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  صالملخّ

  "بالغية دالليةدراسة "رفوعات في القرآن الكريم الم
  سورة آل عمران نموذجاً

  

  وصال وليد الهويمل
  

   2013جامعة مؤتة 
، ات الواردة فـي كتـاب اهللا   تعالج هذه الدراسة األساليب النّحوية للمرفوع 

لكشف عن أسرار هذه التّركيبات واألنماط، وتُبرز النّواحي البالغية الّتـي  وتحاول ا
  . ترتبط بها، وهي تأخذ من سورة آل عمران نموذجاً قرآنياً

  : وقد قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى ثالثة فصول وخاتمة
الجملة االسمية مـن ناحيـة التّركيـب،     قد اشتمل على ف ، أما الفصل األول

تقديم المبتدأ على الخبر وجوباً، وتقديم الخبر على المبتـدأ وجوبـاً،   : على فاحتوى
قديمهما أو حذفهما، وكان كّل موضـوع مـن هـذه    وحذف المبتدأ والخبر، وجواز ت

  . وأخرى داللية بالغية ، يشتمل على دراسة تركيبية الموضوعات
ـ  فقد احتوى ، أما الفصل الثّاني ة والحرفيكـان  : " ة، وهـي النّواسخ الفعلي "

إلـى   كّل موضوع من هذه الموضـوعات  وقد قسمت .وأخواتها" إن " ، و وأخواتها
ة الّتي ورد عليها النّاسخ في السورة الكريمـة،ثم قمـت  أقسام حسب النّاحية التركيبي 

" ال " بتوضيح النّواحي الداللية والبالغية في كّل من هذه المباحث، وقد أضفت إليها 
الحجازية؛ ألن هاتين وردتا في السورة الكريمة بمثالين أو " ما " لنفي الجنس، و الّتي

ال يحتوي أكثر من ثالثة أمثلة أو أربعة ،  ثالثة، فلم ُأرِد أن أضعها في فصل مستقّل
وقد كان من المفترض أن أتحدث عن أفعال المقاربة والشّروع والرجحان، غير أنّني 

  . فعاللم أجد شواهد لهذه األ
فقد تحدثت فيه عن الفاعـل ونائـب الفاعـل والتّوابـع     ،الثّالث  أما الفصل

يـه فـي السـورة    المرفوعة، حيث قسمتها أيضاً حسب نوع التّركيب الّذي تأتي عل
  . دراسة كّل تركيب من هذه التّراكيب داللياً وبالغياًالكريمة،وبعد ذلك 

  . أبرز ما توصلت إليه من نتائجوفي نهاية المطاف أتيت بخاتمة تتضمن 



 و 

 

    ABSTRACT 
Al-Marfoa't in The Holy Quran " A Synthetic Rhetorical Study "  AaL 

Imran Sura as A Model     
 

Wesal Waleed Alhweimel 

 

Mu’tah University 2013 

 

 In the current study " Al-Marfoa't in The Holy Quran " , which is a 

synthetic rhetorical study , we present within it Aal  Imarn sura as an 

applicative model , with the hope that Allah accept this humble work and 

being a source for advantage . The study addresses the syntactic methods of 

Al-Marfo'at mentioned in the holy Quran , with the attempt to explain the 

secretes of these constructions and patterns , and to highlight the rhetorical 

aspects related to them .The study takes Aal Imran sura as a model from the 

holy Quran as it is not easy to study the whole holy Quran here . The study 

is divided into three chapters and a conclusion: The first chapter includes 

explaining the construction of the nominal sentence , this chapter includes 

sections such as the need to start the sentence with the subject , delaying 

the subject within the sentence , or deleting the subject and the object , and 

each section includes a synthetic study and a rhetorical semantic one. The 

second chapter consisted of the actual and literal delete tools : kan wa 

akhwatha , Inna wa akhwatha , and each section is divided into sub-sections 

according to the Synthetic form the delete tool take within the sura .In 

addition, we explained the semantic and rhetorical aspects in each section , 

this chapter also includes La Alnafeiah " denial no " and Hijazi Ma  as they 

occurred twice or three times within the sura so there was no need to put a 

chapter for them . It was supposed to explain approaching , initiating and 

probability verbs , but there was a lack for the examples on them . The third 

chapter addressed the subject and the vice subject and the other 

subordinates , and they are divided according to the type of construction 

they take within the sura m and then each construct is studies semantically 

and rhetorically .  Finally, the study presents a conclusion regarding the 

most important findings .                 
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  :ةالمقدم

، ونعوذ باهللا من شـرور أنفسـنا  ، ونستغفره، ونستعينه، نحمده، إن الحمد هللا
  :أما بعد ، ومن يضلل فال هادي له، فال مضّل له، من يهده اهللا، ومن سيئات أعمالنا

تكمن أهمية هذه الدراسة في انّها تتّصل بدراسة األساليب النّحوية للمرفوعات     
،ومحاولة استنباط النّواحي الجمالية في اسـتعمالها مـن   هللا العزيزالواردة في كتاب ا

ن الموضوع أن يكو، قد كان من توفيق اهللاو .خالل النّواحي البالغية الّتي ترتبط بها
الّـذي ال   هي خدمة كتاب اهللا تعـالى  و ، متّصالً بأشرف غايةالّذي تخيرته لبحثي 

  .وفي ناحية من نواحي إعجازه ،وال من خلفه، يأتيه الباطل من بين يديه
آل عمران " وهي سورة ، فضالً وأكثرها، وقد اخترت سورة من أعظم سوره

فقد ثبت أنّها تحاج عن صـاحبها يـوم   ، الّتي جاء في مكانتها الكثير من الفضل  " 
إضافة إلى طول السورة الّذي  ، "وأنّها تأتي يوم القيامة كغيمة تظلّل قارئها"، القيامة

الّتي تحويها؛ وألنّها تعالج موضوعاً يمس حيـاة   الغزيرةوالمادة البالغية  ، يز بهتتم
ال  راع بين أصحاب الكتب السـماوية، أال وهو الص، النّاس في هذه العصور الحديثة

فنحن بحاجة إلى استلهام العبر والمنهج من هذه ، سيما الصراع بين اليهود والمسلمين
خاذها موضوعاً لهـذه  التعامل مع ذلك المأزق؛ لذا عزمت على اتّ السورة في كيفية

راسةالد ،م لـي  ، كتور عادل بقاعين على هذا الطرحفوافق المشرف الفاضل الدوقد
فكان لـذلك  ، راسةورسم للطريق الّذي سأسير عليه في هذه الد، وإرشاد، كّل تشجيع

تذليل العقبات الّتي كانت تعرقل و، أكبر األثر في إزالة الغموض الّذي كان يعترضني
  .هذا السير 

ال يخفى عليه ماتحتاجه هذه الدراسة  ، والباحث في مجال الدراسات القرآنية
البشر الّذي تقشعر  وذلك ألن النص الّذي يتناوله هو كالم رب، من دقّة وعناء وحذر

ممـا يجعـل   ، لعقولوتصقل به ا، وتتفتّح به البصائر، وتلين منه القلوب، له األبدان
المتعة الّتي يشعر بها عند ، ولكن مما يخفف عليه، الباحث يتأنّى في البحث والحديث

  .تذّوقه لمواطن البالغة والبيان في هذه السورة
أما المنهج المتّبع في هذه الدراسة ، فهو المنهج الوصفي التّحليلي الّذي يقـوم  

الغـرض   مبينـاً ، ليال تركيبياً بالغياًعلى تحليل المرفوعات في سورة آل عمران تح
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ة فيها، في اآلية البالغيوصوالً إلى الهدف العام الّذي سيق ، وبعض األساليب العربي
  .من أجله النص 

وذلـك ألن  ، وهذا المنهج يجعل البالغة خادمةً للمقاصد القرآنية وليس العكس
القرآني؛ لـذا ارتأيـت أن تكـون    المواد اللغوية هي األساس الّذي يتكون منه النظم 

 .     ظمالنّنظريةالدراسة تركيبية بالغية وفق 
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  الفصل األول

  الجملة االسمية
  

 الجملة االسمية 1.1

بأنّها الجملة الّتي صدرها اسم : وقد ذكر ابن هشام  ، هي جملة المبتدأ والخبر
  .1كزيد قائم 
ـ  ن تي تتكوالّ ةجملة االسميال: نوعين ة إلى غة العربيقسم الجمل في اللّتو ن م

أو الفعل ونائب الفاعل  ، من الفعل والفاعل ونتي تتكّالّ ةمبتدأ وخبر، والجملة الفعلي
علـى   ة، نموذجـاً الجملة االسمي-إن شاء اهللا  -تناولة سيراسهذا الفصل من الد و.ٍ

جـه  قوم ببيـان األو ل عمران من كتاب اهللا العزيـز، وسـي  المرفوعات في سورة آ
قسـم  يسعلى حدة، و حالة من الحاالت ة لكّلتي تأتي عليها الجملة االسمية الّركيبيالتّ

  . للجملة االسمية والبالغي البحث التركيبيتتناول  ،موضوعات الفصل إلى 

  
2.1 المبتدأ والخبر من ها كّلتي يأتي عليور الّالص:    

المبتـدأ   ة، منها ما يكـون ديأتي المبتدأ والخبر في جملتهما على صور متعد
ونماً على الخبر وجوباً، ومنها ما يكمتقد ماً على المبتدأ وجوباً، ومنها ما الخبر متقد
ـ م أحدهما على ايتقد ف أحـدهما وجوبـاً أو   يحـذ  ورآلخر جوازاً، وفي بعض الص

  .جوازاً
 ة فـي بالغية تركيبيور من ناحية هذه الصراسة من الد هذا الجزء سيتناولو

ق نتائجه على  بطَلتكون نموذجاً تُ سورة آل عمران؛ كتاب اهللا العزيز، من خالل ظّل
ـ  ذي ال يأتيه الباطل من بين يديكتاب اهللا الّسور  قسـم  الي سته وال من خلفـه، وبالتّ

من هذين ال صورة يأتي عليها كّل حسب كّل راسةالدر إذ ة، كنين في الجملة االسـمي
م الخبـر وجوبـاً   ث عن تقدتحدالمبتدأ وجوباً على الخبر، ثم تم بدأ بالحديث عن تقدت

م قـد لحـديث عـن ت  ا بتدأ جوازاً على الخبر، ومن ثمالمم تناول تقدت ثم،على المبتدأ 
                                                 

تحقيق مازن المبارك  ،مغني اللّبيب  االنصاري، ،ابومحمد عبداهللا جمال الدين ابن هشام.  1
  .367ص ،2ج،دار التراث العربي،ومحمد علي حمد اهللا
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الحديث عن حذف المبتـدأ وجوبـاً وجـوازاً،     جوازاً على المبتدأ، يتبع ذلك  الخبر
لكنا في ذوحذف الخبر وجوباً وجوازاً، واهللا ولي.  

 

  : وجوب تقديم المبتدأ 1.2.1

لة نة، أال وهي الحالة المتمثّة معية على حالة قياسيالعربي ةاالسمينتظم الجملة ت
هنـاك حـاالت    غير أنيأتي الخبر، أ، ثمتبدأ بالمبتد لهذه الجملة، إذ كل األصليبالشّ

ـ على سبيل الوجوب ال على سبيل التّ يتقدم فيها المبتدأ أتي الجملـة فـي   خيير كما ت
الوضع الطبيعي .  

جانـب  تدخل في كثير من األحيـان فـي    ر وفقاً لمعاييرخّم وتؤوالعرب تقد
ـ مجتهد دزي: جملة مثل إن البالغة، فال يمكننا القول ذي تفيـده  ، تفيد المعنى ذاته الّ

ين تي تتوارد على هاتأن يكون هناك اختالف في المعاني الّ زيد، فال بد مجتهد: جملة
  .1نالجملتي

  :خمسةوجوباً على خبره في حاالت مخصوصة، وهي  يتقدم المبتدأ 
، وليس من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدًأ أن يكون كّل: أوال 

ثمة قرينة لفظين الخبرة لبيان المبتدأ مة أو معنوي.   

  .راًلضمير المبتدأ مستت اًرافع أن يكون الخبر فعالً: اثاني
  ."ماإنّ"ــب اًأن يكون الخبر محصور: اثالث

  أن يكون خبراً لمبتدأ قد دخلته الم االبتداء، : ارابع 

  .2 دارة في الكالم من مثل أسماء االستفهام مثالًأن يكون المبتدأ له الص: اخامس

                                                 

ني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان ـ معا). م 2003(السامرائي، فاضل صالح. 1
  . 137ـ  136: ص، األردن، الطبعة الثانية

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ). م 1999(ابن عقيل، عبد اهللا بن بهاء الدين بن عبد اهللا. 2
 محمد محيي الـدين عبد الحميد، مكتبة: ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، تحقيق

  . 206: ، ص1: دار التراث، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثانية، ج
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لنُبين فيها ؛ من سورة آل عمران  للمسائل المستخرجة عرض فيما هو آت و
المرفوعات في القرآن الكريم، وسنقوم بترتيب تلـك اآليـات حسـب     دراستنا حول

  : يها المبتدأ وجوباً، وذلك كما هو آتم فتي يتقداألحوال الّ
  
  : نكيرعريف والتّتساوي المبتدأ والخبر في التّ 2.2.1

��ْ�ٌء ِ��� اَ�ْرِض َوَ� ِ��� ا     ﴿: يقول اهللا تعالىَ �ِ��ْ�َ َ !َ"َ#ْ$َ �َ �َ�ّ) 5(+&�َ*(ء  ِإن& ا
-ُ�.ِ/َ� ِإ�& ُه2َ اْ0ِ1َ$0ُ اَْ  .1﴾) 6( ُه2َ ا&ِ>ي ُ$َ:92ُرُآْ- ِ�� اَ�ْر8َ(ِم َآْ�5َ َ$4َ(ء َ� ِإَ

مائر وجوباً، والض "ذيالّ"الخبر على"هو " ميرالض م المبتدأ تقد الكريمة  ففي اآلية   
من المعارف، وبنـاء   ضاأيسه في الموصوالت، فهي الحال نف معارف، وكذلكال من

عليه فإن الجملة المكونة من المبتدأ والخبر جملة اسميكنـان فـي   ة تساوى فيها الر
 اءت على األصل، وهـو ج وهذه الجملة ،2خبر : "الذي"مبتدأ، و: "هو"عريف، فالتّ

  .3على الخبر  تقدم المبتدأ
4عظـيم م والتّفخـي يأتي للتّ المبتدأ في هذه الجملة هو ضمير شأن وكذلك فإن ، 

ة أو هم إذا أرادوا ذكر جملة من الجمل االسـمي اعلم أنّ: " لجاء في شرح المفصفقد 
الفعليمون قبلها ضميراً يكون كناية عن تلك الجملة، وتكون الجملة خبراً عن ة فقد يقد

ذلك الضمير، وتفسيراً له، ويوحألنّ؛مير دون الض هم يريدون األمر والحـديث؛ ألن 
عظـيم، وذلـك   فخـيم والتّ في مواضع التّ جملة شأن وحديث، وال يفعلون ذلك إالّ كّل

أن والحـديث،  ما هو ضمير الشّمه ظاهر، إنّهو زيد قائم، فهو ضمير لم يتقد: كقولك

                                                 

  . 6: سورة آل عمران، آية. 1
إعراب القرآن وبيانه، دار اإلرشاد للشئون ). هـ 1415( درويش، محيي الدين بن أحمد . 2

الجامعية، حمص ـ سوريا، دار اليمامة، دمشق ـ بيروت، ودار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، 
  . 455: ، ص1: ، ج ابعةالطبعة الر

  .93: ، ص1: ة، جضي على الكافيشرح الر ،رضي الدين محمد بن الحسن،االستراباذي. 3
شرح التصريح على التوضيح، دار الكتب العلمية، ). م 2000( األزهري، خالد بن عبد اهللا . 4

  . 163ـ  162: ، ص1: ، ج بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى
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ـ   وفس عائد إلـى  ـره ما بعده منالخبر، وهو زيد قائم، ولم يأت في هـذه الجملـة ب
 .1"مه ما يعود إليه ه لم يتقدلمجهول؛ ألنّمير اون الضيه الكوفيويسم... المبتدأ

نزلت في وفـد مـن    هاألنّ؛وجل عز تعظيم اهللا تفيد كيبرالجملة في هذا التّف
فكان في هذه اآلية توطئة  -الم عليه الس-نجران يجادلون في حقيقة عيسى نصارى 

وحملتـه  ، ور في األرحام ه مما يصمن حيث إنّ -المعليه الس-لبيان األمر في شأنه 
ر ذي يصـو ه وحده الّعلى أنّ لتدّل ؛ )هو(مير فابتدأت اآلية  بالض ،األنثى ووضعته

  .د بهذا الفعلوحده القادر المتفر" هو"ه ، وأنّب داخله قلّويعلم التّ؛ في األرحام 
فالغرض البالغي م المبتدأ على الخبر هو القصـر،وذلك نـاتج مـن    من تقد

 صوير على نفسـه جـلّ  قصر قدرة التّ إذ، عريففي التّوالمسند إليه  دتساوي المسن
وهـو العـالم   صـوير  أسباب ذلك التّ رفهو مسخّ ، واقعي وهو قصر حقيقي وعال،

ذي وهو وحده الّ،نه المبهمة على الخلق وإن بلغوا أعلى درجات العلموبأسراره وشؤ
ـ  ى التّيتولّ لهـذه  زة صوير بمحض إرادته ومطلق مشيئته،ويمنح الخصـائص الممي
هو"و ورة،الص "د بهذا الفعل،وحده المتفر تي نسبت إلى بهة الّالشّ وهذه إشارة إلى رد

فكيف يكون ذلك  ه غير بشر كونه وجد دون أب،لة في أنّالمتمثّ-المعليه الس- عيسى
وإن اخ –ر في األرحام المخلوق المصو2إلهاً  -صويرات ذلك التّتلفت كيفي .  

وعدم ، شد انتباه السامع" هو"غي من استعمال الضميروقد يكون الغرض البال
التّكرار في السياق، ألنّه قد يفسده  في بعض المواطن ، فقد ذكـرت اآليـات لفـظ    

واهللا : "لـه  ، وقو" اهللا ال إله إالّ هـو  :"عند قوله تعالى غير مرة الجاللة في البداية 
 السياق بالضـمير؛ ؛ لذا أتى " عليه شيءإن اهللا ال يخفى :"قوله، ثم " عزيز ذو انتقام 

لشد انتباه القارىء عند سماعه الضمير من جهة ؛ وللمراوحة في االستعمال من جهة 
  .أخرى ، فتارة يذكر لفظ الجاللة صريحاً ، وأخرى يذكر الضمير العائد إليه 

                                                 

مكتبة المتنبي ،بيروت ،دار عالم الكتابل، شرح المفص .بن يعيش يعيش علي،ابن يعيش. 1
  . 114: ، ص3: ج.مصر،القاهرة ،
الجواهر الحسان في ، )هـ875المتوفى (ابوزيد عبدالرحمن محمد بن مخلوف،الثعالبي . 2

 ،دار التراث،1طبعة ،تحقيق الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل عبدالموجود ،تفسيرالقرآن
  . 196ص،بيروت 
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فقد  زيادة التّعظيم هللا تعالى ، في هذا الموضعومن المالمح البالغية األخرى 
،  بضمير الشّأن الدال عليهـا ذُكر اسمه األعظم في البداية ، فازداد ت تلك العظَمة 

فهو الحي القيوم ، وهو منزل الكتب السماوية ، وهو الّذي ال يخفاه شيء، يتبع ذلـك  
  .كلّه القدرة الفائقة على التّصوير ، فهو تصوير عزيز محكم ، فائق القدرة والحكمة

ضع أخرى في سورة آل عمران تفيد المعنى نفسـه، ال حاجـة لنـا    وهناك موا   
  .1ابإعادته

َر0ِ�Eُ �َ )�=َ&Bْغ ُCُ��1ْBَ )�=َBَ2َ@ ِإْذ َه�َ@ْ$َ?َ=( َوَه�ْ< ََ=�(         ر ﴿:تعالى وفي موضع آخر يقول

&ُ@JَH َرLً*َ8ْ ِإJَ&H َأGَH اْ2َه&(ُب MNِ )8 (﴾2 ،أي ربالً من عنـدك ال عـن   نا أعطنا تفض
  .ا وال عمل بب منّس

 إذاباً،هنا القصر واختصاص اهللا تعالى بصفة أن يكون وهير الفصل قد أفاد ضمف    
ن الكريم إعجاز القرآ على  اآلية الكريمة بخاتمة بديعة تدّلختم سبحانه وتعالى هذه 

 ،"إن": مثل ت غير تأكيدووهي آية ح ،"اب ك أنت الوهإنّ" :وعال  فقال جّل ،وبالغته
بيان فضل اهللا تعالى على  في وذلك للمبالغةالقصر ؛  أسلوبو ،"ة الجملة االسمي" و 

ـ   تي ال تنقطع ،وأنوبيان هباته الّ ،عباده وي اهبات البشر وأعطياتهم أمامهـا ال تس
  .شيئاً

،فهـو  " أنـت "أما استعمال السياق القرآني لصيغتي الخطاب الكاف والضمير 
اللة على أنل على  لتقوية الداللة بيده سبحانه وتعالى ، وأنّه هو المتفضالهدى والض

عباده بالهداية ، و أن اإلنسان مهما بلغ من اإليمان والعلم ال يأمن تقلّبات قلبه ؛ لـذا  
حفظ إيمانهم، وأن يجنّبهم أسباب الزيغ والجهـل  حتّى أهل اإليمان يرجون اهللا تعالى 

: هداية، ال سيما أنّها كانت تفضالً منه بـدليل قولـه  والشّقاء الّتي تحولهم عن هذه ال
  ".هديتنا"

                                                 

 ).78، 75، 71، 70، 66، 7(االيات ، سورة ال عمران .  1

  .8: سورة آل عمران، آية. 2
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الجميل يجرد المؤمن نفسه من كّل حيلة أمام اهللا تعـالى   هذا التّعبير البالغيفب
،وال يزكّي نفسه عليه، فهو يطلب العون والتّثيت في أدقّ األمور وهـي المشـاعر   

  .ن عليهااإلنسانية الّتي غالباً ما يتقرر مصير اإلنسا
المأخوذة من الوهـب  " ابالوه" " ال فع" لغة على وزن واإلتيان بصيغة المبا

" ها فـي األصـل   مع أنّ -من غير قصد من الموهوب ة سماحاًوهي العطي -والهبة
لزيادة المعنى ؛ فهي ، " هوب وألن الً من غير قصد مـن  الهبة تكون سماحاً و تفض

  .1 ستسالم وإذعان هللا تعالىوفي هذا ا ،الموهوب وال عن سبب
Gِ اOَNَْأُة ِ ْ*Oَاَن َرب9 ِإ�Hَ ��9Hَ>ْرُت َ�O�/َNُ ��=ِPْBَ ���ِ )�Nَ Jَ&ًرا         ﴿: وقوله أيضاًَ)Cَ ِإْذ

 -ُ��ِ1َ�Sُ اْ*ِ&+هـذه اآليـة تفيـد القصـر      وكذلك فـإنNِ Tْ&UVَ?َ�َ)35(﴾2،  =�9 ِإJَ&H َأGَH ا
حد يعلم ه ال أوأنّ مع والعلم المطلق دون غيره،واختصاص اهللا تعالى بالس ،والحصر

نيلـذا   ؛ ال يصلح فتجاوز عنه ءفإن كان فيها شي ى هي ،حتّ،  مريم مثل علمه ة أم 
لبيـان إيمانهـا المطلـق بهـذه      ؛ة الجملةواسمي ،"إن " :دين هما بمؤكّ دت الجملةأكّ

فاتالص. مع والعلم وقصر صفتي الس "؛ عليه سبحانه وتعـالى  " ميع العليم أنت الس
دعاء لبيان أنها مختص ـ    صرف لغيره ؛به ال ي اولبيان انقطاع حبـل رجائهـا عم 

  .3 وجّل هللا عزراعة واالبتهال ؛ مبالغة في الضعداه
2َ&! 1ْBََ@ َذِYُ�َ JَوَJَXِ ُهُ- اَْ"(2Vُ�Wِنَ ﴿: وقوله تعالى      Eَ Mْ*َ�َ )82 (﴾4، من  بمعنى أن

كان من  ومؤازرته بعد ثبوت نبوته -ملّى اهللا عليه وسصلّ -بيالنّ باعتّاأعرض عن 
فهـو لقصـر   " فأولئك هم الفاسقون " بأسلوب القصر  تياناإل في حين أنالفاسقين، 

، ون عنه أمام اهللا تعالىمسؤول مهه وأنّمظَودليل على ع، العهد ب الفسق على من أخلَّ
م- باعة اتّودليل كذلك على فرضيمن الخبر  وما جاء به -مى اهللا عليه وسلّد صلّحم

  .اليقين
                                                 

1
 205ص.تفسيرالقرآنالجواهر الحسان في ، ،الثعالبي . 

  . 35: سورة آل عمران، آية. 2
دار ،صدقي محمد جميل :تحقيق.البحر المحيط ).ه1420ت(،محمد بن يوسف،ابو حيان. 3

 .114:ص،3ج.لبنان- بيروت،الفكر
  . 82: سورة آل عمران، آية. 4
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اللة على تماديهم للد فهو ال على البعد ؛الد" أولئك " استعمال اسم اإلشارة  و
ـ : ، أي  من اهللا تعـالى وبعد منزلتهم والفساد والفسق في الكفر  ك المفسـدون  فأولئ

الصون عن عهد النّادالم بي عليه الس .سم اإلشـارة فـي هـذه اآليـة     ا وكذلك فإن
" ى تولّ"  الموصوف ب" من " ليه ، وهوإالمشار إليه المسند  ننبيه على أالكريمة؛ للتّ

  .جدير بما ذكر بعد اسم االشارة ، وهو الوصف بالفسق 
أل وكيد والمبالغة ؛فهو للتّ،" هم " ا ضمير الفصل أمفسـقهم وتكـذيبهم ال    ن

فهم من أعرضوا وتولّوا بعد اإلقرار والميثاق ؛ لـذا   ، وال يعادله جرم ،يساويه فسق
  .ال بد من التّأكيد بأنّهم الفاسقون

 وقد أفاد  ء فيها ضمير الفصلجا آيات أخرى ال سبيل إلى عرضها هناوهناك 
  . 1ل في الحصر والقصرتتمثّ معاني

  
  :المبتدأ يرفع ضميراً عائداً إلىالخبر جملة فعلية فعلها  3.2.1

تانية الّالة الثّا الحأمل بأن يكـون  فتتمثّ، وجوباً على خبره  م فيها المبتدأي يتقد
فـي   يـات دأ، وهناك  آالمبت مضمراً يعود إلى ة، فعلها يرفع فاعالًالخبر جملة فعلي 

  . على هذا النّمط السياقي ، وهو تقدم المبتدأ على خبره وجوباً سورة آل عمران أتت
� َوُأْ]�Oَى   Cَْ@ َآ﴿ :يقول اهللا تعالىِ�&��Tِ اUِWَ ��ِ TُEِ)VَEُ LٌXَ�ِ )?َVَ?َ�Mِ اْْ?َXَ�ِ ��ِ Lٌ$َ\َ -ْ.ُ(َن َ

Oَ�Uْ1ًِة           َ Jَ�Mْ�Nَ ]ِOِ�:ْ=َBِ @ُ�9$َ̂ َ$�4َ(ُء ِإن& ِ��� َذِ $ُ �ُ�&��Mِ َواْ�1َ�ِ_ْ- َرْأَي اْْ��َْ̀ Nِ -ْ_ُHَْوOَ$َ ٌةOَ�ِ)َآ  ��Yُوِِ

  . 2﴾) 13( اْBْYََ:(ِر
ـ "اهللا " لفظ الجاللة  اآلية الكريمة المبتدأ هو ففي هذه ة ، وخبره الجملة الفعلي

 ضميراً مستتراً عائداً إلـى  رهذا الخبن قد تضم و، "د بنصره يؤي"  جاءت بعده تيالّ
  .للمبتدأ على الخبر ق شرط االبتداء الوجوبي، وهكذا تحق3ّأالمبتد

صل بـه  الخبر يتّ أن ة على خبرهالمبتدأ في هذه الحال مة في وجوب تقدوالعلّ
 ر رتبـة، ألن الخبر متـأخّ  م رتبةً، في حين أنالمبتدأ، والمبتدأ مقد ضمير يعود إلى

                                                 
 90:ا���  ،��رة ال ���ان. 1
  . 13: سورة آل عمران، آية. 2
  . 461: ، ص1: درويش، إعراب القرآن وبيانه، ج . 3
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لـذا كـان مـن     ر لفظاً ورتبة، أو رتبة فحسب؛متأخّ مير ال يجوز أن يعود إلىالض
  .1 دأالمبت إلى الواجب أن يعود

ـ   ي إتيان الخبرل فتتمثّ في هذه اآلية  ة احية البالغيوالنّ ة فعلهـا  جملـة فعلي
د بنصره مـن  اهللا تعالى ال يزال يؤي يفيد الحال واالستقبال، ويعني ذلك أن ضارعم

نيا، وهذيشاء في هذه الدا األمر على سبيل الدـ   ،وام المستمر ل دلّنا على ذلـك الفع
 نة وسـكينة مَأطَوفي هذه العبارات ، ين إلى يوم الد ةكونية هذه سنّ وأن ، المضارع 

اإل ةلألممن رحمة اهللا واليأس يدخلها القنوط  ؛ لئالّةسالمي.   
 ، ى مناحي الحيـاة ه يمكننا أن نسبغ هذه اآلية على شتّفإنّ، ومن ناحية أخرى 

ة فـي الحـروب والمواجهـات العسـكري     ة الباطنـة ،ال يعني تضعيف القوأييد فالتّ
بع طريقه واتّ ، قدرة ر اهللا حقّدإنسان قَ اً لكّلنوياً ومعاً ونفسييما يكون ماد،وإنّفحسب

أييد أينما حّلوفيق والتّصر والتّفهو يجد النّ ، وي المستقيمالس، دجِوحيثما و.  
 ،اتها خبراً لفئتينأيضاً في هذه اآلية، أنّها تحمل في طي ومن المالمح البالغية

لوقت نفسه  إنذار لكّل من خـرج  فهي خبر تبشيري لكّل مؤمن وتثبيتٌ لقلبه ، وفي ا
  .على حدود اهللا ، وأراد مقاومة جنوده في األرض 

صر ال النّ نذلك ألة ؛وقة والبالغة القرآنيصر غاية في الداستعمال كلمة النّو
  .2فر واالنتقاموما غير ذلك فهو الظّ لمحقّ يكون إالّ
منهـا   لتّركيبي،في سورة آل عمران على هذا النّمط ا اآليات بعض وقد ورد 

�  ﴿: قوله تعالىُ�&�Cَ(َل َرب9 َأH&! َ$ُ.2ُن ِ� cَُ�(ٌم َوَBَ @ْCَ�bَِ=َ� اِْ.OُUَ َواOَNَْأCَ OٌCِ) َ �Eِ(َل َآَ>ِJَ ا

األمـر   يفيد الحال مع االستقبال، وكذلك فعلها مضارع فإنNَ Tُ1َ"ْ$َ )40 (﴾3،  ( َ$4َ(ُء
�Gْ رَ ﴿: ذاته في قوله تعالىَ)Cَ           �ُ�&�ب9 َأH&�! َ$ُ.�2ُن ِ�� َوَ�ٌ@ َوَ�ْ- َ$ْ*َ+ْ+�ِ=� �Cَ Oٌ�4َBَ(َل َآ�َ>ِJِ ا

�ُ.�2نُ َ�َ Mُْآ �ُ، فيها كسابقتيهاوالقول  ،ُ#ْ$َ )47(﴾4�Nَ fُ( َ$4َ(ُء ِإَذا eَCَ! َأOًNْا 2Vُ$َ )*َ&Hdِ�َُل َ
حات فَيوفِّيهِم ُأجورهم واللَّه لَـا  وَأما الَّذين َآمنُوا وعملُوا الصاِل﴿ :وقوله تعالى كذلك

                                                 

   .104: ، ص2: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج. ابن عقيل . 1

 266:ص،4:نظم الدرر ج  2

  . 40: سورة آل عمران، آية. 3
  . 47: سورة آل عمران، آية. 4
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 ينالظَّاِلم بحبمعنى أنّ ،1﴾) 57(يه يحبط أعمـالهم  وأنّ ،ه ال يفعل معهم فعل المحب
اهللا  ا أتـم لمف .لهم  اًة مستمرحيث جعل الزم الكراهي اإليمانلبنائها على غير أساس 

رفعه وما كان بعده  انتهاءإلى  -المالسعليه  -عيسى أمرمن  أرادسبحانه وتعالى ما 
نفير مـن  ختمه بالتّ،طائف ا بذلك إلى ما فيه من بدائع الحكم واللّمشير باعهتّامن أمر 

 ،وحسن ترتيبه،ن الكريم انة القرآعلى رص فهو يدّل،على شيء  هذا إن دّلو، لمالظّ
  .به األليقفظ في المكان حيث يضع اللّ ،ألفاظهوانتقاء 

من استعمال الفعل المضارع في هذه  ستشفّأخرى قد تة بالغيارة وهناك إش
 وتعميم الحكـم علـيهم  ،لهم  ودحر -لما كان نوع الظّأيّ-المينللظّ زجروهي  ،اآلية
  .اعةإلى أن تقوم السأزمانهم وأماكنهم  ىبشتّ

� ِ ْ�ٌ- َ�﴿: وقوله كذلكِBِ -ْ.َُ )*َ��ِ -ْ?ُgْhَ)8َ ِء)َُ̂ ُ.�ْ-    َه( َأHُْ?ْ- َهَ iَ�ْ�َ )�*َ�ِ�َ- 2jh)/َEَُن ِ�

( 1ْEََ�ُ*�2نَ َ -ْ?ُHُْ- َوَأ�1َْ$َ �ُ&�� ِ ْ�ٌ- َواِBِ )66)﴾2، (ِت       ﴿: وقوله�$َkَBِ وَنOُ�"ُ.ْEَ -َ�َ$�( َأْه�Tَ اِْ.َ?�(ِب ِ

� َوَأ4ْEَ -ْ?ُHَْ_ُ@وَن ِ&�ـ  هذه اآلية تختلف عن سابقاتها بأنّ غير أن ، 3﴾ )70(ا  صتهـا تخ
َ$�( َأْه�Tَ اِْ.َ?�(ِب ِ�َ- ْEَ�Uُِ+�2َن      ﴿: وقوله ة،ات اإللهيديث عن المؤمنين وليس عن الذّبالح

Tِnِ)Uَ َوEَْ.ُ?ُ*2َن اَْ/f& َوَأ1ْEَ -ْ?ُHَْ�ُ*�2نَ ْ)Bِ &f/َ� �Nً2ْCَ(     ﴿: ، وقولـه 4﴾)71( اُْ�&�َآْ��5َ َ$ْ_�ِ@ي ا
    ��Wُ&O��( َ$ْ_��ِ@ي اْ2ْ��Vََم       َآَ"��Oُوا ��1ْBََ@ ِإ$َ*��(Hِِ_ْ- َوَ���ِ_ُ@وا َأن& اَ �ُ��&��9َ=��(ُت َواUَ2َل of��8َ َو��hَ(َءُهُ- اْ

 Mَ�*ِِ)&p  .  q5)86(ا

تـي  الّ هـا أغلب على اآليات الكريمـة أن  العالطّاأن نلحظ من خالل  ويمكن
ها قبل كانت تأتي في أعجاز اآليات، أي أنّ، ركيب ابق من التّسق السجاءت على النّ
واقعة في موقـع الفاصـلة   كلمتين أو ثالث، إن لم تكن هي ذاتها ة بالفاصلة القرآني

القرآنيالجمل ة، فكأنبات واالستي تفيد الثّة الّة االسميكانـت هـي خاتمـة    ،ة تمراري

                                                 

  . 57: سورة آل عمران، آية. 1
  . 66: سورة آل عمران، آية. 2
  . 70: سورة آل عمران، آية. 3
  . 71: سورة آل عمران، آية. 4
  . 86: سورة آل عمران، آية. 5
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ـ وأنّ عنه ، ثتتحدذي على دوام األمر الّ لتدّل ؛1اآلية تـي ال  ة الّه من األحكام العام
تختص ة دون غيرهابها قضي.  

  

  : مبتدأ المحصور في الخبرال 4.2.1

أ محصوراً في الخبر، إذل بأن يكون المبتدفتتمثّ، ا هذه الحالةأم م المبتـدأ  يتقد
سـورة آل   ر، وسنقوم ببيان ذلك من خالل بعـض المـواطن فـي   وجوباً على الخب

  . عمران
صر في الخبريتقدركيب في سورة آل وقد ورد هذا التّ ،2م المبتدأ وجوباً إذا ح

Bََ��! ِإْن OُUِ�:ْEَوا َو2�Vُ&?Eَا َوَ$�2EُYُْآْ- Mْ�Nِ 2ْ��َِرِهْ- َه�َ>ا ُ$ْ*�ِ@ْدُآْ-         ﴿: قوله تعالى وهو ،عمران
 Mَ�Nِ92+َNُ Lِ.َsِ)�َ*َ(ٍف MَNِ اَْ\َ Lِ+َ*ْ#َBِ -ْ.ُjB125(َر (        &MXِ�*َPْ?َ� ِإ&�( Oَ�4ْBُى َُ.�ْ- َوُِ�&�� اُ��َ1َhَ )�Nََو

� َوNَ( اِBِ -ْ.ُBُ2�ُCُ -ِ�.ِ/َ� اْ0ِ1َ$0ِ اِْ&�  .Oُ:ْ&=)126( ﴾3 ِإ&( MْNِ ِ ْ=ِ@ ا
أداة حصـر،  : "إالّ"مبتدأ مرفـوع، و : "النصر"النافية، و "ما"وإعراب هذه اآلية،    
" فالخبر إذن محصـور بــ    ،4قان بمحذوف خبر ومجرور متعلّ جار"من عند اهللا"و

صـر يفيـد   تدأ وجوباً على الخبـر، والح هذا الحصر كان سبباً في تقديم المبو ،"إالّ
فحسب، تعالى من عند اهللا صرالنّ القصر، أي أن وأن وحده في كّل ه إليهاألمر مرد 

  . 5صر سواه سبحانه وتعالىفليس هناك أحد يملك النّ ، جاهاتّ وفي كّل، حين 
 اً بـالعمق، فهـي وإن  اً متمثلّهذه الجملة في اآلية الكريمة تحمل معنى بالغيو

ـ : ها في معناها توازي جملتين، الجملة األولىأنّ كانت جملة واحدة، إالّ  ل بـأن تتمثّ
، والجملة ه قادر على نصرهم سواء بالمالئكة أم بغيرهموحده وأنّ صر من عند اهللالنّ
هذا  ذي أعطىهو الّ "إالّ" ه، فالحصر بـ صر سواه ال أحد يمتلك النّل بأنّتتمثّ: انيةالثّ

                                                 

زهير :تحقيقتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد، ).ه1406ت(،احمد بن ابراهيم ،ابن عيسى. 1
 . 16: ، ص1: ج ،الطبعة الثالثة،لبنان- بيروت،تب االسالميالمك،الشاويش

  . 235: ، ص1: ة ابن مالك، جشرح ابن عقيل على ألفي. ابن عقيل. 2
  . 126: سورة آل عمران، آية. 3
  .49: ، ص2: عراب القرآن وبيانه، جإ. درويش. 4
5

 457ص،  1بيروت ،لبنان ،ج.دار الشّروق ،17في ظالل القران ط.  قطب، سيد. 
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على معانٍ أوسـع مـن معنـى الجملـة      ه يدّلأنّ ، وفائدته تكمن فيغيالبال المعنى
  .1المفردة

هناك آيتان أيضـاً  في القرآن الكريم، ف يأخذ مكاناً واسعاً وهذا المعنى البالغي
َوَVَْ@ ُآْ=ُ?ْ- Eََ*=&�2َْن اَْ*�2َْت Tِ�UْCَ Mْ�Nِ َأْن ْEَ��Vَ�َ ]ُ2ْ�Vَْ@       ﴿: هما قوله تعالىفي سورة آل عمران 
� اTُ�WُjO َأdِ��َْن �Nَ(َت       ) 143(َرَأْ$ُ?ُ*2ُ[ َوَأOُpُ=ْEَ -ْ?ُHْوَن ِ��ِUْCَ Mْ�Nِ Gْ��َ[َ @ْCَ 2ٌلWَُر )&َوNُ )Nََ/*&ٌ@ ِإ

�0ِgْي ا           َ�Wََو )Xً�ْ��َ �َ�&�� َ�َ��O�eُ$َ Mْ& اِ��ْUَVِ َ !��َ َ >ْ��ِVَ=ْ$َ Mْ�Nََو -ْ.ُBِ)�Vَ َْأ !��َ َ -ْ?ُUْ�َVَHْا Tَ?ِCُ َأْو ُ��&� 

  Mَ$Oِ4&�(ِآرسول اهللا قد قتـل ،هـم بعـض المسـلمين      فعندما أشيع أنq2، ) 144(ا
من عند اهللا قد مات  رسول داًمحمإن : باالرتداد إلى الكفر، فأنكر اهللا عليهم ذلك قائالَ

 ،اإليمان إلى الكفر ،ومن يفعل ذلكقتل رجعتم عن أو  ماتأفإن  ،من قبله المرسلون
  . اكرين لنعمهالشّ،ابتين على منهج اهللا واب عند اهللا للثّلثّنفسه، وا ما يضرفإنّ

مـن   اها إلى التّبرؤال يتعد،سالة لى الرمقصور ع-م اهللا عليه وسلّ ىفهو صلّ
نزيل المذكور تنزيل المعلوم منزلة على التّ الهالك،فالقصر في اآلية قصر إفراد مبني

ـ   -بعظم موته هو اإلنباء لغرض بالغي ؛المجهول فـي نفـوس    - الم عليـه الس
حابة الص ،وهي مـن قصـر الموصـوف علـى      ،ة حرصهم على بقائه معهموشد

   .3الصفة
ا جملةأم "أي مـا هـو إالّ  "رسول "فهي صفة ل ،"سل قد خلت من قبله الر، 

ما  محمداً ماء،وأنسل قبله ،بمعنى موتهم أو رفعهم إلى السو الروف بخلّرسول موص
 ،سل من قبلـه الر على من يعتقد خلو فسير ردوهذا التّ.أنه الموت ومن ش، خالدهو ب

وعلى من حاول ترك الدلوا منزلـة مـن   نزِالم؛لذا ُأين ونصرته بعد موته عليه الس
يعتقد انتفاء خلو 4سل من قبلهالر .   

ْ        ﴿ :قوله تعالى و)Bِ ُءوا)�hَ Jَ��ِUْCَ Mْ�Nِ Tٌ�Wُُآ�>9َب ُر @ْ�Vَ�َ 2َكBُ&<ْن َآ�dِ��َ   Oِ�Bُj0�9َ=�(ِت َواUَ
 Oِ���=ِ*ُ�(Mْ��*َ�َ Lِ��Nَ  ) 184(َواِْ.َ?��(ِب اَْVُِآ��iٍ��"ْHَ jT َذاLُ��Vَsِ اَْ*��2ِْت َوِإ�2َEُ )��*َ&H&��2َْن ُأ2��hَُرُآْ- َ$��2َْم اْ

                                                 

1 . اإليضاح في علوم البالغة،  .ابو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر،القزويني
  . 54: ، ص2: ج.لبنان - دار الجيل بيروت،محمد بن عبد المنعم الخفاجي :تحقيق

  . 144: سورة آل عمران، آية. 2
�ه� . 3��ه� $# "!�  $# "!�  ا��� ار ا�*�.-,� ا، ا�*!��� وا�*(���).م1984(ا$# ��%�ر "!�  ا�

 .110:ص،4:ج،�2(�1 وا�*�ز�/
 110:ص.ا���7/ .5-6 .  4



14 

 

   ُO�bُ�( ِإ&�( Nََ?�(ُع اَْHْj@�(ُة اَ/َفقد  1﴾ )185(وِر ُز0ِ8َْح َ Mِ ا=&(ِر َوُأْدِ]Tَ اْVَ�َ Lَ&=gَْ@ َ�(َز َوNَ( اْ
تبارك وتعالى -ه الحقّشب- نيا بالمتاع الّالدر بـه بائعـه علـى المشـتري    ذي يزو 

ائفـة  نيا الزاهتمامـه بالـد   هة لمن جعل جّلرة موجورة المنفّوهذه الص ،ويخدعه به
ـ س به الشّذي يدلّتي ال بقاء فيها وال فائدة،فهي المتاع الّالّائلة الز  اس ؛يطان على النّ

  .2اتهاتي تنقضي بانقضاء لذّائلة الّوأخذ األشياء الز ،فيغبنوا بترك الباقي،وا به يغترل
الغرور(ة وماد (مأخوذة من إطماع فيما ال يصح ى اهللا وال يحصل ؛لذلك سم

وال تحدث،ولهذا سـوف   ه يطمعنا نحن البشر بأشياء ال تصحألنّ؛)الغرور(يطان الشّ
  .3همهم بالبالهةويتّ،بعوه ذين اتّأ من الّة ليتبريطان يوم القياميأتي الشّ

فالقصر في هذا السـ  من قصر   ياق قصر حقيقي فة،إذ الموصوف علـى الص
لمـن آثرهـا    وهو كونها متاع الغرور ،قصرت الحياة على وصف واحد دون سواه

   .على اآلخرة
 لنـا أن  نكي يتبي الحصر والقصر؛ المعاني جاء بصيغتي هذهل أكيد اإللهيالتّف

بحت،  بالغيفي اآليات، وهو أسلوب  باألمور المشار إليها ما يذكره القرآن منحصر
ة جملتينيجعل من الجملة بقو. صـرت   هذه المعاني الّ إضافة إلى أنمـا  إنّ،تـي ح

هو رسـول   اًدمحم اصر، وأناهللا هو النّ ة، فاإليمان بأنباألمور العقدي تختص’كانت
هـا  نيا فانية زائلة، أمور كلّالد ، وأنومصيره إلى الموت، ما هو بخالدو،  اهللا تعالىم

  . ةق بنواحي العقيدة اإلسالميتتعلّ
  

  : صال الم االبتداء بالمبتدأاتّ 5.2.1

  .4وجوباً على الخبر  المبتدأ  ميتقد في هذه الحالةو    

                                                 

  . 185: سورة آل عمران، آية. 1
مطابع اخبار ،خواطر-تفسير الشعراوي).م1997(،محمد متولي، الشعراوي.  2

 .1390:ص،3:ج،مصر.اليوم
 .1390:ص،لمرجع نفسها.  3

  . 236: ص ،1: ة ابن مالك، جشرح ابن عقيل على ألفي. ابن عقيل. 4
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بالمعنى البالغة،  قها تحمل فائدة تتعلّفإنّ ،والم االبتداء إذا دخلت على الجملة
  1"لَزيد قائم، وفائدتها توكيد مضمون الجملة : ام المفتوحة في نحوفهي اللّ" 
ها تخاطب  األمم في سورة آل عمران ؛ألنّ  -وكيدالتّ-هذا األسلوب وقد تكرر   

فجـاء الخطـاب بهـذا     كالم اهللا للوهلة األولـى،  ق بعضهمذين ال يصدالّ المختلفة
  .وترسيخها في أذهان هؤالء المنكرين،ض الحقائق لبيان بع ؛األسلوب
قد ، ويكون الغرض منها التّوكيد  ،عندما تدخل على الجملة إذن الم االبتداءف

م وجوباً على خبره، ومن قدـت اليوبالتّ هذه الجمل في سورة آل عمران،جاءت مثل 
ُ_�2َ اْ0ِ1َ$�0ُ        ِإن& َهَ>ا َُ_2َ اْzُ:َVَ اَْ/jf َوM�Nِ )Nَْ ﴿: ذلك قوله تعالىَ �َ�&�� َوِإن& اُ�&�� ِإ&�( اٍ�ِإَ

 -ُ�.ِ/َُ*ْ"ِ+ِ@$Mَ ) 62(اْْ)Bِ -ٌ��ِ َ �َ&�2َ&2ْا dِ�َن& اEَ ْنdِ�َ)63(﴾2.  
ضـمير  " هـو  " :إعرابها، والم االبتداء هذه اآلية  من مبتدأ وخبر،و نتتكو

، "إن" ها خبر لـ والجملة كلّخبر مرفوع، " القصص " ورفع مبتدأ، منفصل في محّل
وهـذا  ،"  القصص خبـر لــ إن   فيرى أن ،انا أبو حي، أم3نعت مرفوع : "الحق"و

4له من اإلعراب، وقد دخلته الم االبتداء  مير ال محّلالض،  هـذا   وذكر بعضـهم أن
هو " مير الض "لـه مـن    ّلفي اإلعراب، أو أن يكون ال مح أن يكون له محّل يصح

  .5ون هذا االسم ى حينئذ بالعماد كما يطلق عليه الكوفيب، فيسماإلعرا
ـ  القصد من فإن ،ابقةصوص السمن خالل النّ وكما يالحظ وع اإلتيان بهذا النّ

لكلمـة   ةإعطاء أهمي وكيد صورة بالغية ،الغرض منهوكيد، والتّركيب هو التّالتّمن 
                                                 

1 .م1992(ابومحمد حسن بن القاسم،المرادي( .اني في حروف الجنى الد
124: ص .الطبعة االولى،دار الفكر العربي،فخرالدين قباوة ومحمد نديم فاضل:تحقيق،المعاني ،

  . 274: ، ص1: ج.لبيب عن كتب األعاريبمغني الّ .وابن هشام
  . 62: سورة آل عمران، آية. 2
  . 526: ، ص1: اب القرآن وبيانه، جإعر. درويش .3
4 .69: ، ص3: تفسير البحر المحيط، ج. انأبو حي .  
5 .الزعالم الكتب،واعرابه معاني القرآن ).م1988(ابو اسحق إبراهيم بن السري،اجج-

 ).ه1421(ابو جعفر احمد بن محمد،اسح، والن423ّ: ، ص1: ج،الطبعة االولى ،لبنان،بيروت
منشورات محمد علي ،عبدالمنعم خليل ابراهيم:ق عليه ووضع حواشيهوعلإعراب القرآن،

  . 163: ، ص1: ج .الطبعة االولى،لبنان-بيروت،دار الكتب العلمية،بيضون
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ا األسـلوب  هـذ  الكريم نالقرآ لوقد استعم .ة عادة أو عبارة ليست لها هذه األهمي
ذي الّ أي أن،" لهو القصص الحقّ ":فمعنى قوله تعالى.ل بالم االبتداءالمتمثّ يوكيدالتّ
تقدة عيسى م ذكره من عبودي-لهو "هوغير –الم عليه الس "ممـا   ة دون غيـره خاص

 ،وأن فتـراء ذي التزييف فيه وال االّ "القصص الحقّ"أو إله هو ، ه ابن اهللا  يدعى بأنّ
  .ة د حكاية أو قصوليس مجر،المطلق  وعال هي الحقّ رواية اهللا جّل

والجملة بأكملها حة الجملـة  : غير مؤكّد مثل  تووالم االبتداء ،واسمي ، إن
وقتل نبي من أنبيـاء  ، الّتي تدّل على الدوام ، فالقضية عقدية تتمثّل بوحدانية األلوهية

  .؛ لذا جاء السياق القرآني بهذا النّسق البديع اهللا تعالى وغيرها
ودخـول الم   ، أكيـد أفاد التّ القرآنيركيب إيراد ضمير الفصل في هذا التّ و

  .ضمير الفصلتي أفادها قوية الّلزيادة التّ ؛االبتداء عليه هو
، غـوي يـب اللّ ركوفي مواضع أخرى من سورة آل عمران أتى مثل هذا التّ

ِإن& َه�َ>ا َُ_�2َ اْzُ�:َVَ اَْ/�jf     ﴿: مثل قوله تعـالى وذلك في  ،أيضاً كيدوالتّوالقصد منه 

  -ُ��.ِ/َُ_2َ اْ0ِ1َ$0ُ اَْ �َ&�� َوِإن& اُ&�� ِإ&( اٍصلة به مير المتّفاإلتيان بالض ،1﴾) 62(َوMْNِ )Nَ ِإَ
ـ لتأكيد الحصر وتقويته ،وذلك عند حصر العز ؛هوالم االبتداء  ة فـي اهللا  ة والحكم

ـ  لـة  المتمثّصـارى  سبحانه وتعالى،والغاية هي إبطال مزاعم بعض النّ ة فـي ألوهي
وقتل اليهـود لـه،وذلك امتهـان وعجـز ال يتوافقـان مـع        -المعليه الس-المسيح
األلوهيوبحاجـة إلـى مـن     ،ا وهو محكوم عليه بالقتلة،فكيف إلله أن يكون عزيز
   .ينقذه؟

��Nِ Oٌ*&�(       | َوَCُ MْXِِ?:وقوله كذلكْ[َ Lٌ�*َ8َْوَر �ِ�&�َ*Oَ�"ِbٌْة Mَ�Nِ اَ -ْj?Nُ َأْو �ِ&��Tِ اUِWَ ��ِ -ْ?ُ�ْ

هداء ما كان، تي كان فيها من الشّغزوة أحد ،الّ اآلية في أحداث ،gْ$َ)157( ﴾2َ*2�1َُن  
قُ و أشرف موت وأعظمه أجراًالموت في سبيل اهللا ه وبما أنم القتل على الموت ، د

هيد ينال رحمة مـن اهللا ومغفـرة   ،فالشّ هيد وقتل اإلنسان العادين بين قتل الشّافشتّ
والفـرار   فوس غاية الجموح عن الموتلما كان للنّ،وعند أول قطرة من دمهلذنوبه 

  ".لمغفرة:"أكيد فقالزاد في التّ منه
                                                 

  . 62: سورة آل عمران، آية. 1
  . 157: سورة آل عمران، آية. 2
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نها ،كانت اثنتان ماء فيها لحديث عن الم االبتدل تي أتينا بهاالث الّواآليات الثّ
مير هو ضمير الفصل، وهـو أصـالً مسـوق    وهذا الض المبتدأ فيها ضمير منفصل

ضافة إلـى  إلبمؤكِّد باد ذي تقصده اآلية الكريمة مؤكّالّ المعنى وكيد، فيعني ذلك أنللتّ
أن ة مرتبط بالتّمعنى الجملة االسميد واالستمرار، فيتّجدهذه المعـاني   ضح األمر أن

ة أكبر، لذات خصوصينـوع مـن    داً بـأكثر مـن  مؤكّ لها ذا جاء األسلوب القرآني
وكيد أكبر مـن  ة، ومن هنا كان التّات اإللهيق بالذّها تتعلّالثة كلّفالمعاني الثّوكيد، التّ

ة صـفات كـالعز   من عند اهللا تعالى، كذلك فإن من المعاني، فالقصص الحقّ غيره
مـن عنـد اهللا    إالّ ال تكـون  غفرةالموصف بها اهللا تعالى بشكل مطلق، والحكمة يتّ
تعالى، فلما ارتبطت هذه المعاني بالصفات الرببغير أسلوب مـن   دةجاءت مؤكّ،ة اني
المعنى  فغوية يستطيع أن يتعريقته اللّبسل المختلفة، واإلنسان العربي وكيدأساليب التّ

  .داتمن خالل ما يرتبط به من مؤكّ ةيأهماألكثر 
  
  : دارة للمبتدأالص حقّ 6.2.1

أخير قديم والتّفي التّ يقول عبد القاهر الجرجاني":  هو باب كثيـر الفوائـد،جم 
لك عن بديعة،ويفضي بـك إلـى    صرف،بعيد الغاية،ال يزال يفترالمحاسن،واسع التّ

لطيفة،وال تزال ترى شعراً يروقك مسمعه ،ويلطف لديك موقعه،ثم تنظر فتجد سبب 
   .1 "مكان إلى مكان فظ عنل اللّم فيه شيء وحودأن راقك ولطف عندك ،أن ق

ة أسماء في ، فثملى الخبرم فيها المبتدأ وجوباً عتي يتقدوهذه الحالة األخيرة الّ
في بـاب   مهما كان إعرابها، وهي ليست دارة في الجملة،الص ة لها حقّغة العربياللّ

ه مثالً، فالواقع أن مثل هذه ما قد تدخل في باب المفعول ب، وإنّفحسب المبتدأ والخبر
رط مثالً، أو اً كان إعرابها، فيأتي اسم الشّأياألسماء تأخذ مكانها في صدارة الجملة، 

العامل فيه يبقى على حالـه وإن لـم    اسم االستفهام ليكون في بداية الجملة، غير أن
يتقدم عليه، بل تبقى قضية الرإلعراب لكـلّ ة اتبة بين العامل والمعمول تحفظ أحقي 

  . منهما
                                                 

1  .دالئل االعجاز ). 1992(ابو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد،الجرجاني
 148:ص.الطبعة الثالثة،ودار المدني بجدة،مطبعة المدني بالقاهرة،محمود محمد شاكر:تحقيق،
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له  م المبتدأ وجوباًعلى خبره إذاكان المبتدأ اسماًويتقد1دارة في الجملـة الص، 
�Mَ        ﴿ :قد ورد ذلك في قوله تعالىو=ِNِْ̂ �*ُ��(َء Mْ�Nِ ُدوِن اَْNُِْ̂=�2َن اَْ.�(Mَ$Oِ�ِ َأْوِ *ُ�( َ$?&ِ#�ِ> اَْ

 ��َ ��ِ �ِ&��MَNِ iَ اْ�َ�َ Jَ� َوِإَ�!         َوTْ1َ"ْ$َ MْNَ َذُِ�+َ"ْHَ �ُ�&�ْ�ٍء ِإ&�( َأْن 2�Vُ&?Eَا �VَEُ -ْ_ُ=ْ�Nِ(ًة َوُ$َ/�>9ُرُآُ- ا

 Oُ�:ِ*َ� اِْ&�   .2﴾) 28(ا
ـ  : "يفعـل "رفع مبتدأ، و اسم شرط جازم في محّل" من " فـ "  رط فعـل الشّ
رابطـة لجـواب    "الفـاء "نصب مفعول به، و اسم إشارة في محّل: "وذلك"مجزوم، 

مـن  " و،"من " فعل ماض ناقص، واسمها ضمير مستتر يعود على : "ليس"رط، والشّ
ـ ه كان في األصل صفة الشّقان بمحذوف حال؛ ألنّومجرور متعلّ جار: "اهللا ا يء، فلم
3"قان بمحذوف خبر ليسمتعلّ: وفي شيءم أعرب حاالً، تقد.  

لماذا تعطي: ذي يتبادر للذّهنؤال الّوالس حقّ ةالعربي ثـل أسـماء   دارة لمالص
  رط واالستفهام مثالً؟ الشّ

ما قصد العـرب  ة، فإنّاللية والداحية البالغيق بشكل رئيس بالنّاألمر متعلّ نإ
مون ما يقدهم إنّكأنّ:"قال سيبويه تها في الجملة،اإلشارة إلى أهمي ه األسماءمن تقديم هذ

ويكـون  ، 4 "انهم ويعنيانهممببيانه أعنى، وإن كانا جميعاً يه لهم ،وهم ذي بيانه أهمالّ
القصد األوائل إنّل منها توضيحها، فالسه يبحث عن جواب  ألنّ؛هام م اسم االستفما يقد

ـ م اسم االستفهام، وكذلك األمر مع الشّلمستفهم عنه، فمن هنا قدل رط رط، فجواب الشّ
شـيء فـي    رط واسمه قبل كـلّ م فعل الشّقدم المتكلّ رط، لذاق فعل الشّمرتبط بتحقّ

ته، ومن هنا كان استعمالالكالم، نظراً ألهمي لهـذه المسـألة فـي     األسلوب القرآني
ةنواحيها البالغي .  

 ألن ؛م فيها المبتدأ على الخبرقدفي سورة آل عمران، ت رخَقد جاءت آيات ُأو
دارة في الجملة، ومنها قوله تعالىله الص :﴿     ْ�َ+�! �Nِْ=ُ_ُ- ا ِ &i�8ََأ )�&*�َ�َ    Mْ�Nَ َل)�Cَ Oَ�"ْ.ُ

       ���� َواِْ��&�)Bِ )��&=Nَ\َ �ِ��&�� ��Cَ(َل اَْ/2َاِر$2��jَن Mُ��/ْHَ َأHَْ:��(ُر اِ��&�َ_ْ@ Nُ )��&HYَBِْ+��ِ�ُ*2َن  َأHَْ:��(ِري ِإَ��! ا
                                                 

   .238: ، ص1:ة ابن مالك، جشرح ابن عقيل على ألفي. ابن عقيل. 1
  . 28: سورة آل عمران، آية. 2
تفسير البحر المحيط، . انأبو حي: ، وانظر488: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 3
  . 32: ، ص3: ج
 15:ص،1:ج،الكتاب،سيبويه. 4
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)52(q1،  عيسى الم -أي عندما أحسأراد أن ينتدب جماعة ، منهم الكفر –عليه الس
إنّما طـرح الـدعوة ليـأتي     ، راد محددينفهو لم يناد أف، ليعينوه على أمر الدعوة 

ولتكـون   ، األنصار الّذين يستشرفون في أنفسهم القدرة على حمـل لـواء الـدعوة   
ر باشر بمعالجة األمر بهذا األسلوب المـؤثّ ف، التّضحية بإقبال نفس ال استجابة لداع 

"نحن أنصار اهللا"فكان الجواب ،" نم."  
  .2م فيها المبتدأ على الخبر لصدارته في الجملةوهناك مواضع أخرى في السورة تقّد
وفي نهاية هذا الجزء من الدمن  بعضاً من الملحوظات مراسة يجدر بنا أن نقد

قد كانت أغلب اآليات تشتمل على الجمـل  ة في اآليات الكريمة، فتنا العامخالل نظر
االسميذلك إش ة في خواتميها، وكأنهـا اآليـة   شـير إلي تي تة الفكرة الّارة إلى أهمي
  . جددة والتّوام واالستمراريالدتفيد  هاة وأنّة، خاصاالسمية من خالل الجملة الكريم

جعلـت   عناصر توكيـد،  ة الواردة في اآليات الكريمة تحويالجمل االسميو
المبتدأ يتقدمير المنفصل، م وجوباً على خبره، ومن هذه العناصر الم االبتداء، والض

المعـاني  واحي العقَدية، ال سيما ق بالنّتعلّير، وكان أغلب هذه الجمل وأدوات الحص
  . ةفات اإللهيالص تي تخصالّ

دارة في تي لها الصلقد اشتملت آيات سورة آل عمران على بعض األسماء الّ
تـي تعالجهـا اآليـة    الّ ئيسةامع إلى الفكرة الرنتباه السالكالم، والغرض منها لفت ا

  . رط، ولم نجد آيات فيها اسم استفهامنحصرت هذه األسماء باسم الشّالكريمة، وا
تي رأيناهـا  ة الّركيبية والتّفات البالغيعميم أن نضفي الصكننا بشيء من التّيم

سم بـه  ، فما تتّبشكل عام البالغي ركيبيفي سورة آل عمران على أسلوب القرآن التّ
ه ألنّ؛ ة األخرىور القرآنيبات السمن مركّسم به غيرها بات سورة آل عمران، تتّمركّ

  . نسق واحد متكامل
  
  
  

                                                 

  . 52: سورة آل عمران، آية. 1
 .53، 52: ا���ت ،��رة ال ���ان   2
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  : تقديم الخبر وجوباً 7.2.1

   يقول الجرجاني":ـ تقديم يقال إنّ:يء على وجهينتقديم الشّ واعلم أن ة ه على ني
وفـي   ذي كان عليـه ، قديم على حكمه الّشيء أقررته مع التّ أخير ،وذلك في كّلالتّ

مته على والمفعول إذا قد ، مته على المبتدأكخبر المبتدأ إذا قد ، فيهذي كان جنسه الّ
  .1)وضرب عمراً زيد منطلق زيد،:(كقولك ، الفاعل

من المبتدأ والخبر، وهذان العنصـران لهمـا ترتيـب     ةون الجملة االسميتتكّ
ي الجملة، فالمبتدأ في بداية الجملة والخبر بعدهف خاصسـة  را، و هذا الجزء من الد

غايـة  ل قديم في األصل ال يكـون إالّ لتّا ألنيم الخبر على المبتدأ وجوباً، تناول تقدسي
  . ةة بالغيميوأه معنوية

ماً علـى  تي يأتي معها الخبر مقـد دات الّحاة مجموعة من المحدد النّقد حدو
  : وهي المبتدأ وجوباً،

 "اًوالخبر ظرف  أن يكون المبتدأ نكرة:لاألو عندك : ، نحواًومجرور اًأو جار
رجل عندك، وال امـرأة  : ار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فال تقولرجل، وفي الد

فإن كان للنّ.. على منع ذلك حاةقد أجمع النّار، وفي الدغ جـاز األمـران،   كرة مسو
  . رجل ظريف عندي، وعندي رجل ظريف: نحو

فـي  : ء في الخبر، نحـو شي يشتمل المبتدأ على ضمير يعود إلى أن: انيالثّ
الدمير المتّار صاحبها، فصاحبها مبتدأ، والضار، وهو جزء من صل به راجع إلى الد

ـ  صاحبها في الد: الخبر، فال يجوز تأخير الخبر، نحو مير إلـى ار، لئال يعـود الض 
  . ر لفظاً ورتبةمتأخّ

ر، أ مـؤخّ أين زيد؟ فزيد مبتد: نحو.. أن يكون الخبر له صدر الكالم: الثالثّ
ر، فال تقولم وال يؤخّوأين خبر مقد :أين، ألن االستفهام له صدر الكالم زيد ...  

    إنّ: أن يكون المبتدأ محصوراً، نحو: ابعالرما في الد2" ار زيد.  

                                                 
1 .9.� 149:ص،د�>; ا��:�ز،ا�:�7
أبو ابن هشام،  ،و243ـ  240: ، ص1: ة ابن مالك، جشرح ابن عقيل على ألفي. ابن عقيل. 2

يوسف الشيخ محمد : ألفية ابن مالك، تحقيق أوضح المسالك بشرح. محمد عبد اهللا بن يوسف
ابو الحسن علي بن ،واألشموني .212: ، ص1: ج البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
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ك فيه بإذن ذي سنتحرالّ اإلطار العام سيكون،حوي قديم النّالتّ بناء على هذا و
 ناحية على حـدة،   كّل الحديث عن ، وسيتموجوباً قديم الخبرلحديث عن تاهللا تعالى  ل

  . ماً على المبتدأ وجوباًمقد الخبر تي يأتي فيهااالت الّحسب الح
نّإ ونيقول البالغيغـرض  ل  ما يكون تقديمـه إنّ،على المبتدأ  م الخبره إذا تقد

الّ ، ومن األغراضبالغيحـين  ف خصـيص،  الخبر على المبتدأ التّ جلهاأل م تي يتقد
ـ  اًأولي اًما يكون هذا القول إخبارزيد قائم، إنّ: نقول مثالً كـان   ا إذابحال المبتدأ، أم

قائم زيد، ففي هذه الجملة : ب علينا أن نقول لهه يتوج، فإنّزيداً قاعد أن ي يظنالمتلقّ
  .1تخصيص لزيد بالقيام دون غيره من األحوال 

قولكفهو االفتخار، وذلك نحو ،قديم ه التّيفيد ذياني الّا المعنى الثّأم : تميمـي 
وي هذا المعنى لـو  الجملة ال تح وي معنى االفتخار، في حين أنأنا، فهذه الجملة تح

نتج عن تقديم الخبر ذي معنى االفتخار الّ ، ففي الجملة األولى نرى أنا تميمي: كانت
  .2على المبتدأ 

نـاجح زيـد،   : ، ومثال ذلك أن نقـول شاؤمالتّ فاؤل وومن المعاني كذلك التّ
  .3شاؤمفاؤل أو التّل في التّتمثّ قديم غرض بالغيومقتوٌل عمرو، ففي هذا التّ

                                                                                                                                               

الطبعة ،لبنان- بيروت،دار الكتب العلميةة ابن مالك، أللفي شرح األشموني ).م1998(محمد
، 219: ، ص1: وضيح، جالتّصريح على شرح التّ. ، واألزهري202: ، ص1: ج.االولى
والصم1997(ابو العرفان محمد بن علي،انب.( حاشية الصأللفية بن  بان على شرح األشموني
ر، محمد عبد جاّ، والن313ّ: ، ص1: ج .الطبعة االولى،لبنان- بيروت،دار الكتب العلمية ،مالك

: ، ص1: ج .عة األولىالطب،مؤسسة الرسالةضياء السالك إلى أوضح المسالك،. )م2001(العزيز
212 .  

المثل السائر، مطبعة نهضة مصر، القاهرة ـ مصر، ). م 1960( ابن األثير، نصر اهللا . 1
، 101: ، ص1: اإليضاح في علوم البالغة، ج. ، والقزويني38: ، ص2: ج ،الطبعة األولى

31: ، ص2: ج.مصر-القاهرة،مطبعة المقتطفراز، الطّ ).م1914(يحي بن حمزة،والعلوي ،
  . 139ـ  137: ، ص1: حو، جمعاني النّ. ئيامراّ، والس68: ، ص2: وج

: حو، جمعاني النّ. ائيامر، والس107: ، ص1: ة، جعلى الكافي ضيشرح الر. االستراباذي. 2
  . 139: ، ص1
3 .101: ، ص1: اإليضاح في علوم البالغة، ج. القزويني .  
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دت صور هـذا  مت العرب الخبر على المبتدأ من أجل االهتمام، وتعدما قدوإنّ
أعنـى،  لهم، وهم ببيانه  ذي بيانه أهممون الّما يقدهم إنّكأنّ: " االهتمام، يقول سيبويه

1"انهم ويعنيانهم وإن كانا جميعاً يهم.  
  : الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة

يقول اهللا غوي، إذ ركيب اللّوسنعرض لآليات الكريمة التي احـتوت هذا الـتّ
�Tُ ِإ﴿: تعالىgِHْdِGِ ا?&2َْراُة َواَْ0ِHُْأ )Nََو -َ�&�( �1ْBَ Mْ�Nِِ@ِ[    َ$( َأْهTَ اِْ.َ?(ِب َِ- 2jh)/َEَُن ِ�� ِإOَBْاِه

�          ) 65(َأَ�َ�( Vِ1ْEَُ�2َن ِ�Bِ -ْ�.َُ iَ�ْ�َ )�*َ�� ِ ْ��ٌ- َ�ِ��َ- 2jh)�/َEَُن ِ�ِ�Bِ -ْ�.َُ )*َ��ِ -ْ?ُgْhَ)8َ ِء)َُ̂ َه( َأHُْ?ْ- َه

( 1ْEََ�ُ*2َنَ -ْ?ُHُْ- َوَأ�1َْ$َ �ُ&�  .2﴾)66( ِ ْ�ٌ- َوا
وجادلتم فيما "حاججتم"يم ما قالوا براهذين قالوا في إأي بمعنى ها أنتم القوم الّ

،وفي  ذي وجدتموه في كتبتكم،وأتتكم به رسل اهللا من عندهلكم به علم من أمر دينكم الّ
  .غير ذلك مما أوتيتموه وثبتت عندكم صحته

ولكـم : " إعراب هذه اآليـة الكريمـة   ين درويش فييقول محيي الد"  جـار 
  .3"م قان بمحذوف خبر مقدومجرور متعلّ

 هإنّ:حوية تقول القاعدة النّ أن وجوباً، وذلك م على المبتدأ تقد في اآليةخبر فال
المبتدأ،والغرض الّذي  وجب تقديم الخبر على ،والمبتدأ نكرة إذا كان الخبر شبه جملة

فإذا أردنـا  4خصيص والحصر التّ خبر على المبتدأ في هذه الحالة هوال م ألجلهتقد ،
فيما  ةاهللا يجعل المحاج فهذا يعني أن، ل على اآلية الكريمةأن نطبق ما قرأناه من قب

أن يحاجج المرء بما يعلم، وينحصـر   بيعيكان للمخاطبين به علم فقط، وهو من الطّ
  . حجاجه بذلك

                                                 

  . 15: ، ص1: الكتاب، ج. سيبويه. 1
  . 66: سورة آل عمران، آية. 2
  . 529ـ  528: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 3
4 .الزاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل الكشّ).م1948(ابوالقاسم محمود بن عمر،مخشري

، 236: ص ،3: ج،مصر- القاهرة،مطبعة مصطفى البابي الحلبي واوالده ،في وجوه التأويل
والس140: ، ص1: حو، جعاني النّم. ائيامر .  
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�( َآَ*Tِ�َ̀ ِر$�ٍ{         ﴿: ويقول اهللا في اآلية الكريمةَHْj@���(ِة اَ/َ2�Vُ"ِ=ْ$ُ )�Nَ Tَُ̀Nََن ِ��� َه�ِ>ِ[ اْ
~ِ )_َ�� َوَِ.Mْ َأpْ$َ -ْ_ُ+َ"ُHِْ�ُ*2َنِ�ُ&� oO َأَ~(Oْ8َ GْBََث 2ْCٍَم َ�َ�ُ*2ا َأYَ�َ -ْ_ُ+َ"ُHْْهَ�َ.ْ?ُ� َوNَ( َ�َ�َ*ُ_ُ- ا

)117 (﴾1.  
يقول السمين الحلبي " :في محّل "فيها صر نعت لريح، ويجوز أن يكـون   جر

"رـ   " ها في" ، جملة من مبتدأ وخبر، ويجوز أن يكون "فيها ص فة، وحـده هـو الص
 على الموصـوف، وهـذا أحسـن، ألن    فاعل به، وجاز ذلك العتماد الجار "صر"و

  .2"األصل في األوصاف اإلفراد، وهذا قريب منه 
  أمار فـي  صوت لهيب النّ ووقيل هه برد،فقد ذهب الجمهور على أنّ ا معنى الصر

يحتلك الر.  
أحوال في موضـعها اإلعرابـي، فقـد    الجملة تأتي على  أن نيتبي ومما سبق

  . ابقالس صفي النّ ا وردغير ذلك مم تكون صفة، وقد تكون جملة منفردة بذاتها، إلى
ابتداء وخبر في موضع خفـض  "رفيها ص:"ني في مشكل إعراب القرآويقول مكّ   

  .3"  وكذلك أصابت حرث قوم ،"ريح"عت لعلى النّ
م تقـد  الخبر قد ل بأنالجملة يتمثّ تركيب نأنلحظ ابقين صين السفمن خالل النّ

 الخبر شبه جملة وذلك أن ،ما كان على وجه الوجوبخبر هذا إنّم ال، وتقدعلى المبتدأ
  . والمبتدأ نكرة

ا النّأمل فتتمثّ ، ق بتقديم الخبرتي تتعلّة الّاحية البالغي المعنـى   من خالل أن
ء القوم بهؤال تي تحّل، فهي نوع من المساءة الّبالكافرين ذي قد يحّلبالعذاب الّيرتبط 

  .المينالظّ
ـ  " عبيرفي هذا التّ ة أيضاًومن المالمح البالغي شـخيص  هـو التّ " رفيهـا ص

فهـي تحملـه إلـى     ،يحهذه الر ي محمول داخلماد شيء رالص كأنأي  جسيد،والتّ
  .قديمالتّ ذي خرج إليهالّ وهذا هو الغرض البالغي ، الحرث

                                                 

  . 117: سورة آل عمران، آية. 1
2 .مين الحالسالمصون في علوم الكتاب ، احمد بن يوسف،ابو العباس شهاب الدين،لبي الدر

  .359: ، ص3: المكنون، ج
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  : دارة في الجملةيكون الخبر له الصأن 

قـد  م وجوباً على المبتـدأ، و ه يتقدإنّف ،الجملةدارة في له الص فالخبر إذا كان
دارة في الجملة، ويان عـلى خبر له الصدنا في سورة آل عمران موضعين يحـتوج

َْ̀� ﴿:يقول اهللا تعالى Nِ -ْ?ُUْ~ََأ @ْCَ LٌUَ�:ِNُ -ْ.ُ?ْBَ)~ََأ )&*�َ_( Cُْ�ُ?ْ- َأH&�! َه�َ>ا Tْ�Cُ ُه�Mْ�Nِ 2َ ِ ْ=�ِ@       َأَوَْ

Oٌ$@ِCَ ْ�ٍء�َ 9Tُآ !�َ َ �َ&�  .1﴾) 165( َأHُْ"ِ+ُ.ْ- ِإن& ا
اسم اسـتفهام   "ىأنّ: " ين درويش في إعراب هذه الجملةحيث يقول محيي الد

نصب مقول القول، والمعنى مـن   ر، والجملة في محّلمبتدأ مؤخّ "هذا"م، وخبر مقد
  2"ومعنا رسول اهللا ،أين أصابنا هذا االنهزام والقتل ونحن نقاتل في سبيل اهللا 

القاعـدة   نم في هذه اآليـة الكريمـة،  أل  تقد -وهو اسم االستفهام -بر فالخ
اآلية من جهـة  رت عنه هذه ذي عبة المعنى الّوألهمي من جهة؛ ة تقتضي ذلكحويالنّ

الحض علـى تحصـيل العظـة     ي يوضحعناه الّذوهو مستعمل في الزم م، أخرى
حيث أظهـر مـن    ، ويجوز أن يكون مبنياً على تنزيل العاِلم منزلة الجاهل، والعبرة 

ومن التلّهف على  ، الحرص على الغنيمة ومن التأول في أمر الرسول لهم في الثّبات
ـ  ، ما أصابهم من الهزيمة والقتل د ماجعل حالهم كحال من يجهل النّصر والخذل بي

    ". 3" فالخبر مستعمل في معناه على خالف مقتضى الظّاهر ، اهللا تعالى
ل بقوله تعالىاني فيتمثّا الموضع الثّأم :﴿ )Nً)&$َأ )&2ا َEَ Mَْ*+&َ=( ا=&(ُر ِإُ)Cَ -ْ_ُ&HYَBِ Jََذِ

�1ْNَ)24 (5َُ@وَداٍت َوOcَ&ُهْ- ِ�� ِد$ِ=ِ_ْ- Nَ( َآ(2Hُا َ$ْ"َ?Oُوَن ْ.َ�َ       �ِ����2ٍْم َ�( َرْ$�َ< ِ�َِإَذا hََ*1َْ=�(ُهْ- ِ

وهي هنا  ،كيف سؤال عن حالو .4﴾) 25( َوُو�9َ�Gْ ُآNَ iٍ"ْHَ jT( َآَ+GْUَ َوُهْ- َ( ُ$pَْ�ُ*�2نَ 
ت عليـه  ذي دلّوالعامل فيها المعنى الّ رف،وموضعها نصب على الظّ ،تهديد ووعيد

                                                 

  . 165: سورة آل عمران، آية. 1
سراج الدين عمر بن  أبو حفص ،الدمشقي .100: ، ص2: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 2

الشيخ عادل احمد : تحقيق،،اللباب في علوم الكتاب ).775ّت(علي بن عادل الحنبلي 
الطبعة ،لبنان- بيروت، دار الكتب العلمية،عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض

  25ص 6ج). م1998(األولى
 153:ص،1:ج،والتنوير التحرير.ابن عاشور. 3

  . 25: سورة آل عمران، آية. 4
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عليهـا الخطـاب بخـالف     دّلتي يني الّسع فيها تعمل فيها المعاروف متّوالظّ ،كيف
الريـب فيـه   المفعوالت،أي فكيف يكون حالهم أو كيف يصنعون إذا جمعناهم ليوم 

 وكـلّ  اب ،كـذّ  وسيظهر كّل،كذبهم سينكشف في هذا اليوم  وأن، وهو يوم القيامة،
  .داعية بغير الحق

ين قـد أشـار محيـي الـد    دارة كسابقه في الكالم، وله الص اسم ،"كيف " و 
كيف اسم اسـتفهام فـي   : " هذا االسم له حالتان في اإلعراب، فقال درويش إلى أن

ـ ، أم1"م، والمبتدأ محذوف تقديره حالهم رفع خبر مقد محّل  ،اني لهـا ا اإلعراب الثّ
رفـع   في محّل" كيف " ، وما يعنينا في هذا المكان أن تكون 2ل بأن تكون حاالًفيتمثّ

نعلما كم-م، والعرب خبر مقد- تقدةم لألهمي، م الخبر هنا وحذف المبتدأ وهذا فقد تقد
نوع من أنواع  لما فيه من استحضار كّل ؛المزيد من البالغة انقديم يوجبالحذف والتّ

نقـول   لداللتـه عليهـا،  ؛" كيـف "فالحال كثير ما يحذف مع  .اآليةالعذاب في هذه 
ف يكـون حالـه لـو    أي فكي؟فكيف لو ساعدني -ولم يساعدني – كنت أساعده:مثالً

  . ؟ساعدني
  : أن يكون الخبر محصوراً في المبتدأ

مـا  ، والحصر إنّجوباً على المبتدأم فيها الخبر وتي يتقدالثة الّالحالة الثّ وهذه 
مران ع آلفي سورة  مطعلى هذا النّ ، ولم نجد"  ال و إالّ" ، أو بـ "ما إنّ"  يكون ب

� َوMِNَ اMِ1َUَ�&E َوTْ�Cُ   َ�﴿: هي قوله تعالىسوى آية واحدة ِ&�ِ �َ_ِhَْو Gُ*ْ�َWَْأ TْVُ�َ 2َكjh)8َ ْنdِ
   �*َ&Hdِ�َ 2ْا�&2َEَ اْهَ?�َ@ْوا َوِإْن @ِVَ�َ 2ا*ُ�َWْْن َأdِ�َ -ْ?ُ*ْ�َWَْأَأ Mَ�9�9NYُ��Jَ اْUََ��(ُغ   ِ�&ِ>$Mَ ُأو2Eُا اِْ.َ?(َب َواْْ�َ َ )

                                                 

 . 485: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش .1

مجمع الملك فهد لطباعة المجتبى من مشكل إعراب القرآن، ).ه1426(احمد بن محمد، الخراط. 2
الدمشقي،الّلباب في علوم .114: ، ص1: ج. السعودية- المدينة المنورة،المصحف الشريف

  120ص، 5ج، الكتاب
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�Uَ1ِ(دِ   ْ)Bِ Oٌ��:ِBَ �ُ�&� ما عليك إقامة البرهان لهـم ، أي ليس عليك هداهم ،إنّ.1﴾ )20( َوا
  .2فقد أديت ما عليك تغفإذا بلّ

تحوي خبراً شـبه جملـة    لمبتدأ في هذه اآلية، وهي في ا قد انحصر الخبرف
مكوعليك" والمجرور، فـ  نة من الجار" ومجرور متعلّ جارم، قان بمحذوف خبر مقد

  .3"ر والبالغ مبتدأ مؤخّ
ها على ثالثة نها أنّلغة، ويبيتي تفيد الحصر في الّيوطي المواضع الّكر السويذ
  : أنحاء هي

ما " أو " ال " في بـ ما كان بالنّ: لاألو"إالّ" يتبع ذلك بـ  ، ومن ثم  ."  
  . لوع األو، وهو قريب في معانيه من النّ"ما  إنّ" الحصر بـ : انيالثّ
  . 4ة جملتينأخير، وهي تكون بقوالتّ بتقديم ما يستحقّ: الثالثّ

مـن   يوطيتي ذكرها الساني من األنواع الّوع الثّالنّ لتمثّ اآلية الكريمة وهذه
نا أمام حالتين مجتمعتـين، أال  ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّحاالت الحصر

لثة من ا، والحصر بتقديم الخبر على المبتدأ، وهي الحالة الثّ"ما إنّ" وهما الحصر بـ 
  . يوطيتي ذكرها السحاالت الحصر الّ

دة االهتمـام  علـى زيـا   هذا دليلونوعين من الحصر،  فاآلية الكريمة حوت
ـ إ -م ى اهللا عليه وسلّصلّ -سول الخطاب للر ، فالمعنى أنبالمعنى المقصود ك يـا  نّ

تبليغهم، وما سوى ذلك فلـيس منوطـاً بـك،    اس إالّد ليس عليك في هداية النّمحم 
  :ة جملتين هماجملة بقوالف

  

                                                 

  . 20: سورة آل عمران، آية. 1
2

تفسير البغوي  ).ه510ت(ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء،شافعي البغويال. 
بيروت الطبعة ،دار احياء التراث العربي،عبدالرزاق المهدي:تحقيق،

 .20:ص،2:ج).ه1420(االولى

  . 479: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 3
4 . السدار الكتب ،في اعجاز القرانمعترك األقران ). م1988(جالل الدين،يوطي

  . 146ـ  145: ، ص1: ج .الطبعة االولى،لبنان- بيروت،العلمية



27 

 

  . عليك البالغ

  . ليس عليك شيء غيره
ل بالحصر من خالل أداتين من أدواته، المتمثّ ومن هنا نلمح الموضع البالغي

  . انية، بتقديم الخبر على المبتدأ، والثّ"ما إنّ" لت األولى بـ تمثّ
  

  : احتواء المبتدأ على ضمير يعود على جزء من الخبر 8.2.1

نا لـم  م فيه الخبر وجوباً على المبتدأ، غير أنّذي يتقدابع الّوع الرذا هو النّوه
 -رسها، فال يوجد في سـورة آل عمـران  وع وندل بها على هذا النّآية نمثّ نجد له 

يه الخبر وجوباً على المبتدأ الحتوائه على ضـمير  م فموضع تقد أي -مناط دراستنا 
  . شيء من الخبر يعود إلى

م فيهـا الخبـر   تي تقدالمواضع الّ نجد أن،راسة هاية هذا الجزء من الدوفي ن
تي يشـغلها  اً، إذا ما نظرنا إلى المساحة الكبيرة الّوجوباً على المبتدأ كانت قليلة جد

يقصـد إلـى المعنـى    تعالى اهللا  واألمر في ذلك عائد إلى أن  ،أ وجوباًتقديم المبتد
ه جدير القرآن كلّ إذا أخذنا بعين االعتبار أن ة، خاصةيقديم لألهممباشرة، ويأتي بالتّ

ة، فليس هناك موضع يقّلباألهمي قـديم للخبـر   ة عن غيره، ومن هنا لم يكن التّأهمي
عنى، ومـا  ما كان األمر حسب المشاغالً مساحة كبيرة في سور الكتاب الحكيم، وإنّ

ة، ال ة بشـري وعال عن قضي جّل حقّث فيها التي يتحدفي األمور الّ إالّ قديم دخل التّ
عن قضية عقديشريع، بل كانت المواضع في ة تدخل في باب التّة مثالً، أو عن قضي
أو لغيره من  -م ى اهللا عليه وسلّصلّ -سول ا للره إمإطار الخطاب الموج أغلبها في

ـ   اس، فمن هنا كان بعض الحديث أولى باألهميالنّ ذلك ة من بعضه اآلخـر، فكـان ب
المعنـى   د في بعـض المواضـع   وليؤكّ مه؛ة ما قدلبيان أهمي ؛قديم من اهللا تعالىالتّ
اخل في اآلية الكريمةالد .  

  : جواز تقديم الخبر
ة ، ولكن ثمماً على الخبرا متقددأ فيهأن يكون المبت ةجملة االسمياألصل في ال

فائدة تُرجـى، ويكـون    بتدأعل من تقديم الخبر على المة تجغة العربيمواضع في اللّ
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فـي  نقوم بدراسة تقديم الخبر على المبتدأ سومن هنا ، بالغي لغرض قديمالي التّبالتّ
  . في ذلك بعض المالمح البالغيةلنتبين  جوازاً سورة آل عمران

اًقديم أغراضن للتّون إيقول البالغي متعدياق، وتحكمهـا أيضـاً   دة يحكمها الس
تي يكون من أجلهـا  أبرز األغراض الّ الكالم، ومن هنا فإنطبيعة الحال، ومقتضى 

ص في تخصيصه بالمسند إليه، أي قصر المسند إليه على المسـند،  تقديم الخبر تتلخّ
أنا، والتّ كقولك مسلم أنا، وعربينبيه من أوالمسند خبر ال نعـت،   ل األمر على أن

من  ، واألمر لما يسر من أوّل خاطبفاؤل، أي إسماع المل بالتّالث يتمثّوالغرض الثّ
  .1كذلك المساءة نكاية بالمخاطب ، ومسند إليهشويق إلى ذكر الاألغراض التّ
احيـة  ننتقـل إلـى النّ    الخبـر    تي يفيدها تقديمالحديث عن المعاني الّوبعد 

ب منْه هو الَّذي َأنْزَل علَيك الْكتَا﴿: يقول سبحانه ، إذسورة آل عمـران طبيقية منالتّ
         ��Nَ 2�1َُنUِ&?�( َ\َ$�(ٌت Nُْ/َ.َ*�(ٌت ُه�M& ُأمj اِْ.َ?��(ِب َوُأَ]�Bِ)�4َ?َNُ Oَُ_(ٌت NYَ�َ&��( ا&�ِ>$ُCُ ���ِ Mَ���Bِ2ِ_ْ- َزْ$�ٌ� َ�َ

  ُ#��Wِا&O� َواُ��&�� ا��bَ?ِBْ(َء اِْ"ْ?َ=��Lِ َوا��bَ?ِBْ(َء YْEَِو$ِ���ِ� َوَ1ْ$َ )��Nَ���YْEَ -ُِو$َ���ُ� ِإ&��( اُ��=ْNِ �َBَ)��4َEَ -ِ���ْ1ِ2َن ِ���� اْ

Uَ(ِبْYَ� ُآMْNِ oT ِ ْ=ِ@ َر9Bَ=( َوNَ( َ$>&آ&Oُ ِإ&( ُأوُ2 اِْBِ )&=Nَ\َ 2َنُ2Vُ$َ )7(﴾2.  
الحديث في هذه اآلية الكريمة عن القرآن الكريم ذاته، ففي هذا القرآن آيـات  

ـ  الكتاب، واإلحك ها أمغاية في اإلحكام؛ لذا وصفها اهللا تعالى بأنّ  يء أالّام فـي الشّ
تي أبرم حكمها فلـم ينبتـر،  المحكمة هي الّ واآليات .3قص ك أو النّق إليه الشّيتطر 
تضـبطها إلـى   فس عن جوالنها وتمنعها من جماحها واآلية المحكمة تحكم النّ وكأن

   .محال مصالحها
ـ  محكمات وأضـدادها الّ :ن صنفانالقرآ إلى أن اآليةوقد أشارت  تـي سيت م

 فاحتمل أن يكون المراد مـن األم  ،الكتاب المحكمات هي أم نت أنبي مث ات،متشابه
وليس يناسـب   ن أو مرجعه،أصل القرآ أي هن وهما متقاربان األصل أو المرجع ،

                                                 

�س، @?; <-#. 1B�).2005ن)م�C�6�دار ا،�D.�� وأ@(D.�)@ �FGB�ن،ا�ردن-ار$ ،ا���-
�%�ة،ا�ردنI�ا �IB��آ�ب، �,-K �24092ـ  236: ، ص1: ج. ا�I�9 ). م2005(، وا@ ;N6��ا

�I�ا �FGB��2م ا��,I"��ت ا�:��B�: ص،��ر��-"(�1رات 7�"O2> �I،$,�، " ���� ا�O*P وا��
  . 206ـ  204
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فالمحكمات هـي أصـول    نزل لإلرشاد والهدى،إذ ُأ ن،داللة القرآ هذين المعنيين إالّ
بحيـث  ضاح داللتها كانت أصوالً لذلك باتّو ،شريع واآلداب والمواعظ االعتقاد والتّ

ت على معان تشـابهت  تي دلّفهي الّا المتشابهات أم.على معان ال تحتمل غيرها تدّل
  .1منها هو المراد في أن يكون كّل

ر مبتدأ مؤخّ "آيات"م، وقان بمحذوف خبر مقدوالمجرور متعلّ الجار" منه "  و
2صفة آليات "محكمات"مة، ومرفوع بالض.  

قد كان جواز تقديم الخبر في هذه اآليـة الكريمـة   ف، ركيب ا من ناحية التّأم
لكـان   ،ه نكرة، فلو لم يكن المبتدأ موصـوفاً ناجماً عن أن المبتدأ موصوف رغم أنّ

ركيب، تقديم الخبر على سبيل الوجوب ال على سبيل الجواز، ومن هنا كانت جهة التّ
قديم عند العرب إالّا من ناحية المعنى فما كان التّأم مونـه،  من أجل االهتمام بما يقد

ة الواردة في كتاب اهللا آنية بعض اآليات القرقديم في اآلية الكريمة يدلنا على أهميفالتّ
ن فهي أصل القرآ ،بحيث تتناولها أفهام معظم المخاطبين بها ضاح معانيها،تعالى واتّ

المحكم جاء لألحكام  وأن يان والتفريع،اني غيرها عليها للبالمرجوع إليه في حمل مع
وما دامت أفعاالً مطلوبـة ففعلهـا    المطلوبة من الخلق،أي افعل كذا ،وال تفعل كذا،

اآليـات   أحد بـأن  ى ال يحتجؤتى بها بصورة واضحة حتّلذا ي ثواب وتركها عقاب؛
  .3ع فهمهاطَستَيلم  غامضة 

 قد جاء لبيـان إعجـاز  قسيم قديم والتّالتّ هذا نه يمكن القول إفإنّ ،ومن ناحية أخرى 
 عون العلـم والكمـال،  ذين يـد رين الّألصحاب األلباب المتكب ياًوتحد،ن الكريم القرآ

تي تحتمل غير ومنه اآليات الّ فالكتاب منه اآليات الواضحة المعنى والمباشرة الفهم،
  .العقول في تأويلها وتفسيرها حاروتُ داللة وغير تأويل ،

ـ  هناقديم التّ اأفاده تيألغراض البالغية الّومن ا ه خبـر  تمييز الخبر على أنّ
م الخبر في هذا الموضع حتى نميـز بينـه وبـين    وليس صفة، فمن األولى أن يتقد

ل ر الخبر ن يكون صفة، فلو تأخّة أاحتماليتوهه صفة ال خبرم أنّم متوه.  
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�&�ِ>$Mَ ا2ْ�Vَ&Eا     TْCُ َأ﴿: وفي موضع آخر يقول اهللا سبحانه وتعالى   ِ -ْ�.ُ�Mْ�Nِ Oٍ َذِْ#َBِ -ْ.ُXُ9UHَُؤ
 �&�ِ��َ_( َوَأْزَواٌج Oَ&_PَNٌُة َوِر2َ�ْاٌن MَNِ ا Mَ$@ِ� ِ ْ=َ@ َرhَ -ْ_ِ9B=&(ٌت OِgْEَي Eَ MْNِْ/ِ?َ_( اْHْYََ_(ُر َ](ِِ

Uَ1ِ(دْ)Bِ Oٌ�:ِBَ �ُ&�  .1﴾) 15(ِ َوا
م، قان بمحـذوف خبـر مقـد   والمجرور متعلّ ار، الج"للذين اتقوا عند ربهم" 
: ﴾عنْـد ربهِـم   ﴿ ها صلة الموصول، ولها من اإلعراب، ألنّ ال محّل "اتقوا"وجملة 

ـ  ،ه كان في األصل صفة لهاات، ألنّق بمحذوف حال من جنّظرف متعلّ فلم م ا تقـد
  ﴾ي من تَحتها الَْأنْهارتَجرِ﴿، وجملة  ... رمبتدأ مؤخّ " جنَّاتٌ "عليها أعرب حاالً، و

  .2"ات صفة لجنّ
الخبر قد تقدم على المبتدأ، وتقدمه هذا إنما كان جوازاً ال وجوباً، والسـبب  ف

الذي منع من تقديم الخبر وجوباً هو أن المبتدأ المؤخر جاء منعوتاً، فكـان النعـت   
يل الجـواز ال علـى   أخير على سبلذا كان التّ كرة؛غات االبتداء بالنّوغاً من مسومس

  . سبيل الوجوب
خصـيص،  لتّزاً علـى المبتـدأ ل  جوا مالخبر قد تقد فإن ، ةن ناحية بالغيوم

بالمسند إليه، إذ  فالمسند يختصص اهللا تعالى الّخصـ ذين يعملون الص ة الحات بالجنّ
ة ن لذّتعويضاً لهم ع ذي ما بعده نعيم؛عيم األكبر الّوالنّ تي تجري من تحتها األنهارالّ

  . المال والبنين واألنعام والحرث
انتبـاههم لمـا    لتشويق المؤمنين وشـد  ؛برر الخوتأخّ وكذلك فقد تقدم المبتدأ
بـأ  والنّ" قل أؤنبئكم" رت بقولهدقد ص اآلية أنال سيما  ، ينتظرهم من األجر والثواب

ات مـن  هذه الجنّ ففي ف لمعرفته،فس لسماعه وتتلهذي تشتاق النّهو الخبر العظيم الّ
ة والنّالخيريـ وهي جنّ ذي ال يفنى،ائم الّعيم الد  نالمـؤمني ب مـن  ات جاهزة ال تتطلّ
ه هو واألبهى من ذلك كلّ نيا ،ذي في الدرع الّكالحرث والز اًأو جهد ،اًأو تعب،حركة 
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ات ع بها هذه الجنّتي تتمتّة الّالعندي،وجهه ظر لذي يكون النّب األعلى الّفهي عند الر
  .1وغايتة مؤمن الكريم هو مطمح كّل

�    ﴿: ويقول اهللا تعالى في موضع آخر من سورة آل عمرانُ�&�َوOُ�.َNَوا َوOَ�.َNَ ا
 Mَ$Oِِآ)*َ�Oُ اْْ[َ �ُ&�9�2َ��Jَ َوَراJَ�1ُ�ِ ِإَ��& َوOُ�9_PَNَُك Mَ�Nِ       ) 54(َوا?َNُ ��9Hِإ !+َ� ِ )$َ �ُ&�ِإْذ Cَ(َل ا

��-& ِإَ��& 1ُhِOْ�Nَُ.ْ-             ا&ِ>$Mَ َآَ"Oُوُ Lِ�Nَ)�َVِا َوTُ� ِ)hَ ا&�ِ>$Mَ ا2�1ُUَ&Eَك 2ْ��ََق ا&�ِ>$Mَ َآَ"�Oُوا ِإَ�! َ$�2ِْم اْ

� Eَْ#َ?ِ�ُ"2َنِ�ِ��َ*( ُآْ=ُ?ْ- ِ� -ْ.ُ=َ�ْBَ -ُ.ُ8ْYَ�َ )55 (﴾2.  
 "راخي، وحرف عطف للتّ "ثم"إلي" قان بمحـذوف خبـر   ومجرور متعلّ جار

3"ر مبتدأ مؤخّ "جعكممر"م، ومقد"  
ـ  ذين اتّوجاعل الّ"عطف على جملة " مرجعكم إلي"وجملة  ذين بعوك فـوق الّ

وثم "إذ مضمون كلتا الجملتين من شأن جزاء اهللا متبعي عيسى والكافرين به،" كفروا
  .تبيراخي الرللتّ" 

وما ضمير مرجعكم  وأن ب اهللا به عيسى ،ا خاطهذه الجملة مم اهر أنوالظّ
  .ذين كفروا بهبعوه والّذين اتّعائد إلى عيسى والّ ضمائر المخاطبين عه منم
   فتكـون   -مى اهللا عليه وسلّصلّ-بيهاً للنّويجوز أن يكون الخطاب موج" ثـم" 

  .راخي الزمنيوالتّ تبيراخي الرلالنتقال من غرض إلى غرض زيادة على التّ
ه ن أنّفتعي جوع غير مستقيمة هنا،الروحقيقة  جوع،معناه الر مصدر ميمي"والمرجع" 

ويجوز أن يكون مـراد بـه    والمراد به البعث للحساب بعد الموت، رجوع مجازي
ويجوز الجمع بـين   ذ فيهم مراده في الدنيا،اهم في أجل أراده فينفّانتهاء إمهال اهللا إي

  ".4"فظ في مجازيهالمعنيين باستعمال اللّ
عبير القرآني كان على ، بينما التّمرجعكم إليأن نقول  يجوز ي غير القرآنفف

 "أي بمعنى إننّ ،"مرجعكم  إليوقد ظهر هنا أسلوب االلتفـات   كم إلى حكمي،ي راد
ـ  الخطاب، إلىمن الغيبة  عليـه  –بوا عيسـى  ذين كـذّ حيث ذكر اهللا تعالى اليهود الّ

أو ،وآزروهمنوا به ذين آوالحواريين الّ -المالس-   ز أن يكـون  يجـو   -مكمـا تقـد
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هديد أبلغ ليكون التّ فالتفت على طرق الخطاب للجميع؛ -المالس هعلي– بيالخطاب للنّ
زجراً وأشد.  

مياء المتكلّ(والمجرور) إلى(وتقديم الجار (  هو تخصيص من اهللا تعـالى بـأن 
رجوع العباد أيا اهللا  كانوا إليه هو، فكان تقديم الخبر يفيدنا الحصر والقصر على أن

وال يوجـد  ،  اًأم حقيقي اًجوع مجازيسواء أكان الرتعالى هو المرجع األخير لعباده، 
  . اآلخرةجزائهم وعذابهم في ،وتأكيد  أحد من هؤالء العباد ال يرجع إلى اهللا سبحانه

َوMْ�Nِ  ﴿: اهللا تعالى في وصف أهل الكتاب فيه يـقولوأنتقل إلى موضع آخر 
��Jَ ِإ&�( �Nَ(     َأْهTِ اِْ.َ?(ِب MْNَ ِإْن َْ̂د9ِ[ ِإَ �$ُ )� Bِِ@$َ=(ٍر َُ=ْNَYْEَ ِإْن MْNَ -ْ_ُ=ْNَِو Jَ�َْ̂د9ِ[ ِإَ � Pَ=ْVِBِ(ٍر ُ$ُ=ْNَYْEَ

        ْ� اِ�&��2َن َ َ��! اُ2Vُ$ََو Tٌ�Uِ�Wَ Mَ�9�9NYُ��َ=�( ِ��� اْْ�َ َ iَ�ْ�2ا َُ)Cَ -ْ_ُ&HYَBِ Jَ� sِ)Cًَ*( َذِِ�ْ�َ َ GَNَْب  ُد<ِ�.َ

  .1﴾) 75(ْ- َ$1َْ�ُ*2َن َوُه
روع في بيان خيانتهم في األمـوال بعـد بيـان    جملة مستأنفة مسوقة للشّال" 

قـان  ومجرور متعلّ ، جار﴾ومن َأهِل الْكتَابِ ﴿ة، استئنافي "الواو"دين، وخيانتهم في الّ
وم، بمحذوف خبر مقد﴿ كِإلَي هَؤدنْطَارٍ يبِق نْهتَْأم ِإن ناسم موصول مبتـدأ   "من "،﴾م

  .2"ر ولك أن تعربها نكرة موصوفة أيضاً، أي ناس، وهي مبتدأ مؤخّ ،مؤخر
فالخبر قد تقدالمبتدأ معرفة، في وجـه مـن وجهـي     م على المبتدأ، رغم أن
راً وجوبـاً عـن   ذي هو للمبتدأ ينتفي كون المبتدأ متـأخّ عريف الّاإلعراب، وبهذا التّ
، مـا كـان لسـبب بالغـي    م إنّم الخبر جوازاً، وهذا التقددره وتقخبره، بل كان تأخّ

قديمهذا التّ ل من ولغرض تحص .  
ومـن َأهـِل   ﴿: تقديم المسند فـي قولـه  : "  هنا قديميقول ابن عاشور في التّ

عجب ل للتّعجب من مضمون صلة المسند إليها، ففي األو، في الموضعين للتّ﴾الْكتَابِ
ـ مع إ ة األمانةمن قو اني مكان الخيانة، ووجود العذر له في عادة أهل دينه، وفي الثّ

عجـب عنـد   عجب من أن يكون الخون خلقاً لمتبع كتاب من كتب اهللا، ثم يزيد التّللتّ
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، فيكسب المسند إليه عجب الحال، وعدي تأمنه بالباء مع ... "هم قالواذلك بأنّ: " قوله
2" 1"آمنكم عليه هل : " ، كقوله"على " ى بـ أن مثله يتعد.  

عجـب،  تقديم الخبر في هذه اآلية الكريمة من باب التّ ه عدأنّ ذلك فواضح من
خصـيص، إذ جـاءت اآليـة    التّ كذلك أن المقصد من التّقديم هو نرى فيها اغير أننّ

ث الكريمة لتتحدعن بعض من أهل الكتاب، ثم تهم بالّخصصا نهم الواحد منّذين إذا أم
  . ، ومنهم من هو على عكس ذلك في الخيانةه ملتزم بتأدية األمانةنّعلى قنطار فإ

�=&�(ِس َ�&�ِ>ي Lَ�&.UَBِ       ﴿: يقـول اهللا تعـالى   آخروفي موضع ِ Sَ��ُِو Gٍ��ْBَ ِإن& َأو&َل
 Mَ�*َِ)1َ�ْ�9َ=(ٌت VَNَ(ُم ِإOَBْاِه�َ- َوMْNَ َدَ]َ�ُ� َآ) UَNُ)96(َرًآ( َوُهً@ى ِBَ ٌت)$َ\َ �ِ��ِ   !��َ َ �ِ�&�(َن َ\Nًِ=( َوِ

Mَ�*َِ)1َ� Mِ َ o�=ِcَ اَْ&��ً�( َوMْNَ َآَ"dِ�َ Oَن& اUِWَ �ِ�ْ�MِNَ Gِ اPَ?َWْ(َع ِإَْUَ  .3﴾)97( ا=&(ِس j�8ِ اْ
 اس، والجـار على النّ والجملة مستأنفة مسوقة لفرض الحج،ة استئنافي "الواو" 

قان بما ومجرور متعلّ جار ﴾علَى النَّاسِ﴿ م، وقدقان بمحذوف خبر موالمجرور متعلّ
  .4"مضاف إليه ﴾الْبيت﴿ ر، ومبتدأ مؤخّ "حج"ق به الخبر، وهو اهللا، وتعلّ

لذا جـاز  المبتدأ معرفة ؛ على المبتدأ جوازاً، وم الخبر ففي اآلية الكريمة تقد 
م الخبـر  لكان تقد ،ضافةبقيت على حالها دون إ"  حج" كلمة  قديم، في حين لو أنالتّ

  . وجوباً ال جوازاً
ص ب على ذلك أن نخصه يترتّخصيص فإنّقديم قد أفاد التّالتّ لو افترضنا أن و

قديم يفيـدنا الحصـر   قديم، فالتّة للتّفحسب، وهو الفائدة العام اس هللا بالحجما على النّ
اس عبادات أخرى غير رض على النّالواقع ال يقول ذلك، فاهللا قد ف نوالقصر، غير أ

الحجإنّ ، والحجدةما هو عبادة من بين هذه العبادات المتعد .  
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ـ هو التّ ذي خرج إليه تقديم الخبر هناالغرض الّ إن فة، مييز بين الخبر والص
  .ر لكان صفة، لذا كان األولى تقديمهصفة، فلو تأخّ ه خبر اللبيان أنّ ؛م الخبرقد تقدف

الّ ةومن األغراض البالغي وكيـد  التّ" هللا"والمجـرور   تي أفادها تقديم الجـار
اس في أعناق النّ دائمة فريضة عظيمة هللا تعالى جعلها فالحج خصيص،والحصر والتّ

-المسند والمسند إليه-بركنيها االسميةالجملة  في حين أن ،ما استطاعوا إليه سبيال 
الدالة على الدةيمومة واالستمراري ز كذلك مكاتعزهللا تعالى فـي   ه حقّنّوأ  نة الحج

  .وفرض واجب ال يسقط على اإلطالق رقاب العباد
لقاصـديه   أذىدون سة زيارته زيارة عظيمة مقد ﴾حج الْبيت﴿ والمقصود ب

وعادة العرب زيارة معاهد  يارة ،في الز هألنّر هنا بالبيت عبوقد  ، أو القائمين عليه
  .األحباب وأطاللهم وأماكنهم

آية أخرى من آيات كتاب اهللا العزيز، حيث يقول سبحانه وتعالى ةوثم:﴿   )�َوَ
  ُC&2Pَ�ُ�Wَ -ْ�_َُ oO�� ُه2َ َ]ْ�Oًا َُ_ْ- TْBَ ُه2َ َِ�ِeْ�َ MْNِ �ُ&�2َن MUَ+َ/ْ$َ  )�Nَ& ا&ِ>$Uْ$َ Mََ#ُ�2َن Eَ\َ )*َBِ(ُهُ- ا

Oَ�Nِ �ِ&��(LِNَ َوَِVِ� َ$2َْم اِْBِ 2ا�ُ#ِBَ�Oٌاُث ا+&َ*(َواِت َواْYَْرِض َواUِ[َ 2َن�1َْ*ُEَ )*َBِ �ُ&�)180( ﴾1.  
 "هللا " ة، والواو استئنافي " ومجرور متعلّ جار    م، قـان بمحـذوف خبـر مقـد

  .2"ماوات عطف على الس "األرض"ر، ومبتدأ مؤخّ " ميراث"و
ه الجـواز ال   على وج مى المبتدأ، وهذا التقدعل مفي هذه اآلية قد تقد الخبر نإ

م الخبر تقدل ،، فلو كان نكرة  رفة وليس نكرةالمبتدأ في هذه اآلية مع نالوجوب، إذ إ
   .غكرة دون مسوه ال يجوز االبتداء بالنّ؛ ألنّعليه وجوباً ال جوازاً
ـ  م عنصر لغويأخير، وإذا تقدالتّ والخبر يستحقّ ـ ه حقّ أفـاد ذلـك    ،أخيرالتّ
ه ل في أنّهنا يتمثّم الخبر ذي خرج إليه تقدلغرض الّا الي فإنلتّباالحصر والقصر، و

وال أحد ماء، ذي يرث األرض والسهو الّ وجّل خصيص للمسند إليه، فاهللا عزالتّ أفاد
 ،المال في سبيل اهللا ذين بخلوا في بذله للّداء موجغيره يدخل في هذا الحكم،وهذا النّ

موه على أنفسهم؛وقد ـ   اهللا انّن لذلك يبي ماوات واألرضه هو وحـده الـوارث للس. 
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 إرشادهم،هي وعظ المانعين و" ماوات واألرضهللا ميراث الس"ذييلفالفائدة من هذا التّ
  .وثناء للمنفقين وتثبيتهم
� َوا2�Wُ&Oِل Mْ�Nِ     ﴿:يقول اهللا سبحانه وتعالى آخروفي موضع ِ�&�ا&ِ>$Mَ ا2Bُ)gَ?َWْا ِ

-ُ_ُBَ)~ََأ )Nَ @ِ1ْBَ  -ٌ�pِ َ Oٌhْ2ْا َأVَ&Eَوا -ْ_ُ=ْNِ َأ8َْ+ُ=2ا Mَ$<ِ&�ا&ِ>$�Cَ Mَ(َل َُ_�ُ- ا=&�(ُس    ) 172(اْOْVَُح ِ
   Tُ����� َو���1ْHَِ- اْ2َِآُ���&�2ا Uُ���+ْ8ََ=( اُ)���Cََو )���Hً)*َ$2ْ���4َُهْ- 0َ����َاَدُهْ- ِإ[ْ)�َ -ْ���.ُِإن& ا=&���(َس hَ @ْ���Cََ*2���1ُا َ

)173(q1.  

اهللا تعالى يكفينا، فهو القادر على  أي أن ة الكريمة تعني كافيناي هذه اآليفحسب ف   
 "اهللا"مضاف إليـه، و  "نا"م، وخبر مقد "حسبنا: " ين درويشالد ، ويقول محيي2ذلك 

  .نصب والجملة بعد القول في محّل.3"ر مبتدأ مؤخّ
ياقففي هذا الس تقدالقرينة لم تكن  م الخبر على المبتدأ، غير أن ة فـي  لفظي

ه هو ل بأنّتي جعلتنا نحكم على األوالقرينة الّ نمنهما، أي بعبارة أخرى ،إ تحديد كّل
م تمثّالخبر المقدلت بقرينة معنويتي سبقت من قبل كانت القرينة فيها ا اآليات الّة، أم

  . راًنكير، ومن هنا كان متأخّلت بأن يكون المبتدأ تنتفي عنه صفة التّجميعاً لفظية، تمثّ
لت القرينةا هذه اآلية فقد تمثّأم يصلح أن تكون هـي  "فحسبنا  "ة،بقرينة معنوي

بل "اهللا " ف عليها، فال يمكن أن يكون اإلخبار بلفظ الجاللة المعنى يتوقّ الخبر، ألن ،
إن هي الخبر ، ومن هنا جعلت"حسبنا " بكلمة  لاإلخبار قد تحص .  

أ المبتـد  -كنين من الـر  الخبر إذا كان كّل دتي تحدهي الّ ةالقرينة المعنويو
هذه القرينة فحينئذ يكـون   نكير،، فإن لم توجدعريف والتّـمتساويين في التّ-والخبر 

ماً وجوباً على خبره، وهو ما قد نوقش في مواضـع سـابقة فـي هـذه     المبتدأ متقد
راسةالد .  

                                                 

  . 173: آية. عمران سورة آل. 1
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أمإليه، فاهللا هو الوحيـد   ل في تخصيص المسند بالمسندالبالغية فتتمثّ اللةا الد
 عدد من األعداد، واهللا حسبهم وكافيهم عن أي تي تنصرهم ،قوته هي الّ وأن الكافي،

وأن زااللتزام بأوامر اهللا ورسوله يعز 1ة والغلبةاإلحساس بالقو.  
خويف للمقابة معنى التّوكذلك فثمفضـال   اهللا هو حسـبك ،  ل حين تخبره بأن

ا كان في ولم ف بمصالح عباده،على الخالق الملك المكلَّ اعتماداً؛ًعن ازدراء الخالئق 
الوكالء من يو ’الموكول إليه نعم أي " ونعم الوكيل:"،قال ذمض إليـه جميـع   المفو

  .األمور
في التّ روى البخاريهـذه  :قـال  -رضي اهللا عنهمـا  -اسفسير عن ابن عب

ى اهللا صلّ –وقالها محمد  ار ،في النّ حين ألقي -المعليه الس -براهيم الكلمات قالها إ
   ."2"اس قد جمعوا لكمالنّ إن:حين قالوا -معليه وسلّ

راسة وفي نهاية هذا الجزء من الدتبين لنا أن م في مواضع كثيـرة  الخبر يتقد
اآليات الكريمـة   ن لنا من خاللتبي، وقد  غرض بالغيل  كتاب اهللا تعالى، وذلك في
الّأغلب األخبار  أنتي من جنس ل باألخبار الّم جوازاً في كتاب اهللا تعالى تتمثّتي تتقد

قة بمحذوف خبر، وأغلبها أيضاً يكون تحديد المبتدأ والخبـر فيهـا   شبه الجملة المتعلّ
قائماً على قرينة لفظيةة ال على قرينة معنوي .  

كي ال  ؛ةية ال معنوتحديد الخبر من المبتدأ قائم على قرائن لفظي الحكمة فيو
اس، بحيث ال يستطيعون فهمه، فالقرآن مستغلقاً على كثير من النّ يكون الكالم اإللهي

اس أجمعين، وهو دستور اإلسالم، ومن هنا كانـت معانيـه تمتـاز    الكريم كتاب النّ
اس المراد من اآليات الكريمةن للنّبالوضوح، كي يتبي .   

                  
  : حذف المبتدأ 9.2.1

 "ة تشترك فيها اللّالحذف ظاهرة لغوية، وتبدو مظاهرهـا فـي   غات اإلنساني
ة ووضوحها يفوق غيرها اهرة في العربيثبات هذه الظّو لغات أكثر وضوحاً،بعض الّ

  ."1"ة من الميل إلى اإليجاز ة في خصائصها األصليلت عليه العربيلغات لما جبِمن الّ
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 واهللا ألفعـل ذاك  : واِهللا أفعل ذاك، يريـدون : اء ة قول القدمومن الحذف في العربي
"2"في الحذف ، ويقول الجرجاني " :   لك، لطيفُ المأخـذ، عجيـبسدقيقُ الم هو باب

ـ ك ترى به تَرك الذكْر، َأفْصح من الذّاَألمر، شبيه بالسحر، فإنّ متَ عـن  كْرِ، والص
قَ ما تكون ِإذا لم تَنْطقْ، وَأتم ما تكون بياناً إذا لـم  اإلفادة، َأزيد لِإلفادة، وتَجدك َأنْطَ

  ."3"تبن 
ة للكـالم،  واحي البالغيخل في النّتد ابة أسبلغة العربيأنواعه في الّب وللحذف

، وطـول  "4"كثرة االستعمال، وهو أكثر األسباب شيوعاً وذيوعاً عنـد القـدماء   منها
ـ  أيضـاً  ن أسباب الحـذف م ، وعن طول الكالم بالحذف الكالم، فابتعدوا رورة الض

  ."5"ة ركيبية والتّوتية والصرفيالص األسباب إلىة، إضافة عريالشّ
خفيـف،  التّ :هـا مـن أهم   دةمتعـد ألغراض  أيضاًلغة في الّ الحذف  يأتيو

صيانة المحـذوف  وفخيم واإلعظام، ساع، والتّواإليجاز واالختصار في الكالم، واالتّ
ريفاً له، وتحقير شأن المحذوف، وقصد البيان بعـد اإلبهـام، وقصـد    كر تشعن الذّ

اإلبهام، والجهل بالمحذوف، والعلم الواضح بالمحذوف، والخـوف منـه أو عليـه،    
جع، والمحافظة على الـوزن  لهفة، ورعاية الفاصلة أو المحافظة على الساإلشعار بالّ

  ."6"عرفي الشّ
فـي   ةمن ناحية بالغي ننتقل لدراستها وبعد هذه الّلمحة الموجزة عن الحذف،

  . ل عمرانسورة آ
                                                                                                                                               

ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجماعية ).. م1998(حموده، طاهر سليمان. 1
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فع، في عت المقطوع إلى الرالنّ: " مواضع هي ةيحذف المبتدأ وجوباً في أربع
: م، نحـو مررت بزيد الخبيثُ، أو ترح: ، نحومررت بزيد الكريم، أو ذم: مدح نحو

هو : قديرجوباً، والتّونحوها و ين، فالمبتدأ محذوف في هذه األمثلةمررت بزيد المسك
أن يكون الخبر مخصوص نعم أو بـئس،  : انيالكريم، هو الخبيث، هو المسكين، والثّ

، فزيد وعمرو خبران لمبتـدأ محـذوف   عمرونعم الرجُل زيد، وبئس الرجُل : نحو
قدير هو زيد، أي الممدوح زيد، وهـو عمـرو، أي المـذموم عمـرو،     وجوباً، والتّ

خبر لمبتـدأ   "في ذمتي"، "تي ألفعلن في ذم" من كالمهم  يما حكى الفارس: الثوالثّ
تي يمين، وكذلك ما أشبهها، وهو ما كـان  في ذم: قديرمحذوف واجب الحذف، والتّ

أن يكون الخبر مصدراً نائباً منـاب الفعـل،   : ابعالخبر فيه صريحاً في القسم، والر
 "صبر جميل"مبتدأ، و "صبري"صبري صبر جميل، ف: قديرصبر جميٌل، والتّ: نحو

  .1"وجوباً "صبري  "ذي هوخبر، تم حذف المبتدأ الّ
آل  منها في سـورة  اأي ولم نجدتي يحذف فيها المبتدأ وجوباً، هذه الحاالت الّ

بعض المواضع التي يحذف فيها المبتدأ جوازاً، حيث يحذف  عمران، غير أننا وجدنا
  ."2"المبتدأ أو الخبر إن دلَّ دليل على المحذوف

 ﴿:تي حذف فيها المبتدأ جوازاً في سورة آل عمران هي قوله تعالىواآليات الّ
  ْ̀Nِ -ْ_ُHَْوOَ�$َ ٌةOَ�ِ)ى َآ�Oَ[َْوُأ �ِ&��Tِ اUِWَ ��ِ TُEِ)VَEُ LٌXَ�ِ )?َVَ?َ�Mِ اْْ?َXَ�ِ ��ِ Lٌ$َ\َ -ْ.ُ�ِ_ْ- َرْأَي  Cَْ@ َآ(َن َْ��َ

]ِOِ:ْ=َBِ @ُ9$َ̂ $ُ �ُ&��Mِ َواْ1َOَUْ1ًِة ِYُوِ� اْBْYََ:(ِر  اَْ Jَ  ."MْNَ)13 (q"3 َ$4َ(ُء ِإن& ِ�� َذِ
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 كـافراً،  أكان مؤمنـاً أم  ه بعد الواقعةمن كانت حيات ه لكّلالخطاب هنا موجف
يـة  والكافر تـأتي لـه اآل   ولو من غير أسباب ، نصر اهللا آت د له أنفالمؤمن تؤكّ

  .ولو باألسباباهللا يخذله  في أنوالعظة بالعبرة 
اس لها حركة واحدة في عمل واحد لغايـة  على جماعة من النّ وكلمة فئة تدّل

فئة في سبيل الحركة الواحدة والعمـل الواحـد    د كّلتي توحوالحرب هي الّ واحدة،
  .للغاية الواحدة
ية،أي أمر عجيب لقد كان لكم آ: ح لنا اآلتي على هذا المعنى توض فاآليةإذن 

ر وال يتّاً ال يسيجدة في فئتين، فعنـدما التقـت الفئـة    فق مع منطق األسباب الواقعي
تـي  دة بالغاية الّاستطاعت الجماعة المؤمنة المحد،المؤمنة في قتال مع الفئة الكافرة 

تي تقاتل أن تنتصر على الفئة الكافرة الّ -وهي القتال في سبيل اهللا –تقاتل من أجلها 
  .يطانفي سبيل الشّ

إحـداهما  : ه قالعلى االبتداء رفع كأنّ: " هذه اآلية إعراب فش فييقول األخ
فئة تقاتل في سبيل اهللا، وقُرئت جر1"ل الكالم على البدل وذلك جائز اً على أو".  

أما السأحـدها  " ، وهي "فئة " تي ارتفعت بها قد أورد األوجه الّف مين الحلبي
أن يرتفع على خبر ابتداء، مضـمر  : نيوالثا... يرتفع على البدل من فاعل التقتا أن

أن يرتفع على االبتداء، وخبره مضمر تقـديره  : الثوالثّ.. تقديره إحداهما فئة تقاتل
... مخشـري أن ينتصب على االختصـاص جـوزه الز  : ابعوالر... منهما فئة تقاتل

 ه قيـل التقتـا مؤمنـة   كأنّ" التقتا " أن تنتصب فئة على الحال من فاعل : والخامس
  ."2"وكافرة وعلى هذا يكون فئة وأخرى توطئة للحال 

أما محيي 3"لمبتدأ محذوف أي إحداهما فئةفئة خبر : " ين درويش فيقولالد"  .  
 يخـتص : قسـم إلـى قسـمين، األول   الحـذف ي  هذامن  البالغيالغرض و

فصيل في الفئتين أورد الفئـة مباشـرة دون تفصـيل،    باالختصار، فبدل أن يذكر التّ
للمؤمنين آية في فئتين التقتا،  قد ذكرت اآلية أنل في العلم بالمحذوف، فيتمثّ: انيالثّو
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امع أو المتلقّفالسالمحذوف هو إحدى هاتين الفئتين ي يعلم من خالل سياق الكالم أن، 
تقاتـل فـي سـبيل اهللا لتكـون كلمتـه هـي       ":لما يرشد إليه قوله ةمنهما مؤمن أي

وهو ،حتباك اإل من فاآلية ،يطانتقاتل في سبيل الشّ )كافرة(اأي منهم) وأخرى(،العليا
علـى مـا    ما ذكر من كّل يدّليجازاً منهما شيء إ ين يحذف من كّلأن يؤتى بكالم
جملة شيء ويذكر في الجملة األخرى ما  بمعنى أن يحذف من كّل خر،حذف من اآل

ها ولم يذكر أنّ ،في سبيل اهللاتي تقاتل فاهللا تعالى لم يورد لنا وصف الفئة الّ .عليه يدّل
تي تقاتل في سبيل الفئة الّ الفئة األخرى كافرة ،وهذا يعني أن أنوأوضح  ،فئة مؤمنة
ولم يورد الحقّ أن تكون فئة مؤمنة، اهللا ال بد تقاتـل فـي سـبيل     الفئة الكـافرة  أن

  . لشيطانى أن تقاتل في سبيل اأن يقودها إل كفرها ال بد  يطان اكتفاء بأنالشّ
،  انيـة الثّ عليه وصف الفئـة  من وصف الفئة األولى ما يدّل لقد حذف الحقّ
وهـي الفئـة    يـة  تي تقاتل في سبيل اهللا من مقابلها فـي اآل وعرفنا وصف الفئة الّ

 ضح بأقّلكي يتبين المعنى ويتّ ؛كروهو أولى من الذّ الحذف،فمن هنا كان . األخرى
  .قدر من الكالم

وتقليـل   ،ية في نصر القليل على الكثيرد تكون  بالغة اآلومن وجهة أخرى ق
   .ار في أعين المسلمينالكفّ

تي حذف فيها المبتدأ في سورة آل عمـران  وفي موضع آخر من المواضع الّ
� ِإ&�( ُه�2َ َواَْ*َ�(Lُ�.َsِ َوُأوُ�2 اْْ1ِ��C -َِ           ﴿: يقول اهللا سبحانه وتعـالى َ��( ِإََ �ُ�&Hَأ �ُ�&���ِ_َ@ اَ  )�*ًsِ)

 -ُ�.ِ/َ� ِإ&( ُه2َ اْ0ِ1َ$0ُ اَْ( ِإََ �ِ+ْVِْ)Bِ)18 (﴾1.  
ه بدل من أنّ: أولها: " ثالثة أوجه أن في هذه اآلية الكريمة مين الحلبيالس يبين

  ."2""هو" ه نعت لـ أنّ: الثه خبر مبتدأ مضمر، والثّأنّ: اني، والثّ"هو " 
أما محيي خبر لمبتدأ محذوف تقـديره هـو،   "العزيز : "ين درويش فيقولالد 

  ."3""هو " ولك أن تعربهما بدلين من 

                                                 

  . 18: سورة آل عمران، آية. 1
2 .مين الحلبيالس .82: ، ص3: ر المصون، جالد .  
  . 474: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 3



41 

 

المعنى العام القصـر   بسلووذلك بأ ة هللا تعالى،لهذه اآلية هو إثبات الوحداني
فالقصـر   تـه، فيها على وحداني داللة قاطعة ال شك ليدّل في واالستفهام ؛ل بالنّالمتمثّ

 لذا نرى كثيـراً  من أبلغ طرق القصر وأعالها؛ –تفهام في واالسالنّ –ريقة بهذه الطّ
 ناهيـك عـن أن   ن الكريم قد أثبتت بهذا األسـلوب، من القضايا والبراهين في القرآ

  .اً واضحاً ال لبس فيهفيه يبدو جليالمقصور والمقصور عليه 
 حوي لهذه اآلية الكريمة، من حيـث إن ركيب النّما عليه التّ ضح مما سبقيتّو

ـ   هاز ألنّتدأ محذوف جوازاً، وحكمنا عليه بالجوالمب رة الحـذف  ال يدخل ضـمن دائ
ـ ، غير أنّا الخبر فهو مذكورللمبتدأ، أم وجوبيال الخبـر معرفـة، إذن     ا نلحـظ أن ن
  . الخبر قد جاء على غير العادة من أن يكون نكرةف

أما من الجانب البالغي، لغـرض   امون سبب، وإنّالمبتدأ لم يحذف د فنجد أن
ـ : حو، فلو كانت اآلية دون حذف لكان األمر على هذا النّبالغي و هـو  ال إله إال ه

ة، فالغرض من حذف المبتدأ هو في العربي ركيب ليس مألوفاًالتّ العزيز الحكيم، وهذا
اختصار في الكالم، وهو غـرض   ه في حذف المبتدأ ، إضافة إلى أنّغرض تركيبي

  . فيها المبتدأ في هذه اآلية الكريمة ثانٍ من األغراض التي حذف
َ�ِد    : الثة فهي قوله تعالىا اآلية الثّأمUِ� )VَEَ Jَ&H&Obُ$َ �َ)196�jُ< ا&ِ>$Mَ َآَ"�Oُوْا ِ��� اْ

�-& YْNََواُهْ- hََ_�=&ُ- َوiَXْ�Bِ اِْ*َ_�(ُد    ُ Tٌ��ِCَ ٌع)?َNَ)197( 1.وقـد   ة عالية ،أي ال يعبأ به ذو هم
ة التّر بأداعبتافهة لزوالها وهـول عاقبتهـا   ،متعتهم وإن طالت  راخي إشارة إلى أن

  .وتناهي عظمتها
يقول الزمخشري " : ذ ،و"2"خبر لمبتدأ محذوف "متاعكر البيضاوي األمر  أن

رفعه علـى  "متاع قليل:"يويقول مكّ "خبر لمبتدأ محذوف  "متاع: " قال على ذلك إذ
  ."3" أو ذلك متاع إضمار مبتدأ،أي هو متاع ،

                                                 

  . 197: رة آل عمران، آيةسو. 1
  . 457: ، ص1: الكشاف، ج. الزمخشري. 2
: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش : . ، ص2:، ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل. البيضاوي. 3
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تي تظهر عليها الجملة فـي اآليـة   ة الّالحالة التركيبي ومن هذه األقوال نلحظ     
هـذا  وفي ، قد جاء الخبر موصوفاً ي الخبر، والكريمة، حيث حذف فيها المبتدأ وبق

هذه الحالة ال تـدخل فـي إطـار     المبتدأ جوازاً ال وجوباً، ذلك أن ركيب حذف التّ
  . تي يحذف فيها المبتدأ وجوباًالحاالت الّ
ا اأمجد الّ لغرض البالغيسـاس  يعتمد فـي األ  جله هذا الحذف، فهوأل ذي و

هذا المتـاع   معلوم لديه يامع أو المتلقّالسف ، أنحقير وإقالل الشّوالتّ على االختصار
هنا  اآلية الكريمة وسياقها الكريم، فمن ، وذلك من خالل نصوما قيمته القليل ما هو

  . كركان الحذف أبلغ من الذّ
كـريم،  وبعد أن عرضنا لهذه الحاالت التي يحذف فيها المبتدأ في القـرآن ال 

 أنضح لنـا تّا، راسةة على هذه الدسورة تطبيقيفي سورة آل عمران بصفتها  السيما
، مواضعثالثة  كانت ، إذاًتاب اهللا تعالى قليلة جدتي يحذف فيها المبتدأ في كاآليات الّ

تي تزيد علـى جـزء مـن    سورة آل عمران الّبطول  نتورِإذا ما قُ اًوهي  قليلة جد
  . ب اهللا تعالىكتا
  

  :  حذف الخبر 10.2.1
أن يكون خبراً لمبتدأ بعـد  : الًأو: " هي يحذف الخبر وجوباً في حاالت أربعة

أن يكـون  : نيـاً ثا لوال زيد موجود ألتيتـك، : قديرالتّولوال زيد ألتيتك، : لوال، نحو
لعمرك قسمي، فعمرك مبتدأ: قديرالتّولعمرك ألفعلن، : في اليمين، نحو اًالمبتدأ نص، 

في  أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص: الثصريح به، الثّوال يجوز التّ،خبره  "قسمي"و
معطوف على كـلّ "وضيعته  ":وقوله،مبتدأ  "فكل"رجل وضيعته،  كّل: ة، نحوالمعي ،

ة، ر الخبر بعد واو المعيرجل وضيعته مقترنان، ويقد قدير كّلوف، والتّوالخبر محذ
ابعالر :تأن يكون المبتدأ مصدراً، وبعده حال سد الخبر، وهـي ال تصـلح أن   مسد 

ضربي العبد مسيئاً، : ه، وذلك نحوالحال مسد لسد تكون خبراً، فيحذف الخبر وجوباً؛
الخبـر، والخبـر محـذوف     مسد يئاً حال سدفضربي مبتدأ، والعبد معمول له، ومس

قدير ضربي العبـد إذا كـان مسـيئاً، إذا أردت االسـتقبال، وإن أردت     وجوباً، والتّ
قدير، فالتّالمضي :مير المستتر فـي  ضربي العبد إذ كان مسيئاً، فمسيئاً حال من الض



43 

 

ـ "1"وإذا كان، أو إذ كان ظرف زمان نائب عـن الخبـر   "كان المفسر بالعبد،  ا ، أم
ه يجوز حذفـه  فإنّ،ه إذا دّل دليل على المبتدأ أو الخبر نا نعلم أنّفإنّ الحذف الجوازي

"2" .  
 ،فسير وأعاريـب القـرآن  ومن خالل بحثنا في سورة آل عمران في كتب التّ

نا لم نجد آية أو موضعاً حذف فيه الخبر وجوباً أو جوازاً، وهذا في حدود علمنا، فإنّ
بشكل  وي حذفاً للخبرة في القرآن الكريم ال تححويركيبات النّالتّ ى أنويقودنا ذلك إل

 ، وإن احتوى القرآن بأسره على مواضع حذف فيها الخبـر، فهـي بـال شـك    كبير
مـن   هي في سورة آل عمران، وها ليست واردة اً، دلّنا على ذلك أنّمواضع قليلة جد

وال كما نعلمبع الطّالس .  
القرآن الكريم في حديثه عن  ضح لنا أنيتّ،راسة زء من الدوفي نهاية هذا الج
ـ راكيـب ال ركيب قد احتوى علـى التّ المرفوعات من جانب التّ غـة  ائعة فـي اللّ شّ

ةًللمرفوعات، خاص عن الحذف  في جانب المبتدأ والخبر، وقد ابتعد األسلوب القرآني
 أن المبتدأ والخبر، إالّ لحكم، واستوى في هذا اسواء أكان هذا الحذف واجباً أم جائزاً

المبتدأ قد وردت له أمثلة على الحذف، في حين أن الخبر لم نجد له أمثلة في سورة 
  . آل عمران

راسة الّويظهر لنا من خالل الد ـ  تي قـد مناها فـي الص فحات الماضـية أن 
ارة قد احتوى على آيات كريمة في نواحي االبتداء والخبر، أي بعب األسلوب القرآني

ة، وكان في أغلب ورودها في خواتيم اآليات الكريمـة، وهـو   أخرى بالجملة االسمي
ة لداللة الجملـة االسـمي   وجّل ، أتى به اهللا عزأكيد على معنى اآلية ككّلنوع من التّ

على الدةوام واالستمراري .  
أخير فقديم والتّنواحي تركيب التّ ا فيأم  قد برز لنا مـن خـالل الد راسـة أن 

م تي تقـد القرآن الكريم بأسلوبه المعجز قد احتوى على عدد ال بأس به من اآليات الّ
م تي تقـد احتوى كثيراً من اآليات الّ ، إذالخبر على المبتدأ، والخبر على المبتدأفيها 

                                                 

البناء واإلعراب،تحقيق اللباب في علل ). 1995(ابو البقاء عبداهللا بن الحسين،العكبري.  1
  .139: ، ص1: سوريا الطبعة االولى ج- دمشق،دارالفكر، عبداالله النبهان

  .243: ، ص1: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج. ابن عقيل.  2
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الوجـوبي للعنصـر   قدم على التّ حيناًفيها المبتدأ على الخبر، وقد جاءت هذه األمثلة 
على التّ أخرى، واإلسناديقدم الجوازي وأكثر هذه الحاالت على للعنصر اإلسنادي ،

تي يـأتي  ة الّم المبتدأ على الخبر جوازاً، وهي الحالة الطبيعيلت في تقداإلطالق تمثّ
لّغةلاة في عليها تركيب الجملة االسمي ة، ومن هنا كان ورودهـا أكثـر مـن    العربي

  .من الحاالت في كتاب اهللا تعالى غيرها
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  الفصل الثاني

  النّواسخ
  

وسيكون الحديث هنا عن النّواسخ الفعلية والحرفية،إذ يأتي مع كّل ناسخ مـن  
" إن " وأخواتها اسـمها المرفـوع، ومـع    " كان " هذه النّواسخ اسم مرتفع، فهو مع 

مـن   ،وأخواتها خبرها، و سيكون الحديث عن هذه األسماء المرفوعة مع نواسـخها 
ياق القرآنية تعتمد في مجملها على المعنى العام للسة وأخرى بالغيناحية تركيبي .  

  

  :معنى النّاسخ لغة واصطالحاً  1.2
أنّه بمعنى التّبديل وإحالل شـيء  :" النسخ " يذكر صاحب اللّسان من معاني 

: امه؛ وفي التَّنْزِيـلِ ِإبطال الشَّيء وِإقامة آخَر مقَ: والنَّسخ: " مكان شيء، حيث يقول
  .1"ما نَنْسخْ من آية َأو نُنْسها نَْأت بِخَيرٍ منْها َأو مثْلها 

ويوضح عباس حسن معنى النّاسخ من خالل أدلّة وأمثلة من اللّغة، إذ يبين أن 
ولكـن   الجملة اإلسمية أصلها أن يكون فيها المبتدأ متقدماً وله الصدارة في الجملـة، 

فإنّه يصبح اسماً لذلك النّاسخ، وهذه النّواسـخ   ،حين تدخله بعض األفعال والحروف
  ا األفعال فكان وأخواتها، وظـنة أفعال وحروف، أمالّتي تدخل على الجملة اإلسمي
وأخواتها، وأما الحروف، فإن وأخواتها، وهي تغير في حركة المبتدأ والخبر، فكـان  

" ظـن  " فتنصب المبتدأ، في حـين أن  ،وأخواتها " إن " ، أما وأخواتها تنصب الخبر
وأخواتها  تنصب الركنين معاً، أي المبتدأ والخبر، ويصيران مفعولين لهذه النّواسـخ  

  . 2ومن هنا سميت هذه األفعال واألحرف نواسخوكذلك فإنّها تنسخ المعنى ؛الفعلية، 
  

  

  

                                                 

- بيروت،دار صادرلسان العرب، ).ه1414(ابو الفضل محمد ىبن مكرك،ابن منظور. 1
  . 61: ، ص3: ج،الطبعة الثالثة،لبنان

: ، ص1: ج .الطبعة الخامسة عشرة،لبنان-بيروت،دار المعارفحو الوافي،النّ .عباس،حسن. 2
543 .  
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  : وأخواتها" كان "  2.2
خواتها على الجملة اإلسمية، فترفع المبتدأ ويسـمى اسـمها،   و أ" تدخل كان 

  . وتنصب الخبر ويسمى خبرها
وأخواتها كلّها ناقصة، وقد تـأتي  " كان " ومجموعة األفعال الداخلة في إطار 

كـان، وأصـبح، وصـار،    : بعضها تامة حيناً وناقصة حيناً آخر، وهذه األفعال هي
زال، وما برح، وما فتئ، وما انفك، ومـا دام،  وظّل، وبات، وأضحى، وأمسى، وما 

  ."1"وليس
كان، وظّل، وبـات،  : وأخواتها منها ما يعمل دون شرط أو قيد، وهي" كان"و

  . وأضحى، وأصبح، وأمسى، وصار، وليس
قسم يشترط في عملـه  : ومنها ما يعمل بشروط، وهي تنقسم أيضا إلى قسمين

  . زال، وبرح، وفتئ، وانفك: النّفي، وهي أربعة أن يسبقه نفي لفظاً أو تقديراً، أو شبه
: وقسم يشترط في عمله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، وهو دام، في قولك

  ."2"أعط ما دمتَ مصيباً درهماً، أي أعط مدة دوامك مصيباً درهماً
واآلن ننتقل للحديث عن المواضع التي وردت في سورة آل عمران وتحـوي  

وإما إحدى أخواتها، وقد وجدنا في سورة آل عمران ثالثـة وخمسـين   "  ،كان" إما 
من بينهـا سـتة   " كان " أو إحدى أخواتها، كان نصيب " كان " موضعاً وردت فيه 

مـرة  " مـا دام  " ستّ مـرات، ووردت  " ليس " وأربعين موضعاً، في حين وردت 
  . األخرى " كان" واحدة، في حين لم ترد أي من أخوات

أكثر هذه األفعال النّاقصة وروداً، ومن هنا ربما كان تسمية بابهـا  " كان  "و 
وأخواتها، وهذا يعني أنّها كانت ذات اتّصـال وثيـق باالسـتعماالت    " كان " بباب 

اللّغوية المختلفة، فكان من الطّبيعي أن يأتي اسم الباب باسمها،  فحضورها بارز في 
  . سورة آل عمران

                                                 

 .جالل الدين،يوطي، والس261: ، ص1: ة ابن مالك، جشرح ابن عقيل على ألفي. ابن عقيل . 1
  . 408: ، ص1: ، جفي شرح جمع الجوامع  همع الهوامع

 . 267ـ  263: ، ص1: ابن مالك، جة شرح ابن عقيل على ألفي. ابن عقيل .2
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إتيان : وأخواتها على  أحوال أربعة في هذه السورة،  هي "كان"اسم  أتى وقد
: ضـميراً متّصـالً، والثّالـث   :  وأخواتها اسماً مفرداً ظاهراً، والثّـاني " كان " اسم 

وأخواتهـا، وفيمـا   " كان " ضميراً مستتراً، وأخيراً  أن يأتي االسم متأخّراً عن خبر 
ق عليها األمثلة  مـن سـورة آل   ونسو،يأتي سنعرض لكّل من هذه األقسام األربعة 

  : عمران، وهي هذا النّحو
  : وأخواتها اسماً ظاهراً" كان " اسم 

َ���  ﴿: وهذه الحالة هي أكثر الحاالت حضوراً في السورة ، إذ يقول اهللا تعالى
�ِد��� َوَ��� َ�ْ��َ�اِ���� َوَ�ِ��ْ� َآ��َن َ�ِ��ً��� ُ�ْ��ِ�ً
� َوَ��� َآ��نَ        �ُ�ِإن+ َأْوَ��(  ) 67(ِ��َ� اْ�ُ
ْ$�ِ�ِآ�َ�    َآ�َن ِإْ"َ�اِه�ُ  َ

�َ��ِ�ِ,ْ
0ََ�ُ��ا َوا��+ُ/ َوِ�.- اْ�ُ �َ�  .1﴾)68( ا��+�ِس ِ"6ِْ"َ�اِه�َ  َ��+1ِ�َ� ا4ُ2َ+5�3ُ َوَه1َا ا��+2ِ.- َوا�+1ِ
وهو المرفوع المقصود  بالدرس، حيث جاء اسـماً  " إبراهيم " فاسم كان هو 

منفية  ﴾كَان﴿، وجاءت ﴾ يهوديا﴿اإلفراد، في حين أن الخبر ظاهراً، وهو في حالة 
  ."2"في هذا الموضع 

وقد نزلت هذه اآلية في اليهود الذين زعموا أن إبراهيم كـان يهوديـا، أمـا    
إن إبراهيم مـا  : النّصارى فزعموا أن إبراهيم كان نصرانياً، فرد اهللا عليهم بأن قال

انياً، والحجة عليهم في ذلك أن التّواراة واإلنجيـل نـزال بعـد    كان يهودياً وال نصر
  ."3"إبراهيم عليه السالم، فكيف يكون إذن يهودياً أو نصرانياً

لقد كان هذا الموضع من كتاب اهللا تعالى يعالج موضوعاً عقدياً يتمثّل بتبعيـة  
لى لنا االختالف بين اليهود الدينية، حيث ذكر اهللا تعا -عليه السالم  -سيدنا إبراهيم 

والنّصارى في معتقد إبراهيم عليه السالم، غير أن اهللا تعالى في اآلية الكريمـة قـد   

                                                 

  . 67: سورة آل عمران، آية. 1
  . 531ـ  530: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 2
احمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار :معاني القرآن،تحقيق. ابو زكريا يحي بن زياد،الفراء. 3

: ، ص1: ج 1ط،مصر،قاهرةال،دار المصرية للتأليف والترجمة،وعبدالفتاح اسماعيل الشلبي
ابن حجر ابوالفضل احمد بن ،، والعسقالني164: ، ص1: إعراب القرآن، ج. ، والنّحاس221
دار ابن الجوزي للطباعة والنشر ،عبدالحكيم بن انيس :العجاب في بيان األسباب، تحقيق. علي

  . 689: ، ص2: ج.والتوزيع
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فصل هذا االختالف بأن نفى عن إبراهيم اليهودية والنّصرانية، وأثبت أنّـه حنيـفٌ   
  . الّتي دخلت على الجملة ﴾كَان﴿مسلم، وكان نفي هذا األمر نابعاً من نفي 
ماضية، ولم تكن مضارعة منفيـة   ﴾كَان﴿وقد ناسبت اآلية الكريمة أن تكون 

، وذلك أن إبراهيم عليه السالم سبق القرآن الكريم، ومن هنا كان استعمال "لم " بـ 
﴿الماضية أولى من استعمالها مضارعة ﴾كَان .  

 فبعـد أن نفـت عـن إبـراهيم اليهوديـة      ،واآلية الكريمة أفادت االستدراك
حصرت حال إبـراهيم فيمـا يوافـق    ’والنّصرانية؛ لكونه متقدماً عليهما في الزمن 

وليس ملّة اإلسالم ؛ لذلك بين أنّـه كـان   هللا تعالى أصول اإلسالم المراد به االنقياد 
؛ألنّهم يعرفون معنى الحنيفية وال يؤمنون باإلسالم ، فـأعلمهم أن  "مسلماً"حنيفاً بقوله 

  .ا�:�� ��9 9�8ة، وهذا نيفياإلسالم هو الح

يقول اهللا تعالى في موضع آخر من سورة آل عمران علـى لسـان زوجـة    

+�� َوَ?�َ>ْ4َ�� Cْ��َ�9َ َرب@ ِإ�@�. َوَ?�4ُْ<َ�� ُأْ�َ=�( َوا��+�ُ/ َأْ>َ��ُ  ِ"َ
��          ﴿: عمران وقد وضعت حملهـا �َDَ

   ُ>�ْ+
�Eَ .�@َوِإ� )=َ�ْFُ��ْا�1+َآُ� َآ� Gَ�ْ�ََو Cْ4َ?ََو        ِ �Hِ+ِن ا����Iَ�ْ�+$ا� �َ��ِ ���َ>َ+��َ  َوِإ�@�. ُأِ>��1َُه� ِ"�Kَ َوُذر@َ�ْ��َ ��َ 

)36 (﴾1.  
، وجاء اسمها بعدها "كان"وهي إحدى أخوات  ﴾لَيس﴿ففي اآلية الكريمة أتت 

الـواو  : " مرفوعاً، وهو اسم ظاهر صريح، و إعراب هذا الجزء من اآلية الكريمة
متعلّقان " الجار والمجرور"اسمها ، و ﴾الذَّكَر﴿ ناقص، و فعل ماض" ليس"عاطفة ، و

  ."2"مضاف إليه  ﴾الُْأنْثَى﴿اسمية وهي الخبر، و" الكاف"بمحذوف خبر، أو 
ولَيس الذَّكَر ﴿: وقد كان هذا الكالم على لسان أم مريم عليها السالم، إذ  قالت

يحررون، في حين أن النّساء لـم يكـن   أن الذّكور كانوا : األول: ألمرين﴾كَالُْأنْثَى 
فيتمثّل بأنّه ال يجوز أن : ، أما الثّاني"3"وليس الذّكر كاألنثى: يحررن، ومن هنا قالت

  ."4"تقوم على األماكن المقدسة من تحيض 
                                                 

   .36: سورة آل عمران، آية. 1
 . 497: ، ص1: رآن وبيانه، جإعراب الق. درويش. 2

  . 387: ، ص1: إعراب القرآن، ج. ، والنّحاس153: ، ص1: معاني القرآن، ج. النّحاس.  3
4 .9Z�,-ّ�#،ا� �ل اG7)1981م .(V,R!W،;�a)*ّ�ط ا�B)*آ2,; @9 ا�cا:OW�P�# ا� �ا d,�، دار

�,�2I�ا O*P�ن-$,�وت،ا�)B� .68: ص .  
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، وهي تتضمن معاني أكثـر  "ليس " وقد استعمل األسلوب القرآني النّفي بـ 
، فهي تحمل معنى الفعلية المتمثّلة "ال " ، أو "ما " ن مثل مما تتضمنه أي أداة نفي، م

  . بأنّها فعل ناقص جامد، باإلضافة إلى أنّها تعمل في الكالم
وخبرها في الجملة على النّسق المعتاد، أي أنّه لم يتقدم " ليس " وقد جاء اسم 

ما تراه مسـتحقّاً   الخبر على المبتدأ، وهذا يدّل على االهتمام بالمبتدأ،  فالعرب تقدم
على األنثى، رغم أن الذّكر في واقع األمر ليس " الذّكر " لالهتمام، فقدمت اآلية لفظ 

على أساس أن المولود " وليست األنثى كالذّكر : " موجوداً، فكان من الممكن أن تقول
كر أفضل الّذي بين يديها أنثى، غير أنّها قدمت الذّكر على األنثى ؛ ألنّها ترى أن الذّ

، ناهما، وألنّه هو المنتظـرٍ من األنثى في خدمة بيت اهللا ، وذلك للسببين اللّذين ذكر
وليسـت  : ، فهذا التّقديم فيه بالغة أكثر مما نجده في قولناى لفظ المتكلّمفهو أسبق إل

  . األنثى كالذّكر
 ، بمعنـى أن 1ليس الذّكر كاألنثى الّتي ولـدت  : وهناك بعض التّفاسير تقول 

هذه األنثى تفوق كثيراً من الذّكور، ولكنّي أستبعد هذا التأويل ؛ ألن سـياق اآليـات   
وإنّي وضـعتها  :"خالل قولها يبين أنّها كانت متحسرة على والدة األنثى ، وذلك من 

، فالخبر هنا يراد منه التّحسر، فكيف يكون مقصدها في تلك الّلحظـة أن هـذه   "أنثى
  .  ؟كوراألنثى أفضل من الذّ

وقد ورد في سورة آل عمران آيات أخرى تتضمن هذا النّمط التركيبي السم 
؛ لعدم التّكرار فـي  أو إحدى أخواتها، غير أنّنا نكتفي بهذا القدر من األمثلة" كان " 

  ."2"المعاني
  :ضميراً متصالً" كان " اسم مجيء

" االت اللّغوية لـ ي االستعموهذه الحالة التركيبية هي أكثر الحاالت شيوعاً ف
، إذ إن أغلب اآليات التي تضمنت واحداً من األفعال النّاقصة كان اسمه ضميراً "كان

  . متّصالً، وهو ضمير رفع، لذا سندرسه في هذا الجزء 

                                                 

 .1437:ص،3:ج،�ا�Z_-.6-,� ا��I1اوي،ا��I1اوي. 1
  . 179، و 147: سورة آل عمران، آية.2
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2ا َEَ Mَْ*+&َ=( ا=&(ُر ِإ&( َأ$&(1ْNَ )Nًُ@وَداٍت َوO�cَ&  ﴿: يقول اهللا تعالىُ)Cَ -ْ_ُ&HYَBِ Jَُهْ- ِ���  َذِ

  .1﴾) 24( ِد$ِ=ِ_ْ- Nَ( َآ(2Hُا َ$ْ"َ?Oُوَن
،  اتّصل به ضـمير الجماعـة   "كان " فاآلية الكريمة تتضمن فعالً ناقصاً هو 

كَانُوا ﴿وجملة : " الواو، وهو ضمير رفع وقع في محّل رفع اسم كان، يقول درويش
 ونفْتَر2"صلة الموصول ،وكان واسمها وجملة يفترون خبرها ﴾ي".  

لقد نزلت اآلية الكريمة في اليهود الذين زعموا أن النّار لن تمسهم إالّ أيامـاً  
معدودة، فجاء القرآن الكريم بقوله إن هذا الزعم واالفتراء هو سبب غـرورهم فـي   

  ."3"دينهم، واالفتراء أعظم الكذب
من ويتّضح من اآلية الكريمة أن اهللا تعالى قد جعل االفتراء الذي هو حاصل 

في هذا النّص القرآني تمثّلت " كان " ، والداللة الّتي أفادتها "كان " اليهود مقترناً بـ 
بأن اليهود منذ ماضيهم يفترون، وأنّهم مستمرون في هذا االفتراء والغرور، وهو ما 
أضافوه للدين ، ومن أكبر أكاذيبهم أن النّار لن تمسهم إالّ أيامـاً قليلـة ، وبعـدها    

، لدلّت على أن افتراءهم فـي  "وغرهم ما يفترون " فلو كانت اآلية ’ لون الجنّةسيدخ
الوقت الحاضر المخصوص بزمان اآلية، دون أن تشتمل على الزمن الماضي، فلما 

 -على التّركيب أفاد ذلك شمولية الزمان في حدث االفتراء، واالفتراء" كان " ُأدخلت 
  .منذ زمان نبي اهللا موسى عليه السالم أمر مرتبط باليهود -كما نعلم

ومن ناحية أخرى، فإن بعض المخالفات الدينية إذا كانت ناتجة عن ضـعف،  
أو نزوة عابرة ؛ لضعف النّفس البشرية وطبيعتها ، فإن التّوبة منها مأمولة ، أما إذا 

                                                 

  . 24: سورة آل عمران، آية. 1
 ).ه1418(محمود بن عبدالرحيم،، صافي484: ، ص1: رآن وبيانه، جإعراب الق. درويش. 2

الطبعة .لبنان- بيروت،ودار االيمان،سوريا-دمشق،دار الرشيدالجدول في إعراب القرآن الكريم،
  . 143: ص، 3: ج ،الرابعة
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هـو   فال أمل في الرجوع عنها، وهـذا مـا   ومعتقد، كانت ناتجة عن تكبر وغرور
  . مستقر في نفوس اليهود الذي ال رجعة عنه

وقد أشار اهللا تعالى في بداية اآلية باسم اإلشارة الدال على البعد؛ ليبين عمق 
هذا المعتقد في قلوبهم وعقولهم منذ نشـأتهم، فهم قاموا بعبادة العجل بسبب زعمهم 

في عبادة العجل،وأنّهم شـعب  وهي الّتي قضوها  أن النّار لن تمسهم إالّ أياّماً معدودة
  .اهللا المختار الّذي ال يغضب عليه

فهو ال بديل عنه، إذ يمثّل العائد إلـى  ،ضميراً متّصالً " كان " أما مجيء اسم 
اليهود، ولو تبادر إلى الذّهن هل من الممكن أن يأتي اسماً ظاهراً ؟ لكان األمر مـن  

في السـياق  " كان " رتباط وثيق بكلمة ذات ا" غرهم " الصعوبة بمكان، إذ إن كلمة 
القرآني المخصوص، ومن هنا كان مجيء الضمير على صورة مرتبطة بالضـمير  

  . في هذه اآلية الكريمة" كان " ، وهو أمر ال بديل عنه في اسم "غرهم " الغائب في 
�       ﴿: وفي موضع آخر يقول تعالىُ�=ْNَYْEَ ِإْن Mْ�Nَ ِب)�?َ.َِ̂د9ِ[   َوMْ�Nِ َأْه�Tِ اْ �Pَ=ْVِBِ(ٍر ُ$�

    &HYَ�Bِ Jَ�� sِ)Cًَ*�( َذِِ��ْ�َ َ GَNُْد )Nَ )&�Jَ ِإَْ̂د9ِ[ ِإَ $ُ )� Bِِ@$َ=(ٍر َُ=ْNَYْEَ ِإْن MْNَ -ْ_ُ=ْNَِو Jَ�ْ�iَ   ِإَْ�2ا َُ)�Cَ -ْ_ُ

� اَْ.ِ>َب َوُهْ- 1ْ$ََ�ُ*ِ&�2َن َ َ�! اُ2Vُ$ََو Tٌ�UِWَ Mَ�9�9NYُ  .1﴾) 75( 2َنَ َ�ْ�َ=( ِ�� اْ
وقد اخترنا هذا المثال من بين األمثلة العديدة التي وردت على هـذه الحالـة   

، وهو أمر قليل التّكرار في هذه ﴾امماد﴿ألن الفعل النّاقص فيها هو  "  كان " السم 
مـا  ﴿ضمير الرفع المتّصل للمخاطب المذّكر، وتبعه خبر  ﴾امما د﴿السورة،  فاسم 

 ﴾ما دمـتَ ﴿ أداة حصر، و"إالّ : " ، يقول درويش﴾قَاِئما ﴿اً وهو اسماً ظاهر ﴾امد
جار ومجرور متعلّقان " عليه"خبرها، و ﴾قَاِئما﴿اسمها، و" التّاء"فعل ماض ناقص، و

  .2﴾قَاِئما ﴿بـ 
فمنهم من : ففي اآلية الكريمة يبين اهللا تعالى أن اليهود على قسمين في أمانتهم

ثير قد يكون مناط إغراء له، فإنّه يؤدي هذه األمانة إلى الّـذي  لو أمنته على شيء ك
ائتمنه، ومنهم من هو على العكس تماماً، فلو أمنه أحد على شيء قليل، فإنّه ال يؤدي 
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 ﴾بِدينَارٍ ﴿، و﴾ بِقنْطَارٍ﴿هذا الشّيء له إالّ والمؤتمن دائم اإلصرار عليه، والباء في 
  ."1"على" بمعنى 

مـا  " الكريمة نلحظ أن استعمال األسلوب القرآني للفعل النّاقص ومن  اآلية 
جاء في مكانه، فهو يدّل على الديمومة واالستمرار في طلب ما ائتمن المؤتمن، " دام 

" ومن هنا كان استعمال هذا الفعل النّاقص أبلغ من استعمال غيره، في حين أن اسم 
لسابق له، فاآلية تتحدث عن بعض أهل الكتاب هنا جاء متناسباً مع السياق ا" ما دام 

مـا  " في كلتا الحالتين، وهذا الحديث كان على سبيل الخطاب، فناسب أن يكون اسم 
  .ضميراً متّصالً للمفرد المخاطب المذكّر" دام 

حـذير  تّالوقد يكون الجانب البالغي في استعمال ضمير المخاطب ؛ لتوجيـه  
ما أم ال من غـدر اليهـود   القرآن الكريم سواء أكان مسلولكّل من يقرأ  ، لكّل البشر
  .  فهم معرفون بأطباعهم الدنيئة منذ قدم الزمان. والتعامل معهم وخيانتهم،

فهو لالهتمـام بمعنـى    ،"عليه قائماً:"أما تقديم المجرور على متعلّقه في قوله
  . يرجع لك أمانتكالمجرور، ففي تقديمه معنى اإللحاح ،أي إذا لم يكن قيامك عليه ال 

أمثلة على هـذا التّركيـب    وهناك مواضع عديدة في سورة آل عمران تحوي
  .2، ال حاجة لنا بذكرها جميعاًاللّغوي
  : وأخواتها ضميراً مستتراً" كان " اسم 

وأخواتها  مستتراً، وسـنقوم ببيـان   " كان " ويتمثّل هذا القسم بأن يكون اسم 
  . في األمثلة التي سنعرضها إن شاء اهللا تعالى النّواحي التركيبية والبالغية

  .3 ﴾فَيكُون طَيرا بِِإذْنِ اللَّه﴿: يقول سبحانه وتعالى في محكم التّنزيل

                                                 

). م2000( ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، 224: ، ص1: معاني القرآن، ج. األخفش . 1
أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، : جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق

كت النّ .بن محمد أبو الحسن علي،، والماوردي519: ، ص6: ،ج الطبعة األولى
  . 402: ، ص1: ج .لبنان- بيروت، السيد بن عبدالمقصود ، دار الكتب العلمية:تحقيقوالعيون،

  . 93، 79، 55، 49، 44، 31: سورة آل عمران، آية. 2
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: مستتر،  يقـول درويـش  " كان " ، و اسم " طَيرا" فالخبر في هذه اآلية هو 
﴿ا بِِإذْنِ اللَّهرطَي كُونمضارع نـاقص معطـوف    فعل" يكون"عاطفة ، و" الفاء" ﴾فَي

" يكـون "متعلّقـان ب  " بإذن اهللا"مستتر ،و" اسمها"و ،خبر يكون" طيراً"على أخلق، و
على رأي من يجيز تعلّق الجار والمجرور والظّرف باألفعال النّاقصة أو بمحـذوف  

  ."1"حال، واألول أقرب الى المعنى 
ـ  يئة إلـى اهللا  و هذه الجملة على لسان عيسى عليه السالم، وقد أضاف المش

، فالمسألة إذن ال تكون إالّ بإذنه تعالى، وفي "فيكون طيراً بإذن اهللا :" تعالى حين قال
، "بإذن اهللا " لم يقل   -عليه السالم  -الموضع السابق لهذا الموضع فإن سيدنا عيسى

�Tَ َأ�9H  ﴿ :حيث قال اهللا تعالى على لسان عيسىsِاOَWِْإ �=ِBَ !( ِإًَ2Wَُوَر    Lٍ�$َkَBِ -ْ.ُ?ُ�Xْhِ @ْ�Cَ �
      �ِ�&���Oًا dِ�Bِْذِن اْnَ 2ُن�.ُ�َ�َ �ِ���ِ �ُ"ُHْYَ�َ Oِ�ْ&P9�Mِ َآَ_ْ�LِXَ اPُ.ْ- MَNِ اَ fُ�ُ[ْ�9 َأH9ُ.ْ- َأBَر MْNِ  ُئOِ�Bَْوُأ

� َوُأYْEَ )*َBِ -ْ.ُXُ9UHَُآِ&���Eِ2ُ.ْ- ِإن&  اْYَْآَ*َ� َواْOَBْYََص َوُأ8ِْ�� اَْ*dِBِ !Eَ2ْْذِن اُBُ ��ِ وَنOُ[ِ&@Eَ )Nَ2َن َو�ُ

 َM�=ِNِْ̂ �Nُ -ْ?ُ=ِْإْن ُآ -ْ.َُ Lً$َkََ Jَ، فهذه األفعال إنّما جـاءت دون أن يقـول   2﴾) 49( ِ�� َذِ
، فكان مجيئها على أساس أن مثل هذه األفعال في ظاهرها مـن  "بإذن اهللا " عيسى 

أتي دون ذكر لمشيئة اهللا، ولكن حين تحدث أفعال البشر، فلذلك كان من األولى أن ت
 ،في الموضع التّالي عن صيرورة الطّير إلى طير حقيقي -عليه السالم-سيدنا عيسى

ربط ذلك بأمر اهللا، فاهللا تعالى هو المعني بأمر الروح وسريانها في الجسد، وال ألحد 
  ."3"من البشر يد في أمر الروح

مستتراً في هذا الموضع من كتـاب  " كان " سم وقد كان من األبلغ أن يكون ا
في الموضع السابق لهذا الموضع، ومن هنا كان " الطّير " اهللا العزيز، فقد سبق ذكر 

                                                 

: ، ص1: إعراب القرآن، ج. حاسالنّ ،515: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 1
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مير عائداً إلى ما قد سبق ذكره، ولو أناألسلوب القرآني ذكر الطّير مرة أخرى  الض
كرار غير المحمود، فجاء لكان ذلك من باب التّ،" فيكون الطّير طيراً " لتصبح اآلية 

  .األسلوب القرآني على هذا النّحو
، للوصول إلى الخبـر مباشـرة   ؛وقد يكون الجانب البالغي في االستتار هنا

  .  وهو المعجزة الّتي يرغب بمعرفتها كثير من الناس ، كونه هو المنتظر سماعه
��( َوَِ.�Nَ    Mْ( َآ(َن ِإOَBْاِه�ُ- َ$ُ_2 ﴿ :وفي موضع آخر يقول اهللا تعالىHِاOَ�:ْHَ )�ِد$�( َوَ

Mَ�  .1﴾)67( َآ(َن 8َِ=�ً"( Nُْ+ِ�ً*( َوNَ( َآ(َن MَNِ اُْ*Oِ4ِْآ
" كـان  " ، في حين أن اسـم  ﴾ حنيفًا ﴿في اآلية الكريمة هو " كان"إن خبر 

ن ولَكن كَـا ﴿: عليه السالم، إذ يقول درويش ﴾ِإبراهيم﴿ضمير مستتر عائد إلى لفظ 
 ،فعل ماض نـاقص " كان"مخفّفة مهملة ،و" لكن "عاطفة، و"الواو " ،  ﴾حنيفًا مسلما

  ."2"خبر ثانٍ  ﴾مسلما﴿ خبرها األول ، و" حنيفاً"، و"هو"واسمها 
وقد كان المعنى في هذا الجزء من اآلية الكريمة إثبات صفة الحنفية واإلسالم 

،  3اإلثبات جاء بعد نفي اليهودية والنّصرانية عنـه  لسيدنا إبراهيم عليه السالم، وهذا
ة في هذه اآلية كالم لطيف يبياآلية، حيث  ن مدى الفصاحة الّتي تحتويهاوالبن عطي

ـ  عنـه  فنفى إبراهيم، أمر حقيقة عن اآلية، هذه في تعالى اهللا أخبر: " يقول ةاليهودي 
 نهتتضم الذي اإلشراك ذلك في لودخ األوثان، عبادة هو الذي واإلشراك ةصرانيوالنّ

والنّ ةاليهوديالملل نفس نفى الفصاحة، غاية على فيالنّ ترتيب وجاء ة،صراني روقر 
ـ  هـو  الذي الفساد هذا فيها الملل تلك أن به نبي نفياً نفى ثم الحسنة، الحالة  رك،الشّ
 يكون ما قبحأ فنفيت ،سارقاً كنت وما حفظته، بل ماالً لك أخذت ما: تقول أنك وهذا
  ."4"ذ األخ في
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فاآلية الكريمة اتّصفت بأنّها تأخذ طابع حسن التّقسيم، حيث بدأ اهللا تعالى بنفي 
اليهودية والنّصرانية عن إبراهيم، ثم أثبت اإلسالم له، ثم جاء بالـدليل علـى نفـي    

   اآلية قد اشتملت علـى معـالم فصـاحي ة عنه، ومن هنا  فإنة واليهودية النّصراني
" إضافة إلى أن األسلوب القرآني لـم يكـرر لفـظ     .وبالغية متمثّلة بحسن التّقسيم 

، وهذا أيضاً فيـه ابتعـاد   "كان " مرة ثانية في الجملة الّتي حذف فيها اسم " إبراهيم 
ألوجد ،مرة أخرى في اآلية الكريمة " إبراهيم " عن التّكرار المذموم، فلو كُرر لفظ 

أولـى مـن   " كـان  " ان حذف اسم ضعف في تركيب السياق، ومن هنا كشيئاً من ال
   .ذكره

" كان " اسم  ين من سورة آل عمران على حالة استتاروبعد أن عرضنا لمثال
سورة تحوي أيضاً مواضع أخرى وأخواتها في سورة آل عمران، نشير هنا إلى أن ال

  ."1"ذا القدر من األمثلةوأخواتها، ولكنّنا نكتفي به" كان " فيها اسم  استتر
  : وأخواتها على اسمها" كان " تقديم خبر 

وأخواتها " كان " وفي هذا الجزء من الدراسة سنعرض للحديث عن تقدم خبر 
�Mِ    ﴿: على اسمها في سورة آل عمران،إذ يقول سبحانه وتعالىْ�?َXَ�ِ ���ِ Lٌ$َ\َ -ْ.ُCَْ@ َآ(َن َ

 ��ِ TُEِ)VَEُ LٌXَ�ِ )?َVَ?َOِ�:ْ=َBِ @ُ�9$َِ̂[    اْ $ُ �ُ�&��Mِ َواْ1َ�ِ_ْ- َرْأَي اْْ�َْ̀ Nِ -ْ_ُHَْوOَ$َ ٌةOَ�ِ)ى َآOَ[َْوُأ �ِ&��Tِ اUِWَ

OَUْ1ًِة ِYُوِ� اْBْYََ:(ِرَ Jَ  .MْNَ )13(﴾2 َ$4َ(ُء ِإن& ِ�� َذِ
الجار والمجـرور علـى   " لكم " وهو " كان " ففي اآلية الكريمة  تقديم لخبر 

" قـد "، و ﴾قَد كَان لَكُم َآيةٌ في فَئتَينِ الْتَقَتَا﴿: ، حيث يقول درويش"آية " وهو  اسمها،
جار ومجرور متعلّقـان بمحـذوف   " لكم"فعل ماض ناقص ،و" كان"حرف تحقيق، و

  . "3"اسمها المؤخّر " آية"خبر كان المقدم ، و
                                                                                                                                               

: ، ص1: ج،ـ)ه 1422(األولى: بعةبيروت الط  - دار الكتب العلمية : ناشرالعبد الشافي محمد
451 .  

  . ، وغيرها من المواضع110، 97، 95، 93، 67: سورة آل عمران، آية. 1
  . 13: سورة آل عمران، آية. 2
العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسـين  و.465: ، ص1: رآن وبيانه، جإعراب الق. درويش. 3

اشـر  علي محمد البجاوي، الن: ، تحقيقالتبيان في إعراب القرآن). ت .د( بن عبد اهللا 
  . 242: ، ص1: ج،عيسى البابي الحلبي وشركاه
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صـلّى اهللا   -ة النّبـي  وقد ذكر الفراء في معانيه أن المعني في اآلية الكريم
 يعنى، ﴾قَد كَان لَكُم َآيةٌ في فَئتَينِ الْتَقَتَا﴿: وأصحابه الكرام، حيث يقول -عليه وسلّم 

  ."1"ر بد يوم والمشركين ،-وسلم وأصحابه وآله عليه اهللا صلى -النّبي
المدينـة   أما الرازي فقد ذكر أن اآلية الكريمة إما أن تكون قد نزلت في يهـود     

واهللا هذا هو النّبي األمي، فقـال  : الّذين لما رأوا رسول اهللا قد انتصر في بدر قالوا
إنّهـا  : إنّه ليس هو، وقال أيضاً: اصبروا، فلما هزِم المؤمنون في ُأحد قالوا: بعضهم

  ."2"نزلت في جمع من الكفّار
هللا عليه وسلم صلّى ا -أن اآلية الكريمة قد نزلت خطاباً للرسول  ولكنّي أرى

على ذلك أنّها جاءت على الخطاب، وهو أسلوب يتناسق مـع   وأصحابه، والدليل -
َآ�َ@ْأِب َ\ِل Oْ�َِ �2َْن َوا&�ِ>$Uْ�Cَ Mْ�Nِ Mَِ�ِ_ْ- َآ�>&2Bُا        ﴿:اآلية التي سبقتها، حيث قال اهللا تعـالى 

@ِ�َ �ُ&�� Bِ2Hُ<ُBِِ_ْ- َواُ&��&ِ>$Mَ َآَ"Oُوا َbْ?ُWَ�2Uَُن َوOُ�4َ/ْEُوَن  ) 11($ُ@ اْVَ1ِ(ِب Yَ�َ )=َEِ)$َkَBَِ]َ>ُهُ- اِ TْCُ

 -عليه الصـالة والسـالم    -، وفعل األمر هنا للنّبي q3)12(ِإَ! hََ_=&َ- َوiَXْ�Bِ اِْ*َ_�(ُد   
  . ومن هنا فمن األولى أن يستمر الخطاب له وألصحابه

القرآنية، والسبب البالغي الكـامن  في اآلية " كان " وقد تقدم الخبر على اسم 
وراء تقدم هذا الخبر يتمثّل في تخصيص المخاطبين بالعظة والعبرة المتمثّلة بالفئتين 
اللّتين ضربهما اهللا مثالً، فالتّقديم هنا أفاد التّخصيص للمخاطبين، وحصر الخطـاب  

  . لهم
ِ��َ*�(    َه( َأ�Hُْ?ْ-  ﴿: وفي مـوضع ثـانٍ يـقول اهللا سبحانه وتعالى -ْ?ُgْhَ)�8َ ِء)�َُ̂ َه

( 1ْEََ�ُ*2َنَ -ْ?ُHُْ- َوَأ�1َْ$َ �ُ&�� ِ ْ�ٌ- َواِBِ -ْ.َُ iَ�َْ )*َ�� ِ ْ�ٌ- َ�ِ�َ- 2jh)/َEَُن ِ�ِBِ -ْ.َُ )66 (﴾4.  
، والخبر هنا جار ومجرور ، "ليس " م للخبر على اسم دففي اآلية الكريمة تق

" لـيس "و: " في إعراب هذا الموضع من اآلية الكريمة، إذ يقول درويش "لكم " وهو 

                                                 

1 .192: ، ص1: معاني القرآن، ج. اءالفر .  
2 .الطبعة ،لبنان- بيروت،دار احياء التراث،  مفاتيح الغيب .أبوعبداهللا محمد بن عمر،ازيالر

  . 155: ، ص7: ج.الثالثة
  . 12: سورة آل عمران، آية. 3
  . 66: سورة آل عمران، آية. 4
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" بـه "و’جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر ليس المقدم " لكم"و ،فعل ماض ناقص
  .1"اسم ليس المّؤخر "علم "جار ومجرور متعلّقان بمحذوف حال، و

على اسمها، وهذا التّقـديم إنّمـا جـاء    " ليس " ففي اآلية الكريمة تقدم خبر 
" الغي، فالعرب تقدم ما هو أجدر باهتمامها، فاألسلوب القرآني قـدم لفـظ   لغرض ب

لداللـة تأكيـد المعنـى،     ؛على اسمها" ليس " ، الّتي تقع في محّل نصب خبر "لكم 
فاألهمية نفي العلم عن أهل الكتاب الّذين يحاجون فيما ليس لهم به علم، فكان بالتّالي 

وهو  طابع بالغي أوجه من الطّابع الذي يأخـذه لـو   تقديم الخبر أولى من تأخيره، 
  .ُأخِّر

 ، هذا التّقديم؛ لجعل الفكرة تأخذ طابعاً عموميـاً الملمح البالغي في وقد يكون 
اجتماعي لكّل إنسان يحاجج ويجادل فيما ليس لـه   ، تربوي، بمعنى أنّه درس قرآني

  .     به علم
ن  وأخواتها في سورة آل عمـران،  كا" وهناك مواضع أخرى تقدم فيها خبر 

ليس بإمكاننا ذكرها جميعاً، إذ لو ذُكرت لطال بنا المقام، ولكنّنا نكتفي بهذا القدر من 
  .2األمثلة

وأخواتها في سـورة  " كان " وهكذا يتبين لنا من خالل الدراسة السابقة السم 
" ددة في حال دخـول  آل عمران، أن األسلوب القرآني يأتي على أحوال تركيبية متع

تتمثّـل  " كان " وأخواتها على الجملة االسمية، وهذه األحوال الّتي تتعلّق باسم " كان 
"" في أكثر صورها بالحاالت األربع المذكورة، ولم نجد في األسلوب القرآني أن اسم

لم نجده يتقدم عليها وعلى اسـمها، بـل كانـت    " كان يتقدم عليها، أو حتّى خبرها  
  . لحاالت األربع هي الّتي تأتي في السورةا

 ـبب  " كان " كما الحظنا أنهي أكثر أخواتها تكراراً في القرآن الكريم، والس
عائد في ظنّنا إلى أنّها تدّل على عمومية الحدث، في حين أن باقي أخواتها تدّل كـّل  

نـى  تـدّل علـى مع  " أصـبح  " واحدة منها على حدث تحت شرط معـين، فمـثالً   

                                                 

  . 529: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 1
  . 128، 79، 75، 28: سورة آل عمران، اآليات . 2
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أكثر شـيوعاً  " كان " الصيرورة، أو الدخول في وقت الصباح ، ومن هنا فإن الفعل 
  .في كتاب اهللا من غيره من األفعال النّاقصة األخرى

  
3.2   " وأخواتها" إن :  

إذا وردت في الكالم لمجرد االهتمام أن تغني غناء عـن  " إن" ومن خصائص
إنّك ترى الجملة ---"(عبد القاهر"والربط، قال اإلمام فاء التّفريع، وتفيد كذلك التّعليل

، ترتبط بما قبلها ، وتأتلف معه، وتتّحد بـه، حتّـى كـأن    "إن" يعني -إذا هي دخلت
  ."1")الكالمين قد أفرغا إفراغاً واحداً، وكأن أحدهما قد سبك في اآلخر

فاً  فيهـا،  و هذه الدراسة تبحث في المرفوعات، فالنّاسخ بذاته ال يشكّل هـد 
  . وأخواتها الخبر" إن " وإنّما الهدف هو المرفوع في جملة النّاسخ، وهو في 

وأخواتها، التـي يسـميها   " إن " وقبل  البدء بالدراسة  نورد مقدمة موجزة عن    
  .بعض النّحويين باألحرف المشبهة بالفعل

لهاوفيما يأتي حديث عن معاني هذه األحرف، وهي ستّة أحرف، وأو :تـأتي  : إن
  : لمعانٍ عدة من أشهرها

أنا راودتّه عن نَفْسـه وإنَّـه لَمـن    ﴿:، قال تعالى2وهو األصل فيها: التّوكيد .1
  . 3﴾ الصادقين

لربط الكالم بعضه ببعض، فال يحسن سقوطها منـه،  " إن " فقد تأتي : الربط .2
قـالوا  : (و قوله تعالى، وذلك نح4وإن أسقطتها رأيت الكالم مختالًّ غير ملتئم

 . 5)سبحانَك ال علم لنا إالّ ما علَّمتَنا إنَّك أنتَ العليم الحكيم 

                                                 

 243:ص، دالئل اإلعجاز،عبدالقاهر الجرجاني.  1

-النجف،شرح ألفية ابن مالك،المطبعة العلوية). ه1342(محمد بن محمد بن مالك،ابن النّاظم.  2
: معاني النّحو، ج. ، والسامرائي132: ، ص1: همع الهوامع، ج. ، والسيوطي65: ص. العراق

  . 261: ، ص1
 . 51: سورة يوسف، آية. 3

 . 264: ، ص1: معاني النّحو، ج. السامراّئي. 4

 . 186آية، 32: سورة البقرة، آية. 5
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َوMَ�Nِ اْ�1َHْYَ(ِم 8َُ*2َ�Lً     |: ، وذلك نحـو قولـه  1للتّعليل" إن " وقد تأتي : التّعليل .3
  ْ���&4� َوَ��( 2��1ُUِ&?Eَا ُ]2َ��Pُاِت اُ��&����( ُآُ���2ا Nِ*&��( َرَزCَُ.��ُ- اًOْ�ََو  Mٌ���UِNُ oو@ُ�� َ -ْ��.َُ �ُ��&Hِن ِإ)Pَ

)142(q2.  

فلها معانٍ وغايات في الكالم مرتبطة ال يكاد ينفـك أحـدها عـن    " أن " أما 
اآلخر،  وأهم وظيفة لها أنّها توقع الجملة موقع المفـرد، فتُهيئهـا لتكـون فاعلـة،     

  ."3"ومفعولة، ومبتدأ، ومجرورة، ونحو ذلك
ليتَ الشّباب يعـود، وفـي   : منّي يكون في المستحيل، نحوللتّمنّي، والتّ: ليت

ليت سعيداً يسافر معنا، فإن كـان متوقّعـاً دخـل فـي     : الممكن غير المتوقّع، نحو
ليت غداً آت، فإن غداً واجـب  : التّرجي، وال يكون في الواجب حصوله، كأن تقول

  . 4المجيء
المحبـوب يسـمى ترجيـاً ،    توقع فهي لتوقّع شيء محبوب أو مكروه، ف: أما لعلَّ 

، 5﴾لعلَّكـم تُفْلحـون    ﴿: يسمى إشفاقاً، فالتّرجي نحو قوله تعـالى وتـوقّع المكروه 
  . ، والتّرجي ال يكون إالّ في الممكن"6"لعلَّه يهينُك: واإلشفاق نحو

لَينـاً لَعلَّـه   لَه قَوالً  فقُوال ﴿: وقيل إنّها تأتي للتّعليل، وجعلوا من ذلك قوله تعالى   
، ومن لم يثبِت ذلك يحمله على الرجاء، ويصرفه للمخاطَبين، أي 7﴾ يتَذكَّر أو يخْشى

  ."8"اذهبا على رجائكما

                                                 

  . 266: ، ص1: معاني النّحو، ج. السامرائي. 1
 .��Q :142. ��رة Qل ���ان. 2

  . 268: ، ص1: معاني النّحو، ج. السامرائي. 3
: شرح التّصريح على التّوضيح، ج. ، واألزهري285: ، ص1: مغني اللّبيب، ج. ابن هشام. 4
 . 213- 212: ، ص1

  .189: سورة البقرة، آية. 5

6 . الزاظم، وابن الن277ّ: ، ص1: اف، جالكشّ. مخشري .65: ة ابن مالك، صشرح ألفي، 
 . 287: ، ص1: بيب، جمغني اللّ. وابن هشام

 . 44: سورة طه، آية. 7

، 288: ، ص1: بيب، جمغني اللّ. ، وابن هشام85: ، ص8: ل، جشرح المفص. ابن يعيش . 8
134: ، ص1: همع الهوامع، ج. يوطيوالس .  
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ا لكنف في تفسير االستدراك، فقيل: أمهو : والمشهور أنّها لالستدراك، واختُل
ما زيد شجاع ولكنّه كـريم،  : كتعقيب الكالم برفع ما يتوهم عدم ثبوته أو نفيه، كقول

فإنّك لما نفيت الشّجاعة عنه أوهم ذلك نفي الكرم؛ ألنّهما كالمتضايفين، فلمـا أردت  
  . "1"مع مصحوبها" لكن " رفع هذا اإليهام عقّبت الكالم بـ 

لو جاء زيد ألكرمته لكنّه لم يجئ، إذ عـدم  : وقيل تأتي للتّوكيد على قلّة، نحو
  ."2"االمتناعية" لو "  المجيء معلوم من

وتفيد التّشـبيه، وهـي مؤلّفـة علـى رأي     ": كأن "وآخر هذه األحرف هي 
" سألت الخليل عن كأن، فزعم أنّها : " ، قال سيبويه"أن" النّحويين من كاف التّشبيه و

 لحقتها الكاف للتّشبيه، ولكنّها صارت مع " إن " 3"بمنزلة كلمة واحدة " أن" .  
المصدرية، وهي " أن "كاف التّشبيه، و: مكونة من " كأن " تبين أن فمن ذلك 

  .مركّبة بمثابة كلمة واحدة تفيد التّشبيه
وبعد التّقديم لهذه الحروف المشبهة بالفعل الّتي تنسخ االبتداء، ننتقل  للحديث 

أن  وأخواتها في سورة آل عمران، إذ وجدنا" إن " عن المواضع التي ورد فيها خبر 
وأخواتها قد وردت في سورة آل عمران بما يصل إلى واحـد  " إن  " حرف التّوكيد 

في اثنين وستّين موضعاً، في حـين كـان نصـيب     " إن " وثمانين موضعاً، وردت 
  . األحرف الباقية ال يتجاوز تسعة عشر موضعاً

" تي عليهـا  ة المعاني التي تأبهذا الشّكل الملحوظ على أهمي" إن " يدّل تكرار 
ومن أبرز هذه المعاني  التّوكيد، فكثرة ورود هذا الحرف التّوكيدي داللة علـى  "إن ،

تركيز األسلوب القرآني على توكيد بعض المسـائل، وهـذا مـا سـنالحظه  فـي      

                                                 

: ص ،1: صريح، جشرح التّ. ، واألزهري65: ة ابن مالك، صشرح ألفي. اظمابن النّ . 1
211 -212بان، والص .270: ، ص1: بان، جحاشية الص . 

: ، ص1: ، جشرح األشموني. ، واألشموني291- 290: ، ص1: بيب، جمغني اللّ. ابن هشام .2
  . 270: ص

عبد السالم : كتاب سيبويه، تحقيق). م  1977( سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. 3
  . 474: ، ص1: ، ج اب، القاهرة ـ مصرهارون، الهيئة المصرية العامة للكت
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الصفحات القادمة، في حين أن األحرف األخرى لم يكن تكرارها على الوجه الـذي  
  . حرف منها له داللة خاصة به في موضعه، فكل "إن " كان عليه تكرار 

فقد رأينا أن نقسم هذا المبحث من الدراسة إلى تقسيمات  ،ومن ناحية تركيبية
وأخواتها في هذه الصورة، كون هذا " إن " ذات صلة بالتّركيب الذي يأتي عليه خبر 

نا العنصر التركيبي هو المخصوص بالدراسة ، إذ يعد من المرفوعات، وقـد وجـد  
أن يكون خبرها اسـماً ظـاهراً   : وأخواتها على أربعة أحوال هي" إن " أحوال خبر 

مفرداً، و أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها ماضٍ أو مضارع، وأن يكـون خبرهـا   
جملة اسمية، وأن يكون خبرها متقدماً على اسمها، وبناء على هذه الحاالت األربـع  

  . سورة آل عمرانستكون الدراسة لهذا المرفوع في 
  : وأخواتها اسماً مفرداً ظاهراً" إن " خبر 

وأخواتها اسماً ظاهراً مفرداً، وتظهر عليـه  " إن" وفي هذه الحالة يكون خبر 
الحركة اإلعرابية تقديراً أو تحقيقاً، وهو يدخل في باب المرفوعات، ونبدأ حديثنا عن 

� ا﴿: قوله تعالىِ&��Wْdَِ�(ُم َو�Nَ( اْ]َ?َ��5َ ا&�ِ>$Mَ ُأو2�Eُا اِْ.َ?�(َب ِإ&�( �Nَ @ِ�1ْBَ Mْ�Nِ(           ِإن& ا@Mَ$9 ِ ْ=َ@ اْ

� Sُ$OِWَ اِْ/َ+(ِب َ&�� dِ�َن& اِ&��َ=ُ_ْ- َوkَBِ Oْ"ُ.ْ$َ MْNََ$(ِت اْBَ )�ًbْBَ -ُ�ْ1ِ  .hَ)19 (﴾1(َءُهُ- اْ
، إذ يقول "الدين " و  المرفوع، أما اسمها فه" إن " هو خبر  ﴾ الِْإسلَام ﴿فلفظ 

واسمها " إن"و،، الجملة مستأنفة مؤكّدة لألولى  ﴾ِإن الدين عنْد اللَّه الِْإسلَام﴿: درويش
  ."2"خبر إن  "اإلسالم"ق بمحذوف حال وظرف مكان متعلّ "عند اهللا"و

إالّ مكسورة األلـف، وهـي   " إن " ذكر النّحاس أن هذه اآلية ال تكون فيها  و
بـالفتح، علـى   " إن " ، في حين ذكر األزهري أنّه ثمة قراءة لهمزة "3"تُعنى بالتّوكيد

شهد اهللا أنّه ال إله إالّ هو، وأن الدين عند اهللا اإلسالم، فجعل هـذه معطوفـة   : تقدير
  ."4"على تلك

متعلّق بالجملة كلّها، أي بمركّبيهـا المسـند   " إن " ومعنى التّوكيد الّذي تفيده 
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في هذه اآلية الكريمة تتمثّـل  " إن " لمسند إليه، ومن هنا فإن الفائدة الّتي نراها في وا
في توكيد معنى أن الدين هو اإلسالم، فهناك أديان يخضع لها النّاس، ولكنّها ليسـت  

اآلية الكريمـة  ، ومن هنا جاءت "1" ﴾)6(لَكُم دينُكُم وِلي دينِ ﴿ :أدياناً عند اهللا لقوله
  . ضافة إلى أنّها أيضاً جملة اسمية تدّل على الدوام واالستمرارإ". إن " ؤكّدة بـ م
ال دين مرضـياً  :المسند، والمسند إليه بأل أفاد الحصر،أي:وتعريف جزئي الجملة  

  ".إن"عند اهللا تعالى سوى االسالم، وهو قصر حقيقي ُأكِّد بحرف التّوكيد 
فقد جاء على حاله األصلية التي يـأتي عليهـا،    ،أما الخبر في اآلية الكريمة

  . وهي أن يكون مفرداً ظاهراً
�Êِْ اُْ*ْ�Mْ�Nَ Jَ   ﴿: وفي موضع آخر يقول سبحانه وتعالى Eُ Jِ�ْ*ُJَ اِْ)Nَ &-_ُ&�TِCُ ا

��Oُ ِإJَ�&H َ َ��! ُآ�4َEَ      9T(ُء َوEَْ=0ُِع اُْ*ْ�4َEَ Mْ&*Nِ Jَ(ُء َو4َEَ MْNَ j01ِEُ(ُء َو�Eُِ>ل�4َEَ Mْ�Nَ j(ُء    ْ#َ��ِ@َك اَْBِ
 Oٌ$@ِCَ ْ�ٍء�َ)26(q2.  

النّاسخة لالبتداء، ولقد كان خبرها اسماً ظـاهراً،  " إن " فاآلية الكريمة تحوي 
جملـة مسـتأنفة   : " ، حيث يقول درويش في إعراب هذه اآلية الكريمة"قدير " وهو 

  ."3"بمثابة التّعليل لما تقدم 
س أن اآلية الكريمة بعد أن ذكرت كّل هذه األمور الّتي يتّصف وقد ذكر النّحا

، وهـذه  "إنّك على كّل شيء قدير " بها اهللا تعالى دون غيره، ناسب أن تُختم بقولنا 
  ."4"الخاتمة لآلية الكريمة فيها ثناء على اهللا تعالى

دت في عجز اآلية الكريمة، بعد أن عد" إن " وقد جاءت الجملة المنسوخة بـ 
بعضاً من الصفات التي يتّصف بها اهللا تعالى دون غيره، فهو الوحيـد المتصـرف   
بإيتاء الملك، وهو الوحيد أيضاً المتصرف بنزع الملك، القادر علـى أن يعـز مـن    
يشاء، وأن يذّل من يشاء، كّل هذه الصفات ينفرد بها اهللا تعالى، ومن هنـا جـاءت   

، في إشـارة قويـة مـن اهللا    "إن " كريمة مؤكّدة بـ الجملة األخيرة في نص اآلية ال
                                                 

1
 6:ية آ، سورة الكافرون. 
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تعالى إلى أنّه هو صاحب هذه القدرات وليس أحد من الخلق يقدر على مثـل هـذه   
  . األعمال التي ينفرد بها جّل وعال

، "قدير" ، وقد تقدمت على الخبر" قدير" متعلّقة بـ " كّل شيء " وشبه الجملة 
اهللا عز وجّل كانت هي األهم في التّقديم، فألهميتها  وهذا يعني أن الشّمولية في قدرة

  . قُدمت على الخبر المرفوع، وهو ملمح بالغي أيضاً يدخل في إطار التّقديم والتّأخير
وأخواتهـا  " إن " وهكذا نكون قد قدمنا مثالين على هذا التّقسيم التّركيبي لخبر 

ن الحديث حول هذا القسم لغيـر  كما ورد في سورة آل عمران، وال نريد اإلكثار م
  فترض أن يأتي عليه الخبر، إضافة إلـى أنسبب، فهو األشيع، وهو األصل الذي ي
المالمح البالغية ليست ظاهرة إلى حد كبير كما هو الحال في أمثلة أخرى سـنراها  

  ."1"إن شاء اهللا تعالى، وثمة أمثلة على هذا القسم نشير إليها في الهامش
  : وأخواتها جملة فعلية"  إن" خبر 

، سواء أكان فعل الجملة ماضـياً أم  وي للجملةوهي حالة تتعلّق بالتّركيب النّح
  . مضارعاً، وفيما يأتي سنعرض لبعض هذه األمثلة

� اْ~�Pََ"! َ\َدَم َو�8ً2Hُ( َوَ\َل ِإOَ�Bْاِه�َ- َوَ\َل ِ ْ*�Oَاَن      ﴿: يقول اهللا سبحانه وتعـالى    َ�&�ِإن& ا
�Mَ َ َ�! ا*َِ)1َْ)33 (q2.  

في هذا " إن"النّاسخة، و خبر" إن " فاآلية الكريمة  تحوي جملة اسمية دخلتها 
ِإن اللَّـه اصـطَفَى َآدم   ﴿: جملة فعلية فعلها ماضٍ، حيث إن إعراب هذه الجملة هو

انرمَآَل عو يماهرَآَل ِإبا ونُوحـطَفَ ﴿، إن واسمها، وجملـة   ﴾وـا اصنُوحو مى َآد﴾ 
  ."3"خبر
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إن اهللا اجتبى آدم ونوحاً لدينهما، واجتبـى آل  : يقول الطّبري في تفسير اآلية
إبراهيم وآل عمران لدينهم أيضاً؛ ألنّهم كانوا أهل اإلسالم، وقد كان اجتباء اهللا تعالى 

  ."1"لدينهم على سائر األديان التي كانت آنذاك، وآل الرجل أهله
  :اليهود قالت: اسعب ابن قال" ه اآلية في اليهود، وقد نزلت هذ

 تعالى اهللا فأنزل ،"ومنهاجهم دينهم على ونحن ويعقوب، وإسحاق إبراهيم أبناء نحن"
  :اآلية هذه

 اإلسـالم،  ديـن  غير على وأنتم باإلسالم، قالوا الّذين هؤالء اصطفى اهللا إن: يعني
ـ  مـن  الخالص وهو فوةالص من] افتعل[ واصطفى  اختـاروا : يعنـي  شـيء،  لِّك

  .2"ن عمرا وآل إبراهيم وآل المرسلين، شيخ ونوحاً البشر اأب آدم واستخلصوا
 ة فعلها ماضٍ، والفعل الماضي يفيد بأنواآلية الكريمة جاءت بخبر جملة فعلي
زمن الحدث قد انقضى وانتهى، ومن هنا كان الفعل ماضـياً تناسـباً مـع طبيعـة     

فيه اآلية الكريمة، فنحن نعلم أن كّل من ذُكـر فـي اآليـة    الموضوع الذي تتحدث 
ومن هنـا كـان    -صلّى اهللا عليه وسلّم  -الكريمة كانوا قد ماتوا قبل مجيء النّبي 

  . التّعبير بفعل ماضٍ؛ للداللة على انقضاء الحدث
ومن ناحية ثانية، قد يكون مجيء الخبر جملة فعلية ماضية ؛لقطـع الجـدال   

كي ال يستمروا علـى   -الماضية والحاضرة والّالحقة–في كّل العصور  على اليهود
هذا الجدال في قضية اصطفائهم ، فاألمر قد حسم وانتهى ، وعـرِف مـن الّـذين    

  .،فال سبيل لهذا االدعاء ،و ال سبيل لهذه المراوغة اصطفاهم اللّه
الكريمة نزلت في  على الجملة توكيداً لها ولمعناها،  فاآلية" إن" وكان دخول 

كَـرد  " إن " اليهود، وكان من األولى باألسلوب القرآني أن تأتي الجملة مؤكّدة بــ  
صارم على اليهود الذين يدعون أن اهللا قد اصطفاهم، فجاء المعنى مؤكّداً على هـذا  

  . النّحو ليكون أكثر صرامة مع اليهود في ادعائهم
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&�ِ>ي        َو﴿:وفي موضع آخر يقول اهللا تعالى)Bِ 2ا�=ُNِ\َ ِب)�?َ.ِ�Mْ�Nِ Lٌ�"َsِ)nَ Gْ َأْه�Tِ اَْ)Cَ

1َ�21ُhِOْ$َ -ْ_ُ&َنَ ]ُOَ[ِ\َ واOُ"ُِر َواْآ)_َ&=� اَhْ2ا َو=ُNَ\َ Mَ$<ِ&  .1﴾)72( ُأ0ِHَْل َ َ�! ا
لعّل " النّاسخة لالبتداء، وقد كان خبر " لعّل " تحوي اآلية جملة اسمية دخلتها 

جملـة  ، "لعلّهـم يرجعـون  :" فعلها مضارع، وإعراب هذه الجملة هوجملة فعلية " 
واسـمها  " لعّل"و ، الرجاء في محّل نصب على الحال أي راجين رجوعهم عن دينهم

   2"يرجعون خبرها "وجملة 
وقد نزلت هذه اآلية الكريمة في رهط من اليهود يقال ّإنهم اثنا عشر حبراً من 

أن يؤمنوا بألسنتهم بدين اإلسالم فـي أول النّهـار،    أحبارهم، اتفقوا فيما بينهم على
وهذا معنى وجه النّهار، ثم إذا كان آخر النّهار كفروا بالدين، أي كأنّهم وجدوا فيـه  
شيئاً يدعوهم للكفر، وقد هدفوا من ذلك أن يحركوا مشاعر الشّك في نفوس بعـض  

  .3الصحابة ضعاف اإليمان كي يرتدوا عن دين اإلسالم
" لعّل " في اآلية الكريمة، فـ " لعّل " كن أن نرى االستعمال اللطيف لـ ويم

تفيد الرجاء، والرجاء طلب حصول الشيء الواقعي الّذي يمكن أن يحصل، ولكنّه في 
حال طلبه ال يكون واقعاً بل يكون مطلوباً، ومن هنا فإن االستعمال كان في محلّه في 

في ارتداد بعض الصحابة الكرام عن ديـنهم، فهـم   اآلية الكريمة، فاليهود يرغبون 
يحاولون ذلك ما استطاعوا، وهذه الحيلة بعض حيلهم، وقد يحصـل ذلـك وقـد ال    

  . يحصل، ومن هنا كان استعمال الرجاء في مكانه
ليتهم يرجعون، لكان المعنى على خالف كبير مـع المعنـى   : ولو أنّهم قالوا 

عنى أن المسلمين من المسـتحيل أن يرتـدوا عـن    األول، ففي هذه الجملة يكون الم
دينهم، وهذا ما ليس واقعاً، فالقلوب متقلّبة، وقد يرتد بعض النّاس عن الدين، ومـن  

  .ليس في مكانه " ليت " هنا فإن استعمال حرف التّمنّي 
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وتلهفهم لحصـول   ، ةهؤالء الحاقدينفهو لبيان حرق أما مجيء الخبر جملة فعلية؛  
أو ، لكان ذلك تمنّي رجوعهم في المستقبل، ليتهم راجعون فلو قال النّص ، األمرهذا 

حصول  يدّل على ترجي"يرجعون"استعمال  لكن ، ربما يشعر بالتّمنّي مع بعد تحقيقه
  .  في هذه الّلحظة وبأسرع وقت -وهو األهم والغاية المرجوة-الحدث

�Nَ( َآ�(َن   ﴿: يقول جل وعـال  وننتقل إلى موضع آخر في سورة آل عمران، إذ
  ُ��ِ �ُ�&��9ِ< َوNَ( َآ(َن ا&P�َ� MَNِ اUِ#َ�0َ اْ*ِ$َ !&?8َ �ِ�ْ�َ َ -ْ?ُHَْأ )Nَ !�َ َ Mَ�=ِNِْ̂ *ُ�َ>َر اَِْ �ُ&�Pِْ�1َُ.ْ- ا

� وَ   ِ�&�)Bِ 2ا=ُNِkَ��َ �4َ(ُء$َ MْNَ �ِ�ِWُُر MْNِ �Uِ?َgْ$َ �َ&��ِ< َوَِ.M& اْbَNُِْ̂=�2ا َو2�Vُ&?Eَا    َ َ�! اْ Eُ َوِإْن �ِ�ِ�Wُُر
 -ٌ�pِ َ Oٌhُْ.ْ- َأ�179(َ�َ (q1.  

لُهقَوو :﴿شَاءي نم هلسر نتَبِي مجي اللَّه نلَكو﴾ ،   ها َأفَـادلَى مع اكردتاس َأنَّه وزجي
لُهتَّ: قَوبِ حلَى الْغَيع كُمعطْلِلي اللَّه ما كانويننْؤملَى الْمةً عجح قُوننَافالْم لَهعجى لَا ي.  

وما كَان اللَّه ِليطْلعكُم علَى الْغَيبِ ِإلَّـا مـا   : في نَفْيِ الْوحيِ والرسالَة، فَيكُون الْمعنَى
يفْشلَا ي وِل َأنسشَْأنِ الر نمو ولَهسر هلَيع َأطْلَع   ِلـهكَقَو ـهِإلَي اللَّه هرا َأسم :﴿  -ُِ)� 

� َأ8َ@ًا ِإ&( Mِ�Nَ اْرMْ�Nِ !�eEَ َر2�Wُلٍ    ِUِ�ْcَ !� َ Oُ_ِpْ$ُ ��َ >ِ�ْbَ، فَيكُون كَاستثْنَاء مـن   2﴾اْ
كُمعطْلومِ ِليمع .اللَّه ما كانو هيدفا يلَى مع اكردتاس َأنَّه وزجيـبِ   ولَى الْغَيع كُمعطْلِلي

 ـبِ َأيالْغَي فَادم نم ثْنَاءتكَاس كُونالَى فَيتَع لْمِ اللَّهلَى عع داطِّلَاعِ َأح فَاءنِ انْتِإلَّـا  : م
ِلر نِ اللَّهمضي فَلَم اهدا عا مَأمو ،ةلَاغِ الشَّرِيعِإلَى ِإب اجِعالر بالْغَي  ـهلَيع مهِإطْلَاع هلس

�       ﴿ :بْل قَد يطْلعهم، وقَد لَا يطْلعهم، قَـاَل تَعـالَى  ُ�&��( َ1ْEَ�Hَ2�*ُُ_ُ- اَ -ْ�_ِHُِدو Mْ�Nِ Mَ$Oِ�[َ\َو

  ."3")60: الَْأنْفَال( ﴾1ْ$ََ�ُ*ُ_ْ-
الجملـة  في هذه اآلية الكريمة يتمثّل بالجملة الفعلية، وفعل هذه " لكن " فخبر 

، وإعراب هذه الجملة من "اهللا" مضارع، وفاعله ضمير مستتر عائد إلى لفظ الجاللة 
 ، حرف مشبه بالفعل بمعنى االسـتدراك " لكن"و ، عاطفة" الواو: " "اآلية الكريمة هو

جـار ومجـرور متعلّقـان ب    " من رسله“و ، خبرها" يجتبي" اسمها، وجملة " اهللا"و
  ."4"صلة الموصول " يشاء" وجملة  ، ول مفعول بهاسم موص" من"و، "يجتبي"
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فالخبر في هذه اآلية الكريمة جاء جملة فعلية فعلها مضارع ، و فاعله ضمير 
، وهذا الضمير العائد في اآلية "لكن " مستتر عائد إلى لفظ الجاللة المتقدم، وهو اسم 

لنا ترابطاً وتماسكاً في النّص القرآني وجِدالكريمة ي .  
وهذه اآلية ذات ارتباط بمعنى السياق القرآني الّذي وردت فيه، فقـد ذكـرت   
اآليات الكريمة أن النّاس ال يعلمون ما في ضمائر بعضهم بعضاً، واهللا مـن يعلـم   
ذلك، وهو يطلع من يشاء من رسله على ما في ضمائر غيره من النّاس، وخاصـةً  

  ."1"من كان من المنافقين
صلّى اهللا  -ية في مجموعة من المنافقين علموا أن الرسول وقد نزلت هذه اآل

إنّه قد عرضت له أمته في التّراب كما عرض البشـر آلدم،  : " قد قال -عليه وسلّم 
يزعم محمد أنّه يعلم من يـؤمن بـه   : فعرف من يؤمن به ومن يكفر، فقال المنافقون

  . "2"الكريمة ومن يكفر، ونحن معه وال يدري عنّا، فنزلت هذه اآلية
في اآلية الكريمة استدراك للمعنى العام ، فعلم الغيـب بيـد اهللا   " لكن " فعمل 

تعالى وحده، واهللا ال يطلع أحداً على الغيب إال من يشاء، ولقد بين اهللا تعـالى فـي   
على الغيب هم األنبيـاء ولـيس ألحـد      -سبحانه –اآلية الكريمة أن الّذين يطلعهم 

لتفيد معنى االستدراك، " لكن " هذا فيه طمأنينة لقلوب النّاس، فجاءت غيرهم ذلك، و
وفيها أيضاً بعض معنى االستثناء، فاهللا تعالى استثنى من يشاء من عباده في قضـية  

  . اإلطّالع على الغيب، ومن هنا يبرز المعنى البالغي في هذه اآلية الكريمة
ركيبي ال سـبيل لـذكرها وتحليلهـا    وثَمة آياتٌ ُأخَر أتت على هذا النمط التّ

وكانـت فائـدتها   " إن " جميعها، غير أنّه يمكن القول بأن أغلب تلك اآليات احتوت 
  ."3"التّوكيد، ونشير لهذه اآليات في الهامش

  : وأخواتها جملة اسمية" إن " خبر 
وأخواتها في سورة " إن " فهو للحديث عن خبر ؛أما هذا الجزء من الدراسة 
  . آل عمران على صورة جملة اسمية
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 !)��1E 2ل ا���V$ إذ :|   ���=ِPْBَ ����ِ )��Nَ Jَ����Gِ اOَ��Nَْأُة ِ ْ*��Oَاَن َرب9 ِإ��Hَ ���9Hَ>ْرُت ََ)Cَ ِإْذ

-ُ��ِ1َ�Sُ اْ*ِ&+  .O/َNُ )35(﴾1&ًرا َ�َ?Nِ Tْ&UVَ=�9 ِإJَ&H َأGَHْ ا
، "إن " لهـا النّاسـخ   فهذه اآلية الكريمة جاءت في خاتمتها بجملة اسـمية دخ 

، إن واسمها،  ﴾ِإنَّك َأنْتَ السميع الْعليم﴿: وخبر هذه الجملة  جملة اسمية، و إعرابها 
، "أنـت "خبـر إن ل  " السـميع العلـيم  "و ، مبتدأ أو ضمير فصل ال محّل له" أنت"و

حيزها تعليليـة  وما في " إن"وجملة ، "إن"، أو خبران ل "إن"والجملة االسمية خبر ل 
  ."2"ال محّل لها 

ومن خالل النّص السابق  تبين لنا التّركيب الّذي أتت عليه الجملة، فالمبتـدأ  
قسم يجعل له موضعاً من : الثّاني ضمير فصل، والنّحاة في هذا الضمير على قسمين

  .3اإلعراب وهم الكوفيون، وقسم ال يجعل له موضعاً من اإلعراب، وهم البصريون
وضمير الفصل هذا ذو فائدة بالغية تتمثّل في أنّه  يمثّل أسلوباً من أساليب القصر    

والحصر، فهو يفيد حصر المسند في المسند إليه، وكذلك فإنّه يفيد االختصاص، فهو 
  .يخص المسند إليه بالمسند

ومن هنا يتبين المقصد البالغي في اآلية الكريمة، حيث إن ضمير الفصل في 
آلية  جعل اهللا تعالى مختصاً هو بالسمع والعلم، وكذلك فإن اآلية حصرت السـمع  ا

والعلم به سبحانه وتعالى، والقصد هنا ليس السمع البشري الّذي نعرفه، وإنّمـا هـو   
 ﴿: مطلق السمع، حيث قال اهللا تعالى في محكم تنزيله واصفاً لنا مطلقية العلم عنـده 

  .4﴾ه ِإنَّه يعلَم الْجهر وما يخْفَىِإلَّا ما شَاء اللَّ
وحوت اآلية غير أداة للّتوكيد ؛ وذلك ألن الخطاب موجه ألكثـر مـن فئـة    
كاليهود والنّصارى والمشركين، وبعض هؤالء ال يقنعون بالخطـاب الربـاني منـذ    
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نها، ومـن  الوهلة األولى؛ لذا لجأ الخطاب للتّأكيد؛ لتقرير جملة األمور التي تحدث ع
  :هذه األدوات

 .تحقيقاً لوقوعه؛" إن"تأكيد الخبر ب .1

قَصر صفتي السمع والعلم عليه جّل وعال ؛ لبيان أن دعاءهـا مخـتص بـه     .2
سبحانه وتعالى،ال يصرف لغيره ،ولبيان انقطاع حبل رجائها عمـا عـداه ،   

 .مبالغةً في الضراعة واالبتهال

واسمية الجملة؛ لعرض قوة يقينهـا  " إن"ب"إنّك أنت السميع العليم "تأكيد قوله .3
  .بمضمونها

ذي كان في أثناء حـديث  وال بد لنا أن نأخذ بعين االعتبار السياق المقامي الّ
زوجة عمران بهذه الجملة، فقد كانت تناجي ربها، وتنذر أنّها حين تنجـب سـتجعل   

إنّـك أنـت السـميع    " : قالتذي ستنجبه محرراً لخدمة بيت اهللا، ومن هنا الغالم الّ
لتأكيد هذا النّذر أوالً، ولمعرفتها اليقينية بأن اهللا تعالى يسمعها ويعلم ما فـي   ؛"العليم

  .خَلَدها من حقيقة نذرها
: ثنـاؤه  وفيما يأتي ننتقل إلى موضع آخر من سورة آل عمران، إذ يقول جّل

�إ﴿ٍ�ُ- ن& َهَ>ا َُ_2َ اْzُ:َVَ اَْ/jf َوMْNِ )Nَ ِإَ.ِ/َُ_2َ اْ0ِ1َ$0ُ اَْ �َ&�� َوِإن& اُ&�  .1﴾)62( ِإ&( ا
جملـة  "  إن " ذي تبدو عليه اآلية الكريمة هو أن خبـر  و الوجه التركيبي الّ

" هو"المزحلقة ،و" الالّم"، و "إن واسمها"، " إن هذا: " "اسمية، وإعراب هذه اآلية هو
، خبـره  " القصـص "مبتدأ و» هو«خبر، أو " القصص"و ، ضمير فصل ال محّل له

2"صفة للقصص " الحقّ"و ، والجملة خبر إن".  
فخبر النّاسخ في هذه الجملة هو جملة اسمية، يتمثّل فيها المبتـدأ بالضـمير   

، وقد دخل خبـر هـذه الجملـة    "القصص " ، أما الخبر فيتمثّل بـ "هو " المنفصل 
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الالت بالغية أهمها التّوكيد وإن كان بعـض  المنسوخة الالّم المزحلقة، وهي ذات د
  ."1"العلماء قد حصر داللة اللّام المزحلقة في هذا المعنى 

  : وقد ورد في هذه اآلية الكريمة كثير من المؤكّدات، وهي على هذا النّحو   
1  .وهي حرف ناسخ  يفيد التّوكيد، فلقد أكّد معنى الجملة المتمثّل بالجملة : إن

  . عليها التي دخل
فجملة الخبر جملة اسـمية،  :  ضمير الفصل الواقع في صدر جملة الخبر.  2

  . المبتدأ فيها ضمير فصل، ومن فوائده   التّوكيد، واالختصاص
والقصر والحصر أيضاً يفيدان التّوكيد، حيث نشـأ معنـى   : معنى القصر.  3

  . القصر والحصر من خالل ضمير الفصل الكائن في صدر جملة الخبر
  . والالّم المزحلقة أصالً هي الم االبتداء، و تفيد التّوكيد: الالّم المزحلقة.  4

فقد دخلت الجملةَ توكيداتٌ أربعة، كأن اهللا تعالى يريد أن يبين لنا أن مـا فـي   
القرآن الكريم من القصص هي قصص الحقّ الصادقة، وليس ما ورد في بعض كتب 

هذه الجملة بعد ذكر طويل لقصة امرأة عمران، ومن  أهل الكتاب المزيفة، إذ جاءت
ثم ادعاء اليهود بأن إبراهيم كان يهودياً، وغير ذلك من األخبار، فحسن أن تُختَم هذه 
األخبار بهذه الجملة المؤكّدة التي تُبين أن ما جاء في القرآن هو الصحيح، ومـا ورد  

  . سبب التّحريف والتّزييف واالفتراءب ؛في غيره من الكتب يخالطه الصحة والخطأ
وثَمة مواضع أخرى في سورة آل عمران ال سبيل لذكرها  ؛لتقـارب الداللـة   

  .2فيها
  : وأخواتها على اسمها" إن " تقدم خبر 

وهذه الحالة التركيبية األخيرة في هذا الجزء من الحديث عـن النّواسـخ، و   
دماً على اسمها، و أبرز صور هذه الحالـة أن  وأخواتها متق" إن"تتمثّل بأن يأتي خبر 

يكون الخبر شبه جملة، سواء أكانت شبه جملة ظرفية، أم شبه جملة جار ومجرور، 
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، وفيما يأتي سنوضح بعض األمثلـة إن  "إن" ومن هنا فإن هذا الخبر يتقدم على اسم 
  . شاء اهللا تعالى

�Mِ اَْ?Cَ        ���ِ Tُ�Eِ)VَEُ Lٌ�Xَ�ِ )�?َVَْ@ َآ�(َن َُ.�  |: يقول سبحانه في محكم التّنزيلْ�?َXَ�ِ ���ِ Lٌ�$َ\َ -ْ
Mْ�Nَ ]ِOِ�:ْ=َBِ @ُ�9$َ̂ َ$�4َ(ُء إِ        $ُ �ُ�&��Mِ َواْ�1َ�ِ_ْ- َرْأَي اْْ��َْ̀ Nِ -ْ_ُHَْوOَ$َ ٌةOَ�ِ)ى َآOَ[َْوُأ �ِ&��Tِ اUِWَ  ���ِ &ن

OَUْ1ًِة ِYُوِ� اْBْYََ:(ِر َ Jَ  .1﴾)13(َذِ
جاء شبه جملة مكونة من الجار والمجرور، تقـدم علـى اسـمها،    "  إن " فخبر    

، الجملة مستأنفة مسوقة  ﴾ِإن في ذَِلك لَعبرةً ِلُأوِلي الَْأبصارِ﴿: وإعراب هذه اآلية هو
ومجرور متعلّقـان   جار" في ذلك"و ، حرف مشبه بالفعل" إن"و ،للحثّ على االعتبار
جـار  " ألولي"و ، اسم إن المؤخَّر" عبرة"و ، المزحلقة" مالالّ"و ، بمحذوف خبر مقدم

ألنّـه ملحـق بجمـع    ؛وعالمة جره الياء " عبرة"ومجرور متعلّقان بمحذوف صفة ل
  .2"مضاف إليه " األبصار"و ، المذكّر السالم

لقد جاءت هذه الجملة في خاتمة اآلية التي تتحـدث عـن الفئتـين المؤمنـة     
، ثم جاء بهذه الجملة الّتـي  "واُهللا يؤيد بنصرِه من يشاء : " نهوالكافرة، ثم قال سبحا

  : دخلتها بعض المؤكِّدات  هي
1  .المعنى : إن زها مؤكّدة بها، وبالتّالي فإنتفيد التّوكيد، فالجملة التي هي في حي

  . كلّه مؤكّد بها
ديم يفيد الحصر والقصـر واالختصـاص،   فالتّق":  إن " تقديم الخبر على اسم .  2

على اسمها أفاد ذلك، والحصر والقصر لونان " إن " ومن هنا فإن تقديم خبر 
  . من ألوان تّأكيد  المعنى

وقد ذُكر سابقاً أن الالّم المزحلقة تفيد التّوكيد، فهـي أصـالً   : الالّم المزحلقة.  3
ومن هنا فإن الالّم المزحلقـة تـؤدي   تي تفيد التّوكيد، ناشئة من الم االبتداءالّ

  . المعنى نفسه
تي اجتمعت في الجملة إنّما جاءت؛ ليبين اهللا تعالى أن هـذا  وهذه المؤكّدات الّ

ذي يفترض أن يتوصل إليـه أولـو   المعنى ذو أهمية كبيرة، فهو يتعلّق باالعتبار الّ
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ه، وكيف أنّه تعالى يـداول  األبصار من خالل تفكّرهم بكيفية نصر اهللا تعالى ألوليائ
  . األيام بين النّاس

ِإن& ِ�� َ]ْ��fِ ا+&�َ*(َواِت َواْ�Yَْرِض َواْ]ِ?َ��(ِف     ﴿: وفي موضع آخر يقول جّل وعال

Uَ(ِب ْYَ�Tِ َوا=&َ_(ِر َkََ$(ٍت ِYُوِ� اْْ&�  .1﴾) 190(ا
شـبه  " إن  "، و خبر "إن " تحتوي اآلية الكريمة  جملة منسوخة االبتداء بـ 

 ، حـرف مشـبه بالفعـل   " إن "و" جملة متقدماً على اسمها، وإعراب هذه الجملة هو 
 ، ومجرور متعلّقان بمحـذوف خبـر إن المقـدم    جار" في خلق السموات واألرض"و
اسـم إن  " آيـات "و ، المزحلقة"الالّم" و ، عطف على خلق" واخْتالف اللَّيِل والنَّهارِ"

  .2"جار ومجرور متعلّقان بمحذوف صفة آليات " ولي األلبابأل"المؤخّر و
: جعفـر  أبـو  قال: " يقول الطّبري في تفسير هذا الموضع من اآلية الكريمة

ـ  خلقـه،  سائر وعلى ذلك، قائل على ذكره تعالى اهللا من احتجاج وهذا  رالمـدب  هبأنّ
 جـلّ  فقـال  وبيـده،  ليهإ واإلفقار اإلغناء وأن ،أحب ما والمسخِّر األشياء المصرف

ـ  مـن  فخلقتـه  أنشأته ففيما واعتبروا، اسالنّ هاأي رواتدب: ثناؤه واألرض مواتالس 
 يختلفـان  فجعلتهمـا  هاروالنّ يلاللّ من بينه عقَّبت وفيما وأرزاقكم، وأقواتكم لمعاشكم
  .3"م عليك ويعتقبان

خاصة ما كان من فاآلية  تدعو إلى التّفكر والتّدبر في مخلوقات اهللا تعالى، و
إنشاء األرض، وخلق السماء، وهذا معنى عظيم من المعاني الّتي ركّز عليها القرآن 
   ،في كثير من المواضع، ومن هنا جاءت اآلية الكريمة مؤكّدة بغير عنصر توكيـدي

  : هي
1  .وتفيد التّوكيد : إن .  
  ".ات آي" وتفيد التّوكيد، وقد اتّصلت بلفظ :  الالّم المزحلقة.  2

                                                 

  . 190: سورة آل عمران، آية. 1
  . 131: ، ص2: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 2
، 2: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج. علبيالثّ،473: ، ص7: امع البيان، جج. بريالطّ. 3

  . 442: ، ص1: كت والعيون، جالنّ. ، والماوردي31: ص
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وهذا التّقـديم إنّمـا كـان لبيـان األهميـة،      : على اسمها" إن " تقديم خبر .  3
  . والتّخصيص، والحصر والقصر، وهذه كلّها تفيد توكيد المعنى

اعتناء بتحقيق مضمون الجملة،أي العجائب والبدائع الّتي " إن"وابتداء اآلية ب
مة البالغية لهذه العناصر التي أسهمت في يتمتّع بها الّليل والنّهار، ومن هنا تبرز القي

  . بناء اآلية الكريمة
وأخواتها ـ على اسـمها،   " إن " وهناك مواضع أخرى ورد فيها تقديم خبر 

  . 1غير أنّنا نرى فيما أوردناه القدر الكافي لهذا الجزء من الدراسة
  : وفي نهاية هذا الفصل يمكننا أن نستخلص الملحوظات اآلتية   

في سورة آل عمران خاصة، وفي كتاب اهللا عامة على وجه يزيد " إن "  تأتي
  . على مجيء غيرها من أخواتها، بل يفوقها إلى مدى بعيد جداً

في كتاب اهللا تعالى معنى التّوكيد أكثر مما تأخذ من غيـره مـن   " إن " تأخذ 
  . المعاني الّتي قد تفيدها

ت كثيرة، وأكثر هذه الحاالت وروداً هي المرفوع على حاال" إن " يأتي خبر 
  . جملة فعلية" إن " أن يكون خبر 
في كتاب اهللا تعالى على الجمل التي تفيد معنى عظيماً يريـد اهللا  " إن " تدخل 

مع غيرها من المؤكِّدات في جملة واحـدة، فقـد   " إن " تعالى أن يبينه ، وقد تشترك 
  . ، كالتّقديم، وضمير الفصل، والالّم المزحلقةتأتي جملة مؤكّدة بغير عنصر توكيد

          

 

 

  
  : النّافية للجنس"  ال "   4.2

الّتي لنفي الجنس، إذ لم نجـد  " ال " يتحدث هذا الجزء من الدراسة عن خبر 
الّتي لنفي الجـنس، إذا مـا قُورِنَـت    " ال " كثيراً من المواضع التي تدخل في دائرة 

وأخواتها، فهذان البابان متّسعان فـي  " كان " وأخواتها، و "إن " المواضع بمواضع 

                                                 

  . 87، 49، 30، 26: سورة آل عمران، اآليات .1
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الّتي لنفي الجنس ال نجد لـه كثيـراً مـن    " ال " الدراسة النّحوية، غير أن موضوع 
  . المواضع التي تَستَعمل فيها اللّغة بشكل عام ، هذا النّوع من التّركيب

، وما ينطبـق علـى    والقرآن الكريم نص لغوي له مكانته في الدرس اللّغوي
 بأمثلـة  " ال " غيره من النّصوص قد ينطبق عليه؛ لذا فإن الّتي لنفي الجنس لم تأت

كثيرة في كتاب اهللا تعالى عموماً، وفي سورة آل عمران خصوصاً، وسنعرض لهذه 
الّتي لنفي الجـنس منـاط   " ال " المواضع في السورة بعد هذه اللّمحة الموجزة عن  

  . ذا الجزءالدراسة في ه
فهي تدخل على النّكرة فتنفيها نفياً عاماً، ويكون االسم بعدها مبنياً على الفتح 

 -كما يقـول النّحـاة   -، وهي1﴾ ذلك الكتاب ال ريب فيه ﴿:أو منصوباً، قال تعالى
تدخل على المبتدأ والخبر، وتعمل في المبتدأ النّصب، شرط أن يكـون نكـرة، وأن   

لم يتعـين إعمالهـا وإنّمـا     ،لنّفي العام وأالّ تتكرر، فإن تكررتيكون المقصود بها ا
، وذلك نحـو  2جاز، وأالّ يكون مفصوالً بينها وبين اسمها بفاصل وإالّ ُأهملت وجوباً

  . 3﴾الفيها غوٌل ﴿:قوله تعالى
جئت : بخالف نحو" ال "ومن الشّروط أيضاً أن ال تكون النّكرة معمولة لغير 

فإن ،4النّكرة معمولة للباء وهي مجرورة به بال زاد .  
وفيما هو آت ننتقل للحديث عن المواضع التي وردت في سورة آل عمـران  

  . الّتي لنفي الجنس" ال " التي احتوت أمثلة على خبر 
�2jُم) 1(ا- ﴿: يقول اهللا سبحانه وتعالىVَ� ِإ&( ُه2َ اَْ/�j اَْ( ِإََ �ُ&�  .5﴾)2( ا

الّتي لنفي الجنس قد دخلت على الجملة، " ال " ي اآلية الكريمة أن حيث نجد ف
الّتي لنفي " ال " فنصبت اسمها، ورفعت خبرها، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن خبر 

                                                 

 . 2: سورة البقرة، آية. 1

2
 . 466: ، ص1: همع الهوامع، ج. يوطيالسوضيح، جصريح على التّشرح التّ. ، واألزهري :
 74: ة ابن مالك، صشرح ألفي. اظم، وابن الن237ّ: ، ص1

 . 47: سورة الصافات، آية. 3

4. 466: ، ص1: الهوامع، ج همع. يوطيالس . 

  . 2: سورة آل عمران، آية. 5
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: اهللا" : " في الوجود، حيث يقول األنصـاري " أو " لنا " الجنس محذوف، وتقديره، 
 الوجـود  في: أو لنا، إله ال: أي محذوف وخبره ثان، دأمبت:  "هو ِإلَّا ِإلَه لَا"و. " مبتدأ

  . 1" هو إالّ
 ، نافيـة للجـنس  " ال"و ، مبتدأ"اهللا : " "يقول محي الدين درويش في إعرابها 

واسمها على الصحيح أو من " ال"أداة حصر وهو بدل من محل " إالّ"و، اسمها" إله"و
  .2"ة خبر اهللالخبر المحذوف أي ال إله موجود إالّ هو، والجمل

و بناء على القاعدة النّحوية يمكن أن نقدر الخبر المحذوف بشبه جملة ال باسم 
الّتي لنفي الجنس أن يكون خبرهـا شـبه   " ال " ظاهر كما قال درويش، فاألكثر في 

  . جملة
كلّها واقعة في خبـر  " ال إله إالّ هو الحي القيوم " كما ذكر األلوسي أن جملة 

  . 3اهللا"  لفظ الجاللة
الّتي لنفي الجنس في هـذه  " ال " ولو تدبرنا الغرض البالغي من حذف خبر 

اآلية الكريمة،  لتبين أنّه حذف في كلمة التّوحيد؛ ليدّل بذلك على الشّمول والعمومية، 
ص، ولما حذف خبرها ،دّل نكرة، والنّكرة تدّل على العموم دون التّخصي"  ال " فاسم 

  . شمولية النّفي عن كّل من ال يستحقّ العبادة سواه عز وجّلذلك على 
التـي لنفـي   " ال " ومن خالل  النّصوص السابقة اتّضحت بالغة حذف خبر 

 هو باب دقيق :(الجنس، والحذف في بعض األحيان أبلغ من الذّكر، يقول الجرجاني
إلفادة،أزيـد  المسلك،لطيف المأخذ،عجيب األمر،أفصح من الذّكر، والصمت عـن ا 

  .4)لإلفادة

                                                 

1 .193: إعراب القرآن العظيم، ص. األنصاري .  
  . 454: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 2
دار الكتب ، علي عبدالباري عطيه:تحقيق روح المعاني، ).ه1415(محمود بن عبداهللا، األلوسي.3

  . 73: ، ص2: ج .لبنان- بيروت، العلمية
4

 .177:ص،عجازدالئل اإل،الجرجاني. 
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وقد تكررت كلمة التّوحيد هذه في سورة آل عمران مرة أخـرى، ومـا ورد   
  .1فيها من قول فهو مثيل لما ذُكر آنفاً

|َرB&َ=�(  : وننتقل إلى موضع آخر في سورة آل عمران، إذ يقول سبحانه وتعالى

� ِإن& اِ��2ٍْم َ( َرْ$َ< ِ�َ�1َ(َد ِإSُNِ)hَ Jَ&H ا=&(ِس ِ*ِ( ُ$ْ#ِ�5ُ اَْ �َ&�)9(﴾2.  
" الجـار والمجـرور  "و، اسـمها  " ريب"و ، نافية للجنس" ال"و: " واإلعراب

  .3"في محّل جر صفة ليوم " ال ريب فيه"وجملة . متعلّقان بمحذوف خبرها
ـ  نارب: " تنص اآلية على نفي جنس الشّك في إتيان يوم القيامة، ومعناها  كإنّ

 من نإ: وعدك تخلف ال كفإنّ ا،عنّ واعف يومئذ لنا فاغفر القيامة، ليوم ساالنّ جامع
  .4"ذ يومئ غافره كنّإ كتابك، في به أمرتَه ذيبالّ وعمل رسولك، واتَّبع بك، آمن

فاآلية تنفي حصول الشّك والريب من قبل من آمن باهللا تعالى، وال سيما فـي  
" ال " فة العموم والشّمول، والدليل على ذلـك أن  مسألة البعث، وهذا الشّك منفي بص

  . قد دخلت على اسم نكرة، والنّكرة تفيد العموم
الّتي لنفي الجنس في سورة آل عمران " ال " وقد كانت األمثلة والشّواهد على 

قليلة جداً، فهي لم تتجاوز ثالثة شواهد بيناها فيما سبق ، ورأينا أن هـذه المواضـع   
في أمور عقدية تتعلّق باإليمان، فقد دخلت على جملة التّوحيـد، وأفـادت    إنّما كانت

نزع صفة األلوهية عن كّل من يدعيها، وُأثبِتت هذه الصفة هللا تعالى وحده، ثم فـي  
موضعٍ آخر دخلت على جملة تفيد نفي الشّك بصفة عامة عن اإليمان باليوم اآلخر، 

  . جيئه أبداًفمن يؤمن باليوم اآلخر ال يشّك بم
  

  ": ليس " اسم األحرف المشبهات بـ   5.2
تي شُبهت بـ أما هذا الجزء من الدراسة فسيكون الحديث فيه عن األحرف الّ

  . ال، والت، وإن، وما الحجازية: في العمل، وهي أربعة" ليس " 
                                                 

  . 6: اآلية . 1
  . 9: سورة آل عمران، آية. 2
  . 461: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 3
  . 221: ، ص6: جامع البيان، ج. بريالطّ. 4
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 المشبهات" ال، والت، وإن " إنّنا لم نجد في سورة آل عمران أي شاهد على 
، وهي مـا الحجازيـة،   "ليس"المشبهة ب " ما " ، وما وجدناه فقط هو عن "ليس"ب 

، 1﴾ ما هذا بشراً ﴿: عمل ليس في لغة أهل الحجاز، قال تعالى" ما " حيث أعملت 
إن كلتيهمـا تـدخل   : "ولم تُعملها تميم، ويذكر النّحاة أوجه المشابهة بينهما، فيقولون

ت ما ال تختص بالدخول على الجمل االسمية، وكلتاهما على المبتدأ والخبر، وإن كان
" لنفي الحال، ويقوي هذه المشابهة بينهما دخول الباء في خبرها كما تدخل في خبـر  

  .3، وقد ذهب بعض اللّغويين إلى أنّها تنفي الحال فقط2"ليس
 تي ورد فيها بعض هذه األحـرف، فقـد  وفيما يأتي الحديث عن المواضع الّ

" هـو  "ليس " ن الحرف الوحيد الّذي ذُكر من بين هذه األحرف المشبهة بـ وجدنا أ
ِ.َ?�(ِب      |: ، إذ يقول اهللا سبحانه وتعالى"ما الحجازية ْ)Bِ -ْ_ُ?َ=َ�+َِ"�Vً$Oِ( َ$ْ��2ُوَن َأَْ -ْ_ُ=ْ�Nِ &َوِإن

2َن ُه2َ ُ2Vُ$َِب َو)?َ.َِ?ْ/َ+MَNِ ]ُ2Uُ اِْ.َ?(ِب َوNَ( ُهMَNِ 2َ اِْ         �ِ�&�� َو�Nَ( ُه�Mْ�Nِ 2َ ِ ْ=�ِ@ اِ�&�Mْ�Nِ ِ ْ=�ِ@ ا

� اَْ.ِ>َب َوُهْ- َ$1َْ�ُ*2َن ِ&�2َن َ َ�! اُ2Vُ$َ4﴾)78(َو.  
     مـا  " الواردة في اآلية الكريمة هـي  " ما " فقد ذكرت بعض المصادر أن "

زية تعمـل  نافية حجا" ما"و ، حالية" الواو: " "الحجازية، وإعراب هذه اآلية الكريمة
جـار  " مـن الكتـاب  "و ، ضمير منفصل في محّل رفع اسـمها " هو"و ، عمل ليس

  .5"ومجرور متعلّقان بمحذوف خبرها 
جاء في هذه اآلية الكريمة ضميراً منفصـالً  " ليس " المشبهة بـ " ما " فاسم 

  . مبنياً في محّل رفع

                                                 

 . 31: سورة يوسف، آية. 1

2 .دار عالم الكتب،ق عظيمهمحمد عبدالخال:تحقيقالمقتضب،.أبوالعباس محمد بن يزيد،دالمبر .
 كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن أبي الوفاء،، واألنباري188: ، ص4: ج
  . 143: ص .سوريا- دمشق،مطبعة الترقي،محمدالبيطار:تحقيقة،أسرار العربي).م1957(
 . 108: ، ص1: ل، جشرح المفص. ابن يعيش. 3

  . 78: سورة آل عمران، آية. 4
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نّـه أتـى للتّوكيـد    إنّما جاء زيادة على تقدير المعنى، أي أ" هو " والضمير 
" ، وقد قصد اهللا تعالى بــ  1والتّوضيح، ويسمى هذا النّوع من الزيادة زيادة الّتقدير

  .2في هذه اآلية الكريمة التّوراة كتاب اليهود" الكتاب 
 قَـالَ : " ويقول السيوطي حول التّكرار الظّاهري في هـذه اآليـة الكريمـة   

باغالر :تَابُل الْكا الَْأوم وهكَتَب يهِمدي المذكور بَِأيف ِلهالَى قَوٌل{: تَعيفَو ينِللَّذ ونكْتُبي 
تَابالْك يهِمدالجنس الثوالثّ،  وراةالتّ انيالثّ والكتاب ،}بَِأي ، ا َأيم وه نم ءشَي  ـنم 

  .3"ه وكَلَام اللَّه كُتُبِ
ويمكننا أن نرى بعض المالمح البالغي يوطي يعني أنة في ما ذُكر، فكالم الس

ومـا  : " هذا التّكرار جاء لمعنى في نص اآلية الكريمة بعد تمامها، حين قال سبحانه
  . ، لذا بين السيوطي المقصد من هذا التّكرار"هو من الكتاب 

الحجازية دون غيرهـا مـن   " ما " وكذلك فإن استعمال األسلوب القرآني لـ 
أدوات النّفي  أداة الّنفي ليس " فيه شيء من البالغة، إذ لو استعمل األسلوب القرآني "

ال نجد هذا التّركيـب فـي    الحجازية، إذ" ما " ا عليه مع لكان األمر على غير ما بد
، فـي  "ليس هـو  : " القرآن الكريم، أي أنّنا ال نجد في كتاب اهللا تعالى استعماالً مثل

" مـا  " ثيراً في كتاب اهللا تعالى، مما يجعل من اسـتعمال  ك" ما هو " حين أنّنا نجد 
  . مثالً" ليس " أكثر بالغة من استعمال 

فقـد   ،"ليس"المشبهة ب " ما " ليكون اسم  ؛"هو " أما جعل الضمير المنفصل 
جعل الجملة على ارتباط بالمعنى السابق لها، ومن هنا فإن هذا الضمير قـد أوجـد   

في هذه الجملة مع غيرها من الجمل الّتي سبقتها، في حين لـو كـان   ربطاً تركيبياً 
  . لم يتسن لنا أن نرى هذا الملمح  بوضوح في هذه الجملة" ليس " استعمال 

                                                 

1 .الزمحمد أبو :تحقيقالبرهان في علوم القرآن، ).م1957(أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا،ركشي
: ج ،الطبعة االولى.عيسى الباب الحلبي وشركاؤه،دار إحياء الكتب العربية،الفاضل االبراهيمي

  . 488: ، ص2
  . 331: ، ص4: مييز، جبصائر ذوي التّ. آبادي الفيروز. 2
3 .228: ، ص3: اإلتقان في علوم القرآن، ج. يوطيالس .  



79 

 

Tْ�Cُ َ$�( َأْه�Tَ    |: وأنتقل إلى موضع آخر في سورة آل عمران، إذ يقـول اهللا تعـالى     
�ِ&��Tِ اUِWَ Mْ َ وَنj@:ُEَ -َ� Tٍ��ِ)bَBِ َ *&�(    اِْ.َ?(ِب ُِ&��َ_َ@اُء َوNَ( اُ -ْ?ُHَْوَأ )hً2َ ِ )_َHَ2bُUْEَ MَNَ\َ MْNَ

  .1ْEَ)99(﴾1َ*ُ�2َن 
 ة، ويترتّب على " ما " تذكر بعض المصادر أنفي هذه اآلية الكريمة حجازي

: " ذلك أن يكون لفظ الجاللة الّذي يليها اسمها المرفوع، وإعراب هذه اآلية الكريمـة 
حرف جر زائد، " الباء"، واسمها المرفوع "اهللا "و ، نافية حجازية" ما"و، للحال" لواوا
جار ومجرور متعلّقان " عما"و ، "ما"مجرور لفظاً منصوب محال؛ ألنّه خبر " غافل"و
  .2"صلة ما الموصولية " تعملون" وجملة ، "غافل"

كيبية الّتي أتت عليهـا هـذه   و من النّص السابق يمكننا القول بأن الحالة التر
الحجازية المرفـوع  " ما " الجملة في اآلية الكريمة واضحة، فالمسألة تتعلق بأن اسم 

، في حين أنّنا نرى الوجـه الّـذي جعلـه    "اهللا " أتى اسماً ظاهراً، وهو لفظ الجاللة 
ل البـاء  ، وهو أن يحسن دخو"ليس " الحجازية بـ " ما " العلماء استدالالً على شَبه 

  ". ليس " في خبرها، كما يحسن دخول الباء في خبر 
وقد أسهمت الباء في صياغة هذا المعنى وجعله أكثـر بالغـة، فهـي تفيـد     
التّوكيد، وتؤدي هذا المعنى في الجملة كاملة ال في خبرها فحسب، ففرق كبير بـين  

ولى أكثر توكيداً من الثّانيـة،   ، فاأل"وما اُهللا غافالً : " ، وقولنا"وما اهللا بغافٍل : " قولنا
  . فحاشاه أن يتّصف بذلك وهو العالم بكّل شيء

الحجازية في سورة آل عمران خصوصاً، لم يأت " ما " وهكذا نجد أن ورود 
وأخواتها، كمـا  " إن " وأخواتها مثالً، أو " على سبيل الشّيوع  الّذي تأتي عليه  كان 

" ال، والت، وإن " ازية فقط، ولـم تـرد أي مـن    الحج" ما " أن الّتي وردت كانت 
  .في سورة آل عمران" ليس " المشبهات بـ 

وكان من المفترض أن نورد في هذه الصفحات حديثاً عن خبر أفعال المقاربة 
" والشّروع والرجاء، غير أنّنا لم نجد شواهد  على هذه األفعال، والّتي تعمل عمـل  

الّتي لنفي الجنس واألحرف المشـبهات بــ   " ال " خلنا وأخواتها، ومن هنا أد" كان 
  .في مبحث النّواسخ" ليس "

                                                 

  . 99: سورة آل عمران، آية. 1
  . 6: ، ص2: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 2
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  الفصل الثالث
  ونائب الفاعل والتّوابع الفاعل

  

  الفاعل 1.3

 د إليه فعل أو شبهه على جهة قيامه به، : " يقول الجرجانيفالفاعل هو ما ُأسن
  .1"لم يسم فاعله أي على جهة قيام الفعل بالفاعل، ليخرج عنه مفعول ما 

أنّه هو ما تقدم عليـه مسـند كالفعـل    :"ومن العلماء من جعل للفاعل حداً فحواه    
وشبهه، وبالتّالي فإن الفاعل يكون متأخّراً عن هذا المسند، سواء أكان فعالً أم غيره، 
 ونقصد بغيره المشتقّات الّتي تدخل في هذا اإلطار، كاسم الفاعل، والصفة المشـبهة 

  .2وغيرهما
وحقّ الفاعل الرفع، فال يجوز أن يأتي  منصوباً أو مجروراً، فهو فـي ذلـك    

وإنّما كان الفاعل رفعاً ألنّه هو والفعل جملـة  : " " ... كالمبتدأ والخبر، يقول المبرد
  .3"فالفاعل والفعل بمنزلة االبتداء والخبر ...يحسن عليها السكوت

وركناها األساسيان، وال تقـوم إالّ  ،جملة الفعلية فالفاعل مع فعله هما عمدتا ال
ومن غيرهمـا فـإن الجملـة ليسـت     ، -الفعل والفاعل  -بوجود هذين العنصرين 

وجب تقديره، فالفاعل يحذف ويقدر بضمير مسـتتر،   ،بصحيحة، بل إذا فُقد أحدهما
  . والفعل يحذَف ويقدر بفعل مضمر يفسره الفعل المذكور

محة الموجزة ، ننتقل  للحديث عن الدراسة التركيبيـة البالغيـة   وبعد هذه اللّ
للفاعل في كتاب اهللا تعالى، آخذين نموذجاً على هذا العنصر التركيبي فـي الجملـة   
العربية من سورة آل عمران، وقد وجدنا أن الفاعل في هذه السورة ينحصـر فـي   

  :ثالثة أنواع تركيبية
   

                                                 

1 .مجموعة من العلماء :تحقيق عريفات،كتاب التّ ).م1983(علي بن محمد بن علي،الجرجاني
  . 171ـ  170: ص .الطبعة األولى،بنانل-بيروت، بإشراف الناشر دار الكتب العلمية

  . 25: ل في صنعة اإلعراب، صالمفص. زمخشريالّ. 2
3 .و8: ، ص1: المقتضب، ج. دالمبر ،الزمخشري .25: ل في صنعة اإلعراب، صالمفص .  
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  . اًالفاعل اسماً ظاهر.    1
  . الفاعل ضميراً متّصالً.   2
  . الفاعل ضميراً مستتراً.   3

 ،هذا من ناحية، أما الناحية األخرى الّتي تدخل ضمن دائرة هـذه الدراسـة  
فتتمثّل في حاالت التّقديم والتّأخير بين الفاعل والمفعول به والفعل، وقد أفردنا لهـذه  

سندرس الحـاالت  فيما يأتي ه الحقاً، وفي هذا الفصل سندرسالحاالت عنواناً خاصاً 
  . الّتي يأتي عليها الفاعل في سورة آل عمران

  : الفاعل اسماً ظاهراً
Tُ�UْCَ Mْ�Nِ ُه�ً@ى ِ�=&�(ِس َوَأ0َ�Hَْل اُْ"�CَOْ(َن ِإن& ا&�ِ>$Mَ َآَ"�Oُوا          ﴿: يقول سبحانه وتعالى

     ٌ0�$0ِ َ �ُ�&�ُ_�ْ- َ �َ>اٌب َ��ِ@$ٌ@ َواَ �ِ&���ْ�ٌء ِ���       ) 4(ُذو ا�Vَ?ِHْ(ٍم   kَBَِ$(ِت اَ �ِ��ْ�َ َ !�"َ#ْ$َ )�َ �َ�&�ِإن& ا

  .1﴾ اْYَْرِض َوَ( ِ�� ا+&َ*(ِء
، وهو اسم ظاهر، إذ أشار الشّـيخ محيـي   "شيء " هو   فالفاعل في اآلية  

 ين درويش إلى أنـا الجملة كامـلة " شيء " الدهي الفاعل في هـذه الـجملة، أم
  .2" إن" رفع خبر لـ  محّل فهي واقعة في،

 اهللا نأ: ثناؤه جّل بذلك يعني: " يقول الطّبري في تفسير هذه اآلية الكريمة و
ـ فك: يقول. ماءالس في هو شيء وال األرض في هو شيء عليه يخفى ال  يخفـى  في
 في يجادلونك ذينالّ هؤالء به يضاهى ما - األشياء جميع معالّ وأنا - دمحم يا يعل
  . 3!"فيه؟ يقولونها تيالّ مقالتهم في مريم، ابن عيسى في نجران نصارى من اهللا تآيا

 ظاهر هو أيومعنى إن اهللا ال يخفى عليه شيء، : " ويقول الزجاج في معانيه
  .، فهو يختص بعلم اهللا تعالى بكّل شيء من مخلوقاته4"ه أنشأ وعز جلَّ وهو له،

                                                 

  . 5: سورة آل عمران، آية. 1
  . 455: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش .2
  . 166: ، ص6: ن، ججامع البيا. الطبري. 3
  . 475: ، ص1: معاني القرآن، ج. الزجاج. 4
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في السياق، وهذا يعني " شيء " على الفاعل  قد تقدمت" عليه " و شبه الجملة 
فـي إشـارة إلـى     ،"اهللا " لفظ الجاللة  لقرآني يقدم الضمير العائد إلىأن األسلوب ا

  . أهمية المعنى المنوط بهذه الجملة، وهو معنى العلم الكلّي هللا تعالى
هو الّذي  ، وكأن الشّيء"شيء " ثم إن اآلية الكريمة جاءت بإسناد الخفاء لـ 

يقوم بفعل الخفاء، والواقع أن كثيراً من األشياء تُخفى وال تَخفى، أي أن فعل الخفـاء  
ليبين لنا أن الشّيء خفـي  ؛يقع عليها وليس منها، ولكن اهللا تعالى أسند الخفاء للشّيء 

م بذاته دون أن يتدخّل أحد في إخفائه، و بناء على هذا المعنى يكون اهللا تعالى عـال 
باألشياء الّتي نعلمها ونخفيها، وباألشياء الّتي تخفى علينا وال نعلمها، ومن هنا يـأتي  

  . الجمال البالغي في إسناد هذا الفعل إلى فاعله
إن الّذين كفروا لـن تغنـي عـنهم    :"وفي موضع آخر يقول الحقُّ جلَّ وعال

  ".أموالهم وال أوالدهم من الّله شيئاً 
هـذا  : والكم وأوالدكم ال تغني عنكم شيئاً ، وفي اللّغة يقالإن أم:ومعنى اآلية 

  .الشّيء ال يغني، أي أنه يظّل محتاجاً إلى غيره، ألن الغنى هو أالّ تحتاج إلى الغير
واألموال هي المكاسب الّتي تقتات وتدخر ويتعاوض بهـا، وهـي جمـع مـال،       

  .والظّاهر أن هذا وعيد بعذاب الدنيا
قون من أهل الثّراء بالمدينة،وكان ثراؤهم من أسباب إعراضـهم  وكان المناف
. ألنّهم أهل سيادة ، فلم يرضوا بأن يصبحوا في طبقـة العمـوم   ؛عن قبول اإلسالم

وكان عبد اهللا بن سلول مهيًأ ألن يملّكوه على المدينة قبيل إسالم األنصار ، فكـانوا  
لك في السنة األولى من الهجـرة،  يفخرون على المسلمين بكثرة األموال والعشائر وذ

، يريـد  " لئن رجعنا ليخرجن األعز منهـا األذل :"ومن ذلك قول عبد اهللا بن سلول 
باألعز فريقه وباألذّل فريق المسلمين ، فآذنهم اهللا بأن أموالهم وأوالدهـم ال تغنـي   

  .عنهم مما توعدهم اهللا به من المذلّة
ظم المعنى الّـذي  مناسبة السياق القرآني العظيم، ولعل ؛وقد أتى الفاعل اسماً ظاهراً  

وقعاً وتذكيراً لهؤالء المتعالين على اللّه بأموالهم متجـاهلين   وليكون أشد يعبر عنه؛
للحقّ تبارك وتعالىوأوال،وأموالهم  ،أنفسهم أن األمـوال    .دهم هي ملك وقد خـص

اء يكون بالفداء بالمال كدفع الـديات  واألوالد من بين أعالق الّذين كفروا ؛ ألن الغن
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وأكثرها فتناً، فمن أجله  ،والغرامات ؛ وألن المال هو من أحب األمالك لدى اإلنسان
  .1وقد يقتل ، وقد يرتكب الموبقات  ،قد يكذب اإلنسان 

ذين كفـروا ونـافقوا   الّ -قديماً وحديثاً -فالخطاب موجه إلى أهل الكفر جميعاً
 اللّـه تعـالى، متناسـين قولـه      أموالهم وأوالدهم تدفع عنهم عـذاب  ظنّاً منهم أن؛

  2".منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراًدوقَ:"تعالى
ِإن& ا&ِ>$Mَ َآَ"Oُوا َbْEُ Mِْ=َ� َ �ْ=ُ_ْ- َأ2َ�Nْاُُ_ْ-    ﴿: وفي موضع آخر يقول عز من قائل

Xً�ْ�َ �ِ&�َآَ@ْأِب َ\ِل Oْ�َِ 2َْن َوا&ِ>$Uْ�Cَ Mْ�Nِ Mَِ�ِ_ْ-   ) 10(( َوُأوَJَXِ ُهْ- َو2Cُُد ا=&(ِر َوَ( َأْوَ(ُدُهْ- MَNِ ا

�ِ@$ُ@ اْVَ1ِ(ِب َ �ُ&�� Bِ2Hُ<ُBِِ_ْ- َواُ&�  .3﴾) 11(َآ>&2Bُا Yَ�َ )=َEِ)$َkَBَِ]َ>ُهُ- ا
" الفـاء "،  ﴾مفََأخَذَهم اللَّـه بِـذُنُوبِهِ   ﴿: يقول درويش في إعراب هذه اآلية 

 "أخذهم"والجار والمجرور متعلّقان ب ،فعل ومفعول به وفاعل" أخذهم اهللا"و ،عاطفة
ة فتكون الباء للسسين بذنوبهم  أو ،أو بمحذوف حال،ببي4"للمالبسة أي متلب.  

 بـذنوبهم  فأخذناهم: " ويقول الطّبري في تفسير هذا الجزء من اآلية الكريمة
 حـين  شـيًئا  اهللا من أوالدهم وال أموالهم عنهم تغن فلم ياتنا،بآ كذبوا حين فأهلكناهم

  .5"نا بأس جاءهم
فالذّنوب هي السبب الكامن وراء أخذ هؤالء الكافرين، وقد ورد المفعول بـه  

" ، مفعول به، ولفظ الجاللة "هم " في السياق متقدماً على الفاعل، فالضمير المتّصل 
ـّقديم؟  ، إذن"أخذ " فاعل للفعل " اهللا    فما الداللة المبتغاة من هذا الت

إن تقديم المفعول به على الفاعل في اآلية الكريمة يبين مدى سرعة انتقام اهللا 
عز وجّل ألنبيائه، و أن العذاب قريب من الكافرين، إضافة إلى أن التّقديم في اللّغـة  

نه أهم ، وهم ببيانه أعنـى وإن  كأنّهم يقدمون الّذي بيا:" يكون لألهمية، يقول سيبويه 

                                                 

1
 .1288:ص،2:ج،خواطر-تفسير الشعراوي، الشعراوي 

2
 23:اية،سورة الفرقان.  

  . 11: سورة آل عمران، آية. 3
  . 463: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 4
: ، ص1: لقرآن وإعرابه، جمعاني ا. الزجاج ، و223: ، ص6: جامع البيان، ج. يالطبر. 5

  . 277: ، ص1: تفسير القرآن العزيز، ج. ، وابن أبي زمنين380
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فإن النّص يقدمـه،  ،فما كان مهماً يستدعي االنتباه . 1"كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم 
لكـي يبـين  مـدى    ؛وهذا ما نراه في اآلية، حيث قدم األسلوب القرآني المفعول به 
  . األهمية الّتي يعنيها اهللا تعالى في حالة وقوع الذّنوب من عباده

ـ أما الفاعل فقد أتى اسما ظاهراً ذلك لـزرع  ، ولم يأت ضميراً أو محذوفاً؛ ف
لعلم ؛ لتربية المهابة عند وقد جيء باالسم ا .عب والخوف في نفوس هؤالء الكفرةالر

ال يمتنـع   ،؛ ولتهويل المؤاخذة والعذاب والجزاء، وأنّه جّل وعال شديد األخذسماعه
عاٌل لما يريد ، قد ذلَّ له كّل شـيء ، وهـو الّـذي    منه أحد،  وال يفوته شيء بل ف

  .سيأخذهم بذنوبهم ، وأي أخذ سيكون هذا وهو من الملك األعظم الّذي التثنيه قوة 
ولكن بشـكل  ،كأنّه وعيد وتهديد  -وهو الفاعل-فإظهار لفظ الجاللة في هذا السياق 

غير مباشر ، أي باإليماء واإلشارة ، فما أن ي العـذاب واألخـذ مـن اهللا ،    ذكر أن
  .فسيعلم يقيناً قوة هذا األخذ وعوائده

ومن جانب آخر ، فإن الذّنب الّذي قاموا به يستحقّ أن يكون األخذ بسببه من 
اهللا ، أي أن يظهر معه لفظ الجاللة ، فهم على دأبٍ مستمر، والـدأب هـو العمـل    

ان ، وادعاء فرعون األلوهيـة ،  المستمر، وكان دأب آل فرعون هو التّكذيب والطّغي
 الّله بهم العـذاب فـي   هم يستحقّون أن يوقعففإذا كانوا قد اعتادوا الكفر والتّكذيب ، 

فقد كان من الحكمة أن يكون هناك عدل، فالعقاب يقـع   الدنيا ، وألن اسم اهللا ظاهر
  .ليكون لهم عبرة وموعظة؛بعد الذّنب ، وبعد ضرب هذا المثل 

لتركيبية الشّبيهة بهذا الموضع كثيرة في السورة الكريمة ، أكتفي والمواضع ا
  . 2بعرض هذين المثالين منها

  : الفاعل ضميراً متّصالً 
فـي السـورة، إذ يقـول اهللا     وهذه الحالة عليها كثير من األمثلة والشّواهد 

َ*|: سبحانه وتعالىِ )Cً9@:َNُ 9f/َْ)Bِ َب)?َ.ِ��0Hَ    Tَ&َل َ َ�ْ�Jَ اْgِHْdِ� َوَأ0َ�Hَْل ا?&�2َْراَة َواِْ$ْ@َ$َ Mَ�ْBَ )

                                                 

1
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)3 ( MْNِ   �ُ�&�ُ_ْ- َ َ>اٌب َ��ِ@$ٌ@ َواَ �ِ&�TُUْCَ ُهً@ى ِ�=&(ِس َوَأ0َHَْل اُْ"CَOْ(َن ِإن& ا&ِ>$Mَ َآَ"Oُوا kَBَِ$(ِت ا

  .1﴾ )4( َ 0ِ$0ٌ ُذو اVَ?ِHْ(ٍم
ضمير رفع متّصل، وهو الـواو   ورةالكريمة تحوي فاعالً جاء على صفاآلية 

، وهذه الجملة واقعة في صلة الموصول، فهي إذن ال محّل لهـا مـن   "كفروا " في 
  . 2اإلعراب

؛ألن نفس  ﴾نَزَل علَيك الْكتَاب بِالْحقِّ ﴿:وهذا التّذييل استئناف ممهد إليه بقوله
  .لالسامع تتطلّع إلى معرفة الّذين أنكروا هذا التّذيي

ليكون إنذاراً ألصحاب ؛ضمير الجماعة  فهو  أما اإلتيان بالفاعل على صورة
الكتب السماوية كافّةً من مسلمين ويهود ونصارى، فالتّوراة واإلنجيل فيهما هدايـةٌ   
للمسلمين أيضاً، لكن شريطة تصديق القرآن لها، وما دام القرآن قد صدقها فقد وجب 

، ومن يكفر بعد تصديق القرآن لها فقد أعد اهللا له العذاب على المسلمين اإليمان بها 
  . األليم

وحين ننظر لهذه اآلية تركيبياً، فإنّها جاءت على النّسق العام الّذي تأتي عليه 
الجمل الفعلية في صلة الموصول، فهي ال محّل لها من اإلعراب، وهـذا الضـمير   

الضمير يوجِد ترابطـاً فـي تركيـب    عائد إلى االسم الموصول، ومن هنا فإن هذا 
الجملة، فيكون بذلك مسهماً في صياغة المعنى، وهو أيضاً ال مفـر مـن أن يـأتي    
ضميراً، فال يمكننا أن نأتي باسم ظاهر مثالً من أجل الوصول إلى المعنى ذاته فـي  

  . الجملةهذه اآلية الكريمة، ومن هنا تبرز القيمة الداللية والبالغية لهذا الضمير في 
 |: ، إذ يقول اهللا سبحانه وتعـالى السورة من  عن موضع آخر وأنتقل للحديث

�&ِ>$Mَ َآَ"Oُوا َbْ?ُWَ�2Uَُن َوOُ�4َ/ْEُوَن ِإَ�! hََ_�=&َ- َوiَXْ�Bِ اِْ*َ_�(ُد      ِ TْCُ)12 (      ���ِ Lٌ�$َ\َ -ْ�.ُ�Cَْ@ َآ�(َن َ
&��Tِ اUِWَ ��ِ TُEِ)VَEُ LٌXَ�ِ )?َVَ?َ�Mِ اْْ?َXَ�ِ        @ُ�9$َ̂ $ُ �ُ�&��Mِ َواْ�1َ�ِ_ْ- َرْأَي اْْ��َْ̀ Nِ -ْ_ُHَْوOَ�$َ ٌةOَ�ِ)ى َآ�Oَ�[َْوُأ �ِ

OَUْ1ًِة ِYُوِ� اْBْYََ:(ِر َ Jَ  .MْNَ ]ِOِ:ْ=َBِ)13 (q3 َ$4َ(ُء ِإن& ِ�� َذِ
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و اآلية الكريمة تحوي جملة فعلية فعلها ماضٍ، وفاعله  ضمير متّصل، وهو 
لمتّصلة، و يدّل على مثنى، يقول درويش في إعراب هذه الجملة أحد ضمائر الرفع ا

الجملة داخلة في حيز القول السـابق أي قـل   ) قَد كان لَكُم آيةٌ(: " من اآلية الكريمة
هي عامة وإن الخطـاب لجميـع الكفّـار    : وقيل،قد كان : ستغلبون وقل لهم: لليهود

 ،حـرف تحقيـق  " قد"ة ال تختص بأحد، وفتكون مستأنفة أو لجميع المؤمنين، والعبر
ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر كان المقـدم،   جار" لكم"فعل ماض ناقص، و" كان"و
والمجرور متعلّقان بمحذوف صفة آلية،  الجار) في فَئتَينِ الْتَقَتا(ر اسمها المؤخّ" آية"و
وحركت بالفتحة لمناسبة ألف تاء التّأنيث الساكنة " والتاء"،صفة للفئتين " جملة التقتا"و

  .1"االثنين الّتي هي فاعل وقد كان ذلك اللّقاء يوم بدر 
 األخبـار  هذه فكّل: جعفر أبو قال: " يقول القرطبي مفسراً هذه اآلية الكريمة

 هـم  ،"المهـاد  وبـئس  مجهنّ إلى وتحشرون ستغلبون:"بقوله المخاطبين أن عن تنبئ
 ذلـك  قـراءة  أن علـى  وتدّل - اآلية ،"فئتين في آية لكم كان قد:"لهم المقوُل اليهود

  .2"ء باليا قراءته من أولى اء،بالتّ
واآلية المقصودة في النّص القرآني عالمة، أي أن ما سيحصل مع المـؤمنين  

والفئة في اللّغة  -صلّى اهللا عليه وسلم  -والمشركين في بدر عالمة على نبوة محمد
  .3تُطلق على الجماعة

الفعل الّذي  يشتمل على ضمير المثنّى للرفع،  : التّركيب مكون من عنصرينف
، ومن هنـا  "فئتين " وهو الفاعل  لهذا الفعل، وهو عائد أيضاً إلى متقدم لفظاً، وهو 

يظهر التّرابط بين الكلمات في هذه اآلية الكريمة، والضمير الواقع في محـّل رفـع   
ذا الموقع، وال يمكن مثالً السم ظـاهر أن يحـّل   فاعل يصلح هو فقط للوقوع في ه

محلّه في هذا التّركيب، فهو أبلغ لالختصار وعدم التكرار،  و هو الّذي يؤدي المعنى 
في مكانه هذا، ومن هنا تبرز القيمة الداللية للفاعل في جملتـه السـابقة، إذ يخلـق    

  . ترابطاً في النّص بين الكلمات
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ن أمثلة كثيرة على الفاعل في حال كونه ضـميراً  وقد احتوت سورة آل عمرا
ة الّتي احتوتها متّصالً، غير أنّنا نكتفي بهذا القدر من األمثلة، فالقيمة الدة والبالغياللي

1مثل هذه الجمل في أغلبها ترتكز على التّرابط بين كلمات النّص القرآني         .  
من حاالت الفاعـل فـي سـورة آل    وننتقل فيما هو آت للحديث عن حالة أخرى   

  . عمران
  : الفاعل ضميراً مستتراً

 ،وهي الحالة الثّالثة الّتي يأتي عليها الفاعل في سورة آل عمران بشكل خاص
 ،احتوت أفعاالً ر من األمثلة والشّواهد وفي القرآن الكريم بشكل عام، فهناك عدد كبي

  . ماذج القرآنية على هذه الحالةو سنقوم ببحث بعض النّ الفاعل فيها  ضمير مستتر،
نَـزَل  ) 2(اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم  ﴿: تعالى في محكم تنزيلهيقول اهللا 

  .2 ﴾)3(علَيك الْكتَاب بِالْحقِّ مصدقًا ِلما بين يديه وَأنْزَل التَّوراةَ والِْإنْجِيَل 
و فاعلـه ضـمير مسـتتر    "  نزل " تحوي فعالً ماضياً،  هو  فاآلية الكريمة

اللَّه لَا ِإلَـه  ) 1(الم ﴿: في اآلية السابقة لهذه اآلية" اهللا " مقدر، عائد إلى لفظ الجاللة 
 ومالْقَي يالْح وأو  ،»اهللا«الجملة خبر رابـع ل  : " ، و إعراب هذه اآلية 3)2(﴾ِإلَّا ه
على  فعل ماض مبني" نزل"و. الحي القيوم خبرين لمبتدأ محذوفخبر ثان إن جعلنا 

جـار ومجـرور   " بالحقّ"و ،مفعول به" الكتاب"و ،"نزل"متعلّقان ب " عليك"و ،الفتح
  .4"متعلّقان بمحذوف حال من الكتاب أي متلبساً بالحقّ 

هللا صلّى ا –وقدم الجار والمجرور على المفعول لالختصاص؛ ولبشارة النّبي 
باختصاصه اإلنزال دون غيره من أفراد هذه األمة دون العـالمين فـي    -عليه وسلّم
  .هذا الزمن

 يـا : ثناؤه جّل يقول: جعفر أبو قال: " يقول الطّبري في تفسير اآلية الكريمة
د،محم إن كرب عيسى ورب هو شيء، كّل ورب بـ  الكتاب عليك أنزل ذيالّ الر  ـ
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ـ  أهـل  فيـه  اختلف فيما بالصدق: يعني" بالحقّ"ـ  قرآنال" الكتاب"بـ يعني  وراةالتّ
ـ  أهـل  وسائر نجران أهل نصارى من محاجوك فيه خالفك وفيما واإلنجيل،  ركالشّ

  .1"م غيره
فهـو   -صـلّى اهللا عليـه وسـلّم     -الكريمة موجه للنّبي  فالخطاب في اآلية

  . عليه الكتابالمبعوث من اهللا تعالى، وهو الّذي نزل اهللا تعالى 
وحين ننظر في اآلية الكريمة نجد أن الفاعل قد تكرر بهذا الشّكل غير مـرة  

في اآليـة نفسـها، وهمـا    " وأنزل التّوراة واإلنجيل : " في اآلية، حيث قال سبحانه
في اآلية الثّانية من سورة آل عمران، وتـوالي هـذه   " اهللا " يعودان إلى لفظ الجاللة 

إلى لفظ الجاللة يعني إبراز فضله سبحانه وتعالى على النّاس مـن   الضمائر العائدة
يهود بإنزال كتابهم التّوراة، ومسيحيين بإنزال اإلنجيل، ومسـلمين بـإنزال كتـابهم    

لعلم المتلقـي   الفاعل في كّل فعل ؛القرآن، وقد استغنى األسلوب القرآني عن تكرير 
اهللا تعالى وال أحد غيره ، والدليل علـى   مسبقاً أن من يفعل هذه األمور العظيمة هو

أي اهللا ال أحد غيره نزل عليك :ذلك هو مجيء المسند فعالً للداللة على االختصاص
إن القرآن من كالم الشّيطان،أو من طرائق الكهانة ، :الكتاب ؛إبطاالً لقول المشركين 

  . 2الومن هنا تظهر القيمة البالغية في هذا االستعم. أو يعلّمه بشر
وقد يكون الغرض البالغي من استتار الضمير هو تقرير وحدة الجهة الّتي تتنـزل   

منها الكتب السماوية على الرسل ، فاهللا الّذي ال إله إالّ هو الحي القيوم ، هو الّـذي  
نزل هذا القرآن عليك ، كما أنّه أنزل التّوراة على موسى، واإلنجيل علـى عيسـى،   

فالكتاب إذن منزل من الجهة .حد ينزل الكتب على المختارين من عباده فهناك إله وا
الّتي لها حقّ التّنزيل ، وحقّ وضع منهاج الحياة للبشر ، وبناء تصوراتهم االعتقادية 

  .وشرائعهم
للقرآن الكريم، بينما ورد " نزل"وقد استعمل السياق القرآني صيغة التّضعيف 

  :اة واإلنجيل، وللعلماء في ذلك أقوال عدة منهامع التّور" أنزل"الفعل 
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نـزل عليـك الكتـاب وأنـزل التـوراة      :"لـم قيـل  :فإن قلـت :"يقول الزمخشري 
" وقد قال بذلك أيضاً فـي ".ألن القرآن نزل منجماً، ونزل الكتابان جملة:قلت"واالنجيل

  .1"الجامع ألحكام القرآن
عمـران، حيـث يقـول    و أنتقل فيما هو آت إلى موضع آخر من سورة آل 

كَدْأبِ َآِل فرعون والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا بَِآياتنَا فََأخَذَهم اللَّه بِذُنُوبِهِم ﴿: سبحانه وتعالى
  قُْل ِللَّذين كَفَروا ستُغْلَبون وتُحشَرون ِإلَى جهنَّم وبِْئس) 11(واللَّه شَديد الْعقَابِ 

 اده2﴾)12(الْم.  
وفاعله ضمير  ،فعل أمر" قل"و: " يقول درويش في إعراب هذه اآلية الكريمة

ومجـرور   جار" لّلذين"و. أي أنت -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -مستتر يعود إلى النّبي 
  . 3"ال محّل لها ألنّها صلة الموصول " كفروا"وجملة  ،"قل"متعلّقان ب 

صلّى اهللا عليه  -كريمة نزلت في اليهود الّذين لما رأوا الرسول وهذه اآلية ال
هذا واهللا ال تُرد له راية، ولكن بعضهم : ومن معه قد انتصروا في بدر قالوا -وسلّم 

انتظروا حتى تكون له وقعة أخرى مع المشركين، فاهللا تعالى يـأمر  : استبطأهم وقال
، ويقتلون، ثم يحشرون إلى جهنّم وبئس المقر،  نبيه أن يقول للكافرين بأنّهم سيغلبون

فمن قرأ باليـاء،  " ستُغلبون، وسيغلبون : " ومن هنا نزلت اآلية، وهيٍ تُقرأ بوجهين
أدخل المشركين فقط في الحكم، وأما من قرأ بالتّاء فقد أدخل المشركين واليهود فـي  

  .4الحكم الّذي تقرره اآلية
يدخل في دائرة الحـذف فـي اللّغـة العربيـة،      وهذا االستتار الوجوبي إنّما

لون من ألوان البالغة ، وهو يقود إلى معانٍ قد ال يقود إليهـا   -كما نعلم  -والحذف
هو باب دقيق المسـلك ، لطيـف   :" الذكر، يقول عبد القاهر الجرجاني في الحذف 

الصـمت  و ،المأخذ ، عجيب األمر ، شبيه بالسحر، فإنّك ترى به ترك الذّكر أفصح
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عن اإلفادة أزيد لإلفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بياناً إذا 
الفاعل هنا ناجم عن الخطاب الموجه له، فاهللا سـبحانه وتعـالى    فاستتار". 1"لم تبن 

يخاطب نبيه الكريم، ومن هنا فإن الفاعل قد استتر بناء على هذا الخطاب، فال يعقل 
ـ  ويأتي بالفاعـل،  المخاطب يخاطب المخاطَب بفعل أمر أن يكون  موجـه   الكالمف

  . مباشرةً، ومن هنا يظهر لنا الملمح البالغي في اآلية الكريمة للفاعل
أن المبلِّغ عن اهللا تعـالى   ، ألنّه معروف يقيناالفاعل وجوباً و قد يكون استتار

  .البالغ الّذي أبلغه اهللا إياه وخاصةً أنّه أبلغهم نص-عليه السالم-هو النّبي 
أن تُتّخذ اآلية شاهداً عاماً وقد يكون الغرض البالغي من استتار الضمير هو 

هـذه   ي ستشهد به كلُّ مسلم تجاه الكفرة والمجادلين وأعداء اإلسالم الّذين يقولـون إن
 ،غير ذلـك األمر ف خاصة، وفي موقعة محددة،  اآلية موجهة لمحمد فقط، وفي زمنه

هو أمر لكّل مسلم في كّل زمان ومكان،أي وكـأن   -عليه السالم -فما أمر به النّبي
سـتُغلبون  :اآلية هي أمر لكّل مسلم أن يقول ألعداء اهللا تعالى الّذين يتحدون اإلسالم 

  . م باق ما بقيت السماوات واألرضوتُحشرون إلى جهنّم وبئس المصير ، وإن اإلسال
ر هذين المثالين من كتاب اهللا تعالى على هذه الحالـة التركيبيـة   و نكتفي بذك

الّتي يأتي عليها الفاعل في سورة آل عمران بشكل خاص، وفي كتـاب اهللا تعـالى   
بشكل عام.  

و الفاعل في السورة أكثر المرفوعات وروداً على اإلطالق، فال نكاد نجد آية 
ـ  إالّ وفيها ذكر لفعل مع فاعله، ومن هنا اق ل مـن األمثلـة   تصرنا على العـدد القلي

  .والشّواهد
  : حاالت تقديم الفاعل

يعتري الفاعل والمفعول في جملتهما حاالت من التّقديم والتّأخير بنـاء علـى   
تراكيب معينة، فتارة يتقدم الفاعل وجوباً، وأخرى يتقدم الفاعل جوازاً، وثالثة يتقـدم  

وقد ارتأينا في هذا الجزء مـن   .مفعول به جوازاًورابعة يتقدم الالمفعول به وجوباً، 
الدراسة أن نُفرِد حديثاً خاصاً عن حاالت التّقديم والتّأخير، إذ حصرناها بالحـاالت  
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الواجبة دون الجائزة، فما كان جائز فكثير، أما الواجب فيمكننا حصره، وفيما يـأتي  
  . عرض هذه الدراسة

إذا خيف االلتباس بـين  : به في حاالت منها يتقدم الفاعل وجوباً على المفعول
، " إنّمـا  " ضرب موسى عيسى ، وإذا حصر الفاعل بـ : الفاعل والمفعول ، نحو 

ما أكرم محمد إالّ علياً ، وإذا كان : ، نحو "وإالّ  ما" ، أو إنّما أكرم محمد علياً: نحو
تُ المحتـاج، وإذا كـان   سـاعد : الفاعل ضميراً متّصالً والمفعول اسماً ظاهراً ،نحو

وبـالحقّ    وبالحقّ أنزلنـاه :" الفاعل والمفعول ضميرين متّصلين ، نحو قوله تعالى
  .1" نَزل

ويتقدم المفعول على الفاعل إذا كان المفعول ضميراً متّصالً والفاعـل اسـماً   
سرني قدومك وإذا كان المفعول من األلفاظ الّتي لهـا الصـدارة فـي    :ظاهراً، نحو

ما فعلت؟ ، وإذا كان الفاعل متّصالً به ضمير عائد إلـى المفعـول،   : ملة، نحو الج
  .2يحرص الوطن أبناؤه: نحو

من مواضع تقديم الفاعل على المفعول في سورة آل عمـران،   وفي موضع 
� اْWْdَِ�(ُم َوNَ( اْ]َ?َ�5َ ا&ِ>$Mَ ُأوEُ ﴿: يقول سبحانه وتعالىِ&�2ا اِْ.َ?(َب ِإ&( MْNِ ِإن& ا@Mَ$9 ِ ْ=َ@ ا

qِب)+َ/ِ� Sُ$OِWَ اَْ&�� dِ�َن& اِ&��َ=ُ_ْ- َوkَBِ Oْ"ُ.ْ$َ MْNََ$(ِت اْBَ )�ًbْBَ -ُ�ْ1ِ  .hَ )Nَ @ِ1ْBَ)19(3(َءُهُ- اْ
اتّصل به ضمير رفع، وهذا الضمير هو الفاعل، ووجه تقديمه " أسلم " فالفعل 

المفعول به جاء على هيئة اسم ظاهر، ومن هنا فال وجوباً أنّه جاء ضميراً متّصالً، و
يمكن تقديم المفعول به على الفاعل، إذ كيف يمكن تقديم االسم الظّاهر على المضمر 

  .المتّصل؟
الجملة فـي  أسلمتُ وجهي هللا، : " يقول درويش في إعراب هذه اآلية الكريمة

ـ  " وجهـي "فعل وفاعـل و " أسلمتُ"محل نصب مقول القول و الجـار  "ه ومفعـول ب
  . 4" "أسلمت"متعلقان ب " والمجرور

                                                 

1
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وكما ذكرنا سابقاً فإنّه ال يمكن في مثل هذه الجملة أن يتقدم المفعول بـه علـى   
  : الفاعل، وذلك لألسباب اآلتية

  . أن رتبة الفاعل قبل رتبة المفعول به.  1
صـل  أن الفاعل جاء ضميراً متّصالً، وهذا يعني أن الفاعـل يجـب أن يتّ  .  2

  . بالفعل، وال يمكن أن يحصل ذلك إذا كان من الجائز أن يتقدم المفعول عليه
ومن هنا يتبين المعنى البالغي المنوط بهذه اآلية الكريمـة، والمتمثّـل بتقـديم    

  .الفاعل وجوباً على المفعول
فهو أبلغ من إتيانه على هيئـة   ،أما اإلتيان بالفاعل على هيئة ضمير المتكلّم 

؛وذلك ألن معنى "أسلم وجهي هللا"أبلغ من " أسلمتُ وجهي"اهر، بمعنى أن قولهاسم ظ
أي أنا بنفسي وذاتي وإرادتي وقوة إيماني طوعتُ جوارحي للخضوع :أسلمت وجهي

واالستسالم هللا تعالى، وصيرتها عابدة خاضعة له، بحيث تكون أعمالي جميعها فـي  
  .مرضاته

لوجه؛ ألنّه أشرف شيء في اإلنسان، وهـو  وقد اختار الحقّ تبارك وتعالى ا
مظهر الخضوع ، والسمة العالية المميزة الّتي تظهر عليها انفعاالت األحـداث فـي   
الكون من سرور وأحزان، ومن خشوع أو شرود في الذّهن، فقد أطلق الوجه وأريد 

    .به الذّات كلّها ، يعني أسلمت ذاتي بكّل ما أوتيت الذّات من جوارح وأعضاء 
َ�َ�*&�(  | : أما الـموضع األخـير فهو في قوله تعالى على لسان امرأة عمـران 

   �9Hَوِإ !َ̀HْYُ��iَ ا�>&َآOُ َآ(ْْ� َأْ َ�ُ- Bَِ*( َوGْ1َ�َ َوَُ&�Gْ َرب9 ِإ�9H َو1ْ�َُ?َ_( ُأHَْ̀! َواَ)Cَ )_َ?ْ1َ�ََو �
�ُ?َ_( OْNََ$َ- َوِإ�9H ُأِ �ُ>َه( JَBِ َوُذر9ْ&*Wَq -ِ�hِ&O�Pَ(ِن اْ&4  .MَNِ )_َ?َ&$)36(1 ا

إذ اتّصل به ضـميران، األول  " سمى " والحديث في هذه اآلية الكريمة عن الفعل    
ضمير رفع للفاعل، والثّاني ضمير نصب للمفعول، وقد أشار درويش فـي إعرابـه   

ي إذن جملة تامة ، فه"إن " في محّل رفع خبر  -يعني سميتها  -إلى أن هذه الجملة 
  . 2مكونة من فعل وفاعل ومفعول به

  : وقد تقدم الفاعل على المفعول في اآلية الكريمة لألسباب اآلتية   
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أن رتبة الفاعل قبل رتبة المفعول، فلما كانا ضميرين وجب تقـديم الفاعـل   .  1
  . على المفعول

ي ضمير نصب، فحـقّ  أن الضمير اّألول من الضميرين ضمير رفع، والثّان.  2
  . الرفع للفاعل، وحقّ النّصب للمفعول

فالفاعل إذن متقدم وجوباً على المفعول، وهذا التّقديم مرتبط ارتباطـاً وثيقـاً   
الختلف المعنى اختالفاً ،بالمعنى، فلو حصل وكان تقديم المفعول جائزاً في هذه اآلية 

إلضـافة إلـى أن التّركيـب هـو     شديداً، ولكن وجوب التّقديم حافظ على المعنى، با
التّركيب األصل في العربية، فال يمكن أن يأتي الفاعل والمفعول ضميرين متّصـلين  

  . إالّ وكان تقديم الفاعل واجباً على وفق ما يقتضيه التّركيب
ومن ناحية ثانية فقد أتى الفاعل ضميراً للمتكلّم متقدماً على المفعول به؛ ألن الفاعل  

 ،الحديث، فأم مريم تتحدث في البداية عن نفسها هي ، وعـن رغبتهـا   نفسه محور
ومشاعرها عند معرفتها جنس المولود، وعن رغبتها الجامحة في هبة ما في بطنهـا  

) الياء(وضمير) إن(لخدمة بيت المقدس، والدليل على ذلك استعمالها لعنصر التّوكيد 
  .العائد إليها

ولم يحذف مثالً ،أو يأت ضمير جماعة،  ،ورةفالفاعل هنا أتى على هذه الص
أو اسماً ظاهراً ، ّإنما جاء مفرداً متكلّماً يعود إلى أم مريم ؛ تأكيداً لحرصها ورغبتها 

وهي نذر مولودها لبيت المقدس، وأنّها هي  ،في تقديم بصمة واضحة لدين اهللا تعالى
وهو يعني فـي   ،ن اسمهاليكون لها نصيب م) مريم(نفسها الّتي اختارت هذا االسم 

  . 1)العابدة(لغتهم 
قد وردت بعض الحاالت في سورة آل عمران تقدم فيها المفعول بـه علـى   و

� َ\َ$�(ٌت         |:الفاعل وجوباً، وذلك من مثل قوله تعـالى ُ�=ْNِ َب)�?َ.ُِه�2َ ا&�ِ>ي َأ0َ�Hَْل َ َ�ْ��Jَ اْ
_َBِ)4َ?َNُ Oُ[َِب َوُأ)?َ.ِ�  Nُْ/َ.َ*(ٌت ُهM& ُأمj اُْ�=ْNِ �َBَ)4َEَ )Nَ 21َُنUِ&?�(ٌت NYَ�َ&( ا&ِ>$ُCُ ��ِ Mَ�Bِ2ِ_ْ- َزْ$ٌ� َ�َ

   2Vُ$َ -ِ��ْ1ِ� َواO&ا�Wُِ#2َن ِ��� اُْ&��    اbَ?ِBْ(َء اِْ"ْ?َ=Lِ َواbَ?ِBْ(َء YْEَِو$ِ�ِ� َوَ1ْ$َ )Nَ�YْEَ -ُِو$َ�ُ� ِإ&( اِ�Bِ )�&=Nَ\َ 2َن�ُ

Uَ(ِبqُآMْNِ oT ِ ْ=ِ@ َر9Bَ=( َوْYَ  .Nَ )7(2( َ$>&آ&Oُ ِإ&( ُأوُ2 اْ
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وي جملة تقدم فيها المفعول على الفاعل وجوباً، والمفعـول  فاآلية الكريمة تح
، والسـبب الّـذي   "اهللا " ا الفاعل فهو لفظ الجاللة أم ،"تأويل " في اآلية الكريمة هو 

ول درويش في إعراب هذه جعل المفعول به يتقدم وجوباً على الفاعل هو الحصر، يق
  : " اآلية الكريمة

واآلية تتحدث عن آيات القرآن الكريم، فمنها أم الكتاب، ومنها ما هو محكم، 
وهناك من يحاول تأويل هذه اآليات، ثم حصر اهللا تعالى علم تأويل القـرآن علـى   

  .1وجهه الصحيح بنفسه ، فهو القادر على تأويل الكتاب العزيز
تبط بهذا التّقديم للمفعول على الفاعل ال يمكـن أن يكـون علـى    والمعنى المر

الوجه المطلوب إالّ من خالل هذا التّركيب، فقد حصرت معرفة تأويل القرآن الكريم 
ويعلم اهللا تأويله، فإن هذه الجملـة  : باهللا عز وجّل، وهو معنى مختلف عن قولنا مثالً

لم تأويله إالّ اهللا، فلقد تضمنت الجملة معنيـين  وما يع: جملة إخبارية عادية، أما قولنا
  : هما

  . أن اهللا يعلم تأويل كتابه من محكم ومتشابه وأم الكتاب. أ 
  . أنّه ال أحد غيره يعلم ذلك. ب  

إضافة إلى أن الحصر قد أدخل توكيداً على هذا المعنى المرتبط باآلية الكريمـة،     
  . من أساليب التوكيد المعنوية أسلوبان-كما نعلم  -فالحصر والقصر

فلبيان أهمية المفعول، فتأويل آيات القـرآن   ،أما تقديم المفعول به على الفاعل
أمر مهم جداً في حياة المسلم، ولبيان هذه األهمية الكبـرى جـاء اهللا تعـالى بهـذا     

  . التّركيب الّذي يتقدم فيه المفعول به على الفاعل وجوباً
اعل وجوباً من سـورة آل  أخرى تقدم فيها المفعول به على الفوننتقل إلى آية 

��(َء Mْ�Nِ ُدوِن        ﴿:يقول اهللا سـبحانه وتعـالى   عمران، َNُِْ̂=�2َن اَْ.�(Mَ$Oِ�ِ َأْوِ *ُ�( َ$?&ِ#�ِ> اَْ
         ْ-_ُ=ْ�Nِ 2ا�Vُ&?Eَ َأْن )�&��ْ�ٍء ِإَ ���ِ �ِ�&��Mَ�Nِ iَ اْ��َ�َ Jَ��Mَ َوTْ1َ"ْ$َ MْNَ َذِ=ِNِْ̂ *ُ�     اُْ�&��VَEُ(ًة َوُ$َ/�>9ُرُآُ- ا

q Oُ�:ِ*َ� اِْ&�� َوِإَ! اُ+َ"ْHَ)28 (2.  
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فالحقّ سبحانه وتعالى يبين لنا في هذا النّظم الرباني الكريم أن كّل نفس ستجد 
ما عملته في سالف أيامها في الدنيا من خير أو شر، فإن كان صالحاً تمنّى أن يكون 

ال الصالحة، وإن كان مسيئاً تمنّى لو أن بينه وبـين هـذا اليـوم    قد ازداد من األعم
  . الرهيب أمداً بعيداً

" الـواو "ويحذّركم اهللا نفسـه،  : " يقول درويش في إعراب هذه اآلية الكريمة
مفعـول  " نفسه"فاعل و" اهللا "مفعول به و" الكاف"فعل مضارع و" يحذّركم"استئنافية و

  .1"ألصل يتعدى لواحد فازداد بالتّضعيف آخر به ثان ليحذّركم ألنّه في ا
  : و هذه اآلية يتجلّى فيها موطنان من مواطن التّقديم والتّأخير هما

  . تقديم المفعول به األول وجوباً على الفاعل.  1
  . تقديم الفاعل وجوباً على المفعول به الثّاني.  2

ألن الفاعل اسـم ظـاهر    فهو ،أما تقديم المفعول به األول على الفاعل وجوباً
فهو ضـمير متّصـل، وال يمكـن     ،، أما المفعول به األول"اهللا" متمثّل بلفظ الجاللة 

تركيبياً أن يكون الضمير بعد الظّاهر في مثل هذه اآلية، ومن هنا فقد تقدم المفعـول  
كره في اآلية به األول على الفاعل، وهذا التّقديم إنّما كان لبيان أهمية األمر المراد ذ

  . الكريمة، فقدم اهللا تعالى المفعول به ليجعل لهذا المفعول أهمية مرتبطة بالمعنى
أما تقديم الفاعل على المفعول به الثّاني وجوباً فكان بسبب اتّصال المفعول بـه  

ارتبط به ضمير عائـد  " نفسه " الثّاني بضمير عائد إلى الفاعل، فالمفعول به الثّاني 
، ومن هنا فإن الضمير ال يعود إلى متأخّر، بـل يتوجـب أن   "اهللا " ظ الجاللة إلى لف

  . يعود الضمير إلى متقدم رتبة ولفظاً
وبعد أن انتهينا من الحديث عن هذا المبحث من هذا الفصل تبين لنا أن الفاعل 

جداً  أكثر المرفوعات وروداً في كتاب اهللا تعالى، وذلك من خالل وجوده بشكل كبير
في سورة آل عمران، وربما كان ذلك ألن الدين هو واقع عملي ومنهج حياة، وهـذا  

  .الواقع يحتاج إلى فاعل يطبقه 
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  : نائب الفاعل
مرفوعاً، ويأخذ ما للفاعل من أحكام، سواء الـذّكر وعـدم    يأتي نائب الفاعل

  .1لالحذف، وحاالت التقديم والتأخير، أم غير ذلك من أحكام الفاع
ـ  بب لفظـي، أو  ومن األمور المتعلّقة بنائب الفاعل أن الفاعل يحذف إما  لس

غيره إن لـم يكـن    به إن وجد مقام الفاعل، أو يقوم المفعول لسبب معنوي ، ويقوم
  .2موجوداً

ويبنى من األفعال العربية للمجهول الماضي والمضارع، أما األمر فال بناء له 
ضـرِب،  : ي للمجهول بضم األول وكسر ما قبل اآلخر، مثلللمجهول، ويبنى الماض

ودحرِج، أما الفعل المضارع فيبنى للمجهول عن طريق ضم األول وفتح مـا قبـل   
  . 3يستعتَب، ويلقى: اآلخر، مثل

  : ويحذف الفاعل ألسباب هي

ـ  ذكـره،  إلى حاجةَ فال به، للعلم اإم الفاعل، يحذف"    نحـو  معـروفٌ  هألنّ
﴿ضعيفاً اإلنسان قَوخُل﴾ ،رِقَ" نحو تعيينُه، يمكنْك فال به، للجهل اوإمإذا ،"البيـتُ  س 
 عرفـت  إذا الحصان، ركب نحو ،لإلبهام إخفائه في غبةللر اوإم، ارقالس تعرف لم

إظهاره تُرد لم كأنّ غير اكبالر ،رب" نحو عليه للخوف اوإمض عرفـتَ  إذا" فالن 
الضتذكره فلم عليه، فتخ كأنّ غير ارب ،رق" نحو منه، للخوف اوإمإذا" الحصان س 

 عمٌل عمل" نحو لشرفه، اوإم، مثالً شري هألنّ منه، خوفاً تذكره، فلم ارقالس عرفتَ
 فائـدةٌ،  بذكره يتعلقُ ال ألنّه اوإم، لشرفه حفظاً ؛تذكره فلم العامل عرفتَ إذا ،"منكر
 فائدةَ ال يقوم بالتّحية ذيالّ فذكر ،"ردوها أو منها بأحسن وافحي ةبتحي يتمحي وإذا" نحو
  .4"ي يحي من لكّل ةحيالتّ رد وجوب الغرض ماوإنّ منه،

                                                 

   .111: ، ص2: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج. ابن عقيل. 1
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مـنح  :أن يكون اسماً ظاهراً نحو : األولى: يأتي نائب الفاعل على أحوال ثالثة و  
سرِقتُ أثناء وجـودي فـي   أن يكون ضميراً متّصالً نحو : الموظّف مكافأةً، والثّانية

وفيمـا  ، تشهد بإفادتهالكاذب ال يس: أن يكون ضميراً مستتراً، نحو: ، والثّالثة:السوق
  . مبينين باألمثلة والشّواهد من سورة آل عمران الحديث عن هذه الحاالتيأتي 

  : نائب الفاعل اسماً ظاهراً
�=&�(ِس j>�8ُ ا4&�َ_2َاِت Mَ�Nِ      ُزM�9$َ  |: يقول اهللا سبحانه وتعالى في محكم التّنزيـل ِ

����Tِ اُْ*َ+���LِNَ&2 َواْ���1َHْYَ(مِ ْ#َ�Oِ اُْ*Oَ���Pَ=ْVَِة Mَ���Nِ ا���>&َهِ< َواِْ"Lِ���&e َواْnِ)���=َVَ�Mَ َواْ���=ِUَ ا=9َ+���(ِء َواْ
 qِبkَ*َ� ِ ْ=َ@ُ[ Mُ+ْ8ُ اُْ&��( َواَHْj@�(ِة اَ/َ  .1)14(َواَْ/Oِْث َذِNَ Jََ?(ُع اْ

و  الشّهوات الجسـمانية والدنيويـة ،   في هذه اآلية الكريمة ماهيةيبين اهللا تعالى    
  .إنّها فانية زائلة لم يبق إالّ متاعبهاكيفية تعلّق النّاس بها ،رغم 

 ، و"حب " لفاعل هو ، ونائب ا"زين " إن الفعل المبني للمجهول في اآلية هو 
جـار  " للنّـاس "للمجهـول و  فعل ماض مبنـي "ّ زين: " "إعراب هذه اآلية الكريمة

  .2"نائب فاعل " حب الشّهوات"، و»نزي«ومجرور متعلقان ب 
     الشّهوات " وذكر النّحاس أن بح "   سـمالواردة في اآلية الكريمة اسم ما لـم ي

  .3فاعله
 ، إذ "لن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم:" واآلية استئناف نشأ عن قوله تعالى

نيا ، وتلهيهم قُصد منه عوا بحال الّذين كفروا فتعجبهم زينة الدظة المسلمين أالّ يغتر
عن التّهمم بما به الفوز في اآلخرة ، فإن التّحذير من الغايات يستدعي التّحذير مـن  
البدايات ، وقد صدّر هذا الوعظ ببيان مدخل هذه الحالة إلى النّفوس ؛ ليكونوا علـى  

الحذر منها  أشد.  
والتّزيين تصيير الشّيء زيناً أي حسناً ، فهو تحسين الشّـيء المحتـاج إلـى    

  .التّحسين ، وإزالة ما يعتريه من القبح أو التّشويه 
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من هو الفاعل الحقيقي الّذي زين للنّاس حب : والسؤال الّذي يتبادر إلى الذّهن
يطان هو الّذي زين للنّاس حب الّشـهوات  الشّهوات؟ يذكر أبو البقاء العكبري أن الّش

من النّساء والبنين، معتمداً في هذا التّعليل على آية أخرى في أن الشّيطان هو الّـذي  
  .1يزين للنّاس حب الّشهوات، غير أنّه لم يذكر تلك اآلية الّتي حمل المعنى عليها

 ألشياء تحديداً، لكنّـه تلك ا إن اهللا تعالى قادر على أن يقول لنا من الّذي زين
ومن الممكـن أن   ،هو الّذي يزين  يريد أن يعلّمنا أنّه من الممكن أن يكون الشّيطان

لينحرف عن مراد ؛نسان ذي يزين، فهناك مفاتيح تجذب اإليكون منطق المنهج هو الّ
  .ويزيغها،ولكّل هوى مفتاحوال شك أن الهوى هو الّذي يميل القلوب  ،اهللا في منهجه

يأتون لهـم بالمفتـاح   ،والّذين يدخلون على النّاس ليزينوا لهم غير منهج اهللا 
  . الّذي يفتح شخصياتهم، ويستميل قلوبهم ، ويغوي عقولهم

ومن ناحية أخرى فقد يكون الفاعل مخفياً ؛ألنه ليس هو محـور الحـديث ،   
جبل عليها اإلنسان من  الّتيوالطّبيعة الفطرية ،وإنّما الهدف هو عملية التّزيين نفسها 

للشّهوات بسبب تزيينها له حب.  
وقد يكون الفاعل مخفياً أيضاً ؛ألن محرك الشّهوات والغرائز عند اإلنسان هو 

  .فاعل معلوم ضمنيّا لدى العموم؛ لذا تأتي في معظم األحيان أفعاله مبنية للمجهول
ك عموم المخاطبين ، ألن مـا  لخفائه عن إدرا ،فاعل التّزيين هنا فيكون حذ وقد  

يدّل على الغرائز والسجايا ، لما جهِل فاعله في متعارف العموم ، كان الشّأن إسـناد  
أفعاله للمجهول كقولهم عني بكذا ، واضطر إلى كذا ، ال سيما إذا كان المراد الكناية 

خلقة ، ولما رجع فحب الشّهوات أمر جبلّي  جعله اهللا في نظام ال. عن الزم التّزيين 
التّزيين إلى الجبلّة ، كان فاعله على الحقيقة هو خالق هذه الجبلّات ، فالمزين هو اهللا 

  .بخلقه ال بدعوته
� Hَْ?ُ�2َه�(   : تعالىل إلى موضع آخر  من السورة ، يقول فيه وأنتقِ�&�| ْEِ�Jَ َ\َ$(ُت ا

ِ )*ً�ْ�ُ @ُ$Oِ$ُ �ُ&�َ/9f َوNَ( اْ)Bِ Jَ�ْ�َ َ Mَ�*ِ� Nَ( ِ��� ا+&�َ*(َواِت َو�Nَ( ِ��� اْ�Yَْرِض      ) ْ)108�1َ(َِ&�َوِ
q 2ُرNُYُ� SُhَOْEُ اِْ&�  .2)109(َوِإَ! ا
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" مجهول، ونائـب الفاعـل هـو    فاآلية الكريمة تحتوي فعالً مضارعاً مبنياً لل
" مـور األ"و ،فعل مضارع مبني للمجهول" تُرجع"و: " ،  وإعراب  اآلية هو"األمور

  .1"نائب فاعل 
وقدم الجار والمجرور على المسند الفعلي لتحقيق القصر، وهو قصر رجوع 

  .النّاس إليه تعالى، وإدراك هذا األمر من السياق والمعنى الّذي تقرره اآلية الكريمة
، ﴾وِللَّه ما في السماوات وما في الَْأرضِ ﴿: وهذه اآلية استئنافٌ لقوله تعالى 

، للداللة على عمومية الموجـودات فـي السـماوات    "ما " و قد احتوت هذه الجملة 
واألرض، وكّل هذه الموجودات إنّما هي في ملك اهللا تعالى، ومن هنـا فـإن هـذه    
المخلوقات الكثيرة العميمة ترجع األمر هللا تعالى، وبالتّالي فإن الفاعل حـذف لعـدم   

س من قبل اهللا تعالى ـ وعدم العلم هذا يأتي مـن كثـرة    العلم به  من قبلنا نحن ولي
خلق اهللا، فكّل من مخلوقاته جّل وعال يرد إليه األمر، ومن هنا فإن هـذا الشّـمول   

  .هوسبب الجهل بهذا الفاعل، فكان من األبلغ أن يحذف الفاعل
 من هذا النّظم القرآني حذف الفاعل –وقد يكون الغرض البالغي- ؛لبيان أن 

الملك كلّه هللا تعالى الواحد القهار ، وأن األمور كلّها مآلها إلى اهللا سواء بكراهيـة أم  
بطواعية ، فمن كان عمله طيباً في الدنيا ، طائعاً لربه ، فسيسارع في الرجوع إلـى  

يا أيتها النّفس المطمئنّة ، ارجعـي  :" اهللا بحب وإرادة ، والدليل على ذلك قوله تعالى
، أما من كان عمله خبيثاً عاصياً ، فسيحاول الهروب من 2" لى ربك راضيةً مرضيةإ

، الوقوف بين يدي اهللا ، والرجوع إليه ، ويتمنّى أن يطول به الزمن ليعمل صـالحاً 
ولكن هيهات ذلك ، فسيرجعهم اهللا إليه مقهورين رغماً عنهم، فهم من قال فـيهم اهللا  

عون لعلّي أعمـل صـالحاً فيمـا    حدهم الموت قال رب ارجحتّى إذا جاء أ: " تعالى
   3"إنّها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يبعثون ،، كالّتركت
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   : نائب الفاعل ضميراً متّصالً
� َواَْ*َ�(Lِ�.َsِ        |: يقول اهللا سبـحانه وتعالــى ِ�&�Lَ�=َ1ْ اَ -ْ_ِ�ُأوَ0َ�hَ Jَ�Xِاُؤُهْ- َأن& َ َ��ْ

&=1ِ�Mَ َوا*َhْ) 87((ِس َأqوَنOُpَ=ْ$ُ -ْ( ُه( ُ$َ#"&5ُ َ ْ=ُ_ُ- اْ1ََ>اُب َوََ )_َ��ِ Mَ$@ِِ)[َ)88(1.  
" ال"و ،عاطفة" الواو"وال هم ينظَرون، : " هو اآلية الكريمةإعراب الشّاهد في 

أي يمهلـون فعـل   " ينظـرون "و ،ضمير منفصل في محّل رفع مبتـدأ " هم"و ،نافية
والجملـة عطـف    ،»هم«والجملة في محّل رفع خبر  ،نائب فاعل" الواو"و ،مضارع

  ."ال يخفّف" على جملة
 من ينقصون ال ،"العذاب عنهم يخفَّف ال: " يقول الطّبري في تفسير هذه اآلية

 هم وال: يعني ،"ينظرون هم وال" فيه ينفَّسون وال األحوال، من حال في شيًئا العذاب
  .2"ن يعتذرو لمعذرة ينظرون

ويمكن أن نتعرف السبب الكامن وراء حذف الفاعل في هذه اآلية الكريمـة،  
 ينظر اهللا إلـيهم  فالنّظر إنّما يكون من اهللا تعالى يوم القيامة للعباد، وهؤالء الكفّار ال

كي ال  يعتذروا، وإنّما هم في العذاب دون تخفيف أو نظر، ومن هنا في ذلك اليوم ؛
  . ل حذف للعلم بهيمكننا القول بأن الفاع

فال يخفّـف  " ملة معطوفة  على وقد يكون الفاعل زبانية جهنّم، وذلك ألن الج
، ومن يقوم بتعذيب الكفّار هم زبانية جهنّم، ومن هنا فإن الفاعل حـذف أيضـاً   "...

للعلم به، ألن الّذين يعذّبون الكفّار هم الزبانية، والجملة الثانية معطوفة علـى هـذه   
فكان بالتّالي المعنى مترابطاً، واتّضح األمر على أن الفاعل المحذوف هـم   ،الجملة

  .زبانية جهنّم
لمجادلين تأدباً مع الذّات اإللهية، وقطعاً لشك هؤالء ا؛وقد يكون حذف الفاعل 
حمة والر ،وعدم التّخفيف على عباده،ويتّهمونه بالظّلم  الّذين يفترون على اهللا تعالى،

ه  يعذّب بدافع الطّبع ال بدافع العدل وأخذ الحقوق ، إذ يأخذون اآليات على بهم ، وأنّ
  . مطلق العمومية دون تأويل أو تفسير لتخدم أغراضهم الشّيطانية 
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 -وإقامة نائب الفاعـل   ،وبناء على ما تقدم فإن المعنى المنوط بحذف الفاعل
الجانب البالغي في  ت يمثّلمقامه، وما يتّصل بذلك من دالال -المفعول في األصل 

هذه اآلية الكريمة، فحذف الفاعل على هذا النّحو أكثر إيقاعاً في النّفس بعظم جـرم  
  . هؤالء الكفرة

��-& َأ0َ�Hَْل َ َ��ْ�ُ.ْ- �1ْBَ Mْ�Nِِ@ اْ�bَ-9 َأ�Wً)1َHُ Lً�=َNَ(         : تعـالى وفي موضع آخر يقول اهللا ُ |
Lٌ"َsِ)nََو -ْ.ُ=ْNِ Lً"َsِ)nَ !4َbْ$َ   2َن�ُ2Vُ$َ Lِ&��Oَ اَْ/M�َ 9f& اْgَ(ِهِ�ْcَ �ِ&�)Bِ 2َنj=pُ$َ -ْ_ُ+ُ"ُHَْأَه*&ْ?ُ_ْ- َأ @ْCَ

 Jَ( ُ$Uُْ@وَن ََ )Nَ -ْ_ِ+ِ"ُHْ2َن ِ�� َأ"ُ#ْ$ُ �ِ&�ِ ��ْ�ٍء TْCُ ِإن& اْOَNْYَ ُآ�&َُ MْNِ OِNْYََ=( MَNِ اَْ Tْ2َن  َه�ُ2Vُ$َ
)=َ2ْ َآ(َن ََ           -ُ_ِ�Oَ�Uََز ا&�ِ>$Mَ ُآِ?�َ< َ َ��َْ -ْ.ُEِ2��ُBُ ���ِ -ْ?ُ�=ْ2ْ ُآ�َ Tْ�Cُ )=ََه(ُه )=َ�ْ?ِCُ )Nَ ْ�ٌء�َ OِNْYَMَNِ اْ

           -ٌ���ِ َ �ُ�&��َ*/ُCُ ���ِ )�Nَ zَ9��Bِ2ُ.ْ- َواُ�� �Nَ( ِ��� ُ~�ُ@وِرُآْ- َوُِ�&��Uَْ?ِ�َ� اَاْTُ?ْVَ ِإَ! 1ِhِ)eَNَِ_ْ- َوِ
j:  .1)154(ُ@وِرBِ qَ>اِت ا

ـ  مير متّصـل  فاآلية الكريمة تتضمن فعالً مبنّياً للمجهول، ونائب الفاعل  ض
فعـل مـاضٍ مبنـي    " قتلنا"و،نافية " ما"و: " الشّاهد في هذه اآلية إعراب  و بالفعل،

ألنّها جواب شرط غير جازم،  ؛ال محّل لها" ما قتلنا" و نائب فاعل وجملة ،للمجهول
 نصب ظـرف مكـان متعلّـق ب    شارة في محّلاسم إ" هنا"، ولتّنبيهل" الهاء" وهاهنا

  .2""قتلنا"
فنائب الفاعل في اآلية ضمير متّصل، وهي تتحدث على لسان المنافقين، فهم 

، وعلى ذلك كان تفسـير الزجـاج   3الّذين يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قُتلنا
، وهم الطّائفة األخرى الّتي ذكرها اهللا تعالى لهذه اآلية، فالمنافقون هم الّذين قالوا ذلك

  .4في اآلية الكريمة
هو الفعل المبني للمجهول، والسبب العائد إلى بنـاء   ومدار الحديث في اآلية   

  . هذا الفعل للمجهول  هو الجهل بالفاعل 
ال يعرف القاتـل مـن قَتـل، وال    ،إن حالة النّاس في الحرب عشوائيةٌ قلقة 

قتله، إالّ قليالً، ففي حومة الوغى واختالط الناس ال يعرف أحد اآلخـر،   المقتول من
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ومن هنا فإن التّعبير القرآني جاء على هذا المعنى، فحسن أن يكون الفاعل مجهوالً، 
  .وأن يكون الفعل مبنياً للمجهول 

وقد يكون الملمح البالغي من حذف الفاعل أيضاً عدم أهمية ذكره ومعرفتـه،  
ذين تمتلئ قلـوبهم بمـرض   ى الحديث هو عملية القتل نفسها لهؤالء الكاذبين الّفمغز

 بهذه العملية ، فالعلم بالفاعل أو عدمه سواء، إنّما األهم ذي سيقومالنِّفاق، وليس من الّ
  .ودبرت عقولهم،هو أن ينال هؤالء المتلونون جزاءهم بما كسبت أيديهم 

ل للّذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنّم ق:"وفي موضعٍ آخر يقول تعالى 
، اآلية استئناف ابتدائي لالنتقال من النّذارة إلى التّهديـد،ومن ضـرب   1"وبئس المهاد

    المثل لهم بأحوال سلفهم في الكفر إلى ضرب المثل بسابق أحـوالهم المؤذنـة بـأن
ألن المقـام  ؛وجيء في هذا التّهديد بأطنب عبارة وأبلغهـا  . أمرهم صائر إلى زوال

  .مقام إطناب لمزيد الموعظة والتذكير
والظّاهر أن المراد بهم المشركون خاصة، وقيل المراد بهم خصوص يهـود  

  .2يثرب الّذين نقضوا العهد مع المسلمين بعد لقاء أحد
وقد أتى الفعل مبنيا للمجهول ، ولم يعلم الفاعل الّذي سيقوم بالفعل وذلـك ألسـبابٍ   

  :عدة
وال يعلمها إالّ هو ، فقد يضع سـره فـي    ،إن جنود اللّه في األرض وافرة: أوالً

  .أضعف خلقه، حيث يدبر األمور كما يريد لها أن تكون
م ، ومـا هـي مقومـات نصـر     ذي سـيغلبه حتّى ال يعلم الكافرون من الّ: ثانياً

 ،كي ال يعـدوا العـدة لـذلك   ؛، وعلى يد من سيكون النصر تحديداً المسلمين
  .ويقاوموا هذه األسباب ، إنّما أراد اهللا أن  تأتيهم بغتةً ال علم لهم بها

ومن المالمح البالغية في هذا السياق أيضاً هو  الوصول للمفعول به مباشرة، 
فمن المعلوم أن الفعل والفاعل هما ركنا الجملة وعمدتها األساسية ، وما تبقّى فهـو  

ه للمفعول به وهو المعني باإلخبار والتّهديـد ؛ لـذا   إالّ أن الخطاب هنا موج’فضلة
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حذف الفاعل وحّل محلّه المفعول به ؛للفت أسماعه ، والوصـول إليـه مباشـرةً ،    
  .وإبالغه بما ينتظره من المصير المؤلم 

ومن هنا تبرز النّاحية البالغية والداللية لهذه الجملة الفعلية التي كان فعلهـا  
  .مبنياً للمجهول

وهناك كثير من األفعال التي ينتظمها هذا النّمط التركيبي، غير أنّنـا نكتفـي   
  .1بهذا القدر من األمثلة

وننتقل للحديث عن الحالة الثّالثة واألخيرة في هذا المبحث مـن الفصـل، أال   
  . وهي حالة  نائب الفاعل ضميراً مستتراً

  : نائب الفاعل ضميراً مستتراً
األخيرة التي يأتي عليها نائب الفاعـل فـي سـورة آل    وهي الحالة الثّالثة و

  . عمران
  وقد ذكرنا في بداية الحـديث عـن نائـب الفاعـل أن الفاعـل إذا حـذف      

يتوجب علينا أن نُقيم مقامه، ومما ينوب عن الفاعل عند حذفه المفعول به، وعندما   
كام  عـدم الحـذف،   فإنّه يأخذ أحكام الفاعل، ومن أهم هذه األح ،يكون نائباً للفاعل

� َوNَ( ُأ0ِHَْل َ َ�ْ�َ=( َو�Nَ( ُأ0ِ�Hَْل   | : ، إذ يقول اهللا سبحانه وتعالى2ووجوب الذّكرِ&�)Bِ )&=Nَ\َ TْCُ
�2�jَن      Uِ&=�Tَ َوِإWَْ/(َق َو2Vُ1ْ$ََب َواْUَWْYَ(ِط َو�Nَ( ُأو�Wَ2Nُ �َ�Eِ! َوِ �َ+�! َوا ِ)*َWَْوِإ -َ�َ َ�! ِإOَBْاِه

_ِ9Bَر MْNِ q2َن*ُ�ِ+ْNُ �َُ Mُ/ْHََو -ْ_ُ=ْNِ @ٍ8ََأ Mَ�ْBَ 9ُقO"َHُ )َ -ْ)84(3.  
 اً للمجهول، ونائب الفاعـل  الجملة المذكورة في هذه اآلية تحإنوي فعالً مبني

فعـل  " اآمنّ"و،" أنت"وفاعله  ،فعل أمر" قل"و: " مستتر تقديره هو، واإلعراب ضمير
 ،"آمنّـا "قـان ب  ومجرور متعلّ جار" باهللا"و،ول مقول الق"آمنا " وجملة،ماض وفاعل 

" وجملـة  ،اسم موصول معطوف علـى اهللا " ما"و،عاطفة " الواو" ﴾وما ُأنْزَِل علَينَا﴿
وما ُأنْزَِل علَى ِإبراهيم وِإسماعيَل وِإسـحاقَ ويعقُـوب   ﴿صلة الموصول " أنزل علينا
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اطبالَْأسفعـل  " أنـزل "و ،اسم معطوف على ما األولى" وما"،حرف عطف " الواو ﴾و
  . 1" "هو" مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ماضٍ

ـ  يا اهللا، دين غير ابتغوا فإن: " يقول الطّبري في تفسير اآلية الكريمة د،محم 
 غيـر  واابتغ فإن: "قوله ذكر أو ،"نعم: قالوا فإن:"قوله ذكر فترك ،"باهللا اآمنّ:"لهم فقل
  .عليه الكالم من ظهر ما لداللة ،"اهللا دين

 وإلهنا، نارب هأنّ باهللا صدقنا: د،محم يا لهم، قل: به يعني ،"باهللا اآمنّ قل:"وقوله
 بمـا  أيضـا  وصدقنا: وقل: يقول ،"علينا أنزل وما" سواه أحدا نعبد وال غيره، إله ال

 وصـدقنا : يقول ،"إبراهيم على أنزل وما" به فأقررنا وتنزيله، وحيه من علينا أنزل
 ابنـه  وابـن  وإسحاق، إسماعيل ابنيه وعلى اهللا، خليل إبراهيم على أنزل بما أيضا

  .2"ر عش االثنا يعقوب ولد وهم ،"األسباط"على أنزل وبما  يعقوب
وهـو   -صلّى اهللا عليه وسـلّم   -فالخطاب في اآلية الكريمة موجه للرسول 

، فهاتـان  "آمنّـا وعلينـا   : " مؤمنين، والدليل على ذلك أنّه قالخطاب أيضاً لعامة ال
الكلمتان الّلتان جاءتا بضمير الجماعة تدالّن على أن الخطاب موجه للمسلمين عامة، 

  . وليس فقط للنّبي صلّى اهللا عليه وسلّم ـ
وهو فعل مبني للمجهول، ونائـب الفاعـل   " ُأنزِل " وما يعنينا هنا هو الفعل 

، ولكن ما الغرض من حذف الفاعل فـي هـذه اآليـة    "هو " ر مستتر تقديره ضمي
  الكريمة؟ 

يعتقـدون   مون هم المسلمون، وهؤالء ، فالمتكلّعلينا أن ننظر في سياق النّص
بأن اهللا تعالى هو المرسل لكّل األنبياء، وهو الّذي ينـزل علـيهم اآليـات والكتـب     

لعلم المسبق واليقين التّام لدى المسلمين بـأن  وغيرها من المعجزات، ومن هنا فإن ا
اهللا تعالى هو الّذي أنزل الكتاب على محمد ، وعلى إبراهيم ، وعلى موسى، وعلـى  

هو سبب حذف الفاعـل مـن   -عليهم الصالة والسالم  -عيسى، وعلى األنبياء كلّهم
اآلية الكريمة، فكـان  الجملة القرآنية، وهذا العلم يتعلّق بعلم المسلمين المتكلّمين في 
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حذف الفاعل أكثر بالغةً، وأشد فصاحةً من ذكره، مـا دام الفاعـل معلومـاً لـدى     
  . المتكلّمين وهو اهللا سبحانه وتعالى

ومن النّظم العام لآلية الكريمة نستطيع أن نلمح الفاعل ، فالنّبي و مـن معـه   
ا بوجوده ، فهم يقيناً سيؤمنون بأنّه يقولون آمنّا باهللا ، وما دام أنّهم آمنوا باهللا واعتقدو

وعلى غيره مـن األنبيـاء دون    –عليه السالم  –هو الّذي أنزل الكتاب على محمد 
  .الحاجة لتكراره في كّل مرة 

��Oَ    : من سورة آل عمران، يقول سبحانه وتعالىآخروفي موضع ْcَ �ِ�?َUْ$َ Mْ�Nََو|
 �ُ=ْNِ TَUَVْ$ُ Mْ�َ�َ )=ً$ِم ِد)�َWْdِ  .1)85(َوُه2َ ِ�� اْOَ[ِkَِة MَNِ اَْ#(q Mَ$OِWِاْ

ومن يبتغِ غير اإلسالم ديناً فلـن يقبـل   : " اآلية الكريمةالشّاهد في إعراب  و
فعـل  "يبتـغ  "و ،اسم شرط جازم في محّل رفع مبتدأ" من"و،استئنافية " الواو"ومنه، 

": غير"و،ره هو وفاعله ضمير مستتر تقدي،الشّرط وعالمة جزمه حذف حرف العلّة 
 ؛ون حـاالً وإما أن تك ،تمييز" دينا"و" يبتغ"لنا فيها وجهان، إما أن تكون مفعوالً به ل 

، ثم تقدمت عليه، وديناً على هذا الوجه مفعـول  ديناً: ألنّها كانت في األصل صفة ل
" يقبـل "و،حرف نفي ونصب واستقبال " لن"و،رابطة لجواب الشّرط " الفاء) "فلن(به، 
جار ومجـرور متعلّقـان ب   " منه"و،" لن"ل مضارع مبني للمجهول منصوب ب فع
في محّل جزم جواب الشّرط وفعل الشّرط وجوابه خبر "لن يقبل منه "وجملة ،" يقبل"

  .2"من 
فعل مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هـو،  " يقبل " فالفعل 

ة الكريمة، فما يقال فيها قد قيل في سـابقتها،  وال نريد أن نطيل الكالم على هذه اآلي
فالفعل قد بني للمجهول بسبب أن الفاعل معلوم لدى المتلقّي، فمن الّذي يقبل الّـدين  
من العباد؟  إنّه اهللا تعالى، ومن هنا فإن األسلوب القرآني جعل الفاعل محذوفاً، وأقام 

وكون نائب الفاعل مستتراً يجعل مـن  المفعول به المستتر مقامه، للعلم بهذا الفاعل، 
اآلية أكثر تماسكاً، وذلك من خالل عودة هذا الضمير إلى معنـى معـروف لـدى    

  . المتلقي، وهو اهللا سبحانه وتعالى
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و نالحظ في نهاية هذا الجزء من الدراسة أن سورة آل عمران احتوت عدداً 
حاالت الّتي حذف فيها الفاعل ال بأس به من األفعال المبنية للمجهول، وكان أغلب ال

 ولكنّه حذف ؛لتماسك النّص والزيادة في بالغتـه،  تعود إلى سبب العلم بهذا الفاعل،
وما ينطبق على سورة آل عمران يمكننا بشيء من التجوز أن نسبغه على كتاب اهللا 
تعالى ككل، بمعنى أن ما ينطبق على نائب الفاعل في سورة آل عمران، ينطبق على 

   .يزنائب الفاعل في سائر سور الكتاب العز
  

  : المرفوعة التّوابع 2.3
يبحث هذا الفصل في الحالتين التركيبية والبالغية الّلتين تدخالن فـي إطـار   

البدل، والتّوكيد، والنّعت، والعطـف،  : التّوابع المرفوعة في سورة آل عمران وهي
وي شاهداً علـى  القرآنية الّتي تح وانات اآلياتوسنورد تحت كّل عنوان من هذه العن

  . هذه التّوابع المختلفة
فهي األسماء الّتي ال يمسها اإلعـراب  " يقول الزمخشري في تعريف التّوابع 

ألنّها تتبـع غيرهـا فـي    ؛، فالتّوابع سميت بهذا االسم 1"إالّ على سبيل التّبع لغيرها 
  . إعرابها

ند النّحويين والبالغيين، نذكر منهـا  وهناك تعريفات أخرى للتّوابع وردت ع
هو كّل ثانٍ إلعراب سابقه من جهة واحـدة، وخـرج   : "تعريف الجرجاني، إذ يقول 

  .2... "خبر المبتدأ، والمفعول به الثّاني، والمفعول به الثّالث: بهذا القيد 
  . وفيما هو آت عرض  لهذه التّوابع في سورة آل عمران

  

  : البدل 3.3
البدل تابع مقصود بما نُسب إلى " :من التّوابع،  يقول فيه الجرجاني هو تابع 

  .3"المتبوع دونه
                                                 

1 .مخشريالز،129: ص ،اإلعراب ل في صنعةالمفص .  
2 .51: عريفات، صكتاب التّ. الجرجاني .  
3 .44: عريفات، صكتاب التّ. الجرجاني .  
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إنّه التّابع المقصود وحده بالحكم المنسوب إلى تابعـه ،  :"ويقول عباس حسن
  .1"واسطة لفظية بين التّابع والمتبوع  –في األغلب  –من غير أن تتوسط 

فالنّعت والتّوكيد : بدل والتّوابع األخرى ومن هذا التّعريف يتّضح الفرق بين ال
وعطف النّسق ال بـد  . وعطف البيان ، ليست مقصودة بالحكم ، وإنّما هي مكملة له 

هذا إلى أن ما بعد هذه األداة قد يكون مخالفاً . فيه من الواسطة ، وهي أداة العطف 
. م ولكنّه ال ينفرد به في الحكم لما قبلها فال يكون مقصوداً به ، وقد يشاركه في الحك

  .2فال يكون هو المقصود وحده
وهو الّـذي يعتمـد   " ويأخذ البدل أحكام المبدل منه، ويتبـعه في اإلعراب،        

 بمجموعهما فضل تأكيد، وتبيين ل لنحو من التّوطئة، وليفادبالحديث؛ وإنّما ذُكر األو
  .3"ال يكون في اإلفراد 

  :بيقية من سورة آل عمرانوفيما هو آت مادة تط  
ِإذْ قَالَت الْملَاِئكَةُ يا مريم ِإن اللَّه يبشِّرك بِكَلمة منْـه اسـمه   ﴿: تعالىيقول اهللا 

 بِينقَرالْم نمو ةرالَْآخا ونْيي الدا فجِيهو ميرم نى ابيسع يحس4)45(﴾الْم.  
، "المسـيح  " ، وهو مرفوع من لفظ "عيسى " ي بدالً هو فاآلية الكريمة تحو

خبـر،   " المسـيح "مبتـدأ ، و " اسـمه : " يقول درويش في إعراب هذه اآلية الكريمة
  .5"بدل من المسيح " عيسى"و

من مسحه اإلمـام بـدهن   : المسيح أصل هذا الوصف أنّه كان في شريعتهم 
ايا الفاضلة، فـدلَّ سـبحانه علـى أن    القدس كان طاهراً متأهالً للملك والعلم والمز

و أما وصف ، مالزم للبركة النّاشئة عن المسح وإن لم يمسح -عليه السالم -عيسى

                                                 

 664:ص.3ج،الوافي النحو.عباس حسن.  1

 364:ص.3ج،المرجع السابق.  2

3 .مخشريل في صنعة ا. الز142: إلعراب، صالمفص>   
  . 45: سورة آل عمران، آية. 4
  . 510: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 5
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فوصفه بوصفه من  -عليه السالم –الدجال بذلك فهو من باب هالكه على يد عيسى 
  .1باب التّسمية بالضد

، وهو ما يطلق على المسمى إما اسم : إن العلم على الشّخص له حاالتٌ ثالثٌ
؛ وذلك  -عليه السالم–أوالً، وإما الّلقب ، وإما الكنية، وقد جاءت الثّالثة في عيسى 

فهو للتّشـريف  ) البدل"  (عيسى"، فالمسيح ما بينّا معناه سابقاً، أما ذكْر اسمه لحكمة
قم :أو لو قلت ’ د جاء زي: جاء هذا لكان بخالف قولك : ورفع الشّأن، فلو قلت مثالً

قُم يا زيد ، فذكر االسم صريحاً له وقع أكبر في الـنَّفس،  : يا هذا ، لكان كذلك غير
  .ورفع للقدر عند السامع
فهو بيان أنّه منها وحدها دون ذكر، ومع ذلـك   ،"ابن مريم"أما مجيئه بالكنية

ام علـى يديـه األدلّـة    فهو طاهر ابن طاهرة ،عفيفٌ ابن عفيفة ، نبي هللا تعالى ، تُق
  .  والمعجزات، بريء وأمه من كلِّ اتِّهام وباطل

التّوكيـد، فاألسـلوب   : فالبدل في اآلية الكريمة له فوائد ودالالت عدة منهـا 
  . أكد أن المسيح هو عيسى عليه السالم" عيسى " القرآني حين ذكر المسيح، ثم ذكر 

ضع هي اإليضاح والتفسـير، حيـث   وكذلك نلحظ أن فائدة البدل في هذا المو
، تبـين  "عيسى " وهو " المسيح " بين لنا من هو المسيح، فعندما جاء البدل بعد كلمة 

  .السالم ماأن المسيح إنّما هو عيسى بن مريم عليه
، اً تمثّل بكمال العناية اإللهيةحقّق في اآلية معنى عظيم" عيسى"فمجيء البدل 
االصطفاء والتّكريم، وان ماسيظهر على يد هذا المسيح عيسى واالهتمام الرباني ، و

من خوارق العادات التي تُتّخذ دليالً على ألوهيته أو نبوته ، لم يكن إلّا أثراً من آثار 
فهو وجيه في ’ التّكريم الّذي جرت به سنّة اهللا فيمن يصطفي من األنبياء والمرسلين 

بشفاعته وعلو درجته في الجنّة ، ومن المقربين من  الدنيا بنبوته، ووجيه في اآلخرة
  .اهللا تعالى 

إذ قالت المالئكة يا مريم إن اهللا اصطفاك وطهـرك  " وهو من قال اهللا في أمه   
،فنداء أم عيسى باسمها يحمل في طياته داللة كبيـرة  " واصطفاك على نساء العالمين
                                                 

دار الكتاب ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور.ابراهيم عمربن حسن ،البقاعي . 1
 .397:ص،4ج،مصر،القاهرة.االسالمي
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تُكلَّف به ، فهو نـداء مـن مالئكـة اهللا    تتجلّى باستنهاضها وتنبيهها إلى عظَم ما س
  .األطهار إلى عذراء طاهرة ، مؤمنة بربها وبمعجزتها

فهو أيضـاً مـن بـاب الشّـرف     ، -وهو البدل-أماذكر اسم ولدها قبل والدته      
، والبشارة هـي زفّ الخبـر   " يبشّرك " والرفعة ، وخير دليل على ذلك قوله تعالى

فهو كذلك من روائع التّميز والتّفضيل، فالعادة جرت أن " مريمابن :" أما قوله. السار
 نسب المولود ألبيه إالّ أنالم-" عيسى"يه  -عليه السولم يكن ذلـك  ،قد نُسب إلى أم

  .لواحدة من النّساء ، أو ألحد من األنبياء
وإن لـم  –فائـدة تشـريعية   " عيسى"و من وجهة أخرى ، فقد يكون للبدل هنا   

وهي بيان حكم شرعي يتمثّل بجواز تسـمية المولـود قبـل     -ها مباشرةيصرح عن
وال ضير في ذلك ، فالقرآن الكريم له أنوار بهية ، وإطالالت قوية على كّل  ،والدته

  .  جانب من جوانب الحياة سواء على نطاق األسرة أم غيرها
اِه�ُ- َ$ُ_2ِد$��(  �Nَ( َآ�(َن ِإO�Bَْ   |: وفي موضع آخر من سورة آل عمران يقول سبحانه

      Mَ���( َوَِ.��Mْ َآ��(َن 8َِ=�ً"��( Nُْ+��ِ�ً*( َو��Nَ( َآ��(َن Mَ��Nِ اُْ*Oِ��4ِْآHِاOَ��:ْHَ )��ِإن& َأْوَ��! ا=&��(ِس  ) 67(َوَ

q Mَ�=ِNِْ̂ *ُ� َوِ�j اُْ&��&ِ>$Mَ ا21ُUَ&Eُ[ َوَهَ>ا ا=&j�Uِ َوا&ِ>$Nَ\َ Mَُ=2ا َواَ -َ�  .OَBْdِBِ)68(1اِه
يقول درويش في " هذا " مرفوعاً، وهو مبدل من " النّبي " جاء البدل وهو فقد 

" حرف عطـف علـى  " الواو"وهذا النبي، : " إعراب هذا الموضع من اآلية الكريمة
  .2"بدل من اسم اإلشارة " النبي"، و" الّذين

مستعمٌل مجازاً، والنّبـي لـيس بمشـاهد    " وهذا النّبي:"واسم اإلشارة في قوله
اطبين باآلية حنئذ، وال قُصرت اإلشارة إلى ذاته، ويجـوز أن تكـون اإلشـارة    للمخ

واالسم الواقع . مستعملة في حضور التّكلّم باعتبار كون النّبي هو النّاطق بهذا الكالم
  .3بعد اسم اإلشارة بدالً منه ، هو الّذي يعين جهة اإلشارة ما هي

                                                 

  . 68: سورة آل عمران، آية. 1
  . 531: ، ص1: ج إعراب القرآن وبيانه،. درويش. 2
 .277:ص.3ج،نويروالتّ حريرالتّ،ابن عاشور. 3
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 –ينون بغير ما كان يدين به إبـراهيم  فبعد أن أبطل اهللا تعالى مزاعم الّذين يد
من توحيد اهللا تعالى توحيداً خالصاً مطلقاً، بين سبحانه من هم أولـى   -عليه السالم

  .وباالنتساب إليه، وبوصل دينه،النّاس بإبراهيم 
والّذين آمنوا، إذ كـان    -عليه السالم –إن أولى النّاس بتلك النّسبة لهو النّبي 

  .1سالم هللا ، واإلقرار بوحدانيته، وكذلك إيمان المؤمنين بمحمددين محمد هو اإل
والتّـوهم ،   لوقد جاء البدل في اآلية الكريمة؛ ليفيد اإليضاح، ورفع االحتما

ألن . وتقرير الحكم السابق وتقويته بتعيين المراد وإيضاحه ، ورفع االحتمال عنـه  
المتبوع  تمهيداً للتّـابع الّـذي سـيجيء    هذا الحكم ينسب أوالً للمتبوع ، فيكون ذكر 

وتوجيهاً للنّفس الستقباله ، فكأن الحكم قد ذكر مرتين ، وفـي هـذا تقويـةٌ للحكـم     
لما تبين لنا إلى من نشير، في حين أنّه لما جاء البدل بعـد  " وهذا " فلو قلنا . وتوكيد

  .صلّى اهللا عليه وسلّم ـ بين لنا أن المقصود باإلشارة هو النّبي محمد،اسم اإلشارة 
قد بين قضية هامة أال وهي أن االنتماء لألنبياء ال " النّبي" واإلتيان بالبدل هنا 

أو غيرها من االعتبارات الدنيويـة ،  ،أو الدم ، أو الجنس ، يكون على أساس الّلون
حكمـة اهللا  لكان هناك من هو أحقّ بإبراهيم من النّبي محمد ، ولكن ،فلو كان كذلك 

اقتضت أن يكون االنتماء على أساس اتّباع المنهج اإليماني ، والسير علـى خطـاه،   
  .  فالقضية إذن تصفية للمنهج اإليماني تمثّل بالرسالة الخاتمة 

أن البدل بشكل عام قليل الورود في سـورة آل   نالحظ من خالل ما سبق  و
  . عمران، وخاصةً المرفوع منه

  
  : دالتّوكي 4.3

أما التّابع الثّاني  فهو التّوكيد، وال نريد اإلطالة عن معناه وبعض ما يتّسم به 
من سمات تركيبية ؛ ألنّه ليس ثمة مادة تطبيقية من السورة الكريمة، فهو لم يرد في 

التّوكيد اللّفظي، والتّوكيد المعنوي ، وبالتّالي فإنّنـا  : سورة آل عمران إطالقاً بنوعيه
  . تقل للحديث عن التّابع الّذي يليهسنن

                                                 

دار : الناشر،تفسير القرآني للقرأن).هـ1390بعد : المتوفى.(عبد الكريم يونس ،الخطيب . 1

 .489:ص.2ج،القاهرة -الفكر العربي 
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  : النّعت  5.3
  .1ٍ"طويل، وقصير: هو االسم الدال على بعض أحوال الذّات، وذلك نحو" 
Tُ�UْCَ Mْ�Nِ ُه�ً@ى ِ�=&�(ِس َوَأ0َ�Hَْل اُْ"�CَOْ(َن ِإن&       |: تعالى في سورة آل عمرانيقول اهللا        

_َُ �ِ&�� َ 0ِ$0ٌ ُذو اVَ?ِHْ(ٍم qا&ِ>$Mَ َآَ"Oُوا kَBَِ$(ِت اُ&�  .2)4(ْ- َ َ>اٌب َ�ِ@$ٌ@ َوا
، سبب كفرهمإن الّذين كفروا بآيات اللّه من كتبه المنزلة وغيرها لهم عذاب شديد ب  

واهللا عزيز غالب ال يمنع من التّعذيب، ذو انتقام ال يقدر على مثله منتقم، وهو وعيد 
رة إلى ما هو العمدة في إثبـات النبـوة  تعظيمـاً    جيء به بعد تقرير التّوحيد واإلشا

  .3لألمر ، و زجراً عن اإلعراض عنه 
ـ " شديد " إن هذه اآلية الكريمة تحوي صفة، وهي  " فة لــ  حيث جاءت ص

" لهم عذاب شـديد، : " من اآلية الكريمة ، وهي مرفوعة، وإعراب هذا الشّاهد"عذاب
م ومتعلّقان بمحذوف خبر " والمجرور الجارشـديد "و،مبتـدأ مـؤخّر    "عـذاب "مقد "
  .4"صفة

جاء نكرة، والنّكرة حين توصـف تُخصـص، فـاهللا    " عذاب " فالموصوف 
سبحانه وتعالى في قوله الكريم خصص العذاب العام بصفة أال وهي الشّدة، فالعذاب 

ءت الّذي ينتظر الكفّار عنده تعالى عذاب شديد، ومن هنا كانت فائدة الصفة الّتي جـا 
في اآلية الكريمة بأنّها خصصت العذاب بالشّدة، ولم تُبقه على حالـه مـن العمـوم    

وديانة سماوية ، ،واعتقاد ،فكيف ال يكون هذا العذاب شديداً وهو كفر بملّة .والشّمول
  .  إنّه لجرم يستحقٌّ أن يكون عقابه شديداً

شـيئاً مـن    –حالـه   مع بقائه على -فالعذاب وهو نكرة  اكتسب من النّعت
، فجعله من ناحية التّعيين في درجة بين المعرفة والنّكرة ، فال يرقى فـي  التّخصيص

                                                 

1 .و138: عريفات، صكتاب التّ. الجرجاني ، الزمخشري .ل في صنعة اإلعراب، صالمفص :
133.  

  . 4: سورة آل عمران، آية. 2
3

 .  5:ص ، 2:البيضاوي، أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل،ج . 

  . 455: ، ص1: إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش. 4
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تعيين مدلوله إلى درجة المعرفة الخالصة الخالية من اإلبهام والشّيوع ، وال ينزل في 
  .اإلبهام والشُّيوع إلى درجة النّكرة الخالية من كّل تعيين و تحديد

شمل أنواعاً كثيرةً يصعب حصرها ، فـإذا وصـفت أمكـن    فمدلول النَّكرة ي
تضييق ما تشتمل عليه تضييقاً نسبياً ، أي بالنّسبة لحالتها قبل النّعت،فدرجات العذاب 

لتوهم هـؤالء  " لهم عذاب : " مثالً متفاوتة ومختلفة كلٌّ حسب عمله ، فلو قال الحقّ
ألبلغ أن يوصف هذا العذاب بأنّـه  بأن عذابهم بسيط أو متوسط ، فكان من األجدر وا

  .ليكون رادعاً لهؤالء  ؛شديد
وبعد أن ختم اهللا سبحانه وتعالى أوصاف القرآن الكريم بأنّه فرقان ، يفـرق  
بين الحقّ والباطل ، يزيل الشبهات والشّكوك ، استأنف ذلك القول بما أعـد للّـذين   

لهم من العذاب ما أعد ى ِللنَّـاسِ    ﴿:فقال.  كفروا به ، فأخبر بأنّه أعدـدُل هقَب نم
  . ﴾وَأنْزَل الْفُرقَان ِإن الَّذين كَفَروا بَِآيات اللَّه لَهم عذَاب شَديد واللَّه عزِيز ذُو انْتقَامٍ 

  :شفّ منها ما يأتيالكريمة تحوي كثيراً من المالمح البالغية نست وهذه اآلية
لتأكيد العذاب الشّديد الّـذي سـيحلُّ بهـؤالء    ؛" إن"ية القرآنية بتصدير اآل: أوالً 

  .الكفرة
وصف القرآن الكريم باآليات ، وهو الكتاب السماوي الوحيد الّـذي وصـف   : ثانياً

  .ألنّه هو معجزة بذاته ؛بذلك
، حيث أضيفت اآليات للفظ الجاللـة ، وذلـك   " بآيات اهللا:"اإلضافة في قوله: ثالثاً 

ن حيثية كفرهم ، وتهويل أمرهم ، وتأكيد اسـتحقاقهم للعـذاب الشّـديد ،    لتعيي
وولإليذان بأن ذلك االستحقاق لهذا العذاب الشّديد ال يشترط فيه الكفر بالكـّل ،  

  .بل يكفي منه الكفر ببعضها ، واإلضافة في اآليات للتّعظيم ، أي تعظيم اآليات 
  .ريد به التّفخيم والتّعظيموقد أ" عذاب " التنكير في كلمة : رابعاً

التّقديم والتّأخير في المبتدأ والخبر، وقد كان ذلك لحكمة في هذا الموضـع  : خامساً
وهي التّشويق إلى المؤخّر  فما حقّه التّقديم إذا ُأخّر تبقى النّفس البشرية مترقّبـة  

  .له، مشغوفة بمعرفته السيما عند اإلشعار بكونه من التّهديد
؛ وذلك لتقوية معنـى  " واهللا عزيز ذو انتقام"يل اآلية الكريمة بقوله تعالىتذي:سادساً

" ذو"،فهو عزيز منتقم ، وقد عبر عن ذلك بكلمـة  " عذاب شديد"النّعت والمنعوت
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لإلشارة إلى أنّه انتقام عن اختيار إلقامة مصالح العبـاد ، ولـيس   " منتقم"دون 
  .لالنتقام بدافع الطّبع

�    |: السورة يقول سبحانه وتعـالى  وفي موضعٍ آخر منِ�&�َواْ َ?ِ:�ُ*2ا Tِ�Uْ/َBِ ا
      ��~ْYَ�َ -ْ.ُBِ2���ُCُ Mَ�ْ�Bَ 5َ&Yَ���َ ِإْذ ُآْ=��ُ?ْ- َأْ �َ@اًء -ْ.ُ�ْ��َ َ �ِ��&���1ً( َوَ��( 2�Cُ&O"َEَا َواْذُآ��Oُوا Lَ�*َ1ْHِ ا*ِhَ -ْ?ُ/ْUَ

MَNِ ٍةOَ"ْ8ُ )"َ�� ِإْ]2َاHً( َوُآْ=ُ?ْ- َ َ�! َِ?ِ*َ1ْ=ِBِ     -ْ�.ُ&�1ََ �ِ�Eِ)$َ\َ -ْ�.َُ �ُ&��Mُ9 اUَ$ُ Jَا=&(ِر VَHْYَ�ََ>ُآْ- Nِْ=َ_( َآَ>ِ
َ*Oُ1ْوِف َوَ$ْ=َ_��2َْن َ ��Eَ)103 ( Mِْ_َ?��ُ@وَن ْ)��Bِ وَنOُNُYْ��$ََو Oِ���ْ#ََوْ��َ?ُ.��Nِ Mْْ=ُ.ْ- ُأLٌ��&N َ$��ْ@ُ 2َن ِإَ��! اْ

 q2َن/ُ�ِ"ْ*ُ  .1)104(اُْ*ْ=َ.Oِ َوُأوَJَXِ ُهُ- اْ

، لنّهي عن المنكر من فروض الكفايةللتّبعيض ؛ ألن األمر بالمعروف وا" من"
له شروط ال يشترط فيها جميع األمة كالعلم باألحكام  ال يصلح له كّل أحد ، ووألنّه 

خاطب الجميع وطلب فعل . ومراتب اإلحتساب وكيفية إقامتها والتّمكن من القيام بها
" للتّبيـين "واجب على الكلِّ حتّى لو تركوه أثموا جميعـاً، أو  بعضهم ؛ ليدّل على أنّه 

كنتم خير أمة ُأخرجت للنّاس تـأمرون بـالمعروف   :"بمعنى كونوا أمةً يدعون كقوله
  .2"وتنهون عن المنكر

قد وصفت بالجملة الّتـي  " أمة " لقد احتوت اآلية الكريمة صفة جملةً، فكلمة 
حرف " الواو: " "هذه الجملة الشّاهد في إعراب ،  و" لخيريدعون إلى ا" تليها، وهي 

الم " اللّام"عطف ولك أن تجعلها استئنافية ، والجملة مستأنفة مسوقة لبيان ما تقدم ، و
، فعل مضارع ناقص مجزوم بالم األمر" تكن"األمر وهي تسكّن بعد الواو والفاء ، و

اسمها المـَؤخّر،  " أمة"، و"تكن" جار ومجرور متعلّقان بمحذوف خبر مقدم ل" منكم"و
  .3"في محّل رفع صفة ألمة " يدعون إلى الخير"وجملة 

ومن دالالت هذه الجملة الّتي جاءت بعد النّكرة هي التّخصيص كما في المثال 
السابق، فاهللا عز وجّل  خصص الفرقة اّلتي يتوجب أن تكون من بين المسلمين بأنّهم 

الصفة خصصتهم عن سائر الفرق الّتي تكون بين المسلمين،  يدعون إلى الخير، فهذه
  . ومن هنا تظهر النّاحية البالغية والداللية في اآلية الكريمة
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    ة الفائدة باالشتراك مـع الخبـر، مـع أنوقد تكون الفائدة من النّعت هنا تتم
م الفائدة وحده، لكنّه في بعض األحيان ال يتممها إالّ بمساعدة األصل في الخبر أن يتم

فويٌل للمصلّين، الّـذين هـم عـن صـالتهم     :"لفظ آخر كالنّعت ، وذلك كقوله تعالى
  ".ساهون

أما مجيء النّعت جملةً مصدرةً بالمضارع ، فهو لما يحمل هذا الفعـل مـن   
، فهذه األمة " لم"والماضي أيضاً إن سبق ب ،والحال ،خصائص متمثّلة باالستمرارية

ُآْ=�ُ?ْ-    |:لخير والفضل والدعوة إلى يوم القيامة ، يؤكّد ذلك قوله تعـالى معنية بنشر ا
 ُEَو Oِ���.َ=ْ*َُ*Oُ1ْوِف َوEَْ=َ_���2َْن َ ���Mِ اْْ)���Bِ وَنOُNُYْ���Eَ ِس)���&=�ِ Gْ���hَOِ[ُْأ Lٍ���&Nُأ Oَ����ْ[َ�ِ���&�)Bِ 2َن���=ُNِْ̂ 

)110(q1.  

الـنّفس  فلو امتنع الرادع النّفسي عند شخص من هذه األمة بحكـم ضـعف   
البشرية وطبيعتها الخطّاءة ، لوجد هناك من أمته من ينبهونه إلى الطّريق السـليم ،  
والمنهج الصحيح ، فاإلنسان بطبيعته مجبول على النّسيان والضعف، إلّا أن الـدعوة  
المستمرة إلى الخير قد شكّلت عالجاً نافعاً لهذا الخلل ؛ لذا وصف اهللا تعـالى هـذه   

لداعية إلى الخير بالجملة الفعلية المضارعة ؛ حثّاً على استمرارها فـي هـذا   األمة ا
ورحمـةً هللا  ؛تماشياً مع طبيعة الـنّفس الخطّـاءة   ؛إلى أن تقوم الساعة القويم النهج 

بعباده، إذ لو قُصرت الدعوة على األنبياء والرسل لتهالك معظم النّـاس بـذنوبهم ،   
ا بزمان معين ثم انقضى أجلهم ، فكيف للنّاس بعد ذلـك أن  فاألنبياء والرسل قد بعثو

  .يذكّروا بأخطائهم ، فكان من الـأولى أن تكون هذه الدعوة مستمرة متجددة 
لبيان أن الدعوة ليسـت معنيـة بأشـخاص    ؛فقد جاء ؛" أمة " أما تنكير  كلمة

لمحمدية ، فساعة يوجد إنسان بعينهم ، وذلك لتحقيق مبدأ التّكافل اإليماني في األمة ا
ره فيوصيه ، فالدعوة والحثّ في لحظة ضعف أمام المنهج  توجد لحظة قوة عند غي

الخير أمران متبادالن بين الجميع ، ومن هنا يظهر الغـرض البالغـي مـن    على 
  . استعمال الجملة المضارعة في هذا الموضع

وعة في سورة آل عمـران  وتجدر اإلشارة في نهاية حديثنا عن الصفة المرف
 ة كثيراً من المواضع الّتي جاءت فيها صفة في سورة آل عمران، غير أنثم إلى أن

                                                 

 . 110 :اآلية.آل عمران سورة. 1



115 

 

هذه المواضع لم تكن الصفة فيها مرفوعة، بـل كانـت فـي أغلبهـا منصـوبة أو      
على الصفة المرفوعة في سـورة   ما أوردناه من الشّواهدمجرورة، ومن هنا اكتفينا ب

شير أخيراً إلى أن الحالة األبرز والفائدة األوضح الّتي جاءت عليها آل عمران، كما ن
  . الصفة في سورة آل عمران هي فائدة التّخصيص للموصوف

  
  : العطف 6.3

 والعطف تابع يدّل على معنى مقصـود بالنّسـبة مـع    :"يقول فيه الجرجاني
  .1"متبوعه، يـتوسط بينه وبيـن متبوعـه أحد األحـرف العـشرة 

،  واالسم المعطوف يتوجب أن يتوسط بينه وبـين  2العطف اسم وليس صفةو
  . االسم المعطوف عليه حرف من أحرف العطف العشرة التي تذكرها كتب النّحو 

وقد أردنا أن نورد مثاالً على كّل حرف يرد في سورة آل عمران من أحرف 
" الفاء، وثم، وجاءت هي الواو، و: العطف، غير أنّنا لم نجد من األحرف سوى ثالثة

ولكنّها لم تكن للعطف، واألحرف السابقة الّتي ذكرناها لم يأت منهـا عـاطف   " بل 
على مرفوع سوى الواو، أما الثّالثة الباقية فهي إما أن تأتي لعطف غير المرفـوع،  
أو لعطف جملة على أخرى مما ال يدخل في باب الرفع، ومن هنا فإنّنا نكتفي بطرح 

ُه�2َ  |: على حرف الواو العاطف في سورة آل عمران، حيث يقول اهللا تعـالى أمثلة 
       -ُ��.ِ/َ� ِإ&�( ُه�2َ اْ0ِ1َ$�0ُ اَْ�ُه�2َ ا&�ِ>ي َأ0َ�Hَْل    ) 6(ا&ِ>ي ُ$َ:92ُرُآْ- ِ�� اْYَْر8َ(ِم َآْ�5َ َ$4َ(ُء َ�( ِإَ

   �?َ.ِ� َ\َ$(ٌت Nُْ/َ.َ*�(ٌت ُه�M& ُأمj اُْ=ْNِ َب)?َ.ِ�Jَ اْْ�َ َ       -ْ_ِBِ2��ُCُ ���ِ Mَ$<ِ�&(ِب َوُأَ]�Bِ)�4َ?َNُ Oَُ_(ٌت NYَ�َ&�( ا
   )���&� ا���bَ?ِBْ(َء اِْ"ْ?َ=���Lِ َوا���bَ?ِBْ(َء YْEَِو$ِ����ِ� َوَ1ْ$َ )���Nَ����YْEَ -ُِو$َ����ُ� ِإُ���=ْNِ �َBَ)���4َEَ )���Nَ 2���1َُنUِ&?�� َزْ$���ٌ� َ�َُ���&�ا

oTُآ �ِBِ )&=Nَ\َ 2َنُ2Vُ$َ -ِ�ْ1ِUَ(ِب q َواO&اWُِ#2َن ِ�� اْْYَ  .MْNِ)7(3 ِ ْ=ِ@ َر9Bَ=( َوNَ( َ$>&آ&Oُ ِإ&( ُأوُ2 اْ

هـا  حيث عطف" وُأخَر متَشَابِهاتٌ : " في هذه اآلية الكريمة قوله تعالى والشّاهد
  .4" محكَماتٌوُأخَر متشابهات، عطف على آيات : " ها فهوإعراب على المرفوع، أما

                                                 

1 .156: عريفات، صكتاب التّ. الجرجاني .  
2 .الزمخشري .144: ل في صنعة اإلعراب، صالمفص .  
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الجمع بين المتعاطفين، فالحكم الّذي انطبق علـى المعطـوف   والواو تفيد مطلق    
 اتٌ " عليه، ينطبق على المعطوف، ومن هنا فإنتَشَابِهم هي مـن كتـاب اهللا   " ُأخَر

  . تعالى وهو القرآن الكريم، وهذه هي النّاحية الداللية في اآلية الكريمة
ساد في العلـم ؛ ألنّـه   إن الشّيء المحكم هو الّذي ال يتسرب إليه خلل وال ف

محكم ، وهو ما ال تختلف فيه األفهام ؛ ألن النّص فيه واضح وصريح ، والمتشـابه  
  .هو الّذي يحتاج إلى بحث وسؤال لفهم المراد منه

وقد قسم الحقّ تبارك وتعالى القرآن الكريم إلى محكم ومتشابه ، وإن النّـاس  
محكم ، وفريق يتّبع المتشابه ؛ لقـذف  فريق يؤمن بال: قد انقسمت إلى فريقين تجاهه

  .الشّبهات في قلوب المؤمنين ، وهؤالء هم أهل الزيغ والنّفاق
؛ " وأخر متشـابهات ":وقد ظهر الغرض البالغي واضحاً من العطف في قوله

وذلك للكشف والتّحذير من فئة ضالّة مندسة هدفها تشكيك المؤمنين بكتابهم وعقيدتهم 
واتّخاذه دليالً على ما هم فيه مـن  ،د المتشابه في القرآن الكريم من خالل التوقّف عن

لتأويله على الوجه  ،والتّلبيس عليهم ؛وابتغاءالبدعة؛ طلباً منهم لفتنة النّاس في دينهم 
  .يوافق مذاهبهم الفاسدةالّذي يريدون؛ ل

 بها ، والمحكمات هـن  فالمحكمات والمتشابهات كلّها آيات اهللا تعالى ومعموٌل
أي األصل الّذي يعتمد عليه ، ويرد ما خالفه إليه ، فال داعـي للتوقّـف   : أم الكتاب 

عند جزئيات المتشابهات ، فهي نزلت لإليمان بها فقط ، وعلى المؤمن إيماناً حقّاً أن 
يرد المتشابه إلى المحكم، أو يعمل به بما يرضي اهللا ، أو يؤمن به دون السؤال عن 

  .ثياتالكيفيات والحي
دون عطف المتشابهات أو اإلعالم بأن " منه آيات محكمات"فلو قال اهللا تعالى 

  .لما اكتشفنا هذه الفئة التي تشكّك بالقرآن خفاء ؛هناك آيات متشابهات 
نتقل إلى موضع ثانٍ من المواضع الّتي وردت من عطف المرفـوع فـي   وأ

�    ِإH&ربنَا  ﴿: تعالىسورة آل عمران، حيث يقول َ�&�� ِإن& اِ���2ٍْم َ( َرْ$�َ< ِ�َSُNِ)hَ Jَ ا=&(ِس ِ
�1َ(َد *ِ( ُ$ْ#ِ�5ُ اَْ)9 (           )Xً�ْ��َ �ِ�&�ِإن& ا&ِ>$Mَ َآَ"�Oُوا َ�bْEُ Mِْ=�َ� َ �ْ=ُ_ْ- َأ2َ�Nْاُُ_ْ- َوَ�( َأْوَ�(ُدُهْ- Mَ�Nِ ا

  .1")10( ﴾ َوُأوَJَXِ ُهْ- َو2Cُُد ا=&(ِر
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" ، ثم جاء العطف بعـد ذلـك لكلمـة    "تغني " عل للفعل فا" أموالهم " فكلمة 
لن تغنـي عـنهم أمـوالهم وال    : " يقول درويش في إعراب هذا الموضع " أوالدهم 

، " "فعل مضارع منصـوب ب " تغني" حرف نفي ونصب واستقبال و" لن"أوالدهم، و
َأولَـادهم   ولَـا  "فاعل تغني، " أموالهم"، و"تغني"متعلّقان ب" عنهم"والجملة خبر إن و

  . 1"عطف على أموالهم "
فاآلية عرض لما يقع في يوم البعث، وما يلقى فيه الّذين كفروا بالّله واليـوم  

نّم صاغرين ، فـال يغنـي عـنهم    اآلخر من نكال وبالء ، حيث يدعون إلى نار جه
األمالشيء لديهم  ك، إذ ُأفردوا من أحب.  

الق الدنيا ؛ ألن الغناء يكون بها، وقدم وقد خص األموال واألوالد من بين أع
  .األموال على األوالد ؛ ألن المال في باب المدافعة والتَّقرب والفتنة أبلغ من األوالد

وأعيد حرف النّفي ووسط بين األموال واألوالد ؛ ليفيد النّفي عن كلِّ حالة،  فيكون  
  .ف الكروبأصرح في بيان المراد ، أو لعراقة األوالد في كش

فالواو تفيد مطلق الجمع، حيث نفى اهللا صفة اإلغناء عن الّذين كفـروا مـن   
ناحية أموالهم، ثم عطف بالواو والنّفي على هذا المعنى بمعنى آخر وهو عدم إفـادة  

ال تغني الّذين -وهي أعز ما يملك اإلنسان وأغاله  -األوالد كذلك، فاألموال واألوالد
فـالغرض البالغـي مـن    .قيامة، فهو واقع عليهم ال محالة كفروا من عذاب يوم ال

العطف هنا يتمثّل بتأكيد قضية الزهد في الحياة ، وعدم الركض وراء ملذّاتها وفتنها 
التي تعد األموال واألوالد في مقدمتها، فاإلنسان ليس له إالّ ماسعى ،فأنفس األشـياء  

ى ومن هنا تبرز الفائدة الدالليـة والبالغيـة   وأحبها إلى نفسه التشفع له عند اهللا تعال
  . لهذا العطف في اآلية الكريمة

ونشير في نهاية المطاف إلى أن الواو أكثر الحـروف العاطفـة وروداً فـي    
سورة آل عمران، غير أنّها لم تكن في كّل أحوالها عاطفة بالرفع، بل كانـت تـارةً   

ا مثالين على هذه الواو العاطفة بـالرفع،  عاطفة بالنّصب، وأخرى بالجر، ولقد أوردن
  .راجين من اهللا العون والقبول
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  :الخاتمة
لقد الحظنا أن الجملة االسمية المتكونة من المبتدأ والخبر تكثر في مجيئهـا فـي      

خواتيم اآليات، وكأنّها تُذكر لتأكيد معنى اآلية ، حيث إن معناها يتّصـل بالديمومـة   
  . هنا  جاءت في رؤوس اآلياتواالستمرار، ومن 

لقد جاء المبتدأ متقدماً وجوباً على الخبر في كثير من المواضع، والعكس كـذلك،     
  بب  وراء ذلـك أنما كان السالخبر لم يرد محذوفاً في اآليات الكريمة، ورب غير أن

نـى لـم   الخبر يأتي للمعنى، ومن هنا فإن األسلوب القرآني نظراً لتركيزه على المع
يورد أمثلة على حذف الخبر، وهناك مواضع حذف فيها المبتدأ جوازاً ووجوباً، وهي 

  . مثبتة في مواضعها من الدراسة
لقد كان مجيء النّواسخ الفعلية والحرفية ظاهراً في السورة الكريمة، وقد رأينا أن    

من أي من أخواتهـا،  أكثر " كان " بعض النّواسخ كان أكثر وروداً من غيره ، فمثالً 
،فقد كان ورودها هي األخـرى أكثـر مـن أخواتهـا،     " إن " واألمر على ذلك مع 

والسبب في رأينا أن هذه النواسخ أكثر استعماالً في حياتنـا العامـة، ولهـا دالالت    
، ولم تسم بهذا االسم إالّ حينما رأى العرب أنّهـا  "أم الباب " كثيرة، وهي كما تُسمى 

  . وروداً من غيرها في الكالم العربيأكثر 
لم نجد أياً من األمثلة على أحد أفعال المقاربة ، أو الشّـروع ،   راسةدوفي أثناءال   

الّتـي  " ال " أما . أو الرجاء، إالّ أنّها وردت في مواضع أخرى من كتاب اهللا العزيز
إذ لم يتجاوز عـدد  لنفي الجنس ، فقد وردت في سورة آل عمران بشكل قليل جداً، 

، "لـيس  " الشّواهد الّتي جاءت عليها ثالثة، واألمر ذاته مع األحرف المشّبهة بــ  
الحجازية، أما ما سواها من األحرف، فلم تـرد عليهـا   " ما " حيث لم يرد منها إالّ 

الحجازية ذاتها لم يكن ورودها كثيراً في آيات السورة الكريمة، " ما " شواهد، وحتى 
  . لم ترد سوى أربع مراتفهي 
أما الفاعل فكان أكثر المرفوعات وروداً في سورة آل عمـران، وهـذا بـدوره       

ينعكس على األسلوب القرآني كامالً، حيث جاء الفاعل بشكل كبير جداً في اآليـات  
أن يكون اسـماً  : الكريمة، وقد وجدنا أن حاالته التركيبية تلخصت في ثالث حاالت

يكون ضميراً متّصالً، و أن يكون ضميراً مستتراً، وقد وردت بعـض   ظاهراً، وأن
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األمثلة على تقديم الفاعل وتأخيره، غير أنّها لم تكن شاملة لكّل الحاالت الّتي يتقـدم  
  . فيها الفاعل

أما نائب الفاعل فقد وردت كثير من األمثلة عليه، وقد جاء علـى ثالثـة أنمـاط       
ن اسماً ظاهراً، و أن يكون ضـميراً متّصـالً، و أن يكـون    أن يكو:  تركيبية أيضاً

ضميراً مستتراً، وقد كان أبرز أسباب حذف الفاعل في اآليات الّتي ذكرناهـا العلـم   
  . بالفاعل، ومن هنا حذف الفاعل وُأقيم المفعول مقامه

    ا التّوابع المرفوعة ، فقد وردت عليها أمثلة من سورة آل عمران ، غيـر أنأم  "
لم ترد عليه أمثلة بالرفع وال بغير الرفع، و ما سواه من التّوابع، فقد وردت " التّوكيد 

عليها أمثلة قليلة جداً ، وتلخّص العطف في العطف بالواو، إذ كانت أغلـب اآليـات   
الّتي ورد فيها حرف عطف كان عطفاً منصوباً أو مجروراً، أو عطف جملة علـى  

  .المرفوعاتجملة، ولم تدخل في باب 
هذه المواضع التّركيبية لم تكن تأتي صدفةً في أسلوب القرآن الكريم، وهو الكتاب    

المعجز المحكم، وإنّما جاءت ؛لتبين المالمح البالغيـة والدالليـة لكـّل مـن هـذه      
 . التّركيبات النّحوية في مواضعها
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