
  
  

  كلية الرتبية للبنات-جامعة الكوفة
  قسم اللغة العربية         

      
  

  األثر الداليل حلذف الفعل
@الكريم يف القرآن @
  
  

  رسالة تقدمت بها 
  الطالبة

ïibä§a@ð†b¼@ð�ß@õa‹çŒ@ @
  إلى

  جامعة الكوفة -جملس كلية الرتبية للبنات 
  هي جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري 

  بية وآدابهايف اللغة العر
   

    بإشراف األستاذ املساعد 
  مناف مهدي املوسويالدكتور 

  

  م ٢٠٠٩  هـ ١٤٣٠
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  رفملشــشهادة ا
  

األثر الداللي لحذف ( بـ أشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة
جامعة -شرافي في كلية التربية للبناتإجرى تحت  )الفعل في القرآن

قسم اللغة العربية وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير  -الكوفة
  .في اللغة العربية وآدابها

  
  :إلمضاءا                 

  اف مهدي الموسويد من.م.أ                   

  )                    المشرف(                                          

  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٧ :التاريخ                                          

  

  

  رشح هذه الرسالة للمناقشةأبناء على هذه التوصية المتوافرة 

  

  

  

  

  :اإلمضاء               

                                               عهود حسين جبر د.م.أ                                             
   )ة قسم اللغة العربيةرئيس(                                            

  ٢٠٠٩/  ١٠/  ٧ :التاريخ               

  

  



 شهادة الخبير العلمي

 
 

  ة  زهراء ميري حمادي الجنابي أشهـــد أنني قــد اطلعت على رسالة الطالب

  

  وقومتها علمياً) األثر الداللي لحذف الفعل في القرآن ( الموسومة بــ 

  

  . وأجد أنها صالحة للمناقشة  
 
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 

  :التوقيع                                                     
  :م   االس                                                    
  :الدرجة العلمية                                                    
  :مكان العمل                                                    
  :التاريخ                                                     

  



  قرار لجنة المناقشة

لجنة  شكيلبشأن ت ، م ٣/١١/٢٠٠٩في  المعقودة  ٦/ بجلسته استنادا إلى محضر مجلس الكلية 

زهراء ( ةللطالب )الكريم ثر الداللي لحذف الفعل في القرآناأل(بـ لمناقشة الرسالة الموسومة 

 ة، وناقشنا الطالب ها بأننا اطلعنا على الرسالةؤنقر نحن رئيس لجنة المناقشة وأعضا.) ميري حمادي

و وجدناها جديرة بالقبول لنيل درجة ، م  ٢٠٠٩/ ١٢/ ٢٢ها بتاريخ وفيما له عالقة ب محتوياتهافي 

  (                    )الماجستير في اللغة العربية وآدابها وبتقدير 

  
  

  : اإلمضاء    :                                           اإلمضاء
   الكاظم محسن الياسري بدد ع.أ:  االسم                     محمد كاظم جاسمد .م.أ:  االسم

  تربية للبناتكلية ال /كوفة جامعة ال                            فقهكلية ال /الكوفة جامعة   
  رئيس اللجنة                                                 اًعضو              

/ ١٢/     ٢٢ :  التاريخ                          م ٢٠٠٩/   ١٢/  ٢٢ :  التاريخ
  م٢٠٠٩

  
  :اإلمضاء      :                                        اإلمضاء

  د مناف مهدي محمد الموسوي.م.أ : االسم                 محمد جعفر العارضيد .م.أ:االسم
  لتربية للبناتكلية ا/  جامعة الكوفة     كلية اآلداب                 / قادسية جامعة ال    

  عضواً ومشرفاً                                                    اًعضو                 

  ٢٠٠٩/  ١٢/   ٢٢  : التاريخ                      م  ٢٠٠٩/   ١٢/  ٢٢    : التاريخ
  

  . ـ جامعة الكوفة على قرار لجنة المناقشة لتربية للبناتصادق مجلس كلية ا

  :اإلمضاء                           

  سعد عزيز حسن حسوة : االسم                                                  
  عميد الكلية                                                                   



 م٢٠٠٩/  ١٢/   ٢٢:  التاريخ                                                       

    
  

  اإلهداء  
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  	�� و�����

����اء ا����      ا��
	 وا���� � � ����� وو�	 ا���آ��� ����� و 	
�� �ا�%ي �ّ� �"! � �د

  !��&' ��ِآِ���َ ��()�ُ� ا��,َ/ْ�ِ�ي ا�",0َ�      1�آ��� و��2	ان ا��/� 4)ف 27/81 ا�)6%ا 0و�

�ف  �
:�ذي ا�! أ0�ي إ��� أول أ�)ا�2 ا��� �>('? �/�:

	آ:)ر  ا�:�ذ ا�����ف ����ي ا?0

�    ا�������ي� A� دة و�� ا��	�	ة و �:��&:� ا���دا'� و')</��'CرDد و(�> �� 4&� ��%� �
�

�ى       Fة أ�� ���Cوأ G4ّ ��أي أو و6"� 7H � �� إذ ��   وI J&0	ر:)� !�ل     �"�
إذ أ'�ح �4 ا�

�ًا وأد      /F 4�ن و<�ا� ا� ���:�Mوا ��/� ا��N� 4�� �"2 �ًي رأ�	�? ��     ا� ا�"&"� Oً��
ً� و�"�َ

         !�ت وإ�� "� J
�دة آ"/J ا�:��/� !�ام إ�:RMوا ��و��O8، و�� ا�M:�اف ����
/7 أ')<� ����

��ي   C T��U� �>('ا�&"�، وأ J "8 ��V�W:RM �/"&را�0ت ا�	ا� J��� !وإ� J/��&ا� JX"��6 ا� J0��ر


/&�� ا> J/��&ا� JX"4    إ�! أ�0'%'�� ا���ام 42 ��6 ا�2 �/Y4ء ا��
�� ا����X ا��"� �� G"�V ��%�

 ���� ZF7 أWU��� �ً2ا�&"� وأه"�، وا�:�ا J�	H� 2)2(�� ا� J��/W�:و ا� J/ا?و� J0را	7 ا�Rا��

	آ:)ر  :�ذ ا�J ا?0J ا��)2&��> 4�س 2
:
:�ذ ا?ول ا�%آ� ا?0� ����� ا��������������� ����� 

�اU� �/&��  �2:[ ا�	را�0ت ا�&"/� 42 ��6 ا�"JX اCوأ J/��&�      �� J/�
:� ����)� !"�   ��Rو Tا�:)2/

�0�"J ا�
)�! ا�(	�� أن ���NU و�
ّ� �"/�  ���A�J وا�&�2/ J 6�&ا�     J/
7 ��/�'� ا�&"I4 �)ا�� J

J�	F ً   4ّ�^</�ل ا�(�د�J، وU� M)'�4 '(	�� ا���� وا�&��2ن �)Mً(I ���	��ء �&��":A� 4 �ه� �"

Mا�&)ن �4 و 	� ��

� أ�4 وأ�4 وأF:4 ا�XA/�ة 8�2
Jو�:(	�/0.  

          T)Rا� و ��V�J وا� �` أ�YR� "�  �ًV(� �	 آ)2 �آ
� وأ��C ز�/O'4 42 ا�	را0�ت ا�&"/

وإ�! ا��G  ه�ى ا��!� �أ��V/�� أ�� 42 ���ل إ��رة ا��:��C Z��H� �>('12 bي إ�! ا�	آ:)رة 


	أم أ( ر$�R (      ���ر'4 آ: �� ا�(/
J وآ%�e أ'(	م �����?        �0	JV ا��:�ب و���7 أه7 ا�&" !إ�


� ا�:"�)� �� T"F رg/2 42 ')2/� ا�
�Aدر وا�
�ا<g وأZF ���%آ� ���ة أI��ب ا�
�: �ت ا�&�

J ا?د�/J و��: J ا��            :�
�ت وا�� "� J24 آ"/J ا�:��/ JJ ا�
�آ�� :�
J ا�&��/J وا�X"ا� J :��  ��

 Uh(� ى		 أ�)2 ،�/J ا����ت '&�و) و��:  :�
� ا�%ً�هV  (%ا أد�� ���ت ا��
)ازي آ"� M  ���


H� J	�J "8 J ا�&"��
)J/)2 ا�	ا���.  

           ` [ ه%ا ا� �A� 44 �	 ا�&)ن ��6	�)ا � ��%و�&	 آ7 ه%ا أ'(	م ����7 ا���� إ�! آ7 ا�

 !:R أو �ً�/>(' أو J�/AV ى	7 و��7 �� أ��0 ��أي أو أ0)

/ً� �i )�ً� ا�
��Y ���� وا�"� Oً
�

�� �4 ������ح وا�:)�V��"� T/2 أو �(" � أو 6	م �4 �&�و2ً� و�) ���i آ"
J وإ�! آ7     أ��! �"4ّ ود

1ل ا�  ً� وأ0A��F ��ً� ا��&/
> ��"2 ،�%4 ه:N�� 42 �
�4V ا0W�� �4 و�� �ًV(� ن�� آ�



 	
 0���V أن ������ و�&�ه� و ������ F/� <�اء ا�
���/� و��&"�4 وإ��ه� �� ا���آ��� وا��


/�� رب ا�&��.     

�'&ا                                                                           �(�                                                                               

  احملتويات

  الصفحة  عاملوضو
    المقدمة   

  ١٦ -١  ويظاهرة الحذف و موقعها في الدرس اللغ: التمهيد
  ١  ظاهرة الحذف في اللغة واالصطالح: أوالً
  ٣  ظاهرة الحذف بين النحويين والبالغيين: ثانياً
  ١١  نظرية العامل وأثرها في ظاهرة الحذف: ثالثاً

  ٥٨ – ١٧  األسس النظرية لحذف الفعل : الفصل األول
  ١٧  توطئة

  ١٧  قرائن حذف الفعل: أوالً
  ١٩  القرائن اللفظية -١
  ٢٥  القرائن الحالية -٢
  ٢٦  القرائن الصناعية -٣  
  ٢٩  أسباب حذف الفعل: ثانياً

  ٢٩  كثرة االستعمال -١
  ٣٠  الحذف لإليجاز واالختصار -٢
  ٣٣ االحتراز عن العبث -٣
  ٣٥  أنواع حذف الفعل: ثالثاً

  ٣٦  حذف الفعل جوازاً -١
  ٣٨  حذف الفعل وجوباً -٢
  ٤١  ضوابط تقدير الفعل: رابعاً
  ٤٢  مكان تقدير الفعل -١
  ٤٥  صيغة الفعل المقدر -٢

  ٤٩  داللة ذكر الفعل وحذفه في التعبير: خامساً
  ٤٩  داللة الفعل في التعبير -١
  ٥٢  دالالت حذف الفعل -٢

  ٥٢  داللة السرعة -أ



  ٥٤  داللة التفخيم والتعظيم -ب
  ٥٦  داللة الثبوت والدوام -جـ

  ٥٧  داللة اإلطالق -د
  ١٠٨-  ٥٩  داللة حذف الفعل في األساليب الواردة في القرآن الكريم: الثانيالفصل 

  ٥٩  أسلوب الشرط -١
  ٦٠  حذف جملة فعل الشرط -أ

  ٦٥  حذف جواب الشرط -ب
  ٧٣  أسلوب القسم -٢

  ٧٤  حذف جملة فعل القسم -أ
  ٧٦  حذف جواب القسم -ب

  ٧٩  أسلوب االستفهام -٣
  ٨٤  أسلوب االختصاص -٤
  ٩٠  )بالنصب على المدح أو الذم(ب القطع أسلو -٥
  ٩٥  أسلوب التحذير -٦
  ١٠٠  أسلوب اإلغراء -٧
  ١٠٥  أسلوب النداء -٨

  ١٥٠- ١٠٩  داللة حذف الفعل في التراكيب الواردة في القرآن الكريم: الفصل الثالث
  ١٠٩  حذف الفعل العامل في المفعول المطلق -١
  ١٢١  حذف الفعل العامل في الحال -٢
  ١٢٦  حذف الفعل في سياق العطف -٣

  ١٢٧  حذف المعطوف عليه  -أ
  ١٣٠  حذف المعطوف -ب

  ١٣٢  حذف فعل القول  -٤
  ١٤٢  حذف الفعل في باب االشتغال -٥

  ١٥١  الخاتمة 
  ١٥٨  المصادر والمراجع

    ملخص الرسالة باللغة االنكليزية
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&  ا����

ا�&��
/� وا�OAة وا��Oم �"! F �/F"(� وUI)ة ر0"� ا�� /b ا�
UiA! ا��
	 � رب 


	 و�"! ��k ا�i/ /� ا��iه��� ا��	اة ا�
&A)�/� ا�%�� أذهb ا� ���� ا��<j و��8ه� ��

  .'�i/�ًا

  ...و�&	

m2ّن ا�"JX ا�&��/J ��% أن ��2�C ا� واF:�ره� �:�)ن �JX ا�(�kن ا����� ، ��� G/NR�lU إذ 


�� ��lU آ:��� ا����� 2/�� '&�	 ا� ُ,�O�
	�َ �"�َ �UMِ@
' 
�ْ�V>� �
��ْWXَM �=�	Mَ �UMِ@�  G&0و JX� �� ��
Nأ� �
2

 J/��&ا� JX"��2 %ف�ا�:& /� و���� ا� T�آOم ا� �ّ� و<7ّ إذ ا�:�زت ���)�2ة ا�"J�(X و'�)ع �8ا

Oم 2/� أوg6 وأ�"q و�pدي �� ا�
&�JX� 4V إ���ز وأ�6ب ���o� T��8ز ه) ا��%ف و6	 ��)ن ا��

 �0M%ف ا�%ف آ�ر ا�(I �� 	�	&ا� J/��&ا� JX"ا� G�
W' 	6و J��8D��8ب واDد�� اp� M ��

وا�U&7 وا���ف وا��
"J وr/�ه� وآ7 ه%� ا�A)ر ورد ���� 42 ا�(�kن �� ه) �&�� ، وإن �� 

��	  ا�
:)اF 42  gs	�J آ:��� ا�&��� ، ��/�C 7ف ا��0Dم ��%ا ا� وفّقتأن  منّه7W2 ا� �"4, و

 42 J rرا Gوآ� e(/(� 2/�� ا� �4 ذ��إ�! ' G/&0 e�%� 4Vل درا4:0 ه�<�ً� ��اود�
2(	 آ�ن إآ

 ��("&� �Fو�&/��� ا��ا J/��&ا� JX"ا� g �� (�2 ���&ع ر4:��0 42 آ:�ب ا� ا�(s(� أن ��)ن

 jUا�� J&>4 و��اA):` وا��ا�  	و�& ، JU":H
�s(� J)��ت و6	�:�� إ�! ���J ا�O� GR�:6ا

 g6أن و �V�� 0 7 آ�����W2و ��/�/' ��O� �� ��2ن ، J/��&ا� JX"را�0ت ا�&"/� 42 ��6 ا�	ا�

) ا?�� ا�	4�M ��%ف ا�U&7 42 ا�(�kن(اF:/�ر ا�"��J �� �/� ه%� ا�
)s)��ت �"! �)s)ع 


)�J �� �/�)ن �)J"R�� 42 4:��0�� �ً�(s ا�
�<�:/� وا�%ي ا6:�� !"� G&"8أن أ 	&� �:R�

 J��0%ف و���� ر�ه�ة ا��h G7 ا�:4 '��و��42 آ"/J ) ا?�� ا�	4�M ��%ف ا�0M 42 ا�(�kن(ا���0

 t��� �/r !"� 4:��0ا�:�)�� �1ن ر �� 	�M وه�� ، �'��U� 4� GRا�:4 أو J2(ا�� J&��> دابuا

�ً2O:Fا v":H' 4:iF4 و���

� 42 ه%� ا��J��0 ا�:4 �6
��  ه%� ا��J��0 و��:)اه� 2� �ً��'

2
OًY ا�7AU ا?ول ��
7 ��)ان  J�/&� J�M7 ا�0 د
��  7A2 7آ OًA2 ��� J&أر� !"� `R� ا�

ا�:�Y/� وا�4V�Y ا�:&
/� واO8Mق وا���Y` ا�:�w/W وه�%ا �(/J ا�AU)ل ، و�)s)ع ا��%ف 




4 وا�:�(/T 42 �/�ن آY/� �� ���ل bAF و6	 '��و�� �"
�ء آ�ام آ�ن ��� 7W2 ا�� T ا�"&

 �2
� ا�6Dار ���7WU أن أذآ� �&w ه% ، �:/
�(� و ا�)6)ف �"! أه�)R �� 	�	&ت ا�� �<)اV � وإ

�	 آ��� �&� ، J)��ا�� J0را	42 ا� ��	%ف وا�:(�ا� OًY� 4وه J/&7 ا�����
� ا���0/0Mرا�0ت و	ا�

 J�0 اد	X� J&��> دابuا J/"42 آ G�6(V ، �١٩٦٨")ان  ، J/��&ا� b/��0?%ف 42 ا�وا� ،

 J�0 ا?زه� J&��> 42 G�6(V ة	ا� ر2/ 	اه/� � ��Dرس  ١٩٧١	%ف 42 ا��ه�ة ا��hو ،

 J/"42 آ G�6(V ، !0(� مOR? ، نk�)%ف 42 ا��دة ، وأ0")ب ا�(
R ن�
ا�"X)ي ، ��iه� 0"/

 J�0 J��A�:�

ً� ���)د ا����(/� وr/�ه� ، و6	 <�ء ه%ا ا� �`  ١٩٩٧اuداب <��&J ا�
:�

 �V? �/"� J '�:
و�:bV�> 42 �ًAAH واR	 �� <)اbV ا��%ف أM وه) R%ف ا�U&7 وا�	MMت ا�


� �hه�ة ا��%ف �&��J ، و?�V رآ� ��� 42 s ُدرس �
Vأ�"� وإ �
/2 J"):�� J0رس درا	�ُ ��

 !�&

� �:b"i ا� �` ���� ، ���ء ا��
"J ا�&��/J و�M �2%R	 �� أن ��(T دMMت ��
�Y' Jي ا��

 �/2 7&Uف ا�%R gsا(� !"� ف(6("� نk�)"� J/V1:و� J)/6اءة د�)� أت	ا�:)آ7 �"! ا� � 	و�&

 t��

)s)ع ووG&s ����ً� ���ً� �0ر �"/� ا� �` ه) ا�"� J/

g ا�
�دة ا�&"�� G��Cو

/2 g)� )ي ا�%ي�ع ا��(s(
� R%ف ا�U&7 ا�)4UI ا�:�"/"4 إذ 6
�i�m� Gء ��2ة �)<�ة �� ا�

 J2�&
� ��:""R �� ��� أوردت �&w ا?�J"Y ا�(�J/Vk ا�
�:J�/ � J Hً  2/�� ���ن R%ف ا�U&7 و'(	��


� <�ء 42 � JV�&:0M�� ��s�rو J�uا !�&
� �:6O%ف و��ه%ا ا� !"� b'�:
ا?�� ا�	4�M ا�

ا�
�p	 ����Z ا�(�4Vk  آ:b ا�:�U/� إذ وازk �/� GVراء ا�&"
�ء 2/�� ودw&� G&2 اuراء ���	�/7

أو ���
&�! ا�
���� �g 0/�ق اJ�u ، و6	 �Rو�G �� أ��� '��b ا�:��ار 42 ا��uت ا�:4 �
�� أن 

 J�O�'�د 42 أآgs(� �� �Y �� �)اgs ا� �` ، و�%�e اJ&/ 8 GW:6 ا� �` أن ��)ن 42 


J ، و6	 ا�A:6 ا�:
�/	 �"! �/�ن ��U)م '�F �� )&'و 	/�
�hه�ة ا��%ف 42 ا�"A2 JX)ل �� (�� '

� ا��Nه�ة وأ�� J��NV ا�&��7 2/�� %�� �//rO )�/� وا��ى '��ول آ7 �� ا��	ح و�OiIMوا.  

و6	 OF �� �/2 G"I('ل ) ا?j0 ا��J��N ��%ف ا�U&7(2(	 ��)ن �ـ : أ�� ا�7AU ا?ول 

�U&7 وه4 ا?j0 ا�&��J ا�:4 وs&�� ا�&"
�ء �"�%ف ���J إ�! �/�ن ا?j0 ا�JI�H ��%ف ا

 �2%R !"� J '�:
  . �6ا�� R%ف ا�U&7 وأ0 �ب R%�2 وأV)ا�� وs)ا�� '(	��� وا�	MMت ا�

 4V�Y7 ا�AU)ن �ـ : أ�� ا��� 	ا�)اردة 42 (2( b/��0?7 42 ا&U%ف ا��4 ��M	ا� ��ا?

و6	 '��و�G 2/� ا�	MMت ا�
:�' R !"� J%ف ا�U&7 42 ا?b/��0 ا�)اردة 42 ا�(�kن ) ا�(�kن

01")ب ا���ط وا�(�� وا��U:0Mم وا�A:FMص وأ0")ب ا�(gi وأ0")ب ا�:�%�� وا�rDاء آ

  .وا��	اء 

 `��Y7 ا�AU)ن �ـ : أ�� ا��� 	ا�)اردة 42 (2( b/7 42 ا�:�اآ&U%ف ا��4 ��M	ا� ��ا?

و6	 '��و�G 2/� ا�	MMت ا�
:�' R !"� J%ف ا�U&7 42 ا�:�اآ/b ا���)�J ا�)اردة 42 ) ا�(�kن



�kن آ�%ف ا�U&7 ا�&��7 42 ا�
U&)ل ا�
T"i و42 ا���ل وR%ف ا�U&7 42 0/�ق ا�&vi و42 ا�(

  .��ب ا�X:CMل و R%ف 2&7 ا�()ل 

 J��0ا�� �
J �1ه� ا��:��t ا�:7I(' 4 إ�/�� ا� �` ، و6	 G2��' ه%'�Hءت ا��> ��

42 آiF 7)ة �� وR�I :�� �1ن آ�ن �A	ره� ا?ول آ:�ب ا� ا�&��� و�� �&	� 2(	 أ�2د ا� �` 

ا�&	�	 �� ا�
�Aدر و ا�
�ا<g ا�:4 ا0:(! ���� ��د'� ا�&"
/J وه4 �)ز�J �/� آ:b ا�"JX وا���) 

 ��
وا� JrO وا�:�U/� وآ:4V�&� b ا�(�kن وإ��ا�� ، OًW2 �� ا�	را�0ت ا��	�JY ، و6	 آ�ن أه

 b/ "4 ا��Xو� �/&� ��M 7AU
�M� ه��م وا� �ه�ن وأآ�Yه� ا0:&
�Mً آ:�ب 0/ )�� و�Cح ا�

42 �")م ا�(�kن �"�رآ�4 واD'(�ن �"�/)48 وا�W�Dح 42 �")م ا� b/iH"� JrO ا�(�و��4 ، 

 4�? �
Rء �� �� �� ا��Oس وإ���ن �"�k�)ن وإ��ا�� �"�<�ج وإ��اب ا�k�)4 ا�V�&� وآ:�ب

/�
� ?�R 4/�ن ا� (�ء ا�&� �ي و'�U/� ا����ف �"����Hي و��U'/[ ا�b/X �"�ازي وا� �� ا�


	 <)اد �J/�X و�&�4V ا���) �7s�U ا�����ا�4 وr/�ه� �
� vCا��� �/�U:4 ، وا���	V?ا.  

 T/6:�ج إ�! ��2 د�ن ا�%ي �k�)��� `� ت ا�:4 وا<�:�4 ه4 ار' �ط ه%ا ا���(&Aو�� ا�

X4 و���أ10ل ا� أن ���� e�%و� �/�U:1 ا�:1و�7 أو ا�iF 42 ا�)6)ع J X� �� �ً2(F �I(A�� �U

 M4 إ� �I�� O2 1تiFأن �0)ت أو أ ��UX:0ت آ:��� ا�� /� وا��k w&� ��2 42 GiiC 4 أن�

  .ه) 2
�� ا�:)T/2 وا�
�UXة 

وآ
� �	�)4V ا�)ا<b إ�! '(	�� ا���� إ�! أ0:�ذي ا�
��ف ا�	آ:)ر ���ف ��	ي 

�راء� ا�(/
J ا�
)0)ي �"! <7 و6:� ا�%ي �� � 7H �� �"4ّ و�"! '()�
� ��7 �� ز��iF �� Gي �

و�:��&:� ا���دة ا�:4 آ�ن ��� ا?�� ا?آ � 42 إ�Fاج ه%ا ا� �` وإآ
��� �"! ا�)<� ا�
i")ب 

 j/���2ا� ا� ��F 4/� <�اء ا�
���/� وآ%�M e أ�V! أن أ')<� ������ U"0ً� إ�! ا���دة ر


�4ء ��W)ر وأ��Wء ���J ا�
��J�6 �( )��� �6اءة ه%� ا��J��0 و'()�
�� و�:��
�� ���ء ا�

 JYR� ا� 	/U:0 ��V42 أ eCM 4:و ا� J/
ا�
��J�6 ا�:4 0:�دان �
� �	��� �� kراء و')</��ت �"

و'4�X ا� �` و'7A �� إ�! ��Aف ا� �)ث ا?آ�د�
/J ا��	��ة ��Mه:
�م و'�&"� أهOً �"( )ل ، 

  . �! اO�:0ء ا��(��T ���2ه� ا� ���NU وو2(�� �
��s'� و<&"�� V �ا0ً� ��:	ي �� J "8 ا�&"� إ

 �2
� ه% �s�r T/)�'ع و(s(

7 ا�C �� 42 G)2و 	م أر<) أن أآ)ن 6�:Hو42 ا�

ا�	راJ0 إM ���و�J �:)ا6O� J&s:�اب �� ��2 ا��Z ا�(�4Vk و����� '7N ��<�ة �� ا�)I)ل 


ً� إ�! �)م ا�(/��J ، وأ10ل ا� ا�&"4 ا�(	�
� ��&7 ا���Dز �6� �
:� وإ���زN� !إ� T2(� أن ��


	 ا� Rا�&"� وأ J�	H� ��'%'�0أ T2وأن �) J�?ن و'�اث اkا�(� JX� !إ� J�	F ديp� �"� b��8 7آ

 �U"F �� Mو ��	1'/� ا� �78 �� �/� �� M 42 آ:��� ا�&��� ا�%ي `� � �
� �"! أن <&"�� ���Cوأ



�
/	 ، وأ 0 ��10���V أن ��ز��6 '&"
� و'&"/
� و'	��R �/�R �� 7���'  �� �V�A � وأن ��/�U'و

 �/
  .و�:( � �� ��� 7���Y 2/� إV �V&� ا�
)�! وV&� ا��A/� و�Fk د�)�V أن ا��
	 � رب ا�&��
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  �0ه�ة ا��.ف و�- �� ,� ا��رس ا����ي :ا�(����

   �0ه�ة ا��.ف ,� ا���& وا5672ح -او2ً

�J إّن �&�! ا��%ف 42 ا�"JX �	وO�، ا�
&�! ) ا�(vi، وا�(gi، وا0D(�ط: )معانٍر (Rل 

	
R7 �� أ/"H"� �/&ورد 42 �&�� ا� 	) ه١٧٥(ا?ول 6�6َََََََََََُُ"%ف ه) إذ �6ل إن ا�َviْ  �� ا��,4ء


"/vi6 J �8ف ا��4ء وا�(vi ه) أ4C %Fء ��  )١("فا�iـ,�ََ� !"� T"8%ف ه�� ُأ���2

  . )٢(4Cء

!�&

��ة ا�"�M JX� در�	 �V	 ا�4V�Y وا�> 42 �وG2%R رأv/���� �0 "إذ �()ل ) ه٣٢١(

Rَ J&i6 ��� G&i)2 �� �:��s 2ً� اذا% ... b/�� w&� G&i6 2ً� اذا%R �2%Rس أ�Uا� G2%Rو

� V٣("ذ(  	�O2 !�&

"/gi6 J ا��4ء ، وا�(vi وا�(gi �:(�ر��ن 42 ا�� !"� T"8%ف ه�� ُأ���2

&i)' �Ui)' �� 76َا�َ("� 2ـ �� أن ��)ن آ viْ&ُiْrَو b�&ا� e�َ/iَ)' 4ءC �7وآ �ُUُ6َ 	)2 �iَ�ُ:َ&ْ")٤( 

 .  

 !�&
إ0(��8 : ا��4ء %ُفRَ"إذ �()ل ) ه٣٩٣(��2	� 42 ا�A��ح �"�)ه�ي  ا���Y`أ�� ا�

وآ%�e 42 ا�(��)س ا�
�/� �"U/�وز��kدي  )٥("�J أي أF%'��(�ل C �� G2%R&�ي و�� ذbV ا�	ّا

� iُ�َ(أ0ْ هذفُحيR�ُ2َ%َ ََ" إذ �()ل) ه٨١٧(�&C �و� :�%F0(�ط طلقفُأ )٦("أDا lU� %ف�ا� !"�  ،

0m2(�ط  )٧("وا��iء أ7I واR	 �	ل �"! ا�)6)ع0(� ا��/� وا�(�ف  " أي وg6 ا��4ءو0(� 


&�//� ا����(/� ، ا��4ء إ�(������ J6O� !�&

/gi)"� J وا�(vi و��%ا ا�:R J�/:V ���2()ط ،  ،

، و�%��V e	 أن ا��%ف 42 ا�"JX �	ور R)ل ه%� ا�
&�4V و Ui6:� 0)ف ��(�أi6&:�  4���2ء إذا

 J�OY0(�ط(ا�Dوا ، gi)وا� ، vi)ا� ( T"i�ُ 4ءC %ف وإن أي�ا� J
ا�:4 ه4 ا�
&�! ا�"X)ي ��"

ًًًًًOY
2 ، 4V�&

�Mت ا�&��/�M J	 �� أن ��/� إ�! ه%� ا�&:0M%ف 42 ا�ا� J
�� <�ء 42  �"/� آ"

 JX"ا� b�%�'"�َا��,4�ُُْ %ُفا� bٍV�> ��   ....وا�&�ب '()ل :Rَ%َ2َإذا َر �A&��� ��َ����2 أF%ت  )٨("�ُ

�ًAHC G/%ف �&�! ا���4 أي إذا ر��ا� J
?eV  ��4ء )2	 R%2:� �� ، و0
4 ا���R 4%2ً� آ"

�ً�/C 4��' ��	�� ًً��/&� ��� ءًا�> gi):2 �R��' أو �i)�' 	6 رة���أو � �A&�  ، ���C �� أو

                                                 

	 ا�&/�) ١(R7 �� أ/"Hف(، ، ا�%R(  ،ظ  ٣/٢٠١ ،: JX"ا� b�%�' ٣/٤٧٦ ي ،، ا?زه�  
  ٨٦٢،  ، ا�� �2رس j ا�"JX/�&�� �(��:  ظ )٢(
)٣( JX"ة ا���
   ١/١٦١،  ا�����Hي ، �0س ا� JrOأ :، ظ  ٢/١٢٨،  ، ا�� در�	 <
)٤( JX"ا� b�%�'  ،٧/٣٦   
   ٤/٣٨،  ، ا��)ه�ي ا�A��ح )٥(
)٦( �/�
   ٩/٤٠،  )R%ف)،  ���ن ا�&�ب، ا�� ��(Nر: ، ظ  ٧٤٨،  ��kدي، ا�U/�وز ا�(��)س ا�
)٧( ��&� �)��JX"ا� j/  ،٤٦٣   
)٨( JX"ا� b�%�'  ،٤٧٧،  ٣/٤٧٦   




� T"i�ُ �"/� آ"
J ا��%ف �� ا0:&
�Mت ا�&�ب 6)��� � e�%"وآ�َفا�َ% :sَ ا���)د ��َXَْ�ٌب �� ا�

<�د �/k ��� jذان "وb 0 إO8ق آ"
J ا��%ف �"! ه%ا ا���X ه) أ��V  )٩("ةحذَفا��X�Aر واR	ه� 

أذ�Vب ��� آJ�(i)� ��V1 ُأT"8 2^ن ه%� ا�k M ��Xذان وM  )١٠("��ب ��� �� ا�/
�وM أذ�Vب ُ�

�"/�� آ"
J ا��%ف ، و�%�t:�:�V e أن ا�
&�! ا�"X)ي ��"
J ا��%ف ه) أن '4C �� �ً�/C %F1ء أ�� 

�� �Ui6 T��8 أو i6&� أو إ0(��8 وآ4C 7ء T"i�ُ �"/� آ"
J ا��%ف �M	 �� أن ��)ن �� 

��  4ROiIM �"�%ف ، J6O��ً6OiV�2 ��%ا ا�
&�! ا�"X)ي ، وه%ا ا��Oم ��T i �"! ا�:&��v ا

�J �&�ٍن O�وه4 وإن آ�GV '	ور 42 ) ا�(vi ، ا�(gi ، ا0D(�ط(ا�
&�! ا�"X)ي ا�%ي �	ور R)ل 

e"2 واR	 ، إM إن �&�! ا0D(�ط ه) ا�%ي '� ��� I)غ ا�
&�! ا4ROiIM �"�%ف ، ��2�%ف 

إ0(�ط v/UF b 0 "%ف b�R اOiIح آT"i� �"� 7 �"! إ0(�ط �Fص، 4U2 �"� ا�َ&�وض ا��

�ُ 7Y� %ف�4 2/�(7 إ�! 2&)�� و���U� !) /� �"/�ِ�Uَ�َ �� �ْ)�� ( !) /� ��(&2 ��)(&2 ( !7 إ�)�/2

إ0(�ط �Rف أو أآ�Y أو �RآJ �� "و42 �"� ا��Aف ا��%ف ه)  )١١("7ْ و��
! ��%و�2ُ&2َ

J
�"� ا��Aف ��2�%ف ��	 أه7 ا��Aف �(:�A �"! إ�)0ط �RآJ أو �Rف ?ن �	ار  ١٢(("آ"

  . ��/J ا��"
�R Jو��2 و�Rآ�'�� 

��OiIح ا����ة وأه7 ا�
&�4V وا� /�ن أ�V إ0(�ط �RآJ أو آ"
J أآ�Y أو "وأ�� ا��%ف �2) 

، وه%ا  )١٤("و�&�ً! إ0(�ط ا��4ء �NUً�"أو ه)  )١٣("وه%ا ا�
&�! أ�� �� �&�! ا�2�A//�... أ76 

أ�V 6	 و8�C gsً� �"�%ف ) ه٣٨٤(���4V ا�:&��v �	ون 6/	 أو �Cط و��� �V	 v��&' 42 ا�

وه%ا  )١٥("إ0(�ط آ"
O� J<:�اء ���� �	r J�M/�ه� 42 ا���ل أو 2�)ى ا��Oم"��2�%ف ��	� ه) 

�ًWأ� �	�V ��  4ا��رآ� 	ه٧٩٤(�� ( /7"2ـ�	م أو آّ"� �Oط <�ء ا���)%ف إ0�%ف  )١٦("ا����2

J���6 د(>(� �إذ ه) . أو �M: �رات JI�F ���:& /� ه) '�ك <�ء �� أ<�اء ا��Oم �&	م ذآ�

'�ك ا�"��A� lU[ ا�
&�! � `/R��W 42 ا�&
"/J ا�"J�(X ا�M:/�د�J ا�	ال و�b/X ا�
	�)ل 42 "

 J/رة ا�%ه�(A4 ا��	ول أن '�:��%ف '�42 ا� eVm2 ل(�	
g� b/X� �/R ا��%ف ا�	ال وا�

                                                 
  ٣/٢٠٢،  ا�&/� )٩(
4 ��
g ا� ���� )١٠(���iا� ��	ا� �H2 ،  ،٥/٢٢  
  ٧٤،  ، ا���<�4V ا�:&���Uت )١١(
)١٢ (ROiIنآ��ف ا(�Uي ، ا�:�� �ت ا�(V ،٥٧-٢/٥٦  

١٣) (Tر ا����	A
  ٢/٥٧، ا�
  ١٤٦،  ، أ�) ا� (�ء ا���/�4 ا��"/�ت) ١٤(

١٥) ( 42 Gن إ���زا���k�)ن( ا�k�)7 42 إ���ز ا���Oث ر�0 �
s (، 4V٧٠، ا���� 
  ٣/٧٢،  ، ا��رآ�4 ا� �ه�ن 42 �")م ا�(�kن) (١٦



ا0M:	��ء �2ن ا�"CO:� lU!  �� دون أن ��)ن ه���� lU� e��Uك أو �&/�e �"! ه%ا) ا�
	�)ل(

!�&
  .  )١٧("42 ا�

��2�%ف �hه�ة '	7F 42 ��:)��ت ا�"JX ا�
I JU":H)'/ً� و2�I/ً� وV�)�ً� ، و�&�/�� 42 ه%ا 

 �ً)RM eذ� ]W:/0 �
� 42 ا�	J�M آ��  .ا� �` ا��%ف ا�%ي �	7F 42 ا�:�آ/b ا���)ي � /�ن أ

  

� �0ه�ة ا��.ف !�� ا������� وا�)��$5 -��8�9  

�ًR(sو �Yو����� أآ ، J/V��VDت ا�X"ا� g/
> ��� vA:' ه�ة�h %ف�ا� �ً'� �JX� 42  و

�� ذ�e 42 وs)ح ا�
&�!، 2(	  )١٨(ا�&�ب ، إذ �
/7 إ�/�� ا�&��4 رJ rً  42 ا���Dزp�ُ M أن !"�

)g/6 أن <&� �� �U���F �� !/	 آ�ن �()ل �ُ�:��� إن اi:0&:� أن ��)ن آ���O آ"� �7Y ا�:" ذُكر

V)ع �� ا�:M v��C v/�1 ���د �"�� إM �0�2ن ا� JrO و�� �sب 2/�� "��2�%ف  )١٩("2�2&")ا

:ِ���� ("&� eـّ!، وذ�"&
  .  )٢٠("ِ����(	ح ا�

 �
و?ن ا�(�kن �Vل و2/� '�	ٍ  �"&�ب ، �O2	 �� أن 2/� أ�"! در<�ت ا���Dز ، أ�"! �

Mً(ا�&��4 �%ه ] A/2 ، ه�	�� �&
�ة g/i:�� M أن �&/b �"! ا�(�kن إ���ز� أو أ��م ه%� ا�

�:(A/� ا��Oم وإ�8اح W2)��  �� ��دة ا�&�ب ا���Dز وا�A:FMر وا��%ف 8" ً�"إ��8:� ، 2ـmن, 

� ، وُ��/Yء �("/"� �� آ��X:0MواJًR�A2 eون ذ�	ن ِ� &ّk�)و42 ا� ، JrO%وف ، و��ا� �ْ� ه%

�/Yم �� ا��Oء ���("/7 �� ا����X:0Mُُ وا�ا� �� G��V ة�/Yآ gs42 أ�"! ���ز�� ، و�) �)ا ��ْ


� 42 ا�(�kن �� ا��%وف ا�J ��X ، وا�A:FMرات ا�&�/ J آ:��ً�� �V٢١("���ن وا< ً� أ�2د(  .  

و6	 آ�ن �&"
�ء ا�&��/J دور آ /� 42 رI �0)رة واs�J �� ا��%ف ، وeC M 42 أن 

	را0:� 2:� �)ا ?V)ا�� وأد�:� و�Cو�8 و2ـAََ")ا ا�()ل أول �� 8ََ�َق ��َ�ُ� ه� ا����ة ا�%�� ُ��)ا �

42 أول آ:�ب V�)ي و7I إ�/�� ، إذ وgs ا��%ف '�G ��ب ) ه١٨٠(2/� 2(	 أ�Cر إ�/� 0/ )�� 

 ��
�%2)ن ا��"� وإْن آ�ن أI"ـُ� 42 ��ب �� ��)ن 42 ا�"lU �� ا?��اض أ�"� أVـّ�� �
� َ�"أ0

eذ� �/r مOأ )٢٢("ا�� !"� eل ذ�	7 ورود و�I?م واOض 42 ا���&� �ًs%ف ��ر�ا� �	&� �V

� ��Zُ  )٢٣("ا��%ف OFف ا?7I "ا��Oم �R �/X%ف 2ـmن, ُ�V	>42 آ:�ب 0/ )�� و �V�NV وإذا ،

 JrO 42 2� ا� 	&� �
42 �)اgs آY/�ة �"! �sورة ا��%ف ?0 �ب أدF"�� ا� rO/)ن 2/

                                                 
 ١٧، ) J��0 ��<�:/�ر(  ، ��
	 <&�U ا�&�ر4sا�����  �0M 42 ا�(�kنا?�� ا�	4�M ��%ف ا) (١٧

)دة �hه�ة ا��%ف 42 ا�	رس ا�"X)ي:  ظ) (١٨R ن�
 ٩، ، �8ه� 0"/
١٩)( JR�AU4 �0 ا�>�UH٢٤٤،  ، ا�� ��0ن ا�  

�/� ا����g ا�� /�) ٢٠(M١٢٢،  ، ا�� ا   
٢١) (!W'�
   ٢/٣٠٩،  أ���4 ا�

   ١/٢٤،  ، 0/ )�� ا��:�ب )٢٢(
   ٣/٧٣،  ا� �ه�ن 42 �")م ا�(�kن )٢٣(



&�ب 6	 <�ت ��د'�� �"! ا��%ف، وR ,%'� 42 أآ�Y ا� ,آ��:v/UH وا���Dز وا�A:FMر و�/,�  أن

�ً "8 gs(� �� �ً)"i� ن(�� M %ف�و��� ه%ا ا� ، JUH"�  b8�H

� ��:�ط أن ��)ن ا�Vوإ ،

�ً

	 ا�
:�"� �"! �	��J ا����g 42 ��2 ا�
�%وف 2/()ل  ���:&/2 ، ��"�ُ
sأ �
,Vوا �� آ�ن �َ(إ g

و6	  eَ/"� M: �&"� �� �&�!، ��2ى �
���J ا�
7Y ، آ
� '()ل ، و?ن ا�
8�HـbَاN �ً2�UH:0ـَ��ًاُ�

��	�� ��10 ) ه١٧٥(وه%ا �� ذآ�� ا�7/"H  )٢٤("�"/e �� '&�4 ، أVـّ� M �1َس bُا�
8َ�H َفَ�َ�

 J/Vk�)ت ا���uا w&� 42 ا���ط J�(>ف أ%R �� ��( /0"ل�)7 ه%ا : 2Y� 42 ':�ك 	إن ا�&�ب 6

 � Hا��)ابََ[ا�[ ���O42 آ �ِHَ
، 4U2 ا��%ف �M	 ��  )٢٥("gs ه%ا ا��Oُم?ي, 4Cء ُو  ِ�&"ـْ� ا�

�� "�	ى ا����g ، وأiU/0 �V� إ�/� �	J�M ا��Oم �"/� ��2�%ف  أن ��)ن ا�
�%وف �&")�ً�

ا?b/��0 ا�:4 '	ل �"! � (��J ا�"JX 42 ��ا��'�� �%آ�ء ا�
b8�H و6	ر'� �"! ��2 ا?0")ب 

و6	 �/� 0/ )�� أن  )٢٦("/� �� '0m� �/X(�ط <�ء أو أآ�Y �� أ<�ا��ا�����i� �� g� 4أ �"

ا���ج� ، و  َم(َ	�"/�؟ 2/()ل َ� /َ�! 0َِ:وذ�6 e)�e َ�"ا��%ف 6	 ��)ن ��&J ا��Oم وا�A:FMر 

  ِ ِ ، وً���ـ,� �"! J&0 ا�UُFَ َ�(ـَْ	ِم  ا���ج�، وVm2�َ�َ �َ/Rـ,
� ه) َز... UُFَ)َق ا���� �Oم )قِ  ا����


�ل إذ �6ل . )٢٧("وا�A:FMر&:0Mة ا�Y�� أو ��)ن"Rُ و�� ����
%ف 42 ا��Oم ���Yة ا0:&

�ُ/Y7  )٢٨("آ/"Hا� 	�� �	�V �� 7 42 6)�� '&��! ) ه١٧٥(وه%ا&Uف ا�%�� ��/�U' 42������ ��	
َ��ً� 


� ه) F/ُ�وادFُ ِ�اVَْ:: آV1َـ,G"6 e"إذ �()ل  )٢٩(��َ�ُ��/7ْ 2 :َ A�2 ، e�� Gَ2�� 	6 e,ـV?  إذا e,ـVأ

�� G"6 ::َVْأ�ٍ�ِ�ا !"� �"
�' e,ًـVأ ، Fَk�َ:َVا e�%"2 ، 42 �bA ، وRَ%2)ا ا��Y�� 7&Uة ا0:&
�ِ��� إ�ـ,�

  . )٣٠("ا��Oم

� ) ه٣٩٢(أ�� ا�� <�4 �
��ب ا�����J "2(	 '�	ث �� ا��%ف ���7 ��:(7 42 ��ب أ0

J/��&&)د )٣١("ا�� 	6 J/
أن ا��%ف ه) إ0(�ط �&w أ<�اء ا��Oم  :أو��
�?����  وb 0 ه%� ا�:�

�()�� ) ه٩١١(، وذ�e ��:)<b ا�:��/g �"! ا��Oم وb"8 ا�
��	 ، وه%ا �� �/�� ا��/)48 

  .  )٣٢("4�ّ ا��%ف J���C ا�&��/g��� �V? ، J �"! ا��Oمو0
! ا�� ِ<"

                                                 
   ١/٢٢٤،  ا��:�ب )٢٤(
)٢٥( Tر ا����	A
   ٣/١٠٣،  ا�
)٢٦( b/Xا� ]/'�U� 42 4�M	` ا��ا�  ]��I J"/"> ،  ،)ر�  ١٤٧،  )J��0 دآ:)را
   ١/٢٢٢،  ا��:�ب )٢٧(
)٢٨( Tر ا����	A
   ٢/١٣٠ ، ا�
  0١٧١)رة ا����ء  )٢٩(
   ١/٢٨٣،  ا��:�ب )٣٠(
)٣١( Z��AH٢/٣٦٠،  ا�� <�4،  ا�   
   ٣/٧٤،  ا� �ه�ن 42 �")م ا�(�kن :، ظ  ١/٢٣٤،  ، ا��/)48 �&:�ك ا�6Mان )٣٢(



�
�/V��
)ن ��Oم M أن أ0")ب ا��%ف أ0")ب رg)� g/2 42 آOم ا�AU��ء ا� :و"�:� ��%


� آ��O ا��%ف آ���<7 ا����ع ا�%ي W:� ن �� ، ���2<7 ا�%ي�/'Dا J��&0)اه� �� ا� g/i:��

� ا�(/�م ��� ، وه%ا �� �/�� ا�� ��/! ا�&")ي �/r g/i:�� M ء�/C1� ه٧٤٩(�()م ( �� ��O42 آ

ا�� 42 b '"(/ � �%�e ه) أن ُ�"(ـ,J����� bُ ا�&��/J و... ا�U:�Mت "أ0")ب ا�U:�Mت إذ �6ل 

�ً���C ام وا��<7 إذا آ�ن	6Dه4 ا Jُد ا������� �Vm2 اِر(

J  َدا�/N&ا�)رط ا� ��و�(: ، َJ &Aا�

�
�� 0)ا�:)� Mو ��/r ده��� M `/R")%��2 ا�&�ب ��  )٣٣�/� ا�� <�4 ا?��6م ا�:4 �� 	و6

�ً�s(� مOأ<�اء ا�� sو g� وا���ح J"Y�?�� ���� ��6 7آ M �V%ف وه) أ�ط أ40�0 �"�C g

6	 G2%R ا�&�ب ا��
"J ، وا�
�Uد ، وا���ف، وا���آJ ، و�/4C jء "R%ف إM �	�/7 إذ �()ل 

�:2�&� 42 b/Xا� �"� v/"�' �� ب�s �/2 آ�ن Mد�/7 �"/� وإ �� Mإ e٣٤("�� ذ�(  M %ف���2

 !�&

� �� 4X أZ)V �& :� Mّ أو F"7 42 ا�Vل ، إ�R 742 آ ���أن � b�� و�%ا ، b/أو ا�:�آ

�:1آ	 ا�
:�"� �� وs)ح ا�
�%وف 42 ذه� ا�
:"(4 و إ���ن 'H/"� و�&�2:� ��2�%ف <��� 42 آ7 

  .�� �	ل ا�	�/7 �"/� 

� ا��Nه�ة ، 2(	 ذآ�  2(	 آ�ن �� أآ�Y ا����ة اه:
��ً�) ه٧٦١(أ�� ا�� ه��م ا?�AVري %��


��C J/Vوط �"�%ف ه4 �اM ��)ن �� ��%ف آ����ء وM ��%ف : ا�4V�Y ...و<)د د�/7 :ا?ول"

 �� �� Mو � ��V M7 و��Uا� ...`��Y,ًا: ا�	آp� ن(�� ,Mأ gر : ا��ا��A:F�2 إ�! ا%R ديp� ,Mأ

 7&U"� ر�A:Fا �V? ��(
 أM, ��)ن ���Oً: ا�j��H... ا�
O2 �A:H ��%ف ا�0 ا�U&7 دون �&

�ًU/&s  ...ن ِ�): ا���دس(�� ِ ,Mً�أs 4ٍءC ��  ...���Yوا� gأالّ: وا����  J�/�' !�2 إ�%R ديp�

  )٣٥("ا�&��7 �"&
7 وi6&� ��� وM إ�! إ�
�ل ا�&��7 ا�g� v/&W إ���ن إ�
�ل ا�&��7 ا�()ي

 )٣٧(و�/� آ/J/U '(	�� ا�
�%وف �g �/�ن ����V و�(	ار� )٣٦(و6	 7َAَ2َ ا�()ل 42 أد�J ا��%ف

ذ���u�� eت  ا�0M وا�U&7 وا���ف وا��
s(� ، 7�ً�و7A2 ا�()ل أ�R 42 �ًW%ف آ7 �� 

J��&وا?�/�ت ا�� JUا���� J�( د�` ا���R?وا J
  . )٣٨(ا�(�J/Vk ا����

و�%��V e	 أن ا����ة 6	 ا�:U:)ا إ�! �hه�ة ا��%ف ووs&)ا ��� 6)ا�	 � �/J �"! إدراك 


�ل ا�&��4 ، و�/j �"! ���د ا�:(	�� ا�
:&�v إذ �()ل 0/ )��&:0Mا "'ُ e�ّو��
ِW �� 	&� �

                                                 
�/� ا�
7Y ا����� :، ظ  ١٣٢-٢/١٣١،  ، ا�� ��/! ا�&")ي ا��iاز )٣٣(M٢/١٨١،  ، ا�� ا   
)٣٤( Z��AH٢/٣٦٠،  ا�   
)٣٥( b/ "4 ا��X� ٦٧٥-٢/٦٦٨ ، ، ا�� ه��م   
   ٦٧٢-٢/٦٦٨ ، ا�
A	ر ا����T:  ظ )٣٦(
   ٦٨١-٢/٦٧٨،  ا�
A	ر ا����T:  ظ )٣٧(
   ٧٢٤-٢/٦٨٨،  ا�
A	ر ا����T:  ظ )٣٨(




�ت 2/� ا�&�ُبsأ 
و����� 42 ا�)��UV G6  ))٣٩"�� أ��hوا ، و'ـ�Nُـُِ� (gِاsِِ�� ا���وف وا�َ

ا��%ف ا�%ي "�&�)ن ����%ف ا�%ي '(:J���I �/W ا��Dاب ، وه%ا �� �Iح �� ا�� ه��م إذ �6ل 

�	ون � :	أ أو ���&�j ، أو  F �ًا �"�م ا���)ي, ا���N 2/� ه) �� اW:6:� ا�J���A ، وذ�e �1ن ��َ	

�ً8�C �ً2(i&� أو ، j�&��� ون <�اء أو	� Mً(
.... �	ون ���7   �	ون �&i)ف �"/� ، أو �&

 (�V 42 ���(6 وأ���	�ُ����َ� َ��ِ������ �����ْ�� )7�) ٨١ا����	وا� �د : إن ا�:( ...WُU2) ،  )ُل�42 2� ا��


���U ، و آ%ا 6)���"� eذ� �
Vأو �"��7 �� : و إ j�&��� ل أو(&U

:� وR(�رة ا�N&� 7��Uف ا�%��

وه%ا ا�()ل � /�  )٤٠("أو �"H)ف �"/� أو ��� وV�) ذ�J���I !"� ���� 7Ui' �Vm2 ، e ا� /�ن


7 ا����ة � �� j/�  �:��r%ف و�أ�0ار ا� �J&/ 8 ا�	راJ0 ا���)�J �"�%ف ، �2) ��ى أن ا0:���

 JrO 7 أه7 ا�
  . �7 ه) �� �


�ء ا� JrO إ�! درا�h J0ه�ة ا��%ف �� OFل ��ب ا���Dز ا�%ي ���2 و"� 7Fد 	6

 lRه٢٥٥(ا��� ( �V1�"J"/")ظ ا��U�?�� ة�/Y4 ا��V�&
و���
&�! ��UV ���2 ا�&"
�ء  )٤١("<
g ا�

 4Vإذ ���2 ا���� �وآ%ا ا��  )٤٢("'("/7 ا��Oم �� r/� إOFل ���
&�!"�ـ ) ه٣٨٤(ا�%�� ��()

 �/�Mه٦٣٧(ا ( ��()�"sُ (7 ه�(i,"/� ، وا�:ـ� 	أْن ��� �/r �� !�&
 �	ه) دJ�M ا�"lU �"! ا�

eة  )٤٣("ذ��Yوآ lU"ا� J"6 	
و�
� أن ا���Dز �()م �"! ')"/7 ا��Oم ، V (�2)ع �� ا� ��ء �&:

�/:)��i� ن(�� مO7 ا��/")'و ، !�&
أ�� ��%ف �&w أ<�اء ا��Oم أو ��F:/�ر أ��Uظ '�)ن : ا�


r �� 7/�ه�، و�%�e أ<
g أه7 ا� JrO �"! أن ا���Dز دC)د أ�� وأA(
�M:�� �"! ا�
&�! ا�

�/
'("/7 ا?��Uظ و'�Y/� ا�
&�4V آ()�� �� "إ���ز ا��A) وه( ا?ول : �)<� ��م ��(�� �"! �6

��و<7 ���Oم �"! َ�ِ�/J ا"إذ ��)ن �	ون R%ف �2)  )٤٤()"١٧٩ا� (�ة ( �%��َ�ُ�� $�# ��ْ��"��!ِ  ����

��F:/�ر أ��Uظ J"/"6 و��r(I 42 إ�8ر '�آ/ 4  )٤٥("'("/7 ا�"lU و'�Y/� ا�
&�! �� R �/r%ف

 7/AU:ا���ح وا� �� v���I �� 4�X'و ، J6	� د(A)
  . ��/` '& � �� ا�
&�! ا�

                                                 
   ١/٢٦٥،  ا��:�ب )٣٩(
)٤٠( �4�X b/ "٧٢٥-٢/٧٢٤،  ا�   
   ٣/٨٦،   ، ا���lR ا��/)ان )٤١(
)٤٢(  42 Gن إ���زا���k�)ن( ا�k�)7 42 إ���ز ا���Oث ر�0 �
s ( ،٧٠  
)٤٣( ��   ٢/٣٠٧،  ا�
7Y ا���
)٤٤( �/:���Aل ا�&���ي ا�O١٨١،  ، أ�) ه  
)٤٥(  42 Gن إ���زا���k�)ن( ا�k�)7 42 إ���ز ا���Oث ر�0 �
s ( ،٧٠  



إ���ز ا��%ف وه)ا�%ي '��ول �� ��OF ا� rO/)ن �hه�ة ا��%ف �����ح  :ا�4V�Yأ�� ا�(�� 

، 7/AU:وا�  J /:6 �ا� 	(� 	%ف ���ً�) ه٢٧٦(2(�ز ا����D  ان(�&�"ر�A:FM%ف وا�ب ا���")٤٦( 

 ��(6 eو�� ذ� ، J��&Cو J/Vk�6 J"Y�1� J�s(� �� ط�
Vأ J/V�
�
� ذآ� Vان "و���� �� ُ�&��2 وإ

%��َ�� � �&"� ا�
b8�H �� آ()��  0���V 2/�%ف ا��)اب ا�A:Fراًً �"! أّن �� <)ا�ً� /ً�ْ 1��ِ'4 ا��Oم َ�

2(	 �/�  )٤٧()"٣١ا���	( ��ً�	�=��>� �ِ/� �ْ�;ِ:��5�6َ.� �/ِ� �7�*38ُ' �%َ) ُ9	 01�� �ْ�� 2َ����+�ْ� �/ِ� ��31ُ4 �%َ)/� �.َ-��	 ,�+��* �ً(َ)� 'ُ��&


� ��)ن ��A:FOر ، ��2�%ف V%ف إ�أن ا�" ���N� �� ��Nه� '�v/Y ا�:�آ/b ا�&��4 وإ���ز

� �� v/UH:42 آ:��� ا� �ه�ن إذ �6ل  )٤٨("("�وا� bا�� وه �وأ�� ا��%ف ، �2ّن "وه%ا �� ذآ�

�ً
��� b8�H

�اده�  ا�&�ب '�:&
"� ����oز وا�A:FMر واMآ:�Uء �/�/� ا�()ل إذا آ�ن ا��

�/2")٤٩(  4Vأن ا����  ّMإ)ه٣٨٤ ( eز وذ����Dر وا�A:FMد ا��
� j/� ف%�"� �Fk �ً  0 �/�

��/�U' لOF ��  ف <)اب ا���ط 42 0)رة ا����%��� َHِ@ YUZ
J ً�
�ُ[ �6W�
\�ْ Y�َِ@ �*�4W�
� � َTU( 
=7�>U� 
]+�Q
'

�
4��
 ��َ) �I
	�ZُO
' �
C'�S�
آAR 7/6 �V1")ا �"! ا��&/� ا�
)/� ا�%ي ��(�� M ا�:�Z/X "إذ �6ل  )٥٠(�&


� �Iر ا��%ف 7Y� 42 ه%ا أ�"q ?ن . وا�:�	�� Vو�) ذآ� ا��)اب وإ ،b2/� آ7 �%ه bه%' jUا��


�� ا� /�نW' ا�)<� ا�%ي !"� �Aوه)  )٥١("�( b ه%ا ا�� j
أ�� � 4�UV�4V�����2" G ا�:

�� ا?C/�ء ا�:4 ��
V�&� 7/��  أ��م ا����g 2/:)ه� آY/�ًا ��&7 ���ل ا��RDس وا��&)ر �:�&ً�

ا���Dز وا��%ف �� �Cوط ) ه٤٦٦( 4 و�%�e �ّ	 ا�� ��0ن ا��UH<4 ا��" )٥٢("ا�"lU ا�
�%وف

�� �Cوط ا�JR�AU وا� JrO ا���Dز وا�A:FMر وR%ف W2)ل "ا�JR�AU وا� JrO إذ �()ل 

J"/")ظ ا��U�?�� ة�/Y4 ا��V�&
) ه٤٧١(و آ%�e � 	 ا��)ه� ا���<�4V  ٥٣(("ا��Oم R:! �& � �� ا�


(� 2(	 ��)ن ا��%ف 42 �)s&� أ'� ��2�%ف ��	� �� أه� أb/��0 ا�:& /� ا�:�Y' 4ي ا�
&�! وُ'&

. . وان رب R%ف ه) O6دة ا��/	 و��6	ة ا�:�)�	 "�"
&�! وأA2[ �� ا�
�اد �� ا�%آ� إذ �()ل 

2
� �� ا�0 أو 2&7 '�	� 6	 R%ف �� أs(� �� b/I&� وR%ف 42 ا���ل �� 4X أن ��%ف 2/�� . 

                                                 
   ١٦٢،  ن kJ /:6 ��Mو�7 ���7 ا�(�1' )٤٦(
)٤٧( Tر ا����	A
  ١٦٥،  ا�
)٤٨( J/��&42 ا� J�(X"ا� b/ا�:�اآ ��V ١٥٩،  ، ه�دي  
  ١٥٠ ، ، �M� وهb ا� �ه�ن 42 و<)� ا� /�ن )٤٩(
  0٧٣)رة ا����  )٥٠(
)٥١(  42 Gإ���زا��� �)ا�kن( نk�)7 42 إ���ز ا���Oث ر�0 �
s ( ،ن  : ، ظ  ٧٠�
�  ( ،  نkا�(�  إ���ز �/s

�Oث ر�0�7 42 إ���ز ا�(�kن  ( ،4��iH٤٧ ، ا�  
�� ا����ة 42 ا� �` ا� 4rOأ )٥٢( �/�R ا�(�در 	٢٤٤،  ، �   
)٥٣( JR�AU٢٤١،  �0 ا�  



U42 ا�� �
�رsو'�ى إ � )٥٤("j أو�! وjVk �� ا��Ti ��إM وأ�' GV	 R%�2 ه��ك أ�R� �� ذآ�

� ����:� ورI	 �w& أV)ا�� 42 ا?�J"Y ا?د�/J ا�:4 '��و��� ���:�"/7 ، �2) �� �1ت Mأو e�%و�

 �'��2 J�I �ه� /� ��))R 4:4 ا�V�&

� ')�U' 42 g0/� ا0:&
�M'� وا�Vف ، وإ%�"� 	�	> �/�):�


G �� ا�2Dدة أز"42 أن Aا�%آ� وا� �� ]A2�2دة'�ك ا�%آ� أo� 	�")ر  )٥٥(I 0�2:&�ض

'َ J��&C ه��Yذج أآ�
V 42 %ف�ا��َثَ	ل  (&U
R �� ��/2%ف ا�
 :	أ و أ�8ل ا��	�` �� R%ف ا�

��)٥٦(  .  

 �/�Mه٦٣٧(أ�� ا�� ا (�ًWز أ����D%ف �� ��ب ا�ع ا�(s(� !ق إ��i' 	)2  �/8�C �/و� ،
��)ن 42 ا��Oم �� �	ل, �"!  أن"�"
�%وف 42 �&�ض R	��Y �� إ���ز ا��%ف ، ا���ط ا?ول 

وM  �� ا��	�` ، وM ��)ز �)<ٍ� �"! ا�
�%وف Vm2ـ,� �Xُ) ا�
�%وف ، m2ن �� ��� ه��ك د�/7ُ
b 0")وف  )٥٧%�
"� 4V�Yر"وا���ط ا��I ��hُأ !:� �Vأ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
�7 ا )٥٤(MدD ���4زV�>ا�(�ه� ا��� 	١١٠ -١٠٨،  ، �   
)٥٥( Tر ا����	A
  ١٠٤،  ا�
 و�� �&	ه�  ١٠٥،  ا�
A	ر ا����T:  ظ )٥٦(
)٥٧( ��   ٢/٣١٦،  ا�
7Y ا���



�V �/R 42	  )٥٨("ْ���� آ�ن �"/� أو,Mً �� ا�iـOّوة و ا�ُ� bُ0��� M ، `r ا��Oم إ�! 4Cٍء

 4V��"4ء 2(�ل ) ه٦٥١(أن ا���C 42 %ف�ز �� ا����Dأن ��)ن ا !UV ، 42 آ:��� ا� �ه�ن


�ر 4C 42ء ، إذ �� �Cط ه%�� أن ��)ن �� �(	ر �OHف "sD%ف وا�ز �� ا����Mا j/و�


&���U�� 4V وأ�� ا��%ف 2/�:�ج إ�! �("� gا�("/7 ا���� lU"رة �� ا�� � �,V�2 ز���Dرا	٥٩("(  .  

�0ر �"! �� �0ر �"/� ا� rO/)ن 6 "�، إذ أآ	 ) ه٧٤٩(�V �/R 42	 أن ا�� ��/! ا�&")ي 


� �()م �"! ا��%ف 2(�ل Vز إ���Dأن ا" !"� ��(s(� %ف ?ن�ز �"! ا����Dار ا	وأ�"� أن �

JrO ا� �� Z)�� M7 وH� M �� %ف�ن �(�� �
Vإ eر وذ��A:FMز �"! )٦٠("ا���D��6 ا 	و6 

�J أ��6م و�6ل O�� �� أ�0ار ا���Dز"	��' �� g/
�J أ��6م ��	رج '�:�� <O� �وه4  )٦١("ه%

 �إ���ز ��%ف ا��
7 وإ���ز ��%ف ا�
�Uدات وإ���ز �� R �/r%ف و6	 وs[ آ7 ��6 �� ه%

و�/� bR�I ا��iاز آ/J/U  )٦٢(��7 ���� ا?�J"Y ا�
��J 0 أV)اع آ7 ��6 و�sر�ً� ا?��6م � /�ً�

2�&��/:�> �� e%و2ً� وذ��م �Oان 42 ا�� J : �� ��� 	�M J�(A�� ظ�Uاب إذ '�د أ���Dا J�>

O2ن (ه)  ، وا���J ا�J/V�Y هJ�> 4 ا�
&�! و�sب �%�A�� bI�V Mً�Y� e �� ��)ن ��%و2ً�

g�

� ) �&4i و�Vاب وإ��D)< � ا� M ��	ا�%��ر، وه%ا ا�:( g�
و'(	��� O2ن �&4i ا�
�ل و�

 � >(�!�&
  . )٦٣(ا�

�/�� و�/�  2(	 '��ول ا��%ف 42 آ:��� ا� �ه�ن ���7 ��:(6�U� 7ً�) ه٧٩٤(أ�� ا��رآ�4 

4V��"2&7 ا��� �
� وأ0 ��� وأد�:� و�Cو�8 )٦٤(ا���Dز آ	�و6	 ذآ�  ))٦٥وَ�َ/َ� ���7AU� 7 (2ا

� اFM:�ال وه) �

�J/V أ��6م �"�%ف ، وا�(�� ا���Y� وا?F/� ا�%ي أ0�" J
أو أآR �Y%ف آ"

6	 2ـ7َAََ ا�()ل 42 أV)ا�� و�Cح آV 7)ع �� R%ف ا�0M  )٦٦("وه4 أ�� ا�0 أو 2&7 أو �Rف

  .وا�U&7 وا���ِف 


�J/V ا�:4 ذآ�ه� ) ه٩١١(أ�� ا��/)48 Y%ف �� ا?��6م ا��أ��6م �" J&أر� !"� �A:6ا 	2(

 � /��ًً )٧٠(، اFM:�ال )٦٩(، اRM: �ك )٦٨(، اMآ:�Uء )٦٧(ا�i:6Mع(ا��رآ�4 و0
�ه� أV)ا�ً� وه4 

  .أ�J"Y آV 7)ع ���� 

                                                 
)٥٨( 
   ٢/٣١٦، 7Y ا����� ا�
)٥٩(  �� vCإ���زا� �ه�ن ا��� �)ا�k4 نV��"٢٣٣،  ، ا���  
   ٢/٩٢،  ا��iاز )٦٠(
٢/٩٣
A	ر ا����T ، ا� )٦١(   
  و�� �&	ه�  ٢/٩٣،  ا�
A	ر ا����T:  ظ )٦٢(
   ٩٣-٩٢ /٢،  ا�
A	ر ا����T:  ظ )٦٣(
   ٣/٧٢،  نkا� �ه�ن 42 �")م ا�(�:  ظ )٦٤(
  و�� �&	ه�  ٣/٧٣،  ا�
A	ر ا����T:  ظ )٦٥(
)٦٦( Tر ا����	A
   ٣/٩٣،  ا�
   ٣٠/١٥١ ، ، ا��/)48 '(�ناD "ه) R%ف �&�R wوف ا��"
J"ا�i:6Mع  )٦٧(



g�  42 ه%� ا��Nه�ة إذ ا�A:6وا �"! �� د�I�F  Gً� و�� ذ�e آ"� � 	و أن �"���ة ���ً!

ًًM(
��  إ�/� ا�J���A ا���)�J وذ�e �1ن ��	وا � :	أ �� دون F � أو F �ًا �� دون � :	أ، أو �&


�ل ا�&��4 ،&:0Mا e4  دون ���7، ��ا�/� 42 ذ�rO ا� ��و��/��� 42 �)اgs آY/�ة إ�! ا?

�� �:UA[ آ:�ب 0/ )�� ��	� ��Z 42 "�"�%ف آ��:v/UH وا���Dز وا�A:FMر 42 ا��Oم 2ـmن, 

�)اgs آY/�ة �"! �sورة ا��%ف ?0 �ب �Vاه� '	7F 42 2� ا� 7Y� JrO ا�:v/UH وا���Mز 

J&ذآ� ا )٧١("وا�� �V(أ�6 �� ا�� ه��م 42 آ �� eوذ� 	ن 6(�� e�%ف و�%�"� J/rO وا�4 ا�	�

�ً)��0 eذ� ��/� �
، وأن v��F  �"&2 b 0 رأ�� ا�(��7 �1ن ه%� ا?�)ر ه4 �� �
7 أه7 ا� JrO، آ

 42 �: r�� �
Vوإ ، ��'�U�p� 42 اض�r?ا �ذ�j/� e <��ً� �"! ��دة ا����ة ا�%�� �%آ�ون ه%

�ً&� J/��&وا� �/�U:42 آ:��4 <��ً�و�"، 2/()ل إ�2دة �:&�48 ا� eذ� w&� د'��  � أذآ��� !"�

	َ�Vْوأ OY
:� :  

  

, Mإ �V7ْ أ� rَ وه�,��Jَ َ rَ ْتإْن(  
  

  

  Gُ�(r، Cُ�' وإْن	ِCأر J��r 	ْ  
  

�ً&/
> J/��&وا� �/�U:�2دة �:&�48 ا�D ا��:�ب G&s4 وV? 7�")٧٢( .  

%�e ��وا أb"r ا��%ف أ�� ا� rO/)ن 2(	 '��و�)ا ه%� ا��Nه�ة �� ��ب ا���Dز ، و�

��A:FOر وا���Dز ����Y:0ء �&��W ا�%�� '6�i)ا 42 إ�Cرات إ�! ا?0 �ب ا��J/�U �"�%ف 

 ���()�"b2/� آ7 �%ه bه%' jUه)  )٧٣("ا�� e4 42 ذ��Uا�� 	��2 &" J/����Dا J�M	42 ا� g0(:ا�

 	/U/� 4)":

�ل �"! ��Aا�/� أ��م ا�:RM7 وا/H:7 42 2:[ ��ب ا�Y
��� ���F b �'�، و�:


�� أن �)4R �� ا��Z و����� �&� A' 42 g�:/2)ر � �� b��� 4V�&
و�:H/7 �� ا�A)ر وا�


	 إ�! &� �� (4 ، �)":

�� �"���� أو ا���'b أن ��	�� jUV 42 ا�� M  ً����'إ J/����Mا J�M	ا�

�&	�	 �� ا?�rاض ���D�2ز وا�A:FMر أ�� �4U:H وراءه
� ا )٧٤("�7Y ه%ا ا0M")ب �� ا��Oم

                                                                                                                                            
)٦٨( �U:آMزم وار' �ط 2/�:": ءاO' �
��/� �/�/C م ذآ��)
J ه) أن �(:4W ا�:��� �Fuا �� �
�ن اR1� 4U" D	ه)'  ،
٣/١٥٢   
� 42 ا�4V�Y و�"اRM: �ك  )٦٩(�/NV G �24 ا?ول   وه) أن ��%ف �� ا?ول �� أ ��/NV G ��ن اD "� ا�4V�Y �� ا)' 
 ،٣/١٥٣   

� �6لاFM:�ال �� ُ� )٧٠(V�2 وا�&" j/� �� (7 أو      هواR	ا �
� T 0 وه) أ��6م Mن ا�
�%وف أ�� آ"
J ا0� أو 2&

  و6	 7A2 ا�()ل 42 آ7 ��6 ���� آ
� 2&7 ا��رآ�4  . ٣/١٥٤ ، '(�ناD "، أو أآ�R �Yف

	 ا��و�& )�"� ا�
&�4V(ا� JrO ا�&��/J  :، ظ  ٦٩ 4 ،�� ا����ة 42 ا� �` ا� rOأ )٧١(�� b��8 ،، 4 ٢١٨  

٧٢) (b/ "4 ا��X� ، ٢/٧٢٥   
٧٣) ( 42 Gإ���زا��� �)ا�kن    (  نk�7 24 إ���ز ا�(��Oث ر�0 �
s ( ،ن   :، ظ  ٧٠�
�  ( نkا�(�  إ���ز �/s

�Oث ر�0�7 42 إ���ز ا�(�kن ( ،٤٧ ،  JR�AU٢٤٦،  �0 ا� Dا ،      b ا�(�و��/iHا� JrO م ا�("� 4�ح 2W�، 4 
 ٣/١٢٢،  ا� �ه�ن 42 �")م ا�(�kن ، ٢٩٣


	 �� � 	 ا��
/	 b/��0 ا� JrO ا�&��/j0J ا��J/�U ?ا?) (٧٤�� ،  ،١٢٩  



 	��� �� ��N� أن ���� !:C اض�r? JX"7 ا�
ا�:M 4 ���	 ا�
:�"� أن ��Aح ��� ، ��VD�2ن ��:&

'ُ ��	�&2 ، 	A6 ون	أو � 	A)� ، 	��� �� 4UHو� e�()� (�1ل �� <�ء؟ و'�د	ف ) ز�ُ%��  ًOY�

�
� M 	��� �:�' eVه) أ �/Yا��4ء ا�� eا�(> �� v�:���2 4ء�
/�� ، 2�G2% ا�U&7 2&7 ا�

 G")2 ، 	ك ه) ز�	�� ��
��2 ��� �/r �	�' eَV?)	ُز� ( j/و�)	ُء ز��> ( e42 ذ� eَ:�Rو

 � � J�(U� دة أو(A)� '�)ن 	6 J/�UV J r%ف ر�ى وراء ه%ا ا��� �A :�
ا���Dز ، ��� ا�

j>ه)ا �� ��UV 42 و�� �&�ض �"�:
آ�GV هe")� ����  4 ا� �8� ، إذ ��b أن U�V% إ�! ذه� ا�

 J/NU"ا� Jr�/A42 ا� J/�Uا�� J���ص ، أي '�ا�! ا��F (�V !"� ا�& �رة Jr�/I 42 b ا�� .  

  

  �9ه� ,� �0ه�ة ا��.ف 8>��& ا� �; وأ -��9'ً�

6	 آ�Y ا��	�` �� J��NV ا�&��7 �/� راw2 و��p	، و��� ه4 ا����W ا�%ي �W � 6)ا�	 

<	 ��% 1�Vة ا���) إذ ُو )٧٥("�J 42 ا���) ا�&��4ا�&��7 آ�ن M ��ال ��R ا��او"ا�"JX 2ـmن, 


�و ا�	�ؤ�4ّ و�AV آ�ن أول َ�"ا�&��4 2ـ(	 � �� ���h 0)دM2/� أ�) ا ���2 7
ْ� أI,7 ذ�e وأ�


� �� ُهRا�� 	و�  �I�� ��ًًً) أ�)ا���ا �"�(&s(2 ،���ْMً(Iا �� أ(",I2%آ�وا �)ا�7  ، وأ

 )٧٦("آ�ن ?�4 ا?0)د 42 ذ�7W2 e ا�� T و�Cف ا�:(	مو... ا�g2�ّ وا��bA وا�wUH وا���م 

 e�%ي"وآ	اه/�Uا� 	
R7 �� أ/"Hإ�! ا� J��Nا�� �  .  )٧٧("��<g ا�7WU 42 إ���د ه%

 و6	 ر�� ا����ة �/� ا�&��7 وا?�� ا��Dا��Fk 42 4 ا��"
J وذ�e �1ن <&")ا ا�&��7 0  ً�

�ً >(� �
�J/V ���ر  ]�e[وإVـّ
� ذآ�ُت"O:FM  ��()� ��( /0ف ا�&��Oت ا��Dا�/J ، وه%ا �� أآ	�


� ُ� �sُب 	F"��/� �� َ� �َق?2ُ� J&ا?ر� ����� إM وه)  و�/4C jُء - 2/� ا�&��7ُ ُث�ِ	�� ه%

ذ�e 2/� �� ا�&)ا�M  ، 7 ��ول ��� �C �/X!ء أR	َث ���ًء ! �"/� ا���فُُ َ��� ُ� و�/َ� -��ول ���

  . )٧٨("�Rف ا��Dاب ا�"lU 42 ا���ف ، وذ�e ا���ُفا�:�s ���� 7��� 7ّ�� 4ٌب �� 

1�� ���&)ا�7 ا�	اJ"F �"/� ، 2(��)ا إن ا�&��7 :� ،b/42 ا�:�آ J
و�%�e أ�6 ا����ة أن �Fk ا��"

أ�� �hهٌ� أو �(	ر "ث ا��Dاب وه%ا وا��o� ��'�U��&' �� ]sاب ، و���� 6)��� إ�V �ِ	ه) ُ�

J
����ة �Rو�)ا '�U/� اO:Fف ا���آ�ت �Fk 42 ا��"
b�R J �2 )٧٩("��" � ا�&���Fk 42 7 ا��"

��� ، وه%ا ��i2 b"iي 42 ا��VDن وه) ا� �`  �)6&�� ا��Dا�4 ، ��2ؤوا ��J��N ا�&���U' 7/�ًا

 ���VD�2ن �i /&:� ���ع إ�! ا�:&"/7 و�"�1 �� أ<7 ا���U واDدراك إ�! ر�� "�� b 0 ��7 �� ��ا

                                                 
� ا��ا<� ا���) ا�&��4 وا�	رس ا��	�`) (٧٥	 � ،، ١٤٧ 4  
٧٦) (�/�(X")�/� وا��8 (�ت ا�� 	١٢-١١ ي ،، أ�) ��� ا���/  
٧٧) (     J�ة وا��)2A 4 ا�:4 24 �	ر0i'   J)ر ا���) ا�&���O� لO�اب �	ى ا����ة      :، ظ  ٣٧،  ، 8�Dا J�Mد

  ٦٨،  ، �:)ل �0�6 �(	��ءا
   ١/١٣،  ا��:�ب) (٧٨

  ٤٤،  ، ا�� ه��م �Cح �i6 ا��	ى )٧٩(



 w& � ��W&� اه�(Nً�و.... ا���s, Mإ �و6	 أ<
g ا����ة  )٨٠("�� ا�:&"/j/� 7 ا�&��7 42 أول أ��

�"� و��8 42(i' J /(�� �� ، ��A ��2)ن ���J  )٨١(�"! ا�()ل ���&)ا�7��� w&� 42 ا(U":Fوأن ا

�ً��
' 	Cا أ(Vوا ��� ��2  آ�%F1� �� �//2(4 أن ا���&� M ة ا�&��7 ، وه%ا��U� �//2(و�)ا "�� ا����'

��ر ا��Dا�/J ا�:��N' 4 42 أوا�F ُ� '��وMًا�&)ا�7 uوا إ�/�� ا	وأ�0 �� � '��ول ا� ��A/� إ��

JU":H
  . )٨٢("ا��"
�ت 42 و<)ه�� ا�


J دا7F ا��
"J��N�2" 42 ،J ا�&��7 "�� J
��U)م ذه��h �/�U:� 4ه�ة �J�(X هJ6O� 4 آ"

�6ل ا��  ا�&)ا�7 �"! �6
/� ، و�6
)ا )٨٣("ه%� ا�&v/�A' �' J6O ا��"
�ت إ�! �)ا�7 و�&
)Mت

 وU�I)ا ا�&)ا�7َ )٨٤("إ�! ���4NU� 7 وإ�! ���7 �&�)ي: ا�&)ا�7 '�(�� إ�! �6
/�"V �ري ا?

�� ا���ف �0M7 و�"/� ا&U6)'�� ، 612)اه� ا� b��ن, 2ـ )٨٥(�m"  42 7 42 ا?2&�ل �2عI7 أ
ا�&

  . )٨٦("ا?0
�ء وا���وف

 Mًو	1ُ0ورد < ، ]/s(:و����دة ا�/i/iH' �ً �� ورد �
��J��N ا�&��7 42 ا���Nم ا���)ي آ

  . )٨٧(ا����ة

                                                 
)٨٠( Dا J�O&`ا��	�وا� ��	)ا� �/� J"

�J0 � 	 ا�"v/i ��ا�/J 42 ا��R 	
�� ،  ،١٦٧ -١٦٣  
� ا��ا<�:  ظ )٨١(	 � ، J�(�ا�� bاه%
  ٢٣١ 4 ،دروس 42 ا�
)٨٢( J2(ا�� J0ر	و� ��H
 ٢٦٣ 4 ،، ��	ي ا�
  ١٩٥،  ، ��R �AV	 أ�) ز�	 ا���C/�ت ا�(�اءة و�k/�ت ا�:1و�7 )٨٣(

� ا? �0ار ا�&��/Jأ )٨٤(Rا�� 	ر، � � V، ٥٥ ي 
 ١٢٨ 4 ،، ��	ي ا�
�Hو� V ���W6�J�(:  ظ )٨٥(
��ا? )٨٦(�Nوا�� �� C 8(/١/٢٨٩ 4 ،، ا��  

� ورد 42 آ:�ب )٨٧(� JV�&:0M�� ول	ا�� J��:آ �'  :J/ا���Dا J�O&١٦٩-١٦٨،  ا� ،    ٧٠ i'، 4)ر ا���) ا�&��
، J2(ا�� J0ر	٢٩٣-٢٩٢،  �    





  
Gَ�	Rا 	ا�&��7  و6 J��NV ر��k و�� أ��ز ، J��� ة��ة �/� ا���/Y�2ت آOF 7��&ا� J��NV

2
�%وف ،  ا�()ل ����%ف و'(	�� ا�
�%و�2ت ، 7�2 �&
)ل �Mّ	 �� �� ���7 إن �� ��� �hه�ًا

&��2 ، ���	)' �� 	�Mً�و /� �	&� M ��?وه%ا ا ، ��p� �� ��^� 	�Mو J�/:Vو ��
7 ��	 ا����ة  أ 

� ���W6	��J/ 42 ا�J2�)Y "?ن ه%�  )٨٨(و�/j �� ��ب إ�WFع ا�"JU�"U"� JX وا�
�Ti آ
� �(�ل

 4��
ا�&��/J ا��V? ،J/�O0D ه4 ا?و�/�ت ا�:iF ��/"� 4� �' 4)ات ا:0M	Mل �� ا�&��� ا�

  . )٨٩("ا�&��� ا�X/ 4 ا� �8� إ�! و<)د ا� �� و<7 ا��Nه� إ�!

��ر ه) ا�� ��Wء ا�(�8 4 k �� ��/"� b'�:� ا�&��7 و�� J��NV ء�Xو�� ا�%�� د�)ا إ�! إ�
، إذ اt:R 42 د�)'� إ�! إ��Xء J��NV ا�&��7 �()ل ا�� ) ا��د �"! ا����ة(42 آ:��� ) ه٥٩٢(

�Z وه) )٩٠(<�4�AH)�)ن"42 ا���6ل ا�� �
Vوإ  w&� 4 و���7 �&�)ي ، �/�وك أّنNU� 7���
�ُ 4'1� 7
��  6ـَ��� ، و�&�W �1'4 ��ر��ًً �
�ًا �� �A� lU� � آ
�رت ���	، و�/Gَ   �ًًَ�ا�&

�T"&:� lU� J R�A �� آ�g2 ا�
 :	أ ���M:	اء ورg2 ا�g6(� ��(6(� 7&U ا�0M ، وه%ا �hه� ا?�� 

� و�"/� UI�J ا�()ل ، ��12 42 ا��(/(J و��Vوا���م إ bAوا�� g27 �� ا��
A)ل ا��	�` ��2&

�ِ�UV �"�:

� ��6)ا ��4NU ه) �"Vوإ ، ��/r 4ء�� M و�&�)ي� �ُ �"�:
��ر 2&7 ا�k ت��h �
�Wَ
 J,��
lU"� lU"ء <�ءًا )٩١("ا��W� �ا� gi:6إذ ا �ً
�� ا�&"
�ء �Iح  �� ه%ا ا�()ل �/ �ه� �"! أن ���

و42 ا�)اg6 أن ا�� <�4 �� ���� ا�&)ا�7 ا���)�J 2(	 و��UI �&	 ا��Oم  �OHف �� أ6َ� �� ا����ة ،
، و�
� �G Y ذ�e أن ا�� <�4 ��	 ا�:T/ i أF% ) ه%ا �hه� ا?�� و�"/� UI�J ا�()ل(���� �()�� 

� وآ�ن 	&� �� ����I0/ )�� وأ 	دة ��(>(
�:&bA �&"7 ا���)�/� "���Uة ا�&��7 ا���)ي ا�
�� �"7 أI��ب ا�U(� و��Wب �"! ذ�e أ�J"Y آY/�ة 'G Y و<�هJ �"7 و�
/�ه� �"! r/�ه� 

، أ�� 6)�� �1ن ا�&��7 ه) ا�
:�"� �2) �� ��ب رد ا��4ء إ�! أI"� ?ن ا�
:�"� ه)  )٩٢("ا����ة
ا�
�gs(� %U "ا�(��7 و�� ا�i /&4 أن ��)ن ه) ا�
(�ر 42 <&7 ا?��Uظ �"! �� ه4 �"/� �2) 

  و�%�e )٩٣("�F ا��"� 42 ا��
"Jا���آJ ا��Dا�/J �"! أوا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٣٨ i'، 4)ر ا���) ا�&�� ، ١٠٠ ي ،ا�� ��Wء و<�)د� ا���)�J ، �&�ذ ا����8و:  ظ )٨٨(
  ١٩٥،  ا���C/�ت ا�(�اءة و�k/�ت ا�:1و�7 )٨٩(
  ٦٩ 4 ،ا��د �"! ا����ة، ا�� ��Wء ا�(�8 :  ظ )٩٠(
)٩١( Z��AH١/١١٥،  ا�  

���ة، أF"/7  ي ،42 ا�:�"/7 ا�"X) :، ظ  ١٩٦ 4 ،��اه/� ا�����ا�إ،  ���) ا�&��V 4(	 و���ءا )٩٢(� 	
R٧٠  
)٩٣( (X""/7 ا��٦٩ ي ،42 ا�: 



  

� ���	 ، إذ '��N أ2&��� � � &�)Wَ
�lU"� lU"ا� J,�� ( ����� 4�> �ل ا�()� ��Uوه%ا ا� ،

�2) �� �(A	 ان ا�&��7 ه) ا�
:�"�  )٩٤(�g �%ه � 42 ا�M:�ال وه) أن ا��VDن T��F أ2&���

� ا�& �رة ، وإM ���ن �	�) إ�!%�� T"i

&�! ا���� JX"ا� !s(2)٩٥(  w2ء إذ ر�W� �2&7 ا� �
آ

ا�"JX 42 رأي ا��Nه��)� J	J��NV" J0 ا�&����V? 7 ':&�رض �g �%ه � ا�U(�4 ا��Nه�ي 2ـ

J/U/6(' 4�2 4ءC 7آ T��F ا� 	�� �� ��V? 7 أو ز��دة�	ج إ�! '&�:�' M J"وآ��")٩٦(  e�%و�

� ه) ا� و���b ا�&
��Vo� 7ن	�� ��2&��7)�"�:
وأ�� �%هb أه7 ا��m2 Tن "إذ �()ل  '�)زًا )ا�


� '��b إ�! ا��VDن آ
� ���b إ�/� �0�� أ2&��� Vه4 �� 2&7 ا� '&��! ، وإ �
Vات إ(I?ا �ه%

 Jر��/:FMا .�ً��Cو O)� 78� 2 ، �W&� ��W&� ث	�ظ ��U�?وأ�� ا�()ل �1ن ا  	Rل �� أ()� M ،


J �" )٩٧("�� ا�&(Oء�وا�()ل �
�  ))٩٨! أ�0س 4�)2 و�/j �"! أ�0س �(Xي2	�(ة ا�� ��Wء �6


7 آ4C 7ء إ�! ا�  0���V و'&��! أ�� � J ��2 ، د��:>Mأ�)اب ا T"X� ء�W� ��6ل �� ا�

 ��Uوغ ��� ، ��2 �ّ� و<7ّ ه) ا�
)<	 ��4C 7ء و���� 42 ا�)4C 7�� 7&> ��UV G6ء 0  ً�

و�) 6"�� �1ن ا� 2&7 ه%ا ا��4ء وb�R ، و��  )٩٩(��ً��:�:(َْ�:�<�  � ود�� إ�! ا' �ع ا?0 �ب �()�� '&��!


� 'i)ر ا��VDن و � J/&/ iا� �/Vا�()ا T2ء �"! و�/C?ا� 42 ا ��&sا�:4 و J"&ا� �� `� V

 J/)/ i:ا�&")م ا� !"� T i�� M ��?وه%ا ا ، J/��/
2/����/J و آ/ �/Vا� �� �� 6)ا �H0 �
ا�U:0د �


� �"! ا�&")V2�ً(� وإWأ� J/V��VDم ا  JX"و���� ا� ،" v6(:ا� ��
� M ���&"� Jا��ؤ� �و7h 42 ه%

Mآ:��ف  آ�GV ه%� ا�N)اه� وM �	 �� ا�:&"/�� �ً/&0 7	 R	ود ا�H)اص ا��Hر</N"� J)اه� ، أ�ً�

J��Xوا� J

7 ا�� ��Wء ��V1 أ�Oً��� !X )١٠٠("ا���� vIو ��
� �Vإ ��وو�Fk gs وه) ا�  

� ا�	را�0ت ا��	�JY ?ن ا�
:�"� g2�� M وM "وه) ���7 ا�
:�"� '�)زًا �ّ� و<7ّ أو�/�' M


� ���b ا�()ا�	Vوإ ��U�� bA��")١٠١(  ��& ::0ا�&��7 ا J��NV ء�X�? ء�W� �وإن د�)ة ا�

��ر �JU":H و���� ا��%ف و'(	�� ا�
�%وف ، ?ن ا�:(	�� ��أي ا�� k �� ��/"� b'�:� �� ء�Xإ�

و�� ��! ا����دة 42 "�	م ا�:
�� e��J/2 ا�(�kن ، وا�()ل ������دة 2/� إذ �6ل��Wء �pدي إ�! 

ا�(�kن �"lU أو �&�! �"! 6 78�� �h	 �VOi� �/ ' ، 2(	 �6ل 42 ا�(�kن �X/� �"�، و')<� ا�)�/	 

                                                 

	 � 	 ا��:�ر ا��)ارأ،  V�) ا�:/�/�:  ظ )٩٤(R٤٠ ، ي 
  ٦٩ ي ،42 ا�:�"/7 ا�"X):  ظ )٩٥(
�ا�� ��Wء ا�(�8 4 و<�)د )٩٦( J�(�١٠٠،  ا�� 
 ٧٠ -٦٩ ، "! ا����ةا��د � )٩٧(
  ١٩٦،  ا���) ا�&��V 4(	 و���ء ، ١٩٧،  ��ا�/Jا�&J�O اD:  ظ )٩٨(
)٩٩(  v0٩٢)رة ا���  
  ١٨٨،  ���C/�ت ا�(�اءة و�k/�ت ا�:1و�7إ )١٠٠(
)١٠١( JX"` 42 ا��ا�  tن ���ه��R م�
' ، ، ٣١  



و�Vد �"! 6)�� ه%ا �1ن '(	�� ا�
�%وف M �&�4 أن ه%ا ا�
�%وف ا�
(	ر <�ء ��  )١٠٢("إ�/�


� ه4 ���و���U� J ا�(�kن و ا0:���� أ�0ار� و�&�J2 ا�	MMت ا�(�kن ?ن Vوإ ، �A�� G���ا�(�kن 

�b و ���
�%وف �"! ا�
%آ)ر 2ـ �Xا� !"� �s����� �/�	:�� ، �/2 %ف�ا� !"� J '�:
'(	�� "ا�


� أو ا�
�%وف �� ا�&)ا�7 ه) ���د أداة '1و�"/J ���ح ا�
�Yل ا�"X)يW
و�g ذ��V e	  )١٠٣("ا�


� ا�:�ف � &w ا�
�%و�2ت �&"� ا�
b8�H ��� و?�W�  ��Vء �� ��w2 ا��%ف �i"(ً� أن ا��Vوإ

َ�'َ?َ ��01/� ��()�� '&��!  آ���%ف 42 أ0")ب ا�:�%�� ��:��	ًا )١٠٤(إذا ��hت '� ا��Oم ���

َ�ُ��- �Fَ�D �َE	��BCُ�(وا��%ف ا�%ي �	ل �"/� د�/4NU� 7 آ()�� '&��!  )١٠٥(�%��	�ْ���@��G�H�Dِ�ُ' �( ��ْB�*�ْ�()١٠٦( 

وه4 إذا ُأ��hت '� ���  وا�
�%و�2ت 42 ا��:�ب ا� '&��! �&"� ا�8�H /� ��� آY/�ة <	ًا"إذ �6ل 

q"��2 أو<� وأ�%R م، وOم  )١٠٧("ا���' !�&
ورw2 �� �	ا ذ�e �� ا�
�%و�2ت ���ًء �"! أن ا�


� آ�ن �"/� إن ��hت� �/X:� مOوا�� ��Vو	ر )١٠٨(��/&� j/� و�2ت وه%ا%�
ًا ��w2 ��46 ا�

 M(%ف ، و��اع ا�(Vوف 42 آ7 أ%�
?ن ا�
&�! '�م و��U)م �g و<)د ا��%ف و�	ون إ��دة ا�

�ً)"i� %ف�ز ا��> �
� e%ف  ذ��ا� J >%و�2ت وا�ن ه��ك �m2 e�%وآ Z6�V !�&
، R O2%ف وا�


� آ�ن R%��2 ن ��hت MM("2 ��)ز إ��hره� �i"(ً� ، و�� ا�i /&4 أن M �( "�� ا��Z ِإ� eذ� 

�% �� إزا�J ا�
�gV ا�%ي أو<R b%��2 ��4 ��:(/� �&�! ا��Z  وا< ً�	�� 	�O2 ت��h (و�.  

�/�(V !"� مOة : وا��	ل �"/� أ�)ر �	ف '%R �/2 مOم وآ�' �آOم R M%ف 2/� و�&��

 Z)V �/2 j/و� !�&

�� '��ه"�� وه) �g ذ�e '�م ا�� M ��/� ه��ك ا����: :�، و42 آ"و�6ا

 �
دMMت �
� �%آ� ، ودMMت أ�Fى �
� ��%ف ، وا�
:�"� �R 42 اF:/�ر أي أ0")ب �":& /� �

 ���	 ، و��O ا?0")�/� ا�
&�! '�ّم ، H/2:�ر ا�
:�"� ا?0")ب ا�%ي R �/2%ف �/�(T دMMٍت

sا�rا�%آ� ً�وأ g� �2ا(:' M 	6 ��V�/ � ن(YR� ا� !&�� ، J�/&�.  

  

  

  

                                                 
  ٧٤،  ا��د �"! ا����ة )١٠٢(
 ٢٠٢ ، ���C/�ت ا�(�اءة و�k/�ت ا�ـ:1و�7إ )١٠٣(
  ٧١،  ا��د �"! ا����ة:  ظ )١٠٤(
)١٠٥( j
  ١٣ 0)رة ا��
 ٢١٩ 0)رة ا� (�ة )١٠٦(
  ٧٢ ، ا��د �"! ا����ة )١٠٧(
  ٧٢ا�
A	ر ا����T ، : ظ  )١٠٨(



  

  

  

!+  

Q^�-�� _>` 67�,�� E  



  توطئة

ترك إظهار الفعل ، أو إضماره "سنتناول في هذا الفصل األسس النظرية لحذف الفعل فـ 

تتطلب منا البحث فيها وتقصي مواضعها ، وقد تم التوصـل   )١٠٩("ظاهرة ملحوظة في العربية

إنهـم لـم   إلى هذه األسس من خالل األسس العامة التي وضعها علماء العربية للحـذف ، إذ  

ـّما ذكروا أسساً  يضعوا أسساً خاصة لحذف كل من االسم أو الفعل أو الحرف أو غيره ، وإن

عامة للحذف منها ما ينطبق على أنواع الحذف جميعاً ومنهـا مـا ينطبـق علـى بعضـها      

لخصوصيتها ، وبذلك نجد أن األسس النظرية لحذف الفعل ، منها ما يشترك فيها مع الفعـل  

ألخرى ، ومنها ما هو خاص بحذف الفعل ألنها تتعلق بجزئية خاصة بطبيعـة  أنواع الحذف ا

  :الفعل دون سواه ، وهذه األسس هي 

  قرائن حذف الفعل: أوالً 

بين "األول كالم تام ال يحتاج إلى ما يدل عليه فهو : إن الكالم في اللغة على نوعين 


 �كقوله تعالى  )١١٠("بنفسه ، بلفظ ال يحتاج إلى بيان منه وال من غيره� �����a���ْ 
bَ�Oَْ) ��َ��)١١١( 


�وقوله تعالى c��َ^
' ��
'�
�WN� �"U�� 
]�َ
d�)كالم يحتاج إلى دليل ، ومنه الكالم الذي : والثاني  )١١٢

الداللة عليه كان  دلَّتالمحذوف إذا "يقع فيه الحذف ، فالبد للمحذوف من دليل يدل عليه ألن 

فوجود الدليل يعد من أهم شروط الحذف عامة ، فال حذف إال بدليل  )١١٣("بهفي حكم الملفوظ 

                                                 
)١٠٩( �	
 ٢٠٧ ، �� ا���� ا����� ��� و��

 ٢/١١٢ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن )١١٠(

 ١+�رة ا�)'&��ن  )١١١(

 ��٤٤-$�ت +�رة ا� )١١٢(

 ١/٢٩٣ ، ا�23"01 )١١٣(



 )١١٤("وإنّما تستحسن العرب الحذف في بعض المواضع القتضاء الكالم المحذوف وداللته عليه"

.  

فالحذف إسقاط لفظ من الكالم لغرض ما ، ولكي يحقق المتكلم غرضه من الحذف، البد 

محذوفاً أصالً  من خالل األدلة التي يستعان بها على ذلك ، أن يعرف المخاطب أن في كالمه 

وإالّ  ألصبح حذفه بال فائدة ، ألن المخاطب ال يعلمه أصالً  ، وهذا ما بينه ابن يحيى العلوي 

ـّه   "بقوله ) هـ٧٤٩( والبد من الداللة على ذلك المحذوف فإن لم يكن هناك داللة عليـه فإنـ

  . )١١٥("يجوز االعتماد عليه وال يحكم عليه بكونه محذوفاً بحال يكون لغواً من الحديث ، وال

وجود الدليل إذا كان المحذوف أما جملة بأسـرها أو  ) هـ٧٦١(وقد اشترط ابن هشام 

، فاألول ينطبق على الفعل عندما تكون الجملة المحذوفة جملة فعلية ، والثاني  )١١٦(أحد ركنيها

رفي اإلسناد فالفعل ال يحذف إال لدليل ، وهو ما يعرف ينطبق على الفعل أيضاً ؛ لكونه أحد ط

نَفْـس  "فالقرينة  )١١٧("قَرناً ، أي شَددتُه إلى شيء أقرِنُهقَرنتُ الشيء "بالقرينة ، والقرينة لغةً  

ـّهما قد تقارنَا ومن هنا نفهم ضرورة مالزمة القرينة إلى ما تدل عليـه ،   )١١٨("اإلنسان ، كَأن

وهناك ترابط بـين المعنـى اللغـوي     )١١٩("أمر يشير إلى المطلوب"فهي  أما في االصطالح

ـّه لما كانت القرينة ترد من أجل توضيح المعنى كـان ِلزامـاً أن تكـون     واالصطالحي؛ ألن

مالزمة للخطاب لكي تكون دليالً عليه ، وعدم وجودها يؤدي إلى حصول لبس وعـدم فهـم   

ـّن من معرفته ، فيصير اللفظ "ذوف للمقصود ، فالقرينة عنصر مهم لمعرفة المح وإال لم يتمك

                                                 
 ٢/٤٨ ، �� ا�)��56أ&" )١١٤(

 ٢/٩٢ ، ا��9از )١١٥(

 ٣/١٤٨ ا?��"ن ، ، ٣/٧٩ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن ، ٢/٦٦٨ ، &<�� ا� $	= : ظ )١١٦(

 ٥/١٤١ ، )�Aن( ، ا��	@ )١١٧(

)١١٨( B> ا� C	D"�& EF�& ، ٨٥٢ 

 ١٥٢ ، ا�GD��H"ت )١١٩(



البـد أن  : يصير الكالم لغزاً ، فيهجن في الفصاحة ، وهي معنى قولهم  ولئالّمخال  بالفهم ، 

يدليٌل على ما ُألق ١٢٠("يكون فيما ُأبقي( .  

والقرائن كثيرة ومتنوعة ، وقد تجتمع أكثر مـن قرينـة فـي الـنص للداللـة علـى       

على هذه القرائن لكي يستطيع المتلقي تقدير ) المتكلم(، فيعتمد صاحب الخطاب  )١٢١(حذوفالم

المحذوف ، وبذلك يقحم المتلقي في عملية فهم الخطاب وتحليله مما يكسب الـنص الحركـة   

  .والتفاعل 

أما القرائن التي تدل على حذف الفعل ، والتي قد تدل على غيره من المحذوفات ، هي 

  :كاآلتي 

  .القرائن اللفظية  -١

  .القرائن الحالية  -٢

  .القرائن الصناعية   -٣

                                                 
 ٣/٧٨ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن )١٢٠(

 ١٤٧ ، ا�- 	"ت : ظ )١٢١(



  القرائن اللفظية -١

اللفظ الذي يدل على المعنى ولـواله  "وهي األلفاظ التي تكون مذكورة في الكالم أو هي 

إلى جعل اللفظ أول صنف من أصـناف  ) هـ ٢٥٥(وقد ذهب الجاحظ  )١٢٢("لم يتضح المعنى

فالقرينة اللفظية هي مجموعة األلفاظ التـي   )١٢٣("أولهما اللفظ"ني إذ يقول الدالالت على المعا

تصحب الكالم للداللة على ما فيه من حذف ، ومن ذلك حذف الفعل ، وهذا مـا أشـار إليـه    

فالذكر قرينة لفظية " )١٢٤("بما جرى من الذكر...وإنّما حذفوا الفعَل "بقوله ) هـ ١٨٠(سيبويه 

ـّما يكون بقر تساعد على توضيح المعنى وهذا ينطبق علـى   )١٢٥("ينة لفظية أيضاًوالحذف إن

ـِره"حذف الفعل فـ  ـْه والقرينة اللفظية تستند على عناصر  )١٢٦("مضمر الفعل فيما ذُكر كمظ

لغوية موجودة في النص نفسه لتدل على الفعل المحذوف وقد تكون متقدمة عليه أو متـأخرة  

لفظية المتقدمة على الفعل المحذوف والدالة عليه ، قد تكـون  عنه أو قائمة مقامه ، فالقرينة ال

 �فعالً موجوداً في سؤال متقدم فيترك ذكره في الجواب لداللة ما تقدم عليه ، ومنه قوله تعالى 

	/01�� �Jُ��ُ���َ� �5�6َ.��% �<��%��+�H�� �Kَ1�� �J�- ��	
َ��َْG�� �J�Lَ��%�)١٢٧( .  

المذكور في السؤال المتقدم على الفعـل  ) خلق(إذ دل الفعل ) اهللاليقولن خلقهن (فالتقدير 

�� َ)��َـ�
             �، وكذلك قوله تعـالى   )١٢٨(المحذوفَ) �َ �� َ��ـ� 
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ولو جئنا بمثل "تقديره جملة فعلية أي  محذوف) لو(فجواب  )١٢٩(��َ���

                                                 
 ٦٠ ، �"JK ا�I"&�ا���� ، �1	B وا�)��5ا�B (F ا )١٢٢(

)١٢٣( $H"ن وا�	ا�$	@	 ، LM"F١/٧٦ ، ا� 

 ١/٢٧٥ ، ا�-H"ب )١٢٤(

 ٢٢١ ، �)"م IM"ن ، ا� <B ا����	B &��"ه" و&$�"ه" )١٢٥(

 ٢/٢٦٢ ا?��"ن ، )١٢٦(

 ٢٥+�رة ��)"ن  )١٢٧(

 ٣/١٤٦ ا?��"ن ، ، ٢/٦٦٨&<�� ا� $	=  ، ١/١٧٣ ، �� ! �م ا�$BPQ ا?6D"ح:  ظ )١٢٨(

)١٢٩(  RS-رة ا��١٠٩+ 



�َـ��ُ  Dَـ����f�ُ*�   �فحذفَ للداللة ما قبله عليه وكذلك قولـه تعـالى    )١٣٠("البحر مدداً لنفد أيضاً


� ُOِ��N�� gh� �َ �*ُZMَْ) ْ�
� �*ُ(��V�ُH �=�fَ) �*ُ�
-
�، فحذف جواب الشرط وهو جملة فعليـة أيضـاً    )١٣١(� 

�َـ��ُ  @UMِـ� َ)M��W+Bََـ� �ِ�ُـ*� �َـ%�=� �َـ*� َ)�4َZـ�          �، لداللة ما قبله في اآلية السابقة  )١٣٢("يرتمأي أإن ذُكرتم تَطَ"
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*�   �أما القرائن اللفظية المتأخرة عن الفعل المحذوف فمثالها قوله تعالى   ��+ـَ� �4َـ�َHِ@
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، إذ حذف جواب الشرط وهو جملـة فعليـة    )١٣٤(��

=�    �بدليل ما جاء في اآلية التالية لها  وهي قوله تعالى  )١٣٥()اعرضوا(تقديرها  �ـ� j6 
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�
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 )١٣٧(، وال تخفى داللة هذه اآلية على الجواب المحـذوف  )١٣٦(�4

=� �H�ْـ�ِ                �وكذلك قوله تعالى  
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فقد دل علـى  ) رح اهللا صدره لإلسالم كمن قسا قلبهأفمن ش(، ففي اآلية حذف تقديره  )١٣٨(�


�6 �ُ�ُ ���4*� �في قوله تعالى  )١٣٩(ما جاء بعده) قسا(الفعل المحذوف +�Q�َTْ��� ٌ��7
 Oَ� .  

                                                 
 ٦/١٦٠ ، ا�$�� ا�)�	V :، ظ  ٢/٧٠٠ ، ا�-U"ف )١٣٠(

)١٣١(  CD رة�١٩+ 


"ج وإ!�ا�� ، &�"�� ا����ن )١٣٢(Yظ  ٤/٢٨٢ ، ا� ،: RZ"-ا� �	IGH٢٢/٣٠٤ ، ا� . 

)١٣٣(  CD رة�١٨+ 

)١٣٤(  CD رة�٤٥+ 

&F)\\_  ، ٤/٢٢ ، ا�-U\\"ف ، ١/٨٣ ، ا���\\"س ، إ!\\�اب ا��\\��ن ، ٢/٣٧٩ ، ا�G\\�اء ، &�\\"�� ا��\\��ن : ظ )١٣٥(
 ٨/٦٦٨ ، ا�9$�+� ، ا�$	"ن

)١٣٦(  CD رة�٤٦+ 

!$\�   ، ا�)�"�� �\� K\�ء أ+\"�	= ا��\��ن     ، ١/٣١٨ ، ا��9از ، ١/٢٩٢ ، �� ! �م ا�$BPQ ا?6D"ح : ظ )١٣٧(
@	Z` ح"HGا�)�"�� ، ٣٤٨ ، ا� E ! ، ي��Fا� bD١٧١ ، درو 

)١٣٨(  �&Yرة ا��٢٢+ 

 ٢/١١٣ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن ، ٢/٩٧ ، ا��9از ، ٢/٢٣٢ ، ا�)Jd ا�I"�1 : ظ )١٣٩(



��  �أما ما يقوم مقام الفعل المحذوف فقد يكون جملة تدل عليه ومثالـه قولـه تعـالى    ِ@
'

�=�� ٌ��Q�� �I
�V>ُ� ��َTَO vَ ��V>َ��7 
w�����َ�)ليست جواب الشرط ) فقد كذبت رسل من قبلك(، فجملة  )١٤٠

، وإنما جواب الشرط محذوف ألن الجواب ينبغي أن يترتب مضمونه على مضـمون فعـل   

صـلى (، وتكذيب الرسل سابق على تكذيب النبـي   )١٤١("الجواب مسبب عن الشرط"الشرط فـ 

اب المحذوف وهو الصبر على االبـتالء فـدلت   علة للجو) فقد كذبت(فجملة  )اهللا عليه واله وسلم

  . )١٤٢("وإن يكذبوك فاصبر فقد كذبت رسل من قبلك"عليه ، وبذلك يكون تقدير الكالم 

ومن القرينة اللفظية أيضاً أن تُذكر ألفاظُ لتدل على ألفاظ أخرى لوجود مالزمة بينهـا  

ـُذكر جملة السبب فقط لتدل على )١٤٣(كجملة السبب والنتيجة جملة النتيجـة ، والـذي    ، فقد ت


   �يعنينا هنا هو إذا كانت الجملة المحذوفة تقدر بجملة فعلية ومن ذلك قوله تعـالى  Iُ�ـ� � 
�ـ
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أوحينا إليك ، فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة؛ " ففي اآلية فعل محذوف تقديره 

ـِب وهو الوحي إلى الرسول  كما هو الجـاري فـي    )صلى اهللا عليه واله وسلم(ودّل به على المسب

  . )١٤٥("أساليب التنزيل في االختصار

                                                 
)١٤٠(  �e"� رة�٤+ 

 ٢/٧٢٢ ، &<�� ا� $	= )١٤١(

أ+\\"�	= ا�)�\\"�� �\\�  ، ٣/١٣٧ ، ا�$�ه\\"ن �\\� ! \\�م ا��\\��ن ، ١/٢٩٩ ، �\\� ! \\�م ا�$B\\PQ ا?6D\\"ح : ظ )١٤٢(

��G ا��I	�� ، ا����ن ، ٤٣٧ 

 ٢/٩٥ ، ا��9از ، ٢٩٧-١/٢٩٦ ، �� ! �م ا�$BPQ ا?6D"ح : ظ )١٤٣(

 ٤٥-٤٤+�رة ا��02  )١٤٤(

 ، ٢٤/٢٢٠ ، ا�\\�ازي &�"\G	g ا�<	\\= ،  ، ٤٢٢-٣/٤٢١ ، ا�U3&Y\\�ي ، ا�-U\\"ف :، ظ   ٢/٩٥ ، ا�9\�از  )١٤٥(
V	�(ا�$�� ا� ، hن ا"	M �أ��I��� ، ٧/١١٧ 



ـُذكر جملة النتيجة لتد ل على جملة السبب المحذوفة والتي تكون وقد يحصل العكس إذ ت


           �جملة فعلية نحو قولـه تعـالى   � �g َ��ُـ*� ��Fـ� 
+ـ�d �*ُـ���َH �*ُ� 
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، فدلت  )١٤٨()ففعلتم فتاب عليكم(أو  )١٤٧()امتثلتم فتاب عليكم(ففي اآلية محذوف تقديره 

  . )١٤٩(النتيجة وهي توبة اهللا عليهم على امتثالهم ألمر اهللا

وتعد األمثلة السابقة جميعاً من القرائن اللفظية الموجودة داخل النص أو السورة والتـي  

، وهناك نوع آخر مـن القـرائن    )١٥٠(بالقرائن اللفظية المتصلة) هـ ٧٩٤(أسماها الزركشي 

اق النص أو السورة والتي أسماها الزركشي بالقرائن اللفظية اللفظية وهي الموجودة خارج سي

، فالفعل المحذوف في آية يستدل عليه من سور أخـرى ، وهـذا مـا جعلـه      )١٥١(المنفصلة

ومـن ذلـك    )١٥٢("أن يدّل عليه ذكره في موضع آخر"الزركشي من جملة أسباب حذف الفعل 
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�� �كقوله تعالى ) إذ(قبل ) اذكر(حذف الفعل  ْHِ@
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 �الـه كقولـه تعـالى    بـدليل ورود أمث ) واذكر إذ(فالتقدير فيهما وفي نحوهما  )١٥٥(�ْ�	ـ

                                                 
 ٥٤+�رة ا�$��ة  )١٤٦(

 ١/٣٦٩ ، ا�$�� ا�)�	V : ظ )١٤٧(

 ١/٣٧ ، أ�� ا�$�"ء ا��-$�ي ، &" &@ �� ا��M)@ إ&Qء ، ٣/٧٧ ، &�"G	g ا�<	= ، ١/١٦٩ ، ا�-U"ف : ظ )١٤٨(

 ١/٢٩٧ ، �� ! �م ا�$BPQ ا?6D"ح : ظ )١٤٩(

 ٢/١٣٠ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن : ظ )١٥٠(

 ٢/١٣١ ، ا�)�2ر ا�i�"I : ظ )١٥١(

)١٥٢( i�"I٣/١٣٥ ، ا�)�2ر ا� 

 ٣٠+�رة ا`�G"ل  )١٥٣(

 ٣٠+�رة ا�$��ة  )١٥٤(

 ٧٨+�رة ا`�$	"ء  )١٥٥(



  Rq+  @Hِْ �ُ�ـZُ*� َ��ـ�'��ُ�ْH
"� �ِ�^T�Jََـ�_�       �وقوله تعالى  )١٥٦()' 
�ـ� �َ 
�Mَ) ْHِ@ jْـ<َ�� 
� Fـ 
، فقـد   )١٥٧()'
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  . )١٥٨(استغناء عنه بداللة المذكور في مواضع أخرى من القرآن) اذكر(حذف الفعل 

المقالية قد تحصل "ما أكده العلماء بقولهم وهذا  )١٥٩(ومن القرائن اللفظية أيضاً اإلعراب

 *ما اختلف آخره به ليدل علـى المعـاني المعتـورة   "، واإلعراب هو  )١٦٠("من إعراب اللفظ

ّـّك إذا سمعت أكرم سعيد "ففائدة اإلعراب   )١٦١("عليه اإلبانة عن المعاني باأللفاظ أالّ  ترى أن

آلخر الفاعَل من المفعول ، ولو كان الكالم أباه وشكر سعيداً أبوه علمت برفع أحدهما ونصب ا

  .       )١٦٢("شرجاً واحداً الستبهم أحدهما من صاحبه

ـُركت األلفاظ بدون إعراب  فاألصل في اإلعراب أن يكون لإلبانة عن المعاني إذ لو ت

ي عدة فلو غيرنا في الحركات اإلعرابية بأن جعلنا الفاعَل منصوباً أو المفعـول  معانالحتملت 

وعاً لتغير المعنى ، وقد ربط النحاة بين كون اإلعراب حركة اآلخر وبين كونها مسـببة  مرف

ـّما هو ناتج عن عالقة تربط  ـُعبر عنه الحركة إن عن عامل في الكالم ، أي أن المعنى الذي ت

العامل بالمعمول في تركيب الكالم ، فاإلعراب ال يقع إال بعد عقـد الكـالم وتركيبـه إذ إن    

  . )١٦٣("ال يستحق إال بعد العقد والتركيباإلعراب "

والفعل في تركيب الجملة يؤثر في ما بعده فيرفع فاعالً وينصب مفعوالً ، وإذا حـذف  

يبقى أثره اإلعرابي دليالً عليه ، ومن ذلك أن تجد لفظاً منصوباً ليس له ناصب ، فيدل ذلـك  
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 ١/٣٣ ، ا�23"01 )١٦٢(

)١٦٣( J2G(ح ا��Z ، b	�D @�` ، ١/٨٣ 



،  )١٦٤()حمداً وشكراً(لهم على أن ناصبه محذوف ، كما هو في بعض المصادر المنصوبة كقو

وكذلك تدل العالمة اإلعرابية على حذف الفعـل فـي بعـض األسـاليب كأسـلوب النـداء       

واالختصاص واإلغراء والتحذير وأسلوب القطع للمدح أو الذم لمجيء االسم فيها منصوباً من 

  .     )١٦٥(دون ورود ناصب ظاهر له

دائه الصوتي ، وهو ما يعرف بالتنغيم ومن القرائن اللفظية أيضاً طريقة نطق المتكلم وأ

ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء النطـق  "والتنغيم هو  )١٦٦(، إذ يعد التنغيم من القرائن اللفظية

، إذ يغير المتكلم صوته صـعوداً وهبوطـاً ليبـين مشـاعره      )١٦٧("بالجملة للتعبير عن معنى

، ويمكـن   )١٦٨("غموض فـي المعنـى   ال يكون معه...مميزاً نحوياً   "المختلفة فيعد التنغيم 

،  )١٦٩("النغمة الصوتية تفصح عن المحـذوف "االستفادة من التنغيم للداللة على حذف الفعل إذ 

مثالً سيشعر المخاطب بأن المتكلم يأمره ) النار(فإذا رفع المتكلم صوته بقوة عندما ينطق كلمة 

، فعادةً ما يكون األمر بصـوت  )احذر(باالبتعاد عن النار والحذر منها بفعل محذوف تقديره 

  .عاِل وقوي 

مـثالً بتمطـيط الصـوت    ) زيد(وكذلك الحال في النداء ، فعندما تنادي شخصاً معيناً 

  ) .أنادي(وإطالته وارتفاعه ، فسيشعر المنادى بأن المتكلم يناديه بفعل محذوف تقديره 

العامة كـالوقف   ويمكن أن نستدل على الحذف أيضاً من خالل بعض الظواهر الصوتية

  . )١٧٠("عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمناً  يتنفس فيه"وهو 

                                                 
 ١/٣٠٥ ، �Zح ا���K ، ١/١١٤ ا�)�2ر ا�i�"I ، : ظ )١٦٤(

 ١٢١ ، m"ه�ة ا��lف �� ا��رس ا� <�ي : ظ )١٦٥(

 ٢٢٦ ، &��"ه" و&$�"ه" ، ا� <B ا����	B : ظ )١٦٦(

)١٦٧( "S$	و��اآ B> ا� �ة ، �� ���D"(! �(Mأ J	 p ، ١٣٧ 

 ١٤٩ ، �� ا� �H	J ا� <�ي) ١٦٨(

)١٦٩(  �D�$	\+ ب"Hآ �� �Gq�ا� rS�(ا� ،   @\IM زاد�ي    :، ظ  ٢٩٧ ، �\�ا� <\ E	\ه� ا�$  أ ، ا�\@ ا��"\& �\(M ي�\� ، 
١٧١ 

 ١/٢٢٥ ا?��"ن ، )١٧٠(



فمن خالله يمكن أن نستدل على الفعل المحذوف ، كما في أسلوب االختصاص ، كقولك 

) العـرب (ولفظ كلمة ) نحن(فهناك فاصل زمني بين لفظ كلمة ) أسخى الناس -العرب -نحن(

  ) .العرب(عل ناصب للمختص ليدل على أن هناك محذوفاً هو ف

فـالقطع ال يحصـل    )١٧١(وكذلك يحدث الوقف أيضاً في أسلوب القطع للمـدح أو الـذم  

ـّما يحصل أيضاً بقطع الصوت والتوقف برهة ، ثـم مواصـلة    بالمخالفة باإلعراب فقط ، إن

ولـه  الحديث للفت االنتباه والنظر إلى المقطوع ، وللداللة على أن هناك محذوفاً ، كما فـي ق 

Gٍ �تعالى  

 �4َـ�َH ً��َM Y�َ�}
+
Q    ِGَـB
	�ْ
��W�َـ6َ J �"ُـ(َ)
���
ـُطعت الصفة عـن موصـوفها ،    )١٧٢(�' ، فقد ق

، أما في االتباع ) حمالة الحطب(و ) امرأته(وخالفتها في إعرابها مما تطلب وقفة صوتية بين 

  .لبعضهما فال توجد هذه الفاصلة ، لترابط الصفة مع موصوفها ومالزمتهما 

                                                 
 . ١١٨ ، m"ه�ة ا��lف �� ا��رس ا� <�ي : ظ )١٧١(

)١٧٢(  �I(رة ا��٤-٣+ . 



  القرائن الحالية -٢

إن للقرائن الحالية أهمية كبيرة في تحديد معاني الكالم فللظروف المحيطة بـالنص مـن   

أحوال اجتماعية وأعراف وعادات وظروف آنية وزمانية ومكانية ، وحركات جسدية كإشارة 

اد من غيـر أن  اليدين أو تعابير الوجه وغيرها من الحركات الجسدية ، أهمية في معرفة المر

  . )١٧٣(ينطق به

 ٢٥٥(وقد أدرك علماء العربية أثرها في الكالم وتوجيه المعـاني إذ ذكرهـا الجـاحظ    

باليد ، وبالرأس "من بين أصناف الدالالت على المعاني ، وأطلق عليها اإلشارة وتكون ) هــ

ـَّوب وبالسي ف وقد يتهـدد رافـع   ، وبالعين والحاجب والمنكب ، إذا تباعد الشخصان ، وبالث

وهذا يعني أن  )١٧٤("السيف والسوط ، فيكون ذلك زاجراً ومانعاً رادعاً ، ويكون وعيداً وتحذيراً

حال الشخص وحركته تدل على المعنى و تنوب عن اللفظ ، فتدل على اللفـظ المحـذوف ،   

لفاظ وعناصر تتكون من عنصرين مهمين هما عنصر األداء الكالمي أي األ"فالعملية اللغوية 

فعناصر الموقف الكالمي هي عناصر مـن العـالم    )١٧٥("الحدث الكالمي أو الموقف الكالمي

المراد من اللفظ الداللة على المعنى فإذا ظهر "الخارجي تقوم مقام العناصر اللغوية اللفظية فـ 

لم فـي  ومنه الفعل كقولك لشخص يتك )١٧٦("المعنى بقرينة حالية أو غيرها  لم يحتج إلى اللفظ

  . )١٧٧()أكمل أو أتم حديثك(أي ) حديثك(حديث ثم سكت أو حضر من قطع حديثه ، 
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    �ومنه أيضا قوله تعالى �����َـ��' gh� َـ� gh
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d
� ْHِ@�)نسلّم"، فأصله  )١٧٨ 

ومقبلين عليـه   )ليه السالمع(، فحال المالئكة وهم داخلون على النبي إبراهيم  )١٧٩("عليكم سالماً

، وهذا ما يعرف بالحال المشـاهدة   )١٨٠(يريدون إلقاء السالم عليه يغني عن ذكر فعل السالم

ـّ"التي تعد دليالً على حذف الفعل فـ  يضمر إذا كان عليـه دليـل مـن مشـاهدة      ماالفعل إن

 )١٨٢("ا يرون من الحالاستغناء بم...إنّما حذفوا الفعل  "وهذا ما قرره سيبويه بقوله  )١٨١("حال

القرطاس واِهللا أي يصيب : رأيتَ رجالً يسدد سهماً قبَل القرطاسِ فقلتَ "، و من ذلك قولك إذا 

 رطاسهم في القرطـاسِ  قلـت   . القالس ـْع القرطـاس واِهللا ، أي أصـاب   : وإذا سمعتَ وق

مـن    "ضاً بقوله أي) هـ ٣٩٢(، وذلك ما قرره ابن جنى  )١٨٣("القرطاس ومن ذلك مـا أقـيم

ـْدمٍ ، أي قَدمتَ  ـّاصبة ، نحو قولك إذا رأيت قادماً خَير مق األحوال المشاهدة مقامِ األفعاِل الن

خير مقدم ، ونابت الحاُل المشاهدة منَابِ الفعِل الناصب ، و كذلك قول الرجل يهوي بالسـيف  

ومن ذلك أيضاً قول العرب لمن أعرس بالرفـاء   )١٨٤("أي اضرب عمراً...ليضرب به عمراً 

  .       )١٨٥(والبنين أي أعرست

وإن عدها بعض البالغيين قرينـة   )١٨٦(وتعد قرينة الشروع في الفعل من القرائن الحالية

عند الشروع بأي عمل ، فيتعلق الجار والمجرور ) بسم اهللا(، كقول المؤمن  )١٨٧(مستقلة بذاتها

                                                 
 ٢٥+�رة ا�lارD"ت ) ١٧٨(
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يتناسب معناه مع العمل الذي يشرع به ، فإن كـان   )١٨٨("لى أنه فعلاألكثر إ"بمحذوف ذهب 

ـُدر الفعل  أكـل  (، وإن كان يشرع باألكل فالتقدير ) بأقرأ بسم اهللا(الشخص يشرع بالقراءة ق

  . وهكذا ، فحالة الشخص وهو يشرع بالعمل تغني عن ذكر الفعل الذي يقوم به ) بسم اهللا
  

  القرائن الصناعية -٣

ـ  ٧٦١(ك نسبة إلى صناعة النحو ، وصاحب هذه التسمية ابن هشام وسميت بذل إذ ) هـ

صناعي وهذا ما يختص بمعرفته النحويون ألنه إنما عرف "قال بأن  أدلة الحذف منها ما هو 

، فالنحاة وضعوا قواعد عامة ، توصلوا إليها من استقرائهم للنصوص  )١٨٩("من جهة الصناعة

ها لجأوا إلى التقدير لتستقيم قواعدهم ، وهذه القواعد هي مدار العربية وعندما وجدوا ما يخالف

خالف بينهم فما أقره بعض النحاة ، نجد خالفه عند غيرهم ، ومن هذه القواعد التي يستوجب 

  :القول بها تقدير فعل محذوف ما يأتي 

ـ "اختصاص بعض األدوات بالدخول على الفعل ،  -١ روفاً ال يح روفمن الح وذلك أن ذكَر

ومن ذلك أدوات الشرط  )١٩٠("بعدها إالّ الفعُل وال يكون الذي يليها غيره ، مظْهراً أو مضمراً

واذا جاء بعدها اسم فهو معمول لفعل محذوف يفسره ما بعده ، نحو  )١٩٢()إذا(و )١٩١()إن(نحو 
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�َـ�g     �قوله تعالى E�+َـ� 
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C g~�� �ـ� ��لى أنه فاعل بفعل محذوف يفسره ع) امرؤ(ارتفع "فقد  )١٩٣(�@ِ

  . )١٩٤("ما بعده
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�� �وكذلك قوله تعالى �� ُ� �E��Wx� َHِ@  ��
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رفعـت الشـمس   "فــ   )١٩٥(�'

بمنزلة حروف المجازاة ال يليها إال الفعل مظهراً أو مضمراً ) إذا(بإضمار فعل مثل الثاني ألن 

  . )١٩٦("اًرفعت النجوم بإضمار فعل أيض... 

إن أداة : فالقول بالحذف في هذه اآليات ونحوها محكوم بقاعدتين استنتجهما النحاة أولهما 

 )١٩٧(إن الفعل ال يتقدم على فعله وهذا مذهب البصـريين : الشرط ال يليها إال الفعل ، وثانيهما 

ـ  اعالً مقـدماً  فال يعرب االسم المرفوع بعد أداة الشرط مبتدأ وفقاً للقاعدة االولى وال يعرب ف

  . )١٩٨(للفعل المذكور بعده وفقاً للقاعدة الثانية

منع النحاة أن يعمل الفعل في االسم المنصوب المتقدم عليه الشتغاله بضميره نحو قولـك   -٢

فعل محذوف يفسره الفعل المذكور لذلك يقـدر مطابقـاً للفعـل    ) زيد(فناصب ) زيداً ضربته(

  . )١٩٩(وهذا مذهب البصريين) ضربته ضربتَ زيداً(الظاهر ، ويكون التقدير 

فهـو  ) زيد في الـدار (وكذلك قولهم إن الخبر إذ وقع ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو قولك  -٣

أكثرهم على أن المحذوف المتعلَّق به فعل ألنا نحتاج إلى ذلك المحـذوف  "متعلق بمحذوف و 

  . )٢٠٠("للتعلق

، مما يستوجب تقدير  )٢٠١(ا مذهب البصريينمنع النحاة أن يعمل اسم الفعل متأخراً ، وهذ -٤

�      �فعل محذوف لكي يعمل في االسم المتقدم عليه نحو قولـه تعـالى    
�ـ Umِ@ �S� 
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انتصب بإضـمار فعـل    "إنما ) عليكم(ليس منصوباً باسم الفعل المتأخر ) كتاب اهللا(فـ 

ألن اسـماء األفعـال ال يجـوز تقـديم      )٢٠٣("كتب اهللا عليكم تحريم ذلك كتاباً: وكأنه قيل ...

  . )٢٠٤(معموالتها عليها

منع بعض النحاة أن تكون جملة الحال جملة انشائية واشـترطوا وجـوب كونهـا     -٥

عل محذوف يعرب حاالً ، وإذا وردت جملة الحال جملة انشائية ، لجأوا إلى تقدير ف )٢٠٥(خبرية

َ���� -�*��ُ�� Mَ -��� �:�، نحو قوله تعالى �ْ�	- �N��َ$ �َO�@ً�     ِ6� ��ُ�� ��Cـ� �� Qـ� 0
ـ	ِR ِـ��
فيقدر في هذه اآلية فعل قول  )٢٠٦(��ِ

ألن الجملة الدعائية ال يصح أن تقع  )٢٠٧()يقولون ال مرحباً بهم(محذوف يعرب حاالً والمعنى 

  . )٢٠٨(قولحاالً إال بحذف فعل ال

٦-  ال تعمل شيئاً وهذا مذهب األخفش ، وإن وجد االسـم بعـدها منصـوباً    ) الت(قولهم إن

��ٍ   �كما في قوله تعالى ) أرى(فناصبه فعل محذوف تقديره  

�ـ� 
P َ�
 Jـ�m
الت (، فالتقدير  )٢٠٩(�'

  . )٢١٠()أرى حين مناص

محذوف ، وهي غير  وهناك قواعد أخرى وضعها النحاة يستوجب القول بها تقدير فعل

  .متفق عليها عند جميع النحاة وإنما هناك من أخذ بها وهناك من رفضها 

                                                                                                                                            
 ١/١٨٤ ، )٢٧م ( ا?�2"ف ، : ظ) ٢٠١(

 ٢٤+�رة ا��I"ء ) ٢٠٢(

)٢٠٣ (V	�(٣/٢٢٢ ، ا�$�� ا� 

 ١/١١٧ ، �Zح ا�)J2G : ظ) ٢٠٤(

 ٢/٦٤٦ ، &<�� ا� $	= ، ٢/٤٠ ، �Zح ا���K : ظ) ٢٠٥(

 ٥٩+�رة ص ) ٢٠٦(

 ٨/٧٥٣ &F)_ ا�$	"ن ، : ظ) ٢٠٧(

 ، !$� ا�HG"ح ا��)\�ز  ، ا�kHوJD ا����ي �� ا����ن ، ٦٠٩-١/٦٠٨ ، p"�� ا`زه�ي ، �Zح ا�gD�2H : ظ) ٢٠٨(
١/٥٩١ 

 ١٣+�رة ص ) ٢٠٩(

 ١/٢٩٥ ، �Zح ا�@ !�	J ، ١/٢٨١ ، &<�� ا� $	= : ظ) ٢١٠(



  أسباب حذف الفعل: ثانياً 

لقد حاول علماء العربية تفسير ظاهرة الحذف في مواضعها وأنواعها المختلفة ، بـذكر  

ول فـي هـذا   أسباب عامة لها ، وهي أسباب توصل إليها العلماء من استقراء اللغة ، وسأحا

الموضع استخراج األسباب الخاصة بحذف الفعل ، والتي قد يشترك بها مـع الفعـل أنـواع    

  :            الحذف األخرى وهذه األسباب هي 

  كثرة االستعمال -١

إن علة كثرة االستعمال علة سماعية تعتمد على ما سمع من كالم العرب ، فقـد وردت  

: اعاً لعدم الضابط وعلة الحذف كثرة االستعمال نحـو  سم"تراكيب لغوية ، حذف منها الفعل 

فتكرار هذه التراكيب بكثرة جعل المخاطب يعلمهـا جيـداً ،    )٢١١("أمرءاً ونفسه أي دع أمرءاً

الشـيء إذا  "وبمرور الوقت أخذ المتكلم يسقط من كالمه ما يراه معلوماً وكأنه ناطق به ، ألن 

تشـبه  "فمفردات اللغـة   )٢١٢("ر كأنه منطوق بهكثر وقوعه في موضع جاز حذفه تخفيفاً وصا

قطع العملة المتداولة بين الناس ، وان هذه القطع تتعـرض للتآكـل والطمـس كلمـا كثـر      

  .  )٢١٣("استعمالها

وهذا ما ينطبق على صيغ األمثال ، إذ يحذف منها الكثير من األلفاظ لكثرة تداولها على 

نبه إليه سيبويه في كتابه وفسر في ضوئه أنواعاً األلسن ، مما يتطلب قلة ألفاظها ، وهذا ما ت

هذا باب يحذَفُ منه الفعل لكثرته في كالمهـم  "مختلفة من الحذف ومنها حذف الفعل إذ يقول 

وال َأتَوهم زعماتك ومن ذلك : أي ) . هذا وال زعماتك: (حتى صار بمنزلة المثَل وذلك قولك 

  :وذَكَر الديار والمنازَل  قول الشاعر ، وهو ذو الرمة

                                                 
 ١٢٠ ، ا�@ آ)"ل �"Z" ، أ+�ار ا����) ٢١١(

)٢١٢ (�Kح ا���Z ، ١/٥٢٤ 

 ٤٠ ، m"ه�ة ا��lف �� ا��رس ا� <�ي) ٢١٣(
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  و` �Dَى &EُFْ!ُ "S َd و` َ!َ�ُب  
  

ـّه ال يذكر اذكر لكثرة ذلك في كالمهـم واسـتعمالهم   . اذكُر ديار مية : كَأنه قال  ولكن

  . )٢١٤("إياه

ومن ذلك قـول العـرب   "ضيف سيبويه ومن األمثال التي حذف منها الفعل لكثرة االستعمال ي

  .     )٢١٥("َأعطني كلَيهما وتَمراً: كَأنّه قال ...فذا مثٌَل قد كَثُر في كالمهم واستعمل ) كلَيهما وتَمراً(

    .  

لما كان القسم مما يكثـر  "ألنه  )٢١٦(ومن األفعال التي تحذف لكثرة االستعمال فعل القسم

تخفيفه من غير جهة ، فمن ذلك حذف فعل القسـم نحـو    استعماله ، ويتكرر دوره بالغوا في

)٢١٧("أي أحلف) باهللا ألقومن( .  

الحلف كثير الدور على "فالعربي يميل إلى الحلف في أكثر كالمه ، وألبسط األسباب إذ 

  . )٢١٨("ألسنتهم

وألن القرآن نزل بلغة العرب ، فهو يتبع أساليبهم في القول ، ومن ذلك قولـه تعـالى   

�U>�
'ً'��َH ���
7ِ� ،   ً
�� 'ِ�ْـ�q��� 
الذاريات مجرورة علـى القسـم والمعنـى أحلـف     "فـ  )٢١٩(�Oَ�ْ�	ـ

  . )٢٢٠("بالذاريات وبهذه األشياء

ومن األفعال التي تحذف لكثرة االستعمال أيضاً فعل التحذير ، فالعرب يعيشون عيشـة  

لموجودة في هذه البيئة ، أم من البداوة في بيئة مليئة بالمخاطر سواء من الحيوانات المفترسة ا
                                                 

 ١/٢٨٠ ، ا�-H"ب) ٢١٤(

 ٢٨١-١/٢٨٠ -H"ب ،ا�) ٢١٥(

 ١٤٨ ، أ+�ار ا����	B : ظ) ٢١٦(

)٢١٧ (hوا��{"�1ا ~"$Z ، ن :، ظ  ١/٢٦٨� ٣ ، ا�@ ا�F�زBD ، ا�H$	"ن �� أIA"م ا���

 ٩/٩٥ ، �Zح ا�)J2G :، ظ  ٢/٥٤٧ ، ا�-U"ف) ٢١٨(

 ٢-١+�رة ا�lارD"ت ) ٢١٩(


"ج ، &�"�� ا����ن وإ!�ا��) ٢٢٠(Y٥/٥١ ، ا� 



الغارات التي تحدث بين القبائل والنزاعات فيما بينهم مما يستوجب كثرة اسـتعمال أسـلوب   

وحذفوا الفعَل من إياك لكثرة اسـتعمالهم إيـاه فـي    "التحذير ، وهذا ما ذكره سيبويه إذ قال 

  . )٢٢١("الكالم

اة اليومية أسلوب النداء ، ولذلك يحذف ومن األساليب التي يكثر استعمالها أيضاً في الحي

  . )٢٢٢()أنادي أو أدعو(منه فعل النداء 

  الحذف لإليجاز واالختصار في الكالم -٢

القيمة الفنية العامة "الحذف عامة إنما يأتي لإليجاز واالختصار ، ومنه حذف الفعل فـ 

المقصود من الكـالم   تأدية"ألن اإليجاز هو  )٢٢٣("لترك المسند هي اإليجاز وهي البالغة كلها

، فمهمة اإليجاز ترشيق العبارة عن طريـق االقتصـاد    )٢٢٤("بأقل من عبارة متعارف عليها

الكالمي مما يكسب العبارة رونقها ويصونها من الثقل والترهل وقد يحذف الفعل لإليجاز ، إذا 

تكراره مـرة  كان في ذكره تكرار له مما يدخل الكالم في اإلطناب ، أي يحذف الفعل لتالفي 
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يتساءلون عن النبأ ، ثم حذف الفعل لداللة األول عليه ، فعن األولى متعلقة بيتساءلون "فالتقدير 

7
 �hٍ (ُ&�l�� �I�ََ���وكذلك قوله تعالى  )٢٢٦("الظاهر والثانية بالمضمر  ِ� �ْ�َ{ـ� ِh� 
فالالم في قولـه   )٢٢٧(���+

                                                 
 ١٣٧ ، ر+)	B &�)� ، إ+�"د ا�J�G ، ٣/٢٧٩ ، Z"M	B ا�2$"ن :، ظ  ١/٢٧٤ ، ا�-H"ب) ٢٢١(

 ١/٣٤٦ ، �Zح ا���K،  ١/٢٩١ا�-H"ب ، : ظ ) ٢٢٢(

 ١/٢٢١ ، �)��9!$� ا��YDY !$� ا ، &@ �BPQ ا��{E ا�����) ٢٢٣(

 ٣١٧-١/٣١٦ ، ا��9از) ٢٢٤(

)٢٢٥ ( k$رة ا���٢-١+ 

 ٢/٧٩٤ ، ��h &�)� &-� �@ أ�� e"�= ا��	�I ، إ!�اب &J-U ا����ن) ٢٢٦(

 ١٣-١٢+�رة ا�)�+Qت ) ٢٢٧(



الذي ) أجلت(فحذف الفعل  )٢٢٨("تتعلق بفعل مضمر تقديره أُ جلَت ليوم الفصل) "ليوم الفصل(

  .  تتعلق به الالم لتجنب التكرار وطلباً لإليجاز واالختصار 

التي تتكون من جملتين ، وكذلك يكون الحذف لإليجاز عندما يطول الكالم في األساليب 

كما هو في أسلوب الشرط أو أسلوب القسم ، إذ يحسن حذف جملة الجواب عند استطالة الكالم 

ومـا   )٢٢٩("العرب تحذف جواب الشيء إذا كان معلوماً إرادةَ اإليجاز"إيجازاً واختصاراً ، فـ 

ب الشـرط ، قسـم   يهمنا هنا هو جملة الجواب المحذوفة التي تقدر بجملة فعلية ، ففي أسـلو 

أن يحـذَف لمجـرد   : أحـدهما  "حذف جواب الشرط علـى ضـربين   ) هـ ٧٣٩(القزويني 

�ُـ�ْ  �ألن المعنى مفهوم وواضح من السياق المحيط ومن ذلـك قولـه تعـالى     )٢٣٠("االختصارِ
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 )٢٣٤("فافعل وحذف لظهور معناه وطول الكالم"محذوف تقديره فجواب الشرط ال )٢٣٣(�ْ�\ـ

.  

                                                 
 ٢/٧٩٢ ، إ!�اب &J-U ا����ن) ٢٢٨(

 ١٨٨ ، ا�H!"�2	@ ، ١٦٢ ، �kوJ-U& JD ا����ن :، ظ  ٢/٦٣ ، ا��Gاُء ، &�"�� ا����ن) ٢٢٩(

  ١/٢٩٢ ، �� ! �م ا�$BPQ ا?6D"ح) ٢٣٠(

 ١٠+�رة ا`�M"ف ) ٢٣١(

  ٢/٢٣٤ ، &" &@ �� ا��M)@ إ&Qء :، ظ  ٤/٣٠٢ ، ا�-U"ف) ٢٣٢(

 ٣٥+�رة ا`��"م ) ٢٣٣(

 ٢/٢٠ ، ا�-U"ف :، ظ  ١/٢٤٠ ، &" &@ �� ا��M)@ إ&Qء) ٢٣٤(



من االختصار القسم بال جواب إذا كان في الكالم بعده ما يدلُّ "أما في أسلوب القسم فـ 

  . )٢٣٥("على الجواب

��'�ِ  �ومن ذلـك قولـه تعـالى     ْ��ـ� ��َH �S�
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 )٢٣٧()"قتل أصحاب األخدود(محذوف يدل عليه قوله : فإن قلت أين جواب القسم؟ قلت "

  . )٢٣٨("لتبعثن ونحوه"تقديره 

والغاية من اإليجاز والحذف هي إبعاد الملل والسأم عن المتلقي وجذب انتباهه وجعلـه  

ه فقط من دون االشتغال بسواه ، فيكون النص أكثر يركز اهتمامه على المراد لفت انتباهه إلي

للكالم غاية ولنشاط السامعين نهاية ، وما فَضل عن مقْدار االحتماِل "قدرة على التأثير فيه فـ 

والنفس بطبيعتها تريد االسـتزادة مـن المعـاني     )٢٣٩("دعا إلى االشتغال وصار سبباً للمالل

مثل ورقة نقدية مصرفية من فئة كبيرة ، أو "لها في ذلك واألفكار بأقل ما يمكن من الجهد ومثَ

صك موقع عليه بمبلغ كبير من المال فكما أن النفس ستفرح به لعلمها بضخامة قيمتـه التـي   

وهي مع ذلك ورقة واحدة خفيـف حملهـا ، ممكـن اخفاؤهـا     ...تعادل آالفاً من الجنيهات 

ي تركزت فيه معان كثير لعلمهـا بهـذه   والمحافظة عليها فكذلك هي ازاء الكالم الموجز الذ

  . )٢٤٠("المعاني التي تَضمنها بألفاظ موجزة أغنت عن كالم طويل

                                                 
 ١٨٩ ، ا�H!"�2	@ :، ظ  ١٧٣ ، �kوJ-U& JD ا����ن) ٢٣٥(

 ٤-١+�رة ا�$�وج ) ٢٣٦(

 ٤/٧٣٠ ، ا�-U"ف) ٢٣٧(

)٢٣٨ (V	�(٨/٤٤٣ ، ا�$�� ا� 

)٢٣٩ (@	H!"�2١٨١ -١٨٠ ، ا� 

)٢٤٠ (BPQ$ا� =	�"+h B	IGا�� C+h١٢٩ ، ا 



وهذا ما تميزت به لغة العرب إذ كانوا يميلون إلى االيجاز والحذف في كالمهم ، وألن 

سـيرِ  من إعجازه الحذفُ ، واالختصار و اإليجاز وداللةُ اللفظ الي"القرآن نزل تحدياً لهم فـ 

على المعنى الكثير ، وإن كان في كالم العرب الحذفُ واالختصار واإليجاز ، فإن في القرآن 

٢٤١("من ذلك ما هو معجز( .  

  االحتراز عن العبث -٣

ألن ذكره في بعض المواضع  )٢٤٢(فمن جملة أسباب حذف الفعل ، االحتراز عن العبث

فالمحذوف إذا "استغناء عنه بداللة القرائن  يعد عبثاً من القول ، لكونه واضحاً وال داعي لذكره

 )٢٤٣("دلت عليه القرينة كان ذكره ثقيالً في موضعه ، ألنه تعريف لما عرف ، وبيان لما بـين 

فيكون ذكره عبثاً ، ومن ذلك حذف الفعل لداللة الحال عليه احترازاً عن العبث ، كأن تشـير  

، ) انظـروا الهـاللَ  (بالفتح أي ) الهالَل(ره قائالً بيدك إلى الهالل ، أمام جماعة منتظرة ظهو

 )٢٤٤("استغناء عنه بقرينة شهادة الحال ، إذ لو ذكره لك لكان عبثاً من القول"فحذفَ الفعل هنا 

.  

ومن ذلك أيضاً حذف الفعل لداللة اللفظ عليه ، احترازاً عن العبث كأن يكون منصوصاً 
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 ٦٣+�رة ا���-$�ت ) ٢٤٦(

 ٧/١٥٤ ، �$�� ا�)�	Vا : ظ) ٢٤٧(



ن البليغ يجب أن ينزه أسـلوبه  ذكره ليس عبثاً ، لك"أحد ركني الجملة ، و ) المسند(أن الفعل 

  . )٢٤٨("عن ذكر ما هو معلوم أو مفهوم بوساطة القرينة ، والبالغة هي التي توجب عليه ذلك

ويحذف الفعل أيضاً احترازاً عن العبث في حال كونه خبراً محذوفاً لمبتدأ معطوف على 

ركان في الحكـم ،  ، والمبتدءان مشت) جملة فعلية(وخبر ) مفرد(جملة اسمية مكونة من مبتدأ 

لداللة خبر المبتدأ األول عليه ، ولو ذكر لكـان  ) وهو جملة فعلية(فيحذف خبر المبتدأ الثاني 

) زيد يحتفل بالعيد وعمرو يحتفل بالعيـد (فالتقدير ) زيد يحتفل بالعيد وعمرو(عبثاً نحو قولك 

    )٢٤٩(:ومن ذلك قول الفرزدق 

  "1ِِ�ِ~َ&\\\\ْ@ َه\\\\lَا؟ 6َ�ِ\\\\: َوَ�\\\\ْ	A Cََـَْ��\\\\ـَُ� 
  

  

ا���ُب َ�ْ�ِ�ُف َ&ْ@ َأْ�َ-ْ�َت َو   

EُFَ�َا�  
  

  )٢٥٠()والعجم تَعرِفُ من َأنْكَرتَ(فالتقدير 

في الكالم ما يفسره ، فمـن العبـث    ذُكروكذلك يحذف الفعل احترازاً عن العبث ، إذا 

ف مـن  أن يحـذ "الجمع بين الشيء و مفسره وهو ما يسمى بالحذف على شريطة التفسير أي 

ومن ذلك قوله تعالى  )٢٥١("صدر الكالم ما يؤتى به في آخره ، فيكون اآلخر دليالً على األول
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يقرأ بالرفع والنصب ، فمن نصـب  "القمر  )٢٥٢(�'

  . )٢٥٣("فعلى وقدرنَا القمر منازَل قدرناه منازَل

                                                 
  ١/٢٢٢ ، &@ �BPQ ا��{E ا�����) ٢٤٨(
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 )٢٥٥("وهو اإلضمار على شريطة التفسـير ) أرسى(و ) دحا(نصبت األرض والجبال بإضمار "

إلى كالم غث وإلـى  "ذكره يحيلنا  وذكر الفعل مع مفسره يعد عبثاً من القول لذلك يحذف ألن

  . )٢٥٦("شيء يمجه السمع وتعافه النفس

وجميع هذه األسباب المذكورة آنفاً قد يعلل بها حذف الفعل في موضع واحد ، وأحياناً  

قد ال يصح التعليل إال بسبب واحد ، وهذه األسباب التي ذكرتها هي على سـبيل المثـال ال   

فهنـاك  . جدتها األقرب لكي تكون سبباً لحذف الفعـل  الحصر وقد خصصتها بالذكر ألني و

أسباب أخرى ذكرها العلماء ولكني أجدها أقرب إلى أن تكون دالالت يخرج إليها حذف الفعل 

  . ، من كونها أسباباً تدعو إلى حذفه 

                                                 
  ٣٢ -٣٠+�رة ا��"ز!"ت ) ٢٥٤(
&\"   إ&Qء ، ٢/٧٩٩ ، إ!�اب &J-U ا����ن ، ٥/٣٥ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن :، ظ   ٤/٦٩٧ ، ا�-U"ف) ٢٥٥(

@(M٢/٢٨٠ ، &@ �� ا��  
  ١١٧ ، د`J1 ا`!F"ز) ٢٥٦(



  حذف الفعل أنواع :ثالثاً  

نظر إليها في أثناء تتعدد صور الحذف عامة في النحو العربي بحسب االعتبارات التي ي

األول خاص ببنية الكلمة أي أن : التقسيم ، فبحسب ماهية المحذوف يقسم الحذف على قسمين 

  .)٢٥٧(يحذف منها حرف أو حركة وهذا ما يعرف بالحذف الصرفي أو الصوتي

خاص بتركيب الكالم ، أي أن يحذف عنصر أو أكثر من عناصر الكالم ، وبما أن : والثاني 

من اسم وفعل وحرف ، فالحذف يقع في أحدها ، وقد تحذف الجملة بأسـرها أو   الكالم يتألف

  . )٢٥٨(أكثر من جملة

جـائر  : ويقسم الحذف بحسب إمكانية ظهور المحذوف وعدم ظهوره علـى قسـمين   

  . )٢٥٩(وواجب ، كما هو في مواضع حذف المبتدأ أو الخبر جوازاً ووجوباً

وقسم ال  مين ، قسم يقوم مقامه شيءقسعلى قيام شيء مقام المحذوف ويقسم بحسب 

  . )٢٦٠(يقوم مقامه شيء

�I�ْ �ِـ"� @ِ�َـ+��ُ*�    �فمثال األول قوله تعالى  
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فإن تولوا فال لوم ( هو الجواب لتقدمه على توليهم إنما قام مقام الجواب لداللته عليه والتقدير

<ُ     �حذف الصفة في قوله تعـالى  : ومثال الثاني  )٢٦٢()على فقد ابلغتكم 7
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  ١٧٣ ، m"ه�ة ا��lف �� ا��رس ا� <�ي : ظ) ٢٥٧(
  و&" ���ه" ٣/٩٣ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن ، ه"و&" ��� ٢/٦٨٨ ، &<�� ا� $	= : ظ) ٢٥٨(
  ١٠٤-١/١٠٣ ، ه)_ ا�S�ا&_ ، ٩٥-١/٩٤ ، �Zح ا�)J2G : ظ) ٢٥٩(
  ١/٢٩٩ ، �� ! �م ا�$BPQ ا?6D"ح : ظ) ٢٦٠(
  ٥٧ه�د  +�رة) ٢٦١(
  ٣/١٣٧ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن  : ظ) ٢٦٢(
  ٨٩ا�-RS  +�رة) ٢٦٣(
  ٢/٦٩٤&<�� ا� $	=  : ظ) ٢٦٤(



تقسيمه بحسب إمكانية ذكره من عدمها ، ثالثة أقسام ، وذلك مـا  أما الفعُل ، فيمكن 

يما ذكرتُ لك أن الفعَل يجري في األسماء على ثالثة مجارٍ ف فاعرف"أشار إليه سيبويه بقوله 

مضمر متـروك  فعُل مظْهر ال يحسن إضماره ، وفعُل مضمر مستعمُل إظهاره ، وفعُل : 

وأما جائز األمرين ، وبذلك  ، فالفعل أما واجب الذكر ، وأما واجب الحذف )٢٦٥("إظهاره

  :ل بحسب ظهور الفعل المحذوف قسمين هما يمكن تقسيم حذف الفع

  .حذف الفعل جوازاً  -١

  .حذف الفعل وجوباً  -٢
  

  حذف الفعل جوازاً -١

الحذف الجائز هو الحذف الذي يقتضيه الموقف االستعمالي ، إذ يمكن فيه ظهور الفعل 

 المحذوف بدون أن يؤثر ظهوره على صحة المعنى ، فذكره غير ممنوع في صناعة النحو ،

ويلجأ إليه المتكلم ألداء معنى معين وتحقيقاً لغاية مقصودة ولم يختلف عليه النحاة القدامى وال 

ويحـذف الفعـل    )٢٦٦(مختلفة يريدها المتكلم لدواعٍالباحثون المحدثون فهو موجود في العربية 

أللفاظ ألن ا"وقد تكون هذه القرينة لفظية أو حالية تغني عن النطق به  )٢٦٧(جوازاً لوجود قرينة

إنما جيء بها للداللة على المعنى فإذا فهم المعنى بدون اللفظ جاز أن ال تأتي به ويكون مراداً 

نعم ، ال ، بلى ، (، فيحذف الفعل جوازاً لقرينة لفظية بعد أحرف الجواب  )٢٦٨("حكماً وتقديراً

                                                 
  ١/٢٩٦ ، ا�-H"ب) ٢٦٥(
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  . )٢٧١("المعنى بلى يبعثهم اهللا وعداً عليه حقاً"فـ  )٢٧٠(�'

وكذلك يحذف جوازاً إذا وقع في جواب استفهام و كان منصوصاً عليه لفظاً في السؤال 

) زيـد (، فما كان في جواب سؤال ظاهر قولك  ، وهذا السؤال أما أن يكون ظاهراً أو مقدراً

"� OَـYUMَl       �وكذلك قوله تعالى ) جاء زيد(من جاء؟ فالتقدير : لمن سأل  Uـ�� W=ُ� ُـT
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� ُ�Oَ�a�7�)٢٧٣(:وهذا ما أشار إليه ابن مالك في ألفيته بقوله )٢٧٢(  

\\\\\\\\Kُأ Jُ\\\\\\\\��ِ Jَ\\\\\\\\!"Gا�  _ُ\\\\\\\\��Dََ�اَو(  
  

  

   Jِd(َآ"�ُDَ�أ" َزAَ @ْ&َ اب�
 ��  
  

  )٢٧٤(وأما ما كان في سؤال مقدر قول الشاعر

   ٍB&َ�\\\\\\\2ُ3ُ�ِ ِرُع"\\\\\\\K �ُ\\\\\\\DYDَ �َ\\\\\\\$	ُ�  
  

  

  gُ1ِا�ا�9َّ gُ	9ِ�ُ "(ّ& Vُ$Hَ3&ُو  
  

ودل على السؤال المحذوف ) من يبكيه(ألنه جواب سؤال مقدر هو ) يبكيه ضارع(أي 

  . )٢٧٥(المتقدم) ليبك(قوله 

قرائن األحوال قد تغني عن اللفـظ  "وكذلك يحذف الفعل جوازاً إذا دلت الحال عليه فـ 

فان أتى اللفظ المطابق جاز وكان كالتأكيد وإن لم يؤت فلالستغناء عنه فلذلك يجوز حـذف  ...

  :ومن ذلك ما يأتي  )٢٧٦("العامل

                                                 
&�)� !$�  ، درا+"ت h+ �ب ا����ن ، ٢٩١ ، m"ه�ة ا��lف �� ا��رس ا� <�ي ، ٢/١٥٤ ا?��"ن ، : ظ) ٢٦٩(

B(	6! i�"3٢/٩٧ ، ا�  
)٢٧٠ ( Jرة ا����٣٨+  
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  حذف عامل المفعول به   -أ

ا الموضع الذي يضمر فيه وإظهاره مستعمُل فنحو وأم"وهذا ما أشار إليه سيبويه  بقوله 

  . )٢٧٧("اضرب زيداً: قولك زيداً لرجٍل في ذكرِ  ضربٍ ، تريد 

أن المصدر "بقوله ) هـ ٦٤٣(وهذا ما أشار اليه ابن يعيش  حذف عامل المفعول المطلق -ب

ز ظهوره فأنتَ ويجو...ينتصب بالفعل وهو أحد المفعوالت وقد يحذف فعله لدليل الحال عليه 

تأهباً ميموناً لمن رأيته "ومن ذلك قولك  )٢٧٨("فيه بالخيار إن شئت أظهرته وإن شئت أضمرته

  . )٢٧٩("يتأهب لسفر ، وحجاً مبروراً لمن قدم من حج وسعياً مشكوراً لمن سعى في مثوبة

 من ذلك أن ترى رجالً قد أزمع سفراً"إذا دلت عليه ظروف القول و  ، حذف عامل الحال -ج

أو أراد حجاً فتقول راشداً مهدياً وتقديره اذهب راشداً مهدياً ومثله أن تقول لمن خرج إلى سفر 

وتقديره اذهب أو سافر مصاحباً معانا فدلت قرينة الحال على الفعل و أغنت ) مصاحبا معانا(

  . )٢٨٠("عن اللفظ به

  حذف الفعل في أسلوب التحذير واإلغراء -د

لـيس معطوفـاً وال   (، إذا دلت الحال عليه  وكان مفرداً أي  يحذف فعل التحذير جوازاً

فداللة الحال بأن ترى النار توشـك أن تحـرق   ) النار(أو كان بدون إياك نحو قولك ) مكرراً

وكذلك يحذف فعـل   )٢٨١(ومع ذلك يجوز إظهاره) احذر(المحذَر تغني عن ذكر فعل التحذير 

  . )٢٨٢(معطوفاً نحو أخاك بتقدير ألزماإلغراء إذا لم يكن المغرى به مكرراً أو 
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في أسلوب قطع النعت بالنصب على حذف فعل فيجوز حذف الناصب إذا كان النعـت   - هـ

 )٢٨٣("مررتُ بزيد أعني النجار"فإن شئت أظهرت فتقول " مررت بزيد النجار"لتخصيص نحو 

.  
  

  حذف الفعل وجوباً  -٢

يسمح التركيب النحوي بذكره  الحذف الواجب وهو حذف عنصر من عناصر النص ال

فيه مع داللة األصل التركيبي للنص عليه ، إذ يمتنع فيه إظهار المحذوف في كل األحـوال ،  

وقد اختلف النحاة القدامى في بعض المسائل التي قيل فيها بالحذف الواجـب وكـذلك بعـض    

على أن النحاة  من أدل الدالئل"في حين أن هذا النوع من الحذف هو  )٢٨٤(الدارسين المحدثين

فالجملة قد تكـون فـي   ...كانوا في تحليلهم لبناء الجملة يتعاملون مع البنية األساسية للجملة 

ظاهرها المنطوق غير مستوفية لعنصريها اإلسناديين ولكنها تنتمي إلـى نموذجهـا الخـاص    

إلى والذي في ضوئه نفسر التركيب المنطوق ، وعدم القول بالحذف الواجب سيؤدي  )٢٨٥("بها

اضطراب القواعد ، ألن كل تركيب خارج عنها سيكون نموذجاً بذاته ، فتتعـدد النمـاذج وال   

يكون هناك ضابط يضبط اللغة ويحصر نماذجها المتنوعة في عـدد معـين مـن التراكيـب     

  .)٢٨٦(المعروفة والمحددة أي يردها إلى أصلها

                                                 
  ٢/١٩٠ ، �Zح ا�@ !�	J : ظ) ٢٨٣(
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  :ومن المواضع التي يحذف فيها الفعل وجوباً ما يأتي 

عامل المنادى ، فالمنادى اسم منصوب لفظاً أو محالً بفعل محذوف وجوباً تقـديره   حذف -أ

  . )٢٨٧()أدعو أو أنادي(

حذف الفعل في باب التحذير واإلغراء ، إذ يحذف فعل التحذير وجوباً إذا كان التحـذير   -ب

ـ ) إياك(سواء أكان معطوفاً أو مكرراً أم ال ، أما إذا كان بغير ) إياك(بـ  ه إذا وجب حذف

أما فعل اإلغراء فيجب حذفه أيضاً إذا ) النار والسيف(أو ) النار النار(عطف أو كرر نحو 

  . )٢٨٨()الصدقَ الصدقَ(أو ) األمانةَالصدقَ و(عطف أو كرر نحو قولك 

في أسلوب قطع النعت بالنصب على حذف فعل ، إذ يجب حذف الناصب إذا كان النعـت   -ج

مـررت  (أو ترحم نحو ) مررت بزيد الحاسد(أو ذم نحو ) يممررتُ بزيد الكر(لمدح نحو 

  . )٢٨٩()بزيد الضعيفَ

نحـو  ) أخص(في أسلوب االختصاص ، فالمختص منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره  -د

  . )٢٩٠()أخص العرب(أي ) كرماء -العرب -نحن(قولك 

او ، الياء ، التـاء،  الو(في أسلوب القسم ، إذ يحذف فعل القسم وجوباً مع حروف القسم  -هـ

�  �نحو قوله تعالى  )٢٩١()الباء(ما عدا ) الالم
 
 CـَHِ@ ِ*�\Wـ��
، فقد حذف فعـل القسـم    )٢٩٢(�'

  . )٢٩٣("أي أقسم بالنجم"وجوباً مع الواو 

                                                 
  ١/٣٤٥ ، �Zح ا���K : ظ) ٢٨٧(
  ٢٨٢-٢/٢٧٩ ، Z"M	B ا�2$"ن ، ٢٧٧-٢/٢٧٣ ، �Zح ا�gD�2H : ظ) ٢٨٨(
  ٢/١٨٩ ، �Zح ا�@ !�	J : ظ) ٢٨٩(
  ٢/٢٧٣ ، �Zح ا�@ !�	J ، ٢/١٨ ، �Zح ا�)J2G : ظ) ٢٩٠(
  ٢/٧١٨ ، &<�� ا� $	= : ظ) ٢٩١(
)٢٩٢ ( EFرة ا���١+  
  ٢/٢٤٦ ، &" &@ �� ا��M)@ إ&Qء) ٢٩٣(



ً�يحذف الفعل وجوباً مع وجود المفسر ، نحو قوله تعالى  -و[ �xُM �
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منصوبة بفعل محـذوف أي ورفعنـا   "فالسماء  )٢٩٦(�'

ب بفعل مضمر ، المعنى وفرشنا عطف على ما قبله منصو"واألرض فرشناها  )٢٩٧("السماء

وحـذف   )٢٩٨("ولكن اللفظ بقوله فرشناها يدل على المضمر المحذوف...األرض فرشناها 

  . )٢٩٩("ال يجمع بين المفسرِ و المفسر"الفعل وجوباً في هذه اآليات ونحوها ألنه 

كرها معها حذف عامل المفعول المطلق ، فقد وردت مصادر نابت عن أفعالها وال يجوز ذ -ز

، كالواقع موقع األمر أو النهي أو الدعاء ، أو ما وقع بعد االستفهام التوبيخي ، أو المصدر 

الواقع تفصيالً لمجمل قبله ، أو المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله ، أو المصـدر الـذي   

  . )٣٠٠(قصد به التشبيه ، أو ما أخبر به عن اسم عين وكان مكرراً أو محصوراً

ضع التي ذكرتُها في حذف الفعل وجوباً أو جوازاً هي على سبيل المثـال ال  وهذه الموا

  .الحصر ، وسنترك التفصيل فيها وفي غيرها إلى موضعه 

أنواع أخرى لحذف الفعل تختلف باختالف الناحية التي ينظر إليها فـي أثنـاء    وهناك

  :التقسيم ، ومن ذلك يقسم الفعل بالنسبة إلى ما يحذف معه على قسمين 

  . )٣٠١(يحذف مع فاعله أو مع ما يتعلق به :والثاني يحذف فيه الفعل وحده ،  :األول 
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 )٣٠٢(الفعل أيضاً بالنسبة لكونه يقاس عليه على قسمين قياسـي وسـماعي   حذف ويقسم

والمراد بالقياسي هو أن يكون هناك ضابط كلي يحذف الفعل كلما حصل هذا الضابط كما هو 

، أما الحذف السماعي فهو الذي ليس له ضابط معين بـل ورد   في حذف الفعل في االشتغال

عن العرب مسموعاً بالحذف وال يقاس عليه كما هو في بعض المصادر التي حذف ناصـبها  

فالخاص نحوه أعني "وكذلك يقسم حذف الفعل على عام وخاص  )٣٠٣(سماعاً نحو حمداً وشكراً

  .)٣٠٤("اً ، أو معنى ، أو تقديراًوالعام كلُّ منصوب دّل عليه الفعل لفظ... مضمراً 

                                                 
  ٨٩ ، ا�B (F ا����	�k� B	SG" وأS&"IA" : ظ) ٣٠٢(
)٣٠٣ (�Kح ا���Z ، ٣٠٦-١/٣٠٥  
  ١٣١-٣/١٣٠ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن) ٣٠٤(



  ضوابط تقدير الفعل: رابعاًً  

: إذا وافق الشيء الشيء قلت جاءه قدره  وقدر كل شـيء ومقْـداره  "التقدير في اللغة 

أحدهما الترويـة  : والتقدير على وجوه من المعاني ... قاسه ... مقْياسه وقَدر الشيء بالشيء 

إذا نظـرت فيـه ودبرتَـه    ... قَدرتُ َألمرِ كذا : ويقال ... َأمر وتهيئته  والتفكير في تسوية

وبذلك نستنتج أن التقدير في اللغة هـو   )٣٠٥("دبروه: وقايسته وقَدر القوم أمرهم يقْدرونه قَدراً 

وضع الشيء في موضعه بحيث يكون مطابقاً لما هو عليه ، أو هو التفكير في جعل الشـيء  

مقدار معين بتحديده ، ومن هذا المعنى ُأخذ التعريف االصطالحي للتقدير وهـو تعيـين   على 

المحذوف من الكالم بلفظه ومكانه سواء أكان حرفاً أم كلمة أم جملة ونحوها بحيـث يكـون   

  . )٣٠٦(مطابقاً لما هو عليه أصالً ، وهذا ما يتطلب التفكير والتدبر

بالتقدير لتفسـير التغيـر الحاصـل فـي     فقد جيء  )٣٠٧(وبما إن الحذف خالف األصل

التركيب األصلي للكالم فهو محاولة لرد الفرع إلى األصل لفهمه والتعرف علـى الـدالالت   

المترتبة عليه وقد اختلف الدارسون في مسألة التقدير وهذا االختالف يمكن توضيحه بإتجاهين 

:  

إلى ظاهر النص فقـط معتبـراً   يرفض التقدير من أساسه ، ويدعو إلى النظر  : األول اإلتجاة

في حين نجد أن هؤالء لم يلتفتوا إلـى   )٣٠٨(التقدير زيادة على النص ونوعاً من التخيل والظن

أن مالحظة ظاهر النص ال تكفي لمعرفة الداللة ، فوراء التركيب الظاهر يكمن تركيب آخـر  

غفـل عـدداً مـن    يتم من خالل معرفته التوصل إلى الداللة ، واالعتماد على ظاهر النص ي

                                                 
  ٧٧-٥/٧٤ ، )�Aر( ، �I"ن ا���ب) ٣٠٥(
  ١٨٩ ، !$� ا�-"Em ا�	"+�ي ، درا+"ت �� ا� <B وا���� : ظ) ٣٠٦(
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المعاني التي تكمن في باطنه ، فمعرفة ماهية المحذوف من خالل تقديره تساعد في التعـرف  

على تركيب الكالم األصلي ، والغرض من حذف المقدر في هذا التركيب والدالالت المترتبة 

ساسـية  على ذلك ، وهذا ما تنبه عليه النحاة األوائل إذ ربطوا بين التركيب الظاهر والبنية اال

وهو ما عرف بعد ذلك بالنظرية التحويلية التي تقوم علـى أسـاس مهـم هـو      )٣٠٩(للتركيب

االعتراف بوجود تركيب باطني أو بنية عميقة لكل جملة ، هذا التركيب هو الـذي يعطـي   "

المعنى المقصود للجملة ، أما ما ينطق بالفعل أو يرسم بالكتابة فيسـمى عنـدهم بالتركيـب    

هي النواة التي البد منهـا لفهـم الجملـة    "و البنية العميقة  )٣١٠("ية السطحيةالظاهري أو البن

بحث العالقة بين البنية السـطحية  "فـ  )٣١١("ولتحديد معناها الداللي ، وإن لم تكن ظاهرة فيها

وهذا ال يتم من دون تقدير المحذوف  )٣١٢("والبنية العميقة يعد محوراً مهماً لتحليل بناء الجملة

التقدير في اللغة ليس مرفوضاً من حيث المبدأ وأن كثيراً من تقـديرات  "انه فـ ورده إلى مك

  . )٣١٣("لغويينا القدماء يحتمها واقع اللغة العربية و تركيبها

االختالف في كيفية تقدير المحذوف من حيث مكانه ونوعه ومقـداره ، فقـد    : الثاني ةاإلتجا

تقدير غيره ، وهذا ما يتطلب وضع ضـوابط   يكون ألحدهم تقدير مختلف قليالً أو كثيراً عن

التقدير الصحيح للمحذوفات عند النحاة يجب أن يراعي أمرين أساسين هما المعنى "للتقدير فـ 

فعلماء العربية وضعوا ضوابط للتقدير ولم يتركوا األمر بال ضـوابط   )٣١٤("والصناعة النحوية

                                                 
  ٣٨ ، ��)B رM	E ا��Yاوي ، �2�ل �� ا� <B وا���� ، ١٤٢ ، ا���� ا����� وا��رس ا����D : ظ) ٣٠٩(
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)٣١٤ (i�"I١٥٥ ، ا�)�2ر ا�  



قسم من تراكيبها و فهم معانيها وصوالً  يتعاملون مع لغة مقدسة خالدة تحتاج إلى تفسير"ألنهم 

  . )٣١٥("إلى الهدف األسمى وهو فهم لغة التنزيل

ويمكن أن نستخرج من الضوابط التي وضعها العلماء لتقدير المحذوفات عامة ضوابط 

  :تتعلق بتقدير الفعل خاصة ، وهذه الضوابط تتعلق بأمرين هما 

  .مكان تقدير الفعل  -١

  .صيغة الفعل المقدر  -٢
  

  مكان تقدير الفعل -١

للرتبة دور في بيان مكان تقدير الفعل ، فالرتبة في النحو هي الموقع األصـلي الـذي   

  . )٣١٦(يتخذه اللفظ بالنسبة لأللفاظ األخرى المرتبطة به بعالقات نحوية أو تركيبية

ويجب أن يقدر المحذوف في مكانه األصلي من بناء الجملة لكي ال يكـون مـن بـاب    

وبما أن الفعل عامل من العوامل اللفظية فرتبته التقدم كسائر  )٣١٧("يء في غير محلهوضع الش"

فإذا حذف الفعل سـيبقى   )٣١٨("رتبة العامل أن يكون قبل المعمول"العوامل مع معموالتها فـ 

معموله دليالً عليه ، وهو أما أن يكون فاعالً أو مفعوالً أو مشبهاً بالمفعول ، وحكم الفاعل أن 

وهذا مذهب البصريين ، أما الكوفيون فقد جوزوا تقدمه على فعله مستشـهدين   )٣١٩(علهيلي ف

   )٣٢٠(:بقول الشاعر 
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ورد مرفوعاً ، وال يستطيعون إعرابه مبتدأ ) مشيها(فوجه االستشهاد بهذا البيت هو أن 

) وئيداً(له في اللفظ إال وئيداً وهو منصوب على الحال ، فتعين أن يكون فاعالً بـ إذ ال خبر 

) مشيها(مقدماً عليه ، وبذلك يجوز تقديم الفاعل على عامله في حين تأوله البصريون بأن قالوا 

  . )٣٢١()وئيداً(وهو الناصب للحال ) ظهر أو ثبت(مبتدأ خبره محذوف تقديره 

ألن كل منصوب ال يخلو إمـا أن  "هه فهو أن يتقدم عليه عامله أما حكم المفعول أو شبي

  . )٣٢٢("يكون مفعوالً أو مشبهاً بالمفعول ، والمفعول البد أن يتقدمه عامل لفظاً أو تقديراً

وبعد أن عرفنا رتبة كل من الفعل والفاعل والمفعول و شبهه في تركيب الكالم ، البـد  

مكانه األصلي متقدماً على معموالته ، ومن ذلك قوله  عند تقدير الفعل المحذوف أن نعيده إلى
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، ) خيـراً أنـزل  (وليس  )٣٢٤()أنزل خيراً(مفعول به لفعل محذوف تقديره ) خيراً(فـ 

قابلـتُ  (فالتقدير ) زيداً قابلته(نحو قولك  )٣٢٥(وكذلك يجب أن يقدر الفعل مقدماً إذا كان مفَسراً

إذ يجب تقديره مقدماً ألنه أوالً عامل ورتبة العامل التقديم وثانياً ألنه مفَسر ورتبة ) زيداً قابلته

  . )٣٢٦(المفسر قبل رتبة المفسر

وكذلك يجب مراعاة موضع المقدر في األساليب التي تتكون من جملتين كما هـو فـي   
الشرط وأسلوب القسم ، كأن تكون جملة فعل الشرط أو جوابه فيجب أن توضع عنـد  أسلوب 

التقدير في مكانها الصحيح و ما يهمنا هنا إذا كانت الجملة المحذوفة تقدر بجملة فعلية فمـثالً  
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  ١/٤٢ ا?�2"ف ،) ٣٢٢(
)٣٢٣ ( Jرة ا����٣٠+  

"ج وإ!�ا�� ، &�"�� ا����ن) ٣٢٤(Y٣/١٩٣ ، ا�  
  ٢/٦٧٨ ، &<�� ا� $	= : ظ) ٣٢٥(
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�
���ـ� � �" Uـ�� Y�َِ@ �UMِ@�)فعند التقدير يجب أن  )٣٢٨("لكان خيراً لهم"فجواب الشرط محذوف تقديره  )٣٢٧

من يقدر مؤخراً بعد جملة الشرط ، وليس مقدماً عليها ألن أصل تركيب أسلوب الشرط يتكون 
:  

، وكذا الحال في أسـلوب   )٣٢٩(جملة جواب الشرط+ جملة فعل الشرط + أداة الشرط 

  .القسم 

وأحياناً قد يوجد عند تقدير الفعل المحذوف مانع يمنع من وضعه في مكانه األصـلي ،  

وهذا المانع قد تقتضيه الصناعة أو يقتضيه المعنى ، وفي كلتا الحالتين يجب مراعـاة هـذا   

اسم استفهام منصوب بفعل محذوف ) أي(فـ ) أيهم رأيته(انع الصناعي نحو قولك المانع ، فالم

ألن أسماء االستفهام من األسماء التي لها الصـدارة فـي   ) أيهم رأيتَ رأيته(مؤخر والتقدير 

وكذلك عنـدما   )٣٣٠()رأيت أيهم رأيته(الكالم فال يعمل فيها ما قبلها ولذلك ال يجوز أن تقول 

 )٣٣١(يقدر مؤخراً ، ألنه في الحقيقة خبر) في الدار زيد(لجملة بفعل في قولنا يقدر متعلق شبه ا

فال يجوز تقديمـه  ) إن وأخواتها(وكذا الحال في خبر  )٣٣٢(واألصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر

ولكن متعلقه المحذوف عندما يقدر  )٣٣٣(على اسمها إالّ إذا كان الخبر شبه جملة فيجوز تقديمه

أن في الـدار زيـداً   (فالتقدير ) أن في الدار زيداً(خراً اتباعاً لألصل نحو قولك فعالً يقدر مؤ

  . )٣٣٤(ألن خبر إن ال يسبق اسمها) استقر
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فمتعلق البسملة عندما يقدر فعـالً  ) بسم اهللا(أما المانع الذي يقتضيه المعنى فنحو قولك 

م شأنه بالتقديم وهذا ما ذكـره  يقدر مؤخراً لتحقيق غاية وهي تعظيم اهللا سبحانه وتعالى وتفخي

فإن قلت لم قدرت المحذوف متأخراً؟ قلت ألن األهم من الفعل والمتعلق به "الزمخشري بقوله 

هو المتعلق به ، ألنهم كانوا يبدءون بأسماء آلهتهم فيقولون ، باسم الالت باسم العزى فوجـب  

وذلـك بتقديمـه وتـأخير     أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم اهللا عز وجّل باالبتـداء ، 

  . )٣٣٥("الفعل

األول أنه تعالى : والتقديم عندي أولى ويدل عليه وجوه "وهذا ما رجحه الرازي بقوله 

قديم الوجود لذاته فيكون وجوده سابقاً على وجود غيره والسابق بالذات يستحق السـبق فـي   

ثم أضمر الفعل ثانياً ) م اهللاباس(ومن قال ... أن التقديم في الذكر أدخل في التعظيم  ... الذكر 

  . )٣٣٦("فكأنه رأى وجوب االستعانة  باهللا ثم نزل منه إلى أحوال نفسه
  

  صيغة الفعل المقدر -٢

عند تقدير الفعل المحذوف يجب مراعاة صيغته من حيث اللفظ والمعنى والزمن ، أمـا  

، فيجب أن يكـون  من حيث اللفظ فإذا كانت هناك ألفاظ في السياق تدل على الفعل المحذوف 


�ْـ 
   �ومن ذلك  قوله تعالى  )٣٣٧(لفظ المقدر مطابقاً لهذا الدليل اللفظي-�ْ
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ليوافق دليله اللفظي المتقدم عليه وهـو قولـه    )٣٣٩()ينفقون(هو ) للعفو(فتقدير الفعل الناصب 

يبذلون العفو أو يمنحون أو (خر يحمل معناه مثل وال يصح أن نقدر فعالً آ) ماذا ينفقون(تعالى 
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وقد ُأخذ لفظه من لفظ الفعل المتقدم الذي ) ألدرككم(وتقديره جملة فعلية أي ) لو(حذف جواب 

لجاءكم أو لنزل بكم أو لحل بكم و نحو (وال يصح أن نقدر مثالً  )٣٤١()يدرككم(وهو يدل عليه 

  ) .ذلك

وكذلك الحال إذا كان الدليل اللفظي الذي يدل على الفعل المحذوف قد ذُكر في مواضع 

أخرى ، فيكون المذكور بمثابة األصل للمحذوف واألرجح أن يكون الفعل المقدر مطابقاً لمـا  

هو من باب تفسير القرآن بالقرآن الذي اعتمده المفسرون عامة وهو جعـل  و )٣٤٢(ذكر أصله

  . )٣٤٣(بعض اآلي شاهداً لبعضها اآلخر
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P��ِ��x���ْبل نتبع ملة ابراهيم أو اتبعوا (بفعل محذوف تقديره ) لة ابراهيمم(فقد نصبت  )٣٤٤(�

/	    �إذ قدر الفعل المحذوف بهذا اللفظ لورود مثله في قوله تعـالى   )٣٤٥()ملة ابراهيم S�Tَ ��1ـ0 'ُـْ� Qـ�
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وليس بعثنا أو نحوه لورود هذا الفعل عند ذكر األنبياء مع أقوامهم نحـو   )٣٤٨()أرسلنا(تقديره 
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وكذلك الحال إذا كان الفعل المحذوف مفَسراً فيكون تقديره من لفظ مفسـره نفسـه ، إذ   

، ولكنه قد يمنع مانع صناعي أو ) زيداً أكرمته(في قولك ) أكرمت(يقدر الفعل المحذوف بـ 

ي نحو مانع يوجبه المعنى من تقدير الفعل موافقاً للفظ مفسره فيقدر من معناه ، فالمانع صناع

ال يتعـدى بنفسـه و   ) امرر(ألن الفعل ) جاوز زيداً امرر به(فالتقدير ) زيداً امرر به(قولك 

، أما المـانع   )٣٥٠(الصناعة النحوية تمنع من تقديره ، فيقدر فعل آخر من معناه ، وهو جاوز

) ضـربت (إذ ال يقدر الفعل المحذوف بـ ) زيداً ضربت أخاه(الذي يوجبه المعنى فنحو قولك 

ألن من ضرب أخـا  ) أهنت(نك لم تضرب زيداً وإنما ضربت أخاه ، وإنما نقدر الفعل بـ أل

  . )٣٥١(شخص فقد أهان ذلك الشخص

أما مراعاة معنى الفعل عند التقدير ، فيجب أن يكون معنى الفعل المقدر منسجماً مـع  

  )٣٥٢(سياق الكالم ومعناه ومن ذلك قول الشاعر
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ألن الماء ال يشـترك مـع   ) تبناً(وردت منصوبة وال يجوز عطفها على ) الماء(فلفظة 

  . )٣٥٣()وسقيتها ماء(التبن بكونه يعلف ، ولذلك يجب أن نقدر لها فعالً يناسب المعنى وهو 

يـؤدي إلـى تغيـر المعنـى     كذلك يجب عند تقدير الفعل المحذوف أن نختار فعالً ال 

الحمـد هللا  (المقصود من الكالم أو إفساده ، وإنما يقدر ما هو أدل على المعنى ومن ذلك قولك 

(بنصب ) العظيمأعنـي (وهو األرجح من تقدير الفعل ) أمدح(بفعل محذوف تقديره ) العظيم (

ختص به عز وجّل وال يفسد المعنى ، فاهللا واحد ال شريك له ولفظ الجاللة م) أعني(ألن تقدير 

يعني أنك تقصد من بين األلهة اهللا العظيم فتميزه من ) أعني(يطلق على سواه ، وتقدير الفعل 

واعلـم أنـه إذا كـان    "غيره وهذا المعنى باطل وال يقصده المتكلم ، ولذلك قال الزركشي ، 

يناً لم يجز تقدير ناصب نعته بأعني ، نحو الحمد هللا الحميدر فيـه ؛    المنعوت متع؛ بل المقـد

  " .وفي نحوه أذكر أو أمدح فاعرف ذلك

أما مراعاة زمن الفعل عند التقدير ، فيجب أن يكون زمن الفعل المقدر من حيث كونه 

ماضياً أو حاضراً أو مستقبالً متالئماً مع سياق الكالم فيقدر الفعل مضارعاً إذا أريد الحال أو 

إذا كان سياق الكالم يدل على الماضي أو األمر ومن ذلك قوله االستقبال ويقدر ماضياً أو أمراً 
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بالنصب على معنى ؛ واهلكنا قوم نـوح ؛ ألن مـا قبلـه يـدل     "جاء ) قوم نوح(فـ 

سياق اآلية يدل على الزمن الماضي  فقدر الفعل الناصب لقوم نوح فعالً ماضياً ألن )٣٥٥("عليه

��=� َ����ُ�لقوله تعالى � .  

                                                 
  ١/٥٤١ ، !�	�Z Jح ا�@ ، ٢/٧٠٣ ، &<�� ا� $	= : ظ) ٣٥٣(
  ٤٦+�رة ا�lارD"ت ) ٣٥٤(

"ج وإ!�ا�� ، &�"�� ا����ن :، ظ  ٤/٤٠٦ ، ا�-U"ف) ٣٥٥(Y٥/٧٥ ، ا� ، RZ"-ا� �	IGH٢٧/١٥٤ ، ا�  



وكذا األمر عند تقدير فعل القول المحذوف ، إذ يجب مراعاة زمنه بتالءم مـع سـياق   
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وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق وال يقدر ويقـال لهـم ألن وقيـل    "فيقدر فعل القول بـ 
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 )٣٥٩("أي وقلنا اتخذوا" ماضٍجملة مقول قول محذوف يقدر بفعل ) واتخذوا(تعالى فقوله 

  ) .وجعلنا(ليناسب قوله تعالى 
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وهو فعل مضارع ألن القائل هم المالئكة والزمن الذي يقولون فيه هـو   )٣٦١()يقولون(تقديره 

ألن فيـه  ) قالوا(فهو أرجح من تقدير فعل القول ) اليوم(الزمن الحاضر بداللة ظرف الزمان 

  .قف إذ المالئكة ينزعون الروح من الظالمين وهم في سكرات الموت تصويراً للمو
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  داللة ذكر الفعل وحذفه في التعبير: خامساً 

قبل الحديث عن دالالت حذف الفعل البد من أن نتعرف أوالً على داللة ذكر الفعل في 

  :التعبير وعلى الوجه اآلتي 

  داللة الفعل في التعبير  -١

نى به العلماء القدماء عنايـة كبيـرة ،   الفعل ركناً  أس يعداسياً في الجملة العربية إذ ع

باحثين في قضاياه ، سواء أكانت مفرقة على أبواب النحو في كتبهم أم مـؤلفين فيهـا كتبـاً    

ينهد أحد منهم إلى تجريد كتاب برأسـه  "بعكس ما قاله بعض الباحثين من أنه لم  )٣٦٢(خاصة

ومثلما عني به القدماء عني به المحدثون  )٣٦٣("جملة العربيةلهذا العنصر المهم من عناصر ال

ألنه  )٣٦٤(فأفردوا له كتباً خاصة به ، وتوسعوا في معالجة مسائله ووقفوا عند دالالته ومعانيه

فالكَلمِ اسم ، وفعل "يمثل القسم الثاني من أقسام الكالم المعروفة وهي االسم ، والفعل والحرف 

ل تمثل ركيزة مهمة في بناء الجملة العربية بعد األسماء ، وقـد جعلـه   فاألفعا )٣٦٥("، وحرفُ

وسواء أكان الفعل هو األصل  )٣٦٦(الكوفيون أصل اإلشتقاق في حين خالفهم في ذلك البصريون

األصل أم ال ، فهو أهم أجزاء الكالم إذ عده النحاة أقوى العوامل ، ألنه يعمل الرفع والنصب 

ستطيع علم اللغة الحديث أن يجد في قوة عمل الفعل تفسـيراً  وي" )٣٦٧(ويعمل مذكوراً ومحذوفاً

مقبوالً  فهو حدث ومن البديهي أن ترتبط به مجموعة من المتعلقَّات ، كالمحـدث والمحـدث    
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والغاية والهيئة والزمان والمكان ، إنه كالمحور وحوله تلتف هذه المجموعة مـن المتعلقـات   

وهذا ما سيتبين في تعريفات النحـاة للفعـل ، إذ عرفـوه     )٣٦٨("وإنها لترجع في معانيها إليه

تعريفات تتشابه في مضمونها ، وإن اختلفت في عباراتها ، ونستطيع منها اسـتخراج داللـة   

الفعل بعده وحدة لفظية تأخذ وظائف معينة في االستعمال العربي ، فأقدم تعريف للفعل وصل 

ا الفعل فأمثلة أخَذت من لفظ أحداث األسـماء ،  وأم"إذ قال ) هـ ١٨٠(إلينا في كتاب سيبويه 

  . )٣٦٩("وبنيت لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، وما هو كائن لم ينقطع

ومضارع وأمر ، إذ أكد سيبويه داللة  ماضِفالفعل حدث وباعتبار داللته على الزمان ، 

من جاء بعـده ،   الفعل على الزمن فوزع األفعال على األزمنة المعروفة ، وقد تابعه في ذلك

 ماضِالفعل ما دّل على معنى وزمان وذلك الزمان إما "بقوله ) هـ ٣١٦(فعرفه ابن السراج 

 )٣٧٠("وإما حاضر ، وإما مستقبل وقلنا وزمان لنفرق بينه وبين االسم الذي يدل على معنى فقط

و  )٣٧١("الفعل ما دل على اقتران حدث بزمـان "بقوله ) هـ ٥٣٨((وكذلك عرفه الزمخشري 

تدل على الحدث المقترن بالزمان وداللة الزمان مرتبطة بصيغة  مبانٍخالصة ذلك أن األفعال 

يدل على الحدث بلفظه وعلى الزمان بصيغته أي كونه على شكل مخصـوص  "الفعل فالفعل 

وهذا ما أقره النحاة متجاهلين داللة السياق في  )٣٧٢("ولذلك تختلف الداللة على الحدث باختالفها

قد تكـون  "زمن الفعل ، فجاء المحدثون ورفضوا أن تدل الصيغة على زمن معين إنما  تحديد

الصيغة الفعلية مهيأة ألن تكون زمناً متى دخلت التركيب أََما وهي صيغة مجردة فهي مجـرد  

السياق أو "فـ  )٣٧٣("وذلك ألن الزمان وظيفة للسياق...كلمة ال يصح َأن ننسب إليها زمناً ما 
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ية بقرائنها اللفظية و الحالية هي وحدها التي تعيِن الداللة الزمنيـة وترشـحها   الظروف القول

  . )٣٧٤("لزمن بعينه

فهناك فريقان فريق يلتزم بالصيغة وفريق يلتزم بالسياق في تحديد الزمن ، واألصح أن 

ن فهناك داللة لزم"نوازن بين األمرين ونستفيد من كليهما في تحديد الزمن لنكشف داللة النص 

صرفي ، وداللة لزمن سياقي ، فقرينة السياق تؤدي وظيفة ازاحة الزمن المعلوم من الصيغة 

  . )٣٧٥("الصرفية ، وتسحبه إلى زمن آخر يفهم من السياق

فعندما نجد فعالً صيغته الصرفية ماضية و السياق يدل على المستقبل فالبد لذلك مـن  

كقوله  )٣٧٦(لماضية للداللة على حتمية وقوعهاداللة كالتعبير عن أحداث يوم القيامة بالصيغة ا
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هذه األحداث متحققة الوقوع مقطوع بحصولها بمنزلة الفعل الماضي ، فكما أنه الشـك فـي   

لفعل الماضي الذي تم وحصل ، كذلك ال شك في حدوث هذه األفعال ، إذ هي بمنزلة حدوث ا

وسواء أكان الزمن الذي يحمله الفعل مستمداً مـن الصـيغة    )٣٧٨("الماضي في تحقق الوقوع

الفعل يفيد التجدد والحدوث "الصرفية أم من السياق فهو الذي يجعله يفيد التجدد والحدوث فـ 

االسـم لـه   "ولذلك ال نجد هذه الداللة في االسم ألن  )٣٧٩("ل مقيد بالزمنوسر ذلك أن الفع... 

داللة على الحقيقة دون زمانها فإذا قلت زيد منطلق لم يفد اإلسناد االنطالق إلى زيـد وأمـا   

الفعل فله داللة على الحقيقة وزمانها فإذا قلت انطلق زيد أفاد ثبوت االنطالق في زمان معين 

انياً  فهو متغير والتغير مشعر بالتجدد فإذاً اإلخبار بالفعل يفيد وراء أصل لزيد وكل ما كان زم
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) هـ ٤٧١(وهذا ما أكده الجرجاني  )٣٨٠("الثبوت كون الثابت في التجدد واالسم ال يقتضي ذلك

يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شـيء وأمـا الفعـل    "بقوله االسم 

وقد نقـل الزركشـي    )٣٨١("ي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيءفموضوعه على أنه يقض

ونقل  )٣٨٢("هذا الرأي غريب وال مستند له نعلمه"رأياً عبر عن هذه الداللة بقوله ) هـ ٧٩٤(

رأياً آخر يرى أن ما ذكره العلماء من أن الفعل يدل على التجدد واالسم يدل علـى الثبـوت   

ة إنما يأتي كالمه بصيغة فعلية حيناً وبصيغة اسـمية حينـاً   تكلف والمتكلم ال يقصد هذه الدالل

طريقة العرب تدبيج الكالم : وقال ابن المنير "أخرى لغرض تلوين الكالم والتفنن فيه إذ يقول 

ـّف بما ذكروه والقول بعلة  )٣٨٣("و تلوينه ومجيء الفعلية تارة ، واالسمية أخرى من غير تكل

صدية المتكلم في اختياره بأن يعبر بالفعل أو باالسم لتحقيـق داللـة   تلوين الكالم يعد إنكاراً لق

معينة ، فيكون اختياره مجرد مسألة عبثية ، في حين أن المتكلم يكون قاصداً في اختياراته بل 

أكثر من ذلك ، فقد نجد أن التعبير بالفعل إنما يكون في سياقات ال يصلح معها أن نعبر باالسم 

ولم يعترضك الشك في أن أحدهما ال يصـلح فـي   "أثبته الجرجاني بقوله أو بالعكس وهذا ما 

موضع صاحبه فإذا قلت زيد طويل ، وعمرو قصير لم يصلح مكانه يطول ويقصر وإنما تقول 

يطول ويقصر إذا كان الحديث عن شيء يزيد وينمو كالشجر والنبات والصبي و نحـو ذلـك   

قد استقر طوله ولم يكن ثم تزايد و تجدد فـال   فأما وأنت تحدث عن هيئة ثابتة وعن شيء...

قولـه  "وهذا الكالم ينطبق أيضاً على كالم اهللا عز وجّل ومن ذلـك   )٣٨٤("يصلح فيه إال االسم
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أشعر بثبوت الصـفة  ) باسط(وأنه يتجدد له شيء بعد شيء ،  فـ  يؤذن بمزاولة الكلب البسط

��]ُ�ُ�ُ*� �وقوله  
��U"� 7ـ ���+َ� ٍ]���
d �=�� �ْ
C�) ، لفات ما أفاده الفعـل مـن   ) رازقكم(لو قيل ) ٣فاطر

وبذلك نجد أن هناك دالالت خاصة بالفعل ال يستطيع االسـم   )٣٨٥("تجدد الرزق شيئاً بعد شيء

وكذلك العكس والمتكلم حر في اختياره أياً من الفعل أو االسم بحسب غرضه من  أن يدل عليها

  .استعمال تعبير معين من آخر 

  : دالالت حذف الفعل -٢

يجب أن يسهم الحذف في نماء المعنى وأثراء دالالته وال جدوى منه إذا تجـرد مـن   

كن أن نأخـذ منهـا دالالت   الفائدة الداللية وهناك دالالت كثيرة تترتب على الحذف عامة ، يم

خاصة بحذف الفعل وقد يشترك معه فيها أنواع الحذف األخرى وهي على سـبيل المثـال ال   

  :الحصر وعلى الوجه اآلتي 

  : داللة السرعة -أ

يدل الحذف بصورة عامة على ضيق المقام عن اإلطالة في الكـالم ، ولـذلك يحـذف    

ا بداللة القرائن األخرى عليهـا ، فقـد يكـون    المتكلم بعض األلفاظ التي يمكن االستغناء عنه

المتكلم في مقام يريد فيه إيصال فكرة ما لآلخرين والوقت المتاح له ال يسمح باإلطالة ألنها قد 

تؤدي إلى فوات أمر ما ، فيحذف من كالمه للفراغ بسرعة والوصول إلى المقصود ومن ذلك 

اء الجملة ، في المواقف التي تحتم على حذف الفعل ، إذ قد يحذف هذا الركن األساسي من بن

المتكلم أن يكون سريعاً في نطقه لسرعة وقوع ما بعد الفعل المحذوف ، فهناك تناسـب بـين   

سرعة نطق الكالم الذي فيه حذف وسرعة وقوعه ، ومن ذلك قولـك لمـن حولـك مشـيراً     
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كالمك اسـتغناء عنـه   فحذفتَ الفعل من ) انظروا الشهاب(بالفتح فالتقدير ) الشهاب(بإصبعك 

بداللة الحال ليدل على السرعة ألن مدة ظهور الشهاب قصيرة وأنت تريد أن تنبه من حولـك  

إليه بسرعة قبل أن يختفي ، وكذا الحال في أسلوب التحذير فغـرض المـتكلم أن يسـتجيب    

المتلقي له بسرعة قبل وقوع المحذور ، وهذا يتطلب أن يطلب منه الحذر بسـرعة أيضـاً ،   

ونتيجة لهذه السرعة يحذف من كالمه فعل التحذير لداللة الحال عليه ، فالوقت في التحـذير  

عندما ترى شخصاً ) الجدار(ومن ذلك قولك  )٣٨٦(يضيق عن ذكر غير المحذ َّر أو المحذَّر منه

يوشك الجدار أن يسقط عليه وإمكانية سقوط الجدار عليه قد تتم في غضون ثوان ، فتحـذره  

تناسب مع سرعة وقوع الجدار لغرض تفادي وقوعه عليه وهذا يتطلب حذف كل ما بسرعة ت

  .يستغنى عنه 

وكذلك قد يحذف الفعل ليدل على سرعة حصوله وعلى سرعة حصول آثـاره ، كـأن   

يكون هناك فعل معين يترتب على وقوعه آثار معينة ، فتذكر هذه اآلثار من دون ذكر الفعل 

هذا الفعل إذ تحققت آثاره ولتدل أيضاً على سرعة حصول هذه  المؤثر لتدل على سرعة وقوع

رعدت (ففي الكالم حذف تقديره ) رعدت السماء فاخضرت األرض(اآلثار ، ومن ذلك قولك 

دل عليه ذكر النتيجة وهي إخضرار األرض النـاتج  ) السماء فنزل المطر فاخضرت األرض

) نزل(سبق المطر ، إذ دل حذف الفعل عن نزول المطر فاإلخضرار ال ينتج عن الرعد الذي ي

على سرعة نزول المطر وانهماره بعد حصول مقدمته الرعد ، وكذلك دل على سرعة تحقق 

*�        �اإلخضرار عقيب نزول المطر ، ومن ذلك قوله تعالى  
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�'��ُ� جيء به على هذه العبـارة  "و  )٣٨٨("فماتوا ثم أحياهم"ففي اآلية حذف تقديره  )٣٨٧(�7
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ميتة خارجة عن العادة كأنهم  للداللة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر اهللا ومشيئته ، وتلك

أخرج ذلك مخـرج الشـخص   "فـ  )٣٨٩("أمروا بشيء فامتثلوه امتثاالً من غير آباء وال توقف

  .      )٣٩٠("المأمور بشيء المسرع االمتثال من غير توقف وال امتناع

وكذلك قد يحذف الفعل في جواب السؤال إسراعاً  بذكر المسؤول عنه بعد أن عرفـت  

�  �وكأنه معروف وال حاجة لذكره ومن ذلك قوله تعالى  )٣٩١(ستقر في الفؤادالنفس فعله و ا 
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 -أن يسـأل اليهـود   )صلى اهللا عليه واله وسـلم(إذا أمر اهللا سبحانه وتعالى النبي محمد  )٣٩٢(�7

وإنزال القرآن عليه حين قالوا ما أنزل اهللا على  )صلى اهللا عليه والـه وسـلم(بعثة النبي الذين أنكروا 

  ؟)عليه السالم(من أنزل التوراة على نبيهم موسى  -بشر من شيء

فحذف الفعل في  )٣٩٣("أنزله اهللا"وهو فاعل لفعل محذوف تقديره ) اهللا(ويرد عليهم بقوله 

العقل السليم والطبع "هم ، فاألمر ال يتطلب التفكير فـ الجواب ليدل على السرعة في الرد علي

                                                 
  ٢٤٣+�رة ا�$��ة ) ٣٨٧(
  ١/١٠١ ، &" &@ �� ا��M)@ إ&Qء) ٣٨٨(
  ١/٣١٨ ، ا�-U"ف) ٣٨٩(
)٣٩٠ (V	�(٢/٢٦٠ ، ا�$�� ا�  
  ١٢١&@ �BPQ ا����ن ، : ظ ) ٣٩١(
  ٩١+�رة ا`��"م ) ٣٩٢(
  ٢/٤٣ ، ا�-U"ف) ٣٩٣(



المستقيم يشهد بأن الكتاب الموصوف بالصفات المذكورة المؤيد قـول صـاحبه بـالمعجزات    

  .   )٣٩٤("ال يكون إال من اهللا تعالى )عليه السالم(القاهرة الباهرة مثل معجزات موسى 

  : داللة التفخيم والتعظيم -ب

اضع التي يراد بها التفخيم والتعظيم ألن في الحـذف نوعـاً مـن    يكثر الحذف في المو

فمن فوائـد الحـذف التفخـيم    "لما فيه من إسقاط يستوجب إعمال الفكر لمعرفته  )٣٩٥(اإلبهام

واإلعظام لما فيه من استنباط الذهن المحذوف وكلما كان الشعور بالمحـذوف أعسـر كـان    

فالحذف وما فيه من اإلبهام يجعـل   )٣٩٦("في ذلك االلتذاذ به أشد وزيادة األجر بسبب االجتهاد

ال "النفس تتشوق إلى معرفة المحذوف وعند ذلك يعظم شأنه ويعلو في النفس مكانه في حـين  

تجد النفس ذلك فيما لو زال اإلبهام واإلجمال ألنه سيهون خطره لدى النفس وإن كان عظيماً 

  . )٣٩٧("فإن كل معلوم هين لكونه محصوراً...

حـذف  "ذه الداللة بصورة أكثر وضوحاً في حذف أجوبة الشرط أو القسم فـ وتتجلى ه

وما يخصنا هنا األجوبة التي تقدر بجمل فعليـة   )٣٩٨("الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم

  .فتدخل في موضوع بحثنا 

شـيء ال  "وداللة التعظيم يمكن أن تكون لغرض الترغيب أو لغرض الترهيب فكأنـه  

فال يتصور مطلوباً أو مكروهاً اال َّ يجوز أن يكـون األمـر أعظـم    ....  يحيط به الوصف

وتسكت ، إذ حذفت جـواب الشـرط   ) لو زرتني(كان لغرض الترغيب قولك فما  )٣٩٩("منه

وهو ما سوف تفعله له لو زارك ، فيعظم في نفس السامع ويتشوق إليه ، أمـا مـا كـان    
                                                 

  ١٣/٦٥ &�"G	g ا�<	= ،) ٣٩٤(
  ٣/١٤٣ ، ا?��"ن ، ٣/٧٤ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن ، ٢٣٧ ، ا�$�ه"ن ا�-"RZ !@ إ!F"ز ا����ن : ظ) ٣٩٥(
  ١٤٦ ، ا�- 	"ت) ٣٩٦(
)٣٩٧ (BPQ$ا� =	�"+h B	IGا�� C+h١٣١-١٣٠ ، ا  
  ٣/١٢١ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن) ٣٩٨(
  ٢/٢٩٣ ، �� ! �م ا�$BPQ ا?6D"ح) ٣٩٩(



وتسكت إذ حـذفت جـواب   ) مسكت بكواهللا لئن أ(لغرض الترهيب فقولك لشخص تتوعده 

يتعرض له لو تم اإلمساك به من ضـروب   القسم لتجعل هذا الشخص يشعر بهول ما سوف

��ِ �التأديب ، ومن ذلك أيضاًً قوله تعالى  Wـ�� Y�َ
F  ُ����' ْHِ@ �
�َ( � �َ
فجواب الشـرط محـذوف    )٤٠٠(�'

عبارة على كنهـه أو لتحسـروا   لشاهدوا ما تقصر ال"أو  )٤٠١("لشاهدت أمراً عظيماً"تقديره 

  . )٤٠٢("ألن المقام مقام تهويل وانقطعت افئدتهم

                                                 
   ٢٧+�رة ا`��"م ) ٤٠٠(
  ١/٢٣٩ ، &" &@ �� ا��M)@ إ&Qء) ٤٠١(
  ١/٣١٨ ، ا��9از) ٤٠٢(



  : داللة الثبوت والدوام -ج

 )٤٠٣("االسم يفيد الثبوت والفعل يفيد الحـدوث "لما كانت الجملة تتكون من اسم وفعل و 

 فعند حذف الفعل تحذف معه داللته على التجدد و الحدوث ليبقى معموله االسم وداللته علـى 

g��4      �الثبوت والدوام ومن ذلك قوله تعـالى   
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إذ حذف الفعل سخرنا للداللة على أن الريح تحت تصرف النبي  )٤٠٥("وسخرنا لسليمان الريح"

  .بشكل دائم  )عليه السالم(سليمان 

لقصد الدوام واللزوم بحـذف مـا هـو    "صدر مقامه وكذلك فقد يحذف الفعل ويقام الم

موضوع للحدوث والتجدد أي الفعل في نحو حمداً لك وشكراً لك وعجبـاً منـك ومعـاذ اهللا    


�7=ِ        �ومن ذلـك قولـه تعـالى     )٤٠٦("وسبحان اهللا� 
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N�Jِ@ً�M��)٤٠٧(  فإن)ً٤٠٨("مصدر أي وقلنا أحسنوا بالوالدين إحساناً ) "إحسانا( .  

وحذف الفعل للداللة على دوام اإلحسان للوالدين وثبوته في كل األحوال حتى وإن كانوا 

اإلحسان إليهما هو أال يؤذيهما البتة ويوصل إليهما من المنافع قدر ما يحتاجان إليه "كفاراً فـ 

  .   )٤٠٩("العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين اتفق أكثر...

                                                 
)٤٠٣ (B	��h٩ ، &�"�� ا  
)٤٠٤ ( k$+ رة�١٢+  

"ج وإ!�ا�� ، &�"�� ا����ن) ٤٠٥(Yء  :، ظ  ٤/٢٤٥ ، ا�Q\&إ     @(M�\٢/١٩٦ ، &\" &\@ �\� ا� ،   V	\�(ا�$�\� ا� ، 
  ٨/٥٩٨ ، &F)_ ا�$	"ن ، ٧/٢٥٣
)٤٠٦ (�Kح ا���Z ، ١/٣٠٦  
  ٨٣+�رة ا�$��ة ) ٤٠٧(
  ١/٤٥٢ ، ا�$�� ا�)�	V :، ظ  ١/٤٧ ، &" &@ �� ا��M)@ إ&Qء) ٤٠٨(
  ٣/١٥١ &�"G	g ا�<	= ،) ٤٠٩(



�    �ومنه أيضاً قوله تعالى  
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مصدر منصـوب  ) غفرانك(فلفظة  )٤١٠(�'

صـلى اهللا عليـه (غفرانك للداللة على دوام االستغفار من الرسول )٤١١("أي اغفر لنا"بفعل محذوف 

  .والمؤمنين هللا سبحانه وتعالى  )وسلم واله

  : داللة اإلطالق -د

قد يأتي الكالم محتمالً ألكثر من معنى ، لكن عند إرادة معنى خاص ، يمكن تخصيص 

الكالم وتحديده بألفاظ وأحياناً قد يريد المتكلم أن ال يحدد كالمه ، إنما يجعله مطلقـاً لـيعم ،   

فتح باب التخيل واالحتمال أمامه بخلق فضاء إيحـائي  ويشمل كل ما يخطر ببال المتلقي ، في

يتسع ميدانه بإتساع خيال المتلقي القائم على خبراته وتجاربه ، ومن الطـرق لتحقيـق ذلـك    

فالحذف في موقعه المناسب عامل في دعم اإليحاء بوصفه قيمة أسلوبية تسـاهم فـي   "الحذف 

وبذا "قد تقيد كالمه أو تخصصه بمعنى معين  فيحذف المتكلم ألفاظاً )٤١٢("إنماء الداللة وإثرائها

ومن ذلك حذف الفعل  )٤١٣("يمكن القول ان الحذف للمبينات هو األداة الرئيسية لتحقيق اإلطالق

) بسم اهللا(، فالمتكلم يحذف الفعل لكي ال يحصر ما يقوم به بفعل معين ومن ذلك قول المؤمن 

لبسملة كل فعل يراد البدء بـه كـالقراءة أو   فلم يظهر متعلق البسملة المقدر بفعل لكي تشمل ا

  . )٤١٤(الكتابة أو القيام أو القعود أو غيرها

                                                 
  ٢٨٥ا�$��ة +�رة ) ٤١٠(
  ،&\\" &\\@ �\\� ا�\\�M)@ إ&\\Qء ، ٧/١١٩ ، &�"\\G	g ا�<	\\= ، ١/٣٠٨ ، ا�-U\\"ف: ، ظ  ١/٨٤ ، &F\\"ز ا��\\��ن) ٤١١(
١/١٢٢ ، V	�(٢/٣٨٠ ، ا�$�� ا�  
)٤١٢ (�Uا� ��! B	��  ٢٥٦ ، M"&� !$"س ، R ا�)��D56ا��`�B ا���

HI	�ر( Qeق وا��H		� �� ا��0 ا������ا?) ٤١٣("& B�"+ (، ٧٩   

HI	�ر( ا��lف وا��D��H �� ا��را+B ا����BD : ظ) ٤١٤("& B�"+ (، ١٢   



وكذلك فقد يحذف الفعل ألن في ذكره تقيد للنص بزمن معين كـأن يكـون ماضـياً أو    

ومتى مـا حـذف الفعـل     )٤١٥("ألن الفعل إنما وضع لتقيد الحدث بالزمن"حاضراً أو مستقبالً 
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وحذف فعل القـول هنـا ليـدل علـى      )٤١٧("يقولون ربنا"ففي اآلية فعل قول محذوف تقديره 

اإلطالق وعدم تقييد دعائهم بزمن فعل القول ، وإنما يكون قولهم لهذا الدعاء بعـدم إزاغـة   


�W ُTقلوبهم بعد الهداية مطلقاً في كل زمان ومكان ، ومن ذلك أيضاًً قوله تعالى + 
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<�� BOََـ� Uـ�إذ حذف فعـل  )٤١٩("يعيدكم الذي فطركم"ففي اآلية حذف تقديره  )٤١٨(��ُْ� 

اإلعادة بما فيه داللته على الزمن ليدل على أن إعادة اهللا سبحانه وتعالى لألموات ال يعرف لها 
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Zْzَـ6ً � Umِ@ �*ُ�+�(ْlَ( َm ِc��َ^
' ��
'�
�WN�الحكمة في ذلك أن تكون الناس على حذر وتوقـع  "و  )٤٢٠(�

فال يعلم أحد وقت قيام الساعة ويوم البعث ، إذ استأثر  )٤٢١("تدائم فيحتاطوا لمواجهة االحتماال

  .به اهللا عز وجّل ولم يطلع عليه أحد من خلقه 

وكذلك قد يحذف جواب الشرط أو القسم للداللة على العموم واإلطالق ، فيشمل الجواب 

ن حمـل  كل ما يخطر على الذهن إذ تتسع النفس معه في المعاني و الصور المحتملة التي يمك

                                                 
)٤١٥ (@&Yوا� J�Gا� ، @Dر ا���٣٨ ، !2"م �  
  ٨-٧+�رة �ل !)�ان ) ٤١٦(
)٤١٧ (V	�(٢/٤٠٢ ، ا�$�� ا�  
  ٥١+�رة ا`+�اء ) ٤١٨(
)٤١٩ (V	�(٦/٤٥ ، ا�$�� ا�  
  ١٨٧+�رة ا`!�اف ) ٤٢٠(
)٤٢١ ( ، RZ"-ا� �	IGH٢١/١٧٤ا�  



إذ ينشط فكر المتلقي وخياله  )٤٢٢("تذهب نفس السامع فيه كلَّ مذهب ممكن"الجواب عليها فـ 

�   �في االستدالل على المعنى الذي لم يُذكر اللفظ الدال عليه ، ومن ذلك قولـه تعـالى    �َـ � (َ�W �ـ�

     j�7�� 
لفعلت بكـم  "ية و تقديره فقد حذف جواب الشرط في اآل )٤٢٣(��ِ�ُـ*� �ُـ k �'َ) RLW'ِ� @ِ�َـY ���ْـ=ٍ uـ

ألن الـوهم  "وحذف الجواب هنا لإلطـالق   )٤٢٥("لمنعتكم وبالغت في دفعكم"أو  )٤٢٤("وصنعت

  .             )٤٢٦("يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع و الدفع

�ـ<V�ْ�ِ  �أما حذف جواب القسم كقوله تعالى  ��H ِ�kُـ��Tْ�
حذف الجواب فـي  "إذ  )٤٢٧(�� '

ذكر الجواب يقصر المعنى على وجه والحذف يصـرف إلـى كـل وجـه      مثل هذا أبلغ فإن

) لنهلكن أعـداءك (والذي نرجحه منها هو  )٤٢٩(ولذلك اختلف في تقديره على وجوه )٤٢٨("فيعم

َ���ٍ�بدليل قوله تعالى � �=�� �*ِ4�����َ �=�� �
�ْ��َ�Cَ) �*َ��)٤٣١)(٤٣٠( .  

  .  اً من اإلطالق والشمولوبهذا نجد أن الحذف وسع فضاء النص و أضفى عليه شيئ

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   ٢/٢٩٣ا�$BPQ ،  �� ! �م ا?6D"ح) ٤٢٢(
  ٨٠+�رة ه�د ) ٤٢٣(
  ٢/٣٩١ا�-U"ف ، ) ٤٢٤(
   ١٨/٢٨،  &�"G	g ا�<	=) ٤٢٥(
)٤٢٦ ( ، i�"I١٨/٢٨ا�)�2ر ا�  
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سنتناول في هذا الفصل داللة حذف الفعل والجملة الفعلية في األساليب العربية الـواردة  

  : في القرآن الكريم وكما يأتي

  الشرط أسلوب -١

  القسم أسلوب -٢

  االستفهام أسلوب -٣

  االختصاص أسلوب -٤

  . )على المدح أو الذم بالنصب(ع القط أسلوب -٥

  التحذير أسلوب -٦

  اإلغراء أسلوب -٧

  النداء أسلوب -٨

  

  أسلوب الشرط -١

فوجود الجزاء معلق على وجود  ، الشرط معناه أن يتوقف وقوع شيء على وقوع غيره

 ي السبب والجزاء هو المسببوقع الثاني فجملة الشرط ه األولالشرط ومتوقف عليه فإذا وقع 

 )٤٣٢(ة رفاإلكرام متوقف على الزيـا ) إن زرتني أكرمتك(وهذا هو األصل ومن ذلك قولك  ،

الشرط ال يسـتقل اال  "لغوي ينبني على ارتباط الشرط بجوابه فـ  أسلوبالشرط هو  أسلوبف

ن بمجمـوع  فالفائدة إنما تكـو  )٤٣٣("بذكر الجزاء ولصيرورة الشرط والجزاء كالجملة الواحدة

                                                 
 ، ٥٦ ، �\� ا���\� ا����\� ��\� و��
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J�G١٢٠ ، إ+�"د ا� 

)٤٣٣ (J2G(ح ا��Z ، ١/٨٩ 



وبما أن الشرط وجوابه  )٤٣٤(الشرط والجزاء ألنهما يمثالن وحدة كالمية تعبر عن فكرة واحدة

بالمعنى ولذلك البد  اإلخالليتكامالن للتعبير عن معنى واحد فأي حذف ألحدهما سيؤدي الى 

أن يكون هناك دليل على المحذوف بحيث ال يشـعر المتلقـي    ، عند حذف أحد جملتي الشرط

ويؤدي دالالت كثيرة ال تتـوافر مـع    ، الحذف بل على العكس فقد يجد أن الحذف أبلغ بهذا

فقد تحذف جملـة الشـرط أو    ، من الحذف سلوبالنحاة بما يعتري هذا األ عنىوقد  ، الذكر

الشرط  أسلوبويمكن إيضاح الحذف في  )٤٣٥("أقل من حذف الجواب"جوابه لكن حذف الشرط 

  : على ما يأتي

  

  لة فعل الشرط حذف جم -أ

الشرط ال يكون إال باألفعال ألنك تعلـق وجـود   "ن تكون فعلية فـ جملة الشرط يجب أ

 )٤٣٦("واألسماء ثابتة موجودة وال يصح تعليق وجود شيء على وجودها ، غيرها على وجودها

ألنها تتجدد واألفعال متجددة فال جرم ناسب معناها الفعل فاختصت "فتختص الشروط باألفعال 

 وبذلك نجد أن جملة الشرط مكونة من أداة الشرط وفعل الشرط ومعمول فعل الشرط )٤٣٧("به

أو  ، ألداة، أو تحذف جملة الشرط بأسرها مع ا فقد يحذف فعل الشرط ومعموله وتبقى األداة ،

  : يحذف فعل الشرط فقط ويبقى معموله واألداة دليالً عليه ويمكن إيضاح ذلك على ما يأتي

                                                 
 ٥٧ ، �� ا���� ا����� ��� و��
	� : ظ) ٤٣٤(

 ٢/٦٢ ، ه)_ ا�S�ا&_) ٤٣٥(

)٤٣٦ (�ZJ2G(٩/٩ ، ح ا� 

 ٢/٢٩٨ ، ا��9از) ٤٣٧(



وحذف جملـة  "بن هشام ايقول عنه  ، بقاء أداة الشرطإلشرط كلها مع حذف جملة ا -١

وكون الشرط واقعـاً بعـد    ، داللة الدليل عليه"ان أمروشرطه  )٤٣٨("الشرط بدون األداة كثير

  الشرطية ومن ذلك قول الشاعر) نإ(النافية و) ال(وإالَّ مركبة من  )٤٣٩("إالَّ

  فطلقها فلست لها بكفء
  

  لحسـام وإال يعُل مفرقك ا  
  

ت أداة الشرط المدغمة يوبق) تطلقها(فقد حذفت جملة الشرط ) وإال تطلقها يعُل(فالتقدير 

  . )٤٤٠(المذكورة قبلها) تطلقهاف(ألنها مسبوقة بما يدل عليها وهي جملة ) ال(بـ 

شائع كثير في اللغة شعراً ونثراً " األمرفهذا  ، حذف جملة الشرط بأسرها مع األداة -٢

ها ويطرد ذلـك إذا  إذ تحذف جملة الشرط ويبقى الجواب المجزوم دليالً علي )٤٤١("يثاًحدقديماً و

أو نهي أو دعاء أو استفهام أو تمني  أمروالطلب أما  )٤٤٢("مطرد بعد الطلب"سبقت بطلب فهو 

ايتني أكرمك وأحسن إلي أشكرك فتقديره بعد قولك ايتني إن تأتني أكرمك  األمرفإذا قلت في "

أي أن  )٤٤٣("يانتان ووعدت بإيجاد اإلكرام عند وجود اإليكرام عند وجود اإلتكأنك ضمنت اإل

ض هـذا التقـدير   الفعل المجزوم بعد الطلب يدل على جملة الشرط المحذوفة وهناك من يرف

 )٤٤٤(اً الفعل المجزوم جواباً للطلب وليس جواباً لجملة الشرط المحذوفةادعويقول بعدم وجوده 

شياء التي ذكرناها معه هـو  واأل األمرن جواب إ"على ذلك بقوله  )هـ٦٤٣(ويرد ابن يعيش 

شياء غير مفتقرة إلى الجواب والكالم بها تـام  جواب الشرط المحذوف في الحقيقة ألن هذه األ

                                                 
  ٢/٧٢٠ ، &<�� ا� $	=) ٤٣٨(
  ٣٥٧ ، ا�@ هU"م ، �Zح lZور ا�lه=) ٤٣٩(
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HI	� (  ا��lف وا��D��H �� ا��را+B ا����BD : ظ) ٤٤٤("& B�"+١٧٠ ،) ر  



ت فإنما تطلب من المأمور فعالً وكذلك النهي وهذا ال يقتضي جواباً ألنك أمرنك إذا إأال ترى 

  . )٤٤٥("وجوده وجود غيره على فال تريد وقو

يليه جـواب   ، وما شابه األمرفحذف فعل الشرط مع األداة وجعله على صورة طلب ك

يدل على تأكيد القائل ورغبته في قيام السامع بالشرط لتحقيق  ، مجزوم لفعل الشرط المحذوف

ويقـع هـذا    ، للسامع بحتمية وقوع الجواب بمجرد قيامه بشـرطه  اًوليعطي انطباع ، جوابه

ــذف بك ــرآن  الحـ ــي القـ ــرة فـ ــالى   )٤٤٦(ثـ ــه تعـ ــه قولـ ــ�)��M �-ِ�U �: ومنـ   Oَـ

�"�ّ� �*ُ���ِ��	�7�)٤٤٧( .  

في هـذه   )صلى اهللا عليه والـه وسـلم( فالرسول )٤٤٨()تبعوني ان تتبعوني يحببكم اهللااف(فالتقدير

فإن اهللا سبحانه وتعالى سيحبهم ويشملهم  ، هامرتبعوه والتزموا أواه فإن اتباعالناس ب أمري اآلية

صلى اهللا عليه والـه ( يدل على تأكيد الرسول . الشرط على هذه الصورة أسلوب ءومجي ، عنايتهب

من أحب اهللا يلزمـه  "ه فـ اتباعوعلى حتمية حب اهللا لهم بمجرد  ، هاتباععلى ضرورة  )وسلم

ومن أحب الرسول يلزمـه حتمـاً أن    ، بيته لحب الرسول لهم أهلحتماً أن يحب رسول اهللا و

��ّـ"
 -ـ�والتفكيك محال قال تعالى  ، يحب اهللا 
��َDَ) ��َTَO َ{ �QW�� ِ��B�7 ��U�) ومـن ذلـك   ) ٤٤٩()"٨٠النساء
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أباه  أمري اآليةفي هذه  )عليه السالم(إبراهيم فالنبي  )٤٥١()فاتبعني ان تتبعني أهدك صراطاً سوياً(

                                                 
)٤٤٥ (J2G(ح ا��Z ، ٧/٤٨  
 ٣/٢٣٦ ، درا+"ت h+ �ب ا����ن : ظ) ٤٤٦(

 ٣١+�رة �ل !)�ان ) ٤٤٧(

  ٣/١٦١ ، ��"ن، ا? ٢/٧١٩ ، &<�� ا� $	= : ظ) ٤٤٨(
)٤٤٩ (RZ"-ا� �	IGH٣/٤٥ ، ا�  
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فـإذن ال تحصـل الهدايـة إال     ، لتحصل الهداية تباعه باالأمر"تبعه سيهديه فهو ا ه فإناتباعب
الشرط على هذه الصورة يدل على حرص النبي  ومجيء )٤٥٢("ه وال تبعية إال إذا اهتدىاتباعب

وكذلك ليشعر أبوه بحتمية الهداية والنجاة بمجرد  ، وتأكيده على هداية أبيه )عليه السالم( إبراهيم

النبي  أسلوبوقد عبر الزمخشري عن  ، )عليه السـالم(إبراهيم النبي  اتباعة األصنام وترك عباد

   . في هداية والده )عليه السالم(إبراهيم 

انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطاً فيه من الخطـأ العظـيم   "بقوله 

كيف رتب الكالم  ... ييزالعقل وانسلخ عن قضية التم أمرواالرتكاب الشنيع الذي عصى فيه 

مع استعمال المجاملة واللطف والرفـق واللـين    ، معه في أحسن اتساق وساقه أرشق مساق

  . )٤٥٣("واألدب الجميل والخلق الحسن

� (���dَ     �:  ومن ذلك أيضاً قوله تعالى 
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(َ�ُـ= �ـ�' 0َW� W1َـlَO�)فعندما يشاهد الذين ظلموا العذاب يدعون اهللا بأن يؤخرهم قليالً  )٤٥٦

ة يـدل  ومجيء الشرط على هذه الصـور  )٤٥٧(لكي يستجيبوا لدعوة الرسل ويتداركوا ما فاتهم

وعلـى حتميـة إيمـانهم     ، فاتهم في الرجوع الى الدنيا الستدراك ما على تأكيدهم ورغبتهم 

                                                 
  ٢١/١٩٢ ، &�"G	g ا�<	=) ٤٥٢(
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أن يثبتوا هللا سبحانه وتعالى صدقهم ولكن هيهات  ، فكأنهم يريدون بمجرد رجوعهم الى الدنيا

  . فقد فات اآلوان

أي يحذف فعل الشرط وتبقى أداة  ، حذف فعل الشرط مع بقاء معموله وأداة الشرط -٣

ألن الشرط إنمـا   ، ف الشرط عليهالذي جرأ على حذفه هو داللة حر"الشرط دليالً عليه فـ 

وكذلك يدل على فعل الشرط المحذوف معموله ويأتي بعد هذا  )٤٥٨("يتصل بالفعل ويختص به

المعمول فعل يفسر الفعل المحذوف ويكون تقدير الفعل المحذوف من نفس لفظ الفعل المذكور 

من مجـيء الكـالم   والغرض  ، ويكون حذف فعل الشرط هنا واجباً لوجود المفسِر ، المفسر

حداث وقع في النفوس لذلك المبهم ألن إ ، الغرض من اإلبهام ثم التفسير"على هذا الشكل أي 

،  وأيضاً في ذكر الشيء مرتين ، لم بالمقصود منهإلى الع ، إذا سمعت المبهم ، النفوس تتشوق

Hِ�َO  �Iَ� : ومن ذلك قوله تعالى )٤٥٩("مبهماً ثم مفسراً توكيد ليس في ذكره مرة 
��.\ـ� N��ُD �hـ �)٤٦٠( 

فذكر  )٤٦١()فإذا طمست النجوم(رفعت بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور والتقدير ) فالنجوم(

أوالً تجعل السامع يسأل نفسه متشوقاً ما بالها؟ فيأتيه الرد طمست في حين لـو  ) النجوم(كلمة 

  . لما أفادت هذه الداللة) طمست النجوم(قيل 

ومن  )٤٦٢("وتقوية الحكم االختصاصعلى معنى "إيراد الكالم هكذا يدل فضالً عن ذلك 


O َvَـ�s��ِ&َl  � : ذلك قوله تعالى��
\Zَ Qـ� 
P��ِ��x���ْ 
=�� g�
Jَ) ��ِ@
فـ ) حدأن استجارك إو(فالتقدير  )٤٦٣(�'

                                                 
 ٢/٢٩٨ ، ا��9از) ٤٥٨(

)٤٥٩ (�Kح ا���Z ، ١/١٩٩  
  ٨+�رة ا�)�+Qت ) ٤٦٠(
  ٢/٧٨ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ ، ٢/٧٩٢ ، إ!�اب &J-U ا����ن : ظ) ٤٦١(
)٤٦٢ ( "\\S��"�& @\\& B\\PQ$ا� ،  Ed\\	ظ  ، ٨٢ ، &�)\\� ه:  "\\S�"وأ�� "\\S���� B\\PQ$ا� ،   @	\\IM J\\6٢٧٢ ، !$\\"س�، 

  ٣٦٨ ، أ+"�	= ا�)�"�� �� ا����ن
)٤٦٣ ( B��Hرة ا��٦+  



وفي ذلك تأكيد وتقوية للحكم بعـدم   )٤٦٤(فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده ) حدأ(

مان مـن  من يجوز قتله إذا استجار وطلب األأي مشرك م"ء أي مشرك يطلب اإلجارة فـ إيذا

روه وان يعطوه األمان على نفسه وماله وان يـدعوه إلـى االسـالم    يالمسلمين فعليهم ان يج

 ، ن رفض فال يحل قتلهإو ، فأن قَبل جرت عليه أحكام المسلمين ، بالحكمة والموعظة الحسنة

  .)٤٦٥"سلمين على مكان يأمن فيه على نفسهويجب أن يوصله الم
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فيه داللـة  "ومجيء الكالم هكذا  )٤٦٧(الظاهر تفسير للفعل المحذوف) تملكون(والفعل منفصالً 

   . )٤٦٨("ن الناس هم المختصون بالشح المتبالغاالختصاص واعلى 

حرف الشرط يقتضي الفعل "وتقدير الفعل بعد أداة الشرط هو مذهب البصريين فعندهم 

بعد أداة الشرط مرفوع بالفعل المذكور  ن فعندهم االسموأما الكوفي )٤٦٩("ويختص به دون غيره

عده في محـل  ببتداء والفعل ما االخفش فاالسم عنده مرفوع باالأ ، بعده أي ال حذف في الكالم

وا وقد أيد بعض المحـدثين رأي الكـوفيين وعـد    )٤٧٠(رفع خبر له فال حذف في الكالم أيضاً

ن هذا التقدير هو تقـدير لفعـل   أ ولكن أرى )٤٧١(فساد للمعنىإوفيها  اًلفتقديرات البصريين تكّ

واجب الحذف أي ال يجوز إظهاره بحال من األحوال وظهوره سيفسد المعنى بالتأكيد لوجـود  
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ألن الغرض من "فعند إظهاره يجب حذف المفسر  ، المفسر ولوال ذلك لما كان واجب الحذف

ر ألن اإلبهام المحوج إلـى  فلو أظهرته لم تحتج إلى مفس ، اإلتيان بهذا الظاهر تفسير المقدر

وفائدة هذا التقدير هـي معرفـة    ، )٤٧٢("التفسير إنما كان ألجل التقدير ومع اإلظهار ال إبهام

انتفـاء  "ثم فعل الشرط ألن الشرط يفيد  أداة الشرط فاألصل أن ترد ، أصل الكالم وما آل إليه

علـى اآلثـار واألحـوال    الشيء النتفاء غيره واالسم يدل على الذوات والفعل هو الذي يدل 

فهذا هو األصل أما عندما يحذف الفعل ويـذكر   )٤٧٣("والمنتفي هو األحوال واآلثار ال الذوات

اختاره المنشئ ليدل على أمور يستوجب  ، عد معموله فهو تركيب آخر مخالف لألصلبمفسره 

  . البحث عنها
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  حذف جواب الشرط -ب

وعند حذف جواب الشرط يقـدر   )٤٧٤("يةاألصل فيها أن تكون فعل"جملة جواب الشرط 

أكثر أجزاء الجملة "ويرد حذف جواب الشرط كثيراً فالجواب هو  ، اً لألصلاتباعبجملة فعلية 

كثير الورود في القرآن وحيثُ ساغ حذفه فإنه إنمـا  "وهو أيضاً  )٤٧٥("الشرطية تعرضاً للحذف

وهذا مـا اشـترطه    )٤٧٦("بحال يسوغ إذا كان هناك داللة عليه فأما من غير داللة فال يجوز

النحاة في حذف جواب الشرط هو أن يكون الجواب معلوماً من خالل السياق أو أن يدل عليه 

نحـو   )٤٧٨(فيحذف جواب الشرط وجوباً إذا تقدم على الشرط ما يدل على الجواب ، )٤٧٧(دليل

دليـل   فالجملة المتقدمة على الشرط هـي ) إن زرتني أزورك(أي ) ن زرتنيإأزورك (قولك 

الجواب عند جمهور البصريين ألن جـواب الشـرط ال   هي وليست  ، على الجواب المحذوف

 ، ألن الشـرط سـبب فـي الجـزاء     ، عد مرتبة الشرطبرتبة الجزاء "يتقدم على الشرط فـ 

إن (أال تـرى أنـك ال تقـول     ، والجزاء مسببه ومحال أن يكون المسبب مقدماً على السبب

 )٤٧٩("إن تعطني أشكرك؛ الستحالة أن يتقدم المسبب على السـبب  وأنت تريد )أشكرك تعطني

َأال تراهم يقولون في معناه  ، ومن ذلك قولهم أنت ظالم إن فعلت") هـ٣٩٢(ويقول ابن جني 

م ، إن فعلتَ فأنت ظالمجواب مقد فهذا ربما أوهم إن أنتَ ظالم ،   م جـوابومعاذ اهللا أن يقد

نتَ ظالم دالُّ على الجواب وساد مسده؛ فأما أن يكون هو الجـواب  وإنما قوله أ ، الشرط عليه

أما على مذهب الكوفيين فالجملة المتقدمة هي الجواب وال حذف في الكـالم علـى    )٤٨٠("فَالَ

ال يتقدم الجزاء على أداته فال تقول آتك إن أتيتني وأحسن "وقد رد قولهم هذا بأنه  )٤٨١(مذهبهم
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ولم يكن ما تقدم جواباً وإنما هو كالم مستقل عقب  ... م على الجوابإليك إن أكرمتني بالجز

ن الجواب إذا كان فعـالً كـان   إوالجواب محذوف وليس ما تقدم بجواب أال ترى  ... بالشرط

  . )٤٨٢("اءفلاسمية لزمته إن كان جملة امجزوماً و
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) دون فكلوا من رزقه واشكروهبن كنتم اياه تعإ(فالتقدير  )٤٨٨(�'

 ... تنبيه المخاطب وتهيجـه "هو  يةاآلوالغرض من مجيء الكالم على هذه الصورة في هذه 

فإن كنـتم ملتـزمين عبادتـه فكلـوا مـن رزقـه        ، والمعنى عبادتكم هللا تستلزم شكركم له

فالجمل المتقدمة على الشرط قد استغنى بها عن الجواب ألنها موافقـة لـه    ، )٤٨٩("واشكروه

ليه الكوفيون إب ولو صح ما ذه ، فهي الدليل على الجواب المحذوف وجوباً ، باللفظ والمعنى

 قتـر فلمـا ا "من أن الجواب مقدماً من تأخير  )٤٩٠(ومن وافقهم في هذه المسألة من المحدثين

وفي التأخير بني  ، ففي التقدم بني الكالم على الخبر ثم طرأ التوقف ، المعنيان وهما متفرقان

دليل الـذي دلَّ  لم يكن ال"ويحذف جواب الشرط جوازاً إذا ،  )٤٩١("الكالم من أوله على الشرط 

وإنما يحذف للعلـم بـه    )٤٩٢("عليه جملة مذكورة في ذلك الكالم متقدمة الذكر لفظاً أو تقديراً

يمكـن   ، ويجوز إظهاره ولكنه يحذف ألغراض بالغية متعـددة  ، ولداللة سياق الكالم عليه

وسع في فقد يحذف جواب الشرط جوازاً للت ، معرفتها من خالل السياقات التي يرد فيها الحذف
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ألن جملة الجـواب تـؤدي   " )٤٩٣( الداللة اإليحائية إذ يعطي مساحة أكبر لتخييل المعنى المراد

وظيفة البيان الداللي لما يراد من جملة الشرط وان عملية إسقاطها من مستوى الخطاب سيوقع 

ثـاً  وهذا اإلجمال يبعث النفس على التساؤل بح )٤٩٤("إجماالً في المعنى المراد من ذلك الجواب

فتكثر وتتسع المعاني المحتملة التـي   ، عن تقدير معنى للجواب المحذوف بداللة ما هو معلوم

وهو أبلغ في الوعد والوعيد ألن الموعود والمتوعد إذا عرف قدر "يمكن أن يوحي بها الكالم 

النعمة والعقوبة وقف ذهنه مع ذلك المعين وإذا لم يعرف ذهب وهمه الى ما هو األعلى مـن  

ألنـه ال  "توسيع مجال التخيل في تعين الجواب يؤدي الى تفخيم الجواب وتعظيمه و )٤٩٥("ذلك

جواب الشـرط  "فكأن  )٤٩٦("يتصور شيئاً إال ويجوز ان يكون فوقه وفي التعيين ينتهي تفخيمه

شيء عظيم ال يحيط به الوصف أي ال يحصره وصف واصف بحيث يكون فوق كل ما يذكر 

و مرغوباً في مقـام الوعيـد أو   أ اً مرهوباًأمرالمبالغة لكونه  فيه من الوصف وذلك عند قصد

  . )٤٩٧("الواعد

ومنهـا   ، ومواضع هذا الحذف كثيرة إذ تعددت أدوات الشرط التي حذف جوابها جوازاً
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وعلى هذا التقـدير   )٥٠٠()لكان هذا القرآن(وقد اختلف العلماء في تقديره فقسم منهم قدره بـ 

أو تُشقق به األرض أو يكلم بـه المـوتى   يكون المعنى إذ لو كان هناك قرآناً تُسير به الجبال 
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ه أمـر لعظم محلـه وعلـو    )صلى اهللا عليه واله وسلم( لكان هذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا محمد

لمـا آمنـوا   (وهناك من العلماء من رفض هذا التقدير للجواب وقدره بــ   )٥٠١(وجاللة قدره

بدليل قولـه   ، معرض ذم الكفاربل سيقت في  ، ما سيقت لتفضيل القرآن اآليةألن " )٥٠٢()به
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معاجز تشبه معاجز األنبياء  )صلى اهللا عليه والـه وسـلم( فالمشركون طلبوا من النبي محمد )٥٠٣("أشد

 ، فسألوه أن يباعد بين جبال مكة لكي تكبر مساحة مكة ، حتى يؤمنوا به )عليهم السالم(األخرين 

للـرد   اآليةفنزلت هذه  ، أنهاراً أو أن يحيي لهم األمواتأو أن يفجر لهم من األرض عيوناً و

ما طلبتموه لما آمنتم به ودليل ذلك قوله تعـالى فـي    م بأنه لو كان هناك قرآناً يفعل كلعليه
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 ْ���ـ� �a�+���)هـؤالء القـوم    أمـر قصد بالحذف المبالغة فـي   ، حذف الجواب ألنه معلوم"و  )٥٠٥

ومن  )٥٠٧("كونه غاية في التذكير ونهاية في اإلنذار والتخويف"وليدل أيضاً على  )٥٠٦("وكفرهم

� @Hِْ �أيضاً قوله تعالى ) لو(أمثلة حذف جواب 
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"ج ، وإ!�ا�� &�"�� ا����ن : ظ) ٥٠٤(Y٣/١٤٨ ، ا�  
  ��١١١"م +�رة ا`) ٥٠٥(
  ٥٣ ، !$� ا�-"Em ا�	"+�ي ، ا�$�� ا����ي �� آH"ب &F"ز ا����ن) ٥٠٦(
  ٢/٤٩٨ ، ا�-U"ف) ٥٠٧(
 ٣٠+�رة ا`��"م ) ٥٠٨(
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اً أمر(أو ) يت عجباًلرأ(تقديره في هذه المواضع "أن جواب الشرط ) هـ٧٩٤(يقول الزركشي 

ألن المقام مقام تهويل فترى  )٥١١()"لرأيت سوء حالهم(أو  ، )ولرأيت سوء منقلبهم( ، )عظيماً

ادراكه أمـا اللفـظ فـال     ترك إلى الخيالعظيم ي أمرفي هذا الحذف إشارة إلى أن الجواب "

حذوف ما هي وما ذكره العلماء والمفسرون من تقديرات للجواب الم )٥١٢("حاطة بهيستطيع اإل

توصيف له بكونه شنيعاً وفظيعاً ولشناعته هذه وفظاعته أبهمه اهللا تعالى فلم يؤثر ذكـره  "إال 

  . )٥١٣("حتى يترك للسامع سعة في تحريك عقله وتفعيله وصوالً للمعنى المطلوب

�W     �قولـه تعـالى   ) لـوال (ومن حذف جـواب  َ)
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�ـ�J�)متعـددة  ، وقد قدره العلماء بتقديرات  ، محذوف اآليةفي هذه ) لوال(فجواب  )٥١٤ 

لفضح الكـاذبين مـن   (أو  )٥١٦()لعاقبكم(أو  )٥١٥()لهلكتم(ولكنها تنصب في معنى واحد وهي 


َ� ��َـ�  � بداللة قوله تعالى في آية اخرى )٥١٨()عظيم أمرلنال الكاذب منكم (أو  )٥١٧()المتالعبين'
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وجّل قد تاب عليهم وله فـي   فكون اهللا عز ، ليتناسب مع ما ختمت به اآليةالجواب في هذه 

وف يحصل لهم لوال فضل اهللا ورحمته وكذلك ليبدو ما كان فال موجب لذكر ما س ، ذلك حكمة
                                                 

)٥٠٩ ( k$+ رة�٣١+ 

  ١٢+�رة ا��FIة ) ٥١٠(
 ٣/١٢١ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن) ٥١١(

  ١٢٥ ، أM)� ��وي ، &@ �BPQ ا����ن) ٥١٢(
   ١٠٢ ،) ر+"�B دآH�را~ (  
)"ل وا�2GH	J �� ا��0 ا������?ا) ٥١٣(
  ١٠+�رة ا���ر ) ٥١٤(
  ٣/١٢٤ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن ، ١/١٥٤ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ : ظ) ٥١٥(
  ١٤ ، ا?Z"رة إ�5 ا?FD"ز : ظ) ٥١٦(
  ١٤ ، ا�)�2ر ا�i�"I : ظ) ٥١٧(

"ج ، وإ!�ا�� &�"�� ا����ن : ظ) ٥١٨(Y"ن ، ٤/٣٣ ، ا�	ا�$ _(F& ، ٧/٢٠٣  
  ١٤ +�رة ا���ر) ٥١٩(



 وهذا أشد في الوعيد والردع عن االفتراء والكذب ، ال يصفه واصف اًعظيم أمراًسيقع عليهم 

ومن ذلـك   )٥٢٠("عظيم ال يكتنه ورب مسكوت عنه أبلغ من منطوق به أمرداّل على "فحذفه  ،

�Uـ � اآليةأيضاً قوله تعالى بعد هذه  W�ِ@            �
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كرر المنة بتـرك  "فقد  )٥٢٣()ستأصلكمالعذبكم و(أو  )٥٢٢()لعاقبكم(محذوف أيضاً تقديره ) لوال(

حاذفاً جواب لوال كما حذفه ثمة وفي هذا التكرير مع حذف الجواب مبالغة  ، المعاجلة بالعقاب

يشير في نفس هؤالء الذين يحبون أن تشيع الفاحشـة الرهبـة مـن عـذاب     "إذ  )٥٢٤("عظيمة

  . )٥٢٥("اهللا

�  �قوله تعالى ) لما(حذف جواب  ومن UـMِ@ �
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P�� ْ���	�Nـ� �ِX 
 Mَ\ـ�w��َ>َ��)سعدا واجـزل لهمـا   (تقديره  اآليةمحذوف في هذه ) لما(فجواب  )٥٢٦

كان ما كان مما ينطق به الحال وال يحيط بـه  "أو  )٥٢٨()رادافازا وظفرا بما أ(أو  )٥٢٧()الثواب

الوصف من استبشارهما واغتباطهما وحمدهما هللا وشكرهما على ما أنعم به عليهما من دفـع  


 �وقوله  ... . البالء العظيم بعد حلولهP�� ْ���	�Nـ� �ِX�\Mَ 
w��َ>َ� �UMِ@�   تعليل لتخويل ما خولهما مـن

وأياً كان التقدير فقد حذفت األفعال التي قام بها  )٥٢٩("لظفر بالبغية بعد اليأسالفرح بعد الشدة وا

                                                 
  ٣/٢٢١ ، ا�-U"ف) ٥٢٠(
  ٢٠ – ١٩+�رة ا���ر ) ٥٢١(
 ٦/٤٠٣ ، ا�$�� ا�)�	V : ظ) ٥٢٢(

  ٢٣/١٦٠ ، &�"G	g ا�<	=:  ظ) ٥٢٣(
  ٣/٢٢٥ ، ا�-U"ف) ٥٢٤(
  ١٢٦ ، &@ �BPQ ا����ن) ٥٢٥(
 ١٠٥ – ١٠٣+�رة ا�2"�"ت ) ٥٢٦(


"ج ، وإ!�ا�� &�"�� ا����ن : ظ) ٥٢٧(Yن ، ٤/٣١١ ، ا�� ٣/٣٩٥ ، ا���"س ، إ!�اب ا���

  ٢٣/٣٤٩ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ٨/٧٠٦ ، &F)_ ا�$	"ن : ظ) ٥٢٨(
  ٧/٣٥٥ ، ا�$�� ا�)�	V :ظ  ، ٤/٥٧ ، ا�-U"ف) ٥٢٩(



هذا "وهي أفعال تعبر عن فرحتهما ففي  )عليـه السـالم( وابنه إسماعيل )عليه السالم(إبراهيم النبي 

وابنه مـن المسـرة    إبراهيمشارة كذلك الى أن اللفظ ال يستطيع أن يصف ما أصاب إالحذف 

�� �غير محذوف وإنمـا هـو قولـه تعـالى     ) الم( وقد قيل إن جواب  )٥٣٠("واالبتهاج أو  �
	�َ�ـ�

� ��� ـ	��	��َ�	
الـواو مـن   "وهذا ما رفضه البصريون ألن  )٥٣١(بزيادة الواو على مذهب الكوفيين �

*�     �ومن ذلك أيضاً قوله تعالى  )٥٣٢("حروف المعاني فال يجوز أن تزاد 
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حصلوا على النعيم المقـيم  "أو  )٥٣٦()سعدوا(أو  )٥٣٥()فازوا ونعموا(أو  )٥٣٤()اطمأنوا(وتقديره 

 ليدل على تجـدد النعمـة     فعلية  ويقدر الجواب بجمل )٥٣٧("الذي ال انقطاع له وال تكدير فيه

جواب الشرط غير محذوف وإنما هـو  أن  إلى أيضاً ذهب الكوفيون  وقد ،  فيها  هم  التي 

�  �قوله تعالى  
ـ�	������َ) �7 فـي  ذكرت  السابقة لها التي اآليةفتكون ك )٥٣٨(والواو زائدة مقحمة �%�$ُ���ـ�
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  ١٢٦ ، &@ �BPQ ا����ن) ٥٣٠(
  ٧/٣٥٥ ، ا�$�� ا�)�	V ، ٢/٢٠٧ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ ، ٢/٦١٧ ، إ!�اب &J-U ا����ن : ظ) ٥٣١(
  ٣/٣٩٥ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن) ٥٣٢(
  ٧٣ا�Y&� +�رة ) ٥٣٣(
  ٢٤/٤٣٤ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ٢/٢١٦ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ : ظ) ٥٣٤(
  ٢/٣٧٦ ، �2"ف، ا? ٨/٧٩٥ ، &F)_ ا�$	"ن : ظ) ٥٣٥(

\\"ج ، وإ!�ا�\\� &�\\"�� ا��\\��ن : ظ) ٥٣٦(Yن ، ٤/٣٦٤ ، ا�� ، ا�$�\\� ا�)�\\	V ، ٤/٢٥ ، ا���\\"س ، إ!\\�اب ا��\\�
٧/٤٢٥  
  ٤٧ ، )�� إ!F"ز ا����ن Qs @(Kث ر+"J1(ا����ن �	"ن إ!F"ز ) ٥٣٧(
 ١/٤٠٠، &<�� ا� $	= ،  ٢/٣٧٤، ) ٦٤م (ا?�2"ف ، : ظ ) ٥٣٨(

)٥٣٩ ( �&Yرة ا��٧١+  



لكوفيين وهذا ال يمكن قبوله فكل حرف في القرآن لـه  فال فرق بين اآليتين على رأي ا

والمالحظ استعمال األلفاظ نفسها في بداية كل مـن   ، وظيفة يؤديها وال يوضع هكذا اعتباطاً

ولـو   ، النـار  أهلوعدم ذكرها في وصف  ، الجنة أهلاآليتين ما عدا ذكر الواو في وصف 

ن هذه الواو ليسـت  أفالصواب ! األساس؟ كانت هذه الواو زائدة كما يقولون فلماذا ذكرت من

  : ين هماأمرنما ذكرت لتدل على إو ، زائدة

الجنة فدّل بحذفه على أنـه   أهلألنه في صفة ثواب "أن جواب الشرط محذوف  : أوالً

البعد الداللي لهذا الحـذف  "فلو ذكر الجواب القُتَصر عليه فـ  )٥٤٠("شيء ال يحيط به الوصف

وبذلك وسع الحذف فضـاء الـنص    )٥٤١("نعم والكرامات المعدة لهمشعار بعدم حصر الهو اإل

  . لهيلمتلقي الالمحدودية في العطاء اإلطالق إذ يستشعر اأضفى عليه شيئاً من الشمول واإلو

وهـو نـوع مـن     )٥٤٢(لتدل على أن أبواب الجنة مفتحة لهم قبل وصولهم إليها : ثانياً

أو هذه  ، بوابجاؤوها وهي مفتحة األ:  كأنه قالواو الحال "التكريم للمؤمنين وهذه الواو هي 

 )٥٤٤("إليهـا ناسب كونها حاالً أن أبواب األفراح تكون مفتحة النتظار من تجيء "و  )٥٤٣("حالها

النظير  ... هتماماًإوإكرام المنعمين بإعداد فتح األبواب لهم مبادرة و"والجنة دار فرح وكرامة 


�في قوله 	UZَ�.� ٍ���
F ���W�
& �i
 ��َlْـ� �*�4U� ً6� ) النار  أهلوقد تُرك ذكر الواو في وصف  )٥٤٥(")٥٠ص

 )٥٤٦("فيه معنـى الشـرط   ��ُ�َ���	ـ �مغلقة وكان مجيئهم شرطاً في فتحها فقوله "ليدل على أنها 

                                                 
  ٣/١٤٣ ، ��"ن، ا? ٧٥ - ٣/٧٤ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن :ظ  ، ٤/١٥٠ ، ا�-U"ف) ٥٤٠(

  ٢٥٣ ، ا��`�B ا�����	B !�� ا�RD�U ا�)��56) ٥٤١(
  ٤/١٥٠ ، ا�-U"ف ، ٤/٢٦ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن ، ٢/٦٣٣ ، إ!�اب &J-U ا����ن : ظ) ٥٤٢(
  ٣/١٢٥ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن) ٥٤٣(
)٥٤٤ (V	�(٧/٤٢٥ ، ا�$�� ا�  
  ٣/١٢٥ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن) ٥٤٥(
 ٧/٤٢٤ ، ا�$�� ا�)�	V : ظ  ، ٣/١٢٥ $�ه"ن �� ! �م ا����ن ،ا�) ٥٤٦(



بواب ال تفتح إالّ لداخل فيهـا أو خـارج   م سجن ألصحابها والسجون مغلقة األجهن"ن وذلك أل


�gLى منها كما قال تعال�
1�a.� *ِ4�+�َ
F �
4UMِ@� ) ٥٤٧()"٨همزة( .  

ال تذكر كلمة في القرآن إال "وبذلك نجد أن الحذف والذكر في القرآن يتمتع بقصدية فـ 

إذا اقتضاها السياق وتطلبها النظم وال تحذف كلمة في القرآن إال وحذفها أبلغ وأنسب و أكثـر  

بحيث تتداعى األلفـاظ تـداعياً    ... . ية المعجزةوأحكم في الصياغة الفن سلوبترابطاً في األ

  . )٥٤٨("طبيعياً حسبما تتطلبه المعاني وتقتضيه األفكار

                                                 
  ٤/١٠٧ ، &�"�� ا����) ٥٤٧(
  ١٨٨ ، !"&����H أF! ،  �(M"ز �� ا����ن�-�ة ا��{E �	@ و
�~ ا?) ٥٤٨(



   أسلوب القسم -٢

وهو الحصة أو النصيب من الشيء؛ فالشخص ) مالقس(م في اللغة مأخوذ أصالً من القس

 . صيب اإلنسـان ن ... القسم"جاء في لسان العرب  ، فيأخذها) قسمه(على حصته  فلحكان ي

وأقْسمت حلفت  ... قسمه...  من الشيء يقال قَسمت الشيء بين الشركاء وأعطيت كل شريك

فالقَسم استعمل فـي   )٥٤٩("والقَسامة الذين يحلفون على حقِّهم ويأخذون ... وأصله من القَسامة

  . )٥٥٠(استعماله في كل موضع بعد ذلك الحلف على النصيب ثم عم

ى الحلف ألن الحلف هو المعاهدة وإذا تعاهدت جماعة فهـم يقسـمون   ويطلق القسم عل

وقد حالَفَـه   ، العهد يكون بين القوم"على المحافظة على العهد لضمان عدم نقضه فالحلف هو 

ألنّهمـا   ، وبينهما حلْف ، وحالَف فالن فالناً فهو حليفه .... وتحالفُوا َأي تعاهدوا ، أي عاهده

  . )٥٥١("هما واحداً بالوفاءأمريمانِ أن يكون تَحالَفا باإل

ِئ منهم يمينَه أمرألنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل "ويطلق القسم أو الحلف على اليمين 

 قيل للحلف يمين باسم يمين اليد وكانوا يبسطون ايمانهم : وقال بعضهم ... على يمين صاحبه

  . )٥٥٢("إذا حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا ،

وهذا ما بينه  )٥٥٣("توكيد ما يقسم عليه"من أساليب العربية الغرض منه  أسلوبوالقسم   

قسم أفبه يؤكد المتكلم فكرته تأكيداً قاطعاً فإذا  )٥٥٤("واعلم أن القسم توكيد لكالمك"سيبويه بقوله 

ـُ )٥٥٥("يعد القسم أقوى أسباب التأكيد"إذ  ، على شيء فقد أكده آن ألن ر القسم في القـر وقد كَث

                                                 
  ٤٨١ ، ١٢/٤٧٨ ، )EIA( ، �I"ن ا���ب) ٥٤٩(
  ٤/١٣٦ ، &�"�� ا���� : ظ) ٥٥٠(
 ٥٤ – ٩/٥٣ ، )R M( ، �I"ن ا���ب) ٥٥١(

)٥٥٢ (i�"I( ، ا�)�2ر ا�@(D( ، ١٣/٤٦٣  
)٥٥٣ (J2G(ح ا��Z ، ٩/٩٠ 

  ٣/١٠٤ ، ا�-H"ب) ٥٥٤(
  ١٢/٦٨ ، &�)� IM	@ ا�e"$9$"�1 ، ا�)	Yان) ٥٥٥(



والمالحـظ ورود   )٥٥٦("اًأمـر القرآن نزل بلغة العرب ومن عادتها القَسم إذا أرادت أن تؤكد "

القسم في السور المكية بصورة أكثر من السور المدنية إذ ورد القسم في أحدى وثمانين آيـة  

والمـدني بنسـبة   % ٧٨منها ثالث وستون آية مكية وثمان عشرة آية مدنية أي المكي بنسبة 

كـان يواجـه فـي     )صلى اهللا عليه واله وسـلم(والسبب في ذلك يعود إلى أن الرسول محمد  %٢٢

وما  ، المجتمع المكي قبل الفتح الكافرين المعاندين وهم في أشد حاالت اإلنكار للرسالة النبوية

فاسـتعمل   )٥٥٧(يوازي هذا اإلنكار قوة وتأكيـداً  أسلوبولذلك يجب أن يخاطبهم ب ، جاءت به

  .)٥٥٨("اهللا ذكر القسم لكمال الحجة وتأكيدها"قسم فـ ال أسلوب

  )٥٥٩( : عناصر هي أربعةالقسم يتألف من  أسلوبو

  . الجملة المؤكد بها وهي جملة القسم -١

  . الجملة المؤكدة أي المقسم عليها وهو جملة جواب القسم -٢

  . )٥٦٠("االسم الذي يلصق به القسم ليعظم به ويفخم"المقسم به وهو  -٣

  . الالم ، التاء ، الباء ، الواو : وأشهر حروف القسم ، القسم حرف -٤

 ىوال يكتف ، وجملة القسم وجوابه تجريان مجرى الجملة الواحدة كجملتي الشرط وجوابه

بما يقسم عليه نحو أقسـم بـاهللا    هذه الجملة ال تستقل بنفسها حتى تتبع"بجملة القسم فقط ألن 

ألنك لم تقصد األخبار بالحلف فقط وإنمـا أردت أن   م يجزن ولو قلت أقسم باهللا وسكت لفعلأل

                                                 
  ٤/٤٦ ، ��"نا?) ٥٥٦(

HI	� ( !"&�آ d�م  ، ا�23"01 ا +h��	B � )-� وا�)��� : ظ) ٥٥٧("& B�"+١٢٩ ، )ر  

  ٤/٤٦ ، ��"نا?) ٥٥٨(
 ٤٨ ، ا�@ �"p��D ، إ!�اب sQs	@ +�رة &@ ا����ن ، ٢٩٤ -٢٩٣ ، ا�)E ! �� J2G ا����	B : ظ) ٥٥٩(

  ٢٩٣ ، ا�)E ! �� J2G ا����	B : ظ)٥٦٠(



فعلن وأكدته بقولك أحلف باهللا ونظير ذلك من الجمـل الشـرط   أمر آخر وهو قولك ألتخبر ب

  . )٥٦٢(ذا دل عليها دليلذف جملة فعل القسم أو جوابه إال إولذلك ال تح )٥٦١("والجزاء

  : القسم على ما يأتي أسلوبويمكن إيضاح حذف الفعل في 

  حذف جملة فعل القسم -أ

ومنـه  ) أقسم أو أحلف باهللا أو نحوهما(فجملة القسم الفعلية تتكون من فعل وفاعل نحو 

�     �قوله تعالى  
����=W �4ِـ�a U� ٌ6+ـ� 
�7k �*�4ْ(Sـ 
��7َ
�4�Mِ*� �َـ%�= &ـ) 
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& �"�ّ��ِ� ْ ��
Nْ�َ)

 �ِ���ّـ"�   �وكذلك قوله تعـالى   )٥٦٣(�'�7
	����ُـ 

�� �*ُ��َ�s ُn���7 �َ) .]
Jَ) �"ُ� �Q
�
' �"�ّ�
' �*ُ� ُn���+�)٥٦٤( .  

                                                 
)٥٦١ (J2G(ح ا��Z ، ٩/٩١  
  ٢٩٣ ، ا�)E ! �� J2G ا����	B : ظ) ٥٦٢(
  ١٠٩+�رة ا`��"م ) ٥٦٣(
)٥٦٤ ( B��Hرة ا��٦٢+  



 فعلت واهللا ال"نحو قولك  )٥٦٥(ويحذف فعل القسم وجوباً مع غير الباء من حروف القسم

مـن الجـار    -فحذف الفعل والفاعل وبقيـت الحـال    ، وتاهللا لقد فعلت وأصله أقسم باهللا  ،

أكثر األقسـام فـي   "وهو كثير جداً مع الواو فـ  )٥٦٦("والمجرور دليالً على الجملة المحذوفة


�نحو قوله تعالى  )٥٦٧("القرآن المحذوفة الفعل ال تكون إال بالواو  �0ِ�� UـB�
' S�
� WـN�فالتقدير  )٥٦٨(�َ

ومنه أيضاً قوله تعالى  )٥٦٩("حلف بالسماء ثم أسقطوا أحلف اختصاراً إذا كان المعنى مفهوماًأ"

��
C�
	ُn
' ِE��Wx�

�Yوقوله تعالى  )٥٧٠(�'xْz
7 َHِ@ ِ��+U��
'�)٥٧١( .  

أصـل  "أي يجوز إظهاره معها أو حذفه ألنهـا   )٥٧٢(ويحذف فعل القسم جوازاً مع الباء

أو حذفه نحو قوله  )٥٧٣( )"أقسم باِهللا لتفعلن(ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معها نحو  ، أحرفه

7ِ
��4W*� �تعالى  ْ�ُlَ� 
w�(WX�-ِ�Oَ َ{�َ�
P�-
قسم بقـدرتك  أ"بليس بعزة اهللا وتقدير القسم إذ أقسم هنا إ )٥٧٤(�(َ&��

والغرض من حذف فعل القسم أن فعل القسم والمقسم  )٥٧٥("التي تقهر بها جميع خلقك ألغوينهم

وهذا يزيد فـي   ، وذكر المقسم به يغني عن ذكر فعل القسم ، فالمقسم به هو القسم ، به واحد

   . تهمعلى أهميته وعظ تعظيم المقسم به ويدل

                                                 
 ٢/٧١٨ ، &<�� ا� $	= : ظ) ٥٦٥(

 ٢/٣٦٠ ، ا�23"01) ٥٦٦(

  ٤/٤٨ ، ��"نا?) ٥٦٧(
  ١+�رة ا�9"رق ) ٥٦٨(
  ٤٨ ، إ!�اب sQs	@ +�رة) ٥٦٩(
)٥٧٠ ( C(Uرة ا��١+  
)٥٧١ ( J	 رة ا��١+  
  ٢٨ ، ا�)��ب ، ٢/٣١٧ ، ا�)$�د ، ا�)�6H= : ظ) ٥٧٢(
 ٢٩٥ ، �� ! E ا����	Bا�)J2G  :ظ   ١١٢ ، &<�� ا� $	=) ٥٧٣(

  ٨٢+�رة ص ) ٥٧٤(
 ٧/٣٩٢ ، ا�$�� ا�)�	V ، ٤/١١٠ ، ا�-U"ف :ظ   ٨/٧٥٨ ، &F)_ ا�$	"ن) ٥٧٥(



وما ذكرناه يعد من القسم الصريح الذي يستدل عليه بحرف القسم والمقسم به وهنـاك  

ومن ذلك قوله تعالى  )٥٧٦(نوع آخر للقسم وهو المضمر غير الصريح الذي يستدل عليه بجوابه

�   ً�TD�T ��َO�X ًـ� /	 Yـ� وقد يدل على فعل القسم  )٥٧٨("الالم في ألعذبنه جواب قسم مقدر"فـ  )٥٧٧(��C��3O�YُGَـ�

لـى أداة الشـرط   الالم الداخلة ع"لى جواب القسم الالم الموطئة للقسم وهي إالمحذوف إضافة 

ومن ثـم تسـمى الـالم     ، ال على الشرط ، يذان بأن الجواب بعدها مبني على القسم قبلهالإل

وبـذلك يـدل    )٥٧٩("له أي مهدته ، المؤذنة وتسمى الموطئة أيضاً؛ ألنها وطَّأت الجواب للقسم

ويكون الجواب بعد الالم الموطئة عبارة عن أفعال  ، على القسم المحذوف الالم والجواب معاً

فلهذا  ، لو كانت جواباً للشرط لكانت مجزومة"نها ، ال يمكن أن تعد جواباً للشرط أل مرفوعة

*� َ)�Zَـ"� �lََ��   �ومن ذلك قوله تعالى  )٥٨٠("قضينا بحذف القسم Uَـ%�= �ـ� 
w Wـ�
) ألرجمنـك (فــ   )٥٨١(�&��

ويدل حذف جملة فعل القسم هنا كاملةً على أهمية المقسم  )٥٨٢("جواب القسم المحذوف قبل لئن"

   . ورغبة المتكلم في تركيز االنتباه على المقسم عليه والتنبيه على أن العبرة فيه ، عليه

  حذف جواب القسم -ب

�ِ �ِ���ّـ"�   �فاالسمية نحو قوله تعالى  )٥٨٣(تكون جملة جواب القسم إما اسمية أو فعلية�
� NْT�+Oَـ�
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xَ��)والفعلية نحو قوله تعالى  )٥٨٤�   *ُ�
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� �W (1َـ�
"� �lََ��+ـ� Uـ���َ(
والـذي   )٥٨٥(�'

                                                 
  ٤/١٣٧ ، &�"�� ا���� ، ٤/٤٨ ، ��"نا?:  ظ) ٥٧٦(
)٥٧٧ ( J(رة ا���٢١+  
  ٧/٢٣٩ ، &F)_ ا�$	"ن) ٥٧٨(
 ٢/٤٣ ، ه)_ ا�S�ا&_ :ظ ،  ١/٢٦٠ ، 	=&<�� ا� $) ٥٧٩(

  ٢/١١٦ ، ا��9از) ٥٨٠(
)٥٨١ ( ED�& رة�٤٦+  
)٥٨٢ (V	�(٦/١٨٣ ، ا�$�� ا�  
  ٤/١٥٠ ، &�"�� ا���� : ظ) ٥٨٣(
  ١٠٧+�رة ا�)"�1ة ) ٥٨٤(
  ٥٧+�رة ا`�$	"ء ) ٥٨٥(



 ، لكي تدخل في موضـوع البحـث   ، يعنينا هنا أن تقدر جملة الجواب المحذوفة بجملة فعلية

أو إذا كان في الكالم مايدّل  )٥٨٦(واب القسم في حالة ظهوره وعلم السامع المراد منهويحذف ج

وتختلـف أحـوال    ، الحذف فيه كثير لقيام القرينة على حذفـه ... جواب القسم"فـ  )٥٨٧(عليه

م هو جواب القس"واألصل في جواب القسم ذكره ألن  )٥٨٨("تدّل عليه الداللة القرائن بحسب ما

ـ  )٥٨٩("ر بصدقهااشعأكيدها واإلالحقيقة المراد ت ى ولكنه قد يحذف لتعظيم المقسم به والتنبيه عل

صر فـي  الغرض من القسم ينح"عليه بعينه أي أن يكون  أن العبرة فيه من دون إيراد مقسمٍ 

فيه دون إرادة توكيد جملة  ةرعبرادة تعظيم المقسم به أو تكريمه أو التنبيه الى موضع داللة وإ

وإنّما يراد كل مـا   ، ال يراد جواب بعينه"يكون القصد من حذف الجواب أنه  أو قد )٥٩٠("تالية

لتهتدي إلى الجواب  ، النفس على التفكير"وهذا يبعث  )٥٩١("يحتمله السياق والمقام من جوابات

يتلو بعضها بعضاً تستوحي منها هذا الجواب الـذي البـد أن    ، وتظل النفس تتبع هذه اآليات

  . )٥٩٢("قسم عليهيكون شيئاً عظيماً ي


\ِ�ـ�   �ومن ذلك قوله تعالى  )٥٩٣(حذف جواب القسم كثيراً في القرآنيوF ْ�
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�*�4���� �c��َlْ�لهـذا القسـم إلظهـار     اًقسم اهللا سبحانه وتعالى بالقرآن ولم يذكر جوابفقد أ )٥٩٤(�

فجواب القسم محـذوف   ، الكالم ئنشمن أجله أعظمة القرآن والتنبيه على أنه هو المقصود و
                                                 

  ٣/١٢٧ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن : ظ) ٥٨٦(
 ، ا�kHوJ\D ا���\�ي   ، ١٥ ، ا?Z\"رة إ�\5 ا?FD\"ز    ، ٢٨١ ، ا�)��ب ، ٢٩٣ ، ا�)E ! �� J2G ا����	B : ظ) ٥٨٧(
١/٦٨١  
  ٢/١١٥ ، ا��9از) ٥٨٨(
  ٤٥٥ – ٤٥٤ ، q �&"M"دق �A	$� ، ا�)U"ه� �� ا����ن) ٥٨٩(
  ٢٨٩ ، m"ه�ة ا��lف �� ا��رس ا� <�ي) ٥٩٠(
  ٤/١٦١ ، &�"�� ا����) ٥٩١(
  ١٢٥ ، &@ �BPQ ا����ن) ٥٩٢(
 ١/٣٥٥ ، ا�)Jd ا�I"�1 : ظ) ٥٩٣(

  ٤ – ١+�رة ق ) ٥٩٤(



اب مـذكور وهـو   ن الجوإوقد قيل  )٥٩٥(دل عليه ما بعده وهو إنكارهم للبعث) لتبعثن(تقديره 

� �قوله تعالى  ��   �أو هو قوله تعـالى   )٥٩٦()لقد علمنا(على حذف الالم أي  ��َ�� �	����ـ	 �ْ �Y;ِ:ـ	 أو  ��ـ�

��= �َـ �}ٍ �هو قوله تعالى  ُ���ْ�
7 �
��Tَْـ �}ُ �َـ�
�W    �أو هو قوله تعالى  )٥٩٧(� ُ{W� 
� ��7ـ 
أو هو قوله تعالى  )٥٩٨(��ـ

�   �

 �َـ<��ْ�w � Hَ�ـ� وقد وصف صاحب البحر المحـيط هـذه األقـوال بأنهـا أقـوال       )٥٩٩(�@ِ�O Wـ�

  . )٦٠٠(ضعيفة

8�Vَ��H���% ً����ِ���:�� �<��C���% ً��Yِ[�Z �<َ��'�ً�وكذلك قوله تعالى  �<�َ8�X��C���%   ً���: ��ِ�َ�>� �ـ� َ$    �<���=��T��Hـ� �ً (-ـ� $َ�ْ�+ـ	
ُ?َBِ,����� 	\	,��َ� �]���D�)٦٠١( .  

بالمالئكة تعظيماً لشأنهم ولم يذكر جواباً للقسـم فجـواب القسـم    فقد أقسم اهللا سبحانه 

 )٦٠٢(القيامة وإنكار الكافرين للبعـث  يوم لداللة ما بعده عليه من ذكر) لتبعثن(محذوف تقديره 

J     �وقد قيل أيضاً أن الجواب مـذكور وهـو أمـا قولـه تعـالى       � �3+ـ�̂�� �F �َ*�:ـ� # Eَ�ـ� Rِ)� $ـ�

 2 بعيد ألنه قـد تباعـد مـا    "أو هو  )٦٠٤("يح ألن الكالم قد طالقب"وهذا الرأي  )٦٠٣(�Vْ_�Dـ�

   . )٦٠٥("بينهما

                                                 
 ،إ&\\Qء &\\" &\\@ �\\� ا�\\�M)@ ، ٤/٢٠٩ ، ا���\\"س ، إ!\\�اب ا��\\��ن ، ٣/٧٥ ، ا�G\\�اء ، &�\\"�� ا��\\��ن : ظ) ٥٩٥(
٢/٢٤١  

"ج ، وإ!�ا�� &�"�� ا����ن ، ٢/٦٨٢ ، إ!�اب &J-U ا����ن : ظ) ٥٩٦(Y٥/٤٢ ، ا�  
  . ١٨+�رة ق ) ٥٩٧(
 ٢٩+�رة ق ) ٥٩٨(

  ٣٧+�رة ق ) ٥٩٩(
  ٨/١٢٠ ، ا�$�� ا�)�	V : ظ) ٦٠٠(
  ٦-١ا��"ز!"ت +�رة) ٦٠١(

\"ج  ، وإ!�ا�\�  &�"�� ا��\��ن  ، ٣/٣١ ، ا��Gاء ، &�"�� ا����ن : ظ) ٦٠٢(Yف  ، ٥/٢٧٨ ، ا�"\U-٤/٦٩٣ ، ا� ، 

@(Mء &" &@ �� ا��Q&٢/٢٨٠ ، إ  
  ٢٦+�رة ا��"ز!"ت ) ٦٠٣(
)٦٠٤ (V	�(٨/٤١٢ ، ا�$�� ا�  
 ٢/٧١٩ ، &<�� ا� $	= :ظ  ، ٥/١٣١ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن) ٦٠٥(



ليـوم ترجـف   (علـى تقـدير الم محذوفـة أي     �,��َ� �]���D	\	 �����Bِ,َـ?ُ  � أو هو قوله تعالى

شياء فال  ، ألنها تقع على أكثر األ أبعد من ذاك ألن الالم ليست مما يحذف"وهذا  )٦٠٦()الراجفة

ذم ، فتْ؛ ولو جاز حذفهايعلم من أين ح ٦٠٧("بمعنى الالم  طلقُنلجاز واهللا زيد( .  

ه أمـر والراجح في السورتين أن جواب القسم محذوف ليدل على هول البعث وعظمـة  

حتمي واقع ال محالة فال داعي لذكره وكذلك ليدل على معرفة السامعين لـه وعلـى    أمروأنه 

أثر بعميق تفكيرها يوم نزل القرآن مؤكداً مجـيء  مثوله في الذهن لشدة ما شَغََل النفس وأست"

الفرار ، فال ينتقل من القسـم  يسد على المخاطب المنكر طريق "وكذلك لـ  )٦٠٨("اليوم اآلخر

ثم ليكون القسـم كالتمهيـد    ، لى جوابه وهو خبر لئال يماري المنكر في الجوابإنشاء وهو إ

فإذا به يسمع ما يؤيـد   ، مع ما بعد القسمفيرهف أذنه ليست ، والتنبيه فيستدعي سمع المخاطب

  . )٦٠٩("االستدالل المقصود من القسم نفسه
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�َ( �*َ�َ)j�يدل عليه ما جـاء  ) ليعذبن(فجواب القسم محذوف تقديره  )٦١٠(��

وحذف الجواب هنا أوقع و آكد فـي   )٦١١(الطغيان في الدنيا واآلخرة أهلبعده من ذكر لعذاب 

 المتلَقّي –ومنحه القدرة على توسيع تخيل  ، وسع من الداللة اإليحائية له"إذ  )٦١٢(باب اإلنذار

                                                 
  ٢/٧٩٨ ، اب &J-U ا����نإ!� : ظ) ٦٠٦(
  ٥/١٣١ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن) ٦٠٧(
  ١٢٥ ، &@ �BPQ ا����ن) ٦٠٨(
 ٤٥٥ ، ا�)U"ه� �� ا����ن) ٦٠٩(

)٦١٠ ( �FGرة ا��٦- ١+  
 ٨/٤٦٤ ، ا�$�� ا�)�	V ، ٤/٧٥٠ ، ا�-U"ف : ظ) ٦١١(

  ٢٠/٢٥٣ ، ا�)	Yان : ظ) ٦١٢(



به وهذا ما ال يتوافر عليه فيما لو صرح بجواب القسم فـي  في تصور العذاب الذي يتوعدهم 

  . )٦١٣("صدر السورة المباركة

صـل  فالحذف إنما يقع في النص ضمن معادلة محددة هي إسقاط جزء من التركيب فيح

مما يسهم في تنشيط خيال المتلقـي وجعلـه    متكامالً اًداللي استدعاء ذهني خيالي لينتج معنى

   . لنص حال قراءتهعنصراً فعاالً في فهم ا

  

   أسلوب االستفهام -٣

وفَهمه إياه جعله  األمروَأفهمه  ...،  فَهِمت الشيء عقَلتُه وعرفته"االستفهام في اللغة من 

وال يختلف االستفهام في  )٦١٤("سَأله َأن يفَهمه وقد استَفْهمني الشيء فَأفهمته : ستَفْهمهايفْهمه و

من أساليب اإلنشاء الطلبي يطلب به العلم  أسلوبفهو  ، ناه االصطالحيمعناه اللغوي عن مع

االسـتفهام اسـتعالم مـا فـي ضـمير      "فــ   )٦١٥(بشيء مجهول لم يسبق العلم به من قبل

ـ ٧٦١(أما في اصطالح النحاة فقد قال عنه ابن هشام  )٦١٦("المخاطب وحقيقتـه طلـب   ") هـ

 أسـلوب فاالستفهام  ، )٦١٨("طلب اإلفهام المراد به") هـ٩١١(وقال عنه السيوطي  )٦١٧("الفهم

شخص أو شـيء أو   ، والفهم هو صورة ذهنية تتعلق أحياناً بمفرد ، أساسه طلب الفهم"لغوي 

سواء أكانت النسبة قائمة على اليقين أم  ، أو بحكم من األحكام ، غيرهما وتتعلق أحياناً بنسبة

                                                 
)٦١٣ (hاh B	IGا�� C+BPQ$= ا�	١٣١ ، +"� 

  ١٢/٤٥٩ ، )�ES( ، �I"ن ا���ب) ٦١٤(

�اه� ا�$BPQ : ظ) ٦١٥( ، �(Z"Sا� �(M٥٥ ، أ 

  ١٨ ، ا�GD��H"ت) ٦١٦(
  ١/٥ ، &<�� ا� $	=) ٦١٧(
 ٢/٦٩ ، ه)_ ا�S�ا&_) ٦١٨(



 ما ، هل ، الهمزة(الستفهام وهي االستفهام بإحدى أدوات ا ويؤدى )٦١٩("على ظن أم على شك

  . )٦٢٠()ماذا ، أي ، كم ، أنى ، أين ، كيف ، أيان ، متى ، من ،

) نعم أو ال(يجاب عنها بـ  يطلب بها التصور أي ال) هل والهمزة(وهذه األدوات عدا 

فهي تستعمل  )هل(أما  ، بل يجاب عنها بالتعيين كأن تقول من جاء؟ فيكون الجواب زيد مثالً

) نعم أو ال(هل جاء زيد؟ تكون اإلجابة بـ  : يق خاصة وال تستعمل للتصور ففي قولكللتصد

) نعم ، أو ال(نها بـ أما الهمزة فهي تستعمل للتصور أو للتصديق أي يمكن أن يجاب ع ، فقط

  . )٦٢١(أو بالتعيين

علمواالستفهام يقع بهذه األدوات ممن ال ي ، سأل عنـه أما إذا وقع ممن يفهـو   علم بما ي

تقرير أو توبيخ أو إنكار أو تعجب أو تهكم أو نحو ذلك من المعاني المجازية التي يخرج بها 

  . )٦٢٢(االستفهام عن معناه األصلي وتستفاد من سياق الكالم وقرائن األحوال

همـا  "الجواب فـ  أسلوباالستفهام يتصل اتصاالً وثيقاً بالكالم عن  أسلوبوالكالم عن 

 –ان سـلوب ويكـاد األ  ، قتضيه حال الخطاب وتستدعيه مناسـبات القـول  متالزمان تالزماً ي

يكونان من واد واحد فال جواب إال بعد االستفهام وال استفهام اال عند الحاجة إلى  -لتالزمهما

وقد يرد الحذف في جـواب   )٦٢٤("في الجواب ان يكون مطابقاً للسؤال"و األصل  )٦٢٣("الجواب

وكـذلك   ، إذ يحذف ويبقى معموله دليالً عليه ، هو حذف الفعلوالذي يعنينا هنا  ، االستفهام

وذلك أن اإلنسان قد يرى مضروباً أو مقتوالً وال يعلم من "يدل عليه الفعل المذكور في السؤال 

أوقع به ذلك  الفعل من الضرب أو القتل وكل واحد منهما يقتضي فاعالً في الجملة فيسأل عن 

                                                 
)٦١٩ (�	
  ٢٦٤ ، �� ا���� ا����� ��� و��
 و&" ���ه" ٤/١٩٩ ، &�"�� ا���� ، ٣/٢٠١ ، ��"ن?ا:  ظ) ٦٢٠(

  ٤/١٩٩ ، �&�"�� ا��� ، ٢/٦٩ ، ه)_ ا�S�ا&_ : ظ) ٦٢١(

�اه� ا�$BPQ ، ٢/٦٩ ، ه)_ ا�S�ا&_ ، ١٣ -١/١٠ ، &<�� ا� $	= : ظ) ٦٢٢( ، ٦١ – ٦٠ 

)٦٢٣ (�	
  ٢٧٧ ، �� ا���� ا����� ��� و��
  ٣/٤٨٩ ، &��Hك ا`�Aان :ظ  ، ٣/٢٨ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن) ٦٢٤(



يريد ضربه زيد أو قتله ) زيد أو عمرو(تله فيقول المسؤول الفاعل فيقول من ضربه أو من ق

ن لم ينطق به ألن السائل لم يشك في الفعل وإنمـا  يرتفع االسم بذلك الفعل المقدر وإف ، عمرو

  . )٦٢٥("يشك في فاعله ولو أظهره فقال ضربه زيد لكان أجود شيء وصار ذكر الفعل كالتأكيد

 ،لجائز الذي يجوز فيه إظهار الفعـل وحذفـه  والمعلوم أن هذا الحذف هو من الحذف ا

لتحقيـق أغـراض    ، ويحذفه في مواضع أخرى لم يظهره في جوابه في مواضع معينةفالمتك

إذ قد يذكر الفعل في جواب االستفهام في آيات  ، وارد في القرآن األمروهذا  ، ودالالت معينة

اللبس لم يقع عند "أن يكون والبد لذلك من غرض أو داللة ك ، معينة ويحذف في آيات أخرى

 ، ألنه متعلق بغرض السائل ، فوجب أن يقدم الفاعل في المعنى ، السائل إال فيمن فعل الفعل

إسراع بذكر المسـؤول  "أو يكون في حذف الفعل وذكر معموله  )٦٢٦("وأما الفعل فمعلوم عنده

  . )٦٢٧("ه في الفؤادأمرعنه بعد أن فهمت النفس الفعل المسؤول عنه واستقر 
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الـوارد  ) نزلأ(دل عليه الفعل ) نزل خيراًأ(مفعول به لفعل محذوف تقديره ) خيراً(فـ 

وال  ، ه في نفسـه أمرفقد حذف فعل اإلنزال ألنه معلوم عند المجيب ومستقر  )٦٢٩(في السؤال

فدل حذفه على سرعة ردهـم   ، حاجة إلى ذكره فالمتقون مقرون باإلنزال فأسرعوا باإلجابة

 ، وحده ألن غرض السائل يتعلق به) خيراً(واقتصروا في جوابهم على المفعول به  ، وجوابهم


  �وهنا يتضح الفرق بين جواب الذين اتقوا وجواب الكفار المستكبرين في قوله تعالى =7�> Uـ��َO َm
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أسـاطير  (فقد كـان جـوابهم    )٦٣٠(�'

وإنمـا يقتضـي    ، برفع أساطير) نزل أساطيرأ(وال يصح أن يكون التقدير  ، بالرفع) يناألول

  . )٦٣١()ين أي ما تدعون انه منزلاألولهو أساطير (التعبير أن يكون التقدير

بين جواب المقر وجواب الجاحد يعني أن هؤالء لمـا  " اًونالحظ من ذلك أن هناك فرق

وأطبقوا الجواب على السؤال بيناً مكشوفاً مفعوالً لإلنزال فقالوا خيـراً أي   ، ئلوا لم يتلعثمواس

ين وليس من اإلنزال األولوأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو أساطير  ، أنزل خيراً

إذ  )٦٣٣("لو طابقوا لكانوا مقرين باإلنزال وهم من اإلذعان علـى تفـاوت  "فهم  )٦٣٢("في شيء

  . يقولون أن اهللا ما أنزل شيئاً من األساس
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) يعيـدنا (دل عليه الفعل  )٦٣٥()قل يعيدكم الذي فطركم(فالذي فاعل لفعل محذوف تقدير 

د عودة اإلنسان فاهللا سبحانه وتعالى ذكر حجة منكري البعث وهي استبعا ، الوارد في السؤال

فرد عليهم زيادة في تأكيد قدرة اهللا على بعثهم بأنهم  ، ن يصبح عظاماً نخرةإلى  الحياة بعد أ

فإن اهللا سبحانه قادر  ، حتى لو كانوا حجارة أو حديداً أو أي شيء أبعد في قبول الحياة عندهم

ى األولفمن قَدر على هذا ف بث الحياة في الجماده فإحياء اإلنسان بعد موته أيسر من ئعلى إحيا

                                                 
)٦٣٠ ( Jرة ا����٢٤ – ٢٢+  
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  ٣/٤٩٣ ، &��Hك ا`�Aان :ظ  ، ٣/٣٣ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن) ٦٣٣(
  ٥١ - ٤٩+�رة ا`+�اء ) ٦٣٤(
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لو قلت لهم ذلك فسوف يسألونك  )صلى اهللا عليه والـه وسـلم( يا محمد وأنتَ )٦٣٦(أن يقدر على غيره

إذ حذف في الجواب  ، )الذي فطركم أول مرة(عن القادر على أن يعيدهم بعد الموت فقل لهم 

 )٦٣٧("ىاألوليقُّرون بالنشأة "ألنهم ينكرون اإلعادة ولكنهم  ، المسؤول عن فاعله) يعيدكم(الفعل 

القول بصحة اإلعادة فرع على "ن يحتج عليهم بما يقرون به ويعترفون ألن فأراد اهللا سبحانه أ

بتداء الشيء كان على إعادتـه  افمن قدر على  )٦٣٨("التسليم أن خالق الحيوانات هو اهللا تعالى

وهؤالء المنكرون للبعث لو فهموا ووعـوا هـذا    ، بتداء الشيء أصعب من إعادتهاأقدر ألن 

  . لما سألوا عن القادر على إعادتهم الكالم وهذه الحجة البالغة
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�المسؤول عن فاعله في السؤال ل في الجواب الفع قد ذُكر نجد أنه )٦٣٩(�

والسبب في ذلك يعود إلى اختالف المقام وسبب النزول في هـذه  ) يحيها الذي أنشأها(ل إذ قي

أن أبي بن خلف أو العاصي بن وائل جـاء  "هو  اآليةالسابقة فسبب نزول هذه  اآليةعن  اآلية

 فكان البـد  )٦٤٠("اآليةفنزلت  بعظم باٍل متفتت وقال يا محمد أتزعم أن اهللا يبعث هذا فقال نعم

أن يكون الرد على هذا المتعجب والمستهزئ من اإلعادة الى الحياة بعد الموت بشيء من  من

  . التأكيد بذكر فعل اإلحياء في الجواب

                                                 
  ١٥/٥٢ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ٢٠/١٨٥ ، &�"G	g ا�<	=:  ظ) ٦٣٦(
  ٦/٦٤٨ ، &F)_ ا�$	"ن) ٦٣٧(
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  jPِ� أو  )٦٤٢("اهللا يرزقكم"هو مبتدأ خبره محذوف تقديره ) اهللا(فلفظ الجاللة  )٦٤١(�R��Cىn ��O �'َlَـ�َ�}ٍ �ـ.

 ، الوارد في السؤال) يرزقكم(دل عليه الفعل  )٦٤٣()يرزقكم اهللا(هو فاعل لفعل محذوف تقديره 

����� �فالخطاب في �ه اهللا سبحانه وتعالى أمرإذ  )٦٤٤()ليه واله وسـلمصلى اهللا ع( موجه للنبي محمد ��ُ�ِ 

شعار بـأن المشـركين   بأن يتولى اإلجابة بدالً من المشركين عن هذا السؤال اإللهي وذلك لإل

ألن الكفر  ، لكنهم أبوا أن يقروا بذلك عالنية ، بأن اهللا هو رازقهم أنفسهممعترفون في قرارة 

ألجم أفواههم عن النطق بالحق مـع علمهـم    وحب الشرك قد"والضالل قد تمكن من قلوبهم 

فما لكـم ال تعبـدون مـن     : لزمهم أن يقال لهم : ألنهم إن تفوهوا بأن اهللا رازقهم ، بصحته

فلما كان هذا الجواب هو من كـالم اهللا   )٦٤٥("يرزقكم وتؤثرون عليه من ال يقدر على الرزق

له للمشركين فكان حذف فعل الرزق فيه لكي يقو )صلى اهللا عليه والـه وسـلم( سبحانه خطاباً للرسول

وتأكده من أن هذا الفعل صادر عن هذا الفاعل  ، ليشعر المخاطبون بثقة القائل بما يقول ، أبلغ

  .ن الحاجة إلى التأكيد بذكر الفعل بدو ، المسؤول عنه


�أما في قوله تعالى +�َ 
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أنه قد ذكر الفعل في الجواب ألن هذا الجواب هو من قول اهللا سبحانه وهو من نفس المحكي 

الفعـل   كُرر"إذ  )٦٤٧(ذكره في معرض تسلية الرسول عن استهزاء قومه به ، من كالم الكفار

                                                 
)٦٤١ ( k$+ رة�٢٤+  
  ٢٢/٢٦١، ا�IGH	� ا�-"RZ :ظ  ، ٨/٦١٠ ، &F)_ ا�$	"ن) ٦٤٢(
  ٣/٥٩٠ ، ا�-U"ف : ظ) ٦٤٣(
  ٢٢/٢٦٢ ، ا�IGH	� ا�-"RZ : ظ) ٦٤٤(
)٦٤٥ ("U-٣/٥٩٠ ، فا�  
  ٩+�رة ا��pYف ) ٦٤٦(
  ٤/٢٤٢ ، ا�-U"ف : ظ) ٦٤٧(



�في الجواب في قوله  �X7ِX
-�ْ W=�4َTَ�
d�*+��
وزيادة في تسـلية الرسـول    )٦٤٨("مبالغة في التوكيد �ْ�-

ن بما إنما هم مقروو ليبين له أن هؤالء الذين يتأذى لعدم إيمانهم  )صلى اهللا عليه واله وسـلم( الكريم

ذلك أسوأ لحالهم وأشد لعقـوبتهم  "أن خالق هذا الكون هو اهللا سبحانه وتعالى و  وهوجئت به 

مكـان تركـه   النظم القرآني المسند خلقهـن مـع إ   فذكر ... قات اهللاألنهم عبدوا بعض مخلو

  . )٦٤٩("وبيان سفاهتهم وعدم جدوى ما يعبدون ، للتسجيل عليهم
  

  

  أسلوب االختصاص -٤

واختصه أفْرده بـه دون غيـره    ... خصه بالشيء يخصه خصاً"لغةً من  االختصاص

قصر الحكم على بعـض أفـراد   "فهو  )٦٥٠("وتخصص له إذا انفرد األمرويقال اختص فالن ب

تخصيص حكم علِّقَ بضمير بما تأخر عنه مـن اسـم   "أما في االصطالح فهو  )٦٥١("المذكور

فرع٦٥٢("ظاهر م(  بحكم ضـمير قبلـه  "فحقيقته تخصيصه أنه اسم ظاهر معرفة قُصد")٦٥٣( 

ـ (ويقل للمخاطب نحو ) نحن ، أنا(والغالب على ذلك الضمير كونه للمتكلم نحو   وبك اَهللا نرج

سماً ظـاهراً فـال   اوال يكون ) هم العرب أسخى الناس(ويمتنع كونه للغائب فال يقال ) الفضل

أما االسم المنصوب الذي يأتي بعد هذا الضـمير يسـمى    )٦٥٤()بزيد العالم يقتدي الناس(يقال 

يـف أو  التعر) ال(ويكون معرفاً بــ   ، سماً ظاهراً وليس ضميراًاالمختص ويجب أن يكون 

                                                 
)٦٤٨ (V	�(٨/٨ ، ا�$�� ا� 

  ١/٢٣٣ ، &@ �BPQ ا��{E ا�����) ٦٤٩(
  ٧/٢٤ ، )02p( ، �I"ن ا���ب) ٦٥٠(
  ٣/٢٧٤ ، Z"M	B ا�2$"ن) ٦٥١(
)٦٥٢ (gD�2Hح ا��Z ، ٢/٢٦٨ 

  ٢٤٢ ، �Zح lZور ا�lه=) ٦٥٣(
  ٢/٢٧١ ، �Zح ا�gD�2H ، ١/١٧٠ ، ه)_ ا�S�ا&_ ، ٢/١٧ ، �Zح ا�)J2G : ظ) ٦٥٤(



ويقل كونه علماً وال يكون نكرة وال ضـميراً وال اسـم إشـارة وال اسـم      ، معرفاً باإلضافة

ألن المخصوص يوضح الضمير المبهم قبله وال يجـوز   )٦٥٥(موصول أو غيرها من المبهمات

 واعلم أنّه ال يجوز لك أن تُبهِم في هذا الباب فتقوَل"قال سيبويه  ، أن يوضح المبهم مبهم مثله

سـماً  ، وال يجـوز أن تَـذكر إالّ ا  ] أفعُلإني زيداً  : ولكن تقول ، كذا وكذا[نّي هذا أفعُل إ :

وإذا أبهمـتَ فقـد   ] وتذكيراً[معروفاً؛ ألن األسماء إنَّما تذكرها توكيداً وتوضيحاً هنا للمضمر 

 فالغرض من ذكر االسم الصريح بعد الضمير المبهم هو )٦٥٦("جئت بما هو أشكُل من الضمير

نحـن  (توضيح هذا الضمير وبيان المقصود منه وهو أما في معرض المدح أو الفخر نحـو  

وأكثـر   )٦٥٧()أنا العبد الضعيفَ مفتقر إلى رحمـة اهللا (أو التواضع نحو ) الناس العرب اسخى

وال يجـوز   )٦٥٨()أهـل و ، ومعشـر  ، وآل فـالن  ، بني فالن(األسماء دخوالً في هذا الباب 

 )٦٥٩(الضمير ألن التخصيص إنما يكون بعد التعمـيم ولـيس العكـس    للمختص أن يتقدم على

  . على هذه الصورة االختصاصوبذلك يكون 

أو معرف باإلضـافة   ، )ال(معرف بـ (اسم منصوب معرفة  : المختص+ الضمير  -

  التكملة ) + أو علم

 )٦٦٠()أخـص (وفي هذه الصورة يعرب االسم المختص مفعوال به لفعل محذوف وجوبا تقديره 

انا معشر العرب نفعـل كـذا    : وذلك قولك .االختصاص هذا باب من "قال سيبويه) عنيأ( أو

  .)٦٦١("ولكنه فعل ال يظهر ، أعني ، نه قالأوكذا ، ك

                                                 
  ٢٧٧ - ٣/٢٧٦ ، Z"M	B ا�2$"ن : ظ) ٦٥٥(
  ٢/٢٣٦ ، ا�-H"ب) ٦٥٦(
 ٢٤٢ ، �Zح lZور ا�lه= ، ١/٤٣١ ، �Zح ا���K : ظ) ٦٥٧(

  ٣/٢٧٧ ، Z"M	B ا�2$"ن ، ٢/١٣٥ ، Z$"~ وا��{"�1اh:  ظ) ٦٥٨(
 ٣/١٨ ، ا�)�	V �� أq�ات ا����	B و���ه" وS��q" : ظ) ٦٥٩(

 \Z"M	B ا�2\$"ن   ، ٢/٢٧٣ ، �Zح ا�@ !�	\J  ، �Z٢٤٤ح lZور ا�lه=  ، ١/٤٣٢ ، �Zح ا���K : ظ) ٦٦٠(
،٣/٢٧٧  
  ١/١٧٠، ه)_ ا�S�ا&_ :ظ  ، ٢/٢٣٣ ، ا�-H"ب) ٦٦١(



ـ  ) أية(للمذكر و) أي(خرى لالختصاص تكون بـ أوهناك صورة   للمؤنث متصـلة بـ

نه هو المـؤمن  د مناداة مؤمن ألفالمتكلم ال يري )أنا أيها المؤمن أحب الخير(للتنبيه نحو ) ها(

أيهـا  (ومذهب الجمهور هـو ان  )٦٦٢()أحب الخير اًأنا بصفتي مؤمن(يقول  أنيريد  ماوإنّنفسه 

بفعـل محـذوف تقـديره     االختصـاص مبنيان على الضم في موضع نصب علـى  ) وأيتها

  . على هذه الصورة االختصاصوبذلك يكون  )٦٦٣()أخص(

  التكملة+  )ال(معرف بـ اسم  )+أيتها(أيها او ( +ـ الضمير

وال ينكـرأن  "بالنداء اذ قال  االختصاصلحاق هذه الصورة من إلى إوقد ذهب االخفش 

  . )٦٦٤()"كل الناس أفقه منك يا عمر(أالترى أن عمر قال  ، ينادي االنسان نفسه

ولكن هذا  ، نسان نفسه صحيحأنه في النداء يجوز أن ينادي اإل فما جاء به االخفش من

نه يخاطب نفسه فال يحتاج الى إف ، الغرض منه توضيح الضمير وتميزه من غيره"أن ال يعني 

 )٦٦٥("نه يخاطب غيره موضحا نفسـه إف االختصاصبهام بخالف إيضاح وليس هناك موطن إ

 ، أسـلوب وهذا الفرق يتضح في الغرض مـن كـل    ، ينسلوبففي الحقيقة هناك فرق بين األ

و أر المتقدم وتوضيحه علـى سـبيل الفخـر    هو تخصيص الضمي االختصاصفالغرض من 

 قبالليك كما في النداء الذي هو طلب اإلإ حداًأن تدعو أوليس الغرض منه  ، و نحوهأالتواضع 

 نك في النداء تختص واحـداً أختصاص النداء او االختصاصوالفرق بين هذا "قال ابن يعيش .

صه بفعل يعمل فيه النصـب  من جماعة يعطف عليك عند توهم غفلة عنك وفي هذا الباب تخت

مور اللفظية وهناك العديد من األ )٦٦٦("على سبيل االفتخار والتفضيل له االختصاصتقصد به 

  . )٦٦٧(عن النداء االختصاص أسلوبوالمعنوية التي يفرق بها 

                                                 
  ١٧ ، ا�)�	V �� أq�ات ا����	B و���ه" وS��q" : ظ) ٦٦٢(
  ٢/٢٦٩ ، �Zح ا�gD�2H : ظ) ٦٦٣(
 ١/١٧٠ ، ه)_ ا�S�ا&_) ٦٦٤(

 ٢/١٠٥ ، &�"�� ا����) ٦٦٥(

 ٢/١٨ ، �ZJ2Gح ا�)) ٦٦٦(

 ٢٧٦-٣/٢٧٥ ، Z"M	B ا�2$"ن ، ٢٧٢-٢/٢٧٠ ، �Zح ا�gD�2H ، ٢/٢٧٣ ، �Zح ا�@ !�	J : ظ) ٦٦٧(



ن الكريم قوله تعالىآفي القر االختصاصمل على ومما ح �     �s� 
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 أنهـا  أو )٦٦٩()أعنى(بفعل محذوف تقديره  صبت على االختصاصـُن أنهامنها  راءآ) ذرية(

ـُ نها مفعول للفعل أصبت على ـُو نأ )٦٧٠()ن حملنا مع نوحيا ذرية م(صبت على النداء أي ن

نها بـدل مـن   أو أ )٦٧١()ال تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكيال من دوني(تتخذوا والمعنى 

منسـجم مـع    ألنه حهو الراج األول الرأي أنويبدو  ، )٦٧٢( )عليه السـالم(و من موسى أوكيل 

وهذا ما  ، هذه الذرية بالفضل والعنايةوقريب من المعنى لما يحمل من تخصيص  اآليةسياق 

 )٦٧٣("وجوه ظاهرة السخافة" األخرى اإلعرابيةالوجوه  اًالميزان  معتبررجحه صاحب تفسير 

السياق منصـوبة علـى االختصـاص ويفيـد      إليهعلى ما يهدي "أنها اآليةفيقول في تفسير 

ذرية من حملنا (فقوله  . عناية خاصة من المتكلم به في حكمه فهو بمنزلة التعليل االختصاص

هـو   ماـّإنتعلق العناية بهم  أنن الظاهر أل. ما تقدمه  إلىبة يفيد فائدة التعليل بالنس) مع نوح

سفينة نوح من الوعد الجميل حين نجاهم من الطوفـان   هلألمن جهة ما سبق من اهللا سبحانه 
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نجـاز  إب لموسى وجعله هدى لبني اسـرائيل  الكتا إنزالهففي ) ٤٨هود (�7

                                                 
  ٣-٢+�رة ا`+�اء ) ٦٦٨(
ا�$��  ، ٢/٨٨ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ ، ٢/٦٠٦ ، ا�-U"ف ، ٢/٤٣٢ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن : ظ) ٦٦٩(

V	�(٦/٧ ، ا�  

"ج ، وإ!�ا�� &�"�� ا����ن ، ٢/١١٦ ، ا��Gاء ، &�"�� ا����ن : ظ) ٦٧٠(Y٣/٢٢٦ ، ا�  
 ٢٠/١٢٣ ، &�"G	g ا�<	=:  ظ) ٦٧١(

  ٦/٧ ، ا�$�� ا�)�	V ، ٢/٨٨ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ : ظ) ٦٧٢(
 ١٣/٣١ ، ا�)	Yان) ٦٧٣(



وجعلناه نزلنا على موسى الكتاب إقيل  فكأنه . السفينة أهلبائهم من للوعد الحسن الذي سبق آل

  . )٦٧٤("ذرية من حملنا مع نوح ألنهمهدى لبني اسرائيل 
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+ـ���ْ
�َـ+��ُ*� (Cـ� F �"ُـ(�َ�
�
�
' �" Uـ�� ُ6 

��Jـ� �" Uـ���ـ� ) �=�� 
Pِ�
\�-(ََ)  ُ��َ�

 gـ�+ِ\
� g�+��
J�)تقـديره  بفعـل محـذوف    )٦٧٦(االختصـاص منصوبة على ) البيت أهل(فـ  )٦٧٥

يرجح النصـب   اآليةولكن معنى  )٦٧٨(منصوبة على النداء) البيت أهل( إنوقيل  )٦٧٧()أعني(

مـن بشـارتها    )عليـه السـالم(إبراهيم  أةامرن المالئكة عندما رأوا عجب أل على االختصاص

فقد خصكم اهللا سـبحانه  ! اهللا أمرقالوا أتعجبين من  ، نها عجوز وزوجها شيخ كبيرسحاق ألإب

تكون لغيركم من البشر في الظـروف   خاصة ال موراًأوجعل لكم  ، برحمته وبركاتهوتعالى 

 أهـل  ختصاصامقام  اآليةفي هذا السن المتقدم فالمقام في هذه  نتأن تنجبي وأالطبيعية منها 

  . وليس المقام مقام نداء ، حدأيشاركهم فيها  مور الإهذا البيت ب

� �7 � قولـه تعـالى   يضاًأومن ذلك  
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 ًA4ِْـB(َ�)على سبيل المدح بفعل محذوف تقديره  منصوبة على االختصاص) أهل البيت(فـ  )٦٧٩

ولكـن الـراجح نصـبها علـى      )٦٨١(نها منصوبة على النـداء إوقيل  )٦٨٠() و أخصأأعني (

أت بــ  دمور التي تدل على خصوصيتها فقد بها العديد من األن هذه اآلية فيأل االختصاص ،

و  )٦٨٢(البيت دون غيـرهم  هلداة حصر تدل على ثبوت الطهارة من الذنوب ألأوهي ) أنما(

                                                 
 ١٣/٣٠ ، ا�)	Yان) ٦٧٤(

 ٧٣+�رة ه�د ) ٦٧٥(

  ٥/٢٤٥ ، ا�$�� ا�)�	V ، ٢/٣٨٩ ، ا�-U"ف : ظ) ٦٧٦(
 ٢/٤٣ ، ا��M)@إ&Qء &" &@ ��  : ظ) ٦٧٧(

  ١٢/٢٤٨، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ٢/٣٠٧ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن : ظ )٦٧٨(
  ٣٣ ، +�رة ا`YMاب) ٦٧٩(

"ج ، وإ!�ا�� &�"�� ا����ن : ظ) ٦٨٠(Y٤/٢٢٦ ، ا� ،  @(M�\ء &" &@ �� ا�Q&٢/١٩٣ ، إ ،   V	\�(ا�$�\� ا� ، 
  ٨/٥٥٧ ، &F)_ ا�$	"ن ، ٧/٢٢٤
 ٣/٥٤٦، ا�-U"ف ، ٢/٥٧٨ ، إ!�اب &J-U ا����ن : ظ) ٦٨١(

  ٢٢/٢١٦ ، ا�IGH	� ا�-"RZ : ظ) ٦٨٢(



يـات  فـي اآل  )صلى اهللا عليه واله وسلم( خرجت من سياق الحديث عن نساء النبي اآليةكذلك فهذه 

التعبيـر   إلـى ) أطعـن  ، وآتين ، وأقمن ، قرن( ير بضمير المؤنث فيعبالسابقة لها ومن الت

صـلى اهللا (لى سياق مخاطبة نساء النبي إثم عاد ) ويطهركم ، ليذهب عنكم(بضمير المذكر في 


 َ��B+�ـ�ً          � بقوله )عليه واله وسلم�
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آيـة   أحاديـث هن بتبليغ الناس بنزول آية التطهير في بيوتهن وبمن نزلت؟ فـأكثر  أمرفكأنه 

ن اآليـة أسـلمة   أموعائشة "ن عف )صلى اهللا عليه واله وسلم( عن طريق نساء النبي ويتَالتطهير ر 

 )٦٨٤(")لـيهم السـالمع(و علي وفاطمة والحسن والحسين  )صلى اهللا عليه واله وسلم( مختصة برسول اهللا

وليس  ، البيت عليهم السالم بالعصمة دون غيرهم أهلمقام تخصيص وحصر  اآليةفالمقام في 

 الـدخول   أرادتعنـدما   )صـلى اهللا عليـه والـه وسـلم(سلمة زوجة النبـي   أم إنحتى  ، مقام نداء

صـلى (فـض  رمنهم؟  لستُأالكساء في القصة المعروفة وقالت داخل   )السـالم معليه(  هـــممع

ـ ٧٦١(وقد ضعف ابن هشام  )٦٨٥(لى خير إ وقال انت   )اهللا عليه واله وسلم  أهـل (نصـب  ) هـ

هذا ضعيف لوقوعه بعـد ضـمير   "ذ قال إورجح نصبها على النداء  االختصاصعلى ) البيت

نحـن  (ن يقع بعد ضمير التكلم كالحـديث  أكثر نما األإو) بك اهللا نرجو الفضل(الخطاب مثل 

ن إهذه الحجة ليست قوية فاالختصاص وو )٦٨٦("نه منادىأوالصواب ) ء ال نورثمعاشر االنبيا

نه يقل بعد ضمير المخاطـب وال يمتنـع كمـا    أ الّإكثر فيه وقوعه بعد ضمير المتكلم كان األ

                                                 
  ٣٤+�رة ا`YMاب ) ٦٨٣(
  ٧/٢٢٤ ، ا�$�� ا�)�	V :ظ  ، ٨/٥٥٩ ، &F)_ ا�$	"ن) ٦٨٤(
  ٢٢/٢١٧ ، ا�IGH	� ا�-"RZ : ظ) ٦٨٥(
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ـ إقلـيال   الّإعد ضمير المخاطب الذي ال يرد بومجيئه  وضحنا ذلك سابقاًأ ما يـدل علـى   ـّن

  .اآلية خصوصية هذه 
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  : )٦٨٨(في نصبها وجوه كثيرة وهي) عيناً(فـ  ، )٦٨٧(�7

فيكـون  ) أي اسم نهر(اسم عين  )اًركافو( كلمة علتذا جإانتصبت على البدل من كافور  -١

  . بدل الكل من الكل

سقون من عين ثـم حـذف الجـار    أي ي ، على الموضع) كأس(انتصبت على البدل من  -٢

  . ليه فنصبهإفوصل الفعل 

  . )مزاجها(ر في يمضانتصبت على الحال من ال -٣

  . ضافأي ماء عين ثم حذف الم) يشربون عيناً(انتصبت على حذف فعل تقديره  -٤

  . )أعني(بحذف  االختصاصانتصبت على  -٥

ـ  )٦٨٩("نصب على االختصاص) "عيناً( أنوالراجح من هذه الوجوه هو  ) عينـاً ( إنفـ

وهـذا مـا رجحـه المبـرد      ، )٦٩١()أعني( أو )٦٩٠()أخص(مفعول به لفعل محذوف تقديره 

صوبة بمعنى انها من إالّنظرت في نصبها فلم يصح لي فيه "نه قال أ عنه قلـُن إذ) هـ٢٨٥(

����6  �ن اآليات من هذه السورة من قوله تعالى وكذلك فالمعنى يدعم ذلك أل )٦٩٢("أعني Rِ)� �.َ�ـ�

�(�	����V�D� �6�ًُ  � قوله إلى� *��	�ُ�� -�Vـ� علي وفاطمة والحسن  اإلمامنزلت في حق  )٦٩٣(�%�4َ�)� �ـ�

                                                 
  ٦-٥ ، +�رة ا`�I"ن) ٦٨٧(
 ٢/٧٨٤ ، إ!�اب &J-U ا����ن : ظ) ٦٨٨(

  ٤/٦٦٨ ، ا�-U"ف) ٦٨٩(
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 ٢٢+�رة ا`�I"ن ) ٦٩٣(



في شُ إذا أنفسهمنذر قطعوه على متتالية وفاءاً ب أيامصاموا ثالثة  ألنهم )عليهم السالم(والحسين 

ليلـة عنـدما    فكانوا في كـل  ، أصابهمامن المرض الذي ) عليهما السالم(الحسن والحسين 

ـ قراص من خبز الشعير يطرق بابهم سائل كان في الليلة أفطار وهو يضعون طعام اإل  ىاألول

ه طعـام  نفيعطو ، اهللا أطعمكم أطعمونيويقول لهم  أسيرمسكين وفي الثانية يتيم وفي الثالثة 

صـلى ( فدخل عليهم رسول اهللا ، الماء ويصبحوا صياما ّ إاليذوقوا  لم همو ن، ويبيتو إفطارهم

بهذه  )عليه السالم( ئيلافنزل جبر ، يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع فأبصرهم )اهللا عليه واله وسلم

نزلـت   اآلياتهذه  أنذلك فنفهم من  )٦٩٤(بيتك أهلخذها يا محمد هنأك اهللا في  : وقال اآليات

 نأومنهـا   ، أعمالهمعلى  دون غيرهم جزاءاً من معينة مورإبمخصوصين خصوا  أناسفي 

 الشراب ولذلك يناسـب  أنواعمخصوصة في الجنة يشربون منها ما لذ وطاب من  اًلهم عيون

  .على االختصاص ) عيناً(نصب  ذه اآليةه

دون سـواه  من باه على المخصوص لتركيز االنت االختصاص أسلوبويحذف الفعل في 

 فالداللة تتجه نحو متعلقات الجملة المذكورة في حـال أن " إليهلفت االنتباه  به هو المراد ألنه

المفعول به فيكون التركيـز   أوتجهت الداللة الى الفاعل افان حذف الفعل  أطرافهاحد أيحذف 

ليكـون التخصـيص غيـر    وكذلك يحذف الفعل  )٦٩٥("عليهما وعلى ما يتعلق بهما في النص

بلـغ  أفيكون  ، يحمل داللة التجدد وثابت ال ، زمنةيشمل كل األ وإنما ، محصور بزمن معين

  . وكد في الداللةأو
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  )الذم أوبالنصب على المدح (القطع  أسلوب -٥

تابع يدل على معنى فـي  " ألنهويحدث في النعت  )٦٩٦(اإلعرابالقطع هو المغايرة في 

يتبع مـا   ، هو في تقدير اسم ما أوعبارة عن اسم "لنعت عند النحويين فا )٦٩٧("متبوعه مطلقا

 ، تأكيـد  أوترحم  أوذم  أومدح  أوشتراك عارض في معرفة إ إلزالة أوقبله لتخصيص نكرة 

فـي   األصـل  أنوبذلك نجد  )٦٩٨("خاصة من خواصه أوفعله  أونسبه  أومما يدل على حليته 

  )٦٩٩(ويكون الغرض منه وجراً ونصباً اًرفع اإلعرابيتبع منعوته في  أنالنعت 

  رأيتُ زيد الطويَل : التخصيص نحو -

  سبحان اهللا العظيم : المدح نحو -

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : الذم نحو -

  مررتُ بزيد المسكين : الترحم نحو -


�gL : التوكيد نحو قوله تعالى -��J
' ٌ6َ�ْ�َM ِ� .}� ��O 
���ُM َHِ�َO�)٧٠٠( .  

،  اإلعـراب عوته فيغايره في من اتباعأي يعدل النعت عن  ، والنعت يقطع عن منعوته

و يكـون المنعـوت   أ) أقبَل زيد العاقَل(نحو  ونعته منصوباً ن يكون المنعوت مرفوعاًأوذلك ب

و أ أو يكون المنعوت مجروراً ونعته مرفوعاً) رأيت زيداً العاقُل(نحو  ونعته مرفوعاً منصوباً

  . )٧٠١()مررتُ بزيد العاقُل او العاقَل(نحو  نصوباًم
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   : ويشترط في قطع النعت شرطان

 )٧٠٢(للشيء عما هو متصل به معنى يكون قطعاً ألنه للتأكيديكون النعت  ال أن :األول 

.  

السامع قـد عـرف    أوالمخاطب  نأ أونفرد بهذا النعت أمنعوت قد يكون ال أن : الثاني

نك إنصب هذا على  أن"بقوله ) هـ١٧٥(ا النعت وهذا ما بينه الخليل المنعوت و اشتهاره بهذ

ولكنهم قد علموا مـن ذلـك مـا قـد      ، جهلوه أمرتحدث الناس وال من تخاطب ب أنلم ترد 

  )٧٠٣("علمت

ن لـم  إنـه  تصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم ألإيعلم السامع من  أن"فيجب 

  . )٧٠٤("والقطع مع الحاجة ، عت ليبينه ويميزهذلك الن إلىيعلمه فالمنعوت محتاج 

وهذا  ، تعددت النعوت لمنعوت واحد جاز فيها القطع لغرض المجيء بشيء جديد وإذا

بالذم  أوتطاولت بالمدح  إذاالعرب تعترض من صفات الواحد "بقوله ) هـ٢٠٧(ما بينه الفراء 

المنصوب بمـدح   إخراجنوون ي فكأنهم ، وينصبون بعض المدح كان االسم رفعاً إذافيرفعون 

مجدد ـ ٣٧٧(بو علي الفارسي أفي حين قال  )٧٠٥("ول الكالمتبع ألغير م بجـواز قطـع   ) هـ

بقولـه  ) هـ٧٤٥(ندلسي حيان األ أبووهذا ما نقله  ، ن المقام يقتضي ذلكالنعوت المتعددة أل

 وال هـا بإعرابتخـالف   أن واألحسنذكرت صفات في معرض المدح والذم  إذاقال الفارسي "

فـي الوصـف    اإلطنـاب ن هذا الموضع من مواضع تجعل كلها جارية على موصوفها ، أل

ن الكـالم عنـد   أل أكمـل كان المقصود  األوصاف بإعرابخولف  فإذا ، في القول واإلبالغ

                                                 
 ٢/٣٢٣ ، ��Z�Kح ا� : ظ) ٧٠٢(

  ٢/٦٥ ، ا�-H"ب) ٧٠٣(
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يكـون   اإلعرابتحاد في وضروب من البيان وعند اإلمن الكالم  أنواع كأنهاالختالف يصير 

  . )٧٠٦("حدةوجملة وا واحداً وجهاً

ـ   ألنهالقطع هو القطع بالنصب  أسلوبوالذي يهمنا في  ل محـذوف  يقتضي تقـدير فع

 إليه أشاروهذا ما  )٧٠٧()في صفة الذم وأذممدح في صفة المدح أ(ينصب النعت المقطوع هو 

ن شئت جعلته صفة إنتصب على التعظيم والمدح وباب ما ي"في بابين هما ) هـ١٨٠(سيبويه 

 ما"وباب  )٧٠٨("الحمد هللا الحميد : وذلك قولك . فابتدأتهه ن شئت قطعتَإو ، األولفجرى على 

الفاسقَ الخبيثَ -تقول  أشبههجري من الشتم مجرى التعظيم وما ي لـم يـرد أن    : أتاني زيد

فك شيئا تُيكرره وال يعرنك٧٠٩("ولكنه شتمه بذلك ، ره( .  

 أسـلوب والـذم   أوالمـدح  القطـع بالنصـب علـى     أسلوب أنالذهن  إلىوقد يتبادر 

أن يكون هذا الشيء  من خصصت شخصاً بشيء فالبد إذا ألنك نفسه لهما المعنى االختصاص

ن الغرض في أمختلفة و أسلوبن طريقة التعبير عن كل أولكن بالتحقيق نرى  ، و ذماًأ مدحاً

د يرا" ضرب من االختصاص) حن العرب أسخى الناسن(فقولك  اآلخركل منهما يختلف عن 

به تخصيص المذكور بالفعل وتخليصه من غيره على سبيل الفخر والتعظيم وسائر التعظـيم  

الـذم   أوالمراد المدح  وإنما آخروالشتم ليس المراد منه التخصيص والتخليص من موصوف 

 أنوكل ذلك نصب على المدح ولم تـرد  ) الملك أهلالملك ِهللا (و ) الحمد ِهللا الحميد(فمن ذلك 

وهـو أن   ، ولذلك جعلهما سيبويه في بابين" ينسلوباألفهنالك فرق بين  )٧١٠("ن غيرهتفصله م

ضـمن  المنصوب علـى الـذم يت   أنكما  ، ه المدحضعالمنصوب على المدح لفظ يتضمن بو
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)٧٠٩ (i�"I٢/٧٠ ، ا�)�2ر ا�  
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ال يتضـمن   هذم ، لكن لفظ أولمدح  الّإيكون  ه الذم ، والمنصوب على االختصاص الضعبو

  . )٧١١("بوضعه المدح وال الذم

 أن إلـى يعـود   اإلعرابتطابق منعوتها في  القطع بجعل النعوت ال أسلوبتعمال واس

 إبانـة فالبد مـن   ، الذي يذمه أويسلط الضوء على صفات ممدوحه  أنالذام يريد  أوالمادح 

معنى ال يتم  ألداء"فالقطع يستعمل  )٧١٢(ليدل اللفظ على المعنى المقصود ، عن غيرها إعرابها

 ، تبـاع االوليس كذلك  ، النعت المقطوع ويشير انتباهه إلىنظر السامع فهو يلفت  ، تباعباال

 إلـى خالفت بينهما نبهت الذهن وحركته  فإذا ، يتبع المنعوت أنفي النعت  األصلن وذلك أل

 إلىيشير انتباهك ويدعوك  ، حمر في الطريقالمصباح األ أوفهو كالالفتة  ، شيء غير معتاد

ثـارة االنتبـاه الـى الصـفة     إو ، لتعبير يراد به لفت النظرالتعرف على سبب وضعه فهذا ا

 في الصفات التي اشتهر بها صاحبها وبلغت حـداً  إالّوكذلك فالقطع ال يكون  )٧١٣("المقطوعة

M Y�ََـ��ً   � ومن ذلك قوله تعالى ، وقع القطع في صفة دل على شهرتها ينماإف ، ير االنتباهثي 
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	�ْفنصـب   ، بين الصفة والموصـوف  اإلعرابخالف في  إذ )٧١٤(���W�َـ6َ 

 فدل ذلك على اشتهار هذه المرأة بهذه الصفة )٧١٥()حمالة الحطب أذم(على الذم بتقدير ) حمالة(

هي صفة مشهورة  ماـّوإن ، نه لم يطلق عليها هذه الصفةإيبين  أنفاهللا سبحانه وتعالى أراد  ،

اشتهرت بذلك فجرت عليها الصفة للذم ال للتخصيص والتخليص "حد فهي أكل يعرفها  ، عنها

كانت تمشي بالنميمـة يقـال   " ألنهاوحمالة الحطب كناية عن الشر  )٧١٦("من موصوف غيرها

                                                 
)٧١١ (V	�(٥/٢٤٥ ، ا�$�� ا�  
 ٣/١٣١ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن : ظ) ٧١٢(

  ٣/١٦٧ ، &�"�� ا����) ٧١٣(
)٧١٤ ( �I(رة ا��٤-٣+  

\"ج  ، وإ!�ا�\�  &�\"�� ا��\��ن   ، ٣/٢٩٨ ، ا��Gاء ، &�"�� ا����ن : ظ) ٧١٥(Yن   ، ٥/٣٧٥ ، ا�� ، إ!\�اب ا��\�

 ٢٤٢ ، إ!�اب sQs	@ +�رة ، ٥/٣٠٢ ، ا���"س

)٧١٦ (BD�FUا� ��"&h١/٣٤٤ ، ا  



وحذف فعل  )٧١٧("أي يوقد بينهم النائرة ، يحمل الحطب بينهم :للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس

وكذلك ليشمل  ، المرأةوللداللة على ثبوتها في هذه  ، الصفة المذمومةالذم لتركيز االنتباه على 

  . الذم كل زمان بعدم تقيده بزمن فعل الذم

االسـم  "ه من التوابع والتـابع هـو   ديضاً في العطف بعأوكما يقع القطع في النعت يقع 

 اإلعرابيفالمعطوف يطابق المعطوف عليه في حكمه  )٧١٨("مطلقا إعرابه يالمشارك لما قبله ف

يكـون   أنوما يهمنـا هنـا    ، إعرابهفيحدث القطع بمخالفة المعطوف للمعطوف عليه في  ،

 أوخالفا للمعطوف عليـه المرفـوع   )  أذم أوأمدح (بفعل محذوف تقديره  المعطوف منصوباً
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��ْمنصوباً على الرغم ) الصابرين(جاء قوله تعالى  إذ )٧١٩(�

ذلك ) هـ٢١٠(بو عبيدة أ وقد فسر ، )من آمن(نه معطوف على مرفوع وهو قوله تعالى أ من

مـن  ) والصابرين في البأساء(اخرجوا "قال  إذعند طول الكالم وكثرته  إليهن العرب تميل أب

على ) الصابرين(صبت ـُفي حين ن )٧٢٠("كثر الكالم إذاالمرفوعة والعرب تفعل ذلك  األسماء

شـدائد ومـواطن   لفضل الصبر على ال ظهاراًإ" )٧٢٢()مدحأ(محذوف تقديره بفعل  )٧٢١(المدح
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لما كـان  "المقطوع من بين المعطوفات فـ أهميةوللداللة على  )٧٢٣("عمالالقتال على سائر األ

ثـر  أوللصبر فيها  إالّال فضيلة  إذللفضائل  ومن وجه جامعاً ، الصبر من وجه مبدأ الفضائل
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نه معطوف على مرفوع وهـو قولـه تعـالى    أجاء منصوباً على الرغم من ) يمينالمق(تعالى 

ن والمفسر وقد ذكر )٧٢٦("مدح المقيمينأالمقيمين نصب على المدح وتقديره و"ن أل) الراسخون(

غيـر   اآليـة فـي   أخرى ألفاظوعطفها على ) المقيمين( إعرابفي  )٧٢٧(عدة أقواالًوالعلماء 

) المقيمين(ن أومنها القول ب ، يةآلاعرابات تغير المعنى المراد من هذه اإل وأكثر) الراسخون(

ن د ألوهذا بعي)"يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصالة(فيصبح التقدير ) ما(مجرورة بعطفها على 

مجرورة بعطفها علـى   إنهاوقيل  اآلية ،فيتغير معنى  )٧٢٨("المعنى يكون ويؤمنون بالمقيمين

 )لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصالة(فيصبح التقدير ) منهم(الضمير الهاء في 

الكاف على  أو) لى المقيمينإو إليكنزل أما (والتقدير ) إليك(بعطفها على الكاف في قوله  أو ،

ـ أيؤمنون بما (ذف المضاف والتقدير على ح) قبلك(في قوله  ـ  ـَنزل من ق بل ـَبلك ومـن ق

يعطف بالظـاهر   ال ألنهال تجوز عند البصريين " األخيرة األقوالوهذه  )٧٢٩()المقيمين الصالة

                                                 
 ١/٢٤٥ ، ا�-U"ف) ٧٢٣(

)٧٢٤ (V	�(٢/١٠ ، ا�$�� ا�  
  ١٦٢+�رة ا��I"ء ) ٧٢٥(
 ٦/٤٨٧ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ٣/١٣٠ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن :ظ  ، ٨٤ ، �Zح lZور ا�lه=) ٧٢٦(

 ٢/٢٢٥ ، ��"ن?، ا ١/١١٧ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ : ظ) ٧٢٧(

 ١/٣٤٠ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن) ٧٢٨(

  ٣/٣١٢ ، ا�$��ا�)�	V : ظ) ٧٢٩(



على المدح لبيـان فضـل   ) المقيمين(والراجح نصب  )٧٣٠("الجار إعادةعلى الضمير من غير 

الدين ومن تركها فقـد هـدم    أقامفقد  أقامهاقيمتها وعظمتها فمن  وإبراز ، الصالة وخطرها

من  منصوباً يجد اسماً إذ ، للفت انتباه المتلقي سلوباألفي هذا  ذف الفعل وجوباًوح )٧٣١(الدين

التركيب عاديـا وغيـر    ألصبحمعطوفه في حين لو ذكر الفعل  إلعراب غير ناصب مغايراً

  .ملفت للنظر

  

  : التحذير أسلوب -٦

ن التحذير من الشيء هو تخويف منه فعندما تحـذر  أل )٧٣٢("التخويف"التحذير في اللغة 

والتحذير البـد لـه مـن     ، ترك ما حذرته منه خوفاًيف ، من شيء ستجعله يخاف منه شخصاً

 األسـاليب وهذه  ، وسياقات تجسد معناه مما يجعل المتلقي يشعر بالخطر المقدم عليه أساليب

 كاإلنـذار ما يفيـد معناهـا    أوما يشتق منها  أو) رذَح(ها استعمال مفردة التحذير متعددة من

والنهي واالستفهام  األمركنحوية  أساليباستعمال  أو ، ذلك والوعيد والترهيب والخوف ونحو

معنى التحذير الذي يستفاد من سياق الكالم وقرائن  إلى األصليتخرج عن معناها التي والنداء 

  )٧٣٣(األحوال

المخاطـب   إلزام"وهو  ، اةحالتحذير الذي تعارف عليه الن أسلوبوالذي يعنينا هنا هو 

 ، إلزام بأنهالتحذير عبر عنه  أنوبذلك نجد  )٧٣٤("ما جرى مجراه أوا يإحتراز من مكروه باال

ما جرى منه علـى   هذا باب"قال  إذ اًأمرالتحذير  نجده عد) هـ١٨٠(تتبعنا قول سيبويه  وإذا

                                                 
 ٣/٤١٢ ، &F)_ ا�$	"ن) ٧٣٠(

  ٦/٤٩٠ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ٣/٤١١ ، ا�$�� ا�)�	V ، ١/٦٢٣ ، ا�-U"ف : ظ )١٠(
  ٤/١٧٦ ، �I"ن ا���ب :ظ  ، ٢/٢٧٨ ، ا��2"ح) ١(

�اه� ا�$BPQ : ظ) ٢( ، )٦٤ ، ٦١ ، ٦٥ ، ٥٠( 

  ٢/٢٧٣ ، �Zح ا�gD�2H ، ٢/٢٧٤ ، �Zح ا�@ !�	J :ظ  ، ١/١٦٩ ، ه)_ ا�S�ا&_) ٣(



 إياك نَحِّ ، و إياك باعد وإيـاك : كأنَّك قلت  اكإي : رذِّتح كنتَ إذاوالتحذير وذلك قولك  األمر

والطريقة التـي   )٧٣٥("كق نفسيا فالن أي اتّ كنفس : ]ن نقولأ[ومن ذلك  ، وما أشبه ذا ، تقا

كان أسواء  الذي يحمل معنى التحذير األمرالتحذير هي فعل  أسلوبفي  األمريؤدي بها معنى 

اك يإلما كانت " والتحذير ه أسلوبفي  األمروسبب استعمال فعل  )٧٣٦(مذكوراً أم الفعل محذوفاً

فـي   إالولم تقع هذه الهيئة  ، دالة عليه ، من الفعل لمنصوب كانت بدالً اسماً إالّتقع  اك اليإ

اتـق   : التأويل  ماوإنفتى  يا واألسداك يإبفعل وذلك قولك  إالّكله ال يكون  األمرن األمر ، أل

حسب مـا  عدة ب أفعاالًما قدروا نّإأمر بعينه ، ولم يتفق النحويون على فعل  )٧٣٧("واألسدنفسك 

ـ فعل  يضمر"ويقتضيه المعنى إذ يناسب المقام والسياق   حأمر يليق الحال نحو اتق وباعد و ن

ير توجب علينا ن مواقف التحذتكون محذوفة ، أل األفعالوهذه  )٧٣٨("ذلك أشبههوخل ودع وما 

ما يمكـن مـن الكلمـات     بأقلن نكتفي إو ، نحذف من كالمنا كل ما يمكن االستغناء عنه نأ

ينطقهـا المـتكلم وهـو منفعـل     "ن هذه العبارةالمفعول فقط ،أل إالّفعبارة التحذير ليس فيها 

  )٧٤٠(: ينأمرلخصها بنُ أنيمكن  عدة ولكن هذا المفعول يكون على صور . )٧٣٩("متوتر

النـار  (نحو  أو مكرراً) النار(نحو  مفرداً صريحاً اسماً) منه رالمحذ(يذكر  أن : أولهما

(على  معطوفاً أو) النارحذر منهوالسيفَ(آخر نحو ) م النار( .  

 أو) ثوبك ثوبـك (نحو  مكرراً أو) ثوبك(نحو  اسماً مفرداً) رالمحذ(أن يذكر  : ثانيهما

بلفـظ ضـمير الخطـاب    ) المحذر(وقد يذكر  ، )ثوبك والنار(نحو ) محذر منه(على  معطوفاً

)إياك (بأحد أو ذكر معه اشتقاقاته وي)حذ(، أما مجروراً بحرف جر نحو  )ر منهالممـن   إياك
                                                 

 ١/٢٧٣ ، ا�-H"ب) ٤(

 ١٠٣ ، ا�B (F ا����	B وا�)��5 : ظ) ٧٣٦(

)٧٣٧ (=6H�(٣/٢١٢ ، ا� 

 ١/١٦٩ ، ه)_ ا�S�ا&_) ٧٣٨(

 ١٨٧ ، &�)� !	� ، أq�ل ا���� ا�����) ٧٣٩(

ا�)�\\	V �\\� أq\\�ات ا����	\\B و���ه\\"      ، ٢/٢٧٤ ، Z\\�ح ا�\\@ !�	\\J   ، ١/٤٧٩ ، Z\\�ح ا��K\\�  : ظ) ٧٤٠(
"S��q٢٣-٣/٢٠ ، و  



نحو ) نم(مسبوقة بـ  أنيكون مع  إن ماوأ ،) إياك والنار( وأما معطوفاً بالواو نحو ،  )النارِ

)إيم أ(غير مسبوقة بها نحو  أو) ن أن تذهباك ـ ) تذهب نإياك وقد يرد ضمير الخطاب إياك 

  . )٧٤١()سدإياك األ(و جر نحو أبدون عطف ) المحذر منه(مع 

يلـزم   مـا وإنّ"أما حذف فعل التحذير وإظهاره فله حكمان هما حذفه وجوباً وجـوازاً  

جـوز إظهـاره ومـع     ييا فعل مضمر والوالشر فالناصب إل اكمع أيا مطلقاً نحو إي ارهمإض

ا هذه الصـور الثالثـة يجـوز فيـه     وماعد ... ومع التعاطف ... سدسد األالمكرر نحو األ

 ،وفي حالتي العطف والتكـرار ) إيا(اة وجوب حذف الفعل مع حوبذلك يرى الن )٧٤٢("ظهاراإل

ف ر منه مفرداً أي غير مكرر وال معطووالمحذ) إيا(كان التحذير بغير  إذاويجوز ذكر الفعل 

 كان إظهار الفعل جائزاً نحو قولك ، أو الجدار ، أو رأسك ، فلو قلت نفسك"جاء في الكتابفقد 

حذف فعل التحذير ) هـ١٨٠(وعلل سيبويه  )٧٤٣("واتق الجدار ، واحفظ نفسك ، تق رأسكا :

صـار  ف ، في الكالم اهإيلكثرة استعمالهم  اكإيمن  وحذفوا الفعَل" في مواضع الوجوب بقوله 

وعلل المبرد  )٧٤٤("اك بدُل من اللفظ بالفعلوإي ، اكفلما ثنيتَ صار بمنزلة إي ... من الفعل بدالً

وقد يحذف الفعل فـي  "قال  إذ باإلطالةوجوب الحذف في حالتي التكرار والعطف ) هـ٢٨٥(

 فإنمـا  ، والحائط ورأسه والسيف يا فتـى  ، كرأس وذلك قولك) وفي العطف(حالتي التكرار 

العطف كالبدل من اللفظ " أنالسبب هو  نأوهناك من بين  )٧٤٥("والتكرار لإلطالةحذف الفعل 

سبب حذف  نأ) هـ٥٧٧(نباري وقد بين عبد الرحمن األ )٧٤٦("بالفعل والتكرار بمنزلة العطف

حذر امقام الفعل الذي هو  حد االسمين قائماًأيجعلوا  أنأرادوا " أنهمالفعل في حالة التكرار هو 

                                                 
)٧٤١ (J2G(ح ا��Z �� b	�D @ا� B�"ا�� ~lه _�& �A٢/٢٥ ، و  
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)٧٤٥ (=6H�(٣/٢١٥ ، ا� 

)٧٤٦ (gD�2Hح ا��Z ، ٢/٢٧٧ 



أحد االسمين كالعوض من الفعل فلـم يجمـع   "فـ )٧٤٧("وا لم يجز إظهار الفعلكرر إذاذا وله

ر منه مكـرراً  وب حذف الفعل في حالة ورود المحذوج) هـ٦٨٨(وعلل الرضي  )٧٤٨("بينهما

كون تكريـره   ، ختصاص وجوب الحذف بالمحذر منه المكرراوحكمة "قال  إذبضيق الوقت 

بلغ أعن ذكر المحذر منه على  إالّبحيث يضيق الوقت  ، للمحذرداالً على مقاربة المحذر منه 

  . )٧٤٩("ما يمكن وذلك بتكريره وال يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر

وفي هذا  ، في موضع واحد إالّالتحذير لم يرد  أسلوبن الكريم نالحظ آولو تتبعنا القر

ونُ ذف الفعل وجوباًالموضع حوذلك فـي   )٧٥٠(منه آخر طف عليه محذرصب المحذر منه وع
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� �*�4َ� َ{�َTَO�)قولـه تعـالى    نأعدد من العلمـاء  رأى فقد  )٧٥١

تقدير  نأجد أولكني  ، )٧٥٢()احذروا ناقة اهللا(نصب على التحذير بفعل محذوف تقديره ) ناقة(

وذلك مـن بـاب    ، ورد فيها هذا الفعل أخرى آيةأصح لوجود  )٧٥٣()ذروا ناقة اهللا(الفعل بـ 


�     ( ن وهي قوله تعالىآن بالقرآتفسير القرC .ـN
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 أيضـاً آخر معطوف على ناقة اهللا والتقدير فهو محذر منه ) وسقياها(وأما قوله تعالى 

   )٧٥٥()ذروا سقياها(

                                                 
)٧٤٧ (B	ا?!�اب :ظ  ، ١٠٢ ، أ+�ار ا���� B� & ح�Z ، ٢٠٦  
)٧٤٨ (hوا��{"�1ا ~"$Z ، ١/١٥٢  
)٧٤٩ (�Kح ا���Z ، ١/٤٨٢ 

 ٨/٤٨٦ ، ا�$�� ا�)�	V : ظ) ٧٥٠(

)٧٥١ ( C(Uرة ا��١٣+ 

 ،&�\\"�� ا��\\��ن ، ٢/٥٣٩ ، hو+\\Vاb\\Gph ا ، &�\\"�� ا��\\��ن ، ٣/٢٦٨ ، ا�G\\�اء ، &�\\"�� ا��\\��ن : ظ) ٧٥٢(

"جYن ، ٥/٣٣٣ ، ا�� إ&Qء &" &@ �\� ا�\�M)@   ، ١١٥إ!�اب sQs	@ +�رة  ، ٥/٢٢٤ ، ا���"س ، إ!�اب ا���

، ٢/٢٨٨ 

  ٣/١٤٤ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن ، ٥٨/ ٢٠ ، ا�Mh _&"F-"م ا����ن : ظ) ٧٥٣(
  ٧٣+�رة ا`!�اف ) ٧٥٤(

"جا ، وإ!�ا�� &�"�� ا����ن : ظ) ٧٥٥(Y� ، "ن ، ٥/٣٣٣	ا�$ _(F& ، ١٠/٣٦١  



في كتابـة  ) هـ٧٩٤(وقد قال الزركشي  . )٧٥٦("عن نوبتها في شرب الماء"وال تمنعوها

فالمقـام   اآلية وهذا القول ال يتناسب مع سياق )٧٥٧("الزموا بتقدير إغراءوسقياها "ن أالبرهان 

 أمـر طـب علـى   اتنبيه المخ"ذ هو إكس التحذير ع اإلغراءو  إغراءمقام تحذير وليس مقام 

عندما سألوا نبـيهم أن   )عليه السـالم(فقوم النبي صالح  )٧٥٨("محبوب ليفعله نحو الصدقَ الصدقَ

يكون المـاء بينهـا    أنواشترط عليهم  مألوفأتاهم بناقة من طريق غير  ، لهم بمعجزة يأتي

�  �هللا بعذابه كما في قوله تعالى ا أخذهم وإالّ بأذىوبينهم مناصفة وحذرهم أن يمسوها  

<�6�َ�َM �sٌ �4َـC

ٍh ُ��-
� ٍh� 
7 �i���u �*ُ��َ
' gi���u ، ٍ*+�,
F ٍh� 
7 �iَ>
F �*ُ�َ>�dْl
+Oَ jS �Nِ� �
C .N
�(َ َm
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ن وكانوا يستضرو ، أنه كان لها شرب يوم ولهم و لمواشيهم شرب يوم . تمنعوها من سقياها

يحذرهم حاالً بعد حـال مـن    )عليـه السـالم( وكان صالح ،وا بعقرهاممواشيهم فه أمربذلك في 

 اإلطالقعلى  اآليةويدل حذف فعل التحذير في هذه  )٧٦٠("عذاب ينزل بهم إن أقدموا على ذلك

ففـي حـذف    األذىالمفعول المذكور منهي عن المساس به بأي نوع من أنواع "ن إوالتعميم و

تنبيهاً "على السرعة  أيضاًويدل حذف الفعل هنا  )٧٦١("يتأتى إذا ذكر فعل بعينه ال ، يمالفعل تعم

السقوط في  إلى فضِ ن االشتغال بذكره مإعلى أن الزمان متقاصر عن سعة الفعل المضمر و

أن يفرغ المتكلم سريعاً من لفظ التحذير حتى يأخذ المخاطب حذره من "فالقصد  )٧٦٢("المحذور

                                                 
  ٢٠/٢١٧ا�)	Yان  )٧٥٦(
  ١٤٤-٣/١٤٣ ، ��"ن?ا: ، ظ  ٣/٧٤ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن )٧٥٧(
)٧٥٨ ("S��qه" و�و�� B	ات ا�����qأ �� V	�(٣/٢٤ ، ا� 

  ١٥٦-١٥٥+�رة ا���Uاء ) ٧٥٩(
 ٥/٥١٢ ، "RZا�IGH	� ا�- ، ١٠/٣٦٣ ، &F)_ ا�$	"ن :ظ  ، ٣١/١٧٧ ، &�"G	g ا�<	=) ٧٦٠(

  ١٢١ ، &@ �BPQ ا����ن) ٧٦١(
 ٣/١٤٢ ، ��"ن، ا? ٣/٧٤ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن :ظ  ، ٢٤١ ، ا�$�ه"ن ا�-"RZ !@ إ!F"ز ا����ن) ٧٦٢(
  ١٤٦ا�- 	"ت  ،



فـالنبي   )٧٦٣("شارف المكروه أن يرهق إذا إالّ األلفاظيستعمل هذه  ال ألنهوذلك ذلك المحذور 

وما يترتب على ذلك مـن نـزول    ، األذىما يضمر قومه للناقة من  ملع )عليـه السـالم( صالح

فـدل   ، لم يتركوا الناقة وشأنها إذايحذرهم من الخطر القادم عليهم  أنفأراد  ، العذاب عليهم

واندفاعه السريع نحو دفـع   ، على لهفته وشدة حرصه على نجاة قومه"كالمه حذف الفعل من 

 لقولـه تعـالى   ً والتي توشك أن تقع عليهم وهذا ما حصـل فعـال   )٧٦٤("الخطيئة الموبقة لهم
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 أن أراد أيضـاً فهو  ، بقومه وخوفه عليهم )معليـه السـال( هتمام النبي صالحا وفضالً عن

نه إو أهميتهفحذف الفعل للتنبيه على معموله وبيان  ، إيذائهاهتمامه للناقة ويحذرهم من ايوجه 

  . الكالم نشئأ وألجلههو المقصود 

 ، يستجيبوا له أنأراد ) قوم ثمود(قومه  حذَرعندما  )عليه السالم( ن النبي صالحإوكذلك ف

ـ  ألنهـم  األمر ،بهذا  إشعارهمولكنه في الوقت نفسه تجنب  ، همأمري أن من بدفكان ال  اًقوم

"�  �S ن لقوله تعالىومستكبر �ـ�� �َ �= �ـ� '��َ�َ� 
=7�>U� ُ�
��ْ َ{مـن نبـيهم    مراون تلقي األيستثقلو )٧٦٦(�َ

�ُـ   �S ه تعالىفي قول )عليـه السـالم( مثبت في ردهم على نبيهم األمروهذا  ، )عليه السالم( صالحَ
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وهو فعـل  (التحذير محذوف الفعل  أسلوبفجاء  ، )٧٦٧(��ـ

 ، حساسية المتلقي ارةإثوهو تجنب وقوع المكروه من دون  سلوبتحقيقاً لغرض هذا األ) أمر

                                                 
)٧٦٣ (�Kح ا���Z ، ١/٤٨٣  
  ١١١ ، m"ه�ة ا��lف �� ا��رس ا� <�ي) ٧٦٤(
 ٧٨+�رة ا`!�اف ) ٧٦٥(

 ٧٥+�رة ا`!�اف ) ٧٦٦(

 ١٥٤-١٥٣ا���Uاء +�رة ) ٧٦٧(



 )عليـه السـالم( الذين لم يلتفتوا إلى نصـح نبـيهم   ، اتينولكن ما نفع الكالم مع هؤالء القوم الع
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)٧٦٨ ( C(Uرة ا��١٤+  
  ٧٩+�رة ا`!�اف ) ٧٦٩(



  : اإلغراءأسلوب  -٧

المخاطب بلزوم  أمر"أو هو  )٧٧٠("محمود ليلزمه أمرتنبيه المخاطَب على "هو  اإلغراء

حمد٧٧١("ما ي(  أو هو"حمد عليهإلزام المخاطب العكوف على ما ي")غـراء لإلوبذلك يكون  )٧٧٢ 

  : الثةَ أركان هيث

  . المحمود األمروهو المتكلم والمنبه على  : يالمغرِ -

- المالذي يراد تنبيهه المخاطبوهو  : ىغر .  

- غرىالم الذي يراد التنبيه على االلتزام به األمروهو  : به .  

  : طريقتان وهما اإلغراءويكون للتعبير عن 

 األمـر الدالـة علـى    األفعـال  أسماءال وهي التي تكون باستعم : ىاألولالطريقة  -

؛ اإلغـراء نصبته على  ، عليك زيداً : فإذا قلت"به  ىغرثم الم) وعندك ، ودونك ، عليك(كـ

خذه مـن حضـرتك وإذا    : عندك عمراً؛ فالمعنى : ذا قلتإو . فقد عالك ، خذ زيداً : ومعناه

وضـع  " اإلغـراء أن ) المقرب(فقد جاء في  )٧٧٣("خذه من قربك : دونك بشراً؛ فمعناه : قلت

بب فـي  والس )٧٧٤("وهو موقوف على السماع ، الظروف والمجرورات موضع أسماء األفعال

فاستعملوها بدال عنها طلبا  األفعالوالحروف أخف من  األسماءن أل"ذلك يعود إلى طلب الخفة 

  . )٧٧٥("للتخفيف

فالممقام األفعال : لاألفعا أسماء"ن أل األفعال بأسماء به يكون منصوباً ىغر ألفاظُ تقوم 

عليك "نحو . ـ وهو الكثير فيهاـاألمروتكون بمعنى  ، وفي عملها ، في الداللة على معناها :
                                                 

  ٢٤٦ ، �Zح lZور ا�lه=) ٧٧٠(
)٧٧١ (J	�! @ح ا��Z ، ٢/٢٧٦  
 ٢٧٨/ ٣ ، Z"M	B ا�2$"ن :ظ  ، ١/١٧٠ ، ه)_ ا�S�ا&_) ٧٧٢(

 ٢٠٤ ، �Zح & �B ا?!�اب) ٧٧٣(

  ٢٠١ ، ا�)��ب) ٧٧٤(
)٧٧٥ (B	٩٩ ، أ+�ار ا���� 



واالختصار ونوع من المبالغة ولـوال   اإليجازالغرض منها "وفائدتها أو)٧٧٦("الزمه : أي" زيداً

  . )٧٧٧("عهابموض أولىلها  أسماء األلفاظالتي هذه  األفعالذلك لكانت 
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� �"U��منصـوبة باسـم   ) أنفسكم(و ) الزموا(اسم فعل بمعنى ) عليكم( فـ )٧٧٨(�

الكريمة يوجه خطابه للمؤمنين  اآليةفاهللا سبحانه وتعالى في  )٧٧٩(اإلغراءعلى ) عليكم(الفعل 

 أنفسـهم كان المؤمنون تذهب " فقدمن المعاصي فال يضرهم من ضل  أنفسهمهم بحفظ أمروي

ويشـعرون   )٧٨٠("سـالم ، يتمنون دخـولهم فـي اإل   العتو والعناد من الكفرة أهلحسرة على 

بطريقة حذف  اإلغراء أسلوبباستعمال  أنفسهم بحفظ وجّل هم اهللا عزأمرف ، بمسؤولية تجاههم

 ، لشـعورهم هـذا   ً مباشراً مراعاة) الزموا(األمر اسمه مقامه ولم يستعمل فعل  وإقامةالفعل 

أمـرهم  وكذلك لكي يبالغ في  ، قبل منهبالمعروف وينهى عن المنكر فال ي أمرلمن ي ً وتسلية

ـ فال  أنفسهم بإصالحهتمام ويؤكد عليهم ضرورة اال ون النـاس بـالبر   أمريكونوا من الذين ي

ن أل) علـيكم (مع اسمه  وإنما) الزموا( األمروهذا المعنى ال يتحقق مع فعل  ، أنفسهموينسون 

  )٧٨١("الدالة على الطلب هي المبالغة والتوكيد األفعال أسماءفائدة "

 ويكون له ثالثة صـور  ، به ىغروهي التي تقتصر على ذكر الم : الطريقة الثانية -

:)٧٨٢(  

  . الصالةَ : نحو ، غير مكرر وال معطوف به ىغريكون الم أن -
                                                 

)٧٧٦ (J	�! @ح ا��Z ، ٢٧٨-٢/٢٧٧  
)٧٧٧ (J2G(ح ا��Z ، ٤/٢٥  
  ١٠٥+�رة ا�)"�1ة ) ٧٧٨(
&F)\_   ، ٦/٢١٤ ، ا�Mh _&"F-"م ا��\��ن  ، ١/٢٢٨ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ ، ١/٧١٨ ، ا�-U"ف : ظ) ٧٧٩(

 ٦/١٣٤ ، ا�)	Yان ، ٣/٣٩١ ، ا�$	"ن

 ١٢/٩٤ ، &�"G	g ا�<	= :ظ  ، ١/٧١٨ ، ا�-U"ف) ٧٨٠(

 ٤/٣٧ ، &�"�� ا����) ٧٨١(

 ٤٨٦-١/٤٨٥ ، �Zح ا���K : ظ) ٧٨٢(



  . الوالدين وطاعةَ الصالةَ : نحو ، خرآ به ىغرعلى م معطوفاً به ىغريكون الم أن -

  . الصالةَ الصالةَ : نحو ، مكرراً به ىغريكون الم أن -

من كلمة واحدة منصـوبة   تتألففهي  أشكالهاتلفت مهما اخ اإلغراءعبارة  نأونالحظ 

لـم   إن في حالتي التكرار والعطف وجوازاً والناصب لها فعل محذوف وجوباً ، )أو كلمتين(

يتكرر المىغر فقد جاء في الكتاب ) الزم(تقديره  )٧٨٣(وخال من العطف به"من  عل بدالًومما ج

هم حـذفوا  ولكنّ ... على الزم الحذَر ]هذا[صب ما انتَإنَّف . الحذَر. الحذَر : اللفظ بالفعل قولهم

بحسب ما يقتضيه السياق والمقـام   اإلغراءوقد يكون تقدير فعل  )٧٨٤("فعلاصار بمنزلة  هألنَّ

 نحو قولك)ومهما يكن من شيء ففي هذه  )٧٨٥("أن نقول الزم العهد واحفظ العهد فيجوز) "العهد

ن ومن ذلـك  آوقد ورد هذا الحذف في القر ،)الزم ونحوه(وهو  اإلغراءالطريقة يحذف فعل 

"�     � قوله تعالى Uـ�����7َ ���َ�ْـ[ِ  � mَ َ)�ـ� 
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 للجماعة وليس مخصوصاً ن الخطابأل) الزموا(بفعل محذوف تقديره  اإلغراءمنصوبة على 

فأقم (ن المعنىأل) اتبع(على تقدير  أو ، )٧٨٧(به الجمع أريدخطاب لمفرد  وكأنهبالرسول وحده 

 أنهـو   للتقدير آخر اًوذكر الزمخشري في الكشاف وجه ، )٧٨٨()وجهك للدين واتبع فطرة اهللا

حيـان   أبـو فضه وهذا ما ر )٧٨٩()عليكم فطرة اهللا(بتقدير  اإلغراءمنصوبة على ) فطرة اهللا(

قد حـذف الفعـل    ألنهيجوز حذفها  وال اإلغراء ،فيه حذف كلمة  ألنه"في تفسيره  األندلسي

                                                 
 ٢/٢٧٩ ، �Zح ا�gD�2H ، ٢/٢٧٦ ، �Zح ا�@ !�	J : ظ) ٧٨٣(

 ٢٧٦-١/٢٧٥ ، ا�-H"ب) ٧٨٤(

 ١/١٧٠ ، ه)_ ا�S�ا&_) ٧٨٥(

 ٣٠+�رة ا��وم ) ٧٨٦(

ا�IGH\\	�   ، ٧/١٦٧ ، ا�$�\\� ا�)�\\	V  ، ٢/١٨٦ ، إ&\\Qء &\\" &\\@ �\\� ا�\\�M)@     ، ٣/٤٨٤ ، ا�-U\\"ف : ظ) ٧٨٧(
RZ"-٢١/١٤١ ، ا� 


"ج ، وإ!�ا�� &�"�� ا����ن : ظ) ٧٨٨(Yن   ، ٤/١٨٤ ، ا�� ، &F)\_ ا�$	\"ن   ، ٣/٢٤٨ ، ا���\"س  ، إ!\�اب ا��\�
٨/٤٧٢  
 ٣/٤٨٤ ، ا�-U"ف : ظ) ٧٨٩(



إذ فيـه حـذف العـوض والمعـوض      ، فلو جاز حذفه  لكان إجحافاً ، منه) عليك(وعوض 

على ) فطرة اهللا(ولكن نصب  )٧٩١(منصوبة على المصدر) فطرة اهللا( إن أيضاًوقيل  )٧٩٠("منه

ـ ) أقم وجهك للدين حنيفا( أمربتدأ بفعل فصدر اآلية ا اآليةناسب مع سياق يت اإلغراء  أمرإذ ي

على الدين واالستقامة و الثبـات   باإلقبال )صلى اهللا عليه واله وسـلم( اهللا سبحانه وتعالى نبيه الكريم

لـزوم فطـرة اهللا    اإلغـراء بطريقـة   أيضاًه أمروي ، يميل إلى غيره له فال واإلخالصعليه 

ـ "، ففطرة اهللا هي تباعاالمحمود واجب  أمرال شك في أن فطرة اهللا  هااعاتبو اهللا التـي   ةخلق

كل مولود يولد على الفطرة حتـى يكـون    )صلى اهللا عليه واله وسلم( خلق عليها البشر وقول النبي

وعلى مـا   اإليمانالخلق على  فطر وجّل اهللا عز أن يهودانه وينصرانه ويمجسانه معناه أبواه

 أنفسـهم ر وأشهدهم على أخرج من صلب آدم ذريته كالذَّ-اهللا جل ثناؤه أن ، اء في الحديثج


�َـY       �قال اهللا عز وجـل   ، بأنه خالقهم� �I �ِـ�
���ُ*� �َـ��ُ  Nَ�َ) �*ِ4ـ� 
�َـNُ�Mَ) Yـ�F �*�C
�
4 عـراف  اال(  �'
(uَـ�

  . )٧٩٢("فكل مولود فهو من تلك الذرية التي شهدت بأن اهللا خالقها) ١٧٢

 اإلسالميرتكز عليه  مهماً أصالًفاهللا سبحانه يدعو إلى االلتزام بهذه الفطرة ويقرر بذلك 

نـه  إينسجم مع فطرة الناس ومصالحهم و أخالقوبما فيه من عقيدة وشريعة "اإلسالم أنوهو 

الجماعة هذا هو الضابط والفاصل بـين   أولمصلحة الفرد  لعباده منافياً شرع حكماًسبحانه لم ي

  . )٧٩٣("غيره وأحكاماهللا  كامأح

                                                 
)٧٩٠ (V	�(٧/١٦٧ ، ا�$�� ا�  
 ، ا�$�\� ا�)�\	V   ، ٢/١٨٦ ، إ&Qء &" &@ �\� ا�\�M)@   ، ٢/٤٣٨ ، اbGph اhو+V ، &�"�� ا����ن : ظ) ٧٩١(
٧/١٦٧ 


\\"ج  ، وإ!�ا�\\�  &�\\"�� ا��\\��ن  ) ٧٩٢(Yظ  ، ١٨٥-٤/١٨٤ ، ا�:   V	\\�(\\\"ن  ، ٧/١٦٧ ، ا�$�\\� ا�	ا�$ _\\(F& ، 
٨/٤٧٤ 

)٧٩٣ (RZ"-ا� �	IGH٢١/١٤٢ ، ا� 
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J �=��ة منصـوب ) إبـراهيم  أبيكمملة (فـ  )٧٩٤(�

 آخـر  اًوقد ذكر الفراء وجه )٧٩٦()اتبعوا( أو )٧٩٥()الزموا(بفعل محذوف تقديره  اإلغراءعلى 

وسع عليكم كملـة  (قال  كأنهمنصوبة على تقدير حذف الكاف  نهاأوهو ) أبيكمملة ( إلعراب

إذ  )عليـه السـالم( إبـراهيم  أبيكماهللا سبحانه يسر عليكم دينكم كما يسر دين  أنوالمعنى ) أبيكم

ومـا جعـل   (ن قوله ، أل إبراهيم أبيكموسع عليكم كملة  : نصبتها على) أبيكمملة (وقوله "قال

 )٧٩٧("الكاف نصبت ألقيت فإذا ، إبراهيموسعه وسمحه كملة  : يقول) عليكم في الدين من حرج

بمضـمون مـا   "نصبت) أبيكمملة (وهو أن  لإلعراب آخر اًوكذلك فقد ذكر الزمخشري وجه

 . مقامه إليهثم حذف المضاف وأقام المضاف  أبيكموسع دينكم توسعة ملة قيل  كأنه ، تقدمها

 اإلغراءولكن الراجح هو النصب على  )٧٩٨("أبيكمعني بالدين ملة أاالختصاص ، أي على  أو

اركعـوا والزمـوا ملـة     : قـال  كأنـه  أمرالكالم  أولن أل"، هاوسياق اآلية ويؤيد ذلك معنى

وعبادة اهللا  وعمل  ، الصالة بإقامةهم أمرى خاطب المؤمنين وفاهللا سبحانه وتعال )٧٩٩("إبراهيم

        � في قوله تعـالى  أنواعهوالجهاد في اهللا بكل  ، الخير'�� 
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كم أمـر وشريعته السمحة و )صلى اهللا عليه واله وسلم( لحمل تكاليف هذا الدين وخصكم بسيد الرسل
                                                 

)٧٩٤ ( rرة ا���٧٨+  
  ٧/١٥٣ ، &F)_ ا�$	"ن ، ٢/٢٣١ ، ا��Gاء ، &�"�� ا����ن : ظ) ٧٩٥(

"ج ، وإ!�ا�� &�"�� ا����ن : ظ) ٧٩٦(Yن ، ٣/٤٤٠ ، ا���\�  إ&Qء &" &\@   ، ٣/١٠٠ ، ا���"س ، إ!�اب ا���

@(M٢/١٤٧ ، ا�� ، V	�(٦/٣٦١ ، ا�$�� ا� ، RZ"-ا� �	IGH١٧/٣٥١ ، ا� 

 ٦/٣٦١ ، ا�$�� ا�)�	V ، ٣/١٠٠ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن :ظ  ، ٢/٢٣١ ، ا��Gاء ، &�"�� ا����ن) ٧٩٧(

 ٦/٣٦١ ، ا�$�� ا�)�	V :ظ  ، ٣/١٧٥ ، ا�-U"ف) ٧٩٨(

 ٢/٢٣١ ، ا��Gاء ، &�"�� ا����ن) ٧٩٩(

)٨٠٠ ( rرة ا���٧٨-٧٧+ 



بل شرع فيهـا التوبـة والكفـارات     إسرائيلحنيفة سمحة ليس فيها تشديد بني "فهي  هااتباعب

 )صلى اهللا عليه واله وسـلم( ملة محمد اتباعمسلمين بال إغراءهو  اآليةفالمقصود من  )٨٠١("والرخص

صـلى ( داخلة في ملة محمـد  إبراهيمن ملة أل"إبراهيم أبيكمملة  بأنها وجّل والتي وصفها اهللا عز

هذه  )عليه السالم( إبراهيمملة  إالّهي  ما )صلى اهللا عليه واله وسلم( فملة محمد )٨٠٢(" )اهللا عليه واله وسلم

    . هذا الدين تباعال إغرائهمتي تعرفونها وفي هذا زيادة في الملة السمحة ال

هو األمر بلزوم ما يحمد  اإلغراءلما كان  ألنهفي كل هذا محذوفاً  اإلغراءويكون فعل 

فالمتكلم يركز كالمه كله على هذا األمر المحمود ويحذف كل ما يمكن حذفه ومن ذلك الفعـل  

 أسلوباستعمال ذف الفعل لضمان تحقيق الغرض من تنبيهاً على المذكور وأهميته وكذلك يح

ونحوه ) الزم( األمروذكر فعل  ، هو جعل المخاطب يفعل الشيء المحمود ويحببه فيه اإلغراء

هو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجـه   األمر"و أمرنه قد يثير حساسية المخاطب أل

فهناك فرق بـين   ، اً محموداًأمرا كان مهم به ىرغفال يقبل المخاطب على الم )٨٠٣("االستعالء

ركز فيه المتكلم على الصـدق   األولفالمثال ) الزم الصدق(وبين أن تقول ) الصدقَ(أن تقول 

ه ولكنه مـع  اتباعلزام إيدل على  ، ولم يذكر معه فعالً ه بوصفه صفة حميدةاتباعوضرورة 

 ، دون آخرمن س في موقف ه يجب أن يكون الزماً في كل المواقف ولياتباعذلك أوحى بأن 

وهذه  ، دون آخر مما يوحى بضرورة التزام الصدق في كل األزمنة من وكذلك لم يقيده بزمن

 فيثير أمنها الت اً عدةأمورونحوه وبذلك يحقق الحذف ) الزم(الدالالت ال تتوافر مع ذكر الفعل 

                                                 
)٨٠١ (V	�(٦/٣٦١ ، ا�$�� ا�  
  ١٧/٣٥٢ ، ا�IGH	� ا�-"RZ: ظ  ، ٧/١٥٤ ، &F)_ ا�$	"ن) ٨٠٢(
)٨٠٣ (BPQ$اه� ا��
 ، ٤٩  



ف غايات ال يستطيع الـذكر  وإثراء داللة النص فيحقق المتكلم بالحذ ، إليه واإليحاء ، المقابل

  . تحقيقها

  

  أسلوب النداء -٨

ـُّداء والـِّالن"لصوت فقد جاء في لسان العرب النداء في اللغة ا وقـد   ... داء الصوتن

ـ   )٨٠٤("ناداه ونادى به وناداه مناداة ونداء أي صاح به التصـويت  "الح فهـو  طإما فـي االص

نادبالمىى ليعطف على المأي هو طلب إ )٨٠٥("نادقبال المنادى على المإليهوجذب انتباهه  يناد 

، ٨٠٦(نحوه أوبشيء  إخبار أو أمرصدار إمن  إيصالهلقي عليه ما يريد لكي ي( والمى هـو  ناد

) الهمـزة  ، أي ، وآ ، هيـا  ، أيا ، يا(وحروف النداء هي  )٨٠٧(المطلوب إقباله بحرف النداء

�ُ=�   � نحو قوله تعالى )٨٠٨(آن غيرهافلم يرد من حروف النداء في القر) يا(وأشهرهن  Qـ� �h
�k�
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 6َW�
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IMَْ)�)وقوله تعالى )٨٠٩ � 
P���َ�
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� �VMِ@ ��� 
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والمنادى عند النحـاة   )٨١٠(�7

مـا  وأ ، مشَبهاً به أوكان نكرةً غير مقصودة أو مضافاً  ذاإمفعول به منصوب أما لفظاً عامة 

ويمكـن أن   ، على مـذاهب  هولكن اختلفوا في عامل )٨١١(محالً إذا كان علماً أو نكرةً مقصودة

  : يأتيلخصها بما نُ

                                                 
  ٥١/٣١٥ ، )��ى( ، �I"ن ا���ب) ٨٠٤(
)٨٠٥ (J2G(ح ا��Z ، ٨/١١٨  
  ١٥٤ ، �9�ر درا+B ا�B (F ، ٣/٢١١ ، ��"ن، ا? ٣/١٩٧ ، Z"M	B ا�2$"ن : ظ) ٨٠٦(
 ٢٠٧ ، ا�GD��H"ت : ظ) ٨٠٧(

  ١٥٤ ، �9�ر درا+B ا�B (F ، ٤/٢٧٥ ، &�"�� ا���� : ظ) ٨٠٨(
 ٣٥+�رة ا�$��ة ) ٨٠٩(

 ١٠٤+�رة ا`!�اف ) ٨١٠(

�Zح ا�@  ، ١٩٨-�Z١٩٦ح �9A ا���ى  ، ٣٥٠-�Z١/٣٤٩ح ا���K  ، ١/١٢٧ ، �Zح ا�)J2G : ظ) ٨١١(
J	�! ، ا&_ ، ٢٣٧-٢/٢٣٦�S١/١٧١ ، ه)_ ا� 



 أو أنادي(فعل مضارع محذوف وجوباً تقديره  هعامل أنذهب جمهور النحويين إلى  -أ

فائدتـه  لالستغناء عنه بظهور معناه لداللة حرف النداء عليه وإفادته  أماووجب حذفه ) أدعو

 )٨١٢(خبارباإلالفعل يوهم  إظهارن لقصد اإلنشاء أل وأما ، وأما لكثرة استعمال النداء في الكالم

 ، كُل اسمٍ مضاف فيه فهو نصـب  اعلم أن النداء"إذ قال ) هـ١٨٠(وهذا هو مذهب سيبويه 

وعلل  )٨١٣("وهو في موضع اسم منصوب والمفرد رفع.  على إضمار الفعل المتروك إظهاره

حـذفوا الفعـل لكثـرة     ... والنداء كله ، قولك يا عبد اهللا"الحذف بكثرة االستعمال نحو هذا 

 ، أريد عبد اهللا ، يا : كأنه قال  ، بدالً من اللفظ بالفعل) يا(وصار  ، استعمالهم هذا في الكالم

وهذا ما ذهب  )٨١٤("ك تريدهلم أنّع ، يا فالن :إذا قلت كألنّ ، وصارت يا بدالً منها أريدفحذف 

 . يا أدعو عبـد اهللا  أصله) يا عبد اهللا(أن قولك )"هـ٧٦١(يقول ابن هشام  ، النحاة أكثر إليه

 ينأمرفيه حذف الفعل اكتفاء ب أوجبوا ولما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيراً

) يا(والقائم مقامه وهو  االستغناء بما جعلوه كالنائب عنه : داللة قرينة الحال والثاني هماحدأ :

  . )٨١٥("وأخواتها

إذ يقول إن الناصب للمنادى هـو  ) هـ٢٨٥(وهو مذهب المبرد  : المذهب الثاني -ب

المبرد  وأجاز) "هـ٦٨٨(يقول الرضي  ، حرف النداء على سبيل النيابة والعوض عن الفعل

 ، الفعـل  إمالةمال ي ألنه ، و ليس ببعيد ، لسده مسد الفعل ، نصب المنادى على حرف النداء

ونقـل   )٨١٦("من هذا الباب أي ما انتصبت المفعول به بعامل واجب الحذف ، أذن ، فال يكون

العباس المبرد يقول الناصب نفس يا لنيابتها عن الفعـل   أبوكان " أيضاً) هـ٦٤٣(ابن يعيش 

                                                 
  ٣/٢٠٨ ، Z"M	B ا�2$"ن ، ١/١٧١ ، _ه)_ ا�S�ا& ، ١/٣٤٦ ، �Zح ا���K : ظ) ٨١٢(
  ٢/١٨٢ ، ا�-H"ب) ٨١٣(
 ١/٢٩١ ا�-H"ب ،) ٨١٤(

 ١٢١ ، أ+�ار ا���� :ظ  ، ٢٤١ ، �Zح lZور ا�lه=) ٨١٥(

)٨١٦ (�Kح ا���Z ، ١/٣٤٦  



وعلى "ويوازن الرضي بين مذهب سيبويه ومذهب المبرد بقوله  )٨١٧("إمالتهاقال ولذلك جازت 

أي  ، فعند سيبويه جـزءا الجملـة   ، حد جزأي الجملةأهبين فيا زيد جملة وليس المنادى المذ

 ، حرف النداء سد مسد أحد جزأي الجملة أي الفعـل  ، وعند المبرد ، الفعل والفاعل مقدران

والمفعول به هنا على المـذهبين واجـب    ، منع من دعوى سده مسدهما وال ، والفاعل مقدر

  .)٨١٨("ال نداء بدون المنادى إذ ، ظا او تقديراًالذكر لف

المنادى منصوب بحروف النداء ال علـى   أنإلى ) هـ٣٧٧(علي الفارسي  أبووذهب 

 أفعـال  أسـماء ن هذه الحروف هي أل ماوإنّسبيل النيابة والعوض عن الفعل كما ذهب المبرد 

إذ قال ابن ) اتضجر(اسم فعل مضارع بمعنى ) أف(كما ) أنادي( أو) أدعو(بمعنى  ةمضارع

هو اسم من أسماء  وإنماليس بحرف ) يا(وكان أبو علي يذهب في بعض كالمه إلى أن "يعيش 

وأخواتـه أسـماء   ) يـا (قال أبو علي في بعض كالمـه إن  "وكذلك نقل الرضي  )٨١٩("الفعل

ـ  من ولو كانت أداة النداء اسم فعل لتم الكالم بها فقط )٨٢٠("أفعال ول دون ذكر المنادى كما تق

فـإذا  "في حين إن النداء البد له من منادى  )٨٢١(بدون الحاجة إلى تكملة)اتضجر(بمعنى ) أف(

إذ حرف النداء إنما يدل علـى   ، حذفته لم يبق من الجملة المحذوفة شيء وال يعرف المدعو

وذهب بعضهم إلى أن العامل هو حرف النـداء   )٨٢٢("وال يدل على مدعو مخصوص ، الدعاء

سم فعل كما ذهب أبو علي الفارسي وال ألنه حرف عوض به عن الفعـل كمـا   نفسه ال ألنه ا

                                                 
)٨١٧ (J2G(ح ا��Z ، ١/١٢٧ 

)٨١٨ (�Kح ا���Z ، ١/٣٤٦  
)٨١٩ (J2G(ح ا��Z ، ١/١٢٧  
)٨٢٠ (�Kح ا���Z ، ١/٣٤٦ 

  ١/١٧١ ، ه)_ ا�S�ا&_ ، ١/٣٤٧ ، ا�)�2ر ا�i�"I : ظ) ٨٢١(
)٨٢٢ (J2G(ح ا��Z ، ٢/٤٠ 



ضـعف هـذا الـرأي    و )٨٢٣(أفعال حقيقية ، وإنما ألنهم اعتبروا حروف النداء ، ذهب المبرد

   . طبق على هذه الحروفنألن للفعل عالمات وشروط ال ت ، واضح

وقد  ،ما هو معنوي وهو القصدإنّو اًوهو أن العامل في المنادى ليس لفظي : المذهب الثالث -ج

  . )٨٢٤(عهد هذا العامل في عوامل النصبأنه لم يبرد هذا المذهب 

وحرف النداء ليس ) أدعو(أو ) ناديأ(والراجح هو نصب المنادى بفعل محذوف تقديره 


=� � عوضاً عن الفعل لجواز حذفه نحو قوله تعالىF �cِ��Fَ) �3�Q �7�)ن العرب ال تجمع بي"فـ  )٨٢٥

  . )٨٢٦("العوض والمعوض منه في الذكر وال في الحذف

النداء ألنه يصرفه من اإلنشاء  أسلوبوقد رفض بعض العلماء تقدير فعل محذوف في 

أدعـو زيـداً    ، أال ترى أنه لو تُجِشِّم إظهاره فقيـل ") هـ٣٩٢(إلى الخبر إذ يقول ابن جنى 

الخبر المحتمل للصدق والكذب والنداء مما ال النداء فصار إلى لفظ  أمروأنادي زيداً الستَحاَل 

في كتابـه  ) هـ٥٩٢(وقد أشار إلى هذا المعنى ابن مضاء  )٨٢٧("يصح فيه تصديقٌ وال تكذيب

إذ عد هذا الحذف من النوع الذي إذا ُأظهر تغير الكالم عما كان عليه قبـل  ) الرد على النحاة(

ولكنـي   ، )٨٢٩(د بعض الباحثين هذا الرأيوقد أي . )٨٢٨(أي صار النداء خبراً فرفضه ، إظهاره

ألن هذا الفعل واجب الحذف أي ال  ، ال موجب لالعتراض على تقدير فعل في النداء هنأأرى 

وال داعي الفتراض  ، وبذلك لن يغير معنى الكالم ألنه لن يظهر أصالً ، يجوز إظهاره بحال

تضمن معنى التنبيـه ومقـام   وألن النداء ي ، وسبب عدم ظهوره هو لقصد اإلنشاء ، ظهوره

                                                 
  ١/١٧ ، ه)_ ا�S�ا&_ : ظ) ٨٢٣(
)٨٢٤ (i�"I١/١٧١ ، ا�)�2ر ا�  
)٨٢٥ ( R+�D رة�٢٩+  
)٨٢٦ (J2G(ح ا��Z ، ٢/١٥  
 ١/١٩٣ ، ا�23"01) ٨٢٧(

  ٧٢ ، ا��د ! 5 ا���"ة : ظ) ٨٢٨(
  ١٦٠ ، 9�ر درا+B ا�B (F� ، ٤٦ ، ��� ا�H	I	� ، ٣٠٤ ، ��� و��
	� ، �� ا���� ا����� : ظ) ٨٢٩(



وانتهاءهـا  ) يا(قلة بناء "التنبيه مقام إيجاز واختصار يناسبه التنبيه بالحرف وليس بالفعل فـ 

وهو إقبال المنادى وانتباهه للمتكلم سواء  )٨٣٠("بصوت المد أدعى إلى تحقيق الغرض من النداء

  . متوسط البعد أم بعيداً أمأكان قريباً 

 ،تقدير فعل محذوف وجوباً يؤكد تعاملهم مع البنية األساسـية للتركيـب  وما ذكره النحاة من 

فهم على وعي بالفرق  ، والتفسير غير االستعمال ، والتي ما هي إال تفسير للتركيب المنطوق

 بين التركيب المنطوق واألصل المحذوف الذي يستدل عليه بدليل يؤكد تضمن معناه في النفس

النداء هو  أسلوب إليهاالتعرف على البنية األساسية التي ينتمي  ومن ذلك النداء والغرض من ،

واستنباط الداللة من خالل معرفة الغرض من االنتقال من الخبر إلـى   ، تفسير نصب المنادى

  . ومن التعبير بالفعل إلى التعبير بالحرف ، اإلنشاء

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٢٤١ ، �Zح lZور ا�lه=) ٨٣٠(
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في غير ما قدمناه من أساليب في الفصل الثاني أوجب النحاة تقدير فعل محـذوف فـي   

أنواع من التراكيب ولذلك سنتناول في هذا الفصل داللة حذف الفعل والجملة الفعلية في هـذه  

  : التراكيب الواردة في القرآن الكريم وكما يأتي 

  المطلق حذف الفعل العامل في المفعول  -١

 حذف الفعل العامل في الحال  -٢

 حذف الفعل في سياق العطف  -٣

 حذف فعل القول  -٤

 حذف الفعل في باب االشتغال  -٥

 

  عامل المفعول المطلق ال الفعل حذف  -١

 )٨٣١("ما دل على حدث مجرد من الزمـان "المفعول المطلق هو المصدر والمصدر هو 

عليه عامل مـن   لًطَس، تَ ةضلَ، فَمصدر "المفعول المطلق بأنه ) هـ٧٦١(ويعرف ابن هشام 

  . )٨٣٣("أو لعددهِ بين لنوعهأو الم ؤكَد لعاملهالفضلة الم رصدالم"أو هو  )٨٣٢("لفظه أو من معناه

فالمفعول المطلق هو مصدر منصوب يؤتى به لتأكيد عامله فيسمى بالمفعول المطلـق  

ـ ١٨٠(وهذا ما بينه سيبويه  )٨٣٤(����1�ًْ+%���01َ4 ��01/	 -	���2 �َ �المؤكد نحو قوله تعالى  بقولـه  ) هـ

ـ بـه انطالقـاًً   قَطلِ، وانُ يراًعليه س سير: قوله  بنْصوي ومما يجيء توكيداً" وض ،بـه   رب

٨٣٥("رباًًض(  6ٍ �أو يؤتى به لبيان نوع عامله نحو قوله تعالى�Tَ�ْ�	- ٍcDِc�Y َO��َ) ��	@�َْO��َGَ$�
أو لبيان  )٨٣٦(

                                                 
   ٥٦ ، ا?6D"ح �� ! J ا����) ٨٣١(
   ١٢٩ ، �Zح �9A ا���ى) ٨٣٢(
   ٢٤٩ ، �Zح lZور ا�lه=) ٨٣٣(
   ١٦٤+�رة ا��I"ء ) ٨٣٤(
   ١/٢٣١ ، ا�-H"ب) ٨٣٥(




RL �ه نحو قوله تعالى عدد عامل��J
' ً6U�
� �َZU���َO�
)٨٣٧(  ألنـه   مي المفعول المطلق مطلقـاًً وس

"بحرف جر ، كالمفعول به والمفعول فيـه ، والمفعـول لـه     حقيقياً لكونه مفعوالً قيداًًليس م

  . )٨٣٨("والمفعول معه

  : وعامل المفعول المطلق من حيث اإلظهار والحذف ثالثة أقسام 

ما يجب فيه اإلظهار ، إذ ال يجوز حذف عامل المفعـول المطلـق إذا كـان     :األول 

 وق لتقرير عامله وتقويته والحذف منـافٍ سألنه م"الغرض من المفعول المطلق توكيد عامله 

  . )٨٣٩("لذلك

) ضـربتين (ما يجوز فيه اإلظهار والحذف لدليل لفظي أو معنوي ، كقولـك  : الثاني 

هو ) ضربتين(فالدليل على حذف عامل المفعول المطلق ) ؟ت زيداًكم ضرب(لمن سألك  جواباً

أي ) مباركـاً  قدوماً(الوارد في السؤال ، وكذلك قولك لمن قدم من السفر ) ضربت(لفظ الفعل 

  .  )٨٤٠(فحذف عامل المفعول المطلق لداللة الحال عليه) مباركاً قدمت قدوماً(

من فعلـه   مقامه أي يكون المصدر بدالً ما يجب فيه حذف الفعل لقيام المصدر: الثالث 

ها هنا ألنَهم جعلوه  زل الفعُلوإنَما اختُ"وال يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه ، يقول سيبويه 

سواء أكان هذا العامل مـن لفـظ    ويحذف عامل المصدر وجوباًً . )٨٤١("من اللفظ بالفعل بدالًً

وليس لها أفعال من لفظهـا   لها وجوباًمصدره أم من معناه فهناك مصادر منصوبة حذف عام

فمنصوبة بأفعال من  هُوويبَ هُو عولَ هوويلَ هوويس هويح"من معناها نحو  فيقدر لها النحاة أفعاالً

                                                                                                                                            
   ٤٢+�رة ا��)� ) ٨٣٦(
)٨٣٧ ( BA"رة ا���١٤+   
)٨٣٨ (�Kح ا���Z ، ظ  ١/٢٩٦ ، :J	�! @ح ا��Z ، ١/٥٠٥   
)٨٣٩ (J	�! @ح ا��Z ، :، ظ  ١/٥١١ �٢/١٤٢ ، &�"�� ا���   
   ١/١٨٨ ، ه)_ ا�S�ا&_ : ظ) ٨٤٠(
   ١/٣١٢ ، ا�-H"ب) ٨٤١(



ونحـو قولـه    )٨٤٢("حسرة له: له ، ومعنى ويله وويبه  معناها ألن معنى ويحه وويسه رحمةً


 �تعالى Pِ�V>ْ����َـ�� j>�%
�� 
7 ٌ��7
'�
ـ  مسد في أصله مصدر منصوب ساد"فويل  )٨٤٣( ُدل فعله ، ولكنه ع

  . )٨٤٤("به إلى الرفع للداللة على معنى ثبات الهالك ودوامه للمدعو عليه

                                                 
)٨٤٢ (�
"
Yا� J(
   ٤١٣ -٢/٤١٢ ، �Zح 
   ١٥+�رة ا�)�+Qت ) ٨٤٣(
   ٤/٦٧٩ ، ا�-U"ف) ٨٤٤(



في حاالت عدة منهـا مـا    أما المصادر التي لها أفعال من لفظها فيحذف عاملها وجوباً

  : يأتي 

  . )٨٤٥()وال تقعد قعوداً قم قياماً(فالتقدير ) داًال قعو قياماً(أن تدل على النهي نحو قولك ) أ

����َـ�iِ      �أن تدل على األمر نحو قوله ) ب 
iَـ��yOَ 
 �َ�َـ��'=7�> Uـ� �*ُZـ+�Tَ� Hِ�َO�
) فضرب الرقاب( )٨٤٦(

م المصـدر  فحذف الفعـل وقـد   أصله فاضربوا الرقاب ضرباً"مصدر منصوب حذف فعله و 

، وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد ، ألنك تذكر المصدر إلى المفعول  فأنيب منابه مضافاً

 .  )٨٤٧("وتدل على الفعل بالنصبة التي فيه

 )٨٤٨(ومجيء الكالم في هذه اآلية على هذه الصورة يدل على التأكيد  بالتزام هذا األمر

إن أعداء دين اهللا إذا أصـروا علـى   "، فمعنى اآلية  )٨٤٩("طلب المسارعة في االمتثال"وعلى 

لكفر ، والتقيتم بهم أيها المسلمون في ساحة القتال فاقتلوهم ، وال تأخذكم بهم رأفة في دين اهللا ا

وسبب هذا التأكيد علـى   )٨٥٠("، واصمدوا لهم ، وامضوا في قتلهم وقتالهم حتى تتمكنوا منهم

نـت  المسلمين في المسارعة بقتل الكفار عند لقائهم في ساحة القتال يعود إلى أن المسلمين كا

تربطهم عالقات قرابة أو مصاهرة أو غيرها مع هؤالء الكفار ، وذلك قد يجعلهم في تردد من 

  . قتلهم ، فلذلك جاء األمر اإللهي بقتلهم على نحو التأكيد والمبالغة 

                                                 
   ٢/١٤٣ ، &�"�� ا���� ، ١/٥١٣ ، �Zح ا�@ !�	J : ظ) ٨٤٥(
   ٤+�رة &�)� ) ٨٤٦(

\\"ج وإ!�ا�\\� ، &�\\"�� ا��\\��ن  ، ٣/٥٧ ، ا�G\\�اء ، &�\\"�� ا��\\��ن  :، ظ  ٤/٣١٩ ، -U\\"فا�) ٨٤٧(Y٥/٦ ، ا� ، 

 ، ٢/٢٣٦ ، إ&\Qء &\" &\@ �\� ا�\�M)@      ، ٢/٦٧١ ، إ!\�اب &J-\U ا��\��ن    ، ٤/١٧١ ، ا���\"س  ، إ!�اب ا����ن
V	�(٨/٧٤ ، ا�$�� ا�   

   ٣٣٨ -٢/٣٣٧ ، ا�)Jd ا�I"�1 : ظ) ٨٤٨(
   ٧٣ ، �Zف ا��D@ ا�9	$� ، نا�H$	"ن �� ا�$	") ٨٤٩(
)٨٥٠ (RZ"-ا� �	IGH٦١/ ٢٦،  ا�  




��Mً �ومن ذلك قوله تعالى N�Jِ@ ِ=�7
���
 �ْ�ِ�
' �s�W7ِ@ Umِ@ '�����-(َ Umَ) 
w.�
� Yَy�َ
'�
مصـدر  ) إحساناً(فـ )٨٥١(

وقد حذف الفعل واقترن ذكر  )٨٥٢()احسنوا بالوالدين إحساناً(بمعنى األمر فعله محذوف تقديره 

بدخول اإلحسان إليهما في حكم القضـاء   ألمرهما وإشعاراً الوالدين بذكر اهللا سبحانه تعظيماً

إنه تعالى هو الموجد حقيقة الوالدين بإفراد اهللا بالعبادة من حيث  مناسبة اقتران بر"بعبادته فـ

، والوالدان وساطة في إنشائه و هو تعالى المنعم بإيجـاده ورزقـه ، وهمـا سـاعيان فـي      

وكذلك يدل حذف الفعل في هذه اآلية على وجوب إتصال اإلحسان إلى الوالدين  )٨٥٣("مصالحه

أنـت  " (واستمراره على أي حال ، حتى وإن كان الوالدان غير صالحين وذلك ألن قولك مثالً

بعضه ببعض وأما الذكر فال يفيد إال التوكيد وال  متصالً بالحذف يعنى انك تسعى سعياً) سعياً

يفيد أن السعي متصل بعضه ببعض بل يقال وإن كان سعى مرة واحدة فـإن أردت إتصـال   

  .  )٨٥٤("الحدث واستمراره حذفت وإال ذكرت

فالتقدير ) وقد عالك المشيب أتوانياً(و أن تكون مقرونة باستفهام المقصود به التوبيخ نح -جـ

  .  )٨٥٥()وقد عالك المشيب أتتوانى توانياً(

هـذا بـاب مـا    "أن تدل على دعاء في الخير أو ضده ، وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله  -د

ينْصمن المصادر على إضمارِ ب ُـ : ه وذلك قولك الفعل غير المستعمل إظهار قياًس عيـاً ور ،

ومن ذلـك قولـك   .  حقاًًو س عداًوب...  ؤساً، وب قراًوع دعاً، وج فراًد، و يبةًخَ: ونحو قولك 

له أو عليه، على إضـمار   فدعوتَ كر مذكورنتصب هذا وما أشبهه إذا ذُُوإنما ي...  باًوتََ عساًتَ

                                                 
   ٢٣+�رة ا`+�اء ) ٨٥١(
   ١٥/٣٦ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ١٣/٦٤ ، ا�)	Yان ، ٦/٢٣ ، ا�$�� ا�)�	V ، ٦١٤/ ٢ ، ا�-U"ف : ظ) ٨٥٢(
)٨٥٣ (V	�(ف :، ظ  ٦/٢٣ ، ا�$�� ا�"U-٢/٦١٥ ، ا�   
   ٢٧٤ -٢٧٣ ، ا�B (F ا����	B وا�)��5) ٨٥٤(
   ١٩٢ -١/١٩١ ، ه)_ ا�S�ا&_ ، ١/٥١٣ ، �Zح ا�@ !�	J : ظ) ٨٥٥(



هذا وأشباهه  فكُل.  ةًيبخَ ك اُهللايبوخََ عياًر ]اهللا[عاك ، ور قياًس قاك اهللاُُس: ك قلت الفعل ، كأنّ

٨٥٦("نتصبعلى هذا ي(  .  


 �ومن ذلك قوله تعالى P�����U,� ِh� َTْ��� ً��-�� �َ+��
'�
انتصب على المصدر والتقدير ) بعداًً(فـ )٨٥٧(

)وهو دعاء على القوم الظالمين بابعادهم عن رحمة اهللا ألنهم وضعوا أنفسهم  )٨٥٨()عداًبعدوا ب

، إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهـالك والمـوت    عداًوب عداًًب دعيقال ب" )٨٥٩(موضع الهالك

   )٨٦٠("ونحو ذلك ولذلك اختص بدعاء السوء

*�    �قوله تعـالى   ومن ذلك أيضاً 
 �َ�َـ��' N�-ZَOَـ�ً �4َـ�=7�> Uـ�
'�
نصـب علـى   ) فتعسـاً ( )٨٦١(

ومجيء الدعاء فـي هـذين    )٨٦٣()أتعس الذين كفروا تعساً(بفعل محذوف تقديره  )٨٦٢(المصدر

من فعله ، يـدل علـى اإلطـالق     لوقوعه بدالً اآليتين بصيغة المصدر المحذوف فعله وجوباً

 �N�-ZَOًَ %�قوله تعالى "وشمول الدعاء كل الظالمين والكفار في كل زمان و مكان فـ '��َ�َ� 
=7�>U�َ

 �* اعل معين ، بل هو تعس عـام ،  ، فهو دعاء بالتعس غير مقيد بزمن ، وال بف) ٨محمد (��4َـ�


   �ونحو قوله تعالى P����� Uـ,� ِh� َـTْ��� ً��-�� �َ+��
فهذا دعاء بالهالك غير مقيـد بـزمن وال   ) ٤٤هود ( �'

-��A      �، وكذلك قوله تعالى  )٨٦٤("بفاعل WـN� ِi�
	 	�1َl�� ً�Tـ�  �ِـ<NَO �*ِ4ِ�Mَْـ� ُO
�َZ�Fَـ�O�
) سـحقاً (، فمعنى  )٨٦٥(

  . )٨٦٦("البعد وانتصابه على المصدر أي سحقهم اهللا سحقاً: و دعاء عليهم والسحق لهم وه بعداً"

                                                 
   �Z١/١١٤ح ا�)J2G  :، ظ  ٣١٢ ، ١/٣١١ ، ا�-H"ب) ٨٥٦(
   ٤٤+�رة ه�د ) ٨٥٧(
   ٢/٤٠ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ ، ٢/٢٩٨ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن : ظ) ٨٥٨(
   ١٢/٢٢٣ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ٥/٢٥٠ ، &F)_ ا�$	"ن : ظ) ٨٥٩(
   ٥/٢٢٩ ، ا�$�� ا�)�	V :، ظ  ٣٧٦/ ٢ ، ا�-U"ف) ٨٦٠(
   ٨+�رة &�)� ) ٨٦١(
   ٢/٦٧١ ، إ!�اب &J-U ا����ن : ظ) ٨٦٢(
   ٢٦/٦٣ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ٤/٣٢١ ، ا�-U"ف : ظ) ٨٦٣(
   ٢/١٤٥ ، &�"�� ا����) ٨٦٤(



أن تكون من المصادر المسموعة التي كثر استعمالها في غير الدعاء ودلت القرائن على  -هـ

 عـل المتـروك  نتصب على إضـمار الف هذا باب ما ي"عاملها المحذوف ، وبذلك يقول سيبويه 

من المصادر ف إظهارهي غير الدمن ذلك قولك  عاء :داًحكراًوشُ م  ...َنتصب هذا على فإنما ي

  .  )٨٦٧("كراًوأشكر اهللا شُ مداًاهللا ح دأحم: إضمار الفعل ، كأنك قلت 


 �لعاقبة ما قبله نحو قوله تعالى  إذا وقع المصدر تفصيالً -و� �O �Wـ�ِ@
' ���-
� ً���
� �W�ِ�َO َ0�َ�
 �ْ '.��xَORS�
)٨٦٨( 

ـ   (مصدران منصوبان بفعل محذوف تقديره ) وفداء اًًمنّ(فـ وإمـا تفـدون    اًفإمـا تمنـون منّ

٨٦٩()فداء( .  

أن تكون المصادر مكررة أو محصورة وعاملها خبر عن اسم عين أي أن تخبر عن اسم  -ز

من اللفظ به ، فالمكرر نحو  عل مصدره بدالًعين بفعل ج)نحـو  والمحصور ) سيراً سيراً زيد

)ألن المقصود من مثـل هـذا   "، ووجب حذف الفعل هنا ) سيراً ما زيد أالّ(و ) سيراً إنما زيد

الحصر أو التكرير وصف الشيء بدوام حصول الفعل منه ولزومه له ، ووضع الفعل علـى  

  .  )٨٧٠("التجدد والحدوث

لواقع بعـد جملـة   لغيره ، فاألول هو ا لنفسه ، أو مؤكداً أن يكون المفعول المطلق مؤكداً -ح

نص في معناه ، أي أن المفعول المطلق يتضمن معنى الجملة التي قبله مـن دون لفظهـا ،   

له علـي ألـف درهـم    (وسمي مؤكدا لنفسه ألنه بمنزلة إعادة الجملة فكأنها نفسها نحو قولك 

 ال اعترافاًفقد أقر واعترف ولكنه ق) علي هلَ(لنفسه ألنه حيث قال  وإنما صار توكيداً) اعترافاًً

                                                                                                                                            
   ١١+�رة ا�) � ) ٨٦٥(
)٨٦٦ (V	�(ن :، ظ  ٨/٢٩٤ ، ا�$�� ا��
"ج وإ!�ا�� ، &�"�� ا���Y٥/١٩٩ ، ا� ، "U-إ!\�اب   ، ٤/٥٨٤ ، فا�

   ٢٩/٣٧٤ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ٢/٧٤٥ ، &J-U ا����ن
   ٢/١٧٢ ، Z"M	B ا�2$"ن :، ظ  ٣١٩ -١/٣١٨ ، ا�-H"ب) ٨٦٧(
   ٤+�رة &�)� ) ٨٦٨(
   ٢٦/٦٠ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ١/٥١٦ ، �Zح ا�@ !�	J ، ٢٨/٣٩ ، &�"G	g ا�<	= ، ١/٣٣٦ ، ا�-H"ب : ظ) ٨٦٩(
)٨٧٠ (�Kح ا���Z ، ١/٣١٦   



أما المؤكد لغيره فهوالواقع بعد جملة تحتمل معناه ومعنى غيره فتصـير   )٨٧١(لغرض التوكيد

يجـوز  ) "حقاً(قبل أن تذكر ) أنت أخي(فقولك  )٨٧٢()أنت أخي حقاً(فيه نحو قولك  بذكره نصاً

ة فتجعل الجملة مقصـور ) حقاً(ظن أن ما قلته حق وأن يظن أن ما قلته باطل فتأتي بـ أن ي


Tّـ�ً     �ومن ذلك قوله تعالى  )٨٧٣("على أحد الوجهين الجائزين عند السامعJ 
�'���Oَـ���ْ �* 
 Cـ�w (ُ'�َ�%ـ�

��4ِ+�ـ�ً     ً��َ> 

 Fـ=7ِ��Oْ��َـ��� �َMَـ��Z�Fَ)
'�
 )٨٧٥("أو حق حقـاً  نصبت على المصدرية أي يحق حقاً" فحقاً )٨٧٤(

، وهـو كـونهم    أي حق ذلك حقاً ، هو عبد اهللا حقاً: تأكيد لمضمون الجملة ، كقولك "وفيه 

  .  )٨٧٦("كاملين في الكفر

بعد جملة مشتملة على اسـم بمعنـاه ،    ، واقعاً تشبيهياً أن يكون المفعول المطلق مصدراً -ط

به على إضمار الفعل  المشبه نتصب فيه المصدرهذا باب ما ي"وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله 

تُمرر: ه وذلك قولك المتروك إظهار به فإذا له صتٌ صتَوو به فـإذا لـه    مار ، ومررتُح

صولم تـرد أن   صب هذا ألنَّك مررتَما انتَفإنّ... ى الثًكْلَ راخَراخٌ ص ، به في حال تصويت

 ثـم لم أنه قد كان له صوتٌ ،  ع:  و لكنك لَّما قلتَ. منه  ل وال بدالًصفةً  لألو رجعل اآلختَ

عتُ : له صوتٌ بمنزلة قولك : ك ، فصار قولُ ٌلمالثـاني علـى    ، فحملـتَ  فإذا هو يصـو

  .  )٨٧٧("المعنى

، وقد وضـع   وجوباً) عامل المفعول المطلق(فهذه هي المواضع التي يحذف فيها الفعل 

لحذف عامل المفعول المطلق إذا وجد وجب الحذف وإال فالحذف  شرطاً) هـ ٦٨٨(الرضي 

                                                 
   ٣٢٤ -١/٣٢٣ ، �Zح ا���K ، ١/١١٦ ، �Zح ا�)J2G : ظ) ٨٧١(
   ٥١٨ -١/٥١٧ ، �Zح ا�@ !�	J : ظ) ٨٧٢(
)٨٧٣ (J2G(ح ا��Z ، ١١٧ -١/١١٦   
   ١٥١+�رة ا��I"ء ) ٨٧٤(
)٨٧٥ (RZ"-ا� �	IGH٦/٤٧٩ ، ا�   
   ١/٦١٧ ، ا�-U"ف) ٨٧٦(
   ١/٣١٩ ، �Zح ا���K ، ١/١١٥ ، �Zح ا�)J2G :، ظ  ٣٥٦ -١/٣٥٥ ، ا�-H"ب) ٨٧٧(



هذه المصادر وأمثالها إن لم يأت بعدها ما يبينها ويعين ما تعلقت  الذي أرى أن"جائز إذ يقول 

به من فاعل أو مفعول إما بحرف جر ، أو بإضافة المصدر إليه ، فليست مما يجـب حـذف   

أو ... كتاب اهللا : وأما ما بين فاعله باإلضافة نحو ...   نحو سقاك اهللا سقياً: فعله ، بل يجوز 

...  بؤساً لـك  : أو بين فاعله بحرف جر نحو ... ضرب الرقاب : ضافة نحو بين مفعوله باإل

 فيجب حذف الفعل في جميع هذا قياسـاً ... لك  عقراً: وأما ما بين مفعوله بحرف جر ، نحو 

والمراد بالقياس أن يكون هناك ضابط كلي ، يحذف الفعل حيث حصل ذلك الضابط والضابط 

  .  )٨٧٨("إليه أو بحرف جر اعل والمفعول بعد المصدر مضافاًهنا ما ذكرنا من ذكر الف

، ولهـذا   وقاعدتهم تقول إن لكل منصوب ناصـباً  فالنحاة قد الحظوا المصدر منصوباً

من جملة فعلية ، ويكتسـب داللتهـا    له ، فيكون المصدر المنصوب جزءاً قدروا الفعل ناصباً

 ير مذكور فيكون حكمه كما لو كان مذكوراًيكون االسم أو الفعل غ"على التجدد والحدوث فقد 

�d-  "ومن ذلك قوله تعالى  )٨٧٩("من الداللة على الثبوت أو الحدوث �   �ً'َـ��ُ�� �ـ�]�d �'َـ�9َ �ـ�
فجماعة  )٨٨٠(

عليـه (في صورة البشر ليبشروه بإسحاق  )عليـه السـالم(المالئكة عندما دخلوا على النبي إبراهيم 

سـلمنا  (مفعول مطلق لفعل محذوف تقـديره  ) سالماً(و ) سالماًقالوا (بدأوا بالتحية فـ )السالم

عليـه (فدل على الحدوث ، فرد عليهم النبي إبـراهيم   )٨٨٢()سلموا سالماً(أو  )٨٨١()عليك سالماً

في رفعه وجهان أحدهما على إضمار مبتـدأ أي هـو سـالم    "بالرفع و ) سالم(بقوله  )السـالم

                                                 
)٨٧٨ (�Kح ا���Z ، ٣٠٦ -١/٣٠٥   
   ١٦٤ ، ا�B (F ا����	B وا�)��5) ٨٧٩(
   ٦٩+�رة ه�د ) ٨٨٠(

\\"ج وإ!�ا�\\� ، &�\\"�� ا��\\��ن : ظ) ٨٨١(Yف ، ٣/٦٠ ، ا�"\\U-\\= ، ٢/٣٨٦ ، ا�	ا�< g	�"\\G& ، ١٨/٢٠ ،  _\\(F&

    ٥/٢٧٢ ، ا�$	"ن
   ١٢/٢٤٨ ، ا�IGH	� ا�-"RZ : ظ) ٨٨٢(



أما خبر لمبتدأ محذوف تقـديره  ) سالم(أي أن  )٨٨٣("وأمري سالم واآلخر بمعنى سالم عليكم

، فاقتضى الثبوت ) سالم عليكم(أو هو مبتدأ لخبر محذوف تقديره ) هو سالم أو أمري سالم(

وه بالجملة الفعلية الدالـة  على اإلطالق ، فكأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به ، فقد حي

ى الثبوت ، وبذلك يكون قد رد تحيتهم بأحسن على الحدوث وحياهم بالجملة االسمية الدالة عل


��لقوله تعالى  )٨٨٤(منهاC'.��� �'َ) �
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٨٨٥(   

وقد يحذف الفعل ويعبر بالمصدر فقط للتخلص من داللة الفعل على الحدوث والتجـدد  


�      �ومن ذلك قوله تعالى  )٨٨٦(للزومواالستفادة من داللة االسم على الثبوت وا+Mْ.ـ�� 
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وحذف الفعل للداللة على  )٨٨٨()اها حفظاًوحفظن(مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ) حفظاً(فـ

أن حفظ اهللا للسماء وما ينزل منها من أخبار وغيبيات هو حفظ دائم وثابت من الشياطين التي 
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 مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً) اهللاوعد (فـ )٨٨٩(

                                                 
   ١٢/٢٤٨ ، ا�IGH	� ا�-"RZ :، ظ  ٢/٣٠٤ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن) ٨٨٣(
   ١٦٥ ، ا�B (F ا����	B وا�)��5 ، ٢٦٣  -٢/٢٦٢ ، ��"نا?:  ظ) ٨٨٤(
   ٨٦+�رة ا��I"ء ) ٨٨٥(
   ١/٤٠٦ ، �Zح ا���K : ظ) ٨٨٦(
  ٨-٦+�رة ا�2"�"ت ) ٨٨٧(

\"ج  وإ!�ا�\� ،  &�"�� ا����ن ، ٢/٤٥١ ، ا`bGp اhو+V ، &�"�� ا����ن : ظ) ٨٨٨(Yء &\"    ، ٤/٣٨٢ ، ا�Q\&إ

� @&@(M٢٠٥/ ٢ ، � ا�� ، V	�(٧/٣٣٨ ، ا�$�� ا� ، RZ"-ا� �	IGH٢٣/٣٢٩ ، ا�   
   ٦ -٢+�رة ا��وم ) ٨٨٩(



وحذف الفعل هنا واجب ألن فاعله أضيف إلى مصدر هذا الفعل ،  )٨٩٠("وعد اهللا وعداً"تقديره 


 �مصدر مؤكد لمضمون الجملة التي تقدمت وهو قوله "وألن مصدره � ����ْz
+ 
، وجـاء   )٨٩١("�Qـ

لروم بعـد هـزيمتهم ، وجـاء    ليبعد الشك عن نفوس المسلمين بعدم انتصار ا المصدر مؤكداً

المصدر محذوف الفعل ليدل على أن وعد اهللا ثابت ال يعتريه تحول وال تغير ، فاهللا سبحانه ال 

�  %�قوله تعالى  ومن ذلك وعده للمسلمين بانتصار الروم ومن ذلك أيضاً يخلف وعده مطلقاً
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صـنع  (فــ   )٨٩٢(

وهو مصدر مؤكد لمضـمون  ) ذلك صنعاً اهللاُُ صنع(مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ) اهللا

ابت ال وحذف الفعل هنا ليدل على أن هذا الصنع ث )٨٩٣(الجملة السابقة له والدالة على الصنعة

يتغير ضمن نواميس الكون التي تجري على وفق نظام ثابت ال يعتريه أي اضطراب أو خلل 


    �قوله تعالى  ومن ذلك أيضاً�
��ِـ��'F �"َـ� �= 
Mَ	ـ�' ً6َz�� ��U"� 1ـ� �=�� �=
N�Jَ) �=
�
' �"U�� 6ََz���1�
) صـبغة اهللا (فـ  )٨٩٤(

وقد قيل  )٨٩٥()صبغنا اهللا صبغة(قدير على ت لفعل محذوف وجوباً) مصدر مؤكد(مفعول مطلق 

���@����  �نصبت ألنها بدل من قوله تعالى ) صبغة اهللا(إن  ?َ Rِ�ـ� �-�1ـ0
 )٨٩٧(في اآلية السـابقة لهـا   )٨٩٦(

وقـد قيـل    )٨٩٨("طال بين المبدل منه والبدل بجمل ومثل ذلك ال يجوز"وهذا ال يجوز ألنه قد 

                                                 

"ج وإ!�ا�� ، &�"�� ا����ن) ٨٩٠(Yف :، ظ  ١٧٨ -٤/١٧٧ ، ا�"U-٣/٤٧٣ ، ا� ،     @(M�\ء &\" &\@ �\� ا�Q&إ ، 
٢/١٨٤ ، RZ"-ا� �	IGH٢١/١٢٨ ، ا�   
)٨٩١ (V	�(٧/١٥٨ ، ا�$�� ا�   
)٨٩٢ (J(رة ا���٨٨ +   

\\\"ج وإ!�ا�\\\� ، &�\\\"�� ا��\\\��ن : ظ) ٨٩٣(Yن ، ٤/١٣٠ ، ا�� ، ا�-U\\\"ف ، ٣/٢٠٥  ، ا���\\\"س ، إ!\\\�اب ا��\\\�
٣/٣٩٢ ، @(Mء &" &@ �� ا��Q&٢/١٧٥ ، إ ، V	�(٩٥ -٧/٩٤ ، ا�$�� ا�   
   ١٣٨+�رة ا�$��ة ) ٨٩٤(
   ١/٥٨٤ ، ا�$�� ا�)�	V ، ٤/٧٩ ، &�"G	g ا�<	= ، ١/٢٢٢ ، ا�-U"ف : ظ) ٨٩٥(
   ١٣٥رة ا�$��ة +�) ٨٩٦(
   ١/٤٠٧ ، &F)_ ا�$	"ن ، ١/٦٦ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ : ظ) ٨٩٧(
)٨٩٨ (V	�(١/٥٨٤ ، ا�$�� ا�   



ألنه إذا قدرنا فعل اإلغراء المحذوف  يضاًوهذا ال يجوز أ  )٨٩٩(إنها نصبت على اإلغراء أيضاً

سيتعارض ذلك مـع  ) الزموا صبغة اهللا(بـ ) وال مكرراً ألن المغرى به ليس معطوفاً( جوازاً

، والقول باألقوال  )٩٠٠(وال دليل في الكالم عليه �%�J��َ	 �/َ	 �Y��Tِ	%)��ما ختمت به اآلية وهو 

م عن التئامه واتساقه ، وانتصابها على أنها مصدر فك النظم وإخراج الكال"السابقة سيؤدي إلى 

 )٩٠٢(والمراد بصبغة اهللا هو دين اهللا )٩٠١("مؤكد هو الذي ذكره سيبويه ، والقول ما قالت حذام

وحذف الفعل هنا لداللة على أن دين اهللا ثابت دائم ال تغير فيه ، وسبب إطالق لفظ الصـبغة  

في الشيء أي يدخله فيه ويلزمه إيـاه   ن يصبغ فالناًيقال فال"على الدين للداللة على المالزمة 

  .)٩٠٣("للثوب كما يجعل الصبغ الزماً

وكذلك فقد يحذف الفعل للتخلص من داللته على الزمن ، فداللة الزمان التي تلحق األفعال 

يحد من الداللة ويضيقها بحدود  وتقيدها بالزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل تمثل قيداً

ذي اقترن به الفعل ، في حين أن المصدر يدل على ذات الحدث من دون قيد الزمان الزمن ال

َ�%�=� �ولذلك يستعمل في بعض المواضع لوحده بدون فعله الناصب له ، ومن ذلك قوله تعالى 

�َ �6
�7��
��ْ ��O 
� ُ�ِ&�����ْ
' gc
�
� �*ِ4ِ� ُ�ُ� ��O 
=7�>U�
' 
� ُT�O�
����ْ �"Zَ��
7 �*َ�Rq+���َ Umِ@ �
4+�O 
wMَ'��ِ'�
\�7 َm W*ُ� �*ِ4ِ� 
wW�
7ِ�ْz��  
P�M �-ْ�
�

Rq+�ZْTَ(  ُ�VZُ�
' 'ُ>�dُ)  ُ��Tُ� �
�
��7َ) Rq7����(َ �"U�� �6W��N�� 
�ِ\(َ �=َ�
' ُ����َ �=�� � �َ
d 
=7�>U� ��O �"U�� َ6W��Q�
مفعول ) سنَّة اهللا(فـ  )٩٠٤

والذي دل على زمنه  )٩٠٥()سنَّةَ ن اُهللاس(تقديره  لفعل محذوف ماضِِِِ) مصدر مؤكد( مطلق

                                                 
   ١/٤٠٧ ، &F)_ ا�$	"ن ، ١/٦٦ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ ، ٢/٩٨ ، ا�Mh _&"F-"م ا����ن : ظ) ٨٩٩(
   ١/٥٨٤ ، ا�$�� ا�)�	V : ظ) ٩٠٠(
    ١/٥٨٥ ، ا�$�� ا�)�	V ، ٤/٧٩ 	= ،&�"G	g ا�<: ، ظ  ١/٢٢٢ ، ا�-U"ف) ٩٠١(
   ١/٦٦ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ : ظ) ٩٠٢(
   ٤/٧٩ &�"G	g ا�<	= ،) ٩٠٣(
   ٦٢ -٦٠+�رة اYMhاب ) ٩٠٤(

"ج وإ!�ا�� ، إ!�اب ا����ن : ظ) ٩٠٥(Yف ، ٢٣٧ -٤/٢٣٦ ، ا�"U-٣/٥٧١ ، ا� ،  @(M�\ء &" &@ �� ا�Q&إ ، 
٢/١٩٤  
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=7�>U� ��O�  وقد دل حذف هذا الفعل وإقامة المصدر مقامه بعد إضافته إلى

ودة وثابتة في كل فاعله ، على أن السنَّة التي سنَّها اهللا سبحانه وتعالى في المنافقين ، موج

فقد سنَّت  )عليهم السالم(زمان ، وال تختص بزمان دون غيره ، فكما سنَّت لألنبياء الماضين 

قوله تعالى  في حياته وكذلك بعد مماته ومن ذلك أيضاًًً )صلى اهللا عليه واله وسلم(لرسولنا الكريم 
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منصوب على المصدر على أنه مفعول مطلق لفعل محـذوف  ) كتاب اهللا(، فـ  )٩٠٦(

مـه ،  إذ حذف الفعل وأضيف المصدر إلى فاعله وأقيم مقا )٩٠٧()عليكم كتب اهللا كتاباً(تقديره 


َ�+��ُ*� �لداللة ما تقدم عليه وهو قوله تعالى F �I
����J�   أي ما هو مذكور من أصناف النسـاء

ومجيء الكالم على هذه الصورة ، يدل علـى أن األمـر    )٩٠٨(كتب اهللا تحريمها عليكم كتاباً

بشكل ثابت في كل زمان ومكان فال يقتصر التحريم  بالتحريم مكتوب عليكم ومفروض فرضاً

الزموا كتـاب  (منصوب على اإلغراء بتقدير ) كتاب اهللا(ى عصر دون آخر ، وقد قيل إن عل

                                                 
   ٢٤ -٢٣+�رة ا��I"ء ) ٩٠٦(
 ، ا�)	\\\Yان ، ١/١٧٤ ، إ&\\Qء &\\\" &\\\@ �\\� ا�\\\�M)@   ، ١/٥٢٩ ، ا�-U\\\"ف ، ١/١٢٢ ، F\\"ز ا��\\\��ن & : ظ) ٩٠٧(
٤/٢٢٩   
   ٣/٥٠ ، &F)_ ا�$	"ن ، ٣/٢٢٢ ، ا�$�� ا�)�	V : ظ) ٩٠٨(



المتأخرة وهذا ما أجازه الكوفيون ولكـن  ) عليكم(أو أنه منصوب على اإلغراء بـ   )٩٠٩()اهللا

ومهما يكن مـن األمـر ،    )٩١٠(عليه) عليكم(البصريين والفراء ال يجوزون أن يتقدم معمول 

اإلغراء ال يتناسب مع سياق اآلية فالمقام ليس مقام إغـراء المخاطـب    فالقول بالنصب على

  .بالقيام بأمر محمود وإنما المقام هو مقام إلزام وفرض ووجوب 

عليه ويؤتى بفعل آخر يالقـي   دليالًً) المفعول المطلق(وقد يحذف الفعل ويبقى مصدره 

4َ
�  �ن ، ومن ذلك قوله تعالى الفعل المحذوف في االشتقاق ، للجمع بين معنى كل من الفعلي�W�َTَZOَ
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ولـم  ) أنبتهـا (ففي هذه اآلية قد ذكر الفعل  )٩١١(

) أنبتها(، فمن المعلوم أن مصدر الفعل ) نبت(يذكر مصدره ، وإنما ذكر مصدر فعل آخر هو 

) نباتاً(وبقى مصدره ) نبت(ففي اآلية حذف الفعل ) نباتاً(هو ) نبت(ومصدر الفعل ) اًإنبات(هو 

وجاء الكالم على هذه الصورة ليدل علـى أن   )٩١٣()أنبتها فنبتت نباتاً(فالتقدير  )٩١٢(عليه دليالً

ةً  وأجواءاً صالحةً  لتكـون امـرأ   ظروفاً )السـالم اعليه(اهللا سبحانه وتعالى قد هيأ للسيدة مريم 

فتقبلت ذلك بإرادتها وقناعتها بدون إجبار وهـذا  ) أنبتها(صالحةً وهذا المعنى دل عليه الفعل 

ألنه لو قال ) إنباتاً(الذي يدل عليه مصدره ، إذ لم يقل ) نبتت(المعنى دل عليه الفعل المحذوف 

ؤمنةً  ، ولكـن  لم يجعل لها أي فضل فكأن اهللا سبحانه هو الذي جعلها بالجبر امرأةً م) إنباتاً(

  .  )٩١٤(ليدل على أنها قبلت هذا اإلنبات واستجابت له بإرادتها) نبت نباتاً(أي ) نباتاً(قال 

                                                 
  ١/٢٨١ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن : ظ) ٩٠٩(
 ، ا�\\�M)@إ&\\Qء &\\" &\\@ �\\�   ، ٢٠٥ -٤-٢ ، Z\\�ح & �\\B ا?!\\�اب  ، ١٠١ -١٠٠ ، أ+\\�ار ا����	\\B : ظ) ٩١٠(
١/١٧٥ ، V	�(٣/٢٢٣ ، ا�$�� ا�   
   ٣٧+�رة �ل !)�ان ) ٩١١(
   ١١٢ -١/١١١ ، �Zح ا�)J2G : ظ) ٩١٢(
   ٢/٤٦٠ ، ا�$�� ا�)�	V ، ١/١٣٢ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ ، ٢٦/ ٨ &�"G	g ا�<	= ،:  ظ) ٩١٣(
   ٢/١٤٢ ، &�"�� ا���� : ظ) ٩١٤(
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ـ تَ بتلْـتُ تـل تَ األصل في المصدر فـي تب "، فـ  )٩١٥( تيالًب تَلْـتُ ، وب 

) لبتّّ(لم يذكر مصدره ، وإنما ذكر مصدر الفعل المحذوف ) تبتل(فالفعل المذكور  )٩١٦("تبتيالًً

إلى أن سبب ذلك يعود إلى مراعاة الفاصـلة إذ  ) هـ٥٣٨(، وذهب الزمخشري ) تبتيالًً(وهو 

ن معنى تبتل بتل نفسه ، فجيء به على ؟ قلت ألمكان تبتالً) تبتيالً(كيف قيل : فإن قلت "قال 

وهذا التعليل يراعي الناحية الشكلية ، ولكن البـد مـن أن    )٩١٧("معناه مراعاة لحق الفواصل

) لبتّ(يدل على التدرج ، والفعل ) لتفع) (تبتل(يكون هناك سبب آخر يحتمه المعنى ، فالفعل 

)من الفعلين جيء بالفعل الذي يـدل  يدل على الكثرة والمبالغة ، وليجمع بين معنى كل ) لفع

على التدرج وحذف مصدره الدال على التدرج ، وحذف الفعل الدال على الكثرة وبقى مصدره 

عليه ، وألن معنى التبتل هو االنقطاع إلى اهللا في العبادة والعبادة تأتي  الدال على الكثرة دليالً

ثم ذكر المصدر الذي يـدل   لتدرج أوالًبالتدرج وتنتهي بالكثرة فقد ذكر الفعل الذي يدل على ا

، فالعبادة ليسـت بـاألمر    )٩١٨(على الكثرة بعد ذلك ، فكأن المعنى ابدأ بالتدرج و انته بالكثرة

الهين فالبد من أن يعود اإلنسان نفسه على تحمل مشاقها بالتدرج حتى يشعر بحالوة العبـادة  

سه منذ البداية بكثرة العبادة ، قـد يمـل   في نفسه فيكثر منها في حين لو أثقل اإلنسان على نف

ولو ذكر الفعل الدال على التدرج هو ومصدره أو لو ، ويتعب وتنفر نفسه من العبادة فيتركها 

  . ذكر الفعل الدال على الكثرة هو ومصدره ، لما دل هذه الداللة 

                                                 
)٩١٥ ( J&Y(رة ا��٨ -١+   

"ج وإ!�ا�� ، &�"�� ا����ن) ٩١٦(Y٥/٢٤١ ، ا�   
   ٣٥٥/ ٨ ، ا�$�� ا�)�	V :، ظ  ٦٤٠/ ٤ ، ا�-U"ف) ٩١٧(
   ١٤١ -٢/١٤٠ ، &�"�� ا���� : ظ) ٩١٨(



  حذف الفعل العامل في الحال  -٢

ة ، ضـلَ ، الفَ الوصـفُ "فهي  )٩١٩("المفعوللهيئة الفاعل أو  بياناًً"الحال هي التي تكون 

 جاء زيـد (وهذه الهيئة هي هيئة صاحب الحال نحو قولك  )٩٢٠("المنتصب ، للداللة على هيئة
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وقد تأتي الحال لقصد التوكيد وهي في ذلك على  )٩٢١(

  .  )٩٢٢(ثالثة أضرب

^c��َِ    �لها ، أي تكون بمعنـى عاملهـا كقولـه تعـالى     أن يؤكد بها عام : األول � 
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   ) .من في األرض(حال مؤكدة لصاحب الحال وهو ) جميعاً(فـ  )٩٢٤

ها من اسمين ال عمل قدُتجيء على إثر جملة ع"أن يؤكد بها مضمون جملة قبلها أي  : الثالث

ّوهـو زيـد    اه ونفي الشك عنه ، وذلك قولك زيد أبوك عطوفاًلهما لتوكيد خبرها وتقرير مؤد

أال تراك كيف حققت بالعطوف األبوة وبالمعروف والبين أن الرجل .  ناًوهو الحق بي معروفاً


	�� �ً@	�� �- ̀K���ْ	T�"=' �ومن ذلك قوله تعالى  )٩٢٥("يد وأن األمر حقز�*�- ��+���
)٩٢٦( .   

أو جملة فعلية أو اسمية ، وقد اشترط النحاة في جملة الحال أن  مفرداً والحال قد تكون اسماً
 تكون جملة خبرية ، وليست جملة إنشائية ، وأن تكون غير مصدرة بدليل استقبال كالسين و

                                                 
)٩١٩ (J2G(ح ا��Z ، ظ  ٢/٥٦ ،: �Kح ا���Z ، ٢/٧   
)٩٢٠ (J	�! @ح ا��Z ، �9 ا���ى :، ظ  ١/٥٦٨A ح�Z ، ٢٢٩   
   ٢١+�رة ا��02 ) ٩٢١(
   ٢/٢٦٦ ، &�"�� ا���� ، ١١ -٢/١٠ ، ��Zح ا��K ، ٦٥ -٢/٦٤ ، �Zح ا�)J2G : ظ) ٩٢٢(
   ٨٥+�رة ه�د ) ٩٢٣(
)٩٢٤ ( C��D رة�٩٩+   
)٩٢٥ (B	ا���� E ! �� J2G(٥٦ ، ا�   
   ٩١+�رة ا�$��ة ) ٩٢٦(



كليهما يربطها بصاحب ل أوسوف ولن ونحوها ، وأن تكون فيها رابط كالضمير أو واو الحا
واألصل في الحال أنها يمكن حذفها ألنها فضلة ، والفضلة يمكن أن يتألف الكالم  )٩٢٧(الحال

بدونها ألنها تجيء بعد تحقق اإلسناد أي تجيء بعد تمام الكالم ، ولكن قد يعرض للفضلة ما 
ئدة منوطة بذكرها فال يجوز حينئذ حذفها ، وهذا هو الحكم العام للفضالت عند يجعل الفا

ومن العوارض الموجبة لذكر الحال ، أن يكون الغرض منها التوكيد وهذا ما بينه  )٩٢٨(النحاة
وحذف الحال ال يحسن وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر "بقوله ) هـ٣٩٢(ابن جني 

ومن  )٩٢٩("التوكيد غير الئق به الحذف ألنه ضد الغرض ونقيضه بها ، وما طريقه طريق
 �عنه كقوله تعالى  نهياً، أو م نفياًفيها م أن يكون العامُل"العوارض األخرى الموجبة لذكرها 
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العارض لها ما يقُلحها بالع٩٣٠("دم(  .  
ويندر حذفها في غير موضـع   )٩٣١(أغنى عن مقوله إذا كانت قوالً والحال تحذف كثيراً


��fَـ6ُ  �القول الذي يكون في محل نصب على الحال كقوله تعالى أي يحذف فعل . القول q
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إذ حذف فعـل   )٩٣٣()يقولون سالم عليكم(فالتقدير  )٩٣٢

  .   )٩٣٤(عليه القول ألن في الكالم دليالً

ون سالم عليكم يغنى عن ذكر الفعل فحال المالئكة وهم يدخلون الجنة من كل باب ويقول

الذي هو في موضع الحال ، وحذف الفعل هنا ليدل على سرعة اسـتقبال المالئكـة   ) يقولون(

للمؤمنين بالسالم ، وعلى أن السالم الذي يعيشه الداخلون إلى الجنة هو سالم ثابت ودائـم ال  

                                                 
 &�"�� ا���\�  ، ٢٧٨ -٢/٢٧٧ ، Z"M	B ا�2$"ن ، ١/٥٩٤، �Zح ا�@ !�	J ، ٢/٤٠ ، �Zح ا���K : ظ) ٩٢٧(
، ٢/٢٥٥  
   ١/١٤ ، &�"�� ا���� : ظ) ٩٢٨(
   ٢/٣٧٨ ، "01ا�23) ٩٢٩(
)٩٣٠ (L�Qو!�ة ا� L�"ح !)�ة ا���Z ، ��"& @� @Dل ا��"(
 ، ٣٤٩ -٣٤٨   
   ٣/١١٩ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن ، ٢/٧٠٥ ، &<�5 ا� $	= : ظ) ٩٣١(
   ٢٤ -٢٣+�رة ا��!� ) ٩٣٢(
 ، ٢/٦٤ ، إ&\Qء &\" &\@ �\� ا�\�M)@      ، ٢/٣٧٣ ، ا���\"س  ، إ!�اب ا��\��ن  ، ١/٣٣٠ ، &F"ز ا����ن : ظ) ٩٣٣(

RZ"-ا� �	IGH١٣/٣٩٧ ، ا�    

"ج وإ!�ا��، &�"�� ا����ن : ظ) ٩٣٤(Y= ، ١٤٧/ ٣ ، ا�	ا�< g	�"G& ، ١٩/٣٧   



منهم بالسالمة والكرامة وانتفاء  بشارة"يعتريه تغير أو تبدل فتحية المالئكة للمؤمنين إنما هي 

كل أمر تشوبه مضرة أي سلمكم اهللا من األهوال والمكارة بصبركم على شدائد الدنيا ومحنها 

  .  )٩٣٥("في طاعة اهللا تعالى

� )W�َTَـ        �قوله تعـالى   ومن ذلك أيضاً 
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وحذف فعل القول الـذي   )٩٣٧("يقوالن ربنا ، وهذا الفعل في محل النصب على الحال"فالتقدير 

في محل موضع الحال هنا لتركيز االنتباه على جملة مقول القول وهي جملة الدعاء، فدل ذلك 

ِِية ومن ذلـك  بل السامع أو القارئ لهذه اآلعلى أهمية هذا الدعاء وضرورة االلتفات إليه من ق
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 CـI� "   جملـة محكيـة

   )٩٣٩("يقولون وهذا الفعل في موضع نصب على الحال: بقول محذوف تقديره 

ويقصد بشبه الفعل ، كل ما يعمل  )٩٤٠(أما عامل الحال فيكون أما فعل أو شبهه أو معناه

 عمل فعله كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحوه أما معنى الفعل فيراد بـه مـا  

يستنبط منه معنى الفعل كالظرف والجار والمجرور وحرف التنبيه واسم اإلشـارة وحـرف   

وما نعنى به هنا الفعل العامل في الحال وللنحاة فيه من حيث الحـذف واإلظهـار    )٩٤١(النداء

   )٩٤٢(: مذهبان هما

                                                 
   ٦/٤٤٥ ، &F)_ ا�$	"ن) ٩٣٥(
   ١٢٧+�رة ا�$��ة ) ٩٣٦(
   ١/٦٣ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ ، ١/٥٥٩ &�"G	g ا�<	= ،: ، ظ  ١/٢١٤ ، ا�-U"ف) ٩٣٧(
   ١٩١+�رة �ل !)�ان ) ٩٣٨(
   ٣/١٤٦ ، �	�V$�� ا�)ا) ٩٣٩(
   ٥٤ ، ا�)E ! �� J2G ا����	B : ظ) ٩٤٠(
   ١٤/ ٢ ، �Zح ا���K : ظ) ٩٤١(
   ٦٠٠ -١/٥٩٩ ، �Zح ا�@ !�	J ، ٥٢ -٢/٤٧ ، �Zح ا���K ، ٦٩ -٦٨/ ٢ ، �Zح ا�)J2G : ظ) ٩٤٢(



  : وجوب حذفه وله مواضع منها  : األول

  . إذا كان قائماً: والتقدير ) قائماً ي زيداًربِض(في الحال السادة مسد الخبر نحو قولك  -أ      

: والتقـدير ) عطوفـاً  أخوك زيد(في الحال المؤكدة مضمون جملة قبلها نحو قولك  -ب 

T='   �ومنه قوله تعالى . أو ما أشبهه  أعرفه أو أحقه عطوفاً K` -	"ـ� �� �ْ��ـ� /�    �ً@ـ	 ��D�T�D �Jـ� � �ـ� ���+ـ�
)٩٤٣( 

وعاملها محـذوف   )٩٤٤("ن الحق ال ينفك عن هذا التصديقحال مؤكدة ، أل �مصدقاً�"فـ 

 . ألن ما قبله قائم مقامه  ذف وجوباًوقد ح) أحقه أو أعرفه أو ما أشبهه(تقديره 

، ومـن ذلـك    فشيئاً في الحال التي تدل على زيادة أو نقصان بتدرج ، أي شيئاً -جـ 

نصب على الحال وقـد حـذف    زائداًو فصاعداً) وبدرهم فزائداً أخذته بدرهم فصاعداًً"(قولهم 

لكثرة االستعمال والتقدير أخذته بدرهم فذهب الثمن صاعدا  صاحب الحال والعامل فيه تخفيفاً

 العامل في الحال وكذلك أخذته بـدرهم فزائـداً  ) ذهب(فالثمن صاحب الحال والفعل الذي هو 

مختلفة فأخبر بأدنى األثمان ثم  بأثمان كأنه ابتاع متاعاً تقديره أخذته بدرهم فذهب الثمن زائداً

جعل بعضها يتلو بعضا في الزيادة والصعود وصار بعضها بدرهم وقيراط وبعضها بـدرهم  

تصـدقت بـدينار   (ومثال النقصان بتدرج قولـك   )٩٤٥("ودانق وحسن حذف الفعل ألمن اللبس

  ) . أو فسافالً فنازالً

فالحالي نحـو  ) مقالي(أو لفظي ) مقامي(جواز حذفه ، إذا دل عليه دليل حالي  : الثاني

، وقد جاز الحذف هنا ألن قرينة  مهدياً أي تسافر راشداً مهدياً قولك للمسافر حال سفره راشداً

 لمن سألك كيفَ) راكباً(الحال دلت على الفعل وأغنت عن النطق به والدليل اللفظي نحو قولك 

ونحو قوله . الوارد في السؤال عليه لداللة الفعل ) جئتُ(فحذف الفعل ) راكباً جئتُ(؟ أي جئتَ

                                                 
)٩٤٣ ( �e"� رة�٣١+   
   ٧/٢٩٨ ، ا�$�� ا�)�	V :، ظ  ٣/٦٢١ ، ا�-U"ف) ٩٤٤(
)٩٤٥ (J2G(ح ا��Z ، ٦٩ -٢/٦٨   
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ففي هذه اآليـة   )٩٤٦(

حالية العامل فيهـا  جملة )"وأنتم داخرون(فجملة  )٩٤٧()نعم تبعثون وأنتم داخرون(ذف تقديره ح

 )٩٤٨("محذوف تقديره نعم تبعثون وزادهم في الجواب أن بعثهم وهم ملتبسون بالصغار و الذل

� �َ+�:�*	�eُـ�)�  �لداللة قوله تعالى ) تبعثون(وحذف الفعل  عليه ، فاهللا سبحانه وتعالى في اآلية  �(C�fَـ�

لى منكري البعث ، وعلـى سـؤالهم   بأن يرد ع )صلى اهللا عليه واله وسـلم(الكريمة أمر نبيه محمد 

نخرة ، فجاء  وعظاماً التعجبي االستنكاري عن كيفية بعثهم هم أو اباءهم بعد أن يصبحوا تراباً


    �الجواب �'�� 
dـ�� �*ُZْـMَ)
' �* 
للداللة على أن البعـث  ) تبعثون(بحذف عامل الحال وهو الفعل  �Mَ-ـ

حال منكري البعث وهم يبعثون صاغرين  أمر مفروغ منه وحاصل ال محالة ، وإنما ذكر فقط

على تحقق البعث ، ومن خالل بيان حالهم عند وقوعه ومـن   أذالء زيادة في تقريعهم وتأكيداً
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) قادرين(فـ )٩٤٩(

 )٩٥٠("صب على الحال من فاعل في فعل مضمر تقديره بل نجمعها قادرين وهو قول سيبويهن"

"�  �بدليل  
َ��ـ,�F 
� 
، فمنكر البعث عندما يشاهد اإلنسان بعد أن يموت كيف يتحلل وتتفتـت   ��Mَ �=U\��ـ

تبعد إلى عناصرها األولية يس في التربة ومتحللةً بل متفرقةًعظامه وكأنها لم تكن موجودة من قَ

كون جسد اإلنسان ، فيرد اهللا سبحانه وتعالى على ذلك أن ترجع هذه الذرات المتفرقة متحدة لتُ

كعظام األصابع التـي تعـرف    بقوله بأنه قادر على جمع العظام حتى أدقها وأصغرها حجماً

من غير نقصـان   بالسالميات فهو قادر على تسويتها وضم بعضها إلى بعض كما كانت أوالً

                                                 
   ١٨ -١٦�رة ا�2"�"ت +) ٩٤٦(
   ٢/٥٨٣ ، ا�kHوJD ا����ي ، ٢٣/٣٣٣ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ٨/٦٨٧ ، &F)_ ا�$	"ن ، ٤/٤١ ، ا�-U"ف : ظ) ٩٤٧(
)٩٤٨ (V	�(٧/٣٤١ ، ا�$�� ا�   
)٩٤٩ ( B&"	رة ا���٤ -٣+   

\\"ج وإ!�ا�\\� ، &�\\"�� ا��\\��ن ، ٢/٧٧٧ ، إ!\\�اب &J-\\U ا��\\��ن  : ظ) ٩٥٠(Yن ، ٥/٢٥١ ، ا�� ، إ!\\�اب ا��\\�

   ٢/٢٧٤ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ ، ٥/٧٥ ،ا���"س



في الرد علـى  ) نجمعها(ذف عامل الحال وهو الفعل ، وح )٩٥١(وت فكيف بكبار العظاموال تفا

منكري البعث للداللة على أن قدرة اهللا ثابتة ال يعتريها أي تبدل وال تغير في كل زمان ومكان 

ولتركيز االنتباه على قدرة اهللا المطلقة ، وإلفهام منكري البعث ، بأن المسألة ليسـت مسـألة   

ت الموتى وإحياءها من جديد، وإنما هي مسألة قدرة فما دام اهللا قادر ويملك القـدرة  جمع لشتا

  .في نظركم  المطلقة فال يصعب عليه شيء ، وإن كان مستحيالً
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  )رجاالً(فـ )٩٥٢(
  

دل عليه السياق في اآلية السـابقة   )٩٥٣()فصلوا رجاالً(حال عامله فعل محذوف تقديره 

المصلين وهم يؤدون الصـالة بشـكل   ذف الفعل هنا ليدل على السرعة فيتناسب مع حال وح

مختصر وعلى وجه السرعة ، فأداء الصالة في حالة الخوف من عدو أو غيره تختلف عـن  

، فقد جـوز اهللا سـبحانه وتعـالى     أداء الصالة في الظروف العادية حين يكون اإلنسان آمناً

إذا أمنوا على  ولكن )٩٥٤(للمسلمين وهم خائفون أن يصلوا على أية حالة كانت مشاة أو راكبين

  . أنفسهم فعليهم أن يشكروا اهللا ويذكروه بالعبادة لما علمهم من الشرائع وسهل عليهم 

  

  حذف الفعل في سياق العطف  -٣

أما في االصـطالح   )٩٥٥("الرجوع إلى الشيء بعد االنصراف عنه"العطف في اللغة هو 

  :النحوي فهو أحد التوابع وهو على ضربين 

                                                 
   ٢٩/٤٧٠ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ٦٦١ -٤/٦٦٠ ، ا�-U"ف : ظ) ٩٥١(
   ٢٣٩ -٢٣٨+�رة ا�$��ة ) ٩٥٢(
   ٢/٢٥٢ ، ا�$�� ا�)�	V ، ١/١٠٠ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ ، ١/١٥٦ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن : ظ) ٩٥٣(
   ٣١٧ -١/٣١٦ا�-U"ف  : ظ) ٩٥٤(
   ٢٩١ ، �9A ا���ى�Zح ) ٩٥٥(



للصفة في إيضاح متبوعـه وعـدم    هشْبِالتابع الجامد ، الم" عطف البيان وهو : األول

  .   )٩٥٦("استقالله

مل اسم على اسم أو فعل على فعل أو جملة على جملـة  ح"عطف النسق وهو  : الثاني

أي هو  )٩٥٧("ط حرف من الحروف التي وضعتها العرب لذلكبشرط توس"تَالتابع المط بينه وس

وبين متبوعه أحوحروف العطف كثيرة ، وقد اختص قسم منها كالواو  )٩٥٨("حروف العطف د

ويجوز الحذف في سـياق العطـف    )٩٥٩(والفاء بجواز حذف المعطوف بها أو المعطوف عليه

   )٩٦٠(بشرط وجود القرائن الدالة على المحذوف ، ومن ذلك قول الشاعر

  ومــاًي زنربــ اتُيــا الغَانا مــإذَ
  

  

  وزـــنجج الحاجِـــوب ا ولعاونَـــي  
  

رققنها بأخذ الشعر من أطرافها حتى تصير مقوسة ، وهـذا  ) زججن الحواجب(فمعنى 

فمنع عطف العيون ) زججت الفتاة عينها(المعنى ال يتناسب مع العيون ، إذ ال يصح أن يقال 

 على الحواجب ، ألن العيون ال تشارك الحواجب في التزجيج ، ولذلك يقـدر النحـاة فعـالً   

وبذلك يكون المعنى هو الذي دل على الفعل المحذوف  )٩٦١()كحلن(للعيون وهو  ناسباًم محذوفاً

  :وبما إن عطف النسق يتكون من 

  المعطوف+ حرف العطف + المعطوف عليه 

                                                 
)٩٥٦ (J	�! @ح ا��Z ، ا�2$"ن :، ظ  ٢/٢٠١ B	Z"M ، ٣/١٢٥   
)٩٥٧ (�
"
Yا� J(
   ٣٠٦ ، ا�)��ب :، ظ  ١/٢٢٣ ، �Zح 
   ٢/٣٣١ ، �Zح ا���K :، ظ  ٢٩٥ ، �Zح �9A ا���ى) ٩٥٨(
   ٢/٢٢١ ، �Zح ا�@ !�	J : ظ) ٩٥٩(
   ١٥٦ ، ��Z ا��ا!� ا��)	�ي: ظ ) ٩٦٠(
   ٢/٢٢٢ ، �Zح ا�@ !�	J ، ٢/٤٩٩ ، �2"ف، ا? ٢٦٥ -٢٦٤ ، �Zح lZور ا�lه= : ظ) ٩٦١(



فالحذف ال بد من أن يقع في أحد هذه األجزاء ، والذي يعنينا منهـا هـو المعطـوف    

وبذلك يمكن إيضاح حذف الفعـل فـي    والمعطوف عليه عندما يحذف أحدهما ويقدر بفعل ،

  :سياق العطف على ما يأتي 
  

  : حذف المعطوف عليه -أ

Y   �ومن ذلك قوله تعـالى   )٩٦٢(وهو كثير في الكالم والسيما في القرآن  
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والذي دل عليه الفعل  )٩٦٤()فضرب فانفجرت(إذ حذف المعطوف عليه وهو فعل تقديره 

المعنى ، فاالنفجار إنما يحصـل عـن    وكذلك فقد دل عليه أيضاً )٩٦٥(في أول اآلية �اضرب�

نفجار ، وحذف السبب الذي هـو  الضرب ال عن األمر بإيجاده ، فقد ذكر المسبب الذي هو اال

للحجر بعصاه فمـا   )عليه السالم(وإذا كان االنفجار سيحصل بدون ضرب موسى  )٩٦٦(الضرب

كأنه ال معنى له ، ولو أن العيون  الداعي ألن يأمره اهللا بذلك ، إذن لصار األمر بالضرب عبثاً

يمتثـل ألمـر اهللا    لـم  )عليه السـالم(ذلك على أن النبي موسى  انفجرت من غير ضرب ، لدّل

�gَ  �سبحانه  بـل   )٩٦٧(، وهذا األمر ال يجوز بحال على األنبياء فيكون بذلك عاصياً ��iْـ��hِ �ِ*�"ـ�

عليـه (على أن النبـي موسـى   ) المعطوف عليه(على العكس من ذلك فقد دل حذف الفعل هنا 

                                                 
   ٥٦٨ -٣/٥٦٢ ، درا+"ت h+ �ب ا����ن : ظ) ٩٦٢(
   ٦٠+�رة ا�$��ة ) ٩٦٣(
 ،&<�\\� ا� $	\\= ، ١/٣٩٠ ، ا�$�\\� ا�)�\\	V ، ١/٣٩ ، إ&\\Qء &\\" &\\@ �\\� ا�\\�M)@ ، ١/١٧٣ ، ا�-U\\"ف : ظ) ٩٦٤(
   ٨١/ ٣ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن ، ٢/٦٩٦
�Z�ب ، U"�� ا����ن و&H&�G H3 : ظ) ٩٦٥( �SZ @� �(�& ، ا�)�"�� ، ٢٦٧ E ! ، ي��Fا� bD١٧٢ ، درو   
   ٢/٩٦ ، ا��9از ، ١/٢٩٧ ، 6D"ح �� ! �م ا�$BPQ، ا? ٢/٣٢٣ ، ا�)Jd ا�I"�1 : ظ) ٩٦٦(
   ٣٩/ ١ ، ا�$�� ا�)�	V ، ٣/٨٩ &�"G	g ا�<	= ،:  ظ) ٩٦٧(



جـر بالعصـا   عن اتباع أوامر اهللا سبحانه إذ استجاب ألمر ربه بضرب الح لم يتوان )السـالم

ذف هنا إذ قال إن الفعل ح) هـ٥٣٨(بسرعة وبدون شك أو تردد ، وهذا ما بينه الزمخشري 

"الموحى إليه لم يتوقف عن اتباع األمر وأنه من انتفاء الشك عنـه بحيـث ال    للداللة على أن

أثره وهو االنفجار "وكذلك فقد دل حذف الفعل على سرعة تحقق  )٩٦٨("حاجة إلى اإلفصاح به

  . )٩٦٩("م يتأخر عن األمرل

أي أن االنفجار حصل بسرعة بمجرد الضرب ، ونظير ذلك قوله تعالى فـي سـورة   
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و  )٩٧٢()فضرب فانبجسـت (فالتقدير في اآليتين  )٩٧١

للداللة علـى حتميـة وقوعـه    ) ضرب(إذ حذف المعطوف عليه الفعل  )٩٧٣()فضرب فانفلق(

  . لألمر اإللهي  استجابةً
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فكانوا كذلك (ففي اآلية حذف تقديره  )٩٧٤

ولهذا الحذف أن الجملة الدالة على وقوع األمر اإللهي الجبري تحذف ، "وبذلك نجد ) فجعلناها

ومـن   )٩٧٥("مقصد بالغي في الداللة على استجابة المخلوقات ال محالة ومطاوعتها لهذا األمر
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   ١١٨ ، ا�H$	"ن �� ا�$	"ن :، ظ  ١٥٩/ ٢ ، ا�-U"ف) ٩٦٨(
   ٣/١١٢ !�وس ا��hاح ،)  ٩٦٩(
  ١٦٠+�رة ا`!�اف )  ٩٧٠(
   ٦٣+�رة ا���Uاء )  ٩٧١(
   ٢/١٥٩ ، ا�-U"ف : ظ)  ٩٧٢(
   ٧/٣٠٠ ، &F)_ ا�$	"ن ، ٧/١٩ ، ا�$�� ا�)�	V : ظ)  ٩٧٣(
   ٦٦ -٦٥+�رة ا�$��ة )  ٩٧٤(
   ٢٩٢ ، m"ه�ة ا��lف �� ا��رس ا� <�ي)  ٩٧٥(




� �FW�َyZَ
7�
وقد دل المعنى على هذا الحذف  )٩٧٧("فَكَذَّبوهم فََأخَذْنَاهم"اآلية حذف تقديره  ففي )٩٧٦(

ألن عقاب هذه األمم بالقحط والجوع ونقصان األموال واألنفس إنما يقع بعد تكذيبها للرسـل  

للداللة على ) فكذبوهم) (المعطوف عليه(وليس بمجرد إرسال الرسل إليهم ، وقد حذف الفعل 

الرسل أمر معروف ومفروغ منه وال داعي لذكره ، فما أرسل اهللا سـبحانه مـن   أن تكذيب 
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إذ حذف المعطوف عليه في اآليـة وتقـديره    )٩٧٩

يريد فاختلفوا فبعث اهللا ، وإنما حذف لداللة قولـه  "وقد جاء في الكشاف  )٩٨٠()فاختلفوا فبعث(
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 أخـرى دل عليه قوله تعالى في سورة وكذلك فقد  )٩٨١("عليه ��
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وقـد   )٩٨٢(

هنا للداللة على الزجر ونبـذ التفرقـة واالخـتالف    ) اختلفوا) (المعطوف عليه(فعل حذف ال

  . والتركيز على الوحدة والتماسك
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   ٤٢+�رة ا`��"م )  ٩٧٦(
   ٢/٢٣ ، ا�-U"ف)  ٩٧٧(
)٩٧٨  ( �e"� رة�٤+   
   ٢١٣+�رة ا�$��ة )  ٩٧٩(
   ٢/١٤٤ ، ا�$�� ا�)�	V ، ١/١٣٨ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن : ظ)  ٩٨٠(
   ١/٢٨٣ ، ا�-U"ف)  ٩٨١(

)٩٨٢(  C��D رة�١٩+  
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فقـد حـذف    ، )٩٨٣(

إذ دل عليـه   ، )٩٨٤()اآلن تؤمن وقد عصيت قبـل (في اآلية وتقديره ) الفعل(المعطوف عليه 

$َ�ْ�����[� �) قائل هذا القول هو اهللا تعالى ألنه ذكر بعده"المذكور في اآلية السابقة فـ ) آمنت(الفعل 

 ��T �F�=;�Cُ �ِ:ـ��F�  إلى قوله�      
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وهـذا الكـالم لـيس إال كـالم اهللا      �'

ن اهللا سبحانه لم ، ليدل على أ من قول اهللا سبحانه وتعالى) تؤمن(وقد حذف الفعل  )٩٨٥("تعالى

د فقط أن يركز على وإنما أرا ، رق باإليمانغيرد أن يصف ما تلفظ به فرعون عندما أدركه ال

أن فرعون لم يؤمن فمـا  وكذلك فقد حذف فعل اإليمان ليدل على  ، كونه كان عاصياً من قَبل

وال يطلق عليه إيمان ألنه قاله في وقت االضطرار وعندما يأس من الحياة  ، يمان قاله ليس بإ

  . )٩٨٦("حين ال ينفع اإليمان وال يقبل ألنه حال اإللجاء"أي 
  

   : فحذف المعطو -ب

فالمعطوف قد يحذف لداللة ما قبله عليه أي  )٩٨٧(وهو كثير أيضاً في الكالم وفي القرآن

ومن حذف المعطـوف   ، ويكثر حذفه في مواضع العطف بالواو أو الفاء ، )المعطوف عليه(

��Mَُ*� �ـَ       �بالواو قوله تعالى 
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ن وقد دل على هذا الحذف المعنى أل )٩٨٩("إذا حلفتم وحنثتم"فالتقدير  )٩٨٨(
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 ١١/١٨٨ ، ا�IGH	� ا�-"RZ ، ٢/٣٤٩ ، ا�-U"ف : ظ  )٩٨٤(

   ١٧/١٢٥ &�"G	g ا�<	= ، )٩٨٥(
)٩٨٦(  _(F&"ن	٥/١٩٨ ، ا�$ 

 ٥٧٣ -٣/٥٦٩ ، درا+"ت h+ �ب ا����ن : ظ )٩٨٧(

 ٨٩+�رة ا�)"�1ة  )٩٨٨(

 ١/٧٠٧ ، ا�-U"ف :، ظ  ٢/٤١ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن) ٩٨٩(



هنـا  ) حنثـتم (وحذف الفعـل   )٩٩٠(ال بمجرد الحلف ، إنما تجب بحنث اليمين ، كفارة اليمين

ن كثرة الحلف توقع اإلنسان األساس ، أل جنب الحلف نفسه منلتركيز االنتباه على ضرورة ت

وبدون تفكير بالعواقب هـو   ررفالحلف بال مب ، في حرج مما يضطره ذلك إلى حنث اليمين

��7َ
��Mَُ*��ولذلك جاء األمر بعده بحفظ اليمين  ، الموصل إلى الحنث باليمين)  ُ,َ��J
'� .  

حذف معطوفها مـع بقـاء   ومن حذف المعطوف أيضاً ما اختصت به الواو وهو جواز 


          �ومن ذلك قوله تعالى  ، )٩٩١(معموله داالً عليه�
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ن اإليمان ، أل وال يصح عطف اإليمان على الدار ، أي سكنوها) تبوءوا الدار(فـ  )٩٩٢(

ولذلك يقدر له فعل يناسبه فتكون الواو لعطف جملة على جملة ولـيس   ، كانال يتبوأ وإنما الم

خلصـوا  وأ أو )٩٩٣(تبوؤوا الدار واعتقدوا اإليمـان (والتقدير هو  ، لعطف مفردة على مفردة

وحذف هذا الفعل هنا للداللة على أن اإليمان استقر فـي  ) )٩٩٥(أو وآثروا اإليمان )٩٩٤(اإليمان

جعلوا اإليمان مستقراً ومتوطناً لهـم  "اإلنسان في بلد أو مكان فهم نفوس األنصار كما يستقر 

وفائدة هذا الحذف أنـه يـوحي    )٩٩٦("كما جعلوا المدينة كذلك ، لتمكنهم منه واستقامتهم عليه

وقـد أنكـر    ، في حين ال يترك التفصيل شيئاً من هذا اإليحـاء  ، جديدة تثري النص بمعانِ 

من غير تقدير  ، لتوجيه معنى النص أخرىجأوا إلى وسيلة ول ، بعضهم الحذف في هذه اآلية

مين الفعل المذكور معنى يتسلط على المعطوف والمعطوف عليـه  فعل محذوف ، وذلك بتض
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)٩٩٢(  �Uرة ا���٩+   
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أن  تـه وفائد....  قد يشربون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمـه "مين أنهم ضومعنى الت )٩٩٧(معاً

خلصـوا أو  اعتقدوا أو أ(معنى ) بوؤوات(لفعل وبذلك ضمنوا ا )٩٩٨("كلمتين ىتؤدي كلمة مؤد

مين زيـادة  ضالت"مين فـ ضوضعف بعضهم هذا المذهب لكون الحذف أسهل من الت ، )آثروا

  . )٩٩٩("لوضع ، واإلضمار زيادة بغير تغيربتغير ا
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  )١٠٠٣()فحلق فعليه فدية(فالتقدير  )١٠٠٢(
  

والذي دل على الحذف في اآليتين هو أن قضاء الصوم مترتب على اإلفطار و الفدية مترتبـة  

ن مـن كـان   في اآلية األولى للداللة على أ) رفطأ(حلق شعر الرأس ، وقد حذف الفعل  على

فهو في حكم المفطر سواء أفطر  ، مريضاً أو مسافراً في شهر رمضان فاإلفطار عليه واجب

ـ بين أن يتم صومه أو أن يفطر فاهللا سبحانه وتعالى  ي اًرفهو ليس مخي ، أم لم يفطر ب أن ح

يأب حؤخذ برخصه كما يذا كان هناك شخص يتحمل الصيام مع كونـه  إو ، ؤخذ بواجباتهن ي

تمام صيامه وكذا األمر في اآلية الثانية مع الحاج الـذي فيـه   أو مسافراً فال يحق له إمريضاً 

  . محلّهن يبلغ الهدي أه قبل ذى من رأسه فيحلقأ
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  حذف فعل القول -٤

 لكريم حتى عد ذلك ظـاهرةً مسـتقلة ً  من المالحظ كثرة حذف فعل القول في القرآن ا

ذلـك   فـي ) هـ٧٦١(وقد نقل ابن هشام  )١٠٠٤("حتى انه في اإلضمار بمنزلة اإلظهار"بنفسها 

من حديث البحـر قُـل وال    ال أبو علي حذف القولق"هو ) هـ٣٧٧(قوالً ألبي علي الفارسي 

ـ ن الحديث عن عجائب البأن حذف القول ال حرج فيه كما أويقصد بذلك  )١٠٠٥("حرج ر ال ح

العـرب  "فــ   )١٠٠٦()حدث عن البحر وال حرج(وهو هنا يشير الى المثل القائل  ، حرج فيه

ـُ )١٠٠٧("تحذف القول حذفاً مطرداً شهرته تغني عن إيراد أمثلة منه ر في ـُحذفه كَث رومثلما كَث

  . )١٠٠٨("ذكر كثيراًحذف كثيراً كما يالقول ي"المقابل ذكره فـ 

إذ  ، حمد عبد الستار الجـواري أوقد تحدث عن حذف فعل القول من المحدثين الدكتور 

سقط منها ما ال حاجة به من خطوط ابتغاء التنويـه  ُأوهو أشبه ما يكون بلوحة "وصفه بقوله 

ريـد  ُأهمال ماال يتعلق بالمعنى أو الفكرة التـي  إإلى و صورة قصد فيها أبجوهر الموضوع 

وفيه أيضاً ضرب من ضروب االنقطاع الـذي   ، إلى األصل واألساس تالتعبير عنها وااللتفا

يحمل السامع أو القارئ على توقع أمر ذي بال ولو اتصل الكالم لما أثار قدراً مـن االنتبـاه   

  . )١٠٠٩("واالهتمام مثل الذي يثيره االنقطاع
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  :ذف القول تعود إلى أمور عدة منها وبذلك يمكن القول بأن داللة ح

سلط الضـوء  إذ ي ، فبحذف فعل القول يزيد التركيز في النص ، التركيز على المهم -أ

   . هتمام السامعافقط على جملة مقول القول التي هي المقصد من الكالم وموضع 

الضمير الظاهر أو المستتر فيـه   فحذف فعل القول يؤدي إلى حذف ، تعميم القائل -ب

الذي يشير إلى الفاعل مما يؤدي إلى تعدد االحتماالت في تقدير القائل وكذلك سيجعل القارئ 

  . يهر وكأنه هو القائل له مما يزيد من تأثيره فلهذا القول يشع

عدم تقييد جملة مقول القول بزمن فعل القول سواء أكان ماضـياً أم حاضـراً أم    -جـ

فكلما قرأ شخص القول أو سمعه سيشعر بأنه موجه له  ، لكي تعطي داللة اإلطالق ، مستقبالً

  . وقت قراءته أو سماعه له

فحذف فعل القول والدخول مباشرة إلى جملة مقول القول  ، زيادة التهويل والتعظيم -د

شد م عليه أوقع الكال يزيد من تأثير الكالم في نفس القارئ أو السامع ويقوي رهبته منه فيكون

  . ثبت مما لو قدم له بمقدمةأوداللته أبقى و

فمن خـالل   ، تنبيه السامع إلى جملة مقول القول وأهميتها بصدمة بغير المتوقع -هـ

تجعل  أخرىيحدث انقطاع أو انتقال في الكالم من طريقة إلى ) الفعل الرابط(حذف فعل القول 

أسماعاً غير مصـغية  "فهذا االنقطاع يقرع  ، اعالسامع ينتبه ويهتم لما سيأتي بعد ذلك االنقط

ويهز مشاعر غير صاغية وأكثر ما يكون األسلوب حين يراد إبراز المعنى إبرازاً يزيد فـي  

العدول مـن  "وهو ما يعرف عند أهل البالغة بأسلوب االلتفات وهو  )١٠١٠("قيمته وفي أهميته

 ، تطريـة الكـالم  "ائـد منهـا   وله فو )١٠١١("أسلوب في الكالم إلى أسلوب آخر مخالف لألول

والسـآمة   ، لما جبِلت عليه النفوس من حب التنقالت ، والمالل ، وصيانة السمع عن الضجر
                                                 

  ٣٩ ، ��� ا����ن )١٠١٠(

 ١/٢٨٦ ، &��Hك ا`�Aان :، ظ  ٢/١٣٢ ، ا��9از )١٠١١(



وهذه فائدته العامة ويختص كل موضع بنكـت ولطـائف    ، من االستمرار على منواٍل واحد

وإنما  ، مواضعودالالت قد ال تنطبق على كل ال اًن لاللتفات أغراضأي أ )١٠١٢("باختالف محلّه

الذي يحددها هو معنى النص من خالل السياق إال إن الغرض العام من هذا األسـلوب هـو   

ألن الكالم إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشـاط  "جذب انتباه السامع 

  . )١٠١٣("السامع وإيقاظاً لإلصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد

ينتقل فيه الكالم من الخطاب إلى الغيبـة  "لتفات في الكالم إذ وبحذف فعل القول يحدث ا

أو ينتقل فيه من الخبـر إلـى اإلنشـاء أو مـن اإلنشـاء إلـى        ، أو من الغيبة إلى الخطاب

  .)١٠١٤("الخبر

  : )١٠١٥(وبذلك يمكن تقسيم االلتفات الناتج عن حذف فعل القول على قسمين رئيسين هما

  . واإلنشاء االلتفات بين الخبر : القسم األول 

  . االلتفات بين الضمائر : القسم الثاني 
  

  االلتفات بين الخبر واإلنشاء : القسم األول

 ، الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته أي إن مدلوله حاصل من دون أن ينطق به

حتمل الصدق والكذب لذاته أي أما اإلنشاء فهو ما ال ي ، وإذا تلفظت به فهو لكي تخبر بوجوده

 ، األمـر (إنشاء طلبي  : وينقسم اإلنشاء على نوعين  ، إذا تلفظت به يتحقق مضمونه إالّ  ال
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 ، والقسـم  ، كصيغ المدح والذم(وإنشاء غير طلبي ) والنداء ، والتمني ، واالستفهام ، والنهي

  . )١٠١٦()والرجاء ، والتعجب

نشاء إلى الخبر وكما سم أما من الخبر إلى اإلنشاء أو من اإلويكون االلتفات في هذا الق

  : يأتي

  االلتفات من الخبر إلى اإلنشاء -أ
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فقوله تعـالى   )١٠١٧(
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Oَ� �ِـ�   �جملة خبرية وقوله تعالى  �7َ وااللتفـات   ، جملة إنشائية �K���ْ=(َ�َـ���j @ـ�

بين الخبر واالستفهام يوجب وجود مستفهم يطرح هذا االستفهام وهو ما يدل على وجود فعل 

Oَ� �ِـ�K���ْ=   �فقوله تعالى  )١٠١٨()يقال لهم أليس هذا بالحق(قول محذوف يقدر بـ  إشـارة   �(َ�َـ���j @ـ�

تـوبيخهم علـى اسـتهزائهم بوعـد اهللا     إلى العذاب أي كنتم تكذبون بأنكم تعذبون والمعنى "

ذف فعل القول هنا للتركيز على هذا المعنى وليشعر القارئ لهذه اآليـة  حو قد  )١٠١٩("ووعيده

   . بأن الكالم موجه إليه زيادة في الترهيب

<َ     �ومن ذلك أيضاً قولـه تعـالى    
ً (Cَـ'�X 
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فهذه اآلية نزلت في أبي جهل وجماعة من المشـركين كـانوا يسـتهزئون     )١٠٢٠(

 )١٠٢١(على وجه االستصغار) أهذا الذي يعيب آلهتكم(ويقولون  )صلى اهللا عليه والـه وسـلم( بالرسول

                                                 

�اه� ا�$BPQ : ظ )١٠١٦( ، ٤٩-٤٧ ، ٣٦ 

  ٣٤+�رة ا`�M"ف  )١٠١٧(
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جملة الخبر قبلها جملة إنشائية استفهامية حدث التفات إليها من ) أهذا الذي يذكر آلهتكم(وجملة 

وإذا رآك الذين كفروا ان يتخذونك إال هـزواً  "مما يدل على وجود فعل قول محذوف تقديره 

وحذف فعل القول هنا لتمثيل قائل هذا القول كالحاضـر   )١٠٢٢("يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم

صـلى اهللا ( لرسولفيكون الكالم أكثر تأثيراً في إيصال ما كان يالقيه ا ، أمام القارئ لهذه اآلية

  . من قومه من أنواع األذى واالستهزاء )عليه واله وسلم

� �َـ��            �ومن ذلك أيضاً قوله تعالى  
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�  �لة فجم )١٠٢٣( جملة إنشائية من قول الكافرين حـذف   ��D�Cَ1�D�%ـ�

وحذف فعل القول هنـا زيـادة فـي     )١٠٢٥()قالوا(أو  )١٠٢٤()يقولون(قبلها فعل القول وتقديره 

إذ يشعر عند قراءة هذه اآلية وكأنه هو  ، التهويل على القارئ لردعه حتى ال يكون من الكفار

فيضع نفسه موضع الكفار ويتصور حاله في يـوم   ، قائل هذا القول وليس قارئ لقول الكفار

ويلي لقـد اشـتغلت    القيامة وبصره شاخص ال يكاد يطرف من شدة هول هذا اليوم ويقول يا

  . بأمور الدنيا وغفلت عن هذا اليوم وظلمت بذلك نفسي
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  االلتفات من اإلنشاء إلى الخبر -ب
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�جملة إنشائية استفهامية وااللتفات بين االستفهام والخبر يوجب وجود  �


ـ �فجملة  ، وهذا يدل على وجود فعل قول محذوف ، من يجيب على هذا االستفهامC   
� 

Fـ' � 
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��JW��أول اآلية للكافرين وآخرها للمسلمين قال "فـ  )١٠٢٧(هي أما من قول المسلمين المتقين �
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في هـذه  ) عليهما السالم(ذف الفعل كذلك لتمثيل الحوار بين النبيين وح ، يطلب وقت للتفكير

  . القصة بشكل أكثر حيوية وكأنه واقع أمام القارئ له في مشهد تمثيلي

  االلتفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم  -هـ
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ب إلى ضمير المتكلم لغـرض  وبحذفه حدث انتقال في الخطاب من ضمير الغائ )١٠٦٩()قالوا(

  . تخصيص قول المشركين وحجتهم في عبادة غير اهللا وإبرازها بشكل واضح وملفت للنظر
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والمعنى ان الذين ظلموا أنفسهم في الدنيا ببعدهم عن عبادة اهللا إذ مـاتوا    )١٠٧١()قالوا(تقديره 

بـر  من الشقاق والكسالموا واخبتوا وجاءوا بخالف ما كانوا عليه في الدنيا "وقبضت أرواحهم 
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قـوالً  "هـذا   )السالم معليه(ويجوز أن يكون كالم أهل البيت  )١٠٧٤()يقولون إنما نطعمكم(تقديره 

أة ن إحسانهم مفعول لوجه اهللا؛ فال معنى لمكافباللسان منعاً لهم عن المجازاة بمثله أو بالشكر أل

يكون عليه من أخلـص   على ما ينبغي أن ، ن يكون قولهم لهم لطفاً وتفقيهاً وتنبيهاًإو . الخلق

وقد حصل في هذه اآلية التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم بحـذف فعـل    )١٠٧٥("هللا

فليس المهم أن ينفق اإلنسان مـن أموالـه    ، القول الغرض منه التنبيه على أهمية هذا الكالم

اآلخرين وإنما المهم هو النية من وراء ذلك هل هي لرياء الناس أم لطلب مرضاة اهللا  ويطعم

  . سبحانه وتعالى

ن أالبد لي من بيان  ، وفي نهاية هذه التقسيمات لاللتفات الذي تحصل بحذف فعل القول

شـترك  قد ي ،اآليات القرآنية التي استشهدت بها في كل قسم من أقسام االلتفات المذكورة سابقاً

ي اقتصرت على ذكر نوع واحد محل الشاهد فقط نفيها أكثر من نوع واحد من االلتفاتات ولك

  . لضبط التقسيم

  حذف الفعل في باب االشتغال  -٥

 ناصب لضميره ، ويتأخر عنه فعل متصرف أو اسم يشبهه ، أن يتقدم اسم"االشتغال هو 

 امل بحيث لو فُرغ من ذلك المعمولويكون ذلك الع ، أو لمالبس ضميره بواسطة أو غيرها ،

ضمر عامله على شـريطة  ما ُأ"وعرفه بعضهم بأنه  )١٠٧٦("وسلط على االسم المتقدم لنصبه ،

  . )١٠٧٧("التفسير
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أو ما يعمل عمل (إذن فاالشتغال مصطلح نحوي حقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل 

وهـو االسـم   (أو عمل في سببه ) زيد أكرمته( : قد عمَل في ضمير ذلك االسم نحو ) الفعل

ولو لم يكن الفعل مشغوالً عن  ، )زيداً ضربت أخاه(نحو ) المضاف إلى ضمير االسم السابق

  . )١٠٧٨(االسم بضميره أو سببه لنصبه

  : ولذلك فجملة االشتغال تتألف من ثالثة عناصر هي

ال اشتغاله عنه ن ينصبه لوله والذي من حقه أوهو االسم المتقدم على عام : المشغول عنه -أ

  . بالعمل بضميره

  . وهو الفعل العامل الذي يشغله عن العمل في االسم السابق عليه : المشغول -ب

وهو الضمير المتأخر العائد على االسم السابق نحو زيداً أكرمته أو هو  : المشغول به -جـ

  . اسم له صلة باالسم السابق ومضاف إلى ضميره نحو زيداً ضربت أخاه

  : المشغول عنه يجوز فيه وجهان واالسم

زيد ضربته فتكون الجملة بعده في محـل رفـع خبـراً     : أن يرفع على االبتداء نحو : األول

  . وعلى هذا الوجه يخرج االشتغال من باب الحذف )١٠٧٩(له

رأيـت  (أي ) زيداً رأيته(أن ينصب بفعل محذوف وجوباً يفسره الفعل المذكور نحو  : الثاني

وال  )١٠٨٠()رأيته المذكورة ال محل لها من اإلعراب ألنها مفسـرة (وتكون جملة  . )زيداً رأيته

ألنه جعل الفعل الذي بعده كأنه عوض منه وال يجوز الجمع بين ) "المفسر(يجوز إظهار الفعل 

فحـذف الفعـل    ، وكذلك ال يجوز الجمع بين المفسر والمفسر )١٠٨١("العوض والمعوض منه

وهـذا هـو مـذهب الجمهـور مـن       . المذكور عليـه ) رأيته(ة الفعل وجوباً لدالل) رأيت(
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 وإنَّما نصبه على إظهار فعل هذا يفسره كأنّك قلتَ ، زيداً ضربته"قال سيبويه  )١٠٨٢(البصريين

إالّ أنّهم ال يظهِرون هذا الفعَل هنا لالستغناء بتفسيره فاالسم هاهنـا   ، ضربتُ زيداً ضربتُه :

  . )١٠٨٣("مرِمبني على هذا المض

ن االسم المتقدم منصوب بالفعل الظـاهر المـذكور بعـده    أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أ

والفعل الظاهر أما عامل في االسم وضميره في آن واحد أو انه عامل في االسم فقط والضمير 

ى ورد القول األول بأنه ال يعمل عامل واحد في االسم وضميره وبأن الفعل الذي يتعد . ملغى

ن الفعل المتعدي بحرف جر ال يصح أن ينصب االسم المتقـدم  إلواحد يصير متعدياً الثنين و

  . بحرف جر ألنه ال يتعدى إالّ

نه قد يكون إو ، تصالها بالعواملأن الضمائر ال يجوز أن تلغى بعد إورد القول الثاني ب

  . )١٠٨٤(هؤفال يستقيم إلغا) زيد ضربت غالمه(المشغول به غير الضمير كـ 

  )١٠٨٥( : ولالسم المشغول عنه خمسة أحكام هي

   : ما يجب فيه النصب -أ

إن زيـداً  (وذلك إذا وقع االسم بعد أداة ال يليها إال الفعل كأدوات الشرط نحـو قولـك   

أال (أو أدوات العرض نحـو  ) هالّ الواجب أنجزته(أو أدوات التحضيض نحو قولك ) أكرمته

  . )هل زيداً سلمت عليه؟(تفهام عدا الهمزة نحو أو أدوات االس) تبعتهلخير اا

   : ما يجب فيه الرفع -ب
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توقعت الخير (نحو قولك ) إذا الفجائية(بتداء كـ تختص باالوذلك إذا وقع االسم بعد أداة 

وكذلك يجب رفع االسم السابق إذا وِلي الفعل المشتغل بالضمير أداة ال يعمل  ، )فإذا الشر لقيته

و ) ن لقيته فسلم عليهإزيد (النافية نحو ) ما(واالستفهام و ، قبلها كأدوات الشرط  ما بعدها فيما

ن الفعـل  في هـذه األمثلـة ، أل  ) زيد(جوز نصب فال ي) زيد ما أهنته(و ) زيد هل أكرمته(

أن يفسـر  أن يعمل فيما قبله ال يصـلح  وما ال يصلح  ، المتأخر ال يصلح أن يعمل فيما قبله

  . بلهعامالً فيما ق

  : ترجيح النصب -جـ

  : لقد رجح النحاة نصب االسم المشغول عنه مع جواز رفعه في المواضع منها ما يأتي

و ) زيداً أكرمه(إذا وقع االسم بعد فعل دال على طلب كاألمر والنهي والدعاء نحو  -١

النصب في االسـم  واألمر والنهي يختار فيهما "قال سيبويه ) زيداً رحمه اهللا(و ) زيداً ال تُهنه(

كما اختير ذلك في باب االستفهام؛ ألن األمر والنهي  ، الذي يبنَى عليه الفعُل ويبنَى على الفعل

وكان األصل فيها أن يبتدأ بالفعل قبل  ، ن حروف االستفهام بالفعل أولىأكما  ، إنما هما للفعل

  . )١٠٨٦("بالفعل مظهراً أو مضمراً ألنّهما ال يقعان إالَّ ، فهكذا األمر والنَّهي ، االسم

   )أزيداً لقيته(إذا وقع االسم بعد أداة يغلب مجيء الفعل بعدها كهمزة االستفهام نحو  -٢

عطف يعطفه على جملة فعليـة ولـم   ن يكون االسم المشغول عنه مسبوقاً بحرف أ -٣

ـ  ، )قام زيد وأحمد أكرمتـه (صل بين حرف العطف واالسم بفاصل نحو يف ار نصـب  فالمخت

)بفعل محذوف لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية) أحمد .   

   : جواز األمرين الرفع أو النصب -د
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وذلك إذا وقع االسم المشتغل عنه بعد حرف عطف تقدمته جملة صدرها اسم وعجزها 

يكون من عطف جملة فمراعاة للصدر ) سعيد(فيجوز رفع ) زيد قام وسعيد أكرمته(فعل نحو 

 ، بفعل محذوف يفسره المذكور مراعاة للعجز) سعيد(، ويجوز نصب  جملة اسمية اسمية على

  . فيكون من عطف جملة فعلية على جملة فعلية

   : الرفع حترجي -هـ

وال ما يـرجح   ، وال ما يوجب رفعه ، وذلك في كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه

  . نصبه وال ما يجوز فيه األمرين على السواء

والذي يهمنا منها  ، لحاالت التي ذكرها النحاة في إعراب االسم المشغول عنهوهذه هي ا

وتدخل في موضوع البحث هي الحاالت التي يقدر فيها النحاة فعالً محذوفاً يعمل فـي االسـم   

المشغول عنه ويجب في هذا الفعل أن يكون موافقاً للفعل المذكور الذي يفسره لفظاً ومعنى أو 

وكذلك يجب أن يقدر مقـدماً علـى االسـم     )١٠٨٧(إذا منع من ذلك مانع دون اللفظمن معنى 

وجميع ما يقدر في هذا الباب يقدر متقـدماً علـى   "المشغول عنه فقد جاء في شرح التصريح 

  . )١٠٨٨("أن يمنع مانع من حصر أو غيره فيقدر متأخراً عنه االسم المنصوب إالّ

قد وضع له فصالً ) هـ٥٩٢(اء بن مضلباب ودعا إلى إلغائه فاوهناك من رفض هذا ا

نه يعسر على من أراد تفهيمها أمن األبواب التي يظن "وصفه بأنه ) الرد على النحاة(في كتابه 

والداعية لي إلى إنكار العامـل والمعمـول بـاب     ، ألنها موضع عامل ومعمول ، أو تفهمها

وا سبب محدثين إذ عدوهذا ما أيده بعض الدارسين ال )١٠٨٩("اشتغال الفعل عن المفعول بضميره
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وكذلك فقد عد الدكتور شوقي ضيف االشـتغال مـن    )١٠٩٠(وجود هذا الباب هو نظرية العامل

األبواب العسرة في النحو لكثرة تفريعاتها فدعا من باب تيسير النحو إلى حذف حكم وجـوب  

 وهي جواز النصب(فتبقى ثالثة أحكام  ، النصب وحكم وجوب الرفع في االسم المشغول عنه

ال داعي فيها لبيان الراجح من المرجوح فمن حـق  ) والرفع ورجحان النصب ورجحان الرفع

المتكلم أن يرفع أو ينصب االسم فيها جميعاً وحين يرفع يكون االسم المتقدم مبتدأ خبره الجملة 

وحين ينصب يكون االسم المتقدم مفعوالً بـه   ،بعده فتنقل أمثلة الرفع إلى باب المبتدأ والخبر

فعل محذوف فتنقل أمثلة النصب إلى باب الحذف المقترح لبيان إن الفعل قـد يحـذف إذا دل   ل

مفسـد   ، مفسد للمعنـى "وهناك من عد تقدير الفعل المحذوف في هذا الباب  )١٠٩١(عليه دليل

وللرد على ذلك نقول  )١٠٩٢()"أكرمت خالداً أكرمته(فإن الجملة تتمزق وتنحل بتقديرنا  ، للجملة

ولكن يمكن أن ننظر إلـى هـذه    ، للمعنى اًن يكون هذا التقدير مفسدمن أ لفهم البدبأنه بهذا ا

ن هذا التقدير إنما نلجأ إليه لنتعرف على التركيـب األصـلي   أوهي  أخرىالمسألة من زاوية 

لكالم وبين المستعمل بالفعـل ولكـي نفهـم    لللكالم المستعمل فهناك فرق بين البنية األساسية 

ثم إن حذف الفعل هنا واجب أي ال  . أن نعرف أصله  ل والغرض منه البدالتركيب المستعم

يجوز إظهاره بحال من األحوال؛ لوجود المفسر ولو ُأظهر الفعل فالبد عندئذ من الرجوع إلى 

مع حذف الفعـل   ، أصل الكالم وهو فعل متقدم يعمل في هذا االسم ولم ينشغل عنه بضميره

ن االشتغال تركيب لغوي وبذلك نجد أ )١٠٩٣(بعد ظهور الفعل المفسرالمفسر لعدم الحاجة إليه 

فالمتكلم كان من الممكن أن يكون تركيب كالمه على األصل  ، خاص يلجأ إليه المتكلم لغرض

ولكنه جاء به على نحو آخر إذ ذكر اسم بعـده   ، أو نحوه) أكرمت زيداً(فعل بعده فاعل مثل 
                                                 

 ٩٣ ، ا���� ا����� ��� و��"ء ، ١٧١ ، ��� و��
	� ، �� ا���� ا����� : ظ )١٠٩٠(

  ١١٧ -١١٥ ، Z�K �A	� ، R	I	� ا���� ا� �H	D�A �()ً" وdD�Mً" : ظ )١٠٩١(
 ٤/١٠٩ ، &�"�� ا���� )١٠٩٢(

  ١/١٩٩ ، �Zح ا���K : ظ )١٠٩٣(



واسـتعمال   ، وإنما يعمل فيه فعل محذوف يفسره المذكور فعل ال يعمل فيه الشتغاله بضميره

األلفاظ إذا كانت أوعية المعاني فإنها ال "ن يعبر عن معنى أل أن من هذا التركيب اللغوي البد

ن يكون أوالً في النفس وجب في اللفـظ  اني في مواقعها ، فإذا وجب لمعنى أمحالة تتبع المع

م هذا التركيـب وغرضـه   وقد يستعمل المتكل )١٠٩٤("لنطقن يكون أوالً مثله في اأالدال عليه 

ذا مما إضمر ثم فسر كان أفخم فإن الشيء إذا أ"التفخيم واإلعظام لما فيه من البيان بعد اإلبهام 

�      � ... نك ترى تجد أهتزازاً في نحو قولـه تعـالى  أترى  ضمار؛ أالّإلم يتقدم  �O �Sـ� 
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ذ الفعل المفسر في تقـدير  إاً؛ قريفاً وأضلَّ قريفهدى  ... ال تجد مثله إذا قلت) ٣٠عراف اال(

وهنـاك فوائـد    )١٠٩٥("ل عن المفعول بضـميره فهذه فائدة اشتغال الفع ... . المذكور مرتين

�Tً     �يمكن التوصل إليها من خالل السياق ومن ذلك قولـه تعـالى    أخرىودالالت  � %�� ـ� ��ً -�Cـ� (V��َـ�

 	/ َ�0:ِ*ـ	�
أنتبـع  (اسم منصوب بفعل محذوف يفسره الفعل المـذكور والتقـدير   ) بشراً(فـ  )١٠٩٦(

ن هؤالء المشـركين ال مشـكلة   ألداللة على وإنما جاء الكالم على هذه الصورة ل )١٠٩٧()بشراً

يتبعوا مـثلهم فـي الجنسـية    "إذ أنكروا أن  ، تباع وإنما مشكلتهم هي من يتبعونلديهم في اال

� �وقالوا  ، وطالبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم المالئكة ألنه إذا كـان   �-�Cـ�

�Tً �منهم كانت المماثلة أقوى وقالوا  ن فالمشركو )١٠٩٨("ن تتبع األمة رجالً واحداًأل إنكاراً �%�� ـ�

                                                 
 ٤٦ ، !F"زد`J1 ا? )١٠٩٤(

  ٣/٦٤ ، ا�$�ه"ن �� ! �م ا����ن )١٠٩٥(
 ٢٤+�رة ا��)�  )١٠٩٦(


\\"ج وإ!�ا�\\� ، &�\\"�� ا��\\��ن : ظ )١٠٩٧(Yن ، ٥/٨٩ ، ا��إ!\\�اب &J-\\U  ، ٤/٢٨٥ ، ا���\\"س ، إ!\\�اب ا��\\�
  ٢٧/١٩٥ ، Rا�IGH	� ا�-"Z ، ٢/٢٥٠ ، إ&Qء &" &@ �� ا��M)@ ، ٢/٧٠٠ ،ا����ن

  ٤/٤٣٧ ، ا�-U"ف )١٠٩٨(



بشراً مثلهم ومنهم وقـولهم   )صلى اهللا عليه واله وسلم( عتراضهم هو كون الرسول محمدإكان وجه 

  . يختلف محمد عنا حتى نتبعه واحد من سادة قريش يقول لنفسه بمهذا حسد منهم فكل 
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بفعل محـذوف  ) شيء لَّك(فقد نصب  )١٠٩٩

على "ومجيء الكالم على هذه الشاكلة فيه داللة  )١١٠٠()خلقنا كلَّ شيء(يفسره الظاهر والتقدير 

فخلقناه تأكيد وتفسير لخلقنـا المضـمر   ] بقدر[إنّا خلقنا كل شيء خلقناه  : ن التقديرالعموم أل

فهذا لفظ ) نا خلقنا كل شيء بقدرإ: ( صار التقديروإذا حذفته وأظهرت األول ) لكل(الناصب 

قوى لداللتـه  أالنصب "ولكن  )١١٠٢(بالرفع) كلُّ شيء(وقرئ  )١١٠١("عام يعم جميع المخلوقات

   . )١١٠٣("بل يفيد أن كل شيء مخلوق فهو بقدر ، على عموم الخلق والرفع ال يدل على عمومه
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أحصينا كـلَّ  (لفظ منصوب بفعل محذوف يفسره الظاهر والتقدير ) كل شيء(فـ  )١١٠٤(

هو االختيار ليعطف ما عمل فيه الفعل علـى  "بتداء ولكن نصبه ويجوز رفعه باال )١١٠٥()شيء

ة فعلية ، وكذلك ليدل على شـمول  أي لتعطف جملة فعلية على جمل )١١٠٦("ما عمل فيه الفعل

  . حصاء كل شيء بحيث لم يفت منه شيءاإل

                                                 
  ٤٩+�رة ا��)�  )١٠٩٩(

"ج وإ!�ا�� ، &�"�� ا����ن : ظ )١١٠٠(Yف ، ٥/٩٢ ، ا�"U-٤/٤٤٠ ، ا� ، @(Mء &" &@ �� ا��Q&٢/٢٥٠ ، إ  

  ٢/٧٠٢ ، إ!�اب &J-U ا����ن )١١٠١(
  ٤/٤٤٠ ، ا�-U"ف : ظ )١١٠٢(
)١١٠٣( @(Mء &" &@ �� ا��Q&ظ  ٢/٢٥٠ ، إ ،: BD�FUا� ��"&h١/٣٣٩ ، ا  
)١١٠٤(  CD رة�١٢+ 

  ٨/٦٥٣ ، &F)_ ا�$	"ن ، ٣/٣٥٢ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن : ظ )١١٠٥(
  ٢/٦٠٠ ، إ!�اب &J-U ا����ن )١١٠٦(
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بفعـل  ) كلَّ(فقد نصب  )١١٠٧

الظاهر أن نصب وكـلَّ شـيء   "فـ  )١١٠٨()فصلنا كل شيء(محذوف يفسره المذكور والتقدير 

�َ   �قولـه   على االشتغال وكان ذلك أرجح من الرفع لسـبق الجملـة الفعليـة فـي     � ���01ـ� %�,�*�C1ْـ�

 �6� 
ـ��C���%�")أي ألنه معطوف على جملة فعلية فاألولى أن يكون هو أيضاً جملة فعلية بتقدير  )١١٠٩

   . وكذلك ليدل على شمول التفصيل لكل شيء ، فعل محذوف
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السياق يوضح سـبب  "و  )١١١١()نعامخلق األ(يفسره ما بعده والتقدير  منصوب بفعل محذوف
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C ��َ���َZ��� ) ولكنـه   ، فأنت ترى ان الكالم على اهللا تعالى) ٨ -٣النحل

واألرض  ، فقد ذكر خلقه السـماوات  ، هتمام بها والحديث عنها من بين ما ذكرلال قدم األنعام

                                                 
 ١٢+�رة ا?+�اء  )١١٠٧(


"ج وإ!�ا�� ، &�"�� ا����ن : ظ )١١٠٨(Yن ، ٣/٢٣٠ ، ا�� ا�IGH\	� ا�-"R\Z   ، ٢/٤٣٧ ، ا���"س ، إ!�اب ا���
، ١٥/٢٢  
)١١٠٩( V	�(ظ  ٦/١٣ ، ا�$�� ا� ،: @(Mء &" &@ �� ا��Q&٢/٨٩ ، إ  
)١١١٠(  Jرة ا����٥+  
إ&Qء &\" &\@    ، ١٩/١٨١ ، &�"G	g ا�<	= ، ٢/٥٥٥ ، ا�-U"ف ، ٢/٤١٠ ، ا���"س ، إ!�اب ا����ن : ظ )١١١١(

@(M"ن ، ٢/٧٨ ، �� ا��	ا�$ _(F& ، ٦/٥٣٨ ، RZ"-ا� �	IGH١٤/٤٩٨ ، ا�  



ولكن أكثر الحديث في هذه اآليـات عـن    ، والحمير ، والبغال ، ام والخيلواألنع ، واإلنسان

  .)١١١٢("هتمام بها في هذا المجالفقدمها للحديث عنها واال األنعام
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وخلقنـا  (مفعول به لفعل محذوف يفسـره المـذكور والتقـدير    ) الجان(فـ  )١١١٣

أراد أن يفـرد  "وجاء الكالم على هذه الصورة ليدل على أن اهللا سبحانه وتعالى  )١١١٤()الجان

وقد تقول ولم لـم يقـدم ذكـر     ، فقدمه وأعاد عليه الضمير للكالم عليه ، الجان بحديث عنه

هذه اآليات عن ن ذَكر اإلنسان فأن مدار الحديث في إوقد ذُكر أيضاً؟ والجواب انه و ، نساناإل

  . )١١١٥("ن القصد يتعلق بذكرهموقدم الجان أل... س ومجادلته ربه بليالجن فالكالم على إ
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مفعول به منصوب بفعل محذوف ) األرض(فـ  )١١١٦(

ن اهللا سبحانه جعل في السماء بروجاً وزينها ومد أفمعنى اآلية  )١١١٧()مددنا األرض(تقديره 
ولكنه من بين جميع  ، نبت فيها من كل شيء وجعل فيهامعايشأاألرض وألقى فيها رواسي و

هتمام بها من بين ما ذكر إذ خص األرض رها لالكر حذف فعل األرض فتقدم ذكما ذ
ً  �ومن ذلك أيضاً قوله تعالى . )١١١٨(هتمام فقدمهاباال��x
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بفعل محذوف ) قرآناً(فقد انتصب  )١١١٩(

فهو من باب االشتغال وحسن النصب ورجحه  ، فرقنا قرآناً فرقناه"يفسره المذكور والتقدير 
                                                 

 ٢/١١٦ ، &�"�� ا���� )١١١٢(

)١١١٣(  �Fرة ا���٢٧ – ٢٦+ 


\"ج  وإ!�ا�� ، &�"�� ا����ن : ظ )١١١٤(Yن   ، ٣/١٧٩ ، ا�� ، &F)\_ ا�$	\"ن   ، ٢/٣٩٦ ، ا���\"س  ، إ!\�اب ا��\�
٦/٥١٦ ، RZ"-ا� �	IGH١٤/٤٧٤ ، ا�   
 ٢/١١٦ ، &�"�� ا���� )١١١٥(

)١١١٦(  �Fرة ا���٢٠ – ١٦+ 

 ،٦/٥١١ ، ن&F)\_ ا�$	\"   ، ٢/٧٣ ، إ&\Qء &\" &\@ �\� ا�\�M)@      ، ٢/٣٩٤ ، ا���\"س  ، إ!�اب ا����ن : ظ )١١١٧(
RZ"-ا� �	IGH١٤/١٧١ ، ا� 

  ٢/١١٥ ، &�"�� ا���� : ظ )١١١٨(
  ١٠٦ – ١٠٥+�رة ا?+�اء ) ١١١٩(



أي بتقدير فعل محذوف  )١١٢٠("�%�-�� (�C1ْ���6َ�gَ �على الرفع كونه عطفاً على جملة فعلية وهي قوله 
  . فعلية تعطف على الجملة الفعلية قبلهاتكون جملة ف) قرآناً(ناصب لـ 

بأرسلناك أي ما أرسلناك إال مبشراً "نصب ) قرآناً(ن أإلى ) هـ٢٠٧(وقد ذهب الفراء 

مفعوالً ثانياً لـ ) قرآناً(فيكون  )١١٢١("ن القرآن رحمةوقرآناً أيضاً كما تقول ورحمة ؛ ألونذيراً 

فمـا   )١١٢٢("إعراب متكلف"لآلية بأنه  وقد وصف أبو حيان األندلسي هذا اإلعراب) أرسلناك(

 )صـلى اهللا عليـه والـه وسـلم( ذهب إليه الفراء يغير المعنى المراد من اآلية ألنه جعـل رسـول اهللا  

�َـY     �وهذا المعنى ال يصح ألنه يتعارض مع ما بعده وهو قوله تعالى  ، )قرآناً(F ِ�� Wـ�� Yَـ�
F �sَ)
��TَZْـ�

 jْـ����صلى اهللا عليـه ( ن اهللا سبحانه أمر رسول اهللالقرآن نفسه ، أل هو) قرآناً(د بـ فالمقصو �

 على االشـتغال بفعـل  ) قرآناً(ن الراجح هو نصب أوبذلك نجد  بقراءته على الناس )واله وسـلم

للداللة على أهميـة هـذا القـرآن     )١١٢٣(محذوف وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء والمفسرون

   . وعظمته

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

)١١٢٠ (V	�(٦/٨٤ ، ا�$�� ا�  
  ٢/١٣٢ ، ا��Gاء ، &�"�� ا����ن )١١٢١(
)١١٢٢( V	�(٦/٨٥ ، ا�$�� ا�  

\\\"ج وإ!�ا�\\\� ، &�\\\"�� ا��\\\��ن : ظ )١١٢٣(Yن ، ٣/٢٦٣ ، ا�� ، "فا�-U\\\ ، ٢/٤٦٢ ، ا���\\\"س ، إ!\\\�اب ا��\\\�
٢/٦٠٣ ، @(Mء &" &@ �� ا��Q&"ن ، ٢/٩٧ ، إ	ا�$ _(F& ، ان ، ٦/٦٨٧Y	(١٣/١٧٨ ، ا� ،  R\Z"-ا� �	IGHا� ، 

١٥/٩٤  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ������������� ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� ��        
        
        



 B�+اب وا�أ� �� @&Yوا�$�"ء وا?+�"د وا� RD�2Hا� �	M @& J�Gن ا��D�ول ا���"�� ���

 B+ا��را ~lه ��"-� ED�-ن ا���� آES$H آ)" أK"ء ا�)�IGون 
�ا�= &B(S ����"ل �� ا���

ا�)�IGون ا+��Hاءًا ��``ت lMف ا�J�G �� آH"ب ا� ا��YDY &)" ذآ�~ ا����D�ن و&" A"ل �� 

 �2H�D Eن ، و���Qً6 !)" ورد &@ lZرات �� آH= ا� <B وا�$BPQ وا?!F"ز و! �م ا���


	g وا`+H�H"ج ، وا� �H	J ، �$��ن ا� �Hوا� Bاز��ا�) �(H!ا J� =D�$Hوا� _(Fا�$�� ! 5 ا�

 ��kD "(� r1"H� @& �	إ� � q�� "& ل"(
  :و���	�� أ�YFت هl~ ا��+"�B ، وD)-@ إ

١-  ��� C+hل اQp @& "S	إ� Jq�Hا� E� J�Gف ا�l�� Bq"p �!ا�Aو "ًI+أ B�"+ا�� ��Kو

ا��"&B ا��H وS�K" ا�� )"ء � �lف !"&B ، �� )"ء ا����	�6D E� B�ا أ+l�� Bq"p "ًIف 

 "& "S�& فl� � B&"! "ًI+ا أ��Kوإّ�)" و ، ~�	P أو ا���ف أو J�Gأو ا� E+`ا @& Jآ


)	_ أ��اع ا��lف  5 ! i$9�D أن �F� ��l� و "SH	q�23� "S6�� 5 ! i$9�D "& "S�&و

 "S�&ى ، و�phف اlاع ا���أ� J�Gا� _& "S	� ك�HUD "& "S�& J�Gف ا�l�� BD�}ا�� C+hا

 ~lا~ وه�دون + @& J�Gا� B�	$9� Bq"p B	1YF� i �H� "S�h J�Gف ا�l�� ص"p �ه "&

V ا��D��H� Bq"3~ اC+h ه� �AاlM @1ف ا�J�G وأ+$"ب ��lM وأ��ا!� وا�6�ا�

 ��lM 5 ! B$��H(وا��``ت ا�.  

٢-  @& J�Gف ا�l�D "&��! E -H(ن ا�h J	د� �	ل ! �D م `�� &@ أنQ-ا� @& J�Gف ا�lMُ إذا

آ�D�D �&Q أن K�P i��Dً" ود`��& B	�B ، و�-� i��D ا�)E -H ذ�� `�� &@ أن ��Dف 

Qp @& Qًqو�ً" أl�& E -H(م ا�Qأن �� آ =e"3(5 ذ�� ، ا� ! "S� ن"�HID �Hا� Bد�hل ا

ّ̀ Q� ��lM g$qh �"�1ة hن ا�)�D ` =e"3 )� &@ اh+"س    .وإ

إن ا���B�D ا� }G	B ا��H ��ل ! 5 ا�J�G ا�)�lوف �� ��& BD	�B ه� !$"رة !@ أ�G"ظ ��Dُف  -٣

BD ا�LG� "S�Qp @& �H ا�J�G ا�)�lوف و&��"~ و�A �-�ن &�
�دة �� ا�SIG� BD" أو �� ا�

  .�S�$I" أو ا�k� �H�� ���ه" و�A �-�ن &�
�دة �� �BD أ�pى &@ +�رة أ�pى 

٤-  5 ! B( -ل إ!�اب ا��D وف ا?!�اب ، أي أنl�(ا� J�Gل ! 5 ا��� �Hا� B	}G ا���ا1@ ا� @&

ا�J�G ا�)�lوف وذ�� �kن �Qًd& �F آ )2�& B��� B	q"� "S� C= �ُ	��ر �l�& J�� "Sوف 

� "ً$q"� ن�-D وفl�(ا� J�G5 ا� ! B	ا?!�ا� Bد�� ا���آ �A ن�-� ��lو� ، "S.  

و&@ ا���ا1@ ا� }G	B ا��H ��ل ! 5 ا�J�G ا�)�lوف ه� i9� B�D�e ا�)E -H وأدا�1 ا�2���  -٥

 RA�وا� E	>�H�"آ.  

٦-  B�"M وف ، أي أنl�(ا� J�G! 5 ا� �	� �ي هlا� RA�(آ"�� أو ا��M 03 أوUا� B�"M ل�� �A

�>� 03Uا� � -  "ً�"	Mأ-   �	 ! Bدا� "S�h J�G�"� i9ا�� @!.  



٧-  �D��� "S� ل�ا�� =
�HID B> ا� _Aاء وا��H+ل اQp @& ا���"ة "S�Kو BD��� �!ا�A ه�"ك

��l�& Jوف ، وه� ُ��ّ� &@ ا���ا1@ ا�!"�2	B ا��HID �Hل �lM 5 ! "Sف ا�J�G ، وه� 

"S� lpك &@ أ"�S� ا���"ة _	(
 ��! "S	 ! iGH& �	P  "S6وه�"ك &@ ر�.  

�E ا�H�Jq �� هlا ا�$�� إ�5 أ+$"ب lMف ا�J�G وا��HUD �A �Hك �S" &_ ا�J�G أ��اع  -٨

 J	 �Hا� g2D ` �Aو ، �Mوا _K�& �� J�Gف ا�lM "ً�	(
 "S� J �D �Aى ، و�phف اlا��

إ` �I$= وا�M �� ��� ا�)�اK_ وهl~ اh+$"ب ه� ! $+ 5	J ا�)d"ل ` ا���2 آ�dة 

�H)"ل وا?FD"ز وا`�HMاز !@ ا��$� وl�"� "SH22p �Aآ� ��h و
��S" أ�Aب �-� ا`+

�-�ن +$$ً" ��lف ا�k� ، J�Gآ�d اh+$"ب ا��H ذآ�ه" ا�� )"ء �)	J إ�5 أن �-�ن د``ت 

 ��l�� أ+$"ب "S��آ @& J�Gف ا�lM "S	�3ج إ�D.  

٩- dآ _Kا�& �� J�Gف ا�lM "S� J !ُ �A ل"(�H+`ة ا�dآ B ! إن @I�hة ��اول ا�d-� ، ة�	

 =e"3(ا� J�FD ة�d-� =	اآ�Hا� ~lار ه�-� ��lوآ ، "Sm"Gأ� B A = 9HD B�	�& =	اآ�H�

 �� ie"� ��k&ً" وآ�ا~ &� �D "& �&Qف &@ آl�D E -H(ا� lpأ �A�ًا و�)�ور ا��	
 "S( �D

 J�Gو&@ ذ�� ا�.  

lMف ا�J�G، وهlا &" �)	Yت �� إن ا��lف ��"&B إ�)" FD�� ��kD"ز وا`2Hp"ر و&@ ذ��  -١٠

�<B ا���ب إذ آ"ن ا���ب D)	 �ن إ�5 ا?FD"ز &@ Qpل ا��lف �� آES&Q ، وhن ا����ن 

 YF�& �ز &" ه"FD�� J�Gف ا�lM @& �	� ورد ��� ، ES� "ًD��� لY�.  

���Hد q�ر lMف ا�J�G وأ��ا!� ��I= ا`!H$"رات ا��D �H{� إ�	S" �� أ�s"ء ا�I�H	E إذ  -١١

D Y1"
 Jف و��lا�� =
�B$I��"� EI إ�5 إ&-"�	Sm B�ر~ &@ !�&S" إ�� 5�!	J�� @ وا

l�Dف �	� ا�J�G و�M~ وا��p : ا��lف وB$I��"� EI�D إ�l�D "& 5ف &�� إ�5 ��!	@ اhول 

l�Dف �	� ا�J�G &_ &�)��� أو &_ &" i �HD ��، وه�"ك أ��اع أ�pى �QHp"� R H3ف 

Qp "S	إ� �}�D �Hا� �Mا�ا�� E	I�Hل ا�.  

١٢-  =$I� "ذآ��"ه �Hا� BG H3(ا� _Kا�ا�) �� J�G � ���
إن ا�K�H�D @Dl�ن ! 5 ا��lف ا��

 ��Q� "ً��
آ�ن Sm�ر~ �IGD ا�)��HGH D E� ، 5�ا إ�5 أ��" و�� أرد�" إSm"ر ا�J�G ا�)�lوف و

5��& E	�HID �-� ��lM =
ا��l1��!  ، 0 &@ إزا�B ا�)"�_ ا�lي D)�_ &@ إSm"ر~ وا�lي أو

&�"و�IGH� B	�  إالّو&" ذآ�~ ا�� )"ء وا���"ة &@ ���J�G � �D ا�)�lوف و
��ً" &" ه� 

ا��Hآ	= ا�)�9�ق ، و�Dل ! ES &"�� 5 &_ ا�$�	B ا+"+h	Q- � Bم ، �ES ! 5 و!� �"��Gق 

�	@ ا��Hآ	= ا�)�9�ق واJqh ا�)�lوف �"�IGH	� P	� ا`+�H)"ل ، وا�<�ض &@ ا���Hف 

B ا+"+h	B ا�H�D �H)� إ�	S" ا��Hآ	= ا�)�9�ق ه� �ES ا��Hآ	= ا�)J(�HI ! 5 ا�$�	



وا�<�ض &@ lMف ا�J�G �	� وا��``ت ا�)B$��H ! 5 ذ�� إذ `�� &@ &���B أJq ا�-Qم 

و&" �ل إ�	� ، �"�)E -H آ"ن &@ ا�))-@ أن D-�ن ��آ	= آQ&� ، ! 5 اJqh �-�� اHp"ر 

��
  .  � ���H	i د``ت وأ�Pاض 9HD = ا�$�� !�S" ا��Hآ	= ا�lي �	� ا��lف ا��

١٣-  ، Vا��K Q� �&hا ا�آ�HD Eو� B&"! و�"تl�(ا� �D��H� Vا��K B	ء ا����"( ! _Kو �A

 ~lوه ، Bq"p وفl�(ا� J�Gا� �D��H� i �H� Vا��K 5إ� "� q�� B&"ا�� Vا��ا�6 ~lو&@ ه

 �H>	qوف وl�(ا� J�Gه)" &-"ن ا� @D�&k� i �H� Vا��ر ا�6��D "&��! وفl�(ا� J�G�"� ،

 ، � qhا ��"-& �� _K�D أن =FDّإال  J�Gا� �D��� ��! =FD ��lإذا &�_ &@ ذ�� &"�_ وآ

ا�)�lوف &�ا!"ة q	M @& �H>	� ا� LG وا�)��5 وا��� @&Y	� D-�ن �LG ا�J�G ا�)��ر 

  . &LG � "ً��"9 ا���	J ا�lي �Dل ! 	� و&�FI)ً" &_ +	"ق ا�-Qم و &��"~ وز&��

١٤- B	�`�1ة ا��"Gد &@ ا��F� وى &�� إذا�
  .`�� &@ أن lM i��Dف ا�J�G د``ت &�	�B إذ ` 

إن د``ت lMف ا�D J�G)-@ ا�H�Jq إ�	Qp @& "Sل &���B د``ت ذآ� ا�J�G �� ا��0 ،  -١٥

�  J�G د``ت &�	�B !�� ذآ�~ آ�`��H ! 5 ا�Y&@ وا���ث وا��FHد و��3HD ��l 0 ا��0 

@&  �H�`أو د @	�& @&Y� �	�Hق و!�م ا�Qe?5 ا ! �H�`ه" آ��K i��Dا��``ت و ~lه

  .! 5 ا�d$�ت وا��وام ، أو �A �$�5 د`�B ا�J�G ا�)�lوف آ)" �� آ"ن &lآ�رًا 

إن د``ت lMف ا�QHp"� R H3� J�Gف ا�I	"ق ا�lي وردت �	� وهlا ���D أن ���  -١٦

! i$9�� ` �A J�Gف ا�lM 5 د``ت ! ّ̀  5 آJ &�ا�S� ��K"ك د``ت i$9�� ` Bq"p إ

 B�	�& _Kا�&.  

��Jq ا�$�� إ�5 ذآ� أر�_ د``ت !"&l�� Bف ا�J�G وه� ! $+ 5	J ا�)d"ل ` ا���2  -١٧

 Bq"p ى�pد``ت أ @! Qً6� ، قQe?ا B�`ت وا��وام ، ود�$dا� B�`ود ، B!�Iا� B�`د

  .�+"�B �$�� ا�)�اl& _Kآ�رة �� أ�s"ء ا�

١٨-  �	 ! EH�D "& RA�& �� E -H(5 أن ا� ! _Kا�ا�) ��� �� J�Gف ا�lM ل�D �A

 B!�+ @	� =+"�� ك"�S� J�Gع &" ��� ا��Aو B!�I� ��9� �� "ً�D�+ ن�-D أن ،

�i9 ا�-Qم ا�lي �	� lMف و+�!B وA�!� ، وآl�D ��lف ا�J�G �	�ل ! 5 

s�  ."ر~ +�!B وA�ع ا�J�G ا�)�lوف ��IG و+�!B وA�ع 

١٩-  @& J�Gا� E -H(ف ا�l�D ��lو� ، ��&Y� و J�Gا ا�lًا � �0 �)��5 ه�		�� J�Gإن �� ذآ� ا�

آ� �&Q	Qً(H�& � �F �)��5 أآJ�� @& �d و�	J(U آJ ز&@ ، و�D ��l-�ن �A و+_ lMف 

  .ا�J�G �6"ء ا��0 وأ ! 5GK	� Z	�ً" &@ ا�(U��	B وا?Qeق 



٢٠-  J�Gف ا�lM ��$ا ا�lاب ��"ول ه�
 B (
وا�B (F ا� �G	B �� ا����ن ا�-��A Qًd(� ED ���ر 

ا��EI �� ��� ا�D"ت � �� B (F	B أو ا+)	I�� B= &��5 ا�BD و&" �Dل ! 	� ا�I	"ق ، 

 �� Jp�� �-� V�� B	 �� B (F� اب�Fا�� )"ء ا� "S	� ر��D �Hت ا�"Dت ا��Hpا ��lو�

  .&�K�ع ا�$�� 

٢١- 

�اب ا��Uط د�	 ! Qً	S" �� أ+ �ب ا��Uط l�� �Aف  5�$Dه" و�+k� ط�Uا� J�� B (

 ~lم ! 5 هQ-ء ا��F&و ، Bو�l�(ط ا��Uا� J�� B (
��Uط أن i$IDُ �9 = دال ! 5 

 ��lا�� وآ�
 i	��� د�F(� ط�U�"� _&"Iم ا�"	A �� �H$Pور J1"ا�� �	آk� 5 ! ل�D رة�ا�2

"	A د�F(� اب�Fع ا��Aو B	(H�� _&"I � "ً!"$9�9 ا��	� �e�U� �&.  

٢٢-  BM"I& ��lM �9�D 0 إذ� � B	1"�D?ا B�`ا�� �� _+�Hط �<�ض ا��Uاب ا��
وl�D �Aف 

 �� H(ل ا�"	p V	U�� �� فlا ا��lه ESID ��lا�)��5 ا�)�اد ، و� J	3H� �� H(أآ$� ��ى ا�

ً̀ �� �ES ا��M 0"ل �Aاء�� �ُ	��E ا�) (! �� �� H	B إ�U"ء ا�93"ب  و
� � !��2ًا ��"

� 	 � &)" I-D= ا��0 ا���آB وا�J!"GH ، و��+	_ &F"ل ا�3H	�D��� �� J ا�F�اب و�

 Rqو �� V	�D ` �H(}�� ��h �	� B>�"$()� وا�	اب و��{�Fا� E	3G� 5دي إ�'D وفl�(ا�

واRq وأي �Zء 3HD	 � ا�)H �� أو 2HD�ر~ D �A-�ن ا�)�lوف أ!{�G� ، ��& E ا��lف 

"ط 
Yء &@ ا�-Qم 9HD = إ!)"ل ا��H���(� �-G وهlا ا?�S"م ��ع &@ ا?�S"م �)" �	� &@ إ+�

 CGق ا���UH� م� �& �	P ء�Z Jن آh E	}�Hا� B�`5 ا��0 د ! �G6D ض�وا�<)

 �� @	M �� ��"-& CGا�� �� � �Dو ��kZ E}�	� �H���(�ذُكر  "(S& CGا�� �� �H$ا�� رهY�

  .آ"ن !{	)ً" 

٢٣- Iا�� J�� فl�D �A EIب ا���و�� أ+  EI�(5 ا� ! ~"$H�`ا Y	آ�H� �� EI�(دون ا� @& V�� E

 EIا�� �ه �� EI�(�"� �Mوا �� EI�(وا� EIا�� J�� نk-� �H(}!و �H	(5 أه ! B�`� و� ��

 5 ! ~"$H�`ا Y	آ�H� "ه�+k� EIا�� J�� B (
وذآ�~ D<�� !@ ذآ� ��J ا��EI ، وl�� �Aف 


�اب ا��EI و� �H$	� ! 5 أه)	SH" وأن ا�� B (
 "S	� ة�$.  

٢٤-  �� EI�(ا� E	}�� �م هQ-د &@ ا��5 أن ا�)�2 ! B�`� � EIاب ا���
وl�D �Aف 

 B���& 5 ! ل�	� ��lوآ �	� B�`ا�� _K�& 5 ! �	$�Hوا� �	 ! Y	آ�Hوا�

ا�I"&�	@ ��، و&d��� �� ا�lه@ وآ��k أ&� HM)� واB�"�& ` _A و` دا!� �lآ�~ 

` E	}! �&ل ! 5 أ�� أ�	� ��lوآ ، �� Be"M?ا Rq�_ ا�	9HID  .  

  



  

�اب ا�I'ال إ+�ا!ً" �lآ� ا�)I'ول !�� ���  -٢٥ �� J�Gف ا�l�D �A م"SGH+`ب ا�و�� أ+ 

أن !��� ا��CG �� � وا+��H �� ا�G'اد، و��D ��lل lMف ا�J�G ! 5 أ�� واgK و&SG�م 

  .و` �Z �	� ` دا!� �lآ�~ 

Y ا`�H$"~ ! 5 ا�)0H3 ا�)�2�ب &@ دون وl�Dف ا�J�G �� أ+ �ب ا`2Hp"ص ��Hآ	 -٢٦

+�ا~ ، وآ��l �	-�ن هlا ا�23H	J(�D ` "ًH�"s 0 د`�B ا��FHد و�	-�ن P	� &�2�ر 

 B�`ن أ� � �� ا���-	� B�&زhا Jآ J(UD "(وإ� @	�& @&Y�.  

٢٧- �!�$H& _�"Hا� _$HD أن Jqh"� ع�$H(وا� _�"H@ ا�	ة �� ا?!�اب ��D">(ا� �ب ا��9_ ه�أ+  

�� ا?!�اب ، و�-�� �G�"3D �A �	��ث ا��9_ ، و�A ��"ول ا�$�� أ+ �ب ا��9_ �"��2= 

! 5 ا�)�ح أو ا�lم أي &" آ"ن �	� ا� LG ا�)�9�ع &�2��H& ��l� "ًG�"3& "ً$�!� ا�)���ع أو 


= ���LG � =q"� J�� �D ا�)�9�ع �	�& �� Jp�K�ع ا�$��، �HID ��h ور�F(ا�

�� J�Gف ا�lM @& وا�<�ض  �FD ع إذ�ا ا�)�9lإ�5 ه _&"Iا� ~"$Hا� �G� �ب ه� +hا اlه

ا+)ً" &�2���D">& �� =q"� ` "ًًا ?!�اب &$H�M �� �!	@ �� ذآ� ا�g$qh J�G ا��Hآ	= 

 �}� � �G & �	Pو "ًDد"!.  

٢٨-  J$A B!�I� �� �� H(ا� =	FHID أن �	� E -H(ض ا��P نh �Dl�Hب ا��أ+  �� J�Gف ا�l�D

l�(ع ا��Aل وQp @& ذ�� EHDر ، وlا�� �� H(ا� @& B!�I� = 9D أن =
�HID اlور وه

 B!�Iه�" ! 5 ا� J�Gف ا�lM ل�	� ، J�Gء !�� و&@ ذ�� ا�"�>H+`ا @-(D "& Jف آlM

 �	P 5 ذآ� ! i	6D �A�5 أن ا� ! "ًS	$��المحذَّرأو  المحذَّر  ��&.  

٢٩- �	� E -H(ض ا��P نh اء�P?ب ا�أ+  �� J�Gف ا�l�D  "م	5 ا�� ! =e"3(ا� �M �ه

��Uء &�)�د �	�آY آQ&� آ � ! 5 هlا ا��Uء وl�Dف آ��lM @-(D "& J ، و&@ ذ�� 

ا�J�G ؛ ��$	Sً" ! 5 ا�)lآ�ر وأه)	�H ، وآl�D ��lف ا�J�G �6)"ن ���	i ا�<�ض &@ 

ا+�H)"ل أ+ �ب ا?�Pاء وه� إA$"ل ا�)e"3= ! 5 ا�ُ)<َ�ى �� hن ذآ� ��J ا?�Pاء 

l�(ا� ~�D��� وفl�& �&أ J�G� ر��D يlوف وا�)مYا� ( =e"3(ا� B	+"IM �	dD �A ~��� أو

  . محموداJ$�Dُ Q�ً ! 5 ا�ُ)<َ�ى �� &S)" آ"ن أ&�ًا 

٣٠-  i��D ��lMو ، "SIG�� B �HI& ه�ة"m �ّ!ُ 5HM ED�-ن ا��lM �d-Dف ��J ا���ل �� ا���

�& B (
 5 ! ~"$H�`ا Y	آ�� "S�& اض !�ة�Pم &@ د``ت وأQ-ا� �Uأ� �Hل ا��ل ا���

أ
 S" و!�م ��	�ه" �J�� @&Y ا���ل �- )" �Aأ 03Z ا���ل أو +)�� +	k� ��Uن ا���ل 


� إ�	� ، وآl�D ��lف ��J ا���ل �(�H	J1"A E هlا ا���ل ، و�	��U ا��"رئ �� وآ��k ه� �&




) B &��ل � � 1"A	sk� �DY	��IG� �� ~ وآ��l ��ن lMف ��J ا���ل وا��p�ل &$"�Zة إ 5�

 B&��(� �� م�A �� "(& ى�Aأ �H�`ود �Zأ _&"Iم ! 5 ا�Q-ا� _Aو J�FD ل�ا��.  

إن lMف ��J ا���ل D'دي إ�2M 5�ل ا�GH"ت أو ا��H"ل �� ا�-Qم &@ B�D�e إ�5 أ�pى  -٣١

وD-�ن هlا ا`�GH"ت أ&" �	@ ا�3$� وا?�U"ء أو �	@ ا�6)"�1 أي ا��H"ل &@ ا�93"ب �6)	� 

5 ا�93"ب �6)	� ��p ، وا��``ت ا�)B$��H ! 5 هlا ا`�GH"ت ا�lي J2�D &@ &�	@ إ�

 i��D ��� ، ت"GH�`ا �	د ��D يlق وا�)�"م ا�"	Iف ا�QHp"� R H3� ل�ا�� J�� فlM لQp

 ��l� Bq"p ن�وإ�)" �- _Kا�ا�) J5 آ ! i$9�� ` B�	�& د``ت _Kا�ا�) ��� ��

ا�<�ض ا��"م &@ ا+�H)"ل هlا اh+ �ب ا�$�PQ  ا�)�K_ ا�)�	@ &@ دون P	�~ ، و�-@

 �p�  .ه� 
lب ا�H$"~ ا�I"&_ وإ��"د ا�kIم وا�) J���  ��! J ا�-Qم &@ أ+ �ب إ�5 

٣٢-  J(�D وفl�& J�� �D��� ��`"M ��� �� =
�HID ص"p ي�= �<	آ�� �ل ه">HZ`إن ا

~�	(6� J(��"� ��! J>U�D J�� ��! �pkHD يlم ا���H(ا� E+`ر  �� ا�آl(ا� J�Gن ا��-Dو ،

�)IG� B�"d	� � J�G ا�)�lوف ، وi��D هlا ا��Hآ	= د``ت S���D ` �A" أي ��آ	= �<�ي 

��p، و�kF D ��l إ�	� ا�)E -H و&@ هl~ ا��``ت ه� د`�B ا�3GH	E وا?!{"م �)" �	� &@ 

`�B ا�kHآ	� hن ا�$	"ن ��� ا?�S"م ، �"�J�G إذا lMف �I� Es آ"ن أ�E3 وأ!{E وآ��l �	� د

ا��D��� �� J�G ا�)lآ�ر &��	@ m"ه�ًا و&�lو�ً" ، وآkD ��l�� ا�-Qم �� هlا ا��Hآ	= ! 5 

  .هl~ ا�2�رة ��Hآ	Y ا`�H$"~ ! 5 ا`+E ا�)��Hم و�QهH)"م �� 

 J	q"GHا� Bز �"رآ"FD�� "SHK�!و "SH (
وهl~ ه� أهr1"H� E ا�� �H�Jq إ�	S" ا�$�� �A أ

s�9 ��``ت إ�5 &" ُذآ� أMوآ)" ` أد!� إ�� أ �	إ� � q�� "(	� _9ء ا�$�� ، و` أد!� ا��"�

lMف ا�J�G �� ا����ن إBe"M آ"& B وإ�)" ه� 
�S ! )� أB$H-( � �&�A ا����	B و` أد!� �	� 

ً̀ l�"+h Es�� ا�Dl@ أر�Zو��  
�s J"ؤ~ أو � J6G�"� �	� ن و����� ~�Mا�-)"ل �"�-)"ل � و

��Gpج  وإن أ"Hو� J�(ا� �S
ّ̀ E !  B$�"e وهlا  �)@ ��IG وهlا &@ kZن ا�$�U و&" أ�" إ

 B	1"Sا�� "S�ر�q 5إ� B�"+��"� ل�q� � �S
ا�)$�Hئ وIM$� إ�� ���l آJ &" �� و+�� &@ 

 ��"K�(� "����D أن �Dا��� YDYل ا� ا��k+ًا أ�	p�1 وأ"
��ن آ"ن �	BD"P ��l� @+"�& @& "S ر


�S ا�-�ED وإن GH�Dُ "ً( !ِ � �FD_ �� وإ�� وB&�p آH"�� ا�)�� "ً2�"p J(ا ا��lه J�FD وإن YF�


� (َ'� (E��� �MَْlَB�dَ ا�)��5 و��E ا��2	� و��p د!�ا�" أن ا��)� � رب ا��"�)	@ �+�NَM ��ِ@ �َMْ>�d
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  القرآن الكريم : أوالً

  الكتب المطبوعة : ثانياً

منشأة المعارف باإلسـكندرية جـالل    : الناشر ، ماهر البقري أحمد.د : ابن القيم اللغوي -١

  . ١٩٧٩ ، القاهرة ، طلس، مطبعة أ وشركاه ىحز

دار الرائـد   ، ١ط،  عبد الفتـاح الشـين  .د : ابن القيم وحسه البالغي في تفسير القرآن -٢

   . )م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢(،  لبنان -بيروت ، العربي

،  دار المجـدالوي ،  ١ط،  معـاذ السـرطاوي  .د : ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية -٣

  . )م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨(،  ردناأل

جالل الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر السـيوطي الشـافعي      : في علوم القرآن اإلتقان -٤

 ، إيـران  ، الناشر مكتبة فخـر الـدين   إبراهيم ،محمد أبي الفضل  : تح،  )هـ٩١١(

١٣٨٠ .  

 -الفجالـة  ، مطبعة نهضة مصـر  ، عبد القادر حسين.د : أثر النحاة في البحث البالغي -٥

  . ١٩٧٥ ، القاهرة

ـ ٥٣٨ ت(جار اهللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري  : أساس البالغة -٦  ، ٣ط ، )هـ

  . م١٩٨٥،  مركز تحقيق التراث ، الهيأة المصرية العامة للكتاب

،  قـم  ، مؤسسة بوستان كتـاب ،  جعفر السيد باقر الحسيني : المعاني في القرآن أساليب -٧

  .  )١٣٨٦ -ق ١٤٢٧(

ـ  ٥٧٧ت(نباري الرحمن بن محمد بن عبيد اهللا األ عبد : أسرار العربية -٨ دراسـة   ، )هـ

دار الكتب  ، منشورات محمد علي بيضون،  ١ط ، محمد حسين شمس الدين : وتحقيق

  . )م ١٩٩٧-هـ ١٤١٨(،  لبنان -بيروت ، العلمية



 أحمـد .د : تـح  ، بن سليمان المعروف بابن كمال باشا أحمدشمس الدين  : أسرار النحو -٩

  . )ت.د(،  عمان ، منشورات دار الفكر ، حسن حامد

المؤسسـة  ،  ١ط،  محمد عبد الحميد ناجي.د : يةباألسس النفسية ألساليب البالغة العر -١٠

  .  م١٩٨٤،  لبنان -بيروت ، شرالجامعية للدراسات والن

  . )م ١٩٦٥-هـ  ١٣٨٤( ، بغداد،  رسمية محمد المباح : إسناد الفعل -١١

أبو محمد عز الدين عبد العزيز ابن عبد  : اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز -١٢

  . )ت.د( ، القاهرة ، دار الحديث ، )هـ ٦٦٠ ت(السالم الشافعي 

أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال بن أبو بكر جالل الدين  : ر في النحواألشباه والنظائ -١٣

  . )م١٩٨٤-هـ ١٤٠٥( ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١ط ، )هـ ٩١١( السيوطي

 ، المركز الثقافي العربي ، ٤ط ، نصر حامد أبو زيد : إشكاليات القراءة وآليات التأويل -١٤

  . م ١٩٩٦

ساعد  ، تليفعبد الحسين ال .د : تح ، )هـ ٣١٦ت (ن السراج الب : األصول في النحو -١٥

  . م١٩٧٣ ، النجف األشرف ، مطبعة النعمان ه ،المجمع العلمي على طبع

  . ١٩٧٩ ، الالذقية -ة تشرين، جامع محمد خير الحلواني.د : أصول النحو العربي -١٦

  . م ١٩٩٧ ، هرةالقا ، عالم الكتب ، ٦ ط ، محمد عيد.د : أصول النحو العربي -١٧

بن محمد بن عربشـاه عصـام الـدين     إبراهيم : )شرح تلخيص مفتاح العلوم(األطول  -١٨

منشورات محمد علي  ، ١ط ، عبد الحميد الهنداوي.د : حققه،  )هـ ٩٤٣ ت(الحنفي 

  . )م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢( ، لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية ، بيضون



المعروف بابن  أحمدألبي عبد اهللا الحسين بن  : الكريم إعراب ثالثين سورة من القرآن -١٩

 ، بغـداد  ، مطبعة منير ، دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع،  )هـ٣٧٠ ت( خالويه

  . )ت.د(

 ٣٣٨ ت(المعروف بالنحـاس   إسماعيلبن محمد بن  أحمدألبي جعفر  : إعراب القرآن -٢٠

 ، دار البحـار  -دار ومكتبة الهالل منشورات ، ١ط ، قاسم أحمدمحمد .د : تح ، )هـ

  . م ٢٠٠٤

دراسة  ، )هـ ٤٣٧ت( بي محمد مكي بن أبي طالب القيسي أل : إعراب مشكل القرآن -٢١

 -منشورات وزارة اإلعالم في الجمهوريـة العراقيـة   ، حاتم صالح الضامن : وتحقيق

  . م ١٩٧٥ ، سلسلة كتب التراث

ـ  ٩١١(الدين السيوطي ت  جالل : االقتراح في علم أصول النحو -٢٢ طبـع   ، ٢ط ، )هـ

  . )ت.د( ، اد الدكنة دائرة المعارف العثمانية بحيدرابتحت إدارة جمعي

 : تقـديم  ، فاضل مصطفى السـاقي .د : أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة -٢٣

 ،مكتبة الخـانجي بالقـاهرة   : الناشر ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، تمام حسان.د

  . )م ١٩٧٧-هـ ١٣٩٧(

ضياء الدين أبي السعادات هبة اهللا بن علي بن حمزة العلوي الحسيني  : مالي الشجريةاأل -٢٤

 ، لبنان -بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، )هـ٥٤٢ت(المعروف بابن الشجري 

  . )ت.د(

الحسـين  للشريف المرتضى علـي بـن    : )غرر الفوائد ودر القالئد(مالي المرتضى أ -٢٥

دار الكتاب ،  ٢ ط إبراهيم ،محمد أبي الفضل  : تح ، )هـ٤٣٦ت (الموسوي العلوي 

  . )م١٩٦٧-هـ ١٣٨٧( ، لبنان -بيروت ، العربي



بي البقـاء  أل:  ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب و القراءات في جميع القرآن إمالء -٢٦

ـ  ٦١٦ت (عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبري  مؤسسـة   : الناشـر  ، ٣ط ، )هـ

  . ١٣٧٩ ، لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية ، قم -مير، مطبعة أ طهران -الصادق

بـي  أكمـال الـدين    : نصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفييناإل -٢٧

 :تـح  ، )هـ ٥٧٧ت(نباري النحوي البركات عبد الرحمن ابن محمد بن أبي سعيد األ

-هــ  ١٤٢٧( ، بيـروت  -صيدا ، المكتبة العصرية ، لدين عبد الحميدا يىمحمد مح

  . )م ٢٠٠٦

 ،مازن المبـارك  : تح ، )هـ ٣٣٨ت(بي القاسم الزجاجي أل:  في علل النحو اإليضاح -٢٨

  . )م ١٩٥٩ -هـ ١٣٧٨( ، مصر -ةرالقاه ، مطبعة المدني ، دار العروبة

 :شرح وتعليق وتنقيح ، )هـ ٧٣٩ت ( الخطيب القزويني : في علوم البالغة اإليضاح -٢٩

  . )ت.د( ،دار الكتاب العالمي ، الشركة العالمية للكتاب ، محمد عبد المنعم خفاجي.د

عبد الكاظم .د : )هـ ٢١٠(بي عبيدة معمر بن المثنى البحث النحوي في مجاز القرآن أل -٣٠

  . )ت.د( ، جامعة الكوفة ، الياسري

دراسـة   ، )هـ ٧٤٥ت(بي حيان األندلسي سف الشهير بأمحمد بن يو:  البحر المحيط -٣١

شـارك   ، عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض أحمدالشيخ عادل  : وتحقيق وتعليق

دار الكتـب   ، ٢ط ، النجولي الجمل أحمد .دزكريا عبد المجيد النوتي و.د : في تحقيقه

  . )م ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨( ، لبنان -بيروت ، العلمية

بي عبد اهللا محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي بدر الدين أ:  علوم القرآنالبرهان في  -٣٢

دار الكتـب   ، ١ط ، مصطفى عبد القادر عطا : قدم له وخرج أحاديثه ، )هـ٧٩٤ت(

  . )م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨( ، لبنان -بيروت ، العلمية



وهب الكاتب ألبي الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن : البرهان في وجوه البيان  -٣٣

، مطبعـة العـاني ، بغـداد ،     ١خديجـة الحـديثي ، ط  .أحمد مطلوب و د.د: ، تح 

  ) .م ١٩٦٧-هـ ١٣٧٨(

كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكـاني  : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن  -٣٤

، مطبعة العاني ، بغداد  ١أحمد مطلوب ، ط.خديجة الحديثي ود.د: ، تح ) هـ٦٥١ت(

  ) .م ١٩٧٤-هـ ١٣٩٤( ،

عبده عبد العزيز قلقيلـة ، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ،     .د: البالغة االصطالحية  -٣٥

  ) .م ١٩٨٩-هـ ١٤٠٦(

طالب محمـد  .د) : علم المعاني بين بالغة القدامي وأسلوبية المحدثين(البالغة العربية  -٣٦

  .م١٩٩٧زي ، ، منشورات جامعة قان يونس ، بنغا ١إسماعيل الزوبعي ، ط

، دار الفرقـان   ٣فضل حسـن عبـاس ، ط  .د) : علم المعاني(البالغة فنونها وأفنانها  -٣٧

  ) .م ١٩٩٢-هـ ١٤١٣(للطباعة والنشر والتوزيع ، 

  .١٩٩٩، دار البشائر ،  ١محمد هيثم غرة ، ط.د) : علم المعاني(البالغة من منابعها  -٣٨

-هـ ١٤١٦(، دار الشروق ،  ١عبد اللطيف ، طمحمد حماسة .د: بناء الجملة العربية  -٣٩

  ) .م ١٩٩٦

عبـد السـالم   : ، تـح  ) هـ٢٥٥(أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : البيان والتبيين  -٤٠

  ) .م١٩٤٩ -هـ ١٣٦٨(، مطبعة لجنة التأليف ، القاهرة ،  ١هارون ، ط

ت (طبـري  ألبي جعفر محمد بـن جريـر ال  ) : تاريخ الرسل والملوك(تاريخ الطبري  -٤١

  .م  ١٩٦٠محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر ، .د: ، تح ) هـ٣١٠



السيد أحمد الصـقر ،  : ، شرح وتحقيق ) هـ٢٧٦ت(البن قتيبة : تأويل مشكل القرآن  -٤٢

  ) .ت.د(دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ، 

، مكتبة الرشـد ،   ١عبد الفتاح أحمد الحموز ، ط.د: التأويل النحوي في القرآن الكريم  -٤٣

  ) .م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤(الرياض ، 

، طبع بالمطبعة الميرية  ١، ط) هـ٧٥١ت(ابن القيم الجوزية : التبيان في أقسام القرآن  -٤٤

  .هـ ١٣٢١الكائنة بمكة ، 

، )هـ٧٤٣ت(شرف الدين بن الحسين بن محمد بن عبد اهللا الطيبي : التبيان في البيان  -٤٥

، ذات السالسل للطباعة والنشـر ،   ١توفيق الفيل و عبد اللطيف لطف اهللا ، ط.د: تح 

  .م  ١٩٨٦الكويت ، 

هادي نهر ، ساعدت الجامعة .د) : دراسة وصفية تطبيقية(التراكيب اللغوية في العربية  -٤٦

  ).م ١٩٨٧-هـ ١٤٠٨(المستنصرية على نشره ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، 

،  ٢صـالح الظـالمي ، ط  .د: ور دراسة الجملة العربية بين النحويين واالصوليين تط -٤٧

  .هـ ١٤٢٦مكتبة المواهب للطباعة والنشر ، النجف األشرف ، 

، دار الفكـر   ١طالل عالمة ، ط.د: تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة  -٤٨

  . ١٩٩٣اللبناني ، بيروت، 

مد بن علي السيد الزين أبي الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي علي بن مح: التعريفات  -٤٩

، شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي وأوالده ، مصـر ،     ) هـ٨١٦ت(

  ) .م١٩٣٨-هـ ١٣٥٧(

لبنـان ،   -، دار العلم للماليـين ، بيـروت   ٢محمد جواد مغنية ، ط: التفسير الكاشف  -٥٠

  .م  ١٩٧٨



) هـ٣٧٠ت(محمد بن أحمد بن األزهر األزهري الهروي  ألبي منصور: تهذيب اللغة  -٥١

، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية  ١أحمد عبد الرحمن مخيمر ، ط.د: ، تح 

  ) .م ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥(لبنان ، -، بيروت

،  ٢شـوقي ضـيف ، ط  .د: تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مـع نهـج تجديـده     -٥٢

  ).  ت.د(،  دارالمعارف ، القاهرة

الرسـالة  ) للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجـاني (ثالث رسائل في إعجاز القرآن  -٥٣

النكت في إعجاز : ، الرسالة الثانية ) هـ٣٨٨ت(بيان إعجاز القرآن للخطابي : األولى 

محمد خلف اهللا ومحمد زغلول سالم : ، حققها وعلق عليها ) هـ٣٨٤(القرآن ،للرماني 

  ) .ت.د(ارف بمصر ، ، دار المع

ضياء الدين بن األثير الجـزري  : الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكالم المنثور  -٥٤

جميل سعيد ، مطبعة المجمع العلمي العراقي .مصطفى جواد ود.د: ، تح ) هـ٦٣٧ت(

  ) .م ١٩٥٦-هـ ١٣٧٥(، 

، ) هـ٦٧١ت(ي القرطبي ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصار: الجامع ألحكام القرآن  -٥٥

الشيخ هشام سمير البخاري ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ، : اعتنى به و صححه 

  ) .م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢(بيروت ، 

، مطـابع   ١أبـو أوس إبـراهيم الشمسـان ، ط   : الجملة الشرطية عند النحاة العرب  -٥٦

  ) .م ١٩٨١-هـ ١٤٠١(عابدين ،  -الدجوي

فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر للطباعة والنشر .د: تأليفها وأقسامها الجملة العربية  -٥٧

  ) .ت.د(والتوزيع ، عمان ، 



 -، دار ابن حزم ، بيـروت  ١ط، فاضل صالح السامرائي .د: الجملة العربية والمعنى  -٥٨

  ) .م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١(لبنان ، 

ـ ٣٢١ت(ي البصري البن دريد أبي بكر محمد بن الحسين األزد: جمهرة اللغة  -٥٩ ، ) هـ

  .هـ  ١٣٤٥مكتبة المثنى ، بغداد ، 

السيد أحمد الهاشمي ، منشـورات محمـد   : جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع  -٦٠

  ) .م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢(لبنان ،  -علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت

يوسف الشيخ محمد : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، ضبط وتشكيل وتصحيح  -٦١

  ) .م ١٩٩٨-هـ ١٤١٩(لبنان ،  -، دار الفكر ، بيروت ١البقاعي ، ط

حاشية الصبان على شرح االشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني، تح  -٦٢

  ) .م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢(، مكتبة الصفا ، القاهرة ،  ١محمود بن الجميل ، ط: 

  ) .ت.د(عالم الكتب ، بيروت ،  البصري ،: الحماسة البصرية  -٦٣

، مطبعـة   ١عبد السالم محمـد هـارون ، ط  : ، تح ) هـ٢٥٥ت(الجاحظ : الحيوان  -٦٤

  ) .م ١٩٣٨-هـ ١٣٥٦(مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ، 

، ٢محمد علي النجار ، ط: ، تح ) هـ٣٩٢ت(ألبي الفتح عثمان بن جني : الخصائص  -٦٥

  ) .م ١٩٥٥-هـ ١٣٧٤(رة ، دار الكتب المصرية، القاه

  ) .ت.د(عبد الكاظم الياسري ، جامعة الكوفة ، .د: دراسات في اللغة والنحو  -٦٦

، مطبعـة السـعادة،    ١محمد عبد الخالق عضيمة ،ط: دراسات ألسلوب القرآن الكريم  -٦٧

  ) .م ١٩٧٢-هـ ١٣٩٢(مصر ، 

النهضة العربية ، بيروت ،  ، دار ٢عبده الراجحي ، ط.د: دروس في المذاهب النحوية  -٦٨

  .م  ١٩٨٨



: ، صححه وشرحه وعلق عليـه  ) هـ٤٧١ت(عبد القاهر الجرجاني : دالئل اإلعجاز  -٦٩

أحمد مصطفى المراغي ، طبعت من نسخة بدار الكتب راجعها محمد عبـده ومحمـد   

، المكتبة المحمودية التجارية ، المطبعة العربيـة ، مصـر ،    ٢محمود الشنقيطي ، ط

  ) .ت.د(

، دار الشـؤون الثقافيـة    ١بتول قاسم ناصر ، ط.د: داللة اإلعراب لدى النحاة القدماء  -٧٠

  .١٩٩٩العامة ، بغداد ، 

، دار ١حامد كاظم عباس ، ط.د) : دراسة لغوية(الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى  -٧١

  . ٢٠٠٤العراق ،  -الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

، دار  ١عـزام محمـد ذيـب ، ط   ) : المنزلة والموقع(في الظاهرة النحوية  دور الرتبة -٧٢

  .٢٠٠٤الفرقان ، عمان ، 

، دار الكتب العلميـة ،   ١علي فاعور ، ط: شرحه وضبطه وقدم له : ديوان الفرزدق  -٧٣

  ) .م ١٩٨٧-هـ ١٤٠٧(لبنان ،  -بيروت

ت (لرحمن اللخمي القرطبـي  البن مضاء أبي العباس أحمد بن عبد ا: الرد على النحاة  -٧٤

، دار االعتصام ، القـاهرة ،   ١محمد إبراهيم البنا ، ط.د: ، دراسة وتحقيق ) هـ٥٩٢

  ) .م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩(

، دار أمية للنشر والتوزيـع ،   ١كمال إبراهيم بدري ، ط. د: الزمن في النحو العربي  -٧٥

  .هـ  ١٤٠٤الرياض ، 

بن محمد بن سعيد بـن سـنان الخفـاجي الحلبـي     ألبي محمد عبد اهللا : سر الفصاحة  -٧٦

عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة ومطبعـة محمـد   : ، صححه وعلق عليه ) هـ٤٦٦ت(

  ) .م ١٩٥٣-هـ ١٣٧٢(علي صبيح وأوالده ، مصر ، 



محمد محيي الدين عبـد  : ، تح ) هـ٧٦٩بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل (شرح ابن عقيل  -٧٧

) ق -هـ ١٣٣٧-ش_هـ١٣٨٥(، دار الميزان ، إيران ، ، مطبعة بعثت  ١الحميد ، ط

.  

جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد ) : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(شرح التسهيل  -٧٨

محمد عبـد القـادر عطـا    : ، تح ) هـ٦٧٢ت(اهللا بن مالك الطائي الجياني األندلسي 

ر الكتـب العلميـة ،   ، منشورات محمد علي بيضـون ، دا  ١وطارق فتحي السيد ، ط

  ) .م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢(لبنان ،  -بيروت

خالد بن عبد : شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو  -٧٩

، دار الكتب العلمية ،  ٢محمد باسل عيون السود ، ط: ، تح ) هـ٩٠٥ت(اهللا األزهري 

  ) .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧(لبنان ،  -بيروت

: ، تـح  ) الشرح الكبيـر ) (هـ٦٦٩ت(البن عصفور االشبيلي : اجي شرح جمل الزج -٨٠

  ) .م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠(صاحب أبو جناح مؤسسة الكتب للطباعة والنشر ، .د

ـ ٦٨٨ت(محمد بن الحسن الرضي االسـترآبادي  : شرح الرضي على الكافية  -٨١ ، ) هـ

والنشر  مؤسسة الصادق للطباعة: ، الناشر  ٢يوسف حسن عمر ، ط: تصحيح وتعليق 

  .، مطبعة ستارة ، إيران 

: ، تح ) هـ٧٦١ت(البن هشام األنصاري : شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب  -٨٢

محمد محيي الدين عبد الحميد ، شركة أبناء شـريف األنصـاري للطباعـة والنشـر     

  ) .م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦(بيروت،  -والتوزيع ، المكتبة العصرية ، صيدا



جمال الدين أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا : ظ وعدة الالفظ شرح عمدة الحاف -٨٣

عبد المنعم أحمد هريدي ، دار الفكر العربي ، .د: ، حققه وقدم له ) هـ٦٧٢(ابن مالك 

  . ١٩٧٥مطبعة األمانة ، القاهرة ، 

محمد محيي : ، تح ) هـ ٧٦١ت(ابن هشام األنصاري : شرح قطر الندى وبل الصدى  -٨٤

  . ١٣٨٢انتشارات لقاء ، مطبعة أمير ، قم ، : ، الناشر  ٢الدين عبد الحميد ، ط

ـ  ٦٤٣ت(موفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحوي : شرح المفصل  -٨٥ ، عـالم  ) هـ

  ) .ت.د(القاهرة ،  -بيروت ، مكتبة المتنبي  -الكتب

ـ  ٥١٦ت(ري ألبي محمد القاسم بن محمد الحريري البص: شرح ملحة اإلعراب  -٨٦ ، )هـ

-هـ ١٤١٨(بيروت ،  -، المكتبة العصرية ، صيدا ١بركات يوسف هبود ، ط: تح 

  ) .م ١٩٩٧

جالل الدين القزويني : شرح مواهب الفتاح البن يعقوب المغربي على تلخيص المفتاح  -٨٧

بيروت ،  -، المكتبة العصرية ، صيدا ١عبد الحميد الهنداوي ، ط: ، تح ) هـ٧٣٩ت(

  ) .م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٦(

ناصر الخـاني  : جمعه وقدم له وعلق عليه ) : هـ٩٠(شعر الراعي النميري وأخباره  -٨٨

وراجعه وجمع شواهده ووضع فهارسه عز الدين التنوخي ، مطبوعات المجمع العلمي 

  .م  ١٩٦٤دمشق ،  -العربي

ألبي نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري      : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  -٨٩

، منشـورات   ١محمد نبيل طريفـي ، ط .اميل بديع يعقوب ود.د: ، تح ) هـ٣٩٣ت(

  ) .م ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠(لبنان ،  -محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت



محمد أبـي  : ، تح ) هـ ٣٩٥ت(ألبي هالل الحسن بن عبد اهللا العسكري : الصناعتين  -٩٠

  ) .ت.د) (مط.د(،  ٢الفضل إبراهيم ، ط

) هـ٣٧٩ت(ألبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلسي : بقات النحويين واللغويين ط -٩١

  . ١٩٨٤، دار المعارف ، مصر ،  ٢محمد أبي الفضل إبراهيم، ط: ، تح 

يحيي بن حمزة بن علي بن : الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  -٩٢

  .لبنان  -كتب العلمية ، بيروت، دار ال) هـ٧٤٩ت(إبراهيم العلوي اليمني 

طاهر سليمان حمودة ، الدار الجامعيـة للطباعـة   : ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي  -٩٣

  . ١٩٩٩والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، 

بهاء الدين أبي حامد أحمد بن علي بن عبد : عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح  -٩٤

، منشورات محمد علي  ١ليل إبراهيم خليل ، طخ.د: ، تح ) هـ٧٧٣ت(الكافي السبكي 

  ) .م ٢٠٠١-هـ ١٣٢٢(لبنان ،  -بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت

،  ١محمد حماسة عبد اللطيف ، ط.د: العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث  -٩٥

  . ١٩٨٤مطبوعات الجامعة جامعة الكويت ، مكتبة أم القرى ، 

  ) .ت.د(القاهرة ،  -درويش الجندي ، مكتبة نهضة مصر بالفجالة.د: ي علم المعان -٩٦

مهـدي  .د: ، تـح  ) هـ ١٧٥ت(ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي : العين  -٩٧

، منشورات مؤسسة األعلـى للمطبوعـات،    ١إبراهيم السامرائي ، ط.المخزومي و د

  ) .م ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨(لبنان ،  -بيروت

، المكتبة العصرية بناية المكتبة  ١نعمة رحيم العزاوي ، ط. د: اللغة والنقد  فصول في -٩٨

  ) .م ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥(البغدادية ، بغداد ، 



، مؤسسـة الرسـالة ، بيـروت ،     ٣إبـراهيم السـامرائي ، ط  : الفعل زمانه وأبنيته  -٩٩

  ) .م ١٩٨٣-هـ ١٤٠٢(

سة الجامعية للدراسـات والنشـر   ، المؤس ١عصام نور الدين ، ط.د: الفعل والزمن  -١٠٠

  ) .م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤(لبنان ،  -والتوزيع ، بيروت

فتحي أحمـد عـامر ، مطبعـة    .د: فكرة النظم بين وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم  -١٠١

  ) .م ١٩٧٥-هـ ١٣٩٥(األهرام التجارية ، القاهرة، 

 ١٩٨٧-هـ ١٤٠٧(منار ،، مكتبة ال ١خليل أحمد عمايرة ، ط.د: في التحليل اللغوي  -١٠٢

  ) .م

، دار الرائـد العربـي ،    ٢مهدي المخزومـي ، ط .د: في النحو العربي نقد وتوجيه  -١٠٣

  ) .م ١٩٨٦-هـ ١٤٠٦(لبنان ،  -بيروت

،عالم المعرفة ،  ١خليل أحمد عمايرة ، ط.د) : منهج وتطبيق(في نحو اللغة وتراكيبها  -١٠٤

  ) .م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤(جدة ، 

) هـ ٧١٨ت(محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي : س المحيط القامو -١٠٥

) م ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩(، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،  ١يحيى مراد ، ط: ، تح 

.  

اإلمارات العربيـة   -مهدي المخزومي ، المجمع الثقافي ، أبو ظبي.د: قضايا نحوية  -١٠٦

  .م  ٢٠٠٢المتحدة ،

عبـد  : ، تحقيق وشـرح  ) هـ١٨٠ت(ي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ألب: الكتاب  -١٠٧

) ت.د(لبنان ،  -السالم محمد هارون ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت

.  



ألبي القاسم محمود بن : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  -١٠٨

عبد الرزاق المهـدي، دار إحيـاء   :  ، تح) هـ٥٣٨ت(عمرو الزمخشري الخوارزمي 

  ) .ت.د(لبنان ،  -التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت

ـ ١٢ت ق(محمد علي الفاروقي التهانوي : كشاف اصطالحات الفنون  -١٠٩ : ، تـح  ) هـ

لطفي عبد البديع ، راجعه أمين الخولي ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة .د

  ) .م ١٩٦٣-هــ ١٣٨٢(لنشر ، مكتبة النهضة المصرية ، والطباعة وا

 ١٢٨٦ألبي البقاء الحسيني الكفوي الحنفي ، طبعة حجر ، دولتي تبريـز ،  : الكليات  -١١٠

  .هـ 

ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري : لسان العرب  -١١١

بيروت للطباعة والنشر ، بيـروت ،   ، دار صادر للطباعة والنشر ، دار) هـ٧١١ت (

  ) .م١٩٥٦-هـ ١٣٧٥(

 ١٩٧٣تمام حسان ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، .د: اللغة العربية معناها ومبناها  -١١٢

.  

، دار العلم للماليـين ، بيـروت ،    ١صبحي الصالح ، ط: مباحث في علوم القرآن  -١١٣

١٩٧٧ .  

، مركـز   ٢محمد حسين علي الصغير ، ط.د: الكريم المبادىء العامة لتفسير القرآن  -١١٤

  .هـ ١٤١٣النشر ، مكتبة األعالم اإلسالمي ، 

ـ ٥٨٨ت(محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني : متشابه القرآن ومختلفه  -١١٥ ، ) هـ

  .هـ  ١٣١٠قم ،  -، انتشارات بيدار ، مطبعة أمير ٣ط



، قدم له ) هـ٦٣٧ت (ء الدين ابن األثيرضيا: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  -١١٦

، منشـورات دار   ٢بدوي طبانة ، ط.أحمد الحوفي و د.د: وحققه وشرحه وعلق عليه 

  .م  ١٩٨٣الرفاعي ، الرياض ،

، عارضه بأصـوله  ) هـ٢١٠ت(ألبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي : مجاز القرآن  -١١٧

محمد سامي أمين الخانجي الكتبي :  ، الناشر ١محمد فؤاد سزكين ، ط.د: وعلق عليه 

  ) .م ١٩٥٤-هـ ١٣٧٤(، مصر ، 

أحمد الحسـيني ،  : ، تح ) هـ١٠٨٥ت(الشيخ فخر الدين الطريحي : مجمع البحرين  -١١٨

  ) .م ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨(لبنان ،  -، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ١ط

مـن  (الحسن الطبرسـي  الشيخ أبي علي الفضل بن : مجمع البيان في تفسير القرآن  -١١٩

  .، انتشارات ناصر خسرو ، مطبعة أمير ، قم  ٨، ط) هـ٦أعالم القرن 

، دار الشروق  ٣محمد االنطاكي ، ط: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها  -١٢٠

  ) .ت.د(العربي ، بيروت ، 

والنشـر  دار قباء للطباعة : محمود فهمي حجازي ، الناشر .د: مدخل إلى علم اللغة  -١٢١

  .م  ١٩٩٨والتوزيع ، القاهرة ، 

، دار  ٣مهـدي المخزومـي ، ط  .د: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو  -١٢٢

  ) .م ١٩٨٦-هـ ١٤٠٦(لبنان ،  -الرائد العربي ، بيروت

،  ١حامد صـادق قنيبـي ، ط  .د) : دراسة تحليلية وصفية(المشاهد في القرآن الكريم  -١٢٣

  .م  ١٩٨٤، األردن ، مكتبة المنار 

شرح السيوطي على ألفيته المسماة الفريدة في النحـو والتصـريف   (المطالع السعيدة  -١٢٤

طـاهر سـليمان   .د: ، تحقيق وشـرح  ) هـ٩١١ت (جالل الدين السيوطي ) : والخط



-هــ  ١٤٠١(حمودة ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، طبع بمطابع جريدة السـفير ،  

  ) .م ١٩٨١

، ساعدت جامعة بغـداد   ١فاضل صالح السامرائي ، ط.د: اني األبنية في العربية مع -١٢٥

  ) .م ١٩٨١-هـ ١٤٠١(على نشره ، 

، دار المعارف ، القاهرة  ٣عبد الفتاح الشين ، ط.د: المعاني في ضوء أساليب القرآن  -١٢٦

  .م  ١٩٧٨، 

، الجزء األول تحقيق  )هـ٢٠٧ت(ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء : معاني القرآن  -١٢٧

-هـ ١٤٠٣(بيروت ،  -، عالم الكتب ٣محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي ، ط: 

  ) .م ١٩٨٣

  ) .ت.د(محمد علي النجار ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، : الجزء الثاني تحقيق 

المصـرية  عبد الفتاح إسماعيل شلبي وعلي النجدي ناصف ، الهيأة . د: الجزء الثالث تحقيق 

  .م  ١٩٧٢العامة للكتاب ، 

االخفش األوسط أبو الحسن سعيد بـن مسـعدة المجاشـعي البلخـي     : معاني القرآن  -١٢٨

  .م  ١٩٨١، الشركة الكويتية ،  ٢فائز فارس ، ط.د: ، تح) هـ٢١٥ت(البصري 

، شرح ) هـ٣١١ت (للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري : معاني القرآن وإعرابه  -١٢٩

 ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨(، عالم الكتب ، بيروت ،  ١عبد الجليل عبده شلبي، ط.د: قيق وتح

  ) .م

-هـ ١٤٢٣(، دار الفكر ، عمان ،  ٢فاضل صالح السامرائي ، ط.د: معاني النحو  -١٣٠

  ) .م٢٠٠٣



ألبي الفضل جالل الدين عبد الرحمن أبـي بكـر   : معترك االقران في إعجاز القرآن  -١٣١

دار  ١أحمد شمس الدين ، ط: ضبطه وصححه وكتب فهارسه  ،) هـ٩١١ت(السيوطي 

  ) .م ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨(لبنان ،  -الكتب العلمية ، بيروت

، اعتنى به ) هـ٣٩٥ت(ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : معجم مقاييس اللغة  -١٣٢

، دار إحيـاء التـراث العربـي،     ١محمد عوض مرعب وفاطمة محمد أصالن ، ط.د

  ) .م ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢(بيروت ، 

ـ ٧٦١ت(جمال الدين ابن هشام األنصـاري  : مغني اللبيب عن كتب األعاريب  -١٣٣ ) هـ

سعيد االفغاني : مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا ، راجعه .د: حققه وخرج شواهده 

  ) .م ١٩٦٤-هـ ١٣٨٤(، دار الفكر ، دمشق ،  ١، ط

ن محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بـن  فخر الدي) : التفسير الكبير(مفاتيح الغيب  -١٣٤

منشورات محمـد علـي   ،  ٢ط، ) هـ٦٠٤ت(علي التميمي البكري الرازي الشافعي 

  ) . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(، لبنان  –بيروت ، دار الكتب العلمية ، بيضون 

ـ ٥٣٨ت(ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري : المفصل في علم العربية  -١٣٥  ، ) هـ

 ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧(بيروت ،  -، المكتبة العصرية ، صيدا ١ساني ، طمحمد النع: تح 

  ) .م

محمد عبد الخالق : ، تح ) هـ٢٨٥ت (ألبي العباس محمد بن يزيد المبرد : المقتضب  -١٣٦

عضيمة ، دار الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبناني ، لجنة إحياء التراث اإلسالمي ، 

  .هـ ١٣٩٩القاهرة ، 

بي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بـن عصـفور الحضـرمي    أل: المقرب  -١٣٧

عادل أحمد الموجـود وعلـي محمـد    : ، تحقيق وتعليق ودراسة ) هـ٦٦٩(االشبيلي 



لبنان ،  -، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١معوض ، ط

  ) .م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨(

المغـرب ،   -دار الثقافة ، الـدار البيضـاء  تمام حسان ، .د: مناهج البحث في اللغة  -١٣٨

  .م  ١٩٧٩

  ) .ت.د(، مكتبة نهضة مصر بالفجالة ،  ٣أحمد أحمد بدوي ، ط.د: من بالغة القرآن  -١٣٩

عبد العزيـز عبـد   .د) : دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني(من بالغة النظم العربي  -١٤٠

  ) .م ١٩٨٤- هـ١٤٠٥(، عالم الكتب ، بيروت ،  ٢المعطي عرفة ، ط

محمد جعفر إبراهيم الكرباسي ، مطبعة اآلداب ، النجـف  : المنتخب من كالم العرب  -١٤١

  ) .م ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣(األشرف ، 

، منشورات جامعة قان  ١نوزاد حسن أحمد ، ط.د: المنهج الوصفي في كتاب سيبويه  -١٤٢

  .م  ١٩٩٦يونس ، بنغازي دار الكتب الوطنية ، 

إياد باقر سلمان ، قدم لـه  : محمد حسين الطباطبائي ، تح : تفسير القرآن الميزان في  -١٤٣

هـ ١٤٢٧(لبنان ،  -، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١السيد كمال الحيدري ، ط

  ) .م ٢٠٠٦-

أحمد عبد الستار الجواري ، مطبعـة المجمـع   .د) : دراسة ونقد منهجي(نحو التيسير  -١٤٤

  ) .م ١٩٨٤-ـ ه١٤٠٤(العلمي العراقي ، 

  ) .ت.د(إبراهيم السامرائي ، دار الصادق ، .د: النحو العربي نقد وبناء  -١٤٥

عبده الراجحي ، دار المعرفـة  .د) : بحث في المنهج(النحو العربي والدرس الحديث  -١٤٦

  .م  ١٩٨٨الجامعية ، اإلسكندرية، 



علمي العراقـي ، بغـداد،   أحمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع ال: نحو القرآن  -١٤٧

  ) .م ١٩٧٤-هـ ١٣٩٤(

محمد صالح الدين مصـطفى ، مؤسسـة   .د: النحو الوصفي من خالل القرآن الكريم  -١٤٨

  ) .ت.د(علي جراح الصباح ، دار غريب للطباعة ، الكويت ، 

: ، تحقيق وتقديم) هـ ٦٠٤ت(فخر الدين الرازي : نهاية اإليجاز في دراسة اإلعجاز  -١٤٩

محمد بركات حمدي أبو علي ، دار الفكر للنشـر والتوزيـع ،   .هيم السامرائي ودإبرا.د

  .م  ١٩٨٥األردن ،  -عمان

جالل الدين عبد الرحمن بن أبـي  : همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية  -١٥٠

السيد محمد بدر الدين النعسـاني، دار  : ، عنى بتصحيحه ) هـ٩١١ت(بكر السيوطي 

  ) .ت.د(لبنان ،  -باعة والنشر ، بيروتالمعرفة للط



  الرسائل الجامعية : ثالثا

محمد جعفر العارضي ، كليـة اآلداب ، جامعـة   : األثر الداللي لحذف االسم في القرآن  -١

  .، رسالة ماجستير ) م ١٩٩٨-هـ ١٤١٨(الكوفة ، 

سيروان عبد الزهرة ) : دراسة في الداللة القرآنية(اإلجمال والتفصيل في التعبير القرآني  -٢

  .، رسالة دكتوراه ) م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧(الجنابي ، كلية اآلداب جامعة الكوفة ، 

سيروان عبد الزهرة الجنابي ، كلية ) : دراسة داللية(اإلطالق والتقييد في النص القرآني  -٣

  .، رسالة ماجستير ) م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣(اآلداب ، جامعة الكوفة ، 

جليلة صالح العالق ، كلية التربية ، جامعة الكوفـة ،  : فاتيح الغيب البحث الداللي في م -٤

  .، رسالة دكتوراه ) م ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨(

وئام يوسف ناصر نصر اهللا ، كلية التربية ، جامعـة  : الجملة المحكية في القرآن الكريم  -٥

  .، رسالة ماجستير ) م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣(بغداد ، 

م ،  ١٩٦٧عائد كريم علوان ، جامعـة بغـداد ،   : لنحوية الحذف والتقدير في الدراسة ا -٦

  .رسالة ماجستير 

كلثوم عامر شخير الحسناوي ) : دراسة نحوية فنية(الخصائص األسلوبية للمكي والمدني  -٧

  .، رسالة ماجستير ) م ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧(، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، 

        
        

                



vocative…etc. showing the resulted significances of omitting 

the verb by cutting the Holy Quranic verses. 

      The third chapter is " the semantic effect of omitting verbs in 

the other structures that are used in the Holy Quran ". here the 

researcher deals with omitting other structures such as the 

cognate accusative, the adverb and omitting the verb in the 

context of opposition…etc, showing the resulted significances 

of omitting the verb by citing the Holy Quranic verse and 

analyzing them referring to the linguistics and interpretation 

books. 

      The conclusion summarized the most important results. To 

achieve these results, the researcher depends on many of the 

important academic resources and references.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        

        

        

Abstract 
     This research deals with ( the semantic effect of omitting 
verb in Quran) to reveal the significances of omitting the verb in 
the Holy Quran as the scholars and explainers had mentioned or 
recited according to an analytic descriptive method. The 
research is not restricted to the collection and classification of 
the subjects, rather it depends on comparing and preferring 
subjects as well as concluding and justifying.  
      The research plan involved to be divided into three chapters 

preceded by a preface and followed by a conclusion. The 

preface studies the importance of omitting and its effect on the 

linguistic lesson, in language and tradition, how did the 

grammarians and rhetoricians deal with the phenomenon of 

omitting and the effect of factorrrr theory on this phenomenon. 

     The first chapter is entitled ( the theoretical basis of omitting 

verb), in which the researcher finds out rules for omitting verb 

via the general rules that the scholars had put for the omitting 

phenomenon in general. These rules or basis are the evidences 

of omitting, reasons and kinds of omitting, the conditions of 

omitting the resulted significances.  

      (The semantic effect of omitting verb in the styles of Quran) 
is the title of the second chapter, the researcher examines a set 
of the grammatical styles that are used in Quran where the verb 
is omitted such as condition, swearing, interrogation, warning,        
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