حنو :زيد أمامك ،والقتال
يوم اجلمعة ،فالعامل فيهما "كائن" أو مستقر" هو مقدر الملفوظ به(.)3

العامل يف الظرف له ثالث أحوال ،هي:
احلال األوىل :أن يكون العامل مذكوراً ،وهذا هو األصل ،ومثاله" :امكث هنا أزمناً".
دل عليه دليل كأَ نن يقال" :مىت سافرت؟"
احلال الثانية :أن يكون حمذوفاً جوازاً؛ وذلك إذا ّ
فتقول :يوم اخلميس ،وأين صليت فتقول :حول الكعبة".
احلال الثالثة :أن يكون حمذوفًا وجوباً يف هذه مواضع:
( )1ابن احلاجب الرضي ،حممد بن احلسن األسرتاباذي ،شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ،حتقيق :حسن بن حممد
بن ابرهيم احلفظي ،ط( 0إدارة الثقافة والنشر باجلامعة 0992م) ،ج ،0ص.439

( )2غالييين،الشيخ مصطفى ،جامع الدروس العربية ،املكتبة العصرية ،ط( ،0صيدا -بريوت) ،ج ،2ص.41-39
( )3السيوطي،االمام مجال الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،همع الهوامع في شرح جمع ِ
الجوامع ،حتقيق :أمحد مشس
الدين ،ط( ،0دار الكتب العلمية بريوت-لبنان0990،م)،ج،3ص.013
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 -0إذا وقع الظرف خرباً حنو :الكتاب عندك.
مررت بطائر فوق غصن ،واألصل :مررت بطائر مستقر فوق
 -3إذا وقع الظرف صفة حنوُ :
غصن ،أو بطائر استقر فوق غصن.
أيت اهلالل بني السحاب" ،فـ"بني" منصوبة على الظرفية
 -2إذا وقع الظرف حاالً حنو" :ر ُ
والتكون حاالً من اهلالل؛ أل ّن احلال ليست منصوبة على الظرفية ،وإمنا احلال شبه اجلملة:
أيت اهلالل استقر بني السحاب" فشبه اجلملة هي
أيت اهلالل مستقراً بني السحاب" ،أو "ر ُ
"ر ُ

احلال ،وقوهلم" :بني السحاب" حال جتاوز أيضاً يف العبارة.

"أكرمت الذي عندك" ،وجيب تقدير العامل يف الظرف الواقع
 -3إذا وقع الظرف صلة حنو:
ُ
()1

صلة فعالً أل ّن الصلة التكون إال مجلة.

المطلب الثالث :أحكام المفعول فيه
حمل نصب ،فإن كان مرفوعاً أو منصوباً أو
 -0الظروف مجيعها منصوبة وما كان مبيّنا كان يف ّ

دل على زمان أو مكان(.)2
جمروراً لداع غري الظرفية مل يكن ظرفاً واليعرب ظرفاً وإن ّ

 -3كل ما نصب من الظروف حيتاج إىل ما يتعلّق به ويتعلّق الظرف بعامله وهو الفعل أو ما
يشبهه من املشتقات أو ما فيه رائحته مثل املصادر واألفعال الناقصة.
 -2وحيذف عامل الظرف جوازاً أو وجوباً .وعامله هو احلدث الواقع فيه من فعل أو شبهه؛
وكل ما نصب من الظروف حيتاج إىل ما يتعلّق به ،من فعل أو شبهه؛ واملتعلّق بالظروف

1

( )الفوزان ،عبداهلل بن صاحل ،دليل السالك إلى ألفية ابن مالك( ،دار املسلم للناشر والتوزيع) ،ج ،0ص.304-303:

( )2أمحد قبش ،الكامل في النحو والصرف واإلعراب ،د.ط( ،بريوت-لبنان  :دار اجلبل0933 ،م) ،ص.033
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ودل عليه دليل،
مذكوراً كان أو حمذوفاً،جوازاً أو وجوباً؛ فيحذف جوازان إن كان كوناً خاصاًّ ،
حنو" :عند العلماء" يف جواب من قال" :أين جتلس؟" .وحيذف وجوباً يف ثالث مسائل:
 -0أن يكون كوناً عاماً يصلح ألن يراد به كل حدث كـ"موجود وكائن وحاصل" .ويكون
املتعلّق املق ّدر إما خرباً أم صفة أم صلة املوصول.
 -3أن يكون الظرف منصوباً على االشتغال.
 -2أن يكون املتعلّق مسموعاً باحلذف ،فالجيوز ذكره ،كقوهلم":حينئذ اآلن" أي كان ذلك
حينئذ ،فامسع اآلن(.)1

المطلب الرابع :المفعول فيه في القرآن الكريم
جاء املفعول فيه يف مواقف عديدة من القرآن الكرمي منها:
ِ ِ
ِِ
ِ
ني ﴾[سبأ]00:
ايل َوأَيَّ ًاما آمن َ
 -0سريُوا ف َيها لَيَ َ
َ ﴿ -3و َسبِّ ُحوهُ بُكَنرًة

وأ ِ
يال﴾[األحزاب]33:
َص ً
َ

 ﴿ -2وأ ِ
َنذ نرُه نم يَـ نوَم ناآل ِزفَِة
َ

﴾[غافر]00:

َ ﴿ -3وفَـ نو َق ُك ِّل ِذي ِع نل ٍم

ِ
يم﴾[يوسف]34:
َعل ٌ

﴿ -4وأَنَّا ُكنَّا نَـ نقع ُد ِمنـها م َق ِ
اع َد
ُ َ َ
َ

لس نم ِع﴾[اجلن]9:
لِ َّ

ضتُ نم
﴿ -4فَـلَ َّما جنََّا ُك نم إِ َىل النبَـِّر أ نَعَر ن

﴾[اإلسراء]43:

 ﴿ -3والَ َجتهر بِصالَتِك والَ ُختافِت ِاها وابـت ِغ بـ ِ
ك
ني َذل َ
َ ن َ ن َ َ َ َ ن َ َ نَ َ ن َ

سبِيالً﴾[اإلسراء]000:
َ

()1أمحد قبش ،الكامل في النحو والصرف واإلعراب( ،بريوت-لبنان  :دار اجلبل0933 ،م) ،ص.033:
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ِ
ِ ِِ
احلَ ِكيم ن ِ
اخلَبريُ
َ ﴿ -0وُه َو الن َقاه ُر فَـ نو َق عبَاده َوُه َو ن ُ

﴾[األنعام]00:

ت َولَ ِك َّن اللّهَ َرَمى﴾[األنفال.]03:
ت إِ نذ َرَمني َ
َ ﴿-9وَما َرَمني َ
فالكلمات الىت حتتها خطوط يف املواقع املفعول فيه إعراباً.
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الفصل الثاني :دراسة نحوية داللية للمفاعيل وعواملها في سورة الكهف.
المبحث األول :دراسة نحويةداللية للمفعول به وعامله في سورةالكهف.
المبحث الثاني :دراسة نحوية داللية للمفعول المطلق وعامله في سورة الكهف
المبحث الثالث ::دراسة نحوية داللية للمفعول له وعامله في سورة الكهف.
المبحث الرابع :دراسة نحوية داللية للمفعول معه وعامله في سورة الكهف.
المبحث الخامس :دراسة نحوية داللية للمفعول فيه وعامله في سورة الكهف.
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الفصل الثاني :دراسة نحوية داللية للمفاعيل وعواملها في سورة الكهف.
السابق تعريف املفاعيل أنواعها وأحكامها،وآراء النحاة يف عواملها،
لقد تناول الفصل ّ
واستخدام املفاعيل يف القرآن الكرمي.
وأما هذا الفصل الثاين فيتناول حول املفاعيل وعواملها يف سورة الكهف ،ويندرج حتته مخسة
ختتص بدراسة املفاعيل وعواملها يف سورة الكهف.
مباحث ،وكل مباحث ُّ

المبحث األول :دراسة نحوية داللية لمفعول به وعامله
لقد سبق الذكر أن الفعل املتعدي ال يكتفي مبرفوعه بل حيتاج إىل مفعول به ،وأن املفعول به
عند النحاة قد يكون واحداً وقد يكون متع ّددا وفقاً لنوع الفعل يف اجلملة ،ومنه ذكر الزخمشري
بلغت
يف كتابه قائالً":املفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل ،حنو قولك":ضرب زي ٌدُ ،
البلد" وهو الفارق بني األفعال املتعدية وغري املتعدية ،ويكون واحداً فصاعدا إىل الثالثة"(.)1
َ
ويالحظ الباحث أن حكم املفعول به سواء أكان واحداً أو متع ّدداً هو النصب ،وقد
اختلف النحاة يف العامل الذي حدث النصب فيه،كما سبقت مناقشته يف الفصل األول.
ويرى الباحث على حسب إطالعه أن املفعول به الذي ورد يف هذه السورة ما يزيد
على َثانية ومائتني مرة تقريبا ،وقال تقريبا ألن بعضها دار حوهلا خالف .ومن هذا البحث
تتبني كثرة األفعال اليت تنصب مفعولني ،بعضها ُحذف مفعوالها ،وبعضها ُحذف أحد
مفعوليها ،أما األفعال اليت تنصب مفعوال واحدا فهي واضحة ،وال لبس فيها ،ويبدأ الباحث
عن املفعول به من اآلية األوىل حىت ناية السورة بالرتتيب.
()0الزخمشري ،المفصل في النحو ،ج ،0ص.033:
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﴿ - 0الْحم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي أَنز َل َعلَى َعب ِدهِ
ْ
َ
َْ

ِ
اب﴾[الكهف]0:
الْكتَ َ

أوالً :التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ِ
اب يف هذه اآلية مفعول به،منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.والعامل
أ  -الْكتَ َ
فيه الفعل (أنزل).

ثانياً :التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
الكتاب :الداللة النحوية هلذه الكلمة هي الفتحة على أنا مفعول به ،والداللة العامة للمعىن
وهو القرآن .والعامل "أنزل" يدل على زمن املاض ،و أما معناه يف معجم الوسيط وهو " أنزل
الشيء :جعله ينزل ،ويقال :أنزل اهلل كالمه على أنبيائه :أوحى به"(.)1
﴿ َولَ ْم يَ ْج َعل

ِ
جا﴾[الكهف]0:
لَّهُ ع َو َ

أوالً :التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ب "-عوجا" مفعول به أول منصوب بالفعل "جيعل" و(اهلاء) يف (له)ضمري عائد إىل الكتاب
مبين على الضمة يف حمالجلر متعلق مبحذوف مفعول ٍ
ثان تقديره" :الكتاب " أى مل جيعل
ّ
الكتاب عوجاً( .)2والعامل الذي عمل فيه وهو الفعل "جيعل" وهذا الفعل يتعدي إىل
مفعولني.
ثانياً :التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:

( )1جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط ،3113( ،3مكتبة الشروق الدولية)،ص .904
( )2حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق –بريوت0994 ،م)،ج،04
ص.020
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عوجا :الداللة النحوية هلذه الكلمة هي الفتحة على أنا مفعول به أول ،أما الداللة العامة
للمعىن كما جاء يف البحر احمليط :يدل على كونه مكمال يف ذاته ( ، )1و نرى أن عامله
(يجعل) أفادت الداللة على الزمن احلاضر .
شرالْم ْؤِمنِ َّ ِ
ِ
الصالِح ِ
نذربَأ ً ِ ِ َّ
ات أ َّ
َج ًرا
َن لَ ُه ْم أ ْ
ين يَـ ْع َملُونَ َّ َ
 ﴿ -1لِّيُ َ
ين الذ َ
ْسا َشدي ًدا من ل ُدنْهُ َويُـبَ ِّ َ ُ َ
سنًا﴾[الكهف.]3:
َح َ
أوالً :التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ ﴿ -ي ِ
نذ َر﴾ فعل وفاعل ،وينصب مفعولني ،وحذف أوهلما ،وتقديره( :الكافرين) ،و﴿
ُ
ْسا﴾ مفعول به ثان لعامله فعل مضارع(ينذر).
بَأ ً
ثانياً :التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
ولفظة ﴿ي ِ
نذ َر﴾أفادت الداللة على زمن االستقبال ،والكلمة ﴿البأس﴾تدل على املعىن
ُ
العذاب الشديد ،وحتمل الداللة النحوية وهي النصب.
أوالً :التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ِِ
ب ﴿-يُـبَ ِّ
ين﴾ مفعول به منصوب
ش َر﴾ فعل وفاعل ،وينصب مفعوال واحداًوهو﴿:ال ُْم ْؤمن َ
وعامله فعل مضارع (يبشر).
ثانياً :التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
ِِ
ب ﴿ -يُـبَ ِّ
ين﴾فاداللة النحوية يف هذه الكلمة
ش َر﴾يدل على زمن االستقبال ،و﴿ال ُْم ْؤمن َ
الفتحة ألنا مفعول به.
( )1األندلسي،أبو حيان حممد بن يوسف الشهيد ،تفسير البحر المحيط ،دراسة وحتقيق ،الشيخ عادل أمحد عبد
املوجود والشيخ علي حممد معوض ،ط( ،0دار الكتب العليمة بريوت – لبنان0992 ،م) ،ج  ،0ص .93
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أوالً :التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
الصالِح ِ
ات﴾ مفعول به منصوب،
ج ﴿-يَـ ْع َملُو َن﴾ فعل وفاعل ،وينصب مفعوالً واحداًوهوَ َّ ﴿:
وعامله فعل ماضى (عمل)(.)1

ثانياً :التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
الصالِح ِ
ات﴾ حتمل داللة حنوية داللة
﴿ يَـ ْع َملُو َن﴾ أفادت الداللة على الزمن احلال .و﴿ َّ َ
النصب مبعىن أن الكسرة تغىن عن الفتحة اليت تعد العالمة األصلية للنصب.
ِ َّ ِ
ين قَالُوا اتَّ َخ َذ اللَّهُ َولَ ًدا
َ ﴿ -4ويُنذ َر الذ َ

﴾[الكهف]3:

أوالً :التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
َّ ِ
ِ
ين﴾ اسم موصول يف
أ﴿ -يُنذ َر﴾ ينصب مفعولني ،كما سبق بيانه ،وحذف أوهلما و﴿الذ َ
حمل نصب مفعول به أول والعامل فيه فعل مضارع (ينذر) وقد حذف املفعول الثاين وهو
الغرض املنذر به ،ألنه سبق ذكره يف اآلية الثانية ،وهو (البأس) (.)2
ثانياً :التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
﴿ي ِ
نذ َر﴾ أفادت الداللة على زمن االستقبال.
ُ
ب﴿ -اتَّ َخ َذ اللَّهُ َولَ ًدا﴾
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
( )1ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم ،دار املعرفة اجلامعية ،م ،4ص.3403:

( )2حمي الدين الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري  -بريوت0999،م) ،م ،3ص
.324
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اتخذ  :فعل ماض ،وينصب إىل مفعولني ،و(ولداً)" :مفعول به ثان ،واألول حمذوف تقديره :
عيسى أو عزير .)1(..والعامل فيه هو الفعل (اتخذ).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
و(ولداً) فالداللة النحوية يف هذه الكلمة الفتحة ألنا مفعول به ثان ،وفعل (اتخذ) يدل على
زمن املاضى.
 ﴿ -5إِن يَـ ُقولُو َن إَِّال َك ِذبًا

﴾[الكهف]4:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
و"كذبا" :فيه وجهان :أنه نعت ملصدر حمذوف ،أي( :قوالً كذباً) ،وجيوز أن يكون مفعوالً
به؛ ألنه يتضمن مجلة( ،)2وتبعه العكربي يف هذا اإلعراب( ،)3ويرى مكي بن أيب طالب أنه

مفعول به للفعل يقولون( )4وعليه اجلمهور.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
ولفظة "كذباً":حتمل داللة النحوية وهي الفتحة .أما الداللة املعنوية فهي اإلخبار بالشيء على
خالف ماهو عليه( .)5والفعل (يقولون) يدل على زمن احلال.

( )1حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق –بريوت0994 ،م)،ج،04
ص\.029

( )2حمي الدين الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري  -بريوت0999 ،م) ،م،3
ص\.323

3
حمب الدين أبو البقاء عبداهلل بن احلسني ،التبيان في إعراب القرآن ،حتقيق :على حممد البحاري( ،بيت
( ) العكربيّ ،

األفكار الدولية)،ج ،3ص.020:

()4مكي ،مشكل إعراب القرآن ،ص .302

()5اهلمداين ،الفريد في إعراب القرآن المجيد،ج  ،3ص .302
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 ﴿ -6فَـلَعلَّ َ ِ
ك َعلَى آثَا ِرِه ْم
سَ
َ
ك بَاخ ٌع نَّـ ْف َ

﴾[الكهف]4:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
"نفسك" مفعول به منصوب ،ونصبه باسم الفاعل ( ،باخع)
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(باخع) :اسم الفاعل يدل على معىن املاضى.
أ﴿ -7 -إِنَّا َج َعلْنَا َما َعلَى ْاأل َْر ِ
ض ِزينَةً

لَّ َها﴾[الكهف]3:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
"ما" اسم موصول مبعىن "الذي" مفعول به أول ،و"زينة"مفعول به ثان ،مفعوالن .)1( ،والعامل
فيه الفعل (جعلنا).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
قيل" :ما" و"زينة" تدالن على مفعوالن ،يكون فيه تقديران :أحدمها أنه خمصوص للشجر
والثمر واملال وما أشبههن ،واآلخر أنه عموم ألنه دال على بارئه ( ،)2وقال أبو حيان :إن
الداللة املعىن لـ(ما) يراد اها غري العاقل وإنه يراد به العموم فيما اليعقل ،و(زينة) كل شىء
حبسبه ،وقيل اليدخل يف ذلك ماكان فيه ايذاء من حيوان وحجر ونبات ،ألنه زينة فيه ،ومن
قال بالعموم قال فيه زينة من جهة خلقه وصنعته وإحكامه ،وقيل :املراد مبا هنا خصوص ما

( )1أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس ،إعراب القرآن ،حتقيق :الدكتور زهري غازي زاهد ،ط( ،3مكتبة
النهضية العربية،ـ 0904م).ج ،3ص .330
()2املرجع السابق ،والصفحة نفسها.
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اليعقل فقيل األشجار واألنار وغريمها )1( ،وقال الزخمشري :أن الداللة املعىن لـ﴿ َما َعلَى
ْاأل َْر ِ
ض﴾ يعين :ما يصلح أن يكون زينة هلا وألهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها(.)2
أما الداللة للمعىن العامل (جعلنا) تدل على معىن خلقنا  ،وجاء على وزن(فعل) الدال
على اقرتان حدث بزمان قبل زمانك

(.)3

ِ
ص ِعي ًدا ُج ُرًزا
َ ﴿ -8وإِنَّا لَ َجاعلُو َن َما َعلَْيـ َها َ

﴾[الكهف]0:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(ما) اسم موصول مبعىن "الذي" يف حمل نصب مفعول به أول لعامل (جاعلون) ،و(صعيداً )
مفعول به ثان السم الفاعل ـ(جاعلون)(.)4
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
صعيداً :يف اآلية السابقة حتمل الداللة النحوية وهي النصب .أما الداللة املعنوية فهي "وجه
األرض" .و(جاعلون) اسم الفاعل يدل على املاضى.
﴿ -9إِ ْذ أَوى ال ِْف ْتـيَةُ إِلَى الْ َك ْه ِ
نك َر ْح َمةً َو َهيِّ ْئ لَنَا ِم ْن أ َْم ِرنَا
ف فَـ َقالُوا َربَّـنَا آتِنَا ِمن لَّ ُد َ
َ
دا﴾[الكهف]01:
َر َش ً
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
( )1األندلسي،أبو حيان حممد بن يوسف الشهيد ،تفسير البحر المحيط ،دراسة وحتقيق ،الشيخ عادل أمحد عبد
املوجود والشيخ علي حممد معوض ،ط( ،0دار الكتب العليمة بريوت –لبنان ،ـ 0992م )،ج ،0ص .93

()2الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،

حتقيق وتعليق ودراسة :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض ،ط( ،0مكتبة0990 ،م) ،ج،2
ص.444:
( )3موفق الدين ،ابن علي بن يعيش ،شرح المفصل( ،إدارة الطباعة املنريية–مبصر)،

ج،3ص.3:

( )4ياقوت  ،حممود سليماان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3490:
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أ -آتنا :فعل أمر .و(نا) ضمري اجلمع مفعول به أول( ،رمحة) مفعول به ٍ
ثان منصوب (،)1
والعامل فيه هو(آت).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(آتنا) تدل على االستقبال ،وهي مبعىن (أعطنا) ،و(رحمة) حتمل داللة حنوية وهي النصب،
وأما الداللة املعنوية تدل على الرزق واهلدى ،واحلفظ.
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
بَ ( -هيِّ ْئ) فعل أمر مبين على السكون الظاهرة على آخره ،وفاعل ضمري مسترت فيه تقديره:
أنت" ،لنا" جر وجمرور متعلق باملفعول األول تقديره "احلال" (رشداً) مفعول به منصوب ثان.
ثانيا:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
و الكلمة ( َهيِّ ْئ) تدل على زمن االستقبال ،والداللة املعنوية وهي( :اجعل .لنا) ،ولفظة(رشداً)

تدل على معىن اهتداء -مانسرتشد به لدينا وأُخرانا(.)2
ض َربْـنَا َعلَى
 ﴿ -22فَ َ

ِ
م﴾[الكهف]00:
آذَان ِه ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(ضربنا) فعل وفاعل ،ومفعوله حمذوف وتقديره :حجاباً من أن يسمع (.)3
ثانيا:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
( )1حممود صايف ،اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق 0994 ،م) ،ج ،04ص.034:
( )2العدوي ،أبوعبد اهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط ( ،2الناشر مكتبة مكة،
،ص\.03

)3113

( )3األندلسي،أبو حيان حممد بن يوسف الشهيد ،تفسير البحر المحيط ،دراسة وحتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد
املوجود والشيخ علي حممد معوض ،ط( ،0دار الكتب العليمة بريوت –لبنان0992 ،م) ،ج،0ص.42:
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(ضربنا) فهنا ُحذف املفعول اختصاراً وهو (حجاباً) والتقديره(:ضربنا حجاباً) .وجاء أبو
املكارم :وقد جيوز حذف املفعول لغرض لفظي أو معنوي:
كاإلجياز يف قوله تعاىل :فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا) (.)1
أو احتقاره ما يف قوله تعاىل :كتب اهلل ألغلنب أنا ورسلى( ،)2أي ألغلنب الكافرين (.)3
وفعل (ضرب) يدل على زمن املاضى.
اهم لِنَـ ْعلَم أ ُّ ِ
صى لِ َما لَبِثُوا
َي الْح ْزبَـ ْي ِن أ ْ
َح َ
﴿ -21ثُ َّم بَـ َعثْـنَ ُ ْ َ

دا﴾[الكهف]03:
أ ََم ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
()4

أ-بعثناهم :فعل وفاعل ،و(هم) :مفعول به ،والعامل فيه (بعث).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:

فكلمة (بعثناهم):يدل على زمن املاضى .أما الداللة املعنوية فهي "أقمناهم من نومهم-
أحييناهم" (.)5
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ب( -أمداً) مفعول به منصوب عامله (لبثوا) فعل وفاعل .

( )1سورة البقرة ،اآلية.33 :
( )2سورة اجملادلة اآلية.30:

( )3أبو املكارم ،علي ،الجملة الفعلية ،ط( ،0مؤسسة املختار للنشر والتوزيع3113 ،م) ،ص .043

( )4الدرويش،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ج ،3ص.334:
( )5العدوي ،أبوعبد اهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة،
،ص.00
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ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(أمداً) حتمل داللة حنوية وهي الفتحة .وتدل على معىن"عدداً"( .)1و(لبثوا) يدل على زمن
املاضى.
ِ
اه ْم
آمنُوا بَِربِّ ِه ْم َوِز ْدنَ ُ
 ﴿-23نَـبَأ َُهم بِال َ
ْح ِّق إِنَّـ ُه ْم ف ْتـيَةٌ َ

دى﴾[الكهف]02:
ُه ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ( -نبأ) مفعول به منصوب والعامل الذي عمل فيه هو فعل مضارع (نقص).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(نبأ) الداللة النحوية يف هذه الكلمة وهي الفتحة ,والداللة املعنوية وهي تدل على
معىن(خبر) .والعامل (نقص) يدل على زمن احلال.
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
اهم) (هم) مفعول به أول لفعل (زدنا) ،و(هدى) مفعول به ٍ
ثان منصوب(.)2
بَ ( -وِز ْدنَ ُ ْ
ّ
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
زدنا :يدل على زمن املاضى .و(هدى) يدل على إميان -بصرية -يقينا -ثباتاً(.)3
( )1العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ( ،ط ، ،2الناشر مكتبة مكة،

)3113

،ص.00
( )2حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م)،ج،04
ص.039:

( )3العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة،
،ص\.40
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 ﴿ -24لَن نَّ ْدعُ َو ِمن ُدونِِه إِلَ ًهالََق ْد قُـلْنَا إِ ًذا َشطَطًا

﴾[الكهف]03:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -ندعو :فعل وفاعل ،و(إهلاً) :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة للفعل املضارع
(ندعو)
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
ب -نَّ ْدعُ َو :يدل على زمن االستقبال ،و كلمة (إِلَ ًها)حتمل الداللة النحوية وهي الفتحة.
َ ﴿ -25ه ُؤَالء قَـ ْوُمنَا اتَّ َخ ُذوا ِمن ُدونِِه

آلِ َهةً﴾[الكهف]04:

أوالً:التحليل النحوي لمفعول به في اآلية
َّاختَذوا :فعل وفاعل ،و(من دونه) جار وجمرور متعلقان مبحذوف مفعول به ٍ
ثان ،و(آلهةً):

مفعول به أول منصوب( )1والعامل فيه (اتّخذوا).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:

اتَّ َخ ُذوا :يدل على زمن املاضى .و (آلِ َهةً) حتمل الداللة النحوية وهي الفتحة.
ش ْر لَ ُك ْم َربُّ ُكم ِّمن َّرحمته ويُـ َهيِّ ْئ لَ ُكم ِّم ْن
وه ْم َوَما يَـ ْعبُ ُدو َن إَِّال اللَّهَ يَن ُ
َ ﴿ -26وإِ ِذ ا ْعتَـ َزلْتُ ُم ُ
كم ِّم ْرفَـ ًقا﴾[الكهف]04:
أ َْم ِرُ
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -ا ْعتَـ َزلْتُ ُمو :فعل وفاعله و(هم) ضمري مفعول به ،لفعل (اعتزل من الفعل (عزل)(.)1
( )1احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،حتقيق :أمحد حممد اخلراط( ،دار القلم
دمشق) ،ج،3ص.342:
71

ثانياً :التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
و(هم) ضمري يدل على الغائبني ،والفعل (اعتزل) على وزن "افتعل " يدل على زمن
املاضى ،ومن معانيه "املطاوعة" ،و أما معناه يف معجم الوسيط " الشىءَ وعنه :بعُد
وتنحى(.)2
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ب -يف هذه اآلية فعالن متعديان مها" :ينشر" و"يهيئ":
(ينشر) فعل مضارع وقد ُحذف مفعول به يف هذه اآلية ،و(منِّ َّرمحته) صفة ملفعول ينشر
احملذوف ،أي :ينشرلكم جناحاً من رمحته.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
فكلمة (ينشر) تدل على زمن احلال ،وأما املعىن وهي "يبسط لكم" فمفعوله حمذوف لداللة
مابعده عليه إذ التقدير :ينشرلكم جناحاً من رمحته (.)3
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(.)4

و(م نرفَـ ًقا) :مفعول به
ج( -ويُـ َهيِّ ْئ) عطف على (ينشر) ،ولكم متعلقان ب(يـُ َهيِّ نئ)ِّ ،
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:

( )1حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م) ،ج،04
ص.043-040
( )2جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط ،3113( ،3مكتبة الشروق الدولية)،ص.499

( )3الدرويش،حمي الدين إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري  -بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.342:
()4املرجع السابق ،والصفحة نفسها.
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(م ْرفَـ ًقا)تدل على أمراً ترتفقون
(ويُـ َهيِّ ْئ) يدل على زمن احلال ،ويدل على معىن "ييشر" وكلمة ِّ

به(.)1

َ ﴿27وتَـ َرى َّ
س إِ َذا طَلَ َعت تَّـ َز َاوُر
الش ْم َ

ِ
م[الكهف]03:
َعن َك ْهف ِه ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(.)2

أ -ترى :فعل مضارع ،وفاعله "أنت" و( الشمس) :مفعول به منصوب لفعل (ترى)
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
ترى :ويدل على زمن احلال ،فكلمة (الشمس) حتمل الداللة النحوية وهي الفتحة.
ضلِ ْل فَـلَن تَ ِج َد لَهُ َولِيًّا
َمن يَـ ْه ِد اللَّهُ فَـ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِد َيوَمن يُ ْ

دا﴾[الكهف]03:
ُّم ْر ِش ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ب( -من) اسم شرط يف حمل نصب مفعول به مقدم ،و(يهد) فعل مضارع جمزوم بـ"من"
وعالمة جزمه حذف حرف العلة ،وهو فعل الشرط

(. )3

ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
جَ ﴿ -من يَـ ْه ِد اللَّهُ فَـ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِدي﴾[الكهف]03:وذكر النحويون يف باب تقدمي املفعول ماكان
التقدمي فيه واجباً ،كما إذا كان املفعول اسم شرط ،أن كقوله تعاىل"﴿من ي ن ِ
ضل ِل اللّهُ فَ َما لَهُ
َ ُ
ِم نن َه ٍاد﴾( . )4وقد ورد يف سورة الكهف التقدمي املفعول على الفعل والفاعل ،قوله تعاىل﴿ :
()1العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة،
،ص.40

()2ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3490:
( )3املرجع السابق ص .3499
( )4سورة الرعد :اآلية.22:
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َمن يَـ ْه ِد اللَّهُ فَـ ُه َو ال ُْم ْهتَ ِدي﴾ فهنا تقدم املفعول على الفعل والفاعل لداللة اسم شرط وهو
(من) يف حمل نصب مفعول به مقدم ،ويهد :فعل الشرط جمزوم ،ولفظ اجلاللة :فاعل
مرفوع( .)1والكلمة (يهد) تدل على زمن االستقبال.
ضلِ ْل فَـلَن تَ ِج َد لَهُ َولِيًّا
دَ ﴿ -وَمن يُ ْ

دا﴾[الكهف]03:
ُّم ْر ِش ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(تجد):فعل وفاعل ويتعدى إىل مفعولني( ،له ):جار وجمرور متعلقان مبحذوف مفعول به ٍ
ثان،
و(ولياً :مفعول به أول منصوب(.)2
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
تَ ِج َد:يدل على زمن االستقبال .و(ولياً) :فداللة املعنوية فهي (ناصراً).
ات
ات الْيَ ِمي ِن َو َذ َ
سبُـ ُه ْم أَيْـ َقاظًا َو ُه ْم ُرقُو ٌد َونُـ َقلِّبُـ ُه ْم َذ َ
َ ﴿ -28وتَ ْح َ

الشم ِ
ال﴾[الكهف]00:
ِّ َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
َنحتسبـهم :فعل مضارع ،وفاعله مسترت ،وهم :مفعول به أول ،و(أيقاظاً) مفعول به ٍ
ثان لفعل
َُ ُ ن
(حتسب).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(تحسب) يدل على زمن االستقبال ،وكلمة (أيقاظاً)حتمل الداللة النحوية وهي الفتحة.
()1غالييين ،الشيخ مصطفى ،جامع الدروس العربية ،ط( ،00املكتبة العصرية ،صيدا -بريوت)،0992 ،ج ،2ص-3
.02
( )2حممود صايف ،اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق –بريوت0994 ،م) ،ج،04
ص.044:
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ب ﴿ -وَك ْلبـهم ب ِ
اع ْي ِه
اس ٌ
ط ِذ َر َ
َ ُُ َ

صِ
بِالْو ِ
يد﴾[الكهف]00:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
اعي ِه :مفعول به منصوب بالياء ؛ والعامل فيه اسم الفاعل (ب ِ
ِ
اسطٌ) ،وقد عمل اسم الفاعل
ذ َر َ ْ
َ
حمكي ،أي كلبهم بسط ذرعيه) (.)1
وإن كان ماضياً ،يف حكم احلال فهو ّ

﴿ 29وَك َذلِك بـعثْـن ِ
َ َ ََ َ ُ
اه ْم ليَتَ َساءلُوا َ ن

بـنيـنَـ ُهم﴾[الكهف]09:

أوالً:التحليل النحوي لمفعول به في اآلية:
اه ْم :فعل وفاعل ،و(هم) :ضمري مفعول به ،لفعل (بَـ َعث).
أ -بَـ َعثْـنَ ُ
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
بعثناهم :يدل على زمن املاضى ،و ضمري"هم"يدل على الغائبني اجلماعة،و أما الداللة
العامة للمعىن "بعثناهم" وهي أقمناهم من نومهم -أحييناهم (.)2
ِ
 ﴿29قَالُوا لَبثْـنَا يَـ ْوًما أ نَو َ

ض﴾[الكهف]09:
بـ نع َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ب -لبثنا :فعل وفاعل " يوما" مفعول به .
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:

()1حممود صايف ،اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق –بريوت0994 ،م) ،ج،04
ص.044:
( )2العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة ، )3113 ،ص

.43
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الكلمة " لبثنا" تدل على زمن املاضى .وتدل على معىن "مكث وأقام"( ،)1و الداللة النحوية
لكلمة "يوماً" وهي النصب على اعتبار أنا مفعول.
َح َد ُكم بَِوِرقِ ُك ْم َه ِذهِ إِلَى ال َْم ِدينَ ِة فَـلْيَنظُْر أَيُّـ َها أَ ْزَكى
 ﴿-29فَابْـ َعثُوا أ َ

اما﴾[الكهف]09:
طَ َع ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ج -أحدكم(:أحد) مفعول به منصوب والعامل فيه الفعل "ابعثوا".
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أحدكم"الداللة النحوية هلذه الكلمة وهي الفتحة ،أما الداللة العامة للمعىن فهي تدل على
الفرد .والفعل "ابعثوا" يدل على زمن االستقبال.
ف َوَال يُ ْش ِع َر َّن بِ ُك ْم
 ﴿ -29فَـلْيَأْتِ ُكم بِ ِرْز ٍق ِّم ْنهُ َولْيَتَـلَطَّ ْ

دا﴾[الكهف]09:
َح ً
أَ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
د -فليأتكم :فعل وفاعل مسترت ،و(كم) :مفعول به ،و(يشعرن) فعل وفاعل و(أحداً)
مفعول به منصوب ،لفعل (يشعر) (. )2

ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
فليأتكم :يدل على زمن االستقبال ،و"كم"يدل على املخاطبني اجلماعة.
 ﴿-10يَـ ْر ُج ُموُك ْم أ َْو يُِعي ُدوُك ْم فِي ِملَّتِ ِه ْم َولَن تُـ ْفلِ ُحوا إِ ًذا

دا﴾[الكهف31:
أَبَ ً

( )1جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط ،3113( ،3مكتبة الشروق الدولية)،ص.000

( )2الدرويش ،حمي الدين،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري -بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.343:
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أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
يَـ ْر ُج ُموُك ْم  (:يرجموا) فعل وفاعل  ،و(كم) ضمري متصل مفعول به.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
يَـ ْر ُج ُموُك ْم" ولفظ "يرجمو" يدل على زمن احلال .و"كم" ضمري يدل على املخاطبني اجلماعة.
والداللة العامة وهي "يقذوفونكم بالسباب والشتم"(.)1

ك أَ ْعثَـ ْرنَا َعلَْي ِه ْم لِيَـ ْعلَ ُموا أ َّ
َن َو ْع َد اللَّ ِه
َ ﴿َ 12ك َذلِ َ

حق﴾[الكهف]30:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -لِيَـ ْعلَ ُموا(:يعلموا) فعل مضارع منصوب ،والواو  :فاعل ومجلة (أ َّ
َن َو نع َد اللَّ ِه َح ٌّق) مصدر
يف حمل نصب سد مسد مفعويل (يعلموا)(.)2

ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(يعلموا) :يدل على زمن املستقبل.
 ﴿ -12إِ ْذ يَـتَـنَ َ
ازعُو َن بَـ ْيـنَـ ُه ْم َ

م﴾[الكهف]30:
أ َْمرُه ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ازعُو َن :فعل مضارع وفاعل( ،أمرهم) أمر :مفعول به منصوب.
ب -يَـتَـنَ َ
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
( )1العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة )3113 ،ص
.43
( )2ياقوت  ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م،4ص .3314
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يتنازعون" يدل على زمن املاضى ،ويدل على وزن تفاعل للدلة التشارك يف النزاع واالختالف،
و معناه"الجدال القوي .و الكلمة "أمر" تدل على معىن "الشأن"(.)1
ال الَّ ِذين غَلَبوا َعلَى أَم ِرِهم لَنَت ِ
َّخ َذ َّن َعلَْي ِهم
 ﴿12قَ َ
َ ُ
ْ ْ

دا﴾[الكهف]30:
َّم ْس ِج ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ج -نتخذن :فعل مضارع متعد إىل مفعولني ،والفاعل ضمري مسترت تقديره (حنن)،
مفعول ٍ
ٍ
ثان( ،مسجداً) مفعول به أول للفعل
عليهم":جار وجمرور متعلقان مبحذوف
(لنتخذن) (.)2
أوالً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
نتخذن:يدل على زمن االستقبال ،والداللة النحوية لكلمة "مسجداً"وهي النصب على اعتبار
أنا مفعول به.
َّ ﴿11ما يَـ ْعلَ ُم ُه ْم إَِّال

قَلِيل﴾[الكهف]33:

ٌ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ-هم :مفعول به ،لــفعل مضارع (ـيعلم)
ثانيا:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
هم" يدل على الغائبني اجلماعة ،و لفظة(يعلم)أفادت الداللة على الزمن احلاضر.

()1ابن عاشور ،االمام الشيخ حممد الطاهر ،تفسير التحرير والتنوير( ،الدار التونسية للنشر،0903ج  ،04ص .309
( )2حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م)،ج ،04ص
.042
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 ﴿ -11وَال تَستَـ ْف ِ
ت فِي ِهم ِّم ْنـ ُه ْم
َ ْ

دا﴾[الكهف]33:
َح ً
أَ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ب -أحداً  :مفعول به منصوب  ،والعامل فيه فعل مضارع (تستفت)(.)1
ثانيا:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
"تَستَـ ْف ِ
ت"يدل على زمن االستقبال ،ويدل على معىن "التسأل" .والداللة النحوية لكلمة
ْ

"أَحداً" وهي النصب على اعتبار أنا مفعول به.
شي ٍء إِنِّي فَ ِ
ِ
ك
اع ٌل َذلِ َ
َ ﴿ -13وَال تَـ ُقولَ َّن ل َ ْ

دا﴾[الكهف]32:
غَ ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(ذلك:ذا) اسم إشارة يف حمل نصب مفعول به السم الفاعل (فاعل).
ِ
ِ
ب ِم ْن َه َذا َر َش ًدا
َ ﴿33واذْ ُكر َّربَّ َ
ك إِذَا نَ ِس َ
سى أَن يَـ ْهديَ ِن َربِّي ألَقـ َْر َ
يت َوقُ ْل َع َ

﴾[الكهف]33:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -اذكر) فعل أمر ،وفاعله أنت) (رب) مفعول به منصوب  ،و العامل فيه (اذكر).
أوالً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
فكلمة "اذكر" تدل على زمن املستقبل .
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:

( )1الدرويش ،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م ،3ص
.340
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ب( -يهدين :يهدي) فعل مضارع منصوب ،والنون للوقاية ،وياء املتكلم احملذوف يف
(يهديني) مفعول به(.)1
ثانيا:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
يهدي" يدل على زمن االستقبال.و"الياء " املخذوفة يف "يهديني" تدل على أنا مفعول به.
وأما الداللة العامة للمعىن وهي اإلرشاد ،الدَّاللة على الطريق القومي.
 ﴿ -15ولَبِثُوا فِي َك ْه ِف ِهم ثََال َ ِ ٍ ِ ِ
ادوا
ين َوا ْز َد ُ
ْ
ث مائَة سن َ
َ

ِ
س ًعا﴾[الكهف]34:
تْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ادوا" ،وهو من (زاد) .وهذا الفعل متعد إىل اثنني،
(تسعاً) :مفعول به منصوب ،لفعل "ا ْز َد ُ

فإذا بُين على افتعل تع ّدى إىل واحد(.)2

ثانيا:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
ادوا" :تدل على زمن املاضى ،و"تسعاً" الداللة النحوية هلذه الكلمة هي النصب على أنا
"ا ْز َد ُ
مفعول به.
َ ﴿ -16وَال يُ ْش ِر ُك فِي ُح ْك ِم ِه

دا﴾[الكهف]34:
َح ً
أَ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(أحداً) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ،والعامل فيه (يشرك) فعل مضارع مرفوع
وعالمة رفعه ضم آخره(.)1
( )1ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3319:

2
حمب الدين أبو البقاء عبداهلل بن احلسني ،التبيان في إعراب القرآن ،حتقيق :على حممد البحاري( ،بيت
( ) العكربيّ ،

األفكار الدولية)،ج،3ص.033:

80

ثانيا:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
"أحداً" :الداللة النحوية هلذه الكلمة هي النصب ،والفعل "يشرك" يدل على الزمن احلاضر.
أما الداللة العامة للمعىن وهي "الجيعل يف قضائه أحداً معه ،وكذلك اليشرك يف تشريعاته

أحداً(.)2

 ﴿ -30واتْل ما أ ِ
ك ِمن كِتَ ِ
اب
ُوح َي إِلَْي َ
َ َُ

ك﴾[الكهف]33:
َربِّ َ

أوالً:التحليل النحويللمفعول به في اآلية:
(واتن ُل) :فعل أمر مبين على
أ( -ما):اسم موصول مبعىن "الذي" مفعول به منصوب ،للفعل َ
حذف حرف العلة (.)3
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
"واتل" :يدل على زمن االستقبال ،ويدل على معنني أوالً "اتبع" ثانياً "وأقرأ.
َ ﴿-19ولَن تَ ِج َد ِمن ُدونِِه

دا﴾[الكهف]33:
ُملْتَ َح ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ب -تج َد :فعل مضارع منصوب ،ويتعد إىل مفعولني( ،من دونه) جار وجمرور متعلقان
مبحذوف مفعول به ٍ
ثان ،و(ملتحداً) :مفعول به أول للفعل (جتد)(. )1

( )1املرجع السابق ،ص.343:

()2العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة،)3113،

ص.42
( )3ياقوت،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م،4ص.3303:
81

ثانياً:التحليل الداللي لمفعول به في اآلية
تَ ِج َد:يدل على زمن االستقبالُ .ملْتَ َح ًدا" الداللة النحوية هلذه الكلمة هي النصب ،والداللة
املعىن يعىن "ملجأ تلجأ إليه" (.)2
َّ ِ
﴿-19و ْ ِ
ين يَ ْدعُو َن َربَّـ ُهم بِالْغَ َداةِ َوال َْع ِش ِّي يُ ِري ُدو َن
سَ
ك َم َع الذ َ
َ
اصب ْر نَـ ْف َ

ج َههُ﴾[الكهف]30:
َو ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -نفسك :نفس) مفعول به منصوب بفعل (اصرب) فعل أمر.
ثانياً:التحليل الداللي لمفعول به في اآلية
فكلمة اصبر" تدل على زمن االستقبال .و"نفس" الداللة النحوية هلذه كلمة هي النصب،
والداللة املعنوية هي "احبس نفسك"(.)3
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ب -راهم( :رب) مفعول به منصوب بفعل (يدعون) فعل مضارع ،والواو) فاعل.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
يدعون" يدل على زمن احلال .وأما الدلة العامة للمعىن فهي تدل على "يسألون راهم".
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
( )1حممود صايف،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م)،ج،04
ص.032:

( )2العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة،)3113 ،

ص.42
املرجع السابق :ص.019
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(.)1

ج -وجهه( :وجه) مفعول به منصوب ،بفعل (يريدون)
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:

وفعل "يريدون" يدل على زمن احلال .وكلمة "وجه" هنا تدل على إخالص النيّة اهلل.
اك
َ ﴿ -30وَال تَـ ْع ُد َع ْيـنَ َ

م﴾[الكهف]30:
َع ْنـ ُه ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
النظر)،
أ -الفعل "تعد" فيه وجهان؛ أحدمها :أن مفعوله حمذوف ،وتقديره(:والتعد عيناك َ

والثاين :أنه ضمن معىن ما يتعدى بـ"عن"( .)2وقال الزخمشري  :وإمنا عدى بعن؛ لتضمني عدا
معىن نبا وعال ،يف قولك :نبت عنه عينه وعلت عنه عينه :إذا اقتحمته ومل تلعق به(.)3وعليه

اجلمهور.
"ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
"تعد" هذه الكلمة تدل على معىن يف نفسه مقرتن بزمان حيتمل احلال واالستقبال،ومفعوله
النظر)4(.والداللة العامة للمعىن "التتجاوز
حمذوف لداللة ما بعده ،إ نذ تقديره :والتعد عيناك َ

عيناك إىل غريهم(.)1

( )1ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3302:

( )2احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،حتقيق :د .أمحد حممد اخلراط( ،دار القلم
دمشق) ،ج ،3ص..332:

( )3الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،
حتقيق :وتعليق ودراسة :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض ،ط( ،0مكتبة0990 ،م) ،ج،2
ص.403:

( )4احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،حتقيق :أمحد حممد اخلراط( ،دار القلم
دمشق) ،ج ،3ص.332:
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 ﴿ -32تُ ِري ُد ِزينَةَ الْحياةِ
ََ

ُّ
الدنْـيَا﴾[الكهف]30:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ب(-تريد) فعل مضارع مرفوع والفاعل أنت( ،زينة) مفعول به منصوب ،لفعل (تريد)(.)2
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(تريد) يدل على زمن احلال ،والداللة النحوية لكلمة (زينة)وهي النصب ،أما الداللة العامة
للمعىن وهي "تطلب َمن عندهم زينة احلياة الدنيا من أصحاب الشرف والثروة" (.)3
َ ﴿ -31وَال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَا قَـلْبَهُ َعن ِذ ْك ِرنَا َواتَّـبَ َع

َه َواهُ﴾[الكهف]30:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ج -قلبه :مفعول به منصوب ،لفعل "أغفلنا" فعل ماض وفاعله.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
"أغفلنا"يدل على زمن املاضى ،وهو على وزن "أفعل" و معناه "السلب واإلزالة"( .)4والداللة
النحوية لكلمة "قلب" وهي النصب.
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
( )1الشوكاىن ،حممد بن على بن حممد ،فتح القدير ،حققه عبدالرمحن عمرية ،ط( ،3دار الوفاء،)0993 ،ج  ،2ص
.209

( )2حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق –بريوت0994 ،م) ،ج،04
ص.033:

( )3العدوي ،أبوعبد اهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط ،3113( ،2الناشر مكتبة مكة)
،ص\.43

( )3احلمالوي ،أمحد بن حممد أمحد ،شذا العرف في فن الصرف( ،دار الكبار ، )0933،ص .33
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د -هواه( :هوى) مفعول به منصوب ،والعامل فيه (اتبع)(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
"اتبع" يدل على زمن املاضى" ،هوى" الداللة العامة للمعىن وهي "اتبع ما متليه عليه نفسه
األمارة بالسوء ،وهتواه؛ كالكفر واملعاصي (.)2
ْح ُّق ِمن َّربِّ ُك ْم فَ َمن َشاء فَـ ْليُـ ْؤِمن َوَمن َشاء
َ ﴿ -31وقُ ِل ال َ

ك ُف ْر﴾[الكهف]39:
فَـلْيَ ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ" -شاء" فعل ماض وفاعله ،واملفعول حمذوف،والتقدير :فمن شاء اإلميان فليؤمن ،ومن شأ
الكفر فليكفر(.)3
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
فمفعول (شاء) حمذوف لداللة ما بعده إذ التقدير :فمن شاء اإلميان فليؤمن ،ومن شاء الكفر
فليكفر.
وجاء يف (معاين النحو) حذف مفعول فعل املشئية كثري يف كالم العرب ،وقد ذكر ذلك
()4

النحويون والبيانون حنو قوله تعاىل( :ولوشاء اهلل لذهب بسمعهم وأبصرهم)

والتقدير:

( )1حممود صايف،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق –بريوت0994،م).ج ،04ص
.033

( )2العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط ،3113( ،2الناشر مكتبة مكة)،

ص .019
( )3حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،ط( ،2دار الرشيد دمشق –بريوت0994 ،م)،ج،04
ص.034:
( )4سوة البقرة اآلية.31 :
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لوشاء اهلل أن يذهب بسمعهم وأبصارهم ( ،)1وقال الزخمشري :يف قوله تعاىل( :ولوشاء اهلل
لذهب بسمعهم وأبصرهم) ومفعول (شاء) حمذوف ألن اجلواب يدل عليه واملعىن ولوشاء اهلل
أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب اها ( ،)2وفعل "شاء" يدل على زمن املاضى.
ِ ِِ
ين
 ﴿ -33إِنَّا أَ ْعتَ ْدنَا للظَّالم َ

ارا﴾[الكهف]39:
نَ ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ب -نارا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ،والعامل فيه (أعتدنا) فعل وفاعل.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أعتدنا"يدل على زمن املستقبل ،ويدل على املعىن "أرصدنا" .ناراً:حتمل داللة النحوية هي
النصب.
َ ﴿ -23وإِن يَ ْستَ ِغيثُوا يُـغَاثُوا بِ َماء َكال ُْم ْه ِل يَ ْش ِوي

وه﴾[الكهف]39:
ال ُْو ُج َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(.)3

ج -الوجوه :مفعول به منصوب ،لفعل (يشوي)
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:

( )1السامرائي ،فاضل صاحل ،معاني النحو ،ط( ،0دار الفكر3111 ،م)  ،ج  3ص .99
( )2الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،
حتقيق :وتعليق ودراسة :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض ،ط( ،0مكتبة 0990 ،م) ،ج،0
ص.310:

( )3ياقوت  ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م،4ص.3304:
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أن صيغة "يشوي" أفادت الداللة على الزمن احلاضر ،و"الوجوه" حتمل الداللة النحوية وهي
النصب.

َّ ِ
آمنُوا َو َع ِملُوا
ين َ
 ﴿-35إِ َّن الذ َ

الصالِح ِ
ات﴾[الكهف]21:
َّ َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -الصاحلات :مفعول به منصوب بالكسرة ،ألنه مجع مؤنث سامل .والعامل فيه (عملوا) فعل
وفاعل وهو ٍ
متعد إىل مفعول واحد.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
الصالحات :حتمل داللة حنوية وهي النصب،وهي تغين عن الفتحة مبعىن أن "ألف" عالمة
للنصب كانت بديال للفتحة،و"عملوا" يدل على زمن املاضى.
ِ
س َن
َج َر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
 ﴿ -36إِنَّا َال نُض ُ
َح َ

ع َم ًال﴾[الكهف]21:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ب -أجر :مفعول به منصوب والعامل فيه فعل مضارع (نضيع).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أجر" حيمل داللة النحوية هي النصب ،و"نضيع" يدل على زمن احلال.
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ج"-عمالً" مفعول به منصوب ،والعامل فيه"أحسن" (.)1
1

( ) حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دمشق :دار الرشيد ،بريوت0994 ،م) ،ج،04
ص.001:
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ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
"عمالً" حيمل داللة النحوية هي النصب ،و"أحسن" يدل على زمن املاضى.
ض ًرا ِّمن
سو َن ثِيَابًا ُخ ْ
َ ﴿-37ويَـلْبَ ُ

ُسن ُد ٍ
س﴾[الكهف]20:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
سو َن".
"ثياباً" مفعول به منصوب ،والعامل فيه فعل مضارع "يَـلْبَ ُ
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
سو َن" يدل على زمن احلال.
"ثناياً" حيمل داللة النحوية هي النصب" ،يَـلْبَ ُ
ب لَ ُهم َّمثًَال
َ ﴿-38وا ْ
ض ِر ْ

﴾[الكهف]23:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ" -اضرب" فعل أمر ،وفاعله مسترت تقديره :أنت ،و"لهم" متعلقان"باضرب" ،و(مثالً)
مفعول به منصوب،
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
"اضرب" يدل على زمن االستقبال .و"مثالً" حيمل داللة النحوية هي النصب.
ِ
َح ِد ِه َما َجنَّتَـ ْي ِن ِم ْن
َ ﴿ -39ج َعلْنَا أل َ

أَ ْعنَ ٍ
اب﴾[الكهف]23:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
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ب -ألحدمها :جار وجمرور يف حمل نصب مفعول به ٍ
ثان لفعل (جعلنا) فعل وفاعله،
و(جنتني) مفعول به أول(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
وكلمة"جعلنا" تدل على زمن احلال .ولفظة "جنتين"حتمل داللة حنوية وهي النصب وهي تغين
عن الفتحة مبعىن أن الياء عالمة النصب كانت بديال للفتحة ،وتدل على معىن "بستانني".
اه َما بِنَ ْخ ٍل َو َج َعلْنَا بَـ ْيـنَـ ُه َما
َ ﴿ -40و َح َف ْفنَ ُ

عا﴾[الكهف]23:
َزْر ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ج" -هما" ضمري مفعول به منصوب  ،والعامل فيه "حففنا" فعل وفاعل.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
"حففناهما"يدل على زمن احلال ،وأما الداللة املعنوية فهي "أطفنامها من جوانبهما بنخل"(.)2
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
د -بين :ظرفاً متعلقاً مبحذوف مفعول ٍ
ثان ،و"زرعا" مفعول به أول ،وناصبه الفعل "جعلنا"
فعل وفاعل(.)3
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
 -1علي عبد املنعم عبد احلميد ،نور اليقين معجم وسيط في إعراب القرآن الكريم ،ط( 0الشركة املصرية العاملية
للنشر -لوجنمان) ،ص.434

( )0العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط ،3113 (،2الناشر مكتبة مكة)،

ص.020

( )3حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م)،ج،04
ص.002:
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"جعلنا" يدل على زمان املاضى ،والداللة النحوية يف لفظة"زرعا" وهي النصب.
ِ ِ
ِ
ْجنَّتَـ ْي ِن آتَ ْ
ت أُ ُكلَ َها َولَ ْم تَظْل ْم م ْنهُ
 ﴿ -42كلْتَا ال َ

ش ْيئًا﴾[الكهف]22:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ"-أُكل" مفعول به منصوب لفعل (آتت) :فعل ٍ
ماض ،وفاعله "هي" والتاء للتانيث ،و(شيئاً)
مفعول به منصوب ،لفعل (تظلم)(. )1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
الكلمة "آتت" تدل على زمن املاضى ،ويدل على املعىن (خرجت) ،والداللة النحوية يف لفظة
(أُكل)وهي النصب ،والداللة العامة للمعنوية وهي "أَثرت اجلنتان إَثارا كثريا حىت أشبهت
املعطي من عنده"(.)2
"تظلم" يدل على زمن املاضى ،ويدل على ( تنقص) ،والداللة النحوية يف كلمة (شيئاً)
وهي النصب.
ِ
َ ﴿ -41وفَ َّج ْرنَا خ َاللَ ُه َما ً

نَـ َهرا﴾[الكهف]22:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
نهراً :مفعول به منصوب ،والعامل فيه (فجرنا) فعل وفاعل.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
( )1ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3309:

ج  04ص.200

( )1ابن عاشور ،االمام الشيخ حممد الطاهر ،تفسير التحرير والتنوير( ،الدار التونسية للنشر ،)0903
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فجرنا :يدل على زمن املاضى،والداللة النحوية يف كلمة (نهراً) وهي النصب ،وأما الداللة
املعنوية وهي(شققنا وسطها (نهراً).
ال لِص ِ
احبِ ِه َو ُه َو يُ َحا ِوُرهُ أَنَا أَ ْكثَـ ُر ِم َ
نك َم ًاال َوأ َ
َ ﴿-32وَكا َن لَهُ ثَ َم ٌر فَـ َق َ َ
َع ُّز ً

نَـ َفرا﴾[الكهف]23:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
حياوره( :يحاور) :فعل مضارع وفاعله (هو) و( الهاء )ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
و(هـ)ضمري متصل يدل على الغائب ،وأما الداللة للمعىن
(يحاور)  :يدل على زمان احلالُ ،
فهي "جيادله وخياصمه".
َ ﴿ -44و َد َخ َل َجنَّتَهُ َو ُه َو ظَالِ ٌم

لِّنَـ ْف ِ
س ِه﴾[الكهف]24:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
جنته :مفعول به منصوب ،وناصبه فعل (دخل )(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
دخل :يدل على زمان املاضي ،والداللة املعىن يف كلمة (جنته )وهي بستانه.
دت إِلَى ربِّي َأل ِ
َ ﴿ -45ولَئِن ُّرِد ُّ
َج َد َّن َخ ْيـ ًرا ِّم ْنـ َها
َ

ُمن َقلَبًا﴾[الكهف]24:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
خيراً :مفعول به منصوب والعامل فيه (ألجدن).
( )3علي توفيق احلمد يوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ط( ،3الناشر :داراألمل0992 ،م)،
ص.049:
91

ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
خيراً :حتمل داللة النحوية وهي النصب ،وفعل "ألجدن" يدل على زمن االستقبال.
ال لَه ص ِ
ك ِمن تُـر ٍ
اب
ت بِالَّ ِذي َخلَ َق َ
احبُهُ َو ُه َو يُ َحا ِوُرهُ أَ َك َف ْر َ
﴿-46قَ َ ُ َ
َ

﴾[الكهف]23:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
خلقك( :خلق ) فعل ماض ،وفاعله "هو" والكاف مفعول به(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
خلق :يدل على زمان املاضى ،والكاف :ضمري يدل على املخاطب ،والداللة العامة للمعنوية
 :وهو خلق أصلك من تراب وهو آدم عليه السالم(.)2
 ﴿-47لَّ ِكنَّا ُه َو اللَّهُ َربِّي َوَال أُ ْش ِر ُك بَِربِّي

دا﴾[الكهف]20:
َح ً
أَ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أحداً :مفعول به منصوب ،وعامل فيه فعل (أشرك )فعل مضارع ،وفاعله مسترت تقديره :أنا.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أشرك" يدل على زمان احلال ،والداللة النحوية يف كلمة (أحداً)وهي النصب.
ْت َما َشاء
ْت َجنَّتَ َ
ك قُـل َ
َ ﴿-30ولَ ْوَال إِ ْذ َد َخل َ

اللَّهُ﴾[الكهف]29:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
( )1ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص .3330

( )2األندلسي،أبو حيان حممد بن يوسف الشهيد ،تفسير البحر المحيط ،دراسة وحتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد

املوجود والشيخ علي حممد معوض ،ط( ،0دار الكتب العليمة بريوت –لبنان0992 ،م) ،ج ،0ص
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جنة :مفعول به منصوب والعامل فيه فعل (دخل) فعل ماض ،والتاء ضمري متصل يف حمل
الرفع فاعل(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
و(دخل) يدل على زمان املاضي ،والداللة النحوية يف كلمة (جنة) وهي النصب ،وأما الداللة
العامة للمعنوية هي :احلديقة ذات الشجر والنخل.
سى َربِّي أَن يُـ ْؤتِيَ ِن َخ ْيـ ًرا ِّمن
 ﴿-49فَـ َع َ

ك﴾[الكهف]31:
َجنَّتِ َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(يؤتين) فعل مضارع منصوب ،والياء املقدرة مفعول به أول (خيراً) مفعول به ثان ،والعامل فيه
()2

(يؤتين)

ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(يؤتين) :يدل على زمن االستقبال،والداللة النحوية يف كلمة (خيراً) وهي الفتحة.
ِ
يع لَهُ
﴿-50أ َْو يُ ْ
صبِ َح َما ُؤ َها غَ ْوًرا فَـلَن تَ ْستَط َ

طَلَبًا﴾[الكهف]30:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
تستطيع :فعل فاعله مسترت تقديره (أنت) طلباً :مفعول به منصوب،للفعل (تستطيع).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
( )1حممود صايف،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م) ،ج،04
ص.009:

()2أمحد بن محد اخلراط ،المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم( ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف ،)0334 ،ج ،3ص.433:
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تستطيع :يدل على زمن املستقبل ،والداللة النحوية يف كلمة (طلباً) وهي الفتحة .أما الداللة

العامة للمعنوية فهي "فلن تُطيق استخراجه ولن تطيق إدراكه"(.)1
ول يَا لَْيتَنِي لَ ْم أُ ْش ِر ْك بَِربِّي
َ ﴿ -52ويَـ ُق ُ

دا﴾[الكهف]33:
َح ً
أَ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أشرك :فعل مضارع جمزوم ،بــ(مل) وفاعله "أنا" ،واجلملة يف حمل رفع خرب (ليت) ،ومجلة (ليت)
يف حمل نصب"مقول القول"( ،أحداً) مفعول به منصوب للفعل (أشرك) (.)2
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أشرك ::يدل على زمن احلال ،والداللة النحوية يف الكلمة (أحداً) وهي الفتحة.
ط بِ ِه
الس َماء فَا ْختَـلَ َ
َنزلْنَاهُ ِم َن َّ
﴿-51أ َ

﴾[الكهف]34:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أنزلناه :فعل ٍ
ماض ،و(نا) ضمري الفاعل ،و(اهلاء) مفعول به واجلملة يف حمل جر صفة
لــ(ماء)(.)3
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أنزل :يدل على زمن املاضى ،و(الهاء)ضمرييدل على متصل للغائب.

( )1العدوي ،أبوعبد اهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة
،)3113ص .031

( )2ياقوت  ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3333:
( )3املرجع السابق ،ص .3339
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اهم فَـلَم نُـغَ ِ
﴿-53ويـوم نُسيِّـر ال ِ
اد ْر ِم ْنـ ُه ْم
ْجبَ َ
ض بَا ِرَزًة َو َح َ
ال َوتَـ َرى ْاأل َْر َ
ْ
ش ْرنَ ُ ْ
ََْ َ َ ُ
دا﴾[الكهف]33:
َح ً
أَ
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ( -نسير) فعل مضارع مرفوع ،والفاعل( ،الجبال ) مفعول به منصوب لفعل (نسير).
ب( -ترى) فعل مضارع مرفوع وعالمة الرفع فيه الضمة املقدرة على األلف ،والفاعل أنت
و(األرض) مفعول به منصوب العامل فيه (ترى).
ج( -حشرناهم) فعل ماض وفاعله "نا" ،و(هم) ضمري مفعول به(.)1
د( -نغادر فعل مضارع  ،وفاعله مسترت تقديره :حنن ،و(أحداً) مفعول به منصوب لفعل
(نغادر):
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أ -نسير :يدل على زمن احلال ،والداللة النحوية يف الكلمة (الجبال) هي الفتحة .وأما
الداللة العامة هي "نزيلها عن أماكنها نذهب اها عن وجه األرض جعلها هباءً منثوراً" (.)2
ب -ترى :يدل على زمن احلال ،و الداللة النحوية يف الكلمة(األرض)هي الفتحة.
ج( -حشرناهم)يدل على زمن املاضى ،و(هم)ضمري يدل على الغائبني .وأما الداللة العامة
للمعنوية هي" :مجعناهم إىل موقف احلساب"(.)3
( )1حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م) ،ج،04
ص .099

( )2العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ط( ،2الناشر مكتبة مكة،)3113 ،
ص .044
( )3املرجع السابق ،ص.043:
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د( -نغادر) يدل على زمن املستقبل ،و الداللة النحوية يف كلمة (أحداً) هي الفتحة .والداللة
املعنوية وهي "فلم نرتك أحداً".
ص ًّفا لََّق ْد ِج ْئتُ ُمونَا َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أ ََّو َل
ضوا َعلَى َربِّ َ
َ ﴿-54وعُ ِر ُ
ك َ

َم َّرةٍ﴾[الكهف]30:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(خلَ ْقنَا ُك ْم) :فعل وفاعل ومفعول به ضمري (كم) واجلملة الحمل هلا(.)1
َ
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(خلَ ْقنَا) :يدل على زمن املاضي ( ُك ْم) :ضمري يدل على املخاطبني .
َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ين ِم َّما
َ ﴿-55وُوض َع الْكتَ ُ
ين ُم ْشفق َ
اب فَـتَـ َرى ال ُْم ْج ِرم َ

فِ ِ
يه﴾[الكهف]39:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ِ
ني) مفعول به منصوب
(ترى) فعل مضارع مرفوع بضمة املقدرة للتعذر ،وفاعله أنت( ،الن ُم نج ِرم َ
بالياء ،ألمجع مذكر سامل (.)2

ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
ِ
ين) حتمل داللة حنوية وهي النصب وهي
(ترى) :يدل على زمن االستقبال،ولفظة (ال ُْم ْج ِرم َ
تغين عن الفتحة مبعىن أن الياء عالمة للنصب كانت بديالً للفتحة.وأما الداللة للمعنوية وهي
الكافرين  ،واملشركني.
 ﴿ -56أَفَـتَت ِ
َّخ ُذونَهُ َوذُ ِّريَّـتَهُ أ َْولِيَاء ِمن

دونِي﴾[الكهف]41:
ُ

( )1الدرويش،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.414:

( )2ياقوت،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص .3322
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أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(فَـتَت ِ
و(ه) ضمري متصل مفعول به( ،أَولِياء) مفعول به ٍ
ثان لـ(تتخذون)
َّخ ُذونَهُ)فعل مضارعُ ،
َْ

منصوب بالفتحة.

ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(فَـتَت ِ
َّخ ُذونَهُ) :يدل على زمن احلال ،و( ُه) ضمري يدل على الغائب( ،أ َْولِيَاء) حتمل داللة
حنوية وهي النصب .ويدل على املعىن "أصدقاء".
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ْق
ض َوَال َخل َ
َ -57ما أَ ْش َهدتُّـ ُه ْم َخل َ
ْق َّ َ َ

ِ
م﴾[الكهف]40:
أَن ُفس ِه ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أَ ْش َهدتُّـ ُه ْم :فعل وفاعل ،و(هم) ضمري مفعول به.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أَ ْش َهدتُّـ ُه ْم :يدل على زمن املاضى قريبا من احلال( ،هم) ضمرييدل على الغائبني وهو عائد إىل

إبليس وذريته.

 ﴿-58فَ َد َع ْو ُه ْم فَـلَ ْم يَ ْستَ ِجيبُوا لَ ُه ْم َو َج َعلْنَا بَـ ْيـنَـ ُهم

َّم ْوبِ ًقا﴾[الكهف]43:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
دعوهم :فعل وفاعل ومفعول به.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
دعوهم :يدل على زمن املاضى ،و( هم) ضمرييدل على الغائبني.
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َّار فَظَنُّوا أَنَّـ ُهم
َ ﴿ -59وَرأَى ال ُْم ْج ِرُمو َن الن َ

وها﴾[الكهف]42:
ُّم َواقِعُ َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(النار) :مفعول به منصوب ،والعامل فيه فعل(رأي).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
رأي :يدل على زمن املاضي ،فكلمة (النار):حتمل داللة حنوية وهي النصب.
ِ
اءه ُم
َّاس أَن يُـ ْؤمنُوا إِ ْذ َج ُ
َ ﴿-60وَما َمنَ َع الن َ

دى﴾[الكهف]44:
ال ُْه َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -منع :فعل وفاعل مسترت تقديره (هو) و(الناس) مفعول به أول منصوب بالفتحة.
يؤمنوا :فعل مضارع منصوب بـ(أن) والواو فاعل ،و(أن) والفعل يف تأويل مصدر مؤول يف حمل
نصب مفعول ثان والعامل فيه (منع) والفعل (منع) يتعدى بنفسه إىل مفعولني.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(منع) :يدل على زمن املاضى ،و(الناس) حتمل داللة حنوية وهي النصب.
ِ
ِ
ين
﴿ -62تَأْتيَـ ُه ْم ُسنَّةُ ْاأل ََّول َ

﴾[الكهف]44:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
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ِ
ِ
مؤخر( )1وتقدم
ين) فاعل ّ
ب( -تَأْتيَـ ُه ْم) فعل مضارع و"هم" مفعول به مقدم ،و ُ
(سنَّةُ ْاأل ََّول َ
املفعول به عليه ألنه ضمري ،والفاعل اسم ظاهر.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
و قد تقدم املفعول على الفاعل يف هذه اآلية حيث جاء املفعول به ضمري ،والفاعل اسم
الظاهر ،ألن (هم) يف (تَأنتِيَـ ُه نم) يدل على ضمري متصل مفعول به مقدم ،و ( ُسنَّةُ) هو الفاعل
مؤخر.

وقد جاء يف جامع الدروس العربية :جاز أن تقدم املفعول على الفاعل بأن يكون أحدمها
ضمرياً متصالً ،واآلخر امساً ظاهراً ،فيجب تقدمي الضمري منهما ،فيُقدم الفاعل يف حنو:
(أكرمت علياً) ،ويقدم املفعول يف حنو( :أكرمين علي) ،وجوباً (. )2
ُ
ِ
ِ
ين إَِّال ُمبَ ِّ
ين
ش ِر َ
َ ﴿ -61وَما نُـ ْرس ُل ال ُْم ْر َسل َ

ِ
ين﴾[الكهف]44:
َوُمنذ ِر َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(المرسلين) مفعول به منصوب ،والعامل فيه فعل مضارع (نرسل) (.)3
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:

( )1الدرويش ،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999،م) ،م،3
ص.402:
()2غالييين ،الشيخ مصطفى ،جامع الدروس العربية ،ط ( ،00املكتبة العصرية ،صيدا -بريوت ،)0992 ،ج ،2ص
.01
( )3حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م) ،ج،04
ص.303:
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(نرسل) يدل على زمن احلال ،و(المرسلين) حتمل داللة حنوية وهي النصب وتغىن عن الفتحة
مبعىن أن الياء عالمة النصب كانت بديالً للفتحة.
َ ﴿ -63وإِن تَ ْدعُ ُه ْم إِلَى ال ُْه َدى فَـلَن يَـ ْهتَ ُدوا إِ ًذا

دا﴾[الكهف]43:
أَبَ ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
تَ ْدعُ ُه ْم :فعل وفاعل ،و (هم) ضمري متصل مفعول به.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
تَ ْدعُ :يدل على زمن االستقبالُ (،ه ْم) ضمرييدل على الغائبني.
ِ
ِ
سبُوا لَ َع َّج َل لَ ُه ُم
 ﴿-64لَ ْو يُـ َؤاخ ُذ ُهم ب َما َك َ

اب﴾[الكهف]40:
ال َْع َذ َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -يؤاخذهم :فعل وفاعل  ،و(هم) مفعول به.
ب-عجل:فعل ماض،وفاعله مسترت تقديره هو،و(العذاب )مفعول به والعامل فيه (عجل)(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أ -يواخذ:يدل على زمن االستقبال( ،هم) ضمريمتصل يدل على الغائبني.
عجل:على وزن "فَـ ّع َل" تدل على زمن املاضى" ،و من معانيها املبالغة
ب-الكلمة ّ
والتكثري"( .)2و(العذاب)حتمل داللة حنوية وهي النصب.
( )1الدرويش،حمي الدين،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.403:

()2الضامن حامت صاحل ،الصرف ،د.ط( ،مركز مجعة املاجد الثاقفة والرتاث ،د.ت)،
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ص . 43

اه ْم لَ َّما ظَلَ ُموا َو َج َعلْنَا لِ َم ْهلِ ِك ِهم
َ ﴿ -65وتِل َ
ْك الْ ُق َرى أ َْهلَ ْكنَ ُ

دا﴾[الكهف]49:
َّم ْو ِع ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
اه ْم :فعل ماض و"نا" فاعله ،و(هم) ضمري مفعول به،
أ -أ َْهلَ ْكنَ ُ
ب -و(جعلنا) :فعل وفاعل( ،لمهلكهم) :جار وجمرور متعلّق مبحذوف مفعول به ٍ
ثان
والعامل فيه (جعل) ،و(موعداً) مفعول به أول منصوب(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أ -أهلكنا :على وزن "أفعل" تدل على زمن املاضى ،وتعىن هذه الصيغة الصريورة ،أي جعلهم
ِ
ك )2(.و(هم) ضمريمتصل يدل على الغائبني،
يهل ُ
ب -وكلمة (جعل) يدل على زمن املاضى ،و(موعداً) دال على معىن ميقاتاً-أجالً.
 ﴿ -66أَبْـلُ َغ م ْجمع الْب ْحريْ ِن أَو أ َْم ِ
ض َي
َ ََ َ َ ْ

ح ُقبًا﴾[الكهف]41:
ُ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(م ْج َم َع) :مفعول به منصوب بـ(بلغ)
أَبْـلُ َغ :فعل وفاعله ضمري مسترت تقديره (أنا)َ ،
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
فعل (أبلغ) يدل على زمن احلال ،ويدل على معىن أصل ،وكلمة (مجمع) حتمل داللة حنوية
وهي الفتحة.
( )1حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق –بريوت0994،م) ،ج،04
ص.304:

( )3جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط ،3113( ،3مكتبة الشروق الدولية)،ص .990و الضامن حامت صاحل،
الصرف( ،مركز مجعة املاجد الثاقفة والرتاث)،

ص .43
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ِ ِ
ِ
ِ
﴿ -43فَـلَ َّما بَـلَغَا َم ْج َم َع بَـ ْين ِه َما نَسيَا ُحوتَـ ُه َما فَاتَّ َخ َذ َسبيلَهُ في الْبَ ْح ِر َ

سربًا﴾[الكهف]40:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(م ْج َم َع) مفعول به
أ -بلغا :فعل ماض( ،واأللف) فاعل يعود على موسى ويوشعَ ،
منصوب(.)1
ب -و(اتخذ) فعل ماض ،وفاعله ضمري مسترت تقديره (هو) يف فاعل الفعل وجهان أحدمها:
احلوت ،أي :فاختذ احلوت سبيله يف البحر سرباً .والثاىن  :موسى  ،أي  :فاختذ موسى سبيل
احلوت يف البحر سربا

()2

(سبِيلَهُ) :مفعول به أول( ،سربا) :فيكون مفعول ٍ
ثان لفعل (اختذ)،
َ ًَ
َ

وجيوز أن يكون (سربا) مصدراً (،)3ويرى الباحث أن يكون إعرااها مفعول به ٍ
ثان أرجح من أن
َ ًَ
يكون مصدراً ،ألن الفعل (اختذ) ينصب مفعولني ،كقولك" :اختذت فالناً وكيالً".

ثانياً:التحليل الداللي لمفعول به في اآلية
أ -بلغ :يدل على زمن املاضى ،ويدل على "أصل"والكلمة (مجمع) حتمل داللة حنوية وهي
الفتحة ،أما الداللة املعنوية وهي تعىن :مكان التقاء البحرين (قيل :مها حبر فارس والروم ) (.)4
ب -اتخذ :يدل على زمن املاضى ،ويدل على معىن "شق طريقه" .والكلمة(سرباً):حتمل
داللة حنوية وهي النصب،وقد تدل على معىن "املسلك واملذهب"(.)1

()1الدرويش ،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري -بريوت0999 ،م) ،م ،3ص
.404

2
العز ،الفريد في إعراب القرآن المجيد ،حتقيق :فهمي حسن النمر ،د.ط( ،دار الثقافة
( ) اهلمداين ،حسني بن أيب ّ
د.ت) ،م ،2ص.244:

( )3الزجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن السري البغدادي ،معاني القرآن وإعرابه،ط( ،0دار الكتب العلمية-
بريوت3113 ،م) ،ج ،2ص.030:

( )4العدوي ،أبوعبد اهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة )،3113
ص .312
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ال لَِفتَاهُ آتِنَا غَ َداءنَا لََق ْد لَِقينَا ِمن َس َف ِرنَا َه َذا
 ﴿ -68فَـلَ َّما َج َاوَزا قَ َ

صبًا﴾[الكهف]43:
نَ َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
فلما جاوزا َجم َم َع البحرين(.)2
أ -جاوزا :فعل وفاعل ،واملفعول حمذوف،وتقديرهّ :
ِ
ِ
صبًا) مفعول به للقينا.
ب -لَقينَا :فعل وفاعل  ،و(من َس َف ِرنَا) :متعلقان بلقينا ،و( نَ َ
ج-آتنا :فعل وفاعله مسترت تقديره (أنت) ،و(نا) ضمري مفعول به أول ،و(غداءنا) مفعول به
ثان منصوب للفعل (آتنا) ومجلة (آتنا) يف حمل نصب مقول القول(.)3
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أ -قد ورد املفعول حمذوفاً يف هذه اآلية ألن ( َج َاوَزا) حمذوف مفعوله لداللة ما َّ
دل عليه

جم َع البحرين) ،وقال جرجي" :جيوز حذف املفعول به
لدليل،ألن التقديرهّ ( :
فلما جاوزا َم َ
دل عليه دليل حنو( :رعت املاشية) أي عشباً"( .)4وكلمة (جاوزا) تدل على معىن "جتاوزا
إذا ّ
املكان".
ب -لَِقينَا :يدل على زمن املاضى ،والداللة املعنوية هلذه كلمة (نصباً) هي :تعباً ومشقة-
عناء.

( )1املرجع السابق ،ص.313

( )2ابن النحاس ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل ،إعراب القرآن ،حتقيق :د .زهري غاوي زاهد ،ط ،0عامل
الكتب3114 ،م ،ص.402 :

( )3حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق –بريوت0994 ،م) ،ج،04
ص.309:

( )4جرجي شاهني عطيه ،سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ،ط( ،3دار رحياين للطباعة والنشر -بريوت) ،ص
.222
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ج -آتنا:يدل على زمن االستقبال ،ويدل على معىن "أحضر إلينا – قرب إلينا .و"نا" ضمري
يدل على املتكلم ،و(غداءنا) يدل على معىن طعام الغداء(.)1
َنسانِيهُ إَِّال َّ
الش ْيطَا ُن أَ ْن
 -69قَ َ
ت إِ ْذ أ ََويْـنَا إِلَى َّ
ْح َ
الص ْخ َرةِ فَِإنِّي نَ ِس ُ
ال أ ََرأَيْ َ
يت ال ُ
وت َوَما أ َ
كرهُ﴾[الكهف]42:
أَذْ ُ

َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ت :فعل وفاعل ،وتنصب مفعولني ومفعوال (رأيت) حمذفان و(نسيت) :فعل وفاعل،
َرأَيْ َ
(احلوت) مفعول به منصوب والعامل فيه (نسي)( .أنسانيه) :فعل ماض ،والنون للوقاية،
و(الياء) مفعول به أول ،و(اهلاء) مفعول به ٍ
ثان(.)2
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية :
ت) :تدل على زمن املاضى ،وأما الداللة املعنوية فهي( :أخربين) ،وتنصب مفعولني
الكلمة ( َرأَيْ َ
ومفعوال (رأيت) حمذفان اختصاراً ،والتقديره :رأيت أمرنا ما عاقبته( .)3ويرى النحويون أن
حذف املفاعيل "اختصاراً أي مع وجود دليل يدل عليها جائز ،كقولك ملن يسأل :هل

أعلمت حممداً خالداً ناجحاً؟ :أعلمت (.)4

ت
 ﴿70قَ َ
وسى َه ْل أَتَّبِعُ َ
ك َعلَى أَن تُـ َعلِّ َم ِن ِم َّما عُلِّ ْم َ
ال لَهُ ُم َ

دا﴾[الكهف]44:
ُر ْش ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:

( )0جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط( ،3مكتبة الشروق الدولية ،)3113ص .434

( )2حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق –بريوت0994،م) ،ج،04
ص.331:

( )3الدرويش،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999،م) ،م ،3ص.403:
( )4أبو املكارم ،علي ،الجملة الفعلية ،ط( ،0مؤسسة املختار للنشر والتوزيع3113 ،م) .ص .040
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أتبعك :فعل وفاعله مسترت تقديره (أنا) ،و(الكاف) :مفعول به.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أتبعك :يدل على زمن االستقبال ،و(الكاف) ضمري يدل على املتكلم ،أما الداللة املعنوية
فهي (أُرافقك)(.)1
ِ
يع َم ِع َي
 ﴿ -72قَ َ
ال إِنَّ َ
ك لَن تَ ْستَط َ

ص ْبـ ًرا﴾[الكهف]43:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
تستطيع :فعل وفاعله مسترت تقديره (أنت)( ،صبراً) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
تستطيع :ويدل على زمن االستقبال ،فكلمة (صبراً) حتمل الداللة النحوية وهي النصب،

والداللة املعنوية هي" :لن تستطيع الصرب على ما تراه مين"(.)2

ال ستَ ِج ُدنِي إِن َشاء اللَّهُ صابِرا وَال أَ ْع ِ
صي لَ َ
 ﴿ -61قَ َ َ
َ ً َ
ك ً

َمرا﴾[الكهف]49:
أْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
َستَ ِج ُدنِي( :تجد) فعل مضارع  ،وفاعله "أنت" والنون للوقاية ،والياء ضمري متصل مبين على
السكون يف حمل نصب مفعول به أول ،واجلملة "مقول القول( .صابراً) مفعول به ٍ
ثان للفعل
(جتد)(.)1
( )1أمحد بن محد اخلراط ،المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف0334 ،ه ,ج،3ص.443:

( )2العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة)3113 ،
،ص.314
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ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(تجد) يدل على زمن االستقبال ،و(الياء) يف( َستَ ِج ُدنِي) ضمري متصل يدل على املتكلم.
والكلمة (صابراً)تدل على الداللة النحوية وهي النصب.
ٍ
ث لَ َ ِ
﴿-63قَ َ
ُح ِد َ
ال فَِإ ِن اتَّـبَـ ْعتَنِي فَ َال تَ ْسأَلْنِي َعن َش ْيء َحتَّى أ ْ
ك م ْنهُ ً

كرا﴾[الكهف]31:
ِذ ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
اتبعتني :فعل وفاعل مسترت تقديره (أنت) ،والنون للوقاية ،و(الياء) مفعول به.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
اتبعتني :يدل على زمن االستقبال ، ،و(الياء) ضمري متصل يدل على املتكلم،
َخ َرقْـتَـ َها لِتُـغْ ِر َق
َ ﴿-64خ َرقَـ َها قَ َ
ال أ َ

َهلَ َها﴾[الكهف]30:
أْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -خرقها :فعل وفاعله ضمري مسترت تقديره (هو) ،و(ها) مفعول به،
ب -أخرقتها :فعل وفاعله مسترت تقديره (أنت) ،و(ها) مفعول به.)2( .
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أ -خرقها :يدل على زمن املاضى ،و"ها" ضمري يدل على الغائب.
ب -أخرقتها:يدل على زمن املاضى ،و"ها" ضمري يدل على الغائب.
()1ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم ،دار املعرفة اجلامعية ،م ،4ص..3341:

( )2الدرويش ،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999،م) ،م،3
ص.430:
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 ﴿ -65لََق ْد ِج ْئ َ
ت َش ْيئًا ً

إِ ْمرا﴾[الكهف]30:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
جئت :فعل وفاعل ،و(شيئاً) منصوب على أنه مفعول به أول أي أتيت شيئاً ،وجيوز أن يكون

التقدير :جئت بشيء إم ٍر مث حذفت (الباء) فتع ّدى الفعل فنصب(" ،)1إمراً" مفعول به ثان.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
جئت :يدل على زمان املاضي ،و(شيئاً)حتمل داللة حنوية وهي النصب.
ِ
يع َم ِع َي
﴿ -66قَ َ
ال أَلَ ْم أَقُ ْل إِنَّ َ
ك لَن تَ ْستَط َ

ص ْبـرا﴾[الكهف]33:
َ

ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أقل :فعل وفاعله ضمري مسترت تقديره (أنا) يعود على (احلضر) ،واجلملة " يف حمل النصب
مقول القول".
(صبراً) مفعول به منصوب والعامل فيه (تستطيع).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
والكلمة (تستطيع) هي على الداللة الطلب ،ويدل على زمن االستقبال ،والكلمة (صبراً)
حتمل الداللة النحوية وهي النصب.
ال َال تُـ َؤ ِ
يت َوَال تُـ ْرِه ْقنِي ِم ْن أ َْم ِري
 ﴿ -43قَ َ
اخ ْذنِي بِ َما نَ ِس ُ

سرا﴾[الكهف]32:
عُ ْ

ً

( )1أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس ،إعراب القرآن ،حتقيق :زهري غازي زاهد ،ط( ،3مكتبة النهضية
العربية0904 ,م) ،ج ،3ص.41:
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أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -تؤاخذني(:تؤاخذ) فعل وفاعلهضمري مسترت تقديره (أنت) ،والنون للوقاية ،والياء مفعول
به ،واجلمل يف حمل نصب ،مقول القول".
ب -ترهقني :فعل وفاعله ضممري مسترت تقديره (أنت) ،والنون للوقاية ،والياء مفعول به أول،
و(عسراً) مفعول به ٍ
ثان والعامل فيه (ترهق) منصوب بفتحة(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أ -تؤاخذني(:تؤاخذ) يدل على زمن االستقبال ،و(الياء) ضمري متصل يدل على املتكلم.
ب -ترهقني :يدل على زمن االستقبال ،و(الياء) ضمري متصل يدل على املتكلم.
 ﴿-43فَانطَلَ َقا َحتَّى إِذَا لَِقيَا غُ َال ًما

فَـ َقتَـلَهُ﴾[الكهف]33:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -لقيا :فعل وفاعل ،و(غالما) :مفعول به منصوب،
و(ه) ضمري الغائب مفعول به.
ب -فقتله :فعل وفاعله مسترت تقديره (هو) أي اخلضرُ ،
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أ -لقيا :يدل على زمن االستقبال ،ولفظة(غالما) حتمل داللة النحوية.
(ه) يدل على ضمري الغائب.
ب -فقتله :يدل على زمن االستقبال ،و ُ
ك َعن َش ْي ٍء بَـ ْع َد َها فَ َال
 ﴿ -68قَ َ
ال إِن َسأَلْتُ َ

تُص ِ
اح ْبنِي﴾[الكهف]34:
َ

( )1ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3342:
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أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
(ك) مفعول به.
أ -سألتك :فعل ماض ،وفاعل ،و َ
ب  -تصاحبني :فعل وفاعله ضمري مسترت تقديره (أنت) ،و(الياء) مفعول به(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
(ك) ضمري يدل على املخاطب.
أ -سألتك :يدل على زمن االستقبال ،و َ
ب -تصاحبني :يدل على زمن االستقبال ،وجاء على وزن "تفاعل" وأشهر معانيه املشاركة
بني اثنني فأكثر" ( .) 2و(الياء) ضمري يدل
تُص ِ
اح ْبنِي":تدل على معىن فال تقاربين ،وإن طلبت صحبتك فال تتابعين على ذلك (.)3
َ

على املتكلم.وقال الزخمشري:الكلمة"فَ َال

ض
 ﴿ -68فَـ َو َج َدا فِ َيها ِج َد ًارا يُ ِري ُد أَ ْن يَن َق َّ

امهُ﴾[الكهف]33:
فَأَقَ َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -وجدا :فعل وفاعل( ،جداراً) مفعول به منصوب والعامل فيه(وجد)
ب -يريد :فعل وفاعل "أن ينقض" مصدر مؤول يف حمل مفعول به ،تقديره" :يريد النقض".
(ه) مفعول به.
ج -فأقامه(:فأقام) فعل وفاعل و ُ
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
( )1ياقوت،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م،4ص.3344:
( )3الراحجي عبده ،التطبيق الصرفي( ،دار النهضة العربية بريوت0932،م) ،ص .20

( )3الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،

حتقيق :وتعليق ودراسة :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض ،ط( ،0مكتبة0990 ،م) ،ج،2
ص.413:
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أ -وجد:يدل على زمن املاضى( ،جداراً)والداللة الداللية يف هذه الكلمة هي النصب.
ب -يريد:يدل على زمن االستقبال ،و(أن ينقض) يدل على معىن يوشك أن يسقط
()1

وينهدم

(ه) يدل على ضمري متصل للغائب.
ج-فأقامه( :فأقام) يدل على زمن املاضى ،و ُ
ك بِتَأْ ِو ِ
يل َما لَ ْم تَ ْستَ ِطع عَّلَْي ِه
َ ﴿ -69سأُنَـبِّئُ َ

ص ْبـرا﴾[الكهف]30:
َ

ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
و(ك) مفعول به ،وبتأويل :الباء :حرف جر،
أنبئك :فعل وفاعله ضمريمسترت تقديره (أنا)َ ،
دخل على مضمون املفعولني الثاين والثالث( .)2وقال علي توفيق  :أن (نبأ) من األفعال ينصب
مفعولني ،األول بنفسه والثاىن حبرف اجلر (الباء ،أو عن) ،حنو( :ونَـبِّنئـهم عن ِ ِ ِ
يم(.)3
َ ُن َ َ
ضنيف إبنراَه َ
ضمن معىن "أعلم" فأصبح ينصب ثالثة مفاعيل ،الثاين والثالث أصلهما مبتدأ وخرب ،حنو:
مث ّ
نبأت حممداً اخلرب صحيحاً ،وقد ينوب املفعول األول عن الفاعل ،ويبقى الثاىن ثانياً والثالث

ثالثاً ،ويصح أن تنوب اجلملة أو شبه اجلملة عن املفعول به ثالث(.)4
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:

ك :يدل على زمن االستقبال ،و(الكاف) ضمري يدل على املخاطب.
أُنَـبِّئُ َ
( )1العدوي ،أبوعبد اهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط ،3113( ،2الناشر مكتبة مكة)،
ص .314

( )2الدرويش ،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999،م) ،م ،3ص
.439
( )3سورة احلجر اآلية.40 :

( )4علي توفيق احلمد يوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ط( ،3الناشر :درا األمل0992 ،م)،
ص.222:
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ِ
 -70فَأ ََر ُّ
ْخ ُذ ُك َّل َس ِفينَ ٍة
اءهم َّملِ ٌ
ك يَأ ُ
دت أَ ْن أَعيبَـ َها َوَكا َن َوَر ُ

صبًا﴾[الكهف]39:
غَ ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ-أردت :فعل وفاعل .و(أن) والفعل يف تأويل مصدر يف حمل نصب مفعول به والعامل فيه
ــ(أردت)
ب -أعيبها( :أعيب) فعل وفاعله مسترت تقديره (أنا) ،و(ها) مفعول به.
(كل) مفعو له منصوب بالفتحة(.)1
ج -يأخذ :فعل وفاعل مسترت وتقديره (هو)َّ ،
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أ-أردت :يدل على زمن املاضى.
ب( -أعيب) يدل على زمن االستقبال .و(ها) ضمري يدل على الغائب.
ك أَ ْن يَـ ْبـلُغَا أَ ُش َّد ُه َما
اد َربُّ َ
 ﴿-72فَأ ََر َ

نزُه َما﴾[الكهف]03:
َويَ ْستَ ْخ ِر َجا َك َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ-أراد:فعل ماض ،و(ربك) فاعل ،واملصدر املؤول من (أن يبلغا) مفعول به ،والعامل
فيه(أراد).
ب -يبلغا:فعل وفاعل،أشدهما( :أشد) مفعول به والعامل فيه (يبلغا)(.)2
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
( )1الدرويش ،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق:دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.421:

( )2ياقوت،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم ،دار املعرفة اجلامعية ،م،4ص.3349:
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يبلغ :يدل على زمن االستقبال ،وكلمة ( َّ
أشدمها) حتمل الداللة النحوية وهي النصب ،وأما
الداللة العامة للمعنوية وهي تدل على ما يفسر ابن العدوي يقول" :فأراد ربُّك أن يدركا،
ويبلغا قوهتما وشدهتما"(.)1
كرا﴾[الكهف]02:
ِذ ْ

ِ
َ ﴿ -71ويَ ْسأَلُونَ َ
ك َعن ذي الْ َق ْرنَـ ْي ِن قُ ْل َسأَتْـلُو َعلَْي ُكم ِّم ْنهُ ً
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -يسألونك :فعل وفاعل ،و(الكاف) :مفعول به.

ب -سأتلو :فعل وفاعله مسترت تقديره (أنا) و(ذكرا) مفعول به منصوب والعامل فيه (أتلو).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أ -يسألونك :يدل على زمن املاضى و(الكاف):ضمري يدل على املخاطب.
ب -كلمة سأتلو:تدل على زمن االستقبال ،وتدل على معىن "سأقص" و(ذكرا) يدل على
"خرباً".
 ﴿-73إِنَّا َم َّكنَّا لَهُ فِي ْاأل َْر ِ
ض َوآتَـ ْيـنَاهُ ِمن ُك ِّل َش ْي ٍء

سبَبًا﴾[الكهف]03:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -م ّكنّا :فعل وفاعل ،واملفعول حمذوف تقديره (األمر).
ب -آتينا :فعل وفاعل ،و(الهاء) :مفعول به أول ،و(سبباً) :مفعول به ٍ
ثان عامله (آتينا)(.)2
()1العدوي ،أبوعبد اهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة،)3113 ،
ص .313

( )2حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م) ،ج،04
ص.332:
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ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أ -م ّكنّا :فمفعول (م ّكنّا) حمذوف لداللة ما َّ
دل عليه لدليل،ألن التقديره( :األمر).
ب -آتينا :يدل على زمن املاضى قريب من احلال ،وأما يف املعىن يدل على "أعطيناه"
و(الهاء) :ضمري يدل على الغائب .والداللة املعنوية يف الكلمة (سبباً) تدل على "علماً
يتوصل به إىل املراد"(.)1

 ﴿﴿-73فَأَتْـبَ َع

سبَبًا﴾[الكهف]04:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أتبع :فعل ماض ،وفاعله مسترت تقديره( :هو) و(سبباً) مفعول به ،وقيل :يتع ّدى الثنني حذف

أحدمها ،وتقديره :فأتبع سباً سبباً آخر ,أو فأتبع أمره سبباً(.)2
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:

()3

أتبع:يدل على زمن املاضى قريبا من احلال( ،سبباً) تدل على "علماً يتوصل به إىل املراد".

الش ْم ِ
ب َّ
ب فِي َع ْي ٍن َح ِمئَ ٍة َوَو َج َد ِعن َد َها
س َو َج َد َها تَـ ْغ ُر ُ
َ ﴿-74حتَّى إِذَا بَـلَ َغ َم ْغ ِر َ
قَـ ْوًما﴾[الكهف]04:
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
( )1العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة،)3113 ،
ص.303

( )2الدرويش ،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.429:

( )3العدوي ،أبوعبد اهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة،)3113،

ص.303
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أ -بلغ :فعل وفاعله مسترت تقديره (هو) ،مغرب الشمس :مفعول به منصوب بالفتحة
ب -وجدها :فعل وفاعله مسترت تقديره (هو) ،و (الهاء) مفعول به

(.)1

ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أ -بلغ :يدل على زمن االستقبال( ،مغرب) حتمل داللة حنوية وهي داللة النصب.
ب -وجدها :يدل على زمن املاضى ،و (الهاء) ضمري يدل على الغائب.
ِ ِ
﴿-75قَ َ
س ْو َ
ف نُـ َع ِّذبُهُ ثُ َّم يُـ َر ُّد إلَى َربِّه فَـيُـ َع ِّذبُهُ َع َذابًا ً
ال أ ََّما َمن ظَلَ َم فَ َ

كرا﴾[الكهف]03:
نُّ ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
نعذبه :فعل مضارع وفاعله مسترت تقديره(حنن) ،و(الهاء) :مفعول به.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
نعذبه :يدل على زمن االستقبال ،و(الهاء) :ضمري يدل على الغائب.
ِ
صالِ ًحا
آم َن َو َعم َل َ
َ ﴿-75وأ ََّما َم ْن َ

﴾[الكهف]00:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
عمل :فعل وفاعله مسترت تقديره (هو)( ،صالحاً) :مفعول به منصوب والعامل فيه (عمل).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
عمل :يدل على زمن املاضى ،وكلمة (صالحاً) حتمل داللة النحوية وهي النصب.
ِ
َّم ِ
س َو َج َد َها تَطنلُ ُع َعلَى قَـ نوٍم
َ ﴿ -34ح َّىت إِ َذا بَـلَ َغ َمطنل َع الش ن

﴾[الكهف]91:

( )1ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص .3343
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أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -بلغ :فعل ماض ،وفاعله مسترت تقديره (هو) ،مطلع :مفعول به منصوب.
ب -وجدها :وجد :فعل فاعله مسترت تقديره (هو)( ،ها) :مفعول به أول.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أ -بلغ :يدل على زمن االستقبال( ،مطلع) حتمل داللة حنوية وهي داللة النصب.
ب -وجدها :يدل على زمن املاضى ،و (الهاء) ضمري يدل على الغائب.
َحطْنَا بِ َما لَ َديْ ِه
َ ﴿ -34ك َذلِ َ
ك َوقَ ْد أ َ

خ ْبـرا﴾[الكهف]90:
ُ

ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أحطنا :فعل وفاعل ( ،خبراً) مفعول به منصوب عامله الفعل (أحطنا).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أحطنا :يدل على زمن املاضى قريب احلال ،و (خبراً) حتمل داللة حنوية وهي داللة النصب.
الس َّديْ ِن َو َج َد ِمن ُدونِ ِه َما قَـ ْوًما
َ ﴿-33حتَّى إِذَا بَـلَ َغ بَـ ْي َن َّ

﴾[الكهف]92:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
وجد :فعل ٍ
ماض متعد ملفعولني ،والفاعل مسترت تقديره (هو) ،و(من دونما) جار وجمرور
متعلق مبفعول به ٍ
ثان حمذوف( ،قوماً) مفعول به أول منصوب للفعل (وجد)(.)1

( )1الدرويش ،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3مشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.434:
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ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
وجد:يدل على زمان املاضى( ،قوما)حتمل داللة حنوية وهي داللة النصب.
ك َخ ْر ًجا َعلَى أَن تَ ْج َع َل بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَـ ُه ْم
 ﴿ -78فَـ َه ْل نَ ْج َع ُل لَ َ

َس ًّ
دا﴾[الكهف]93:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
نجعل :فعل وفاعله مسترت تقديره (حنن)( ،لك) :جار وجمرور متعلقان مبفعول الثاين (جلعل).
و(خرجاً) املفعول األول (جلعل)(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
نجعل :يدل على زمن االستقبال( ،خرجا) حتمل داللة حنوية وهي داللة النصب.
ال ما م َّكنِّي فِ ِيه ربِّي َخيـر فَأ َِعينُونِي بِ ُق َّوةٍ
 ﴿-79قَ َ َ َ
َ ٌْ

﴾[الكهف]94:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أعينوني( :أعينوا) فعل أمر ،و(واو) اجلماعة فاعل ،و(النون) للوقاية ،و(الياء) مفعول به(.)2
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أعينوني:يدل على زمن االستقبال ،و (الياء) ضمري يدل على املتكلم.
 ﴿-01آتُونِي ُزبـر الْح ِد ِ
يد َحتَّى إِ َذا َس َاوى بَـ ْي َن
ََ َ

الص َدفَـ ْي ِ
ن﴾[الكهف]94:
َّ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
( )1حممود صايف،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م) ،ج
،04ص.340:
( )2املرجع السابق ،والصفحة نفسها.
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أ -آتوني:فعل أمر وفاعله ضمري مسترت تقديره "أنتم" ،و(الياء) مفعول به أول( ،زبر) مفعول
به ثان منصوب لعامل (آتى).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
آتوني ::يدل على زمن االستقبال ،و (الياء) ضمري يدل على املتكلم.
غ َعلَْي ِه
 ﴿ -82قَ َ
ال آتُونِي أُفْ ِر ْ

قِطْرا﴾[الكهف]94:

ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
ب -آتوني :فعل أمر ،والواو فاعل ،والنون للوقاية ،و(الياء) مفعول به أول ،و(أفرغ) فعل
مضارع ،وفاعله (أنا) ،وعليه متعلقان بأفرغ ،و(قطراً) مفعول به ألفرغ ،والتقدير":وآتوين قطراً

أُفرغ عليه قطراً" فحذف األول لداللة الثاين عليه( ،)1وهذه املسألة من باب التنازع ،حيث
تنازع العامالن معموال واحداً وذلك ألن (آتوني) فعل وفاعل ومفعول حيتاج إىل مفعول ثان،
و(أفرغ) فعل وفاعل وحيتاج إىل مفعول ،وتأخر عنها (قطراً) وكل منهما طالب له ،فالكوفيون

خيتارون إعمال األول لسبقه ،والبصريون خيتارون إعمال األخري لقربه(.)2
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:

( )1الدرويش ،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.434:

( )2ابن هشام مجال الدين عبداهلل األنصاري ،شرح قطر الندى،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،ط( ،00الناشر:
املكتبة التجارية الكربي0942 ،م) ،ص .090
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آتوني ::يدل على زمن االستقبال ،و (الياء) ضمري يدل على املتكلم ،و(أُفرغ)يدل على زمن
احلال ،ويدل على معىن (أصب) و(قطراً) حتمل داللة حنوية وهي النصب .أما الداللة
املعنوية تدل على معىن (نحاسا) (.)1
استَطَاعُوا لَهُ نَـ ْقبًا
اسطَاعُوا أَن يَظ َْه ُروهُ َوَما ْ
 ﴿ -81فَ َما ْ

﴾[الكهف]93:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
حمل نصب مفعول به عامله
أ -اسطاعوا :فعل وفاعل ،واملصدر املؤول (أن يظهروه) يف ّ
اسطاعوا.
ب -استطاعوا :فعل وفاعل ،له جار وجمرور متعلّقان باستطاعوا( ،نـقبا) وهو مفعول به عامله
(استطاعوا)(.)2
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
اسطاعوا :يدل على زمن املاضى قريب من احلال( ،نـقبا) حتمل داللة النحوية وهي النصب.
والداللة املعنوية وهي تدل على "ثقبا -خرقا".
 ﴿ -83قَ َ
ال َه َذا َر ْح َمةٌ ِّمن َّربِّي فَِإذَا َجاء َو ْع ُد َربِّي َج َعلَهُ

َد َّ
كاء﴾[الكهف]90:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
جعله(:جعل) فعل وفاعله مسترت تقديره (هو) ،و(الهاء) مفعول به أول ( ،دكاء) مفعول به
ٍ
ثان ،عامله (جعل).
العدوي ،أبوعبد اهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة  ،)3113ص
.304

(  )2حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م)،

ج،04ص.343:
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ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
جعله(:جعل) يدل على زمن احلال ،و(الهاء) ضمري يدل على الغائب.
اه ْم
 ﴿ -84فَ َج َم ْعنَ ُ

ج ْم ًعا﴾[الكهف]99:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
اه ْم:فعل وفاعل و ( ُه ْم) مفعول به(.)1
َج َم ْعنَ ُ
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
َج َم ْعنَا :يدل على زمن املاضى ،و( ُه ْم) ضمري يدل على الغائبني.
ٍِ ِ
ين
َ ﴿ -85و َع َر ْ
َّم يَـ ْوَمئذ لِّ ْل َكاف ِر َ
ضنَا َج َهن َ

ضا﴾[الكهف]011:
َع ْر ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
وعرضنا :فعل وفاعل ،و(جهنم) مفعول به منصوب والعامل فيه الفعل (عرض).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
عرضنا :يدل على زمن املاضى ،و (جهنم) حتمل داللة النحوية وهي النصب .والداللة العامة
للمعنوية وهي" :أظهرنا جهنم حىت شاهدوها ورأوها")(.)2
َ ﴿ -86ال يَ ْستَ ِطيعُو َن

س ْم ًعا﴾[الكهف]010:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
( )1ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم ،دار املعرفة اجلامعية ،م ،4ص .3332

()2العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة  ،)3113ص
.304
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يستطيعون :فعل وفاعل( ،سمعا) مفعول به منصوب عامله "يستطيعون".
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
يستطيعون :يدل على زمن احلال( ،سمعا) حتمل داللة النحوية وهي النصب .والداللة املعنوية
وهي مبعىن "اليعقلون عن اهلل أمره ونيه -اليفهمون" (.)1
 ﴿ -03إِنَّا أَ ْعتَ ْدنَا جهن ِ ِ
ين نُـ ُزًال
َّم ل ْل َكاف ِر َ
ََ َ

﴾[الكهف]013:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أعتدنا :فعل وفاعل ،جهنم :مفعول به أول منصوب(،نزالً) وهو مفعول به ٍ
ثان عامله
(أعتدنا)(.)2
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
أعتدنا:يدل على زمن االستقبال ،ويدل على معىن "هيأنا" و(جهنم) حتمل داللة النحوية وهي
النصب .و(نزالً) يدل على منزالً -ضيافةً(.)3
ِ
ين
س ِر َ
﴿ -89قُ ْل َه ْل نُـنَبِّئُ ُك ْم ب ْاألَ ْخ َ

اال﴾[الكهف]012:
أَ ْع َم ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:

( )1العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة )3113
،ص.304

( )2حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م) ،ج،04ص
.349

( )2العدوي ،أبوعبد اهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة،

 )، ،)3113ص.304
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ننبئكم :فعل وفاعله مسترت تقديره (حنن) ،و(كم) :مفعول به أول ،وباألخسرين :دخلت الباء
على مضمون املفعولني به الثاين والثالث(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
ننبئكم:يدل على زمن احلال و(كم):ضمري يدل على املخاطبني .
ِ
يم لَ ُه ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة
 ﴿ -90فَ َال نُق ُ

َو ْزنًا﴾[الكهف]014:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
نقم :فعل وفاعله مسترت تقديره(حنن)( ،وزناً) :مفعول به منصوب .
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
نقم :يدل على زمن احلال( ،وزنا) حتمل داللة حنوية وهي النصب.والداللة املعنوية هي:
النثقل موازينهم بأعمال اخلري -اليزنون عنداهلل جناح بعوضة(.)2
َّم بِ َما َك َف ُروا َواتَّ َخ ُذوا آيَاتِي َوُر ُسلِي
 ﴿ -92ذَلِ َ
ك َج َزا ُؤ ُه ْم َج َهن ُ

ُه ُزًوا﴾[الكهف]014:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
اتخذوا:فعل وفاعل ،آيايت :مفعول به أول ،و(هزوا):مفعول به ثان منصوب لفعل(اختذوا)(.)3
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
( )1الدرويش،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م )،م،3
ص.441:

( )2العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة)3113 ،
،ص .304

( )3ياقوت  ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3330 :
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اتخذوا :يدل على زمن املاضى( ،هزوا) حتمل داللة حنوية وهي النصب .والداللة املعنوية وهي
تدل على "استهزاءً".
َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ات
آمنُوا َو َعملُوا َّ َ
ين َ
﴿-91إِ َّن الذ َ

﴾[الكهف]013:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
عملوا :فعل وفاعل،و(الصالحات):مفعول به منصوب .
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
عملوا:يدل على زمن املاضى ،و(الصالحات) حتمل داللة حنوية هي النصب.
ِ ِ َ -93
ين فِ َيها َال يَـ ْبـغُو َن َع ْنـ َها
﴿خالد َ

ِ
ح َوًال﴾[الكهف]010:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
يبغون:فعل وفاعل( ،حوال) :مفعول به منصوب.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
يبغون:يدل على زمن احلال( ،حوال) :حتمل داللة حنوية هي النصب .ويدل على معىن
(انتقاالً).
ِ
ِ
ادةِ َربِِّه
صالِ ًحا َوَال يُ ْش ِر ْك بِ ِعبَ َ
﴿-94فَ َمن َكا َن يَـ ْر ُجو ل َقاء َربِّه فَـ ْليَـ ْع َم ْل َع َم ًال َ
دا﴾[الكهف]001:
َح ً
أَ
أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:
أ -يرجو :فعل مضارع مرفوع بالضمة املقدرة للثقل ،وفاعله(هو)( ،لقاء) :مفعول به منصوب
بالفتحة.
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ب -يشرك :فعل مضارع وفاعله (هو)( ،أحداً) :مفعول به منصوب والعامل فيه (شرك) (.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
يرجو :يدل على زمن احلال( ،لقاء) (لقاء) حتمل داللة حنوية هي النصب.
يشرك :يدل على زمن احلال( ،أحداً) حتمل داللة حنوية هي النصب.
الخالصة:
من خالل ما سبق أن عدد املفعول به يف سورة الكهف وهي  ،310ويف اجلدول التايل
خالصة ملفعول به وعامله من حيث داللة زمانية.
الرقم

المفعول به الصريح

المفعول به غير

العامل

الداللة الزمانية

أنزل

زمن املاضى

جيعل

زمن احلال

ينذر

زمن االستقبال

يبشر

زمن االستقبال

يعلمون

زمن احلال

أن يضيفومها

.

ينذر

زمن االستقبال

﴿ َولَ ًدا﴾

اختذ

زدنا

يقولون

زمن احلال

"أن ينقض
أَ نن أ َِعيبَـ َها
أن يرهقهما

بائع

زمن املاضى

أن يبدل

جعل

زمن املاضى

لك

الصريح
0

ِ
اب﴾
﴿النكتَ َ

3

﴿ ِع َو َجا﴾

3

ِِ
ني﴾
﴿الن ُم نؤمن َ

2
4

﴿بَأن ًسا ﴾

﴿ َّ ِ
احل ِ
ات﴾
الص َ

4

َّ ِ
ين﴾
﴿الذ َ

0

﴿ َك ِذبًا ﴾

3
9
01

ك﴾
﴿ نـَّ نف َس َ
﴿ َما ﴾

َك نم لَبِثنتُ نم
﴿كماء﴾
أَن يـُ نؤِمنُوا
َعلَى قُـلُواهِِ نم

( )1الدرويش،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.443:
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00

﴿ ِزينَةً ﴾

جعل

زمن املاضى

03

يدا ﴾
صعِ ً
﴿َ

02

﴿ َر نمحَةً ﴾

جاعلون
ِ
آت

زمن املاضى
زمن االستقبال

03

﴿ َر َش ًدا﴾

هيئ

زمن االستقبال

04

﴿ ُه نم﴾

04

﴿ أ ََم ًدا﴾

بـَ َعثنـنَا

زمن املاضى

لبثوا

03

﴿ نَـبَأَ ﴾

نقص

زمن احلال

00

﴿ هدى ﴾

09

﴿ إِ َهلًا ﴾

ِزندنَا

زمن املاضى

31

﴿ ِآهلَةً﴾

ندعو

زمن االستقبال

اختذوا

زمن املاضى

30

﴿ ُه نم ﴾

33

﴿ ِّمنرفَـ ًقا﴾

ناعتَـَزلنتُ ُمو

زمن املاضى

يهيئ

32

س﴾
﴿ الش ن
َّم َ

34

﴿ َولِياا ﴾

ترى
يـَ نه ِد
جتد

﴿أَينـ َقاظًا﴾

33

ِ
اعني ِه ﴾
﴿ ذ َر َ

ب
َنحت َس ُ
باسط

زمن املاضى

30

﴿ ُه نم ﴾

39

﴿ يَـ نوًما ﴾

بـَ َعثنـنَا

زمن املاضى

لبثنا

21

َح َد ﴾
﴿أَ

ابعثوا

زمن االستقبال

20

َح َد ﴾
﴿أَ

23

﴿ ُكم ﴾

23

﴿ ُك نم﴾

24

﴿ أ نَمَر﴾

يشعر
فَـ نليأن ِ
ت
َ
يـَ نر ُمجُو

زمن االستقبال

33
34

﴿ َمن ﴾

يتنازعون
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زمن املاضى

زمن احلال
زمن احلال
زمن االستقبال
زمن االستقبال
زمن االستقبال

زمن املاضى

زمن االستقبال
زمن احلال
زمن املاضى

أَن يَظن َه ُروهُ
أن يتخذوا

24

﴿م نس ِج ًدا﴾

نتخذن

زمن االستقبال

23

﴿ ُه نم ﴾

20

َح ًدا﴾
﴿أَ

زمن االستقبال

29

ِ
ك﴾
﴿ َذل َ

يـَ نعلَ ُم
تستفت

زمن احلال

فاعل

زمن املاضى

31

﴿ َّربَّك ﴾

اذكر

زمن املستقبل

30

﴿ تِ نس ًعا﴾

ازدادوا

زمن املاضى

33

َح ًدا﴾
﴿أَ

يشرك

زمن احلال

32

﴿ َما ﴾

اتل

زمن االستقبال

33

﴿ ُمنلتَ َح ًدا﴾

جتد

زمن االستقبال

34
34

ك﴾
﴿ نَـ نف َس َ

اصرب

زمن االستقبال

﴿ َربـَّ ُهم ﴾

يدعون

زمن احلال

33

﴿ َو نج َههُ﴾
﴿ ِزينَةَ ﴾

يريدون

زمن احلال

تريد

زمن احلال

39

﴿قَـنلبَهُ ﴾

أغفلنا

زمن املاضى

41
40

﴿ َه َواى﴾

اتبع

زمن املاضى

﴿ نَ ًارا﴾

أعتدنا

زمن املستقبل

43

وه﴾
﴿ الن ُو ُج َ
﴿ َّ ِ
احل ِ
ات﴾
الص َ

يشوى

زمن احلال

عملوا

زمن املاضى

43
44

َجَر ﴾
﴿أن

نضيع

زمن احلال

﴿ ثِيَابًا ﴾

يلبسون

زمن احلال

44

﴿ َّمثَ ًال ﴾

اضرب

زمن االستقبال

43

﴿ َجنَّتَـ ن ِ
ني ﴾

جعلنا

زمن احلال

40

﴿ ُمهَا ﴾

حففنا

زمن احلال

49

﴿ َزنر ًعا﴾

جعلنا

زمن املاضى

30

42

125

41
40

﴿ أُ ُك َل﴾
﴿ َشنيئًا﴾

43
42

﴿ نَـ َهًرا﴾
﴿ ُه﴾

44

﴿ َجنَّتَهُ ﴾

44

﴿قَائِ َمةً﴾

43
40

﴿ َخنيـًرا ﴾
﴿ َك ﴾

49

﴿ َك ﴾

31

﴿رجال﴾

آتت

زمن املاضى

تظلم

زمن املاضى

فجرنا

زمن املاضى

ُحيَا ِوُر
دخل

زمن احلال
زمن املاضى

ألجدن

زمن االستقبال

َخلَ َق
َس َّوا

زمن املاضى

َس َّوا

زمن املاضى
زمن املاضى

30

َح ًدا﴾
﴿أَ

أشرك

زمن احلال

33

﴿ َجنَّتة ﴾

32
33

﴿ َخنيـًرا ﴾

﴿ ُح نسبَانًا﴾

دخل
يـُ نؤتَِ ِ
ني
يرسل

زمن املاضى
زمن االستقبال

34

﴿ طَلَبًا﴾

تستطيع

زمن االستقبال

34

﴿ َكفنَّي ِه﴾

يقلب

زمن االستقبال

33

َح ًدا
﴿أَ

أشرك

زمن احلال

﴿(واهلاء) ﴾

أنزل

زمن املاضى

﴿ َويَـ نوَم﴾

حمذوف

30
39

زمن االستقبال

01

ال﴾
﴿ن
اجلِبَ َ

نسري

زمن احلال

00

ض﴾
﴿ ناأل نَر َ

ترى

زمن احلال

03

﴿ ُه نم﴾

02

﴿أحداً﴾

َح َش نرنَا

زمن املاضى

نغادر

03

( ُكم)

َخلَ نقنَا
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زمن املستقبل
زمن املاضى

04

﴿ لَ ُكم﴾

جنعل

زمن احلال

04

﴿ َّم نو ِع ًدا﴾

جنعل

زمن احلال

ترى

زمن املستقبل

يغادر

زمن املستقبل

صا
أن
َح َ

زمن املاضى

03
00
09

ِ
ني ﴾
﴿ الن ُم نج ِرم َ
صغِ َريًة﴾
﴿ َ
﴿ َها﴾

91
90

﴿ح ِ
اضًرا ﴾
َ
﴿أحداً﴾

93

﴿ ُه﴾

92

﴿أ نَولِيَاء ﴾

93

﴿ ُهم﴾

94

﴿ َخنل َق﴾

وجدوا

زمن املاضى

يظلم
ِ
أَفَـتَتَّخ ُذونَهُ
ِ
أَفَـتَتَّخ ُذونَهُ

زمن املستقبل

ُّه نم
أَ نش َهدتـ ُ
ُّه نم
أَ نش َهدتـ ُ

زمن احلال
زمن احلال
زمن املاضى
زمن املاضى

94

(هم)

93

﴿موبقاً﴾

َد َع نوُه نم
جعلنا

زمن املاضى

90

َّار ﴾
﴿ الن َ

رأى

زمن املاضى

99

ص ِرفًا﴾
﴿ َم ن

جيد

زمن املستقبل

011
010

َّاس﴾
﴿ الن َ

منع

زمن املاضى

(هم)

013

﴿هم﴾

012

ِ
ني ﴾
﴿ الن ُمنر َسل َ

اءه ُم
َج ُ
تَأنتِيَـ ُه نم

زمن املاضى

نرسل

013

احلَ َّق﴾
﴿ ن

يدحضوا

زمن املستقبل

014

﴿ آيَ ِايت﴾

اختذوا

زمن املستقبل

014

﴿ ُهُزًوا﴾

اختذوا

زمن املستقبل

"013

(ه)
ُ

يـَ نف َق ُهو

زمن احلال

010

﴿أكِنَّةً﴾

جعلنا
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زمن املاضى

زمن املستقبل
زمن احلال

زمن املاضى

019

(هم)
ُ

001

اب﴾
﴿الن َع َذ َ

تَ ندعُ ُه نم
عجل

زمن املاضى

000

هم

يواخذ

زمن املستقبل

003

﴿ َم نوئًِال﴾

جيد

زمن املستقبل

002

(هم)

003

﴿ َّم نو ِع ًدا﴾

اه نم
أ نهلَكننَ ُ
جعل

زمن املاضى
زمن املاضى

004

﴿ َنجم َم َع ﴾

أبلغ

زمن احلال

004
003

﴿ َنجم َم َع﴾

بلغا

زمن املاضى

﴿ َسبِيلَهُ﴾

اختذ

زمن املاضى

000
009

﴿ َسَربًا﴾

اختذ

زمن املاضى

صبًا﴾
﴿نَ َ

031

﴿نا﴾

لقينا
ِ
آت

زمن املاضى

زمن املستقبل

زمن املستقبل

030

﴿ َغ َداءنَا﴾

ِ
آت

زمن املستقبل

033

﴿ َسبِيلَهُ ﴾

اختذ

زمن املاضى

032

﴿ َر نمحَةً﴾

آتينا

زمن املاضى

033

ُه
﴿ ِعنل ًما﴾
﴿الكاف﴾

َعلَّ نمنَا
َعلَّ نمنَا

زمن املاضى

033

﴿ ُر نش ًدا﴾

030
039

صنبـًرا﴾
﴿ َ
﴿الياء﴾

021
020

صابًِرا﴾
﴿َ
﴿الياء﴾

تستطيع
َستَ ِج ُدِين
َستَ ِج ُدِين

023

﴿ها﴾

خرق

034
034

ك
أَتَّبِعُ َ
تعلمن

اتبعين

128

زمن املاضى
زمن االستقبال
زمن االستقبال
زمن االستقبال
زمن االستقبال
زمن االستقبال
زمن االستقبال
زمن املاضى

022

﴿ها﴾

خرق

زمن املاضى

023

﴿شيئاً﴾

جئت

زمن املاضى

023

﴿إمرا﴾

جئت

زمن املاضى

024

﴿صربا﴾

تستطيع

زمن املستقبل

023

﴿الياء﴾

تؤاخذين

زمن املستقبل

020

﴿الياء﴾

ترهقين

زمن املستقبل

029

﴿غالما﴾

لقيا

زمن املستقبل

031

﴿ ُهـ ﴾

030

﴿ك﴾

فَـ َقتَـلَهُ
سألت

زمن املستقبل
زمن املستقبل

033

﴿الياء﴾

تصاحبين

زمن املستقبل

032

﴿جداراً﴾

وجد

زمن املاضى

033

﴿ه﴾

أقام

زمن املاضى

034

﴿ك﴾

أنبئـ

زمن املستقبل

034

﴿اهلاء﴾

أعيب

زمن املستقبل

033

﴿أشد﴾

يبلغ

زمن املستقبل

030

﴿ك﴾

يسأل

زمن املاضى

039

﴿ذكراً﴾

سأتلو

زمن املستقبل

041

﴿اهلاء﴾

آتينا

زمن املاضى

040

﴿سببا﴾

آتينا

زمن املاضى

043

﴿سببا﴾

أتبع

زمن املاضى

042

﴿مغرب﴾

بلغ

زمن املستقبل

043

﴿اهلاء﴾

وجد

زمن املاضى

044

﴿اهلاء﴾

نعذب

زمن املستقبل

044

﴿اهلاءُ﴾

يـُ َع ِّذبُهُ

زمن املستقبل
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043

﴿ص ِ
احلًا﴾
َ

عمل

زمن املاضى

040

﴿مطلع﴾

بلغ

زمن املستقبل

049

﴿ َها﴾

َو َجد

زمن املاضى

044

﴿خربا﴾

أحطنا

زمن املاضى

044

﴿قوما﴾

وجد

زمن املاضى

043

﴿خرجا﴾

جنعل

زمن املستقبل

049

﴿الياء﴾

أعينون

زمن املستقبل

031

﴿الياء﴾

آتون

زمن املستقبل

030

﴿قطراً﴾

أفرغ

زمن احلال

033

﴿نقباً﴾

استطاعوا

زمن احلال

032

﴿ه﴾

جعل

زمن احلال

033

﴿دكا﴾

جعل

زمن احلال

034

﴿فجمعناهم﴾

مجعنا

زمن املاضى

034

﴿جهنم﴾

عرض

زمن املاضى

033

﴿مسعا﴾

يستطعون

زمن احلال

030

﴿جهنم﴾

أعتدنا

زمن املستقبل

039

﴿نزوال﴾

أعتدنا

زمن املستقبل

001

﴿كم﴾

ننبئكم

زمن احلال

091

﴿وزنا﴾

نقم

زمن احلال

093

﴿هزوا ﴾

اختذوا

زمن املاضى

092

َ﴿الصاحلات﴾

عملوا

زمن املاضى

093

﴿حوال﴾

يبغون

زمن احلال

094

﴿لقاء﴾

يرجو

زمن احلال

094

﴿أحداً ﴾

يشرك

زمن احلال
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المبحث الثاني:دراسة نحوية داللية للمفعول المطلق وعامله
ورد املفعول املطلق يف سورة الكهف عشرة مواضع وهي :
﴿ -2فَ َم ْن أَظْلَ ُم ِم َّم ِن افْـتَـ َرى َعلَى

اللَّ ِه َك ِذبًا﴾[الكهف]04:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول المطلق في اآلية:
كذبا :مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو مرادفه افترى:
ثانياً:التحليل الداللي لمفعول المطلق في اآلية
كذبا :حتمل داللة النحوية وهي النصب ،و الداللة املعنوية وهي "أخرب عن الشىء خبالف ما
هوعليه يف الواقع ( .) 1والكلمة (افْـتَـ َرى)تدل على زمن املاضى ،وتدل على معىن

"اختلف".وهي على وزن افتعل للمطاوعة(.)2

﴿ 1سيـ ُقولُو َن ثََالثَةٌ َّرابِعهم َك ْلبـهم ويـ ُقولُو َن َخمسةٌ س ِ
اد ُس ُه ْم َكلْبُـ ُه ْم َر ْج ًما
ََ
َْ َ
ُ ُ ْ ُ ُ ْ ََ

﴾[الكهف]33:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول المطلق في اآلية:
()3

رمجاً :مفعول مطلق لفعل حمذوف؛ أي يرمجون رمجا

ألن املصدر جاء بدال من اللفظ

بالفعل .
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول المطلق في اآلية:
ومن مواضع حذف الفعل أن يذكر املفعول املطلق يف غري التوكيد من دون ذكر عامله
،وحيذف وجوباً إذا وقع املصدر بدالً من فعله ،وقد وردت املفعول املطلق حمذوف العامله يف
( )1جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط( ،3مكتبة الشروق الدولية،)3113 ،ص.301

( )2احلمالوي ،أمحد بن حممد أمحد ،شذا العرف في فن الصرف( ،دار الكبار  ،)0933،ص.00:

( )3ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م،4ص.3313:
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هذه السورة ﴿ َر ْج ًما بِالْغَْي ِ
ب﴾ فقول (رمجاً) مصدر حذف فعله وجوباً ،أي يرمجون رمجا
ألن املصدر جاء بدال من اللفظ بالفعل  .وأجاز النحويون حبذف عامل املفعول املطلق ،إن
كان نوعياً أو عددياً ،لقرينة دالٍّة عليه )(2والكلمة "رمجا" تدل على معىن " قوالً بال علم-
()1

تكلما بالظن"(.)3

﴿ -3فَ َال تُ َما ِر فِي ِه ْم إَِّال ِم َراء

ظَ ِ
اه ًرا﴾[الكهف]33:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول المطلق في اآلية:
مراء :مفعول مطلق ،وجاء لتوكيد عامله وهو "متار".
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول المطلق في اآلية:
تُ َما ِر :يدل على زمن االستقبال،ويدل على معىن جتادل للمشاركة .والكلمة ﴿مراء﴾ حتمل
الداللة النحوية وهي النصب ،والداللة املعنوية تدل على معىن "جدالً ظاهراً عليه دليل" (.)4
 ﴿ -4فَ ْارتَ َّدا َعلَى آثَا ِرِه َما

صا﴾[الكهف]43:
صً
قَ َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول المطلق في اآلية:
قصصا :مفعول مطلق لفعل حمذوف منصوب أي يقصان قصصاً(.)5
( )1ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص .3313

( )2غالييين،الشيخ مصطفى جامع الدروس العربية ،ط( ،00املكتبة العصرية ،صيدا -بريوت،)0992 ،ج،2

ص.20-23:

( )3العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة،

،)،3113ص .42
( )3املرجع السابق والصفحة نفسها.

( )5الدرويش ،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.400:
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ثانياً:التحليل الداللي للمفعول المطلق في اآلية:
فانتصب (قصصاً) يف هذه اآلية الكرمية بالفعل احملذوف ،والتقديره :يقصان قصصاً ،وهذا
حذف جيوز عند النحاة  ،من حيث انتصب املفعول املطلق بالفعل املضمر ،وقد جعل املصدر
بدال من اللفظ بذلك الفعل ( ،)1ولفظة (قصصاً) تدل على معىن "رواية اخلرب"(.)2
صبِ ُر َعلَى َما لَ ْم تُ ِح ْط بِ ِه
َ ﴿ -5وَك ْي َ
ف تَ ْ

خ ْبـ ًرا﴾[الكهف]40:
ُ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول المطلق في اآلية:
تُ ِحطْ :فعل مضارع  ،و" ُخ ْبـ ًرا :مفعول مطلق نائب عن املصدر؛ فهو مرادف له؛ أل ّن اخلرب
بالشىء هو اإلحاطة به(.)3
وزاد عليه الدرويش :إ ّن( ُخ ْبـ ًرا):مفعول مطلق لتحط يف املعىن؛ ألن مل حتط مبعىن مل خترب(،)4
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول المطلق في اآلية:
ُخ ْبـ ًرا :حتمل داللة النحوية وهي النصب ،و"تُ ِحطْ" يدل على زمن املستقبل .أما الداللة العامة
للمعنوية وهي " :مامل تعلم أسراره وحقائقه"(.)5

ْخ ُذ ُك َّل َس ِفينَ ٍة
اءهم َّملِ ٌ
ك يَأ ُ
َ ﴿ -6وَكا َن َوَر ُ

صبًا﴾[الكهف]39:
غَ ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول المطلق في اآلية:
()1أبو املكارم ،علي ،الجملة الفعلية ،ط( ،0مؤسسة املختار للنشر والتوزيع3113 ،م)  ،ص .033
( )2جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط( ،3مكتبة الشروق الدولية  ،)3113ص.331

( )3ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3341:

( )4الدرويش،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.409:

()5العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة ،3113

مكة)،ص.314
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غصباً:مفعول مطلق نائب عن املصدر فهو مبني لنوعه( ،)1وقال احلليب( :غصبا) :فيه ثالثة
أوجه :أحدها :أنه مصدر يف موضع احلال ،أو منصوب على املصدر املبني لنوع األخذ ،أو
منصوب على املفعول له( ،)2وهذا باب املنصوبات املتشااهة اليت حتتمل املصدرية واحلالية
واملفعول ألجله ،حنو :جاء زيد رغبة أي يرغب رغبة أو جميء رغبة أو راغبا أو للرغبة(.)3
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول المطلق في اآلية:
غصباً :حتمل داللة حنوية وهي النصب ،والداللة املعنوية كما فسرها يف املعجم الوسيط وهي
"أخذه قهراً وظلما"(.)4

 ﴿ -3ثُ َّم يُـ َر ُّد إِلَى َربِِّه فَـيُـ َع ِّذبُهُ َع َذابًا

ك ًرا﴾[الكهف]03:
نُّ ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول المطلق في اآلية:
عذاباً:مفعول مطلق منصوب ،يفيد التوكيد لعامله(يعذب).
أوالً:التحليل الداللي للمفعول المطلق في اآلية:
يعذب :يدل على زمن االستقبالَ ﴿ ،ع َذابًا﴾ حتمل داللة حنوية هي النصب.
َحطْنَا بِ َما لَ َديْ ِه
َ ﴿ -8ك َذلِ َ
ك َوقَ ْد أ َ

خ ْبـ ًرا﴾[الكهف]03:
ُ

( )1حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م)،
ج،04ص.329:

( )2احلليب  ،أمحد بن يوسف ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،حتقيق أمحد حممد اخلراط ،دار القلم دمشق،
ج ،3ص.423:
( )3ابن هشام األنصاري ،أبو حممد عبداهلل مجال الدين بن يوسف ،مغىن اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق :مازن
املبارك وحممد علي محداهلل ،ط( ،3الناشر :دار الفكر– دمشق0904 ،م ،)،ج ،4ص.020:
( )4جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط( ،3مكتبة الشروق الدولية،)،3113 ،ص\.443
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خرباً:نائب عن املفعول املطلق كما سبق حديثه يف اآلية
اه ْم
 ﴿-9فَ َج َم ْعنَ ُ

.40

ج ْم ًعا﴾[الكهف]99:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول المطلق في اآلية:
جمعاً:مفعول مطلق منصوب يفيد توكيد لعامل ( جمع).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول المطلق في اآلية:
مجعاً:حتمل داللة حنوية وهي النصب .و ( جمع)يدل على زمن املاضى.
ٍِ ِ
ين
َ ﴿ -20و َع َر ْ
َّم يَـ ْوَمئذ لِّ ْل َكاف ِر َ
ضنَا َج َهن َ

ضا﴾[الكهف]011:
َع ْر ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول المطلق في اآلية:
ضا :مفعول مطلق منصوب يفيد توكيداً عامل (عرضنا).
َع ْر ً
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول المطلق في اآلية:
ضا) حتمل داللة حنوية وهي النصب.
فكلمة (عرضنا) :تدل على زمن املاضى .و( َع ْر ً
الخالصة:
من خالل ما سبق أن عدد املفعول املطلق يف سورة الكهف وهي  ،01ويف اجلدول التايل
خالصة ملفعول املطلق وعامله من حيث داللة زمانية.
الرقم

املفعول املطلق

العامل

0

﴿كذبا﴾

3

﴿ َر نمجًا﴾

﴿افنـتَـَرى﴾
حمذوف
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الداللة الزمانية يف العامل
يدل على زمن املاضى
--------

2

﴿ ِمَراء﴾

4

﴿ ُخنبـًرا﴾

3

﴿ َع َذابًا﴾

3

صا﴾
صً
﴿قَ َ

4

صبًا﴾
﴿ َغ ن

0
9

ُخنبـًرا﴾
مجعاً﴾

01

عرضاً

﴿متَُا ِر﴾

يدل على زمن االستقبال

حمذوف

-------

﴿ ُِحت نط﴾

يدل على زمن االستقبال

حمذوف

-------

ب
فَـيُـ َع ِّذ ُ
﴿ ُِحت نط﴾

يدل على زمن االستقبال
يدل على زمن االستقبال

﴿مجع﴾

يدل على زمن املاضى

عرضنا﴾
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يدل على زمن املاضى

المبحث الثالث :دراسة نحوية داللية للمفعول ألجله وعامله
ورد املفعول ألجله يف سورة الكهف مرتني باختالف النحاة يف إعرابه وهي:
﴿ -2فَـلَعلَّ َ ِ
ك َعلَى آثَا ِرِهم إِن لَّم يـ ْؤِمنُوا بِ َه َذا الْح ِد ِ
يث
سَ
َ
َ
ُْ
ْ
ك بَاخ ٌع نَّـ ْف َ

َس ًفا﴾[الكهف]4:
أَ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول ألجله في اآلية:
أسفا:جيوز أن يكون مفعوالً من أجله والعامل فيه (بائع) ،وأن يكون مصدراً يف موضع احلال

من الضمري يف (بائع)( ،)1وذهب الزخمشري إىل أن (أسفاً) :مفعول له( ،)2وأيده العكربي (،)3

وخالفهم مكي ابن أيب طالب وقال :إن "أسفا":احلال ،)4(،و يرى الباحث أنا مفعول

ألجله ،من حيث استوىف شروط املفعول ألجله.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول ألجله في اآلية:
أسفا :حتمل داللة حنوية وهي النصب ،والداللة املعنوية هي "لفرط احلزن"(.)5
ك أَ ْن يَـ ْبـلُغَا أَ ُش َّد ُه َما َويَ ْستَ ْخ ِر َجا َك َنزُه َما َر ْح َمةً ِّمن
اد َربُّ َ
 ﴿ -1فَأ ََر َ

ك﴾[الكهف]04:
َّربِّ َ

( )1احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،حتقيق :أمحد حممد اخلراط( ،دار القلم
دمشق) ،ج ،3ص.332:
( )3الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،
حتقيق وتعليق ودراسة :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض ،ط( ،0مكتبة 0990 ،م) ،ج،2
ص.444:

3
حمب الدين أبو البقاء عبداهلل بن احلسني ،التبيان في إعراب القرآن ،حتقيق :علي حممد البحاري( ،بيت
( ) العكربيّ ،

األفكار الدولية ،د.ت)،ص.020:

4
القيسي ،مشكل إعراب القرآن،ط( ،0مكتبة الثقافة الدينية3119 ،م) ،ص.302:
طالب
أيب
بن
ى
ك
م
حممد
أبو
)
(
ّ
ّ

( )4الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،
حتقيق وتعليق ودراسة :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض ،ط(،0مكتبة0990 ،م) ،ج،2
ص.444:
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أوالً:التحليل النحوي للمفعول ألجله في اآلية:
رحمة :مفعول ألجله منصوب ،والعامل فيه (أراد)( .)1وقال احلليبَ ( :ر ْح َمةً) فيه ثالثة أوجه،
أوضحها :أنه مفعول له.

الثاين :أن يكون يف موضع احلال من الفاعل ،أي :أراد ذلك رامحاً ،وهي حال الزمة.
ك أَ ْن يَـ ْبـلُغَا﴾ معىن (فرمحهما ربك
اد َربُّ َ
الثالث :أن ينتصب انتصاب املصدر ألن معىن ﴿فَأ ََر َ
()2
(ر نمحَةً) مصدر قليب مشرتك مع الفعل يف الزمن ومفيد للتعليل.
أن
إىل
الباحث
مييل
و
.
رحمةً)
َ
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول به في اآلية:
رحمة:حتمل داللة حنوية وهي النصب ،أما الداللة للمعنوية وهي تدل على (النبوة ،وقيل :
النعمة ،وقيل :إنا رقة على من يستحقها ()3و الكلمة (أراد) تدل على زمن االستقبال.

( )1انظر :حممود صايف،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994،م)،
ج،04ص.330:
( )2احلليب ،أمحد بن يوسف ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،حتقيق :أمحد حممد اخلراط ،دار القلم دمشق،
ج،3ص.431:

( )3العدوي ،أبوعبد اهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة ،مكة،)3113

ص .313
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الخالصة:
من خالل ما سبق أن عدد املفعول ألجله يف سورة الكهف وهي مرتني ،ويف اجلدول التايل
خالصة للمفعول ألجله وعامله من حيث داللة زمانية.
الرقم

املفعول ألجله

العامل

الداللة الزمانية

0

أسفا

بائع

يدل على زمن املاضى

3

رمحة

أراد

يدل على االستقبال
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المبحث الرابع :دراسة نحوية داللية للمفعول معه وعامله
ورد المفعول معه في سورة الكهف في آية واحدة فقط وهي:
﴿أَفَـتَت ِ
َّخ ُذونَهُ وذُ ِّريَّـتَهُ أَولِياء ِمن ُدونِي و ُهم لَ ُكم َع ُدو بِْئ ِ ِ ِ
ين
َْ
َ ْ ْ
س للظَّالم َ
َ
َ

بَ َد ًال﴾[الكهف]41:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول معه في اآلية:
وذريته :جيوز أن تكون الواو عاطفة ،وذريته :معطوفة على (اهلاء) ،وجيوز أن تكون مبعىن مع،
و(ذريته) مفعول معه (.)1
وترجح املعية على العطف؛ ألن عطف االسم الصريح على الضمري ضعيف ولكنه
جائز( )2فيكون تقدير اآلية :أفتتخذونه مع ذريته أولياء.
ثانياً:التحليل الداللي لمفعول معه في اآلية
(الواو) يدل على املعية ،و(ذريته) حتمل الداللة النحوية وهي النصب بأنا مفعول ألجله.

( )1الدرويش ،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه،ط(،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.413:

( )2سيبويه ،الكتاب،ج، 0ص.214 :
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المبحث الخامس :دراسة نحوية داللية للمفعول فيه وعامله
ورد المفعول فيه في سورة الكهف ظرف الزمان وظرف المكان خمسون موضعاً.
أوال -ظرف الزمان
وردت ظرف الزمان يف هذه السورة أحدى عشر موضعاً وهي( :أبداً ،إذ ،أول ،بعد ،حقبا،
سنين ،غداً ،قبل ،كم ،لما ،يوم).
أفعل ذلك
أ -أبداً :ظرف زمان منصوب على الظرفية الستغراق الزمن املستقبل ،فال تقول :مل ن

أفعل ذلك أبداً (.)1
أبداً ،وإمنا نقول :لن َ

ورد (أبداً) في سورة الكهف أربع مرات وهي:
ِِ
ين فِ ِيه
َ ﴿ -2ماكث َ

أَبَ ًدا﴾[الكهف]2:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
أبداً :ظرف الزمان منصوب بالفتحة متعلّق بـ(ماكثني)( ،)2والعامل فيه اسم الفاعل (ماكثين).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
الكلمة "أبداً"ظرف زمان للمستقبل .أما الداللة املعنوية هي "تدل على االستمرار"( .)3و لفظة
ِِ
ين) تدل على معىن (مقيمني فيه على الدوام الينتقلون عنه واليُنقلون) (.)1
( َماكث َ

( )1علي توفيق احلمد يوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي،ط( ،3الناشر :درا األمل0992 ،م)،
ص.34:
( )2ياقوت،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم ،دار املعرفة اجلامعية ،م ،4ص.3403:
( )2جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط( ،3مكتبة الشروق الدولية ،)3113ص .3
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َ ﴿ -1ولَن تُـ ْفلِ ُحوا إِ ًذا

أَبَ ًدا﴾[الكهف]31:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
أبداً :ظرف زمان متعلق بالعامل (تفلحوا).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
كلمة "أبداً"ظرف زمان للمستقبل .أما الداللة املعنوية هي "تدل على االستمرار"( .)2و
الكلمة (تُـ ْفلِ ُحوا) يدل على زمن االستقبال.
ال ما أَظُ ُّن أَن تَبِي َد ه ِذهِ
َ
 ﴿ -3قَ َ َ

أَبَ ًدا﴾[الكهف]24:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
أبداً :ظرف زمان منصوب متعلّق بفعل (تبيد).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
الكلمة "أبداً" تدل على زمن املستقبل .أما الداللة املعنوية هي "تدل على االستمرار"(.)3
و(تبيد) تدل على زمن االستقبال .والداللة املعنوية وهي( :هتلك وتفىن).
 ﴿ -4فَـلَن يَـ ْهتَ ُدوا إِ ًذا

أَبَ ًدا﴾[الكهف]43:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
( )1العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط( ،2الناشر مكتبة مكة
،)3113ص.03

( )2جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط ،( ،3مكتبة الشروق الدولية ،)3113،ص .3

( )2املرجع السابق  ،والصفحة نفسها.
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أبداً :ظرف منصوب متعلّق بـ(يهتدوا)(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
الكلمة "أبداً" وتدل على زمن املستقبل .أما الداللة املعنوية هي "تدل على االستمرار"(.)2
و(يَـ ْهتَ ُدوا) يدل على زمن االستقبال.
ب( -إذ) ظرف مبين على السكون يف حمل نصب على الظرفية ملا مضى من الزمن يف أكثر
ويقل أن تكون للمستقبل (.)3
استعماالهتاّ ،
ورد (إذ) في هذه السورة الكريمة سبع مرات وهي:
 ﴿ -2إِ ْذ أ ََوى ال ِْف ْتـيَةُ إِلَى

الْ َك ْه ِ
ف﴾[الكهف]01 :

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
إذ :ظرف ملا مضى من الزمان متعلق بفعل حمذوف تقديره( :اذكر)(.)4
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
دل عليه
كلمة (إِ ْذ)يف هذه اآلية تدل ملامضى من الزمان ،والعامل فيه حمذوف لداللة ّ
دل عليه
والتقدير( :اذكر) .وقال الفوزان :جيوز حذف العامل يف الظرف جوازاً؛ وذلك إذا ّ

دليل كأَ نن يقال" :مىت سافرت؟" فتقول :يوم اخلميس (.)1

( )1حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت)0994 ،م،
ج،04ص.302:

( )2جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط( ،3مكتبة الشروق الدولية  ،)3113ص .3

( )3علي توفيق احلمد يوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ط( ،3الناشر :درا األمل،)0992 ،
ص.23:

( )4ياقوت،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية ،د .ت) ،م ،4ص.3493:
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َ ﴿ -1وَربَطْنَا َعلَى قُـلُوبِ ِه ْم إِ ْذ قَ ُاموا

فَـ َقالُوا﴾[الكهف]03:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
حمل نصب متعلق بـ ــ(ربطنا)(.)2
إذ :ظرف للزمن املاضي مبين يف ّ
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
(إِ ْذ) تدل ملامضى من الزمان ،و(ربطنا) يدل على زمن املاضى .والداللة املعنوية وهي( :قوينا).
َن َو ْع َد اللَّ ِه َحق َوأ َّ
ك أَ ْعثَـ ْرنَا َعلَْي ِه ْم لِيَـ ْعلَ ُموا أ َّ
ب فِ َيها إِ ْذ
َن َّ
َ ﴿ -3وَك َذلِ َ
الس َ
اعةَ َال َريْ َ
َم َرُه ْم﴾[الكهف]30:
يَـتَـنَ َ
ازعُو َن بَـ ْيـنَـ ُه ْم أ ْ
أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
إذ :ظرف الزمان للعامل (أعثرنا) ،وزاد عليه العكربي( :إذ) ظرف ليعلموا ،أو ألعثرنا،
ويضعف أن يعمل فيه الوعد؛ ألنه قد أخرب عنه(.)3
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
(إِ ْذ) تدل ملامضى من الزمان( ،أعثرنا) تدل على زمن املاضى ،ويدل على معىن (أطلعنا).
ْت َما َشاء اللَّهُ َال قُـ َّوةَ إَِّال
ْت َجنَّتَ َ
ك قُـل َ
َ ﴿ -4ولَ ْوَال إِ ْذ َد َخل َ

بِاللَّ ِه﴾[الكهف]29:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
( . )1الفوزان ،عبداهلل بن صاحل ،دليل السالك إلى ألفية ابن مالك( ،دار املسلم للناشر والتوزيع) ،ج  ،0ص.304

()2حممود صايف،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت)0994 ،م ،ج،04ص
.041

3
حمب الدين أبو البقاء عبداهلل بن احلسني ،التبيان في إعراب القرآن ،حتقيق :على حممد البحاري( ،بيت
( ) العكربيّ ،

األفكار الدولية ،د.ت ) ،ص.033:
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إذ :ظرف للزمن املاضي والعامل فيه (قلت) (.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
(إِ ْذ) تدل ملامضى من الزمان ،والكلمة (قلت) تدل على زمن املاضى.
ِ
اءه ُم
َّاس أَن يُـ ْؤمنُوا إِ ْذ َج ُ
َ ﴿ -5وَما َمنَ َع الن َ

ْه َدى﴾[الكهف]44:
ال ُ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
حمل نصب متعلّق بـ(منع) (.)2
إذ :ظرف للزمن املاضي مبين يف ّ
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
(إِ ْذ) تدل ملامضى من الزمان ،و ( َمنَ َع) تدل على زمن املاضى.
وسى
َ ﴿ -6وإِ ْذ قَ َ
ال ُم َ

لَِفتَاهُ﴾[الكهف]41:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
ظريف يف حمل نصب مفعول به لفعل حمذوف تقديره (اذكر) (.)3
إذ :اسم ّ
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
دل عليه والتقدير( :اذكر).
و (إذ)يدل ملا مضى من الزمان  ،وعامله حمذوف لداللة ّ
يت
 ﴿ -7قَ َ
ت إِ ْذ أ ََويْـنَا إِلَى َّ
الص ْخ َرةِ فَِإنِّي نَ ِس ُ
ال أ ََرأَيْ َ

وت﴾[الكهف]42:
ْح َ
ال ُ

(  )1حممودصايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م)،
ج،04ص.009:

( )2ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م،4ص.3329:

( )3الدرويش ،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.404:
145

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
إذ :ظرف ملا مضى من الزمان ،وهو مضاف ،والظرف متعلق بالفعل (رأيت) ومفعوليها
احملذوفني.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
(إذ) يدل ملا مضى من الزمان  ،و(رأيت) يدل على زمن املاضى.
خافض لشرطه،
ت( -إذا) :ظرف ملا يستقبل من الزمان ،يتضمن معى الشرط ،والجيزم،
ٌ
منصوب جبوابه ،ولذا فإن "إذا" الظرفية هذه حتتاج إىل مجلتني ،مجلة شرط تقع بعد "إذا"
أقل منه أن يكون
حمل ّ
جر مضاف إليه ،وكثرياً ما يكون فعلها ماضيا ،و ّ
مباشرة ،وتكون يف ّ
مضارعا (.)1
ورد (إذا) في سورة الكهف عشرة مرة ،وهي:
َ ﴿ -2وتَـ َرى َّ
ات الْيَ ِمي ِن
س إِ َذا طَلَ َعت تَّـ َز َاوُر َعن َك ْه ِف ِه ْم َذ َ
الش ْم َ

﴾[الكهف]03:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
إذا :ظرف ملا يستقبل من الزمان متعلّق بـ(ترى) وهو غري متضمن ملعىن الشرط ،وهو مضاف،
واجلملة (طلعت) يف حمل جر مضاف إليه(.)2
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:

( )1علي توفيق احلمد يوسف ،المعجم الوافي في ادوات النحو العربي ،ط( ،3الناشر :درا األمل0992 ،م) ،ص:
.24

( )2ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3490:
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كلمة إذا :تدل على زمن االستقبال ،و(ترى) دال على زمن االستقبال.
ات
ض ُه ْم ذَ َ
َ ﴿ -1وإِذَا غَ َربَت تَّـ ْق ِر ُ

الشم ِ
ال﴾[الكهف]03:
ِّ َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
إذا :ظرف زمان متعلّق بـ ــ(غربت)(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
إذا :تدل على زمن االستقبال ،و(غربت) يدل على زمن االستقبال.
سى أَن يَـ ْه ِديَ ِن َربِّي
َ ﴿-3واذْ ُكر َّربَّ َ
ك إِذَا نَ ِس َ
يت َوقُ ْل َع َ

﴾[الكهف]33:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
إذا :ظرف زمان متعلق بفعل أمرـ(اذكر).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
إذا :تدل على زمن االستقبال ،و(اذكر) يدل على زمن االستقبال.
الس ِفينَ ِة
 ﴿ -4فَانطَلَ َقا َحتَّى إِذَا َركِبَا فِي َّ

خ َرقَـ َها﴾[الكهف]30:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
إذا:ظرف زمان متعلق بفعل ماضى(ـخرق)(.)2
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
(  )1حممود صايف،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م)،
ج،04ص.042:

( )2ياقوت،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3343:
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إذا :تدل على زمن االستقبال ،و(خرق) يدل على زمن املاضى.
ْت
 ﴿ -5فَانطَلَ َقا َحتَّى إِذَا لَِقيَا غُ َال ًما فَـ َقتَـلَهُ قَ َ
ال أَقَـتَـل َ

سا﴾[الكهف]33:
نَـ ْف ً

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
إذا :ظرف زمان متعلق بفعل ماضى (قال)(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
إذا :تدل على زمن االستقبال ،و(قال) يدل على زمن املاضى.
ٍ
استَط َْع َما
 ﴿ -6فَانطَلَ َقا َحتَّى إِذَا أَتَـيَا أ َْه َل قَـ ْريَة ْ

َهلَ َها﴾[الكهف]33:
أْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
إذا :ظرف زمان متعلق بفعل (استطعما).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
إذا :تدل على زمن االستقبال ،و(استطعما) يدل على زمن املاضى.
الش ْم ِ
ب َّ
ب فِي َع ْي ٍن
س َو َج َد َها تَـ ْغ ُر ُ
َ ﴿ -7حتَّى إِذَا بَـلَ َغ َم ْغ ِر َ

ح ِمئَ ٍة﴾[الكهف]04:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
إذا :ظرف مستقبل متضمن معىن الشرط  ،ومجلة (بلغ) :مضاف إليه ،ومجلة (وجدها) جواب
الشرط.

( )1حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م) ،ج،04
ص.323:
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ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
إذا :تدل على زمن االستقبال ،و (بلغ) يدل على زمن املاضى.
ورد الظرق (إذا)يف اآليات التالية وحيمل التحليل السابقة نفسه ،وهي:
الش ْم ِ
َ ﴿ -8حتَّى إِ َذا بَـلَ َغ َمطْلِ َع َّ
س

ج َد َها﴾[الكهف]91:
َو َ

الس َّديْ ِن َو َج َد ِمن ُدونِ ِه َما
َ ﴿ -9حتَّى إِذَا بَـلَ َغ بَـ ْي َن َّ

قَـ ْوًما﴾[الكهف]92:

ال آتُونِي﴾
ارا قَ َ
 ﴿ -20قَ َ
ال ان ُف ُخوا َحتَّى إِ َذا َج َعلَهُ نَ ً

[الكهف]94:

ث-أول :لها:ثالثة استعماالت:
 -0أفعل تفضيل :حنو :سعيد ّأول من أخيه ،وكان ّأول من صديقه ،وهي مبعىن"أسبق".
ِِ
ين﴾(.)1
ك أ ُِم ْر ُ
 -3اسم مبعىن بداية الشىء :وحنو قوله تعاىلَ ﴿ :وبِ َذلِ َ
ت َوأَنَاْ أ ََّو ُل ال ُْم ْسلم َ
 -2ظرف زمان مبعىن "قبل" حنو :تقدم القائد ّأول اجلنود ،أي :قبلهم(.)2
ورد (أول) في سورة الكهف مرة واحدة ،وهي:
 ﴿ -0لََّق ْد ِج ْئتُ ُمونَا َك َما َخلَ ْقنَا ُك ْم أ ََّو َل

َم َّرةٍ﴾[الكهف]30:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
أول :ظرف زمان منصوب متعلق بفعل ــ(خلقناكم)(.)1
( )1سورة األنعام ،اآلية . 042

( )2علي توفيق احلمد يوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي،ط( ،3الناشر :درا األمل0992 ،م)،
ص.93:
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ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
أول :يدل على زمان ،و( َخلَ ْقنَا) يدل على زمن املاضى.
ج -بعد :ظرف زمان مالزم لإلضافة يف أغلب حاالته ،يدل على تأخر شيء عن آخر يفزمانه أو مكانه تأخرا حسيا أو معنويا ،حنو :جلس الطالب بعد أخيه ( ،)2وحنو قوله
تعاىل﴿:سيَ نج َع ُل اللَّهُ بَـ نع َد ُع نس ٍر يُ نسًرا﴾(.)3
َ
ورد "بعد" في هذه السورة مرة واحدة ،وهي:
ك َعن َش ْي ٍء بَـ ْع َد َها فَ َال
 ﴿ -2قَ َ
ال إِن َسأَلْتُ َ

تُص ِ
اح ْبنِي﴾[الكهف]34:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
()4

بعدها( :بعد) ظرف زمان منصوب بالفتحة متعلق صفة ل ـ ــ(شيء) ،و(ها) مضاف إليه
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
بعدها( :بعد) يدل على تأخر شيء عن آخر يف زمانه أو مكانه.
(.)5

-ح -حقبا :مجع حقيبة :ظرف زمان مبعىن مدة

ورد "حقبا" في سورة الكهف مرة واحدة ،وهي:
( )1الدرويش،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط(،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.414:

( )2علي توفيق احلمد يوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي،ط( ،3الناشر :درا األمل0992،م)،
ص.003:
( )3سورة الطالق ،آية .3
( )4ياقوت،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم ،دار املعرفة اجلامعية ،م ،4ص.3344:

( )5علي توفيق احلمديوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ط( ،3الناشر :درا األمل0992 ،م)،
ص.000:
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َ ﴿ -2ال أَبْـرح حتَّى أَبْـلُ َغ م ْجمع الْب ْحريْ ِن أَو أ َْم ِ
ض َي
َ ََ َ َ ْ
َُ َ

ح ُقبًا﴾[الكهف]41:
ُ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
حقبا :ظرف زمان متعلق بفعل مضارع (أمضى).
ثانياً:التحليل الداللي لمفعول فيه في اآلية
حقبا :يدل على مدة زمنية طويلة ،و(أمضى) يدل على زمن املستقبل .والداللة املعنوية وهي
أسري زماناً طويالً (.)1
ضمن معىن (يف) ال لفظها
خ -سنين :مفردها .سنة :ظرف زمان متصرف منصوبّ ،وباطّراد ،حنوُ :ولدت سنة النَّص ٍر ،أي يف سنة النصر فإن فُقد الشرط أعربت حسب موقعه(.)2
ورد "سنين" في هذه السورة مرة واحدة ،وهي:
ِ ِ
ِ ِِ
ين
 ﴿ -2فَ َ
ض َربْـنَا َعلَى آذَان ِه ْم في الْ َك ْهف سن َ

َع َد ًدا﴾[الكهف]00:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
سنين :ظرف زمان منصوب متعلّق بـ(ضربنا).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
وكلمة (سنين ) حتمل داللة زمنية ،ـو (ضربنا) يدل على زمن املاضى.
د -غداً :ظرف زمان منصوب متضمن معىن "يف" حنو :آتيك غداً(.)1
( )1ياقوت،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3333-3344:

( )2علي توفيق احلمديوسف ،المعجم الوافي في ادوات النحو العربي،ط( ،3الناشر :درا األمل0992،م)،

ص.000:
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ورد (غداً) في هذه السورة مرة واحدة ،وهي:
شي ٍء إِنِّي فَ ِ
ِ
ك
اع ٌل ذَلِ َ
َ ﴿ -2وَال تَـ ُقولَ َّن ل َ ْ

غَ ًدا﴾[الكهف]32:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
غدا :ظرف زمان منصوب متعلّق بــ(فاعل).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
الكلمة "غدا" تدل على معىن زمان املستقبل( ،)2و(فاعل)اسم الفاعل دال على املاضى.
ِ
ك
ر -قبل :ظرف زمان مبهم ،متضمن معىن "يف" باطراد ،حنو قوله تعاىلَ ﴿:و َسبِّ نح ِحبَ نمد َربِّ َ
()3
س وقَـنبل النغُر ِ
وب﴾.
قَـنب َل طُلُ ِ
وع الش ن
َّم ِ َ َ ُ
ورد "قبل" في هذه السورة مرة واحدة ،وهي:
ات
﴿ لَنَ ِف َد الْبَ ْح ُر قَـ ْب َل أَن تَن َف َد َكلِ َم ُ

َربِّي﴾[الكهف]019:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
قبل :ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل(نفد).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
قبل :يدل على التقدم يف الزمان ،أو التقدم يف املكان .ولفظة (نفد) تدل على زمن املاضى.
( )1علي توفيق احلمد يوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي،ط( ،3الناشر :درا األمل0992 ،م)،
ص.303:

(- )2ابن عاشور ،االمام الشيخ حممد الطاهر ،تفسير التحرير والتنوير،الدار التونسية للنشر .0903ج ،04ص .393

( )3سورة ق ،آية.29 :
152

ز -لما .هلا استعماالت:
أوالً :أدة استثناء مبنزلة (إالّ) وتستعمل يف القسم ،وهي :حرف ،تدخل على اجلملة االمسية،
حنو قوله تعاىل﴿:إِن ُك ُّل نَـ نف ٍ
ظ﴾(.)1
س لَّ َّما َعلَنيـ َها َحافِ ٌ
ثانياً :ظرفية زمانية مبعىن "حني) ،مبنية على السكون يف حمل نصب ،وتسمى أيضا :حرف
وجود لوجود.
ثالثا :حرف نفي مبنزلة (مل) ،ختتص بالدخول على املضارع فتنفيه وجتزمه وتقلبه إىل املضي
ويكون النفي متصالً باحلال متوقعا حدوثه(.)2
ورد (لما) في سورة الكهف ثالث مرات ،وهي:
اه ْم لَ َّما
َ ﴿ -2وتِل َ
ْك الْ ُق َرى أ َْهلَ ْكنَ ُ

ظَلَ ُموا﴾[الكهف]49:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
لما :ظرف زمان مبين على السكون يف حمل نصب متعلق بفعل ماض(أهلكنا)(.)3
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
لما :يدل على معىن حني ،و(أهلكنا) يدل على زمن املاضى.
 ﴿ -1فَـلَ َّما بَـلَغَا َم ْج َم َع

بَـ ْينِ ِه َما﴾[الكهف]40:

( )1سورة الطارق آية.3:

( )2علي توفيق احلمديوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ط( ،3الناشر :درا األمل0992 ،م)،
ص.303:

( )3الدرويش،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999،م) ،م،3
ص.403:
153

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
لما :ظرف زمان مبين على السكون متعلق بفعل ماض ــ(بلغا).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
لما :يدل على معىن "حني" و(بلغا) يدل على زمن احلال.
َّ
ال
﴿ -3فَـلَ َّما َج َاوَزا قَ َ

لَِفتَاهُ ﴾[الكهف]43:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
لما :ظرف زمان تضمن معىن الشرط متعلق جبوابه فعل ماض(قال)(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
لما :يدل على معىن "حني" ،و(قال)يدل على زمن ماضى.
س -يوم :ظرف زمان متصرف منصوب على الظرفية ،متضمن معىن "يف" ال لفظها ،حنو:
يوم اجلمعة ،واألرجح أن يعرب إذا أضيف إىل مجلة فعلية أو امسية ،ويبىن إذا أضيف
صمت َ
حج ومل يرفث ومل يفسق رجع كيوم
إىل مبىن ،حنو حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :من ّ

ولدته ّأمه"(.)2

ورد (يوم) في هذه السورة خمس مرات هي:
 ﴿ -2ويـوم نُسيِّـر ال ِ
ض
ْجبَ َ
ال َوتَـ َرى ْاأل َْر َ
ََْ َ َ ُ

بَا ِرَزًة﴾[الكهف]33

( )1ياقوت،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3334:

( )2علي توفيق احلمديوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ط( ،3الناشر :درا األمل ،ط0992 ،3م)،
ص.233:
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أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
يوم :ظرف زمان متعلق مبحذوف تقديره( :اذكر).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
دل عليه والتقديره( :اذكر).
يوم :يدل على التضمني معىن "يف" وعامله حمذوف لداللة ّ
ِ َّ ِ
ين
َ ﴿-1ويَـ ْوَم يَـ ُق ُ
ول نَ ُ
ادوا ُش َرَكائ َي الذ َ

َز َع ْمتُ ْم﴾[الكهف]43:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
يوم :ظرف زمان متعلق مبحذوف تقديره (اذكر) (.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
دل عليه والتقديره( :اذكر).
يوم :يدل على التضمني معىن "يف" وعامله حمذوف لداللة ّ
ٍِ
وج فِي بَـ ْع ٍ
ض
َ ﴿-3وتَـ َرْكنَا بَـ ْع َ
ض ُه ْم يَـ ْوَمئذ يَ ُم ُ

﴾[الكهف]99:

أوالً:التحليل النحوي لمفعول فيه في اآلية
يومئذ :يوم :ظرف زمان منصوب متعلّق بفعل ماض(تركنا).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
كلمة (يوم)تدل على التضمني معىن "يف" ،و (تركنا) يدل على زمن املاضى.
ٍِ ِ
ين
َ ﴿-4و َع َر ْ
َّم يَـ ْوَمئذ لِّ ْل َكاف ِر َ
ضنَا َج َهن َ

ضا﴾[الكهف]011:
َع ْر ً

( )1الدرويش،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،م) ،م،3
ص.400:
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أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
يومئذ :ظرف زمان منصوب متعلق بـفعل ماض (عرض).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
كلمة (يوم) تدل على التضمني معىن (يف) ،و (عرض) يدل على زمن املاضى.
ِ
ك الَّ ِذين َك َفروا بِآي ِ
يم لَ ُه ْم يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة
ات َربِّ ِه ْم َولَِقائِِه فَ َحبِطَ ْ
﴿-5أُولَئِ َ
َ ُ َ
ت أَ ْع َمالُ ُه ْم فَ َال نُق ُ
َو ْزنًا﴾[الكهف]014:
أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
يوم :ظرف زمان منصوب بالفتحة متعلق بفعل مضارع (نقيم)(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
الكلمة (يوم) تدل على التضمني معىن "يف" ،و ـ(نقيم) يدل على زمن املستقبل.

ثانيا -ظرف المكان
وردت ظرف املكان يف هذه السورة سبع مواضع وهي(:بين ،خالل ،ذات ،عند ،مع،
هنالك ،وراء).
أ -بين :ظرف مكان مبين على الفتح إذا أضيف إىل مكان كان ظرفه ،فإذا أضيف إىل زمان
كان ظرفه ،يضاف إىل متع ّدد متساو يف النسبة ،سواء أكان التعدد مع التفريق ،حنو :جلست
بني علي وخالد ،وحضرت بني الضحى والظهر ،وإن استخدمت مع الضمري كان تكريره
( )1ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م 4ص.3333:
156

واجباً،حنو :جلست بينه وبني سعد ،أم كان التعدد بدون تفريق ،كاملثىن واجلمع (،)1حنو قوله
ِ ِ ()2
متصرف ،قد خيرج عن الظرفية ،فيعرب
ظرف
وهي
.
َح ٍد ِّمن ُّر ُسله﴾
تعاىل﴿:الَ نـُ َفِّر ُق بَـ ن َ
ني أ َ
ّ
امسا حسب موقعه يف الكالم ( ،)3كقوله تعاىل﴿ :لََقد تـَّ َقطَّ َع بَـنيـنَ ُك نم﴾(.)4
ورد (بين) في هذه السورة ثماني مرات ،وهي:
ك بـعثْـنَ ِ
ِ
ساءلُوا
َ ﴿ -2وَك َذل َ َ َ ُ
اه ْم ليَتَ َ

بَـ ْيـنَـ ُه ْم﴾[الكهف]09:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
بين :ظرف منصوب متعلق بفعل مضارع ـ(يتساءلوا)
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
بين:تدل على التخلل بني شيئني أو ما يف تقديرمها ،أو بني أشياء( ،)5وكلمة (يتساءلوا) تدل
على زمن االستقبال.
ازعُو َن بَـ ْيـنَـ ُه ْم
 ﴿-1إِ ْذ يَـتَـنَ َ

َم َرُه ْم﴾[الكهف]30:
أْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
بينهم( :بين)ظرف مكان متعلّق بفعل مضارع ـ(يتنازعون) ،وهو مضاف،و (هم) ضمري
مضاف إليه (.)1
( )1علي توفيق احلمد يوسف ،المعجم الوافي في ادوات النحو العربي ،ط( ،3الناشر :درا األمل0992 ،م).
ص.000:
( )2سورة البقرة:اآلية.204 :

( )3علي توفيق احلمديوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ط( ،3ا لناشر :درا األمل0992 ،م)،
ص.000:
( )4سورة األنعام اآلية.93 :

()5أبو املكارم ،علي ،الجملة الفعلية ،ط( ،0مؤسسة املختار للنشر والتوزيع3113 ،م).ص .331
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ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
بين:تدل على التخلل بني شيئني أو ما يف تقديرمها ،أو بني أشياء( .)2وفعل (يتنازعون) يدل
على زمن املاضى.
اه َما بِنَ ْخ ٍل َو َج َعلْنَا بَـ ْيـنَـ ُه َما
َ ﴿-3و َح َف ْفنَ ُ

َز ْر ًعا﴾[الكهف]23:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
بينهما( :بين) ظرف مكان للفعل ماضى (جعلنا) ،وهو مضاف ،ومها :مضاف إليه.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
بين :تدل على التخلل بني شيئني أو ما يف تقديرمها ،أو بني أشياء( .)3وفعل (جعلنا)يدل على
زمن احلال.
َ ﴿-4و َج َعلْنَا بَـ ْيـنَـ ُهم

َّم ْوبًِقا﴾[الكهف]43:

نعرب كما سبق ،يف اآلية .23
ك َخ ْر ًجا َعلَى أَن تَ ْج َع َل بَـ ْيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَـ ُه ْم
 ﴿-5فَـ َه ْل نَ ْج َع ُل لَ َ

س ًّدا﴾[الكهف]93:
َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
بيننا :ظرف مكان ،و(نا) :مضاف إليه ،والظرف متعلق مبحذوف مفعول جتعل الثاين.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
( )0ياقوت،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم ،دار املعرفة اجلامعية ،م ،4ص.3313:

()2أبو املكارم ،علي ،الجملة الفعلية ،ط( ،0مؤسسة املختار للنشر والتوزيع3113 ،م).ص .331
()3املرجع السابق ،والصفحة نفسها.
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بين:تدل على التخلل بني شيئني أو ما يف تقديرمها ،أو بني أشياء(.)1
ِ
ٍ
َج َع ْل بَـ ْيـنَ ُك ْم َوبَـ ْيـنَـ ُه ْم
 ﴿-6فَأَعينُونِي بِ ُق َّوة أ ْ

َر ْد ًما﴾[الكهف]94:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
 -7بينكم( :بين) ظرف مكان متعلق بفعل مضارع(أجعل) ،و(كم) ضمري متصل يف حمل
جر مضاف إليه.
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
(بين) تدل على التخلل بني شيئني أو ما يف تقديرمها ،أو بني أشياء( .)2و (أجعل) يدل على
زمان احلال.
ال ان ُف ُخوا ﴾
الص َدفَـ ْي ِن قَ َ
َ ﴿-8حتَّى إِ َذا َس َاوى بَـ ْي َن َّ

[الكهف.]94:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
بين :ظرف مكان متعلق بفعل ماضى(ساوى) .
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
(بين) تدل على التخلل بني شيئني أو ما يف تقديرمها ،أو بني أشياء( .)3والكلمة (ساوى) تدل
على زمان االستقبال.
اسوان ِخالَ َل الدِّيَا ِر﴾ )1(،ويأيت ظرف
ب-خالل :ظرف مكان منصوب ،كقوله تعاىل﴿ :فَ َج ُ
زمان منصوباً أيضا ،كقولك :قابلته خالل زياريت(.)2

()1أبو املكارم ،علي ،الجملة الفعلية ،ط( ،0مؤسسة املختار للنشر والتوزيع3113 ،م)،ص .331
()2املرجع السابق ،والصفحة نفسها.

()3أبو املكارم ،علي ،الجملة الفعلية ،ط) ،0مؤسسة املختار للنشر والتوزيع3113 ،م).ص .331
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ورد "خالل" في سورة الكهف مرة واحدة ،وهي:
﴿ َوفَ َّج ْرنَا ِخ َاللَ ُه َما نَـ َه ًرا﴾[الكهف.]22:
أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
خاللهما :ظرف مكان منصوب متعلّق بفعل ماضى ـ(فجرنا) ،و(مها) ضمري مضاف إليه (.)3
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
خالل :تدل على معىن وسط ،و (فجرنا) يدل على زمان ماضى.
ت-عند .ظرف مكان لألعيان واملعاين منصوبة على الظرفية ،أو جمرورة بـ(من) فقط ،ومن
جرها بالّالم أو إىل ،كقوهلم :ذهبت لعنده ،أو إىل عنده ،وال تستعمل إال مضافة السم
اللحن ّ
ظاهر أو لضمري( ،)4حنو قوله تعاىل﴿ :إِ
َّ
ند اللِّه ا ِإل نسالَ ُم﴾(.)5
الد
ن
ِّين ِع َ
َ
ورد (عند) في هذه السورة مرة واحدة ،وهي:
﴿ َوَو َج َد ِعن َد َها

قَـ ْوًما﴾[الكهف]04:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول به في اآلية:

( )1سورة اإلسراء اآلية.4 :

( )2علي توفيق احلمد يوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي،ط( ،3الناشر :درا األمل0992 ،م)،
ص.043:

(  )3حممود صايف،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ط(،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994،م)،

ج،04ص.002:

( )4علي توفيق احلمديوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي،ط( ،3الناشر :درا األمل0992 ،م)،
ص.319:
( )5سورة آل عمران .اآلية .09:
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عندها( :عند) ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق بفعل ماضى (وجد) ،و(ها) ضمري متصل
مضاف إليه(.)1
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
وتسخدم كلمة (عند) للداللة على كون مظروفها حاضراً حضوراً فعلياً حسياً أو معنوياً
(.)2و(وجد) تسخدم للداللة مامضى من الزمن.
ث-مع :ظرف ثنائي الوضع ،وقيل حمذوف الالم منصوب ،سواء أضيف إىل الظاهر أو إىل
الضمري ،حنو :تقابلت مع زيد ،وكان معه أخوه ،وقد تسكن العني للضرورة الشعرية(.)3
ورد "مع" في هذه السورة مرة واحدة:
َّ ِ
 ﴿ -2و ْ ِ
ين يَ ْدعُو َن
سَ
ك َم َع الذ َ
َ
اصب ْر نَـ ْف َ

َربَّـ ُهم﴾[الكهف]30:

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
مع :ظرف مكان منصوب متعلّق بفعل أمر (اصبر).
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
(مع) يدل على االجتماع ،وفعل (اصبر) يدل على زمن االستقبال.
ج-هنالك :اسم إشارة للمكان البعيد ،وقد تكون ظرف زمان ،وإن أردت املكان املتوسط،
قلت :هناك وللبعيد تقولُ :هنالك ،وللقريب تقول :هنا وهنا :اسم إشارة للمكان القريب
( )1ياقوت،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم ،دار املعرفة اجلامعية ،م ،4ص.3343:
( )2أبو املكارم ،علي ،الجملة الفعلية ،ط( ،0مؤسسة املختار للنشر والتوزيع3113،م).

ص .201

( )3علي توفيق احلمد يوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي،ط( ،3الناشر :درا األمل0992 ،م)،
ص.202:
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حمل نصب على الظرفية" ،اليشار إىل املكان من حيث هو ظرف إال
مبين على السكون يف ّ
بكلمتني َمثّ ،وهنا" حنو :هنا أقيمت املباراة (.)1
ورد(هنالك) في سورة الكهف مرة واحدة ،وهي:
ك ال َْوَاليَةُ لِلَّ ِه
﴿ ُهنَالِ َ

ق﴾[الكهف]33:
ْح ِّ
ال َ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
حمل نصب على الظرفية املكانية ،وهو متعلّق مبحذوف خرب مق ّدم(.)2
هنالك :اسم إشارة يف ّ
وقال العكربي  :أن( هنالك) فيه وجهان:
أحدمها :هو ظرف ،والعامل فيه معىن االستقرار يف "اهلل".و"الوالية" :مبتدأ ،و"هلل  :اخلرب.
والثاىن :هنالك خرب الوالية ،والوالية مرفوعة به ،وهلل يتعلّق بالظرف ،أو بالعامل يف الظرف ،أو
بالوالية(.)3
ثانياً:التحليل الداللي للمفعول فيه في اآلية:
هنالك :يدل على اسم إشارة للمكان البعيد.
ح -وراء :ظرف مكان منصوب على الظرفية ،يبىن على الضم إذا حذف املضاف إليه ونوي
معناه (.)1
( )1علي توفيق احلمديوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ط( ،3الناشر :درا األمل ،ط0992 ،3م)،
ص.234:
( )2الدرويش،حمي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999 ،،م) ،م،3
ص.394:

3
حمب الدين أبو البقاء عبداهلل بن احلسني ،التبيان في إعراب القرآن ،حتقيق :على حممد البحاري ،بيت
( ) العكربيّ ،

األفكار الدولية،ص.039:
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ورد (راء) في سورة الكهف مرة واحدة ،وهي:
ْخ ُذ ُك َّل َس ِفينَ ٍة
اءهم َّملِ ٌ
ك يَأ ُ
﴿ َوَكا َن َوَر ُ

صبًا﴾[الكهف]39:
غَ ْ

أوالً:التحليل النحوي للمفعول فيه في اآلية:
وراء :ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق مبحذوف خرب مقدم ل ـ ـ ـ ـ ـ ــ(كان) و(هم) ضمري
متصل مضاف إليه (.)2
الخالصة:
تبني أ ّن عدد املفعول فيه يف سورة الكهف بلغ  ،30ويف اجلدول التايل
من خالل ما سبق ّ
خالصة ملفعول فيه وعامله من حيث داللة زمانية.
رقم

الظرف الزمان

داللتها

العامل

الداللة الزمانية

0

(أبدا)
ِِ
ني فِ ِيه أَبَ ًدا
َماكث َ
َولَن تـُ نفلِ ُحوا إِ ًذا أَبَ ًدا

تدل على زمن املستقبل

ِِ
ني
َماكث َ

يدل على زمن االستقبال

تدل على الزمن املستقبل
تدل على الزمن املستقبل

تـُ نفلِ ُحوا

يدل على زمن االستقبال

يد
تَبِ َ

تدل على الزمن املستقبل

يـَ نهتَ ُدوا

3
2
3

يد َه ِذ ِه أَبَ ًدا
َما أَظُ ُّن أَن تَبِ َ
فَـلَن يـَ نهتَ ُدوا إِ ًذا أَبَ ًدا

يدل على زمن االستقبال
يدل على زمن االستقبال

إذ) ظرف مبني على السكون في محل نصب
0
3

إِ ْذ أ ََوى الن ِفنتـيَةُ
َوَربَطننَا َعلَى قُـلُواهِِ نم إِ ْذ قَ ُاموا

تدل على زمن املاضى

حمذوف

تدل على زمن املاضى

َربَطننَا

تدل على زمن املاضى

( )1علي توفيق احلمد يوسف ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،الناشر :ط( ،3درا األمل0992 ،م)،
ص.242:

( )2ياقوت ،حممود سليمان ،إعراب القرآن الكريم( ،دار املعرفة اجلامعية) ،م ،4ص.3349:
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2

3
4
4
3

ِ
ك أ نَعثَـ نرنَا َعلَني ِه نم لِيَـ نعلَ ُموا تدل على زمن املاضى
َوَك َذل َ
َن َو نع َد اللَّ ِه َح ٌّق َوأ َّ
أ َّ
َن َّ
اعةَ
الس َ
ب فِ َيهاإِ ْذ
َال َرين َ
ت تدل على زمن املاضى
ت َجنَّتَ َ
ك قـُ نل َ
َولَ نوَالإِ ْذ َد َخ نل َ
َّاس أَن يـُ نؤِمنُوا إ إِ ْذ تدل على زمن املاضى
َما َمنَ َع الن َ
ِ
تدل على زمن املاضى
و إِ ْذ قَ َ
وسى ل َفتَاهُ
ال ُم َ
تدل على زمن املاضى
ت إِ ْذ أ ََوينـنَا
أ ََرأَين َ
(إذا) تدل على زمن

أ نَعثَـ نرنَا

تدل على زمن املاضى

قلت

تدل على زمن املاضى

منع

تدل على زمن املاضى

حمذوف
ت
َرأَين َ

تدل على زمن املاضى

االستقبال
0
3
2

س إِ ْذا طَلَ َعت
َوتَـَرى الش ن
َّم َ
إِذَا َغَربَت
كإِذَانسيت
اذن ُكر َّربَّ َ

3

الس ِفينَ ِة َخَرقَـ َها
إِذَا َركِبَا ِيف َّ

4

ال
فَـ َقتَـلَهُ قَ َ
ٍ
استَطن َع َما
إِ َذا أَتَـيَا أ نَه َل قَـ نريَة ن
َح َّىت إِ َذا بـَلَ َغ

4

فَانطَلَ َقا َح َّىتإِذَا لَ ِقيَا غُ َال ًما

تدل على زمن االستقبال

تدل على زمن االستقبال

تَـَرى
َغَربَت
اذكر

تدل على زمن االستقبال

خرق

تدل على زمن االستقبال

قال

تدل على زمن االستقبال

تدل على زمن االستقبال
تدل على زمن االستقبال
تدل على زمن االستقبال
يدل على زمن املاضى
يدل على زمن املاضى

تدل على زمن االستقبال

استَطن َع َما يدل على زمن املاضى
ن
يدل على زمن املاضى
بلغ

تدل على زمن االستقبال

بلغ

يدل على زمن املاضى

9
َح َّىت إِذَا بـَلَ َغ
01
َح َّىتإِذَا بـَلَ َغ
أول:ظرف زمان منصوب

تدل على زمن االستقبال

بلغ

يدل على زمن املاضى

تدل على زمن االستقبال

بلغ

يدل على زمن املاضى

0

َخلَ نقنَا ُك نم أ ََّو َل َمَّرٍة

تدل على زمن املاضى

َخلَ نقنَا

0

أَو أَم ِ
ض َي ُح ُقبًا
ن ن

3
0

َح َّىت إِذَا بـَلَ َغ

تدل على زمن االستقبال

تدل على زمن املاضى

حقبا:ظرف زمان منصوب
تدل على زمن املستقبل
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أمضى

تدل على زمن املستقبل

0

سنين:ظرف زمان منصوب
تدل على زمن املاضى
ضَربنـنَا َعلَى آذَانِِ نم ِيف
فَ َ
ِ ِِ
ين
الن َك نهف سن َ
"غدا" ظرف زمان منصوب

0

إِ ِّين فَ ِ ِ
كغَ ًدا
اع ٌل َذل َ

0

لَنَ ِف َد النبَ نح ُر قَـ ْب َل أَن تَن َف َد

تدل على زمن االستقبال

ضربنا

تدل على زمن املاضى

فاعل

تدل على زمن املاضى

قبل :ظرف زمان منصوب
تدل على التقدم يف

نفد

تدل على زمن االستقبال

الزمان ،أو التقدم يف
املكان

لما :ظرف زمانية منبنية
على السكون في محل
نصب
0

اه نم لَ َّما ظَلَ ُموا
أ نَهلَكننَ ُ

2

فَـلَ َّما َج َاوَزا

3

فَـلَ َّمابـَلَغَا

تدل على زمن زمن املاضى

يدل على معىن حني

أهلكنا

يدل على معىن حني

بلغا

تدل على زمن احلال

يدل على معىن حني

جاوزا

تدل على زمن احلال

ظرف المكان\23
بين :ظرف منصوب
0
3

لِيَتَ َساءلُوابَـ ْيـنَـ ُه ْم
إِ نذ يـَتَـنَ َازعُو َنبَـ ْيـنَـ ُه ْم أ نَمَرُه نم

2

َو َج َع نلنَا بَـ ْيـنَـ ُه َما

3

َو َج َع نلنَابَـ ْيـنَـ ُهم َّم نوبًِقا

تدل على التخلل بني

(يتساءلوا) تدل على زمن االستقبال

شيئن
تدل على التخلل بني

يتنازعون

يدل على زمن املاضى

شيئن.
تدل على التخلل بني

َج َع نلنَا

تدل على التخلل بني

َج َع نلنَا

شيئن
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يدل على زمن احلال
يدل على زمن احلال

شيئن
4

بـَنيـنَـنَا َوبَـ ْيـنَـ ُه ْم َسداا

4

َج َع نلبَـ ْيـنَ ُك ْم
أن

3

بَـ ْيـنَـ ُه ْم

0

َح َّىت إِ َذا َس َاوى بَـ ْي َن

تدل على التخلل بني

حمذوف

------

شيئن
تدل على التخلل بني

أجعل

دل على زمن احلال

شيئن
تدل على التخلل بني

َخلَ نقنَا

تدل على التخلل بني

ساوى

شيئن

تدل على زمن احلال
تدل على زمن املستقبل

شيئن

خالل :ظرف مكان
منصوب
0

َوفَ َّج نرنَا ِخ َاللَ ُه َما نـَ َهًرا
"عند" ظرف مكان

منصوب
0

ند َها
َو َج َد ِع َ

تدل على معىن وسط

تدل على كون مظرفها

فجرنا

وجد

تدل على زمن املاضى

تدل على زمن املاضى

حاضرا حضوراً.

مع :ظرف مكان منصوب
0

َّ ِ
ين
اصِ نرب نـَ نف َس َ
َو ن
ك َم َعالذ َ
هنالك:مبني على السكون

يدل على االجتماع

اصرب

يدل على زمن االستقبال

في محل نصب

0

احلَ ِّق
ك الن َوَاليَةُ لِلَّ ِه ن
ُهنَالِ َ

يدل على اسم إشارة
للمكان البعيد
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الفصل الثالث :الخاتمة :النتائج وتوصيات البحث
المبحث األول :نتائج البحث ومناقشتها.
المبحث الثاني :التوصيات والمقترحات
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المبحث األول الخاتمة :نتائج البحث ومناقشتها
بعد االنتهاء من كتابة هذا البحث املتواضع ،توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:
-0

إ ّن املفاعيل اليت وردت يف القرآن الكرمي ميكن إمجاهلا يف :املفعول به ،ومفعول
املطلق ومفعول ألجله ،ومفعول معه ،ومفعول فيه.

-3

إ ّن مجيع اآليات يف سورة الكهف تتضمن مفعوالً من تلك املفاعيل اخلمسة على
األقل ،إال تسع آيات ،فهي اآلية ،9اآلية ،32اآلية ،34اآلية ،43اآلية،44
ّ
اآلية ،34اآلية ،01اآلية ،00اآلية ،014ويف اجلدول التّايل خالصة للمفاعيل
اليت وجدها الباحث يف سورة الكهف:
تردد

أنواعه

رقم

المبحث

0

املفعول به

310

املفعول به الصريح

3

املفعول املطلق

01

2

املفعول ألجله

2

3

املفعول فيه

30

أقسامه

تردد

أمساء ،وضمائر ،ومصدر 094
مؤول

املفعول به غري الصريح

03

املفعول املطلق

4

ماينوب عنه

4

ظرف الزمان\24
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أبداً

3

إ نذ

3

إذا

01

أول

0

بعد

0

حقبا

0

ظرف املكان\02

4
اجملموع

املفعول

0

---------

سنني

0

غداً

0

قبل

0

ملا

2

يوم

4

بني

4

خالل

0

ذات

3

عند

0

مع

3

هنالك

0

وراء

0

----------

---

331

-2إن عدد املفاعيل يف سورة الكهف يبلغ (.)331
-3العوامل اليت وردت وعملت يف مفاعيلها يف سورة الكهف تنحصر يف الفعل املاضي والفعل املضارع
وفعل األمر.
الزمن املستقبل،
-4إ ّن أغلب املعاين الداللية للمفاعيل يف سورة الكهف هي داللة الزمن املاضي ،و داللة ّ
وزمن احلال.
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المبحث الثاني :التوصيات واالقتراحات
بناء على نتائج البحث السابقة ففيما يلي أهم التوصيات اليت يراها الباحث مناسبة:
دعوة الطلبة أمثايل إىل اإلقبال على دراسة السور القرآنية الكرمية مراعاةً للجانب التطبيقيتكملة للجوانب النظرية اليت تعلمناها من القواعد .إذ ىف الدراسة القرآنية حالوة ومتعة أبدية
طريبة .والقرآن نفسه موسوعة ودائرة للمعارف والعلوم والفنون امللتفة ،يدركها اإلنسان على
قدر ذوقه.
 دعوة الطلبة أمثايل أيضا إىل دراسة اللغة العربية ملا هلا من القيمة واملميزات القيّمة الىت اهاختتلف عن سائر اللغات العاملية الباقيات ،إذ ميكن وصفها بأعالها وأمجلها اليت يفتخر اها
املسلمون يف كل مكان ،إضافةً إىل كونا لغة القرآن الكرمي احلية والصاحلة للتخاطب
واالستعمال ىف اجملاالت املختلفة.
التعمق فيهما إلخراج مزيد من املفاعيل يف بقية
 االهتمام بدراسة علم النّحو وعلم ال ّداللة و ّسور القرآن الكرمي مللئ مكتباتنا باألمثلة احلية الضخمة نقالً بالنحو من عامل النظرية اجلامدة

إىل التطبيق الشيّق السريع الفهم.
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قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.
إبراهيم أنيس ،داللة األلفاظ ،ط( ،3مكتبة األجنلو ،القاهرة0901 ،م).ابن األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد،كتاب أسرارالعربية،ط(،3الناشر مطبوعات اجملمع العلمي العريب بدمشق ،د.ت).
ابن األنباري ،أبو الربكات ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين،ط،0(الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة.)3113 ،
ابن احلاجب الرضي حممد بن احلسن األسرتاباذي ،شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،حتقيق :د .حسن بن حممد بن ابرهيم احلفظي ،ط( ،0إدارة الثقافة والنشر باجلامعة 0992م).
موفق الدين ابن علي ابن يعيش ،املتوىف سنة (432ه)ـ ,شرح المفصل،د.ط ،إدارة الطباعةاملنريية–مبصر ،د.ت).
ابن السراج ،أبو بكر حممد بن سهل النحوي البغدادي ،األصول في النحو ،حتقيق :الدكتورعبد احلسني الفتلي ،ط0994(،2م).
ابن جين ،أبو الفتح عثمان ،املتوىف سنة 293هـ ،الخصائص ،حتقيق حممد على النجار،د.ط( ،دار الكتاب العريب بريوت ،د.ت).
ابن سيده أبو احلسن علي بن امساعيل ،المخصص ،املتويف 340هـ ،حتقيق :جلنة إحياءالرتاث العريب ،د.ط( ،دار اآلفاق اجلديدة بريوت) ،د.ت،
-ابن منظور ،لسان العرب،ط ،0دار صادر ،بريوت ،د.ت ،د.ط.
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ابن هشام األنصاري ،أبو حممد عبداهلل مجال الدين بن يوسف( ،املتوىف 340هـ) ،مغنىاللبيب عن كتب األعاريب،حتقيق:د .مازن املبارك وحممد علي محداهلل ،ط( ،4الناشر :دار
الفكر–دمشق0904 ،م).
ابن هشام مجال الدين عبداهلل األنصاري ،املتوىف يف سنة 340ه ,شرح شذور الذهب فيمعرفة كالم العرب( ،دار الطالئع ،القاهرة ،د.ت ،د.ط).
ابن هشام مجال الدين عبداهلل األنصاري ،املتوىف يف سنة 340ه ,شرح قطر الندى،د.ط،(بريوت-لبنان دار الفكر0993 ،م).
ابن عاشور ،االمام الشيخ حممد الطاهر ،تفسير التحرير والتنوير ،د.ط( ،الدار التونسيةللنشر .)0903
أبو اسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه ،ط( ،0عامل الكتب ،بريوت–املزرعة0900،م).
أبو احلسني امحد بن فارس بن زكرياء ،معجم المقاييس في اللغة ،حتقيق :شهاب الدين أبوعمرو ،ط( ،0دار الفكر ،بريوتعام 0304هـ).
أبو املكارم ،علي ،الجملة الفعلية ،مؤسسة املختار للنشر والتوزيع ،ط3113(،0م).أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس ،إعراب القرآن ،حتقيق :د .زهري غازي زاهد،ط( ،3مكتبة النهضية العربية0904 ,م).
أبو فارس الدحداح ،معجم إعراب األلفاظ والجمل في القرآن الكريم،ط( ،0مكتبةلبنان0999 ،م.).
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القيسي ،مشكل إعراب القرآن،ط( ،0مكتبة الثقافة الدينية،
أبو حممد م ّكى بن أيب طالبّ

3119م).

أبو احلسن ،حممد بن عبداهلل الوراق  ،علل النحو،ط( ،0دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان،3113م).
أمحد قبش ،الكامل في النحو والصرف واإلعراب ،د.ط( ،بريوت-لبنان دار اجليل،0933م).
األزهري الشيخ خالد اجلرجاوي ،شرح العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية،ط ،0دار املعارف –مبصر0902 ،م).
الطربي،اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير،جامع البيان عن تأويل (تفسير الطبري)،د.ط(،دارالقلم دمشق0233 ،هـ).
أبو حيان ،حممد بن يوسف الشهيداألندلسي( ،املتوىف سنة 334هـ) ،تفسير البحرالمحيط ،دراسة وحتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض،
ط(،0دار الكتب العليمة بريوت–لبنان0992 ،م).
البدرواي ،زهران ،المقدمة على شرح العوامل المائة النحوية ،د.ت ،د.ط.اجلرجاين ،شريف علي بن حممد  ،التعريفات(،املكتبة الفيصلية ،مكة املكرمة ،د.ت ،د.ط).اجلرجاين،عبد القاهر ،كتاب المقتصد في شرح اإليضاح ،حتقيق :كاظم املرجان ,د.ط،(دار الرشيد للنشر ،د.ت).
الدماميين ،الشيخ حممد بدر الدين بن أيب بكر بن عمر،تعليق الفرائد على تسهيلالفوائد(،ط0902 ،0م).
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الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد ،المفرادات في غريب القرآن( ،املتوىفسنة 413هـ) ،حتقيق :وضبط حممد خليل عيتاين ،ط( ،3دار املعرفة ،بريوتعام0331ه).
الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيوناألقاويل في وجوه التأويل ،حتقيق وتعليق ودراسة :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ
علي حممد معوض ،ط( ،0مكتبة0990 ،م).
الدرويش،حمي الدين إعراب القرآن الكريم وبيانه،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت،السامرائي فاضل صاحل  ،معاني النحو،ط(،0دار الفكر3111 ،م).السيد أمحد اهلامشي ،القواعد األساسية للغة العربية،ط( ،0مؤسسة املختار3114،م).-السيوطي ،االمام مجال الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،همع الهوامع في شرح جمع

ِ
الجوامع ،حتقيق:أمحد مشس الدين ،ط( ،0دار الكتب العلمية بريوت-لبنان0990 ،م).

السيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم،د.ط(،القاهرة0904 ،م).
السيوطي ،لباب النقول في أسباب النزول،د.ط( ،دار الكتب العر يب،بريوت3114 ،م).الشيخ مصطفى غالييين ،جامع الدروس العربية ،ط ،33املكتبة العصرية ،صيدا -بريوت،0992م).
الصابون ،حممد علي ،صفوة التفاسير،د.ط( ،دار الفكر ،بريوت ،د.ت).حمب الدين أبو البقاء عبداهلل بن احلسني ،التبيان في إعراب القرآن ،حتقيق :على
-العكربيّ ،

حممد البخاري ،د.ط(،بيت األفكار الدولية ،د.ت).

174

الدرويش ،حمي الدين إعراب القرآن الكريم وبيانه ،ط( ،3دمشق :دار ابن كثري-بريوت0999،م).
الفوزان ،عبداهلل بن صاحل ،دليل السالك إلى ألفية ابن مالك ،د.ط( ،دار املسلم للناشروالتوزيع ،د.ت).
الفريوزآبادى ،القاموس المحيط ،د.ط( ،دار الفكر ،بريوت ،عام 0304هـ).القرطيب ،بن مضاء ،الرد على النحاة ،حتقيق :الدكتور حممد إبراهيم البنا ،ط(،0داراالعتصام ،د.ت).
املوسى ،ناد ،نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث ،ط( ،3دارالبشري للنشر والتوزيع ،عمان0903 ،م).
العدوي ،أبوعبداهلل مصطفى ،التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة الكهف ،ط،3113( ،2الناشر مكتبة مكة).
جربان مسعود ،الرائد ،ط( ،9دار الكتب للماليني ،بريوت0993 ،م).جرجي شاهني عطيه ،سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان،ط(،3دار رحياين للطباعةوالنشر -بريوت ،د.ت).
حسني بن أيب العز اهلمداين ،الفريد في إعراب القرآن المجيد،د.ط( ،دار الثقافة ،د.ت).سيبويه،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب،الكتاب( ،املتوىف 001ه) ,حتقيق :عبد السالمحممد هارون,ط(،2الناشر :مكتبة اخلاجنى ،بالقاهرة0900،م).
اخلوارزمي،صدر األفاضل،شرح المفصل في صنعة اإلعراب،ط( ،0دار الغرب اإلسالمي،بريوت -لبنان0991 ،م).
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عباس حسن ،النحو الوافي ،ط( ،2دار املعارف ،د.ت).عبد الغفار حامد هالل ،علم اللغة بين القديم والحديث،د.ط(،مطبعة اجلالوي القاهرة،0904م).
عبد القاهر اجلرجاين ،كتاب المقتصد في شرح اإليضاح،د.ط ،حتقيق :كاظم املرجان,(دار الرشيد للنشر0903 ،م).
فخر الدين قباوة ،مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتصاد،د.ط( ،دار األفكار ،د.ت).حممد خضر حسني ،القياس في اللغة العربية،د.ط( ،القاهرة 0242هـ ،املطبعة السلفية).حممد عبد اخلالق عضيمة ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم،د.ط( ،دار احلديث –القاهرة،د.ت).
حممد ،السيد أمحد علي ،تسليط العامل وأثره في الدرس النحوي ،ط( ،0دار الثقافةالعربية ،القاهرة0990،م).
حممود السعران ،علم اللغة :رأي ومنهج ،القاهرة ،د.ط0943( ،م).حممود صايف ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه،ط( ،2دار الرشيد دمشق–بريوت0994 ،م).
جممع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،ط( ،3مكتبة الشروق الدولية.)،3113 ،
نور الدين أبو احلسن األمشوين( ،املتوىف 911:هـ) ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك،حتقيق :عبد احلميد السيد ،د.ط( ،الناشر :املكتبة األزهرية للرتاث0992 ،م).
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نور الدين أبو احلسن األمشوين ، ،حاشية الصبان شرح األشموني على ألفية ابن مالك،حتقيق :طه عبد الرؤف سعيد ،د.ط( ،املكتبة التوفيقية ،د.ت).
-هادي نر،علم الداللة التطبيقي ،ط3113 ،0م( ،دار األمل للنشر والتوزيع -األردن).
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