
 
 

0 
 

 

 
 

 خبر الجملة المنسوخة في ضوء اللسانيات الحديثة

( الجملة االسمية المنسوخة في القرآن أنموذجا    خبر )إنَّ

 

 

 إعداد

 محمد محمد الحسيني العشري د/ 
 أستاذ اللغويات المساعد 

 والترجمة بالمنصورةالمعهد العالي للغات 
 
 
 
 



 
 

1 
 

 
 ملخص البحث

خبر ىذا البحث بعنوان : خبر الجممة المنسوخة في ضوء المسانيات الحديثة _ 
( الجممة االسمية المنسوخة في القرآن أنموذجا     )إنَّ

 وىو يبحث في خبر الجممة االسمية المنسوخة بـ)كان( و)إَن( .
( الجممة االسمية المنسوخة   بـ)كان( :أواًل : خبر )إنَّ
 تمثل ىذا الخبر في عدة أنواع من الجمل : 

 الجممة البسيطة ، وقد حوت سبعة أمثمة .  (1

، وكان الخبر وحدة الجممة المتداخمة ، وقد اشتممت عمى خمسة أمثمة  (2
 إسنادية مضارعية إيذانا  باستمرار األحداث في الزمن الماضي .  

 ، وقد تمثمت في مثال واحد (  بسيطة ومتداخمة الجممة المحتممة مسميين ) (3

 الجممة المتشابكة ، قد تجمت في مثال واحد .  (4

: ) ( الجممة االسمية المنسوخة بـ)إنَّ  ثانيًا : خبر )إنَّ
 تحقق ىذا الخبر في الجمل التالية :     
 الجممة المفصولة : مثال واحد . (1

 الجممة المتداخمة : مثاالن . (2

 الجممة المتشابكة : مثال واحد . (3
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 الجممة البسيطة : مثاالن . (4
 مقدمة

ـــة المنســـوخة فـــي ضـــوء زء الثـــاني مـــن البحـــث الضـــافي ) خبـــر ىـــذا ىـــو الجـــ الجمم
( في القرآن الكريم أنموذجا  (.المسانيات الحديثة   _ )إنَّ

وقـد تنــاول الجــزء األول الخبـر الجممــة االســمية ، وقــد خءصـص ىــذا الجــزء لمخبــر    
( .الجممة االسمية المنسوخة بـ)كان  ( ، و)إنَّ

( الجممة االسمية المنسوخة بـ)كان(    أواًل : خبر )إنَّ
 قد تمثل ىذا الخبر في عدة أنواع من الجمل : 

 الجممة البسيطة ، وقد حوت سبعة أنماط . (1

 الجممة المتداخمة ، قد اشتممت عمى خمسة أنماط . (2

 مت في مثال واحد. والمتداخمة(،وقد تمثَّ البسيطة الجممة المحتممة مسميين) (3

 ت في مثال واحد . الجممة المتشابكة ، قد تجمَّ  (4
( الجممة االسمية المنسوخة بـ)إنَّ ثاني  ( :ًا : خبر )إنَّ

 انتظم ىذا الخبر الجمل التالية : 
 : احتوت عمى نمطين .الجممة المتداخمة  (1

 مت في مثال واحد .الجممة المفصولة : تمثَّ  (2

 في مثال واحد .الجممة المتشابكة : استبانت  (3
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 الجممة البسيطة  : أجالىا البحث في نمطين .  (4
 المنسوخة  االسمية الجملة

 (بـ)كان( ، وجممو  اسمية  منسوخة بـ)إنَّ منسوخة  اسمية( جممو وقع  خبر )إنَّ 
  المنسوخة  بـ)كان ( : الجممة االسمية( : خبر)إنَّ أوالً 

نَّ وكـاد وأخواتيـا ،جممـة  كـان وأخواتيـا"أن  ىيجب  التنبيو إلـ وبـاب ، وأخواتيـا  ،  وا 
التـي   (1)ىو الجممة  االسمية  التوليدية " واحد ،ظن ىي  فروع  متحولة عن أصل 

 . (2) المبتدأ والخبر وفق خطوات  ثابتة  مطردةقواميا 
  -: (أنماط خبر )إنَّ 

، سـيتم ت عمـى عـدة جمـلممتشـاىنـا ( المسـتخدمة )إنَّ أنمـاط خبـرلالنتباه أن  فتالال
والمتداخمة والمحتممة  مسميين  الجممة البسيطة :الجمل ىيتعريفيا في حينيا. وتمك 

كـــل ىـــذه  الجمـــل ال تســـتقل    أنر يويجـــب التـــذك .والمتشـــابكة خمـــة (ا)بســـيطة ومتد
( ؛ لــذا  فيــي  جمــل  ألنيــا  فــي  تركيــب أعــم  يبــدأ  بــالحرن الناســ   )إنَّ  ؛بنفســيا

وفـي  الوقـت   ىـو  كـالم. األعـموالتركيـب  ، القـدامى العربيـة ءنظر عمما من  وجية
ــــو   الحــــديث   المغــــةعمــــم  نظــــر  وجيــــة يطمــــق  عمييــــا  وحــــدات  إســــنادية مــــنذات

 .ال تستقل  بنفسياألنيا  ؛ )المسانيات  الحديثة(

                                                           
  64و63نياد الموسي ، نظرية  النحو العربي  : (1)
 22انظر : عبد الرحمن  الحاج  صالح  : النحو العربي  والبنيوية  ، اختالفيما  النظري والمنيجي:  (2)
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 مجممة البسيطة :لأوال  عرضا   دمء أق   :أوال الجممة االسمية البسيطة المنسوخة 

" ىي المكونة من مركب إسنادي واحد ويؤدي فكرة مستقمة سواء  الجممة البسيطة
أبدئ المركب باسم أم بفعل أم بوصن ، وأمثمة ذلك : الشمس طالعة ، حضر 

: هي التي صدرها اسم،  البسيطة الجممة االسميةو  . (3)محمد ، أقائم أخواك ؟ " 

 يعتدال و،  المسند إليهوهي جملة المبتدأ والخبر،  ويقصد بصدر الجملة المسند أو 

تقدم  من غمعلى الرثل قولنا: أضاحك أنت، فهي اسمية الحروف إذا تقدمت، مب

وفي المسانيات الحديثة يءطمق عمى الجممة التي تتألن من  . حرف االستفهام
المسند إليو والمسند )الوحدة اإلسنادية( وىي تتكون من )فعل + فاعل( أو )المبتدأ 

.وال يشترط في الوحدة اإلسنادية أن تكون مستقمة عما قبميا وبعدىا ،  (1)+ الخبر( 
ن كانت مستقمة بذاتيا متضمنة معنى يحسن السكوت عميو عدت جممة بسيطة  وا 

   .(2)مستقمة

 وتقّسم الوحدة اإلسنادية من حيث البساطة والتركيب عمى قسمين :

سـندا  ومسـندا  إليـو يـردان ىي التركيب المتضـمن م"الوحدة اإلسنادية البسيطة : -1
."وقد يضان إلى ىذين (4)." أي غير مركبين وال يكونان معنى مستقال  " (3)مفردين"

                                                           
 . 136د/ محمد إبراىيم عبادة ، الجممة العربية : (3)
 .31تحديث النحو العربي موضة أم ضرورة : انظر: أحمد خالد ،  (1)
 . 35أحمد خالد ، تحديث النحو العربي :  (2)
 .73أحمد خالد ، تحديث النحو العربي :  (3)
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الـــركنين األساســـيين الـــواردين مفـــردين عناصـــر أخـــرم غيـــر إســـنادية، كـــالمفعول بـــو 
، وتــأتي الوحــدة اإلســنادية البســـيطة (5)بشــرط أن تكــون ىــذه العناصــر مفــردة أيضــا "

أولئـك من أمثمة الوحـدة اإلسـنادية االسـمية البسـيطة قولـو تعـالى "  اسمية .فعمية أو 
( وحـــدة إســـنادية اســـمية مـــأواىم جيـــنم، فــــ التركيـــب اإلســـنادي ) (6) "مـــهواىم جيـــنم

( الذي يسمى مبتـدأ ، ومـن المسـند )الخبـر( مأواىمبسيطة ، مركبة من المسند إليو )
ــــّد ىــــذا التركيــــب وحــــدة إســــنادية ؛ ألنــــو ال يســــتقل بنفســــو   .جيــــنم الرتباطــــو  ؛ وعء

خبــر ىــذه الوحــدة اإلســنادية قــد أدت وظيفــة و  (.أولئــكبالتركيــب اإلســنادي الســابق )
  تو "وجاء:ومن أمثمة الوحدة اإلسنادية الفعمية البسيطة قولو تعالى  .المبتدأ )أولئك(

فيـذه اييـة اشـتممت عمـى وحـدة إسـنادية فعميـة   .(1)"ي عمـ  اسـتحياءشـتم ااىمإحد
"والمســند إليــو تمشي " (:الفعــل المضــارع )" المؤلفــة مــن المســندتمشــي بســيطة ىــي "

؛  ونسمي ىذا التركيب وحدة إسنادية" (.الضمير المستتر" ىي")الفاعل المتمثل في 
ذ إعـراب ىـذه الوحـدة اإلسـنادية تأخـ ، حيـث إنَّ  ألنو ال يتـوفر عمـى شـرط االسـتقالل

                                                                                                                                              
 . 38عبد القادر المييري ، الجممة في نظر النحاة :  (4)
 .46د / بو معزة رابح ، الوحدة اإلسنادية :  (5)
 .121/  النساء (6)
 .17/  القصص (1)
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والوحـــدة  ، والفـــرق بـــين الجممــة البســـيطة .(3)" وتقـــوم بوظيفـــة الحــال"  ، (2)المفــرد " 
 واألخرم ال تستقل. ،األولى تستقل بنفسيا اإلسنادية البسيطة أنَّ 

صــر، أو يكــون عن ىــي التركيــب اإلســنادي الــذي " :الوحــدة اإلســنادية المركبــة -2
بســيطة عمــى أن يكــون  أو المتممــة وحــدة إســنادية أكثــر مــن عناصــره  األساســية ، 

ونقـن عمـى نمـوذج ليـا فـي قولـو . (4) بنفسـو " ىذا التركيـب اإلسـنادي غيـر مسـتقل 
عـث بقـد  هللا )إنَّ وىـي (5)"اهلل قد بعث لكم طالوت ممكـا إنَّ  نبييم  ميلقال و " تعـالى 

( ىذه الوحدة اإلسـنادية االسـمية المركبـة ورد خبـ حيث إنَّ ، (  لكم طالوت ممكا ر)إنَّ
وعءد ىذا التركيب وحدة إسنادية؛ ألنو مـرتبط بتركيـب   . (6) فييا وحدة إسنادية فعمية

ســـــابق )قـــــال( وقـــــد أدت ىـــــذه الوحـــــدة اإلســـــنادية االســـــمية المركبـــــة وظيفـــــة مقـــــول 
دة إســـنادية رىـــا وحـــالقـــول.ويمكن التمثيـــل لموحـــدة اإلســـنادية المركبـــة التـــي يكـــون خب

( وحـــدة األكـــل رائحتـــو شـــيية " .)كـــل رائحتـــو شـــييةأكمـــتء واأل "اســـمية بيـــذا المثـــال :
تــو( + ئحار إســنادية اســمية مركبــة ، ورد الخبــر فييــا وحــدة إســنادية اســمية : مبتــدأ )

                                                           
 .74:  1محمد صادق ، اإلعراب المنيجي  (2)
 .17د / بو معزة رابح ، الوحدة اإلسنادية :  (3 )
 .17د / بو معزة رابح ، الوحدة اإلسنادية :  (4)
 .247البقرة /  ( 5)
 .مكونة من الفعل)بعث( وفاعمو الضمير المستتر )ىو( العائد عمى اهلل سبحانو وىذه الوحدة( بعثىو : ) (6)
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ة( وىذا التركيب وحدة إسنادية ؛ ألنو مرتبط بتركيب أكبر، وقد أدت ىـذه شييخبر )
اإلســنادية المركبــة وظيفــة الحــال .وعنــدما نقــن عنــد المســانيات الحديثــة فــي الوحــدة 

ضوء حد القدماء لمجممة والكالم نمحظ أن الوحـدة اإلسـنادية سـواء أكانـت بسـيطة أم 
مركبة تعد جممة ؛ ألنيـا ليسـت مقصـودة لـذاتيا والتركيـب األعـم المتضـمنة ىـي فيـو 

 يءعد كالما  ؛ ألنو مقصود لذاتو .

  :( الجممة عمى النحو التاليتنوع خبر )إنَّ : الجممة االسمية المنسوخة()إنَّ خبر
 : بـ)كان(االسمية البسيطة المنسوخة  الجممةالخبر أواًل 
 ات الكريمة: من ايي فيما يميالجممة تمك  أنماط متتمثَّ 
 )مفرد( هخبر  + فعل ناسخ  + اسمو  )ضمير مستتر( -1
المنسـوخة البسـيطة )كـان أمـة( المكونـة  اإلسـناديةالوحـدة  (1)"  مةأإبراىيم كان  إنَّ "

ه وخبـر  ، إبـراىيم ىواسـمو الضـمير المسـتتر)ىو( العائـد عمـ الفعـل الناسـ  )كـان(من 
 . (2)في محل رفع خبر)إن( )أمة(
  + خبره )مفرد( فعل ناسخ  +اسمو )ضمير بارز( -2

                                                           
  .121النحل :  (1)
 .( 21،17والنبأ  53انظر ىذا النمط اييات  )األحزاب / (2)
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 بصـيرا (بنـا )كنـت  البسـيطة المنسـوخة اإلسـناديةالوحـدة  (3) " إنك كنـت بنـا برـيرا"
الفاعـل( )تـاء زالضـمير البار )كـان( واسـميا من ةوىـي مكونـ (في محل رفـع خبـر)إنَّ 

سـبحانو  _ أن )كان(عنـدما تسـتخدم مـع اهلل ىالمالحظة إل روتجد )بصيرا(.وخبرىا 
إنــك   :أن البنيــة العميقــة لايــة الكريمــةكــو  ، والــدوام االســتمرار ىإلــ تشــير _ ىوتعــال
 . (1)بنا بصيرا دائماكنت 

ـــي " ـــول ف ـــييم ال  ـــبميم مـــن الجـــن  أمـــموحـــق عم ـــت مـــن ق ـــد خم ـــانوا واإل ق ـــس إنيـــم ك ن
فـي  محـل  رفـع   )كـانوا خاسـرين( ةالمنسـوخة البسـيط اإلسـناديةالوحـدة . (2)"خاسرين
ز )واو وىـي  تتكـون مـن  الفعـل الناسـ   )كـان ( واسـمو  الضـمير  البـار  ، خبـر إنَّ 

( المشتممة  عمـى اسـميا  وخبرىـا  تعميميـة )إنَّ  وجممة ، ()خاسرينالجماعة ( وخبره 
 . (3)الستحقاقيم  العذاب

 )مركب إضافي ( ه)ضمير بارز( + خبر  اسموفعل  ناسخ +  -3

                                                           
 .5،4،3وانظر الدخان / 35طو  / (3)
 .(31انظر ليذا النمط كذلك )العنكبوت/  (1)
 25فصمت / (2)
( تعميمية أيضا.فييما  18/األحقان  و 37/انظر: الدخان   (3)  جممة )إنَّ



 
 

9 
 

المنسـوخة البسـيطة  اإلسـناديةالوحـدة .  (4)المبذرين  كانوا إخوان  الشياطين "  إنَّ "
واســميا  )كــان(( وىــي مؤلفــة مــن )كــانوا إخــوان الشــياطين( فــي محــل رفــع خبــر )إنَّ 

 الشياطين(. إخوان)واو الجماعة( وخبرىا )
 + اسمو )مركب إضافي( جممة( و)شب هفعل ناسخ + خبر -4
  (5) " كانت ليم جنات الفردوس نزال توعمموا الرالحامنوا آالذين  نَّ إ"

رفــع خبــر )كانـت  ليــم  جنــات  الفــردوس ( فـي  محــل المنســوخة   اإلســناديةالوحـدة 
الجممـة "ليـم"( المفيـد و محميـا بتقـديم الجـار المجـرور )شـب محولة  تحـويال  ( وىي )إنَّ 

الرتبـة التـأخير،أو ىو ما يعـرن بالتقـديم عمـى نيـة  :التحويل المحميو .  صاالختصا
لحاصــــمة فــــي كــــل مــــرة. يقــــول الدالليــــة امــــع مراعــــاة التغيــــرات  (1) غيــــر المحفوظــــة

إنــــو عمــــى نيــــة  لشــــىء عمــــى وجيــــين ، تقــــديم يءقــــال لــــو:اعمم أن تقــــديم االجرجــــاني:"
، وذلك في كل شيء أقررتو مـع التقـديم عمـى حكمـو الـذي كـان عميـو ، وفـي التأخير

جنسو الذي كـان فيـو كخبـر المبتـدأ إذا قدمتـو عمـى المبتـدأ والمفعـول إذا قدمتـو عمـى 

                                                           
 27اإلسراء/  (4)
 117الكين/  (5)
 .212انظر: تمام حسان ، المغة العربية معناىا ومبناىا : (1)



 
 

10 
 

وبعضــيم قســم التحويــل إلــى ســطحي وعميــق . فالتحويــل الســطحي ،  . (2)" الفاعــل
 :في الكالم يتبدم في أربعة أقسام وىو األبسط واألىم وظيفيا  واألكثر تداوال  

           التحويل بالحذن . -1

 التحويل باإلضافة )الزيادة( . -2

     التحويل بتغيير الترتيب . - 3    

  . التحويل باالستبدال -4   

ـــاك ـــل الم"التحويـــل الجـــذري ، وىـــو  وىن رأس  إلـــيركـــب االســـمي التحويـــل الـــذي ينق
. ويمكــن  (13)" متخمصــا  مــن أثــر الفعــل الــذي كــان العامــل األســاس فيــو ... الجممــة

ــة إلــى النقــيض ، كــأن تكــون جم مــة القــول بــأن التحويــل الجــذري ىــو  تحويــل الجمم
  .الصحيفة قرأتيا:، تتحول إلىالصحيفة  تء أر ق: فعمية فتتحول إلى اسمية ؛ مثل

نجـد أنَّ  ()كانت  ليم  جنات  الفردوس  :المنسوخة وبالعودة إلى الوحدة اإلسنادية 
 (مـن الفعــل الناســ  المتصــل بـو تــاء التأنيــث )كانــت ةمؤلفــ  اإلســناديةتمـك  الوحــدة  

 -كانـت  مقـدم  تعمقـان بمحـذون فـي محـل  نصـب  خبـر و)ليم ( جـار ومجـرور م
                                                           

 . 136و  135دالئل اإلعجاز :  (2)
 .26و25د/ بومعزة رابح ، الوحدة اإلسنادية الوظيفية : ( 3)
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جممــة  كانــت ىــي   أوالفــردوس : مضــان  إليــو   -جنـات  : اســم  كانــت  مــؤخر  
 ألنو  كـان صـفة ؛ من )نزال(حال  )ليم( )كانت  ليم  جنات  الفردوس نزال( فتكون

 (1).ونزال خبرىاوجنات  الفردوس اسم  كانت   وعميوتقدم  

الــــرغم  مــــن  ىالجممــــة  البســــيطة  عمــــ  رنــــا  إدراج  ىــــذا  الــــنمط تحــــت  مســــمىوآث
المـذين  يتعمقـان بمحـذون خبـر ،إمـا  مفـرد  رالجـار والمجـرو  ىاشتمال  الجممـة  عمـ

مــا يتعمقــان بمحــذون خبــر جممــة  ، بســيطة أو )موجــودة( فتكــون الجممــة ()مســتقرة وا 
ن  يكـــون ىـــذا الـــنمط ضـــمن أ)توجـــد( فتكـــون الجممـــة متداخمـــة .آثرنـــا  أو (ســـتقرت)

منـوا وعممـوا الصـالحات  آالـذين  إنَّ  :الكريمة في ايية  ؛ ألن المعنىةالجممة البسيط
أمـــــا إذا قـــــدر  .و موجـــــودة أو معـــــدة  ليـــــم  جنـــــات  الفـــــردوس أكائنـــــة أو مســـــتقرة  

أو )توجـد(  المضـارعية )تسـتقر(  اإلسـناديةالمضـارعية أو الوحـدة  الجممةالمحذون 
 ؛ )موجودة (أو (ةمفرد المحذون )مستقر ي بو الخبر الكما وفّ   ىنعنو ال يؤدي المإف

 أن ىبالفعـل الماضـي )كانـت( فيـو إلمـاع إلـ -اييـة الكريمـة -ن التعبيـر فـي ذلك أل
ودتــان ، وموجتــاخمق رفمــن المعمــوم مــن الــدين أن الجنــة والنــا .ةالجنــة موجــودة ومعــدّ 

 .الجممة االسمية البسيطة المنسوخة أيضا  تي تحت مسمىويندرج  النمط اي .ناي

                                                           
(1)

 .561:4إعراب القرآن الكريم  وبيانو  ، الدرويش محيي الدين  :انظر 
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)مركب جار ومجـرور إضـافي  ه+ خبر  اسمو )ضمير مستتر (فعل ناسخ  +  -5
) 
 (1) " قارون كان  من  قوم موس  إنَّ  "

 ،(في محل رفـع خبـر)إنَّ  (لمنسوخة البسيطة )كان من قوم موسىا اإلسناديةالوحدة 
وخبره )من قوم   من الفعل  الناس  )كان( واسمو الضمير المستتر )ىو( ةوىي مكون

)مـن قـوم( ومضـان  :سـنادية (إ ة)شـبو وحـد ر( وىو مؤلن من جار ومجرو  موسى
مــن قــوم  ا  دالمنســوخة )كــان  موجــو  اإلســنادية( والبنيــة العميقــة لموحــدة اليــو )موســى

 . (موسى
 خبر )إن ( جممة  اسميو  بسيطة  منسوخة منفية . -6
 (2)"يم في شيءنالذين فرقوا دينيم وكانوا شيعا لست م إنَّ "

النفي )لست  منيم في  ىالدال عم س(يالمنسوخة بالفعل الناس  )ل اإلسناديةالوحدة 
س( واســمو ي( وىــي  تتــألن مــن الفعــل الناســ  )لــفــي  محــل  رفــع  خبــر )إنَّ  (شــيء

ومــنيم  جــار مجــرور متعمقــان  " المخاطــب( ضــمير البارز)تــاء الفاعــل الــدال عمــىال
جــار ومجــرور متعمقــان باالســتقرار  (فــي شــيء)و ، بــو بمحــذون خبــر لتمــام الفائــدة

                                                           
 76القصص/  (1)
 159األنعام/  (2)
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نـــت غيـــر : أالمنســـوخة  اإلســـناديةوالبنيـــة العميقـــة لموحـــدة  (3)الـــذي تعمـــق بـــو مـــنيم "
 (4)من عقابيم " :وقيل ، مسئول "عنيم وعن  تفرقيم

 مركب جار ومجرور  جممة منسوخة بـ)كان ( + :( خبران خبر )إنَّ   -7
الميــين مــن فرعــون إنــو كــان عاليــا مــن ول ــد نجينــا بنــي إســرائيل مــن العــذاب  "

 (5)" المسرفين
مـــن  الفعـــل  الناســـ   واســـمو    المكونـــةعاليـــا (  )كـــان ةالمنســـوخ اإلســـناديةالوحـــدة 

 ( أول.)عاليـا( فـي محـل رفـع خبـر )إنَّ  هالذي  تقـديره )ىـو( وخبـر   رالضمير المستت
 و كاننإقيل  وكأن"  (1)()إنَّ  لـ الجممة )من المسرفين( في محل رفع  خبر ثان ووشب

 (2)متكبرا مسرفا "
 (3) "حال من الضمير في )عاليا(": وقد تكون )من المسرفين(

 
 

                                                           
  511:2ن الكريم آالدين الدرويش ، إعراب القر محيي  (3)
  44:2 هوانظر: النسفي  ،  تفسير  139:2الكشان  ،الزمخشري  (4)
 31و 31الدخان/   (5)
 131:4 هوالنسفي ، تفسير 179:4انظر: الزمحشري ،الكشان  (1)
 179:4الزمخشري ، الكشان  (2)
 1147:2العكبري ، التبيان  في إعراب القرآن   (3)
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  :  الجملة  االسمية  المتداخلة  المنسوخة ثانيا :

، (4)"ىي المكونة من مركبين إسناديين بينيما تداخل تركيبيالجممة المتداخمة :
  (5)ويكون ىذا التداخل في صورة مما يأتي :

 :؛ مثلأواًل : أن يكون المركب اإلسنادي أحد طرفي مركب إسنادي أعم منو
 :  أن تشغل المركبات اآلتية موقع الخبر)أ( 
 . فائز  أخوه( االسمى اإلسنادي ؛ مثل : محمد 1)
 .  أخوه يفوز( الفعمي ، مثل : محمد 2)
 . أخوه فائز( الوصفي اإلسنادي ؛ مثل : محمد 3)
 . الحق قولك( المصدري ؛ مثل : اإلنصان 4) 

 : المركبات اآلتية موقع المبتدأ أن تشغل)ب( 
 . ناجون ربيم  المطيعونالوصفي اإلسنادي ؛ مثل : ( 1)
   (1)"  خير لكم تروموا  وأن (الموصولي الحرفي، كما في قولو تعالى "2)
 واجب . الحق قولك( المصدري ؛ مثل : 3)

 :المركبات اآلتية موقع الفاعلأن تشغل )جـ( 

                                                           
  145د/ عبادة ، الجممة العربية :  (4)
 بتصرن. 147و  146و  145تمك الصور منقولة من كتاب الجممة العربية لمدكتور محمد عبادة صـ (5)
 184البقرة /  (1)
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 .  الميالي  ذىب ما( المصدري الحرفي ؛ مثل : يسر المرء 1)
 أمواليم في الخير .  األغنياء استثمار( المصدري االسمي ، مثل : يسرني 2)
 المـــت ن عممـــووســـيتفوق  الـــدرس الفـــاىم( الوصـــفي اإلســـنادي ؛ مثـــل : ســـيفوز 3)

 .ح والمسموب ، وتظمم  الفائز أخوهوأقبل 
 : أن يشغل المركبان اآلتيان موقع نائب الفاعل)د( 

 الفقراء حقيم .  إعطاء الموسرين( المصدري االسمي؛ مثل : شءرع 1) 
فـي  ضـحيت، وتنوسـى مـا  أحسـنت لمنـاس( المصدري الحرفي؛ مثل : أءنكـر مـا 2)

 سبيميم .
مثـل ن طرفًا لإلسناد في تركيب يعميمـا؛ أن يكون كل من المركبين اإلسنادييثانيًا:

: 
ـــدأ ويكـــون المركـــب  ـــا  مصـــدريا  يشـــغل موقـــع المبت )أ( أن يكـــون أحـــد المـــركبين مركب

  . ينعش االقتراداألموال  استثمار رءوسايخر شاغال  لموقع الخبر ؛ مثل : 
والمركــب ايخــر  ،)ب( أن يكــون أحــد المــركبين مركبــا  مصــدريا  يشــغل موقــع المبتــدأ

نعش مــاألمــوال  اســتثمار رءوسكبــا  وصــفيا  إســناديا  يشــغل موقــع الخبــر؛ مثــل : مر 
  .االقتراد

)جــــ( أو يكـــون أحـــد المـــركبين وصـــفيا  إســـناديا  يشـــغل موقـــع المبتـــدأ ويكـــون المركـــب 
 . نائل الجائزة المذاكر درسوايخر وصفيا  إسناديا  شاغال  موقع الخبر؛ مثل : 
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 المركبين كاالمتداد لطرفي من طرفي اإلسناد؛ مثل :ثالثًا : أن يكون أحد 

 ، أن أحسن السباحةمثل أريد  ؛أن يشغل أحد المركبين موقع المفعول بو)أ(

 . الواضح خطو، وكافأت نفاقك الناسأبغض و 

ورأيـت ،  عممو غزيرقرأت كتابا   : مثل ؛ أن يشغل أحد المركبين موقع النعت)ب( 
  .حسن خطوطالب وفاز  ، ي بل نحوناجال  ر 

 ، وىو يحمل ح يبتـوأقبل محمد  : ؛ مثل أن يشغل أحد المركبين موقع الحال )جـ(
 .حاماًل أخوه ح يبتوونزل المسافر  ، يحمل عراهوأقبل الراعي 

 ، ربــو مطيعبــالمثل:أعجبــت  )د(أن يشــغل أحــد المــركبين موقــع الجــار والمجــرور؛
وأرسـمت خطابـا   ، المحمـود سـيرتووتوجيـت إلـى  ، بالمحرز قرب السبقوسـررت 

المكــان ، وصــل حيــث  المظمــومين إنرــافك، وعجبــتء مــن عــدم  الفــائز أخــوهإلــى 
 . طاىر

 : أن يشغل أحد المركبين موقع البدل؛ مثل قولو تعالى  )ىـ(
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 .(1)"ىل ىذا إال بشر مثمكموأسروا النجوى الذين ظمموا "

 :كما في قولو تعالى  )و(أن يشغل أحد المركبين موقع المفسر،

 . (2) " امشوا واربرواوانطمق المأل منيم أن "

 .  (3) " أن  مغموبفدعا ربو وقولو تعالى " 

 رضي اهلل عنـو –؛ مثل : كان عمر  )ز( أن يشغل أحد المركبين موقع االعتراض
أطـال اهلل  –النصـح ، واألصـدقاء ىـم الـذين  – ىداه اهلل –عادال  ، وسمع محمد  –

 يقفون معا  في السراء والضراء . – أعمارىم

مثل ما جاء في إحدى خطب الرسـول رـم  اهلل وذلك ؛ رابعًا : أن يتتابع التداخل 
 :عميو وسمم

 .  (4)ربي أمرني أن أعممكم ما جيمتم مما عممني يومي ىذا" "أال إنَّ 
 ومثل : محمد أقبل أخوه يحمل كتابا  غالفو أزرق .

                                                           
 3األنبياء /  (1)
 6ص /  (2)
 11القمر /  (3)
 165محمد خميل الخطيب ، خطب الرسول :  (4)
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اإلســـنادية المركبـــة والجممـــة المتداخمــة التـــي يكـــون أحـــد طرفييـــا مركبـــا  وبــين الوحـــدة 
إســــناديا تشــــابو واخــــتالن ، فأمــــا التشــــابو فيــــو أن كمييمــــا يحتــــوي عمــــى عنصــــرين 

وأمــــا االخـــتالن بينيمــــا، فينحصـــر فــــي أن  ،أحـــدىما مركــــب إســـنادي مــــتمم لاخـــر
 ة ، فــي حــين أنَّ الوحــدة اإلســنادية المركبــة مرتبطــة بتركيــب أعــم ، فيــي غيــر مســتقم

ــة المتداخمــة المكونــة مــن مــركبين إســناديين بينيمــا تــداخل تركيبــي ىــي جممــة  الجمم
ـــذاتيا ، قائمـــة برأســـيا ـــى الوحـــدة  مســـتقمة ب ـــة، وال يطمـــق عم ـــذا يطمـــق عمييـــا جمم ؛ ل

 اإلسنادية المركبة جممة.
 " جممــة متداخمــة بيــا وحــدة إســنادية اســمية مركبــةلييبيــا يخمــد نــارالفجممــة مثــل:" 
، وتمــك الوحــدة (يخمــد ورد فييــا خبــر المبتــدأ وحــدة إســنادية فعميــة ) ، (لييبيــا يخمــد)

؛ ألنيا مرتبطة بما قبميـا فـي تركيـب  اإلسنادية االسمية المركبة غير مستقمة بنفسيا
( فيـــي جممـــة متداخمــة ؛ ألن المركـــب االســـمي النـــار لييبيـــا يخمــدأعــم. أمـــا جممــة )

موقــع الخبــر الــذي ىــو أحــد طرفــي مركــب إســنادي ( يشــغل لييبيــا يخمــداإلســنادي )
(. فـــ "الوحــدة اإلســنادية تطمــق فقــط عمــى النــار لييبيــا يخمــدأعــم منــو ، وىــو جممــة )

سواء أكانت ، التركيب المتضمن المسند والمسند إليو الوارد ضمن تركيب أكبر منو 
 . (1)أم مركبة "  ، ىذه الوحدة اإلسنادية بسيطة

                                                           
 . 21اإلسنادية الوظيفية : د / بو معزة رابح ، الوحدة  (1)
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 : مجممة االسمية المتداخمة المنسوخةة  لوردت  األنماط التالي 
 (وحدة إسنادية مضارعية  )خبر + مستتر(ير ضم )فعل  ناسخ  + اسمو -1
المنســوخة المركبــة )كــان يــؤذي  اإلســناديةالوحــدة  (2) "النبــيذلكــم كــان يــؤذي  إنَّ  "

  وحـدة إسـنادية مضـارعية (كـان)ن خبـرأويالحـظ  ،(في محـل رفـع خبـر)إنَّ  (3)النبي(
كـل  وحـدة   " نَّ أ االنتبـاه إلـىويجـب  لفـت  .لمنبـي اإليـذاءاستمرار حـدوث  دالة عمى

ـــواقعــة خبــر  ةمضــارعيســنادية  إ ــا  ل  مــن حيــث  داللتيــا  الزمنيــة ،ة )كان( ىــي محول
حاصـل  عنـو  مـن أحـداث مـا تعبـر أيداللو  الفعل)كان( وتحويميا ذاك مستمد من 

 " المضـارع ةالرغم من ورودىـا فـي بنيتيـا السـطحية بصـيغ عمىالماضي في الزمن 
(1)       
 ( ةسنادية  مضارعيإفعل  ناسخ  + اسمو )مفرد( + خبره )وحدة  -2
ــان ف" ــو ك ــاإن ــا ف ــا آمن ــون ربن ــادي ي ول ــق مــن عب ــا و غري ــا وارحمن ــت خيــر أفر لن ن

 (2)"الراحمين

                                                           
 53األحزاب / (2)
)ضمير مكون من فعل وفاعل (سنادية فعمية )يؤذي النبيإألن خبر كان وحدة  مركبة ؛ وحدة  إسناديةدت عء  (3)

 .ومفعول بو  مستتر "ىو"(
  149د/بومعزة رابح ، الوحدة  اإلسنادية الوظيفية  :  (1)
 119المؤمنون/  (2)
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المنسـوخة المركبـة )كـان فريـق مـن عبـادي يقولـون( فـي محـل رفــع  اإلسـناديةالوحـدة 
) مــن عبــادي( -)فريــق(  ومــن الفعــل الناســ  )كــان( واســمكــون توىــي ت. ( خبــر )إنَّ 

قولــــون المكونــــة مــــن الفعــــل ي  ةوجممــــ ، )فريق(لـــــ نعــــتجممــــة فــــي محــــل رفــــع  وشــــب
وكانــــــت    .كـــــانفـــــي  محـــــل  نصـــــب  خبـــــر  (واو الجماعـــــة) والمضـــــارع ، وفاعمـــــ

اســتمرار عبــر عــن  حكايــة الحــال  الدالــة  عمــى لت ؛فــي الــزمن الماضــي  ةضــارعيم
   . قوليم

 
 
 ( ( +خبر )وحدة  إسنادية مضارعيةز+اسمو )ضمير بار  فعل ناسخ -3 
  (3) "ا من  قبل  ندعوها  كنَّ إنَّ " 

( فـي محـل رفـع خبـر)إنَّ  : مـن قبـل نـدعوه()كنا  المنسوخة المركبة اإلسناديةالوحدة 
الضــمير البـــارز )نــا( وخبرىــا  الوحـــدة   الناســخة، واســميا)كـــان(  وىــي تتــألن مــن .

مـــن الفعــل المضـــارع ، والفاعـــل )واو  ةوىـــي مؤلفــ ،المضـــارعية )نــدعوه(  اإلســنادية
( .وىــي  تعبــر عــن اســتمرار الــدعاء فــي الــزمن  جماعــة( والمفعــول بــو )ىــاء الغيبــةال

 الماضي .

                                                           
 28الطور/  (3)
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ـــارز( + -4 ـــل  ناســـخ + اسمو)ضـــمير ب ـــره فع مضـــارعية  )وحـــدة  إســـنادية  خب
 (منفية
 (1)يم  كانوا ال يرجون  حسابا ""إنَّ 

فــي  محـــل   )كـــانوا ال يرجــون حســـابا (المنســوخة المركبـــة المنفيــة  اإلســـناديةالوحــدة 
)واو الجماعة( زالناس  )كان( واسمو الضمير البار قواميا الفعل و  ، (رفع  خبر )إنَّ 
وىـي تتـألن  المنفيـة )ال يرجـون حسـابا( ةالمضـارعي  الفعمية اإلسناديةوخبره الوحدة 

واو الجماعــة  المتصــمة بالفعــل و  )ال( والفعــل المضــارع  )يرجــو(ن حــرن  النفــي مــ
صـل مـن بيم  لمحساب وىو نفـي أليويالحظ أن  تكذ والمفعول بو )حسابا(. فاعل ،

 النار.  ىليم إلآأصول العقيدة  كان من  أسباب م
 ةمنفياسمية متداخمة منسوخة  ة( جممخبر )إنَّ  -5
كفرا لـم يكـن اهلل ليغفـر ليـم  امنوا ثم كفروا ثم ازدادو آالذين آمنوا ثم كفروا ثم  إنَّ "

 . (2) "وال لييدييم سبيال
عمييــا )وال  ةليــم( والمعطوفــ المنســوخة المنفيــة )لــم يكــن اهلل ليغفــر اإلســناديةالوحــدة 

لذا  ؛ىالثانية مكممة لألول اإلسناديةوالوحدة (،رفع  خبر)إنَّ في محل  (لييدييم سبيال
فعـل يكن وجزم:  وقمبلم حرن نفي  "عرابياإفي ويقال  .()إنَّ لـ تا خبراعالوحدتان وق

                                                           
 27النبأ/  (1)
 .168 /النساء وانظر 37النساء/  (2)
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فعــــل مضــــارع   يغفــــر، و حــــودجالــــالم الم ال :يغفــــرول ،واهلل اســــميا  ،مضــــارع نــــاقص
 -لو ود والمصــدر المــؤ جحــالم ال -والجــار والمجــرور ،منصــوب بــأن مضــمرة بعــدىا

يـم" متعمقـان ل "والجـار والمجـرور ،ريدا ليغفـر ليـمم :ييكن أ متعمقان بمحذون خبر
و أبــو ثـــان لييـــدييم  مفعـــول (ســبيال)و ، تقـــدم مــا ىبيغفــر ، وال لييـــدييم عطــن عمـــ

 .(1) والجار والمجرور متعمقان بييدييم" ، نزع الخافضبمنصوب 
 
 
 
 

 .خلة (اثالثا الجملة المحتملة مسميين )البسيطة والمتد

ىي الجمل التي يقع فييا الخبر جممة مكونة مـن المبتـدأ والخبـر )الجـار والمجـرور( 
ـــد مـــن تعمقيمـــا بالفعـــل أو مـــا  أو )الظـــرن(. و)الجـــار والمجـــرور( و)الظـــرن( " الب
يشــبيو أو مــا أّول بمــا يشــبيو أو مــا يشــير إلــى معنــاه، فــإن لــم يكــن شــيء مــن ىــذه 

 .(3) " ىواالرتباط بين العامل ومعمولو " بالتعمق والمراد (2)األربعة موجودا  قد ر"

                                                           
 .131:2عراب القرآن الكريم وبيانو محيي الدين الدرويش ، إ (1)
 .573:  2ابن ىشام ، مغنى المبيب  (2)
 (.1السابق حاشية ) (3)
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 :أمثمة تعمق الجار والمجرور

ــييم غيــر المغضــوب  : ، قولــو تعــالى "مثــال التعمــق بالفعــل ومــا يشــبيو )أنعمــت عم
لـذي فــي "وىــو اومثـال التعمــق بمـا أّول بمشـبو الفعـل، قولــو تعـالى  " (5) " (4)(عمـييم

)ففي( متعمقـة  وىو الذي ىو إلو في السماء، : أي (6) السماء إلو وفي األرض إلو"
 وال يوصـن بـو، إلـو واحـد"  ، فتقـول:" وىو اسم غير صفة بدليل أنو يوصن ، بإلو

نما صـح التعمـق بـو ،ال يقال:" شيء إلو" لـو خبـر ليـو محـذوفا   ؛ وا  لتأولـو بمعبـود، وا 
"(1).   

لغتـك أوروبـي فـي أنـت مصـري فـي  " : ومن أمثمة المتعمق بما أّول بما يشـبو الفعـل
" فـالن حـاتم فـي  والمتعمق بما يشير إلى معنى الفعل )رائحتو( قولك: .(2) " عاداتك
ومثل:أنـت ،    (3)متعمقان بـ)حاتم( لما يدل عمى معنى الكرم الجار والمجرور. قومو"

                                                           
 .7الفاتحة /  (4)
 .573:  2ابن ىشام ، مغنى المبيب  (5)
 .84الزخرن /  (6)
 .    574:  2ابن ىشام ، مغنى المبيب  (1)
 .127د / عبادة ، الجممة العربية :  (2)
 .575:  2ابن ىشام ، مغنى المبيب  (3)
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 األحنن بن قيس()م مَ أحنن( لداللة العَ )بـ انفي قومك.الجار والمجرور متعمق أحنن
 . حممعمى ال

  (4)مواضع حذف المتعمق بو 

أي بجمـال زىورىـا.الذين في الحديقة يتمتعـون  ؛ نحو: إذا كان المتعمق بو صمة)أ( 
 الذين يوجدون أو يستقرون في الحديقة .

ركبــتء ســيارة فـي ميــدان مــزدحم . أي ســيارة : مثــل  ؛ إذا كـان المتعمــق بــو نعتـا  )ب( 
 موجودة في ميدان مزدحم .

أي كـائن أو مسـقر  لمحـتء الصـبي فـي الحجـرة. مثل: المتعمق بو حاال  إذا كان )ج( 
 أو موجود في الحجرة.

أي موجــود أو مســتقر فــي  ؛ مثل:المــال فــي الحافظــة. إذا كــان المتعمــق بــو خبــرا  )د( 
 الحافظة.

 ؛ نحو: إذا كان المتعمق بو فعل قسم وحرن الجر الواو أو التاء)ىـ(

                                                           
 )صغُت األمثلة الموجودة بالمواضع( . 588 – 586:  2انظر: ابن ىشام ، مغنى المبيب  (4)
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ويتعـــين أن يكـــون المتعمـــق ،   (2)ألكيـــدنص أرـــنامكم" "وتـــاهلل (1) "والميـــل إذا يغشـــ "
ألن  ؛ أي فــي الحــال األولــى واألخيــرة ممــا ســبق ، المقــدر فعــال  فــي الصــمة والقســم

،     (3)فيتعــــين أن يكــــون المتعمق)اســـــتقر( ، القســــم والصــــمة ال يكونــــان إال جممتـــــين
 .(4)ويجوز في الحاالت األخرم أن يقدر المحذون فعال  أووصفا  

المحتممــــة مســــميين )البســــيطة  المنســــوخة وردت األمثمــــة التاليــــة لمجممــــة وقــــد
 :خمة (اوالمتد
 (5)"  عبادي ليس لك عمييم  سمطان "إنَّ 

ــــييم  اإلســــناديةالوحــــدة  ــــك  عم ــــيس ل المنســــوخة المنفيــــة  بالفعــــل  الناســــ  )ليس(:)ل
بمحـذون وىمـا متعمقـان  محولة تحويال محميا بتقديم الجار والمجرور )لـك( سمطان(

 لســـمطان ةكــان صــف ألنــو ؛حــال لالختصــاص )وعمـــييم( مخبــر مقــدم لمناســ   ،وقــدّ 
المنسـوخة :)لـيس   اإلسـناديةالعميقـة  لموحـدة سمطان( اسم  لـيس المـؤخر والبنيـة و)

و تكون أ ، ىذا تكون الجممة المنسوخة بسيطة ىوعم ، سمطان  مستقر لك عمييم (

                                                           
 .1الميل /  (1)
 .57األنبياء /  (2)
 .588:  1انظر: المغنى  (3)
 .589:  1السابق  (4)
 . 42الحجر/  (5)
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فتكـون  نسوخة :)ليس سـمطان يسـتقر لـك عمـييم (الم اإلسناديةالعميقة لموحدة البنية 
 .الجممة متداخمة 
 جممة متشابكة  منسوخة  (رابعا  خبر )إنَّ 

 مشـتممةأو مركبـات  ، مكونة من مركبات إسـناديةال الجممةالجممة  المتشابكة  "ىي 
ـــــة  بالجممـــــالجممـــــة  المركبـــــة د تمتقـــــي  فييـــــا وقـــــ إســـــناد ،  عمـــــى ة المتداخمـــــة بالجمم

لــو  لويجــز  ،غــي  وجــو اهلل  يقبــل اهلل  صــدقتو بتمــن  يتصــدق  ي  :مثــلالمزدوجــة ؛ 
 مـن  " فـي لعالقـة الشـرط  ؛ (1) يـذه  الجممـة  فييـا  سـمات الجممـة المركبـةف .الثواب

  صدقتو "  اهلل  يقبل  يتصدق 
فالمركـــب  " غـــي وجـــو اهلل تيب  مــن  يتصـــدق فـــي" وفييــا  ســـمات الجممـــة المتداخمـــة 

  . اهلل وقع حاال من فاعل يتصدق غي وجوتيب :الفعمي
"  لـــو الثـــواب لويجـــز  ،اهلل  صـــدقتو يقبـــل  فـــي " (2)المزدوجـــة وفييـــا ســـمات الجممـــة 

ـــين المـــركبين ، باإلضـــا ـــين االســـم  اإلســـناديةالعالقـــة  ىإلـــفة لمعطـــن ب الموصـــول ب
سـند ... مبعـده  ، ومـا ومسـند إليـ إذ )مـن( ، الشرط )من( وما بعده ىالمتضمن معن

                                                           

واالرتباط بين  ،ىي المكونة من مركبين إسناديين ، أحدىما مرتبط بايخر ، ومتوقن عميو  ( الجممة المركبة :1)
، كعالقة الـتأكيد في أسموب القسم ، والعالقة الشرطية في  المركبين معتمد عمى أداة تكو ن عالقة بين المركبين

 .141و139، الجممة العربية : د/ عبادة   أسموب الشرط . انظر :
(

2
ىي الجممة المكونة من مركبين إسناديين أو أكثر ، وكل مركب قائم بنفسو ، وليس أحدىما المزدوجة :  الجممة( 

    .137، الجممة العربية : ، واليربطيما إال العطن . انظر : د/ عبادة  معتمدا  عمى ايخر
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سافر أخوك يوم الجمعة صباحا ليودع الوفـد مأ_  ع من الجمل:نو ىذا ال  ةومن أمثم
 ؟  لندن ىالقاىرة ليعود إل سيغادرالذي 
 .الذي طان حول األرض أن يثبت أنيا كروية  نماجال أراد_ 
واقتمعــــت األشــــجار التــــي زرعــــت منــــذ  ،ت الســــيارات بــــعنــــدما ىبــــت العاصــــفة قم -

  (1) "سنوات
 وسمم(: واهلل عمي ىالرسول )صمومثل قول 

تـــل ق ىأىـــل الســـموات وأىـــل األرض اجتمعـــوا عمـــ نَّ أ والـــذي نفـــس محمـــد بيـــده لـــو" 
 (2) " مؤمن أدخميم اهلل جميعا جينم

 وردت الجممة المتشابكة بيذا النمط : ىذا ، وقد  
خبـــره )وحـــدة إســـنادية مضـــارعية  مرتبطـــة  بـــارز(++اسمو)ضـــمير فعـــل ناســـخ 

 :بالشرط(
  (3) "لو إال اهلل  يستكبرونإقيل ليم ال  ايم كانوا إذإنَّ "

ال اهلل يســتكبرون( إ ال إلــوالمنســوخة الشــرطية )كــانوا إذا قيــل ليــم  اإلســناديةالوحــدة 
يسـتقبل من كان واسـميا .و)إذا( : ظـرن لمـا  ةوىي مكون ، ()إنَّ خبرفي محل رفع 

                                                           
 .148، الجممة  العربية :  د/عبادة  (1)
 .131 : (مى اهلل عميو وسمم)صالرسول  خطبمحمد خميل ،  (2)
 .35الصافات/   (3)
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وجممــــة )قيــــل( فــــي محــــل جــــر  ب بجوابــــو ،منصــــو  وخــــافض لشــــرط ، مــــن الزمــــان
وجممـة )ال إلـو  تقديره: ىـو ،ونائب الفاعل  مستتر  ،باإلضافة و)ليم( متعمقان بقيل
الفـتح  فـي محـل  ىو)إلـو( اسـميا مبنـي عمـ لمجـنس إال اهلل( المكونة مـن )ال( النافيـة

دل مـن محـل ال بـ ( اهلل) –)إال( أداة استثناء وخبرىا محذون تقديره موجود، نصب،
فـــــي  المســـــتتر،أو بـــــدل مـــــن الضمير االبتـــــداء ىن محميـــــا الرفـــــع عمـــــأل؛ مـــــع اســـــميا

ـــة التوحيـــد مقـــول قـــول محـــذونو  ، المحـــذونالخبر  ـــوا: ال  أي: جمم ـــو إال اهللإقول ،  ل
   .(1)قبموما  ووجواب إذا محذون دل عمي خبر كانوا، :(يستكبرون)وجممة 

 اقتــران اســتكبار الكفــار ىالمنســوخة الشــرطية تــدل عمــ اإلســناديةن الوحــدة أويالحــظ 
ــعنــدما  يقــال ليــم  كممــة التوحيــد  ن الخبــر جممــة أل؛ة ك( جممــة متشــابخبــر )إنَّ  دّ .عء

 . إال مقترنا بالشرط ىلمعنباحيث ال يفي الخبر  مرتبطة  بالشرط ،متداخمة 
 (   )إنَّ ـب المنسوخة( الجممة االسمية خبر )إنَّ ثانيا: 

 مضارعية (سنادية إ( +اسمو )اسم ظاىر(+ خبر )وحدة حرف ناسخ)إنَّ 
 نَّ إئين والنرـاري والمجـوس والـذين أشـركوا بمنـوا والـذين ىـادوا والرـاآالذين  إنَّ "

 (2) "كل شيء شييد  عماهلل  إنَّ اهلل يفرل بينيم يوم ال يامة 

                                                           
 . 383:6و213:1، إعراب القرآن الكريم  ي الدين الدرويشيمحانظر اإلعراب :  (1)
 .17الحج/  (2)
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 رفـع اهلل  يفصل  بينيم ( في محل مركبة المنسوخة )إنَّ االسمية ال اإلسناديةالوحدة 
وخبـــره  ، لفـــظ الجاللـــة )اهلل(واســـمو  ،مـــن الحـــرن الناســـ   ةوىـــي مؤلفـــ،  (خبـــر)إنَّ 
 ، الفعــل  المضــارع  )يفصــل ( مــنالمكونــة  المضــارعية )يفصــل( اإلســناديةالوحــدة 

والضـمير المتصـل مضـان  ،بيـنيم ظـرن مكـان  - وفاعمو الضـمير المسـتتر )ىـو(
كـــل  شـــيء  مـــىويكـــون قولـــو  "إنَّ اهلل  ع ، ىالثانيـــة تأكيـــدا لألولـــ وقيـــل )إنَّ .  وليـــإ

 -( واســميا )اهلل( مـن)إنَّ  ةوىـي  مؤلفـ ، ى( األولـ)إنَّ فـي  محـل  رفـع خبــر  شـييد "
الخبر محذون تقـديره  :وقيل (إنَّ )، و)شييد( خبرمتعمقان بشييد  كل  شيء( ى)عم

 . (3) : معترفون أو نحو ذلك  وما ذكر تفسير لو
 ؛ ي الجممـةءكـل واحـد مـن جـز  ى( عمـوأدخمـت )إنَّ " :(شري في تكرار )إنَّ خقال الزم

 . (1) "لزيادة التوكيد
  (2)ما بالمعاطين"يخبرا طول الفصل بين ةالجممة الواقع ىعم (إنَّ )ن دخول وحسء "

؛  (3)1شــيء شــييد " يعــد مــن قبيــل الجممــة المفصــولة لكــى اهلل عمــ إنَّ " ىتعــال ووقولــ
 اإلسناديةالمنسوخة توكيد وبيان لموحدة سمية البسيطة اال اإلسناديةىذه الوحدة  نَّ أل

                                                           
 . 111:5و  نن الكريم  وبياآإعراب القر ، ي الدين الدرويش يمح :انظر (3)
 . 217:3الكشان:  (1)
 . 217:4الكريم   ن، إعراب القرآبو حيان أ (2)
(

3
ىي وحدة إسنادية تكون توكيدا  لوحدة إسنادية قبميا أو بيانا  ليا أو بدال  منيا ؛ لكمال  : الجممة المفصولة (

االتصال بين الوحدتين ، أو تكون مباينة لما قبميا ؛ ألن إحداىما خبرية واألخرم إنشائية ، فبينيما كمال انقطاع ، 
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 مـة(ايـوم القياهلل يفصـل بيـنيم  )إنَّ  )الجممـة المتداخمـة( : سمية المركبة المنسـوخةاال
. 

 كـل  شـيء شـييد"   يفصل بينيم  يوم  القيامة إنَّ اهلل  عمىاهللنَّ إوقولو عز وجل "
 يفصــل بيــنيم يــوم القيامــة(اهلل  اللتقــاء الجممــة المتداخمــة )إنَّ  ؛ عــد جممــة متشــابكةيء 

   . (شيء شييد  لك ىعماهلل  بالجممة  البسيطة )إنَّ 
)وحـــدة إســنادية مضـــارعية  هخبــر  اســـمو )ضــمير بـــارز( + + (نَّ إحــرف ناســخ )

 (منفية
 (4)" أحسن عمال من ا ال نضيع أجرالرالحات إنَّ  االذين آمنوا وعممو إنَّ " 

فـــي  (5)ال نضــيع أجــر مــن أحســن عمــال( االمنســوخة المركبــة )إنَّــ اإلســناديةالوحــدة 
وىـــو حـــرن توكيـــد ، الحـــرن الناســـ   (وىـــي مركبـــة مـــن)إنَّ .  (رفـــع خبـــر)إنَّ محـــل 
منعـــا لتـــوالي األمثـــال أي )ثـــالث  ةالنـــون المحذوفـــ الفـــتح  عمـــى مبنـــي عمـــى بونصـــ

نـــا واألصـــل إنَّ ، ( )نـــا( ضـــمير متصـــل مبنـــي فـــي محـــل نصـــب اســـم )إنَّ -نونـــات (
نضــيع  -حــرن نفــي   :ال -( الســاكنة فــي )نــا(نــون )إنَّ  تدغمــأو  (إنَّ ) نــونذفت حــ

                                                                                                                                              

الجزء األول  :. ) انظر أو تجيب عن سؤال يءفيم من الوحدة اإلسنادية التي قبميا ، حيث بينيما شبو كمال اتصال
" الجممة   ( .51االسمية  صمن ىذا البحث ) خبر " إنَّ

 . 31 /الكين (4)
 . إسنادية مضارعية وحدة في الوحدة (ن خبر)إنَّ مركبة ألعدت  (5)
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والجممـة الفعميـة فـي محـل  ،  والفاعـل ضـمير  مسـتتر تقـديره )نحـن( ، فعل  مضـارع
 ( الثانية.رفع خبر)إنَّ 

 أحســن: _ ومحـل جـر مضــان إليـ اسـم موصــول مبنـي فــي :مفعـول بــو )مـن( أجـر:
يــز ويجــوز أن  يكــون يتم ضــمير مســتتر تقــديره  )ىــو( عمــال:  وفاعمــو  مــاضفعــل 

 . (1) مفعوال بو
تأكيـد عـدم ضـياع أجـر :  (خبـر)إنَّ  المؤديـة وظيفـة اإلسـناديةوالبنية العميقة لموحدة 

والوحــدة اإلســنادية المنســوخة المركبــة تمثــل جممــة متداخمــة لخبــر  مــن حســن عممــو .
 )  .)إنَّ

م تــرن  خبــران أوليمــا   ( +اســمو )مركــب  اســمي  إضــافي (+حــرف  ناســخ )إنَّ 
 بالالم

ربـك مـن   ىـدوا ورـبروا إنَّ نـوا ثـم جات  ف   ربك  لمذين  ىـاجروا مـن بعـد مـاثم إنَّ  "
 (2) " لغفوررحيمبعدىا 

ربك من بعدىا لغفور رحـيم ( فـي محـل   المنسوخة  البسيطة  )إنَّ   الوحدة اإلسنادية
والــالم  -حــال  مــن  بعــدىا: -واســميا  (وىــي  تتــألن مــن )إنَّ  ، (رفــع  خبــر  )إنَّ 

 الثاني  . ()إنَّ حيم خبرر  -( األول  خبر)إنَّ  غفور: -المزحمقة 
                                                           

 483:4إعراب القرآن الكريم   محيي الدين الدرويش ، عراب :انظر اإل (1)
 111النحل/   (2)
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 عــز–يفيــدان توكيــد صــفتين هلل  نيالمــذ( والــالم إنَّ )مؤكــدين الوتمــك  الوحــدة مؤكــدة ب
ـــران والرحمـــة -وجـــل  ـــة  عـــدوالوحـــدة اإلســـنادية المنســـوخة البســـيطة تء  .ىمـــا الغف جمم

. )   بسيطة لخبر )إنَّ
اسـمو )ضـمير بـارز( + خبـر )مركـب ورـفي  + اءم تـرن بالفـ( حرف ناسـخ )إنَّ 

 إضافي(
 (1)" و مالقيكمرون منو فإنَّ تفالموت الذي  قل إنَّ  "

وىي تتكون ،  (خبر)إنَّ  رفع و مالقيكم( وحدة إسنادية منسوخة بسيطة في محل)فإنَّ 
واسـمو ( والحـرن الناسـ  )إنَّ .  (2) " الشـرط ىالـذي معنـلتضـمن  اء الرابطة "الفمن 

ون مـن كـم ،والخبر )مالقيكم( مركب وصفي إضـافي،  )ىـ(الضمير البارز المتصل
ضـمير المخاطـب لجمـع  الـذكور)كم(. والوحـدة   ىاسم  الفاعل )مالقي( المضان إل

تؤكــد حتميــة  المــوت لكــل  مخمــوق جممــة بســيطة ، و ( )إنَّ لـــ الواقعــة خبــرا  اإلســنادية
 حي .

 
 خاتمة ونتائج

                                                           
 8الجمعة / (1)
 393:4الكشان  ، شريخالزم (2)
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لخبر الجممة المنسوخة في ضوء المسانيات الحديثة : ) الخبر بعد ىذا العرض 
( تجمَّ   ت عدة أمور : الجممة االسمية المنسوخة بـ)كان( و)إنَّ

( الجممة االسمية المنسوخة بـ)كان( متمثال  في الجممة البسيطة  ، كان خبر )إنَّ
والجممة  ،والجممة المحتممة مسميين )البسيطة والمتداخمة(  ، والجممة المتداخمة

 المتشابكة . 
المنسوخة بـ)كان( لءوحظ أن استعمال الناس  )كان( مع  وفي الجممة البسيطة    
 استمرار أو ودوامو يدل عمى استمرار الفعل و مع صفاتوأ _لى اسبحانو وتع _ اهلل

إنَّ الذين آمنوا وعمموا ) : قد آثر البحث في آيةو  الصفة مع اهلل عز وجل .
( جممة بسيطة ؛  نزالً  سليم جنات الفردو الرالحات كانت  ( أن يكون خبر )إنَّ

 الجنة والنار . ليتناسب مع معنى ايية المومئ إلى إثبات آنية 
وفي الجممة المتداخمة كان الخبر وحدة إسنادية مضارعية ؛ إيذانا  باستمرار    

 األحداث في الزمن الماضي . 
وفي الجممة المحتممة مسميين )البسيطة والمتداخمة( ، تارة يتعمق الجار   

والمجرور باسم مفرد ، فتكون جممة الخبر بسيطة ، وتارة أخرم يتعمق الجار 
 .والمجرور بفعل مضارع ، فتكون جممة الخبر متداخمة 
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قق متعمقة بالشرط ، حيث لم يحوفي الجممة المتشابكة كان الخبر جممة متداخمة   
إنَّيم "  :الخبر الوفاء بالمعنى إال مقترنا  بالشرط ، وقد تجمَّى ذلك في ايية الكريمة

 . "إلو إال اهلل يستكبرون  كانوا إذا قيل ليم ال
( ، فقد استبان في الجمل  ( الجممة االسمية المنسوخة بـ)إنَّ   ايتية  وأمَّا خبر)إنَّ
: كانت توكيدا  وبيانا  لمجممة قبميا ، وقد تمثل ذلك في ايية  المفصولةالجممة ( 1

الذين آمنوا والذين ىادوا والرابئين والنراري والمجوس والذين  إنَّ "الكريمة 
   " إنَّ اهلل عم  كل شيء شييداهلل يفرل بينيم يوم ال يامة  أشركوا إنَّ 

اهلل  إنَّ لقولو تعالى "  "  توكيد وبيانإنَّ اهلل عم  كل شيء شييدقولو تعالى " 
 "    يفرل بينيم يوم ال يامة

اهلل يفرل بينيم يوم ال يامة  إنَّ تمثمت في قولو تعالى : " :  المتشابكةالجممة ( 2
اهلل يفرل بينيم  إنَّ " حيث التقت الجممة المتداخمة  "إنَّ اهلل عم  كل شيء شييد

  "  كل شيء شييدإنَّ اهلل عم  " بالجممة البسيطة " يوم ال يامة 
 تجمت في نمطين .:  المتداخمةالجممة ( 3
  : تبيَّنيا البحث في نمطين . البسيطةالجممة ( 4
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 المراجع

 

 أبو حيان ) محمد بن يوسن بن عمي ( ●
 م .2115_ إعراب القرآن _ بيروت 

 الخطيب ، محمد خميل  ●
 م .1983_ خطب الرسول _ القاىرة 

 الدرويش ، محيي الدين  ●
 م. 2112_ إعراب القرآن الكريم وبيانو _ دمشق 

 رابح ، د/ بومعزة  ●
 _ الوحدة اإلسنادية الوظيفية في القرآن الكريم ، الييئة المصرية العامة لمكتاب _                

 م .2118القاىرة    
 الزمخشري ) جار اهلل أبو القاسم محمود بن عمر( ●

 _ الكشان عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ، تحقيق يوسن 
 د.ت .  _ القاىرة  الحمادي _ مكتبة مصر  
 صالح ) عبد الرحمن الحاج( ●

 _ النحو العربي والبنيوية ، اختالفيما النظري والمنيجي ، مجمة ايداب _ 
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 م .2114جامعة قسنطينة   
 م عبادة ، د/ محمد إبراىي ●

 م .2111_ الجممة العربية ، مكتبة ايداب _ القاىرة 
 بن الحسين بن عبد اهلل ( العكبري ) أبو البقاء عبد اهلل  ●

 _ التبيان في إعراب القرآن ، تحقيق عمي محمد البجاوي _ القاىرة د.ت .
 الموسى ، د/ نياد  ●

 _ نظرية النحو العربي في ضوء مناىج النظر المغوي الحديث _ المؤسسة 
 م .1981العربية لمدراسات والنشر _ بيروت   
 النسفي ) أبو البركات عبد اهلل أحمد بن محمود (  ●

 _  تفسير القرآن الجميل المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل _ القاىرة 
 م .1939   
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