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ملخص :الباحث سيحدّد ادلسألة ِب :ما ىي أنواع النكرة وادلعرفة اليت تكون
يف سورة احلجرات؟ وما ىو الفرق بٌن النكرة وادلعرفة من جانب احمللّ يف
اجلملة؟ وِلتسهيل ىذا البحث سيختار الباحث ادلنهج ادلستخدم كما يلي :
ٔ .نوع البحث ٕ  .مصدر البيانات الذي ينقسم على البيانات األساسية
والبيانات الثانوية ٖ .ادلقاربة ٗ .ومنهج حتليل البيانات .واخلطوات اليت
يستخدمها الباحث يف حتليل البيانات ىي  - :مجع البيانات عن النكرة
وادلعرفة يف سورة احلجرات – تفريق البيانات ادلوجودة – تفريق أنواع ادلعرفة -
تبيٌن أنواع ادلعرفة يف سورة احلجرات  -تثبيت زللّ النكرة وادلعرفة – تبيٌن
الفرق بٌن النكرة وادلعرفة من جانب احمللّ يف اجلملة.
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ونتيجة البحث ىي النكرة يف سورة احلجرات بعضها تقبل التنوين وبعضها
مضاف إىل اسم ادلعرفة .وادلعرفة يف سورة احلجرات أنواعها  :الضمًن ،اسم
العلم لكن يف سورة احلجرات سلصوصة بلفظ اجلاللة ،اسم اإلشارة ،االسم
ادلوصول ،االسم ادلقرتن ِب (ال) ،وادلضاف إىل ادلعرفة .والفرق بٌن النكرة
وادلعرفة عمومًا ىو  .ٔ :أ ّن ادلبتدأ ال ب ّد أن يكون من ادلعرفة ألنو زلكوم
عليو ،وإذا كان ادلبتدأ من النكرة فال ب ّد أن يؤخّر ٕ .أ ّن احلال ال ب ّد أن تكون
من النكرة ،وأمّا صاحب احلال ال ب ّد أن يكون من ادلعرفة.
الكلمة األساسية  :النكرة وادلعرفة ،سورة احلجرات
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مقدمة
زلمد خامت األنبياء وادلرسلٌن
القرآن ىو كالم اهلل العظيمّ ،
ادلنزل على ّ

بوسيلة جربيل عليو السالم ،ادلكتوب يف ادلصاحف ،ادلنقول إلينا بالتواتر،
ادلتعبّد بتالوتو ،ادلبدوء بسورة الفاحتة وادلختتم بسورة الناس.
تبٌن تددب
قال بعض الناس من العلماء :سورة احلجرات سورة فيها ّ

ادلؤمنٌن والتدلف وادلواساة التعاونية وحسن التعاون  .ولذلك يريد الباحث أن
يبحث ىذه السورة من عند النحو يعين يف النكرة وادلعرفة اليت تكون يف ىذه
وعموما للقارئ ما أمر اهلل وما هنى اهلل
خصوصا
تبٌن الباحث
حّت ّ
السورةّ ،
ً
ً
تعاىل عنو يف ىذه السورة  .إذا كان ادلؤمنون يستطيعون أن يعملوا ما أمر اهلل
وجيتنبون ما هنى اهلل عنو يف ىذه السورة إن شاء اهلل كانوا ّأمة واحدة .
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أنت .والنكرة
اسم ّ
معٌن ،مثل :عمر ودمشق و َ
دل على ّ
وادلعرفة ىي ٌ

معٌن ،مثل :رجل وكتاب ومدينة .وادلعرفة سبعة أنواع
ىي اسم ّ
دل على غًن ّ
:الضمًن والعلم واسم اإلشارة واالسم ادلوصول واالسم ادلقرتن ِب (ال)
1
وادلضاف إىل ادلعرفة وادلنادى ادلقصود بالنداء.
مهمةٌ ج ّدا ،أل ّن دراسة القرآن بدون
دراسةُ القرآن من جهة النحو ّ
ب الريب يف ادلعىن ادلقصود .والقرآن ىو أحسن
استخدام النحو سوف تُ َسبِّ ُ
الكالم يف الدنيا ،ومن شغلو القرآن على ما سواه سوف يعطي اهلل أفضل ما
يعطي السائلٌن .فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  :إِمَّنَا ُُها اثْنَتَ ِ
ان
َ
ِ
ي
َح َس ُن الْ َك َالِم َك َال ُم اهلل َوأ ْ
ي ،فَأ ْ
َح َس ُن ا ْذلَْد ِي َى ْد ُ
الْ َك َال ُم َوا ْذلَْد ُ
2
ول المربُّ َعمز
عز
الرب
وقال
ُزلَ مم ٍد...احلديث.
وجل يف احلديث القدسي  :يَ ُق ُ
ّ
ّ
ّ
ِِ
ِ
ِ
ٌن،
َو َج ملَ :م ْن َشغَلَوُ الْ ُق ْرآ ُن َع ْن ذ ْك ِري َوَم ْسأَلَِيت أ َْعطَْيتُوُ أَفْ َ
ض َل َما أ ُْعطي ال مسائل َ
ِ ِ
ض ِل اهللِ َعلَى َخ ْل ِق ِو 3.واعلم أ ّن علم
ىسائِِر ال َك َالِم َك َف ْ
َوفَ ْ
ض ُل َك َالم الله َعلَ َ
ادلهمة يف فهم اللغة العربية  .ويف رأي مصطفى
النحو ىو علم من العلوم ّ
يتوصل هبا إىل عصمة اللسان والقلم
الغالييين :العلوم العربية ىي العلوم اليت ّ
اسم النحو)
عن اخلطأ ،وىي ثالثة عشر ً
علما :الصرف واإلعراب (وجيمعهما ُ
وقرض الشعر واإلنشاء
والرسم وادلعاين والبيان والبديع والعروض والقوايف
ُ
4
واخلطابة وتاريخ األدب ومنت اللغة.

 1مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية ،ص ٕٓٔ.
2

ابن ماجة ،سنن ابن ماجة ،ص ٔٛ

 3الرتمذي ،ص ٗٔٛ
4مصطفى الغالييين ،ادلرجع السابق.٘ ،
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اللمحة عن سورة الحجرات
ٌن فيها تعلّق أو تددب بٌن ادلؤمنٌن ورّهبم
سورة احلجرات ىي سورة تُبَ م ُ
عموما .وبعض العلماء
ورسولو ،بٌن ادلؤمنٌن وأصحاهبم ،بٌن ادلؤمنٌن والناس ً
ٌن احلجرات /احلدود للؤمنٌن
يقول  :ولذلك يقال سورة احلجرات ،أل ّن فيها تُبَ م ُ

 .وبعض العلماء يقول  :سورة احلجرات ىي سورة التددب بٌن ادلؤمنٌن ورّهبم
ورسولو وادلؤمنٌن و ِ
مجيعا والتدلف وادلواساة وادلؤاخاة والتعاون.
الناس ً
التحليل عن النكرة والمعرفة في سورة الحجرات

التحليل عن النكرة وادلعرفة يف
ٌن
يف ىذا الباب يريد الباحث أن يُبَ ِّ َ
َ
القراء خالص ًة عن النكرة وادلعرفة والفرق بٌن
سورة احلجرات .وأىدافو ّ
ليتبٌن ّ
حّت يعلموا ما يريد اهلل يف سورة احلجرات من عند النكرة
النكرة وادلعرفةّ ،
يدل
وادلعرفة
األول أ ّن النكرة ىي اسم ّ
ً
خصوصا للمؤمنٌن.كما ّبٌن الباحث يف ّ

معٌن .ولذلك يف ىذا
معٌن ،وادلعرفة ىي اسم ّ
يدل على شيء ّ
على شيء غًن ّ
ٌن تفصيلةً التحليل عن النكرة وادلعرفة يف سورة
الباب يريد الباحث أن يُبَ ِّ َ
احلجرات .وخًن الناس من يتعلّم القرآن وعلّمو ،فقد قال النيب صلى اهلل عليو
وسلّم َخْي ُرُك ْم َم ْن تَ َعلم َم ال ُق ْرآ َن َو َعلم َموُ 5.عسى اهلل أن يعطي لنا منفعة ومباركة
خصوصا لِْل ُمؤمنٌن.
يف ىذا التبيٌن حّت نعلم ما يريد اهلل يف سورة احلجرات
ً

5البخاري ،صحيح البخاري ،ص ٕٜٔ

التدريس :اجمللد اخلامس -العدد األول -يونيو ] 46 [ ٕٓٔٚ

أحمد رفاعي وعبد الصبور ،النكرة والمعرفة في سورة الحجرات

أنواع النكرة والمعرفة في سورة الحجرات
أ .أنواع النكرة في سورة الحجرات

نبحث يف ىذا الفصل عن أنواع النكرة يف سورة احلجرات وىي مدنيّة .

وآياهتا مثانية عشر .و ّأما ما يتعلّق بالنكرة من أنواعها يف سورة احلجرات وىي
كما يلي:

مِ
ِ
ِِ
ِ
يع
ِّموا بَ ْ َ
ٌن يَ َد ِي اهلل َوَر ُسولو َواتم ُقوا اهللَ إِ من اهللَ ََس ٌ
ين َآمنُوا َال تُ َقد ُ
 )1يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
يم (آية ٔ)
َعل ٌ
ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو
ٌ o
َسيع  :اسم نكرة وىو مرفوع وعالمة رفعو ّ
خرب
ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو
عليم  :اسم نكرة وىو مرفوع وعالمة رفعو ّ
ٌ o
خرب ثان
مِ
ِ
ص ْوت النِ ِّ
ين َآمنُوا َال تَ ْرفَعُوا أ ْ
ميب َوَال ََْت َه ُروا لَوُ
َص َواتَ ُك ْم فَ ْو َق َ
 )2يَا أَيُّ َها الذ َ
بِالْ َقوِل َكجه ِر ب ع ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ط أ َْع َمالُ ُك ْم َوأَنْتُ ْم َال تَ ْشعُ ُرو َن (آية
ض أَ ْن َْحتبَ َ
ْ َ ْ َْ

ٕ)
بعض من كلمة لِ ٍ
لبعض ٍ :
ٍ
جره
o
بعض اسم نكرة وىو رلرور وعالمة ّ
جر
كسرة ظاىرة يف آخره ألنّو سبق عليو حرف ّ
اهلل أُولَئِ م ِ
ول ِ
 )3إِ من الم ِذين ي غُضُّو َن أَصواتَهم ِعْن َد رس ِ
َ
ين ْامتَ َح َن اهللُ
َ َ
َُ
َْ ُ ْ
ك الذ َ
قُلُوب هم لِلتم ْقوى َذلم م ْغ ِفرةٌ وأ ِ
يم (آية ٖ)
َ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ْ
َجٌر َعظ ٌ
ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو
 oمغفرةٌ  :اسم نكرة وىو مرفوع وعالمة رفعو ّ
مؤخر
مبتدأ ّ
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ضمة
أجر اسم نكرة وىو مرفوع وعالمة رفعو ّ
أجر من كلمة و ٌ
أجر ٌ :
oو ٌ
مؤخر ثان
ظاىرة يف آخره ألنّو مبتدأ ّ
ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو
عظيم  :اسم نكرة وىو مرفوع وعالمة رفعو ّ
ٌ o
صفةٌ
 )4ولَو أَنمهم صب روا ح مّت ََتْرج إِلَي ِهم لَ َكا َن خي را َذلم واهلل َغ ُف ِ
يم (آية ٘)
َ ْ ً ُْ َ ُ ٌ
ورَرح ٌ
َ ْ ُ ْ ََ ُ َ ُ َ ْ ْ
خًنا  :اسم نكرة وىو منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة يف آخره ألنّو
ً o
خرب كان
ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو
ٌ o
غفور  :اسم نكرة وىو مرفوع وعالمة رفعو ّ

خرب ادلبتدأ
ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو
رحيم  :اسم نكرة وىو مرفوع وعالمة رفعو ّ
ٌ o
خرب ادلبتدأ
مِ
ِ
اسق بِنَبٍإ فَتَب يم نُوا أَ ْن تُ ِ
ِ
صيبُوا قَ ْوًم ِاِبَ َهالٍَة
ين َآمنُوا إ ْن َجاءَ ُك ْم فَ ٌ َ َ
 )5يَا أَيُّ َها الذ َ
ِِ
ٌن (آية )ٙ
صبِ ُحوا َعلَى َما فَ َع ْلتُ ْم نَادم َ
فَتُ ْ
ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو
ٌ o
فاسق  :اسم نكرة وىو مرفوع وعالمة رفعو ّ
فاعل من فعل جاءَكم
ٍ
ٍ ٍ
جره كسرة ظاىرة
 oبنبإ  :نبإ من كلمة بنبإ اسم نكرة وىو رلرور وعالمة ّ
جر
يف آخره ألنّو سبق عليو حرف ّ
قوما  :اسم نكرة وىو منصوب ألنّو مفعول بو
ً o
ِبهالة اسم نكرة وىو رلرور ِ
ٍ
ٍ
ٍ
حبرف جر
جهالة من كلمة
ِبهالة :
o

 oنادمٌن  :اسم نكرة وىو منصوب وعالمة نصبو ياء ألنّو مجع مذكر
صبِ ُحوا"
سامل وىو ً
أيضا خرب من فعل "تُ ْ
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اهلل لَو ي ِطيع ُكم ِيف َكثِ ًٍن ِمن ْاألَم ِر لَعنِت ِ
 )6و ْاعلَموا أَ من فِي ُكم رس َ ِ
ُّم َولَك من اهللَ
ْ َُ
َ ْ َ ْ
ول ْ ُ ُ ْ
َ ُ
اإلميَا َن وزيمنَو ِيف قُلُوبِ ُكم وَكمره إِلَي ُكم الْ ُك ْفر والْ ُفس َ ِ
صيَا َن
وق َوالْع ْ
ب إِلَْي ُك ُم ِْ َ َ ُ
َحبم َ
َْ َ ْ ُ ََ ُ
ك ُى ُم المر ِاش ُدو َن (آية )ٚ
أُولَئِ َ
ٍ
جر
 oكثًن  :اسم نكرة وىو رلرور حبرف ّ
اهلل ونِعم ًة واهلل علِ ِ
 )7فَ ْ ِ ِ
يم (آية )ٛ
ض ًال م َن َ ْ َ َ ُ َ ٌ
يم َحك ٌ
فضال  :اسم نكرة وىو منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة يف آخره
ً o
 oونعمةً  :نعم ًة من كلمة َونِعمةً اسم نكرة وىو منصوب
عليم  :اسم نكرة وىو مرفوع ألنّو خرب
ٌ o
حكيم  :اسم نكرة وىو مرفوع ألنّو خرب ثان
o
ٌ
ان ِمن الْمؤِمنٌِن اقْ تت لُوا فَأ ِ
اُهَا َعلَى
ت إِ ْح َد ُ
َ )8وإِ ْن طَائَِفتَ ِ َ ُ ْ َ ََ
َصل ُحوا بَْي نَ ُه َما فَِإ ْن بَغَ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َصلِ ُحوا
ُخَرى فَ َقاتلُوا المِيت تَْبغي َح مّت تَفيءَ إِ َىل أ َْم ِر اهلل فَِإ ْن فَاءَ ْ
ْاأل ْ
ت فَأ ْ
ِِ
ٌن (آية )ٜ
بَْي نَ ُه َما بِالْ َع ْد ِل َوأَقْ ِسطُوا إِ من اهللَ ُُِي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
ِ
مثىن
 oطائفتان  :اسم نكرة وىو مرفوع وعالمة رفعو ألف ألنّو مبتدأ وىو ّ
 )9إِمَّنَا الْمؤِمنو َن إِخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم َواتم ُقوا اهللَ لَ َعلم ُك ْم تُ ْر ََحُو َن (آية
َصل ُحوا بَ ْ َ
ُْ ُ َْ ْ
ٌن أ َ
ٓٔ)
ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو
 oإخوةٌ  :اسم نكرة وىو مرفوع وعالمة رفعو ّ
خرب ادلبتدأ
مِ
ين َآمنُوا َال يَ ْس َخ ْر قَ ْوٌم ِم ْن قَ ْوٍم َع َسى أَ ْن يَ ُكونُوا َخْي ًرا ِمْن ُه ْم
 )11يَا أَيُّ َها الذ َ
َوَال نِ َساءٌ ِم ْن نِ َس ٍاء َع َسى أَ ْن يَ ُك من َخْي ًرا ِمْن ُه من َوَال تَ ْل ِم ُزوا أَنْ ُف َس ُك ْم َوَال
اب بِْئ ِ
وق ب ع َد ِْ ِ
تَنَاب زوا بِ ْاألَلْ َق ِ
ك
ب فَأُولَئِ َ
س اال ْس ُم الْ ُف ُس ُ َ ْ
َُ
اإلميَان َوَم ْن َملْ يَتُ ْ
َ
ُى ُم الظمالِ ُمو َن (آية ٔٔ)
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o
o
o
o
o

فاعل
ٌ
قوم  :اسم نكرة وىو مرفوع وعالمة رفعو ّ
ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو ٌ
ِ ٍ
ٍ
ٍ
جره كسرة
من قوم  :قوم من كلمة م ْن قوم اسم نكرة وىو رلرور وعالم ّ
جر
ظاىرة يف آخره ألنّو سبق عليو حرف ّ
خًنا  :اسم نكرة وىو منصوب وعالمة نصبو فتحةٌ ظاىرة يف آخره ألنّو خرب
ً
من فعل " يكونوا"
َوال نساءٌ  :نساءٌ من كلمة وال نساءٌ اسم نكرة وىو مرفوع وعالمة رفعو
فاعل
ّ
ضمة ظاىرة يف آخره ألنّو ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
جره
من نساء  :نساء من كلمة من نساء اسم نكرة وىو رلرور وعالمة ّ
جر
كسرة ظاىرة يف آخره ألنّو سبق عليو حرف ّ

خًنا  :اسم نكرة وىو منصوب وعالمة نصبو فتحةٌ ظاىرة يف آخره ألنّو
ً o
يكن"
خرب من فعل " ّ

ب .أنواع المعرفة في سورة الحجرات

نبحث يف ىذا الفصل عن أنواع ادلعرفة يف سورة احلجرات وىي مدنيّة .
وآياهتا مثانية عشر  .و ّأما ما يتعلّق بادلعرفة من أنواعها يف سورة احلجرات وىي
كما يلي:
 )1الضمير

مِ
ِِ
ِ
ِ
ِّموا بَ ْ َ
ٌن يَ َد ِي اهلل َوَر ُسولو َواتم ُقوا اهللَ إ من اهللَ
ين َآمنُوا َال تُ َقد ُ
ٔ) يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ ِ
يم
ََسيعٌ َعل ٌ
 oآمنوا  :الواو يف كلمة "آمنوا" ضمًن متصل يف زلل رفع فاعل واأللف
فارقة
 oتقدموا  :الواو يف كلمة "تقدموا" ضمًن متصل يف زلل رفع فاعل
واأللف فارقة
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جر
 oرسولو  :اذلاء يف كلمة "رسولو" ضمًن ادلفرد متصل يف زلل ّ
باإلضافة
 oواتقوا  :الواو يف كلمة "واتقوا" ضمًن اجلمع متصل يف زلل رفع فاعل
واأللف فارقة
مِ
ِ
ص ْوت النِ ِّ
ين َآمنُوا َال تَ ْرفَعُوا أ ْ
ميب َوَال ََْت َه ُروا لَوُ
َص َواتَ ُك ْم فَ ْو َق َ
ٕ) يَا أَيُّ َها الذ َ
بِالْ َقوِل َكجه ِر ب ع ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ض أَ ْن َْحتبَ َط أ َْع َمالُ ُك ْم َوأَنْتُ ْم َال تَ ْشعُ ُرو َن
ْ َ ْ َْ
 oآمنوا  :الواو يف كلمة "آمنوا" ضمًن متصل يف زلل رفع فاعل واأللف
فارقة
 oترفعوا  :الواو يف كلمة "ترفعوا" ضمًن اجلمع متصل يف زلل رفع فاعل
واأللف فارقة
 oأصواتكم  :الكاف يف كلمة "أصواتكم" ضمًن متصل – ضمًن
ادلخاطبٌن – مبين على الضم يف زلل جر باإلضافة ،وادليم عالمة مجع
الذكور

َ oتهروا  :الواو يف كلمة "َتهروا" ضمًن اجلمع متصل يف زلل رفع فاعل
واأللف فارقة
جر
 oلو  :اذلاء يف كلمة "لو" ضمًن ادلفرد متصل مبين على الضم يف زلل ّ
جر
حبرف ّ

 oبعضكم  :الكاف يف كلمة "بعضكم" ضمًن متصل – ضمًن ادلخاطبٌن –
مبين على الضم يف زلل جر باإلضافة ،وادليم عالمة مجع الذكور
 oأعمالكم  :الكاف يف كلمة "أعمالكم" ضمًن متصل – ضمًن ادلخاطبٌن
– مبين على الضم يف زلل جر باإلضافة ،وادليم عالمة مجع الذكور
 oأنتم  :ضمًن رفع منفصل يف زلل رفع مبتدأ
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 oتشعرون  :الواو يف كلمة "تشعرون" ضمًن متصل يف زلل رفع فاعل

ول اهللِ أُولَئِ م ِ
ٖ) إِ من الم ِذين ي غُضُّو َن أَصواتَهم ِعْن َد رس ِ
ين ْامتَ َح َن اهللُ قُلُوبَ ُه ْم
َ
ََ
َُ
َْ ُ ْ
ك الذ َ
ِ
ِ
ِ
يم
للتم ْق َوى َذلُ ْم َم ْغفَرةٌ َوأ ْ
َجٌر َعظ ٌ
o
o
o
o

يغضون  :الواو يف كلمة "يغضون" ضمًن متصل يف زلل رفع فاعل
أصواهتم  :ىم يف كلمة "أصواهتم" ضمًن الغائبٌن يف زلل جر باإلضافة
جر باإلضافة
قلوهبم  :ىم يف كلمة "قلوهبم" ضمًن الغائبٌن يف زلل ّ
ذلم  :ىم يف كلمة "ذلم" ضمًن الغائبٌن يف زلل جر حبرف جر

ٗ) إِ من الم ِذين ي نادون ِ ِ
احلجر ِ
ات أَ ْكثَ ُرُى ْم َال يَ ْع ِقلُو َن
َ َُ ُ َ َ
ك م ْن َوَراء ُْ ُ َ
زلل رفع فاعل
ادو َن  :الواو يف كلمة "يُنَ ُ
 oيُنَ ُ
ادو َن"ضمًن متصل يف ّ
َ oك  :ضمًن ادلخاطب يف زلل نصب مفعول بو
 oىم  :ضمًن الغائبٌن يف زلل جر باإلضافة

 oيعقلون  :الواو يف كلمة "يعقلون"ضمًن متصل يف زلل رفع فاعل
٘) ولَو أَنمهم صب روا ح مّت ََتْرج إِلَي ِهم لَ َكا َن خي را َذلم واهلل َغ ُف ِ
يم
َ ْ ً ُْ َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
َ ْ ُ ْ ََ ُ َ ُ َ ْ ْ
o
o
o
o
o
o

أهنم  :ىم يف كلمة "أهنم" ضمًن الغائبٌن يف زلل نصب اسم إن
صربوا  :الواو يف كلمة "صربوا" ضمًن متصل يف زلل رفع فاعل وااللف فارقة
أنت
َترج  :الفاعل يف كلمة "َترج" ضمًن مسترت فيو وجوبا تقديره َ
جر بإىل
إليهم  :ىم يف كلمة "إليهم" ضمًن الغائبٌن يف زلل ّ
لكان  :اسم كان ضمًن مسترت جوازا تقديره ىو
جر
جر حبرف ّ
َذلم  :ىم يف كلمة " َذلم" ضمًن الغائبٌن يف زلل ّ
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 )2العلم
ما وجد الباحث اسم العلم يف سورة احلجرات إال لفظ "اهلل" ىو
لفظ اجلاللة .يف اللغة ىو من اسم العلم ولكن ىو من االستثناء ألنّو ىو
اخلالق .ومجلة لفظلفظ اهلل يف سورة احلجرات ( )ٕٚسبعة وعشرون
 )3اسم اإلشارة
ول اهللِ أُولَئِ م ِ
( )1الم ِذين ي غُضُّو َن أَصواتَهم ِعْن َد رس ِ
ين ْامتَ َح َن اهللُ قُلُوبَ ُه ْم
َ
َ َ
َُ
َْ ُ ْ
ك الذ َ
ِ
ِ
ِ
يم (آية ٖ)
للتم ْق َوى َذلُ ْم َم ْغفَرةٌ َوأ ْ
َجٌر َعظ ٌ
زلل
أ -أولئك  :أوالء من كلمة "أولئك" اسم إشارة مبين على الكسر يف ّ
رفع مبتدأ
اهلل لَو ي ِطيع ُكم ِيف َكثِ ًٍن ِمن ْاألَم ِر لَعنِت ِ
( )2و ْاعلَموا أَ من فِي ُكم رس َ ِ
ُّم َولَك من اهللَ
ْ َُ
َ ْ َ ْ
ول ْ ُ ُ ْ
َ ُ
ب إِلَْي ُكم ِْ
وق
اإلميَا َن َوَزيمنَوُ ِيف قُلُوبِ ُك ْم َوَكمرَه إِلَْي ُك ُم الْ ُك ْفَر َوالْ ُف ُس َ
َحبم َ
ُ
ِ
ك ُى ُم المر ِاش ُدو َن (آية )ٚ
صيَا َن أُولَئِ َ
َوالْع ْ
ب -أولئك  :أوالء من كلمة "أولئك" اسم إشارة مبين على الكسر يف
زلل رفع مبتدأ
ّ

 )4االسم الموصول
مِ
ِ
ِِ
ِ
يع
ِّموا بَ ْ َ
ٌن يَ َد ِي اهلل َوَر ُسولو َواتم ُقوا اهللَ إِ من اهللَ ََس ٌ
ين َآمنُوا َال تُ َقد ُ
( )1يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
يم (آية ٔ)
َعل ٌ
زلل رفع ألنّو بدل من "أي"
أ -الذين  :اسم موصول مبين على الفتح يف ّ
مِ
ِ
ص ْوت النِ ِّ
ين َآمنُوا َال تَ ْرفَعُوا أ ْ
ميب َوَال ََْت َه ُروا لَوُ
َص َواتَ ُك ْم فَ ْو َق َ
( )2يَا أَيُّ َها الذ َ
بِالْ َقوِل َكجه ِر ب ع ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ط أ َْع َمالُ ُك ْم َوأَنْتُ ْم َال تَ ْشعُ ُرو َن (آية
ض أَ ْن َْحتبَ َ
ْ َ ْ َْ
ٕ)
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زلل رفع ألنّو بدل من "أي"
أ -الذين  :اسم موصول مبين على الفتح يف ّ
ول اهللِ أُولَئِ م ِ
( )3إِ من الم ِذين ي غُضُّو َن أَصواتَهم ِعْن َد رس ِ
َ
ين ْامتَ َح َن اهللُ
َ َ
َُ
َْ ُ ْ
ك الذ َ
ِ
ِ
ِ
يم (آية ٖ)
قُلُوبَ ُه ْم للتم ْق َوى َذلُ ْم َم ْغفَرةٌ َوأ ْ
َجٌر َعظ ٌ
زلل نصب ألنو اسم إ ّن
أ -الذين  :اسم موصول مبين على الفتح يف ّ
زلل رفع ألنو خرب ِم ْن أولئك
ب -الذين  :اسم موصول مبين على الفتح يف ّ
( )4إِ من الم ِذين ي نادون ِ ِ
احلجر ِ
ات أَ ْكثَ ُرُى ْم َال يَ ْع ِقلُو َن (ٗ)
َ َُ ُ َ َ
ك م ْن َوَراء ُْ ُ َ
زلل نصب ألنو اسم إ ّن
أ -الذين  :اسم موصول مبين على الفتح يف ّ
مِ
ِ
اسق بِنَبٍإ فَتَب يم نُوا أَ ْن تُ ِ
ِ
صيبُوا قَ ْوًما ِِبَ َهالٍَة
ين َآمنُوا إ ْن َجاءَ ُك ْم فَ ٌ َ َ
( )5يَا أَيُّ َها الذ َ
ِِ
ٌن (آية )ٙ
صبِ ُحوا َعلَى َما فَ َع ْلتُ ْم نَادم َ
فَتُ ْ
زلل رفع ألنو بدل من "أي"
أ -الذين  :اسم موصول مبين على الفتح يف ّ
جر
جر حبرف ّ
زلل ّ
ب -ما  :اسم موصول مبين على السكون يف ّ
 )5االسم المقترن ِ
ب (ال)
( )1يا أَيُّها الم ِذين آمنُوا َال تَرفَعوا أَصواتَ ُكم فَو َق ِ
ص ْوت النِ ِّ
ميب َوَال ََْت َه ُروا لَوُ
ْ ُ َْ ْ ْ َ
َ َ
َ َ
بِالْ َقوِل َكجه ِر ب ع ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ض أَ ْن َْحتبَ َط أ َْع َمالُ ُك ْم َوأَنْتُ ْم َال تَ ْشعُ ُرو َن (آية
ْ َ ْ َْ
ٕ)
النيب  :االسم ادلقرتن ِب (ال) رلرور ألنّو مضاف إليو
أّ -
ب -بالقول  :القول من كلمة "بالقول" االسم ادلقرتن ِ
ب (ال) رلرور ألنّو
جر
يدخل عليو حرف ّ
ول اهللِ أُولَئِ م ِ
( )2إِ من الم ِذين ي غُضُّو َن أَصواتَهم ِعْن َد رس ِ
َ
ين ْامتَ َح َن اهللُ
َ َ
َُ
َْ ُ ْ
ك الذ َ
ِ
ِ
ِ
يم (آية ٖ)
قُلُوبَ ُه ْم للتم ْق َوى َذلُ ْم َم ْغفَرةٌ َوأ ْ
َجٌر َعظ ٌ
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أ -للتقوى  :التقوى من كلمة "لِلتقوى" االسم ادلقرتن ِب (ال) رلرور بالكسرة
جر
ادلق ّدرة على األلف للتّعذر ألنّو يدخل عليو حرف ّ
( )3إِ من الم ِذين ي نادون ِ ِ
احلجر ِ
ات أَ ْكثَ ُرُى ْم َال يَ ْع ِقلُو َن (آية ٗ)
َ َُ ُ َ َ
ك م ْن َوَراء ُْ ُ َ
أ -احلجر ِ
ات  :االسم ادلقرتن ِب (ال) رلرور بالكسرة ألنّو مضاف إليو
ول اهللِ لَوي ِطيع ُكم ِيف َكثِ ًٍن ِمن ْاألَم ِرلَعنِت ِ
(َ )4و ْاعلَ ُموا أَ من فِي ُك ْم َر ُس َ
ُّم َولَك من اهللَ
َ ْ َ ْ
ُْ ُ ْ
ب إِلَْي ُكم ِْ
وق
اإلميَا َن َوَزيمنَوُ ِيف قُلُوبِ ُك ْم َوَكمرَه إِلَْي ُك ُم الْ ُك ْفَر َوالْ ُف ُس َ
َحبم َ
ُ
ِ
ك ُى ُم المر ِاش ُدو َن (آية )ٚ
صيَا َن أُولَئِ َ
َوالْع ْ

ِ
ِ
جر
مبين على الكسرة ألنّو يدخل عليو حرف ّ
أ -األمر  :االسم ادلقرتن ب (ال) ّ
ِ
مبين على الفتحة ألنّو مفعول بو
ب -اإلميا َن  :االسم ادلقرتن ب (ال) ّ
ِ
مبين على الفتحة ألنّو مفعول بو
جَ -
الكفر  :االسم ادلقرتن ب (ال) ّ
ِ
مبين على الفتحة ألنّو مفعول بو
د-
َ
الفسوق  :االسم ادلقرتن ب (ال) ّ
ِ
مبين على الفتحة ألنّو مفعول بو
ى  -العصيا َن  :االسم ادلقرتن ب (ال) ّ
و -الراشدون  :االسم ادلقرتن ِ
ب (ال) مرفوع بالواو ألنّو مجع مذكر سامل

ان ِمن الْمؤِمنٌِن اقْ تت لُوا فَأ ِ
اُهَا
ت إِ ْح َد ُ
(َ )5وإِ ْن طَائَِفتَ ِ َ ُ ْ َ ََ
َصل ُحوا بَْي نَ ُه َما فَِإ ْن بَغَ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
ُخَرى فَ َقاتلُوا المِيت تَْبغي َح مّت تَفيءَ إِ َىل أ َْم ِر اهلل فَِإ ْن فَاءَ ْ
َعلَى ْاأل ْ
ِِ
ٌن (آية )ٜ
َصلِ ُحوا بَْي نَ ُه َما بِالْ َع ْد ِل َوأَقْ ِسطُوا إِ من اهللَ ُُِي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
فَأ ْ
أ -ادلؤمنٌن  :االسم ادلقرتن ِب (ال) رلرور بالياء ألنّو مجع مذكر سامل يف
جر
زلل ّ
ّ
ب -األخرى  :االسم ادلقرتن ِ
ب (ال) رلرور بالكسرة ادلق ّدرة على األلف
جر
للتّعذر ألنّو يدخل عليو حرف ّ
جِ -
العدل  :االسم ادلقرتن ِ
ب (ال) رلرور بالكسرة ألنّو يدخل عليو حرف
جر
ّ

[  ] 55التدريس :اجمللد اخلامس -العدد األول -يونيو ٕٓٔٚ

أحمد رفاعي وعبد الصبور ،النكرة والمعرفة في سورة الحجرات

د -ادلقسطٌن  :االسم ادلقرتن ِ
ب (ال) منصوب بالياء ألنّو مجع مذكر سامل

زلل نصب
يف ّ
( )6إِمَّنَا الْمؤِمنو َن إِخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم َواتم ُقوا اهللَ لَ َعلم ُك ْم تُ ْر ََحُو َن (آية
َصل ُحوا بَ ْ َ
ُْ ُ َْ ْ
ٌن أ َ
ٓٔ)
أ -ادلؤمنون  :االسم ادلقرتن ِ
ب (ال) مرفوع بالواو ألنّو مجع مذكر سامل يف
زلل رفع
ّ
ٍ
مِ
ين َآمنُوا َال يَ ْس َخ ْر قَ ْوٌم ِم ْن قَ ْوم َع َسى أَ ْن يَ ُكونُوا َخْي ًرا ِمْن ُه ْم
( )7يَا أَيُّ َها الذ َ
َوَال نِ َساءٌ ِم ْن نِ َس ٍاء َع َسى أَ ْن يَ ُك من َخْي ًرا ِمْن ُه من َوَال تَ ْل ِم ُزوا أَنْ ُف َس ُك ْم َوَال
اب بِْئ ِ
وق ب ع َد ِْ ِ
تَنَاب زوا بِ ْاألَلْ َق ِ
ك
ب فَأُولَئِ َ
س اال َْسُالْ ُف ُس ُ َ ْ
َُ
اإلميَان َوَم ْن َملْ يَتُ ْ
َ
ُى ُم الظمالِ ُمو َن (آية ٔٔ)
ِ
األلقاب  :االسم ادلقرتن ِب (ال) رلرور بالكسرة
أ-
بالضمة
االسم  :االسم ادلقرتن ِب (ال) مرفوع
ّ
بُ -
الفسوق  :االسم ادلقرتن ِ
بالضمة
ب (ال) مرفوع
ج-
ُ
ّ
ِ
اإلميان  :االسم ادلقرتن ِب (ال) رلرور بالكسرة
ى-
و -الظادلون  :االسم ادلقرتن ِ
ب (ال) مرفوع بالواو ألنّو مجع مذكر سامل
( )8يا أَيُّها الم ِذين آمنُوا ِ ِ ِ
ض الظم ِّن إِ ْْثٌ َوَال
َ َ ْ
اجتَنبُوا َكث ًًنا م َن الظم ِّن إِ من بَ ْع َ
َ َ
ب أَح ُد ُكم أَ ْن يأْ ُكل َحلم أ ِ
ِ
َخ ِيو
ض ُك ْم بَ ْع ً
ب بَ ْع ُ
ََتَ مس ُسوا َوَال يَ ْغتَ ْ
ضا أ َُُي ُّ َ ْ َ َ ْ َ
ميتًا فَ َك ِرىتُموه واتم ُقوا اهلل إِ من اهلل تَ مو ِ
يم (آية ٕٔ)
َ ٌ
َْ
َ
اب َرح ٌ
ْ ُ َُ
ِ
جر
أِّ -
الظن  :االسم ادلقرتن ب (ال) رلرور بالكسرة أل ّهنيدخل عليو حرف ّ
الظن  :االسم ادلقرتن ِب (ال) رلرور بالكسرة ألنّو مضاف إليو
بِّ -
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ماس إِنما َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعوبًا َوقَبَائِ َل
( )9يَا أَيُّ َها الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم َخبًِنٌ (آية ٖٔ)
لتَ َع َارفُوا إ من أَ ْكَرَم ُك ْم عْن َد اهلل أَتْ َقا ُك ْم إ من اهللَ َعل ٌ
بالضمة
الناس  :االسم ادلقرتن ِب (ال) مرفوع
أ-
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا َولَ مما يَ ْد ُخ ِل
اب َآمنما قُ ْل َملْ تُ ْؤمنُوا َولَك ْن قُولُوا أ ْ
( )11قَالَت ْاأل َْعَر ُ
ِْ
اإلميَا ُن ِيف قُلُوبِ ُك ْم َوإِ ْن تُ ِطيعُوا اهللَ َوَر ُسولَوُ َال يَلِْت ُك ْم ِم ْن أ َْع َمالِ ُك ْم َشْيئًا
إِ من اهلل َغ ُف ِ
يم (آية ٗٔ)
َ ٌ
ور َرح ٌ
بالضمة
اب  :االسم ادلقرتن ِب (ال) مرفوع
أ -األعر ُ
ّ
بالضمة
ب -اإلميا ُن  :االسم ادلقرتن ِب (ال) مرفوع
ّ
ِ مِ
ِِ
ِ
ِم
اى ُدوا بِأ َْم َواذلِِ ْم
ين َآمنُوا بِاهلل َوَر ُسولو ْثُم َملْ يَ ْرتَابُوا َو َج َ
( )11إَّنَا الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
وأَنْ ُف ِس ِهم ِيف سبِ ِيل ِ
ص ِادقُو َن (آية ٘ٔ)
ك ُى ُم ال م
اهلل أُولَئِ َ
ْ َ
َ
أ -ادلؤمنون  :االسم ادلقرتن ِب (ال) مرفوع بالواو ألنّو مجع مذكر سامل
ب -الصادقون  :االسم ادلقرتن ِب (ال) مرفوع بالواو ألنّو مجع مذكر سامل
( )12قُل أَتُعلِّمو َن اهلل بِ ِدينِ ُكم واهلل ي علَم ما ِيف ال مسماو ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
ض
َ
ْ َ ُ َْ ُ َ
ََ
ْ َُ
ٍ ِ
ِ
يم (آية )ٔٙ
َواهللُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
أ -السماو ِ
ات :االسم ادلقرتن ِ
ب (ال) منصوب بالكسرة ألنّو مجع مؤنّث سامل

ِ
األرض  :االسم ادلقرتن ِب (ال) رلرور بالكسرة
ب-
َسلَ ُموا قُ ْل َال ََتُنُّوا َعلَ مي إِ ْس َال َم ُك ْم بَ ِل اهللُ َميُ ُّن َعلَْي ُك ْم
(ٖٔ) َميُنُّو َن َعلَْي َ
ك أَ ْن أ ْ
ان إِ ْن ُكْنتم ِ ِ
أَ ْن ى َدا ُكم لِ ِْْلميَ ِ
ٌن (آية )ٔٚ
صادق َ
ُْ َ
َ ْ
ِ
اإلميان  :االسم ادلقرتن ِب (ال) رلرور يالكسرة
أ-
ِ
ض واهلل ب ِ
ِ
صًنٌ ِِبَا تَ ْع َملُو َن (آية
ب ال مس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ ُ َ
(ٗٔ) إ من اهللَ يَ ْعلَ ُم َغْي َ
)ٔٛ
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أ -السماو ِ
ات  :االسم ادلقرتن ِب (ال) رلرور بالكسرة ألنّو مجع مؤنّث سامل
ِ
األرض  :االسم ادلقرتن ِب (ال) رلرور بالكسرة
ب-

 )6المضاف إلى المعرفة
مِ
ِ ِِ
ِ
ِّموا بَ ْ َ
ٌن يَ َد ِي اهلل َوَر ُسولو َواتم ُقوا اهللَ إ من اهللَ
ين َآمنُوا َال تُ َقد ُ
( )1يَا أَيُّ َها الذ َ
ََِس ِ
يم (آية ٔ)
ٌ
يع َعل ٌ
أ -بٌن يد ِي اهلل  :يَ َد ِي من كلمة "بٌن يدي اهلل" مضاف إىل ادلعرفة وىي
جره الياء نيابة عن الكسرة ألنو مثىن ،ولفظ اجلاللة
جر وعالمة ّ
زلل ّ
اهلل،يف ّ
مضاف إليو ثانيًا
ب -ورسو ِلو ِ :
رسول من كلمة "ورسولو" مضاف إىل ادلعرفة وىي ِه ضمًن
جره الكسرةُِ ،ه (ضمًن مفرد للمذكر الغائب)
جر وعالمة ّ
زلل ّ
مفرد ،يف ّ
جره الكسرةُ
مضاف إليو ثانيًا وعالمة ّ
( )2يا أَيُّها الم ِذين آمنُوا َال تَرفَعوا أَصواتَ ُكم فَو َق ِ
ص ْوت النِ ِّ
ميب َوَال ََْت َه ُروا لَوُ
ْ ُ َْ ْ ْ َ
َ َ
َ َ
بِالْ َقوِل َكجه ِر ب ع ِ
ض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ض أَ ْن َْحتبَ َط أ َْع َمالُ ُك ْم َوأَنْتُ ْم َال تَ ْشعُ ُرو َن (آية
ْ َ ْ َْ
ٕ)
ات من كلمة "أصواتكم" مفعول بو وىو مضاف إىل ادلعرفة
أ -أصواتَكم  :أصو َ
وىي ُك ْم  :ضمًن مجع للمخاطَبٌِن
ِ
ِ
ِ
النيب" مضاف إىل ادلعرفة وىي
النيب  :صوت من كلمة "صوت ِّ
ب -صوت ّ
النيب  :اسم ادلعرفة وىو اسم الذي يدخل عليو (ال)
جِ -
بعضكم ِ :
بعض من كلمة "بعضكم" مضاف إىل ادلعرفة وىي كم :
ضمًن مجع للمخاطبٌن
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ط وىو مضاف
د -أعمالُ ُك ْم ُ :
فاعل من كلمة َْحتبَ َ
أعمال من كلمة "أعمالكم" ٌ

إىل ادلعرفة وىي ُك ْم  :ضمًن مجع للمخاطبٌن
ول اهللِ أُولَئِ م ِ
( )3إِ من الم ِذين ي غُضُّو َن أَصواتَهم ِعْن َد رس ِ
َ
ين ْامتَ َح َن اهللُ
َ َ
َُ
َْ ُ ْ
ك الذ َ
ِ
ِ
ِ
يم (آية ٖ)
قُلُوبَ ُه ْم للتم ْق َوى َذلُ ْم َم ْغفَرةٌ َوأ ْ
َجٌر َعظ ٌ
ات من كلمة "أصواتكم" مفعول بو وىو مضاف إىل ادلعرفة
أ -أصواتَ ُه ْم  :أصو َ
وىي ُى ْم  :ضمًن مجع للغائبٌن
رسول من كلمة "رسول اهلل" مضاف إىل ادلعرفة وىي ِ
رسول اهللِ ِ :
بِ -
اهلل :
لفظ اجلاللة
ح َن وىو
لوب من كلمة َ
ج -قلوبَ ُه ْم  :ق َ
"قلوهبم" مفعول بو من كلمة ْامتَ َ

مضاف إىل ادلعرفة وىي ُى ْم  :ضمًن مجع للغائبٌن
ِ مِ
احلُ ُجَراتِأَ ْكثَ ُرُى ْم َال يَ ْع ِقلُو َن (آية ٗ)
ك ِم ْن َوَر ِاء ْ
ادونَ َ
ين يُنَ ُ
( )4إ من الذ َ
ات  :ور ِاء من كلمة "ور ِاء احلجر ِ
أ -ور ِاء احلجر ِ
ات" اسم رلرور ألنّو يدخل عليو
حرف جر وىو ِمن وىو مضاف إىل ادلعرفة وىي احلجر ِ
ات  :اسم ادلعرفة وىو
ْ
ّ
اسم الذي يدخل عليو (ال)
أكثر من كلمة "أكثرىم" مبتدأ وىو مضاف إىل ادلعرفة وىي
أكثرُى ْم ُ :
بُ -
ُى ْم  :ضمًن مجع للغائبٌن

ول اهللِ لَو ي ِطيع ُكم ِيف َكثِ ًٍن ِمن ْاألَم ِر لَعنِت ِ
(َ )5و ْاعلَ ُموا أَ من فِي ُك ْم َر ُس َ
ُّم َولَك من اهللَ
َ ْ َ ْ
ْ ُ ُ ْ
اإلميَا َن وَزيمنَو ِيف قُلُوبِ ُكم وَكمره إِلَي ُكم الْ ُك ْفر والْ ُفس َ ِ
صيَا َن
وق َوالْع ْ
ب إِلَْي ُك ُم ِْ َ ُ
َحبم َ
َْ َ ْ ُ َ َ ُ
ك ُى ُم المر ِاش ُدو َن (آية )ٚ
أُولَئِ َ
"رسول اهلل" اسم إ ّن وىو مضاف إىل ادلعرفة وىي
رسول من كلمة
َ
رسول اهللِ َ :
أَ -
اهلل  :لفظ اجلاللة
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ِ
جر وىو مضاف إىل
ب -قلوبِ ُك ْم  :قلوب من كلمة "قلوبِكم" اسم رلرور حبرف ّ
ادلعرفة وىي ُك ْم  :ضمًن مجع للمخاطبٌن

( )6المنادى المقصود بالنداء

ما وجد الباحث ادلنادى ادلقصود بالنداء يف سورة احلجرات .
المحل في سورة الحجرات
الفرق بين النكرة والمعرفة من جانب
ّ

ومن اإلعراب السابق عرفنا بعض الفرق بٌن النكرة وادلعرفة من جانب
احملل يف اجلملة كما يلي :
ّ

ٔ .أ ّن ادلبتدأ ال ب ّد أن يكون من ادلعرفة ألنو زلكوم عليو ،وإذا كان ادلبتدأ من
يؤخر
النكرة فال ب ّد أن ّ
ٕ .أ ّن احلال ال ب ّد أن تكون من النكرة ،و ّأما صاحب احلال ال ب ّد أن يكون
من ادلعرفة
ٖ .أ ّن النكرة تقبل التنوين وأ ّن ادلعرفة ال تقبل التنوين إالّ اسم العلم أحيانًا
يقبل التنوين
ٗ .أ ّن النكرة ال تقبل دخول األلف والالم وأ ّن ادلعرفة تقبل دخول األلف
والالم إال اسم العلم ال يقبل دخول األلف والالم

الخالصة
بعد القيام بالتحليل عن النكرة وادلعرفة يف سورة احلجرات والفرق بٌن
النكرة وادلعرفة فيمكن الباحث أن يق ّدم االستنتاج كما يلي :
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ٔ .عدد النكرة يف سورة احلجرات يبلغ ( )ٗٙستّة وأربعٌن نكرًة منتشرًة يف
ستّة عشر ( )ٔٙآية ،و ّأما عدد ادلعرفة يف سورة احلجرات فيبلغ مائتٌن
واثنٌن وثالثٌن (ٕٖٕ) منتشرة يف مثانية عشر ( )ٔٛآية
ٕ .النكرة اليت كانت يف سورة احلجرات فبعضها كلمةٌ تقبل التنوين وبعضها
كلمة مضافة إىل ادلعرفة (ولكن ىي من ادلعرفة)
ٖ .و ّأما أنواع ادلعرفة سلتلفة وتنوعت يف اجلملة يف سورة احلجرات
احملل يف اجلملة كما يلي :
ٗ .والفرق بٌن النكرة وادلعرفة من جانب ّ
أ .أ ّن ادلبتدأ ال ب ّد أن يكون من ادلعرفة ألنو زلكوم عليو ،وإذا كان
يؤخر.
ادلبتدأ من النكرة فال ب ّد أن ّ
ب .أ ّن احلال ال ب ّد أن تكون من النكرة ،و ّأما صاحب احلال ال ب ّد
أن يكون من ادلعرفة.

ج .أ ّن النكرة تقبل التنوين وأ ّن ادلعرفة ال تقبل التنوين إالّ اسم العلم
أحيانًا يقبل التنوين.
د .أ ّن النكرة ال تقبل دخول األلف والالم وأ ّن ادلعرفة تقبل دخول
األلف والالم إال اسم العلم ال يقبل دخول األلف والالم.
مراجع
القرآن الكرمي
األصبهاين ،إَساعيل بن زلمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي .احلجة يف بيان
احملجة وشرح عقيدة السنة ،الرياض :دار الراية ٜٜٜٔ ،م.
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الغالييين ،مصطفى بن زلمد سليم .جامع الدروس العربية ،القاىرة :دار ابن اذليثم،
ٕ٘ٓٓ م.
البخاري ،زلمد بن إَساعيل أبو عبداهلل .صحيح البخاري ،دار طوق النجاة،
ٕٕٗٔ ه.

ابن يزيد ،ابن ماجة أبو عبد اهلل زلمد .سنن ابن ماجة ،دار إحياء الكتب العربية،
دون السنة.
ابن الضحاك ،زلمد بن عيسى بن سورة بن موسى .سنن الرتمذي ،مصر :شركة
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ٜٔٚ٘ ،م.
أمٌن ،علي اجلارم ومصطفى .النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية ،مصر :الدار

ادلصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع ،دون السنة.
األفغاين ،سعيد بن زلمد بن أَحد .ادلوجز يف قواعد اللغة العربية ،بًنوت :دار
الفكر ٕٖٓٓ ،م.
الثعليب ،أَحد بن زلمد بن إبراىيم .الكشف والبيان عن تفسًن القرآن ،بًنوت :دار
إحياء الرتاث العريب ٕٕٓٓ ،م.
السيوطي ،عبد الرَحن بن أيب بكر جالل الدين .لباب النقول يف أسباب النزول،
بًنوت :دار الكتب العلمية ،دون السنة.
القطان ،مناع بن خليل .مباحث يف علوم القرآن ،مكتبة ادلعارف للنشر والتوزيع،
ٕٓٓٓ م.
ابن علي ،أبو احلسن علي بن أَحد بن زلمد .أسباب نزول القرآن ،الدمام :دار
اإلصالح ٜٜٕٔ ،م.
ابن كثًن ،أبو الفداء إَساعيل بن عمر .تفسًن القرآن العظيم ابن كثًن ،بًنوت :دار
الكتب العلمية ٜٜٔٛ ،م.
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أبو جعفر الطربي،زلمد بن جرير بن يزيد ين كثًن بن غالب .تفسًن الطربي جامع
البيان عن تأويل آي القرآن ،ميامة :دار ىجر للطباعة والنشر والتوزيع

واإلعالن ٕٓٓٔ ،م.
البيضاوي ،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن زلمد الشًنازي .أنوار
التنزيل وأسرار التأويل ،بًنوت :دار إحياء الرتاث العريب ٔٗٔٛ ،ه.
ادلاوردي ،أبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حبيب البصري البغدادي .تفسًن
ادلاوردي = النكت والعيون ،بًنوت :دار الكتب العلمية ،دون السنة.
أبو إسحاق ،إبراىيم بن السري بن سهل .معاين القرآن وإعرابو ،بًنوت :عامل
الكتب ٜٔٛٛ ،م.
ابن احلسٌن ،أبو عبد اهلل زلمد بن عمر بن احلسنادلل ّقب بفخر الدين الرازي.
مفاتيح الغيب = التفسًن الكبًن ،بًنوت :دار إحياء الرتاث العريب،
ٕٓٗٔ ه.
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