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 مقدمة:
حفزت على نشوء بالدوافع اليت  ا، بدء  عند العرب اللغويةكان للقرآن أثر يف مسار الدراسات 

حيث القراءة الذي حافظ على القرآن الكرمي من الدرس النحوي العتبارات أثرت يف اللسان العريب و 
، األمر بتالوته أم بتفسريهق سواء تعل   للى ا هل عليه وسل   يبن  ومحله على وجوه مل ينزل هبا على ال

رت أث  وعرفت روافد معرفية  ،عت يف مراحل تاليةتفر  وعلى ذلك كان املنشأ يف بناء دراسات لغوية 
 عليه يُعَب هذه الدراسات أبرزت خالهلا عقلية العرب يف حبث الظاهرة اللغوية لتكون جسرا معرفيا 

 .لفه  الوحي 
صور النحوي حول كيفية الرتاكيب يف اللغة ن الت  النحوي يبز يف تكويقدير ولعل مبحث الت  

ه جوهر ذلك ومعقده ومبحث اقتدار النحاة ودليل ، حىت لار كأن  لعربية وتنوعها يف سياقات خمتلفةا
كانت  ، بل لواله ماااستشفاف الداللة واستنباطها جلي  قه بتعل   يف هذا العل )النحو(، وبدارسوخه  

فقه اللغة دون الرجوع إىل تلك اآلراء  على الناس وليتيسرملعرفة اآلراء النحوية حاجة الناطقني 
 والتفسريات.

فقيمة هذا املبحث النحوي تنبع من حيث إعادة بناء الرتكيب اللغوي والوقوف على العنالر 
اخلطاب القرآين   ، وألن    ويُفه  املعىنكل  تمراد امل، لُيدَرك اجلملة لصياغاهتا يف ذهن املتلقيمن احملذوفة 
خصولية هذا اخلطاب الذي ال  مع مراعاةىل من غريه يف حبث علماء العرب وتتبع دالالته كان أو  

ليجعلوا هلا ضوابطا النحوية بي نة ، فكانت احلاجة إىل هذه اآللية د مدلوالته مبرسله وإمنا مبتلقيهتنعق
ومع ازدهار نظرية العامل النحوي اليت جعلت من النحاة يوجدون  ،ها اإلطار اللغويحيد  وشروطا 
إال بتفاعل ثالثة  ؛فهي ال تت   ، ولارت فلسفة العامل سببا ونتيجة من التقدير والتأويلوجوها 
، فإن مل يكن وجودا أحدها دليل قاطع على وجود اآلخر ، ووجود:عامل ومعمول وأثرعنالر 

 .من السياق بدليل ث ساقط  املتحد   به يف ذهن ر على أنه منوي  حقيقيا فهو وجود افرتاضي يُقد  
وقضية التقدير النحوي وما سلك مسلكه من إضمار وحذف وتأويل وغريها شغلت النحاة 

، مع ما  لعرب وما حيتمله اخلطاب من داللةالعرب وعملوا على بناء اجلملة مبا يناسب مست كالم ا
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ر ولو كان ذلك ميس القرآن بالتأويل وإهناكها بضروب التقديكان لبعض منه  يف إجهاد النصوص 
هذه التخرجيات اإلعرابية هو تقاطعات خللفيات فكرية شكلتها تيارات أوجدت  ، ومرد  الكرمي

انتهجت مناهج يف التقدير النحوي تقي   ة، فكان منها أن  ص الديين كتابا وسن  تفسريات وتأويالت للن  
 .ن الوحيتستمدها معلى هنجها  ويضفي شرعية  جودها و  د  ة مبا ميُ به احلج  

 : ق منها يف هذا البحث هي نطلَ واإلشكالية اليت يُ 
نصها  لتتفرع عنها تساؤالت  هل للتقدير النحوي أثر في تحديد الداللة في القرآن الكريم ؟

 كاآليت:
 ؟منهج عند العلماء العرب  -التقدير النحوي -هل هلذه اآللية  -
 لتقدير النحوي يف إعادة بناء اجلملة دالليا ؟لر النحاة العرب كيف نظ   -
 ؟ر مع مراعاة سالمة الداللة هي أقسام الكلمة اليت تقد   ما -
 هل للسياق دور يف التقدير النحوي يف القرآن الكرمي؟ -

ن خالهلا جزئية التقدير والداللة، وتكمن أمهية البحث يف كونه اختذ من النحو كلية ندرس م
ى اللة وإثارة قضية إنتاج الداللة من خالل مستو  لد  بني ثنائية التقدير وا تأسيس توالل لسايني  لكوبذ
اللة يف القرآن الكرمي وما حيمله ذلك من ، إضافة إىل تعلقه بتحديد الد  سانيةمن املستويات الل   هام  
 .عات على إعرابه واختالف تفسرياتهتب

 الختيار هذا البحث هي:ومن مجلة األسباب اليت دفعتين 
ا يف ذلك من انعكاس على ملاالهتمام بإعراب لغة العرب مجلة وآيات القرآن الكرمي خصولا  -

 .دالالهتا 
ا وهل هل، جتر ها نظرية العاملرغبيت يف معرفة ظاهرة التقدير النحوي مبا حتمله من اختالفات  -

 .تأثري يف تفسري القرآن الكرمي
 .من حذف وإضمار واستتار وغريها تداخلت مع التقدير النحوي د املصطلحات اليت  تعد   -
  .رين يف هذه القضيةحناة  ومفس  حماولة استجالء آراء العلماء العرب  -
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 :لتها من وراء هذا البحث هيبني األهداف اليت متث   نوم
 .د داللة اآليات يف القرآن الكرميالولول إىل معرفة مدى تأثري التقدير النحوي يف حتدي -
 الكشف عن منهج النحاة يف التقدير النحوي. -
معرفة مدى احتفاء العلماء العرب من حناة ومفسرين بالسياق لتقدير احملذوف خالة إذا  -

 .ق األمر بالسياق القرآين تعل  
 .مع الت قدير النحوي وما سلك مسلكهتأسيس مفاهي  تضبط املصطلحات اليت تداخلت  -
فق لبحوث ة يف فت  األر النحوي يكون مثرته املسامهحتصيل تصور معريف عن ظاهرة التقدي -

 قضية تعليمية النحو وتيسريه. إشكاالت   حلل   ل أرضية  شك  تُ 
معرفة العالقة بني التقدير النحوي والتأويل يف القرآن الكرمي انطالقا من محل اآليات على  -

 الوجه احلسن.
الحذف املوسومة بـ" أبو المكارم عليهي دراسة ومن أه  الدراسات اليت اتكأت عليها دراسيت  

، م4691الباحث سنة  واليت كانت يف أللها مذكرة ماجيستري أعدها والتقدير في النحو العربي"
، وقد توى األطروحات واملقاالت والبحوثوكان هلذه الدراسة األثر الواض  فيما بعدها على مس

، وكان ذلك باقرتان التقدير أكثر من مجلةاجلملة و ىل أنواع التقدير من تقدير للكلمة و إتطرق الباحث 
وإشكالية املنهج يف النحو العريب وما  ثري حوله من جدليات  مع احلذف وتطرق أيضا إىل العامل وما أُ 

بشكل الدراسة مل تتطرق إىل أثر احلذف والتقدير يف الداللة  أن   داخل النحو من فلسفة ومنطق، إال  
 .يلاملستوى النحوي واملستوى الدال ذلك الرتابط بني جوهري يبني  

مجال -ةالحذف والتقدير في الجملة العربيوسومة بـ"املبراهيم إالسعيد بن ودراسة ثانية هي دراسة 
ق فيها الباحث إىل العامل النحوي وقضية احلذف والتقدير عند وهي مذكرة ماجيستري تطر  "-األفعال
من أقسام الكلمة  اقتصرت على جمال األفعال قسم اراسة ، لكن الدوعند اللسانيات التحويليةالعرب 
الذي ينجر  عن هذه باألثر الداليل مساء واحلروف وكذا ربطها إىل األع يف دائرة حبثها ومل تتوس  
 .الظاهرة
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وككل حبث البد  من لعوبات تعرتيه و عقبات تعرتضه وذلك حق  للمعرفة على أي  باحث 
تعل ق البحث بكتاب ا هل عز  وجل فإن  العقول تبقى قالرة عن اإلملام عن احلقيقة فما بالك إذا ما 

بآراء ص  تجزة عن بلوغ كمال دالالته، ولذلك كان على الدراسة أن تعافهام تبقى عواأل ،مبعانيه
من لعوبة هي يف لميمها منهجية خص ت    النحاة واملفسرين، وبالرغ  من ذلك فإن  ما واجهنا

ط املوضوع املستهدف من حيث تقسيُ  النحاة للكلمة واختالفه  يف ذلك من التقدير النحوي وضب
تقسي   ثالثي ورباعي و سباعي...، وكذلك تقدير اجلملة وأكثر من مجلة، وهذا ما جعلنا أمام 

اهات يف التقدير تفرض علينا أن  حند د دائرة البحث لتحقيق األهداف املتوخ اة من املوضوع.    اجت 
أمكن من خالل  ، إذ  الذي كان غالبا عليها يدراسيت املنهج الولفي التحليل واعتمدت يف

املرتبطة بالتقدير حيثيات املوضوع هذا املنهج الوقوف على توليف الظاهرة وحتليلها مبا تطلبه 
، مع وجود وإلقاء مسحة على آراء املفسرين والنحاة يف هذا اجملال وحتديده للداللة يف القرآن الكرمي 

...، لتتضافر مع املنهج املعتمد مشكلة ملناهج أخرى كاملنهج التارخيي واملنهج املقارن  تتقاطعا
 .امللم  العلمي الذي يرتكز على املنهج للولول إىل نتائج تقارب احلقيقة العلمية 

 ولإلحاطة جبوانب املوضوع تدرجت الدراسة عب اخلطة اآلتية :
، واليت كانت تدور على ألسنة صطلحات املنتمية إىل فلك التقديروفيه مت حماولة ضبط امل:مدخل 

، وأخرى متباعدة عن وأحيانا تقع خصولا حتت عمومالنحاة مستخدمني إياها أحيانا مرتادفة 
 بعضها يف مدلوهلا االلطالحي .

، اشتمل على تقدير نحاةعند ال   بتقدير الكلمةالذي يعتب عمود البحث حيث ُوس   الفصل األول:
االس  والفعل واحلرف، باعتبار ما اشُتهر عند النحاة من تقسي  ثالثي للكلمة مع متثيل بالشواهد 

 .القرآنية اليت كانت مقصودة لذاهتا 
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ما تركته ول نظرية العامل والتقدير النحوي، فآراء العلماء يف هذه النظرية و ومتحور حالفصل الثاني :
،  ير النحوي وما أحاط هبذه الظاهرةحديثا أث ر يف منهج التقد سواء قدميا أووعلمي من بعد فكري 

 أُريد هلا أن تكون بديال عن نظرية العامل .كما أن نظرية القرائن اليت أسسها متام حسان 
ينقسمون بني النحاة ى الذين وطُرحت فيه قضية السياق وضوابط التقدير عند القدام الفصل الثالث:

 .واملفسرين 
 : وكانت متثل حوللة البحث وأه  النتائج اليت توللت إليها.الخاتمة

 م4132جويلية 31عين الملح في : 
 ه3211رمضان 31لـ: الموافق  
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 :كة مع التقدير عند النحويين العرب ر  تحديد المفاهيم المشت   -
اللغة ويستقصي حركات اإلعراب  له القدامى علما يبحث يف ظاهرة رمل يكن النحو مبا نظ  

الفاعل  عرف  صول املقاصد بالداللة ، في  أ)وبه تتبّين سان العريب، م يف علوم الل  قد  م  ـفقط، بل كان ال
 .1من املفعول واملبتدأ من اخلرب ، ولواله جل هل أصل اإلفادة (

علوا ألداء اللغوي للعرب وجيعرتيه من تغريات يقتضيها ا ما و سان العريبواعتىن النحاة بالرتكيب يف اللن 
إىل االحتفاء هبا تداولية اللغة ظاهرة تدعو أرباب صناعة النحو ريهتا صهذه التغريات اليت ون ئيستقر 

م تصانيف س  ختارجيهم للقواعد النحوية ، حىت أصبحت هذه الظواهر اللغوية أبوابا ت   و يف تآليفهم
 حاة .الن  

ومن أكثر الظواهر اللغوية دورانا يف الرتاث النحوي هي ظاهرة التقدير اليت شغلت النحاة 
ومهما يكن من آراء النحاة فإهنم أخذوا العلماء حوهلا ،  وانقسامنظرية العامل اصة بعد ظهور خ

 أو ما رأوه يسلك مسلكه. –التقدير النحوي  -حبظ وافر يف استخدام هذا املصطلح 
إىل االضطراب أحيانا ، مما حذا بنا ى تقاطع مصطلح التقدير مع مصطلحات أخرى كما أد  

ل دعامة للبحث شك  فها ي  ، واليت رأينا تعر  ورد فيها من آراء  ماإىل حماولة تتبع هذه املصطلحات و 
 .تراثنا النحوي  مضان  حنوية نلتمس من خالهلا  س ملعرفة  ويؤس  

س به، أبرزنا أكثرها من ولتقريب هذه املفاهيم اليت رأى النحاة يف أهنا حتمل معاين التقدير وتتلب  
، وإن كانت هناك اصطالحات استخدمت على إضمار  ع واستغناء وحذف وواختصار وتوس  تأويل 

عند النحاة وعلى ذلك سيكون مدار لكن عموما هذه األهم واألكثر حضورا ؛ شاكلة التقدير 
 عرضنا هلا بالشكل اآليت :

 التأويل: -1
، ففـــي اللســـان التقـــدير و جـــوا والعـــودة والـــردن والتـــدبري املعـــاين املعةميـــة للتأويـــل مبعـــىن الر  تـــأيت          
تــه رعي   لك  م  ـ) وآل الــ.2(ه  ع ــج  وأونل إليــه الشــيء ر  الً ومــآالً رجــع ، األْول  : الرجــوا وآل الشــيء يــؤول أوْ )

                                                             
 .357، ص1001، دار الفكر ، لبنان ، 1ابن خلدون ، املقدمة، ج1
، مبن منظور ، لسان العرب ، مادة ا2  .131، تح: عبداهلل علي الكبري وآخرون، دار املعارف، مصر، )د ت( ، ص1أ و ل 
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ـــره وقـــد  ب ـــساســهم، وأونل الكـــالم وتأونلـــه د   ـــ 1ره والتأويــل عبـــارة الر يـــا (ره وفس  ل التأويـــل يف أســـا  ، وح  
ــاق  البالغــة علــى الع   ــل علــى ا   عــو  م ) تقــول : ال ت  بــة والتوس  تــأويال أي  ن  ْســ، فتقــوى اهلل أحْ  يال  و  تْعــ ب  س 
 .2ه (ت  رنيْـ حت    و   هت  توّس ْ  ري أيْ فيه اخل   لت  ه فتأو  ت  لْ عاقبة ، وتأم  
ا ظهر يف كتب الفقهاء وإنن الظهور يف البيئة النحوية  أويل مصطلح مل يكن سابق  والتن 
ل م  ت  حْ م  ـفظ عن معناه الظاهر إىل معىن حيتمله إذا كان الففي ) الشرا هو صرف اللن واملفسنرين ، 

 ، مثل قوله تعاىل :الذي يراه موافقا للكتاب والسنة 
 چٿ  ٿ   ٿٺ  ٿ  ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ

أو وإن أراد به إخراج املؤمن من الكافر ، إن أراد به إخراج الطري من البيضة كان تفسريا [55ألنعام: ا]
 .3العامل من اجلاهل كان تأويال(

مل  فرٌق وشيعٌ  ج عن ذلك، وختر  علماء الكالم والفالسفة قد أوغلوا يف تأويل النصوص  ما أن  ك        
للتأويل يف كتب النحاة كما  على حتديد مفهوم   نقفْ . ومل يف تأويالهتا تراا مقاصد اخلطاب القرآين

من األحيان ، فهو نظري كثري من  وه يف كثري  ف  النحاة وظ   ) ولكن  ذهب غريهم من علماء الشريعة 
هو أقرب منها ، مثل  وإنا نصادف ماتعريفات واضحة ، اليت ال نصادف هلا املصطلحات النحوية 

وانشغال النحويّي 4(يف كتب األوائل  غالبةٌ  تسميته، وهي ّسةٌ وصف املصطلح وشرحه باألمثلة  دون 
نقسمّي حول هم م  جعل  ،  اصوص دالليتها مع مراعاة سالمة الن  ومن ثـ م  صح  ، بتأصيل القاعدة

طال الكالم يف هذه الصناعة وحدث  ...ث  »جيات النحوية وإىل هذا يشري ابن خلدون بقوله:خر  الت  
بينهم ،  اج  ة  ة وا   األدل   تْ ر  ثـ   للعرب ، وك  ّْي القدي   ن  يْ ر  صْ يف الكوفة والبصرة الـم  بّي أهلها اخلالف 

من آي القرآن باختالفهم يف تلك  االختالف يف إعراب كثري   ر  رق يف التعليم وك ثـ  ت الط  اين  ب  وتـ  
 .5«القواعد... 

                                                             

، ج1  .710، مصر ،)د ت( ، ص7، املطبعة األمريية ، ط7الفريوز آبادي ، القامو  احمليط، مادة أ و ل 
 .15م، ص1511، دار الكتب املصرية ، مصر ، 1الزخمشري ، أسا  البالغة ، ج2
 . 53الشريف اجلرجاين، التعريفات ، دار الندى ، مصر،)دت(، ص3
رسالة ماجيستري ، معهد اآلداب واللغة العربية ، جامعة قسنطينة ، اجلزائر،  -جمال األفعال–سعيد بن إبراهيم ، ا ذف والتقدير يف اجلملة العربية 4

 .13م، ص1591
 .595/  1ابن خلدون، املقدمة، 5
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هم ز  لتمي  –، فالبصريون منهةيهماانقسام النحو بّي مدرستّي بصرية وكوفية يشري إىل اختالف ــ)ف 
ما خرج على أحكامهم ا يف تطويع عً سْ روا و  خ  حيتكمون إليها، ومل يد  وضعوا قواعد  -باملنهج العقلي

اه لون االّت  ا الكوفيون فإهنم يث  ، أم  فّي يف هذا السبيل خمتلف وسائل التوليد ل  ك  ت  ملنطق القاعدة م  
ماا يقبل ماهو مسموا ال والس   ،يو  رْ م  ـماا ويقفون عند حدود الإذ حيتكمون إىل الس  الظاهري ؛ 

مت القواعد النحوية فتضخ  شاهد  لكل   ، وال يقول بشذوذه ومع هذا فقد وضعوا قاعدةً يتأونله
عميق؛ كانت له  عقلي   نظر  نتيةة  سباب جعلت من التأويل )هذه األ ولعلن ،1(د واه  دت الش  وتعد  

اليت صاحبته وعاصرته وخباصة من تأثنر الباحثّي يف النحو بطريقة البحث يف العلوم  أسبابه غري املباشرة
حيث اعتصر النحاة النصوص ة األخرى ه املباشرة حقا فهي األصول النحويسبابأم ا أتأويل التفسري 
 .2(لتتوافق معتلك األصول اللغوية اعتصارا 

يف األغلب عن االلتزام بالنصوص وحّي ختضع هذه الظاهرة اللغوية للنظر العقلي ستخرج 
 أو يتد على جبهتّي :وهو الذي يتضمن طرفّي )

 بالنصوص املوافقة للقواعد  أوال: األخذ
 و رهافس  ي   د هبا عن التأثري يف القواعد ذاهتا ؛ إذْ بع  فة للقواعد تأويال ي  ثانيا: تأويل النصوص املخال  

 ضع  ى هبا عن معارضتها أو ي  أ  ينْ  بشكل   وغهايص  
 
فهذان مها .3(ي أثرها غعارضة ويلف من قيمة هذه امل

فق روايتها ال تت   وقرآنيةٌ  كثرية شعريةٌ   وردت نصوصٌ ، وعلى هذا )املبحثان الرئيسان يف الصناعة النحوية
 .4(فق معها تعود إىل القواعد وتت   والتخريج كيل أو  أو قراءهتا مع القواعد فتناوهلا النحاة بالت  

 ه النحاة يف باب التقعيد ـ يقول متام حسان عن التأويل يف القاعدة:والتأويل النحوي اعتمد  
من وجوه  ويتم هذا التخريج بوجه   "خريجى "الت  التأويل يسم   من أنواا   ...وسيلة النحاة إىل ذلك نواٌ »
ضع اجلملة ، فقد يكون التخريج بواسطة القول با ذف أو الزيادة أو الفصل أو د إىل أصل و الر  

                                                             
 .53م، ص1559ر ، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة ، دار املعرفة اجلامعية ، مصر، سيد أحد عبد الغفا1
 .111م، ص1595، مصر، 5حممد عيد ، أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة ا ديث ، عامل الكتب ، ط2
 .177م، ص1003، مصر، 1علي أبو املكارم ، أصول التفكري النحوي ، دار غريب ، ط3
 .713،ص1001، مصر، 1حممد حسنّي صربا، تعدد التوجيه النحوي ، دار غريب ، ط4
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على قيا  )القاعدة  أو قيا    على أصل   أو التقدير أو التأخري أو التضمّي أو بتفضيل أصل   اإلضمار
على مشولية التأويل  وهذا داللةٌ  ،من أنواا التأويل خريج نواٌ فقد جعل متام حسان التن ،1«القياسية(
 الفرا إىل أصل   د  ر  يـ   يف التخريج أنْ )وقد اشرتط النحاة ها إىل األصول الفروا لرتد   س  حنوية مت   ألبواب  
 فض ألن  خريج يلقى الرن فإن التن  ،إىل غري أصل األصول أو حدث الرد  ا إذا اختلفت أم  عليه  متفق  

ما أحدثته نظرية العامل خاصة )ولعل   2(«إىل غري األصل  عن األصل ال جيوز الرد  »القاعدة تقول : 
ومل يعد التأويل عند 3يف القدمي وا ديث ( ومعارض   بعد آراء ابن مضاء جعلت العلماء ما بّي مؤيد  

ب عليها ضرٌر حنوٌي أو يرتت   واجتهادات   الت  ح  ، بل صارت فيه مت  بعض النحاة أسلوبا لفهم النص 
  عن خصوبة  عند حناتنا بل يعرب   كالمها، وال ينقص ذلك من قيمة العقل اللغوي الفذ  أو   ضرٌر معنويٌ 

هرة اللغوية ، يقول علي النةدي يف قضية الـتأويل والتقدير للظا وحتليل   استقراء   ان على قدرة  م  ين   وثراء  
، وا القول فيهما ارّتاال ف  ا وال تكل  قوا التأويل والتقدير خلقً ل  علماء اللغة مل يْ  إن  »:عند النحاة 

وا ظري ، واستدل  ظري على الن  فقاسوا الن   ،صول مقررةاعتمدوا فيها على مبادئ سليمة وأ همولكن  
 طويلةٌ  وّتربةٌ  بارعةٌ  ومالحظةٌ  واسعةٌ  با اضر على الغائب ورأوا احملذوف يف املذكور ، هتديهم روايةٌ 

4«غري مدخول   لغوي   وحس  
. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .155م، ص1000متام حسان، األصول، عامل الكتب ، مصر، 1
 .151املرجع نفسه ، ص2
 .53ينظر: سيد أحد عبد الغفار ، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة ، ص3
 .51-51.نقال عن كتاب " من قضايا اللغة " ص711صحممد حسنّي صربا، تعدد التوجيه النحوي، 4
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 : االختصار -2
 ع املعاجم العربية على داللة االختصار يف ثالثة طرق هي :م  ّت  تكاد 
 1)األخذ يف القرب والتقصري ( -أ

 2الكالم( إجياز) -ب
 3(شيء ول يف كل  ض  حذف الف  ) -ج

 ،واحد   املصطلحّي مبعىًن  يف أن  فاالختصار عند أهل اللغة مبعىن اإلجياز وهذا ما ذهب إليه السيوطي 
وهذا 4«اجلمل فقط خبالف اإلجياز حبذف   االختصار خاص  »:  ا يقول بأن  ورد يف كتابه اإلتقان رأيً وي  

لغري دليل كقوله  فهناك من جيعل االختصار )حذفٌ العالقة بّي االختصار وا ذف،  يطرح قضية  

 .[173النساء: ]چۀ  ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھ         ھ    چتعاىل :
 يف املسألة، فيةعل   ندلسي إىل تفصيل  األان بينما يذهب أبو حين  5( م أو كفرهمنوهب  ذ هلم أي ليغفر
اقتصارا واختصارا  فحذف االقتصار ا ذف يكون »؛ حذف اقتصار وحذف اختصار نوعّي ا ذف  

هر تفسري ر من مظامظه فهذا،6«لدليل ء، حذف االختصار حذف الشيحذف الشيء لغري دليل
 اللغوية ومن أبرز هذه الظواهر : عدد من الظواهر

وجود الضمائر مع إمكانية التعبري عنها باألّساء الظاهرة ألن الضمائر أخصر من الظواهر خصوصا -)

 [75األحزاب: ]چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ ، فإنه يف قوله تعاىل :فإنه يقوم مقام أّساء كثرية 
 قام مقام عشرين ظاهرا 

 اجلملة تنوب مناب مجلتّي  وغريمها ؛ ألنن ا" "إنن  "و "إالن  ا صر  بـ -
                                                             

 .1/177الزخمشري ، أسا  البالغة، 1
 .135،ص1531، تح: عبد الكرمي العزباوي ، وزارة اإلعالم الكويتية، الكويت، 11الزبيدي، تاج العرو  ، ج2
 .1/1137ابن منظور، لسان العرب، مادة خ ص ر، م3
، ململكة العربية السعودية ،)د ت(، تح: مركز الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ا5السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج4
 .1591ص

 .55م،ص1005، لبنان ، 1، دار الكتب العلمية ، ط1عزيزة فونال بابيت ، املعةم املفصل يف النحو العريب ، م5
، اململكة العربية السعودية ، 1، تح: حسن هنداوي، دار كنوز اشبيلية ، ط1التسهيل ،ج ييل والتكميل يف شرح كتابذأبو حيان األندلسي ، الت6

 .9 -3م، ص1005
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 عن إعادة العامل  لالغتناءعت ض  حروفه و   العطف ألنن  -
 1ا عن العطف (ي  نـ  ما أغْ التثنية واجلمع؛ ألهن  -

، ويف هذه ما يكون يف املعاين  االختصار أكثر   غري أن   وتبدو العالقة بّي ا ذف واالختصار تالزميةً 
ساا ا جاء على ات  ...ومم   »وهذا ما ذهب إليه سيبويه حيث يقول :االتساا ،  نو  ه ص  ا الة يظهر أن  

وإنا يريد أهل القرية [91يوسف:]چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ الكالم واالختصار قوله تعاىل :
2«فاختصر 

 . 

 ع:ــالتوس   -7
ْع(ي  الض   د  ض   ع  ) والواس   3وسنعوا يف اجمللس أي تفسنحوا(ع وت  س  )و  االتساا مصدر  ق كالو س 

وهكذا  4
من  ساا ضربٌ االت   و التوسع يقرتب من مفهوم النحاة ، فابن السراج يقول أن  االتساا أ هر أن  يظ

الفرق  أن   من ا ذف إالن  االتساا ضربٌ  أن   اعلم»ا ذف ث ما يلبث حياول التفرقة بّي املصطلحّي 
به بإعرابه وذلك الباب عر  ه مقام احملذوف  وت  يم  ق  هذا ت   ن  أ [ا ذف ]بّي هذا الباب والباب الذي قبله

وإنا تقيم ما عمل فيه على حاله يف اإلعراب ، وهذا الباب العامل فيه حباله  ف العامل فيه وتدا  حتذ  
وهذا الرأي جيعل  5«أو ّتعل الظرف يقوم مقام االسم، ... فيه املضاف إليه مقام املضاف ، 

مع إقامة عنصر مكان املعمول احملذوف وذلك بتقدمه إبقاء العامل على حاله االتساا يف الكالم هو 

ووظيفته  ر بـ"أهل"د  الذي ق  ف املضاف حذچڱ  ڱچ أي العنصر ومثال ذلك قوله تعاىل :
. ي ا كم اإلعرايب الذي كان م ـةًرى على احملذوفجر  وأ  املفعولية وأقيم املضاف إليه مقامه )القرية(

د   ول ي يتص حبالة حذف العامل وإبقاء املعم  لذ)ا ذف افارقا بّي  –ابن السراج –وهو بذلك ي وج 
  الباقي بعد احملذوف ليتناسب حكمهوجيعل االتساا خمتلفا عن ا ذف يف أنه يف حالة االتساا يتغري  

                                                             
 .107، ص1003، مصر ،1علي أبو املكارم ، ا ذف والتقدير يف النحو العريب ، دار غريب ، ط1
 .111، ص1599، مصر، 7، تح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني ، ط1سيبويه ، الكتاب، ج2
 .1/5975ع، مابن منظور ، لسان العرب ، مادة وس  3
 .7/57الفريوز أبادي ، القامو  احمليط، 4
 .155،ص1551، لبنان، 7، تح:عبد ا سّي الفتلي، مؤسسة الرسالة ، ط1ابن السراج، األصول يف النحو ، ج5
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اليت ذكرها ومواضعه اليت فصنلها يف ثالث  أمثلتهسق مع وهو ما يت  اإلعرايب مع وضعه اجلديد  
 نقاط:
 املصادر  -
 بّي املضاف واملضاف إليه  -
 .1(يف عدد من املفاعيل من بينها املفعول له واملفعول معه -

ل يف هذه القضية حينما يناقش جين يفص   ابن   هذا املذهب يف تفسريه جند  يذهب ابن السراج  وإذْ 
ه ا ذف اتساا واالتساا بابه آخر الكالم وأوسطه ال صدر   مها أن  دأح...»قضية ا ذف فيقول :

وا من ل  النحاة تقل   ن  تساا واحد ، بينما يرى السنيوطي أوبذلك جيعل ابن جين ا ذف واال، 2«هل  وأو  
ع القول يف باب التوسع وينقل آراء عدد من النحاة الذين سبقوه  شب  ي  )اخلوض يف هذا الباب فأراد أنْ 

 االتساا يكون يف املصدر»)شرح التسهيل(:نقال عن أيب حيان  ورد رأي  وي   ،تأخرا عنهمكونه م  
  ع واجملاز ، ولو مل يصح  املفعول به على التوس   ف فينصب  املتصر  

 
يبىن لفعل ما مل ي سم   ا جاز أنْ ذلك مل

أكرمته زيدا ، وأنا ضارب  الض ْرب  الكرم   :وتقولفاعله فرا عن التوسع فيه بنصبه نصب املفعول به ، 
ا جاز اجتماعه كان لفظيً   وهذا االتساا إنْ »: طي عن أيب حيان قوله يف )البسيط(وينقل السيو  «زيدا

وضع بدل املفعول به فال جيتمع معه كان معنويا بأن ي    كان له مفعول وإنْ   مع املفعول األصلي إنْ 
حيان بآراء حناة من أمثال  ، كما ي رد ف آراء أيب ومعنوي   ساا إىل لفظي  م االت  س  قحيان ي   وأبو«...

 .3(اخلضراوي والفارسي وابن عصفور وابن مالك 
سم ، بل كان ناقال آلراء بالر   عالسيوطي مل ي رب ز رأيه يف املسألة وحتديد مفهوم التوس واملالحظ أن  

عي وراء مفهوم التوسع التمثيل عندهم أكثر من حماولة الس   مح  لْ ، وكان م   النحاة واللغة أئمةسلفه من 

                                                             
 .101علي أبو املكارم ،ا ذف والتقدير يف النحو العريب ، ص1
 .150، تح:حممد علي النةار ،دار الكتب املصرية ، مصر،)د ت( ، ص1خلصائص ، جابن جين ،ا2
 ومابعدها.15، دار الكتب العلمية ، لبنان ، )د ت( ، ص1، ج1ينظر السيوطي،األشباه والنظائر ، م3
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ه  للعالقة النحوية العادية ، وهذا ما يتصوره النحاة كما أن   التوسع يف جوهره هو ّتاوزٌ  ) والشك أن  
 .1(كان أحد األبواب اليت ف تحت لعلم األسلوب 

 االستغناء : -4
 ،2عنه ( ين   ، وقد غ  ن  غْ تـ  سْ م   عن كذا أيْ  غان   رجلٌ ومنه )االستغناء يف داللته املعةمية مبعىن االكتفاء 

ويأيت مبعىن االكتفاء بالشيء واالكتفاء عنه  3( ر  فْ و الو  ذ   والغين    ه  ي  ن  غْ يـ   أنْ  ه  تعاىل سأل   )واستغىن اهلل  

كذا إذا   يف مكان   ين   وغ  [19ا اقة: ]چېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ ومنه قوله تعاىل  اه  ف  ك     عنه كذا أيْ ىن  )وأغْ 
 .4(ا به عن غريه يً ن  غْ تـ  سْ م  م قام ه  ال  ط  

 د ابن جين لالستغناء بابا يففقد عق   ،له من داللة معةمية دم النحاة االستغناء مبا ح  ـواستخ
 العرب   أن   لمْ واعْ »سيبويه  رأي   وأورد   ،5اه )باٌب يف االستغناء بالشيء عن الشيء (" اخلصائص" ّس  

 .6«ة ا من كالمهم البت  طً ق  سْ عنه م   الـم ْستغىن   ري  يء حىت يص  عن الش  يء تستغين بالش   قد
 عن فاالستغناء ،ا من كثرة االستخدامصري  عنه الذي جعله م   وحديث سيبويه عن الـم ْستغىن  

قد عقد ، و ة ذلك الكثرة يف االستخدامل  وع   ،يؤدي إىل إسقاطه من كالمهمعنصر من عناصر الكالم 
م بالفعل، عن لفظ املتكل   ب م ْست غن  الفعل املستعمل إظهاره حّي يكون املـ خاط   بابا إلضمار  

، أو يقتل    يشتم   ك رأيت رجال يضرب أوزيًدا وعمرًا  ،ورأس ه ، وذلك أن   :كوذلك قول  »:فيقول
 )...(استغنيت  ك بزيد عمل   أوقعْ  ا أيْ : زيدً  له بعمله فقلت   تلفظ   ه أنْ مبا هو فيه من عمل   فاكتفيت  

7«ه )...( فعلى هذا جيوز هذا وما أشبهه عن الفعل بعمل  
. 

م ستغناء املتكل  تلف ظ فيه ، فإضمار الفعل يكون الالسياق الذي ي  يف االستغناء راعى سيبويه 
   م  مبا هو حاصل، وكذا علْ 

 خاط  امل
 
ه هلذا ض  اء ذلك، وابن جين ظهر يف تعر   عنه من جر  ستغىن  ب بامل

                                                             
 .51،صم1551ينظر: ممدوح عبد الرحان الرمايل، العربية والوظائف النحوية ، دار املعرفة اجلامعية ، مصر،  1
 .5/7705ابن منظور، لسان العرب ، م2
 .5/715الفريوز آبادي ، القامو  احمليط، 3
 .75/151الزبيدي، تاج العرو  ، 4
 .1/111ابن جين، اخلصائص ، 5
 .1/15، والكتاب ، 1/111املصدر نفسه، 6
 .1/157سيبويه، الكتاب ، 7
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واحد عن اثن ، ومن ذلك استغنا هم ب»شا لصيغ املفردة أكثر من الرتاكيب فيقول مثال : ناق  الباب م  
 .1«وباثنتّي عن واحدين وبستة عن ثالثتّي وبعشرة عن مخستّي وبعشرين عن عشرتّي وحنو ذلك 

 بلفظ   فكثريا ما استغنت العرب عن لفظ   واسعٌ  هو بابٌ »وعن هذه الظاهرة يقول السيوطي :
ب ع الذي هو ان ومل يقولوا سواءان ، وتثنية ض  من ذلك استغنا هم عن تثنية سواء بتثنية سي فقالوا سي  

والسيوطي  2«ب عان ومل يقولوا ضبعتان ب عان الذي هو اسم املذكر فقالوا ض  اسم املؤنث عن تثنية ض  
 ك ، ث يورد قوال أليب حيانسن اللفظ ومث ل لذلهذه الظاهرة واسعة منتشرة عند العرب ومت   يرى أنن 

ر ذ  ك عن و  وتار   ك  العرب تستغين ببعض األلفاظ عن بعض ، أال ترى استغناءهم برت  »:األندلسي
 .3«ات، وبقوهلم رجل آيٌل عن أعةز وامرأة عةزاء عن ألياء يف أشهر اللغراذ  وو  

أكثر ما يكون يف بنية  من النحاة االستغناء   امذهبهمب جعل أبو حيان والسيوطي ومن ذه
 ستغىن  العرب ، لكن هل معىن االستغناء  داملفردة ودوران ذلك عن

عنه مهةورا  أن  العرب ّتعل من امل
 أم أن هناك سياقات اجتماعية تفرض على العريب يف خطابه أن يكون انتقائيا ؟  ،مرتوكا

بّي ا ذف واالستغناء يقول:  اهناك فرق ّي علي أبو املكارم الذي رأى أنن ومن النحاة احملدث  
ض فرت  ا ذف إسقاط لصيغ داخل النص الرتكييب يف بعض املواقف اللغوية وهذه الصيغ ي   أنن -»

يف مواقف لغوية  وجد  يكن أن ت   أوهي موجودة  وجودها حنويا ؛لسالمة الرتكيب وتطبيقا للقواعد ، ث  
 .جود صيغ معينة أو أوزان خاصة يف اللغة ا االستغناء فهو حماولة لتربير عدم و خمتلفة ، وأم  

ا يف االستغناء الصيغ اليت يرى النحاة أهنا حمذوفة تؤثر يف الرتكيب يف حاليت الذكر أو اإلسقاط، أم  - 
 .4«بتأثري ما  تقوم   فال وجود لتلك الصيغ فضال عن أنْ 

 
 

                                                             
 .1/131ابن جين، اخلصائص، 1
 .1/10النظائر،شباه و السيوطي ، األ2
 .10املصدر نفسه، ص3
 .101-100علي أبو املكارم ، ا ذف والتقدير يف النحو العريب ، ص4
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 الحذف : -5
 اه  سو   يء  ع الش  ان  حذ ف الص   »و)التسوية( يقول الزخمشري:،2،و)اإلسقاط(1لغة : هو )القطع( 
 ذ ف  حم     ، ومنه فالنٌ ب  عيب وهتذ   من كلن  ه حىت خال  حذف   ا جيب  م  كل    ف  ه حذ  ، كأن   حسنةً  تسويةً 
 .3«الكالم  

،  كادت تطغى على مباحثهم النحويةوظاهرة ا ذف حظيت بعناية النحويّي والبالغيّي حىت
وتنظريه كما كان مع عبد القاهر اجلرجاين وهو يعقد بابا للحذف ومنهم من جعلها مدار دراسته 

ك ترى به ، فإن   حر  بالس   شبيهٌ  األمر   ذ ،عةيب  خ  املأْ  لطيف  ك املسل   دقيقٌ  بابٌ  هو »ه ، يقول:ت  ك  ون  
ما تكون إذا مل  ك أنطق  لإلفادة ، وّتد   أزيد   عن اإلفادة   مت  من الذكر، والص   ح  الذكر ، أفص   ترك  
ْ بيانً  ما تكون   ، وأت   تنطقْ  وأتى عبد القاهر اجلرجاين على  تفصيل لطائف ا ذف  4«ا إذا مل ت ِب 
غوي فيكون إجيازا وإعةازا ، وا ذف  يتداخل مع صل الل  ا عن األث له تغري  د  حي   أنْ  له وكيف وأسراره

ر النحاة ؛ فهو يف تصو  ه أو العكس وم  حتت عم  ا يدخل وصً ص  غريه من املصطلحات اليت تكون هي خ  
 .5دليل وهو خالف األصل (ه لالكالم أو كل   جزء   )إسقاط  
على شةاعتها ، فةاء بباب له يف كتابه  يف اللغة العربية ينم   ا ذف    أن  واعترب ابن جينن         

 العرب   قد حذفتْ »ق إىل أنواا ا ذف فيقول: ، وتطر   6يف شةاعة العربية( اخلصائص هو )بابٌ 
علم  كان فيه ضرب من تكليف    ، وإالن عن دليل وليس شيء من ذلك إالن  وا رف   واملفرد   اجلملة  

العربية  عت  يف اللغة )فقد توسن  طأة األكناف  و  ا ذف ظاهرة م   وهذا دليل على أنن 7«الغيب يف معرفته 
فقد جرى يف جزء الكلمة حنو: مل  ،عا كبريا وجرى ا ذف فيها يف كل نوا من أنواا الكلمفيه توس  

 .[95يوسف: ]چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ يكـ ، وال أدْر، وجرى يف حروف املعاين حنو: 
                                                             

 .1/910ابن منظور، لسان العرب ، م1
 .17/111الزبيدي، تاج العرو  ،2
 .1/111الزخمشري، أسا  البالغة ، 3
 .133، صم1003لعصرية ، لبنان ، املكتبة ا شرح: ياسّي األيويب، عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعةاز،4
 .91،صم1595، مؤسسة سةل العرب ، مصر ،7بياري، املوسوعة القرآنية ، مإبراهيم األ5
 .1/710ابن جين ،اخلصائص ،6
 .1/710املصدر نفسه ، 7
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، وحذف الفعل حنو: أنت سعيا يوسفيا أي [51يوسف: ]چٹ  ٹ  ٹ     چ وحنو:  أي ال تفتأ

أي أنزل خريا،  [70النحل ]چگک  ک  کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ ، وحنو قوله تعاىل أي تسعى

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  :فقد حذف املبتدأ حنو قوله تعاىل حذف االسم يف أحواله اإلعرابية املختلفة

 .1وحذف اخلرب ...([11-10القارعة ]چڎ  ڈ  ڈ     
ى ا ذف عند النحاة أقسام الكلمة ليطال )حذف أكثر من مجلة وحذف اجلملة أي ويتعدن 
ف منه لكثرة  ذ  عنوانا لباب من أبواب كتابه ) هذا باب حي  ه يضع يوجند سيبو  ،2(ركنا اإلسناد 

وذلك قولك : " هذا »يقول :يف كالم العرب  هته يف ذلك اط رادوعل  ،3ل (كالمهم حىت صار مبنزلة املث  
 :مة ومن ذلك قول الشاعر وهو ذو الر   ،«اتك م زعم  ك " أي وال أتوه  ات  م  وال زع  

 4 تر  ملهاا عجمم  وال عرب  والمّية إذ ميٌّ مساعفة         ار  ي  د  
، وملا كان اهلكثرة ذلك يف كالمهم واستعماهلم إي   "اذكرْ "ه ال يذكر ة ولكن  ه قال : اذكر ديار مي  كأن  »
ذكر : وال أتوهم زعماتك لكثرة استعماهلم إياه، والستدالله مما ه من ذكر الديار قبل ذلك ، ومل ي  في

 .5«ه ينهاه عن زعمه يراه من حاله أن  
، عندما هو مصطلح "االختزال "ومن املصطلحات اليت استعملها سيبويه مرادفا ملصطلح ا ذف 

ل على ما ينصب من املصادر على إضمار الفعل غري املستعمل م عن اإلضمار ومثاله حينما يدل  يتكل  
وأعاد ذكر  6«فظ بالفعل ...جعلوه بدال من الل  وإنا اختزل الفعل هاهنا ألهنم »إظهاره، يقول :

ه يستخدم مصطلح االختزال ن  يف أكثر من موضع يف الكتاب كما أ مصطلح االختزال غري ذي مرة

                                                             
 .35،ص1003،األردن، 1، دار الفكر ، ط وأقسامهافاضل صاحل السامرائي، اجلملة العربية تأليفها 1
 .111املكارم، ا ذف والتقدير يف النحو العريب ، صعلي أبو 2
 .1/190سيبويه، الكتاب، 3
"وذلك حملن الشاهدو . 11م،ص1001، لبنان،1الر مة برفع "ديار"،الديوان،دار املعرفة،ط ير وي  البيت يف ديوان ذ4  الكتاب،،رواه سيبويه بنصب"ديار 
1/190. 
 .1/190سيبويه، الكتاب، 5
 ومابعدها.1/711املصدر نفسه، 6



  كة مع التقدير عند النحويني العربر  حتديد املفاهيم املشت                                         مدخل

13 
 

 ل على أن  وهذا يدل   1«فظ به وه بدال من الل  م جعل  وا الفعل ألهن  ل  ز  ولكنهم خ  »ا أحيانا فيقول : دً جمر  
ج عنه تتخر   ه بابٌ ة وأن  يف مسائل ا ذف خاص   باالختزال ، وللنحاة تعليلٌ  عن ا ذف سيبويه عرب  

فعلى هذا جييء هذا الباب »ع دائرة الكالم فيه وهذا ما ذهب إليه ابن السراج :،وتتس  بالغية  أغراضٌ 
ه بكالم ب  حد يقوله )...(وهذا أْقيس وأشْ ه على ما ذكرت لك وليس أت مسائله فقسْ وإن كثر  
وجعلها حتتكم لنظام كالم العرب هلذا وضعوا شروطا . لتقنّي ظاهرة ا ذف  وهذه حماولةٌ  2«العرب  
وهذان من الدليل غري  ،مقايل أو حايل ا وجود دليل  مه  وضع ابن هشام )شروطا مثانية ومن أوقد 

 .3ناعة(من جهة الص   ف  ر  ه إنا ع  الصناعي والثاين الصناعي يتص مبعرفة النحوي ألنن 
 اإلضمار: -1

  دل       
 
 م  ضْ معىن اإلضمار يف املعاجم العربية على اخلفاء فــ)امل

 
(ي  ف  خْ ر : امل

على وزاد الزبيدي 4
  )أن  

 
وساوقه املعىن االصطالحي ،5به(  شئت مل تأت   وإنْ  به شئت جئت مر يف العربية إنْ ضْ ـأكثر امل

يات )اإلضمار  وجعل صاحب الكل  ،6أثره (يء مع بقاء ا ال معىن وترك الش  يء لفظً الش   هو )إسقاط   إذْ 
 ما من باب ا ذف واالقتصار ، لكن اإلضمار كاملذكور لغة حىت قلنا إنن مبعىن واحد وأهنن  االقتضاءو 

املصدر حمذوف فهو   ألن   صح   " ونوى الثالث  ر عموما فإن من قال المرأته :"طلنقي نفسك  للمضم  
 ويرى الفرق بّي ا ذف واإلضمار أن  ،7(ك طالقا "ي نفس  ه قال : "طلنقفصار كأن   كاملذكور لغةً 

ويزيد يف حماولة ، 9 (الشيء لفظا ال معىًن  والثاين )إسقاط  ، 8الشيء لفظا ومعىن ( األول هو ) إسقاط  
، واإلضمار ما  ""أعطيت زيداية كقولك :ك ذكره يف اللفظ والن  ر  حتديد املفهومّي بأن )ا ذف ما ت  

                                                             
 ...719-713-1/711 الكتاب، ،سيبويه1
 .1/713ابن السراج ، األصول يف النحو، 2
 .715-713،ص1001، الكويت،1، تح: عبد اللطيف حممد اخلطيب ، جملس الثقافة والفنون ، ط1ينظر ابن هشام ،املغين اللبيب ،ج3
 .5/1103ابن منظور ، لسان العرب ، م4
 .11/505العرو ، الزبيدي ، تاج 5
 .75الشريف اجلرجاين ، التعريفات ، ص6
 .175،ص1559،لبنان ، 1الكفوي ، الكليات )معةم يف املصطلحات والفروق اللغوية (، مؤسسة الرسالة، ط7
 .795املصدر نفسه،ص8
 .795ملصدر نفسه،صا9
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ية( أي مراد املتكلم فمدار هذا الفرق بّي املصطلحّي هو )الن  ، 1(يةاللفظ وهو مراد بالن  ك ذكره من ر  ت  
 
 
ا ما كان يف اشرتاكهما فهو)اللفظ(وقوله يف ة ، أم  زي  من خطابه فاإلضمار زاد عن ا ذف هبذه امل

 .2(")يكن أن يفهم من السياق وحده رك ذكره يف اللفظا ذف ما ت  "األول 
تعرض فيها هلذا  اليت "الكتاب" سيبويه مصطلح اإلضمار يف أكثر أبوابويستخدم 

ويف باب آخر ) ما جرى من األمر والنهي  3( :)اإلضمار يف ليس وكان كاإلضمار يف إن  املوضوا
ه لحظ أن  وي   4بالفعل ( عن لفظك   على إضمار الفعل يستعمل إظهاره إذا علمت أن الرجل مستغن  

واضح بينهما عند سيبويه  ا ذف ويأيت با ذف ويريد اإلضمار فليس مثة حد  يأيت باإلضمار ويريد 
 
 
 سوى أنه يقابل بّي امل

 
الكالم جييء عل ثالثة  اعلم أن  »يقول:  ابن سراجظهر كما فعل ضمر وامل

كأ ابن وات   5«ومضمر مرتوك إظهاره ...أضرب ظاهر ال حيسن إضماره ومضمر مستعمل إظهاره 
 هلذه األضرب على ما جاء من آراء يف كتاب سيبويه. السراج يف عرضه

ما سلك مع فهو يتداخل اإلضمار عند النحاة ال يستقيم على حال واحدة  مصطلح   أن  ويظهر 
مصطلح ا ذف مبا أمكن ذكره  هيلي بوجود تداخالت يف هذا الباب) فخص  مسلكه ، وقد شعر الس  

ا وأم  لة يف حنو: الذي رأيته، والذي رأيت، العائد من الص  ل له باملفعول ث حذف لغرض ما ، ويث  
 ،...،واإلضمار هولفظ من الضمائر كالفاعل يف حنو : الذي قام على ما مل ي   املضمر فهو مقصورٌ 

ا ذف يتعلق مبا لفظ به ث حذف  القول أن   ق  وهذا )حيق  6(اإلخفاء وا ذف هو القطع من الشيء
 ية خمفيٌ ر يف الن  ضم  ه م  كن  ما مل ينطق به ث حذف ول س  اإلضمار ي   إن   حّيطع منه يف ختفيفا أو ق  

وهذا ما " أضمروا  الفاعل يف الفعل وقالوا باستتاره"م ية أهن  ر يف الن  ضم  م  ـومن أمثلة ال 7د(ل  يف اخل  
أي ابن مضاء الختيار الر  ، بينما يذهب زوم اختاره النحاة يف داللة الفعل على الفاعل وقالوا بداللة الل  

                                                             
 .795صالكفوي ، الكليات )معةم يف املصطلحات والفروق اللغوية (، 1
 .101يف النحو العريب ،ص املكارم ، ا ذف والتقديرعلي أبو 2
 .1/15سيبويه ، الكتاب،3
 .1/157سيبويه، الكتاب، 4
 .1/153ابن السراج ، أصول النحو، 5
 .739،ص1595،اململكة العربية السعودية،1البنا، أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي، دار البيان العريب للنشر والتوزيع، ط إبراهيمحممد 6
 .113م،ص1551،لبنان ،1،السهيلي ،نتائج الفكر ،تح:عادل أحد عبد املوجود و علي حممد معوض،دار الكتب العلمية، طينظر7
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لصحيح يف داللة الفعل على ا قيل فما فإنْ »القائل بداللة الفعل على الفاعل داللة لفظية يقول : 
ك تعرف من الياء يف )يعلم( ، أال ترى أن  ا داللة الفعل على الفاعل لفظيً  أن   الفاعل ؟ قيل : األظهر  

 .1«ه متكلم ،... م( أن  عل  لف يف ) أر ، ومن األمذك   الفاعل غائبٌ  أن  
 فت أنن والالن  ،ومردن هذا اخلالف يف داللة الفعل إىل الفاعل إىل نظرية العامل وتعليالت النحاة

 النحاة استخدموا االستتار مبعىن اإلضمار وجند ذلك أكثر دورانا يف تعبري النحاة عن الضمائر ومثاله 
 :ما تطرق إليه ابن عقيل يف شرحه أللفية ابن مالك 

 2تشكرج  ومن ضمير الرفع ما يستت رج     كافعْل أوافْق نغتبْط إذْ 
ينقسم الضمري إىل مسترت وبارز، واملسترت إىل واجب االستتار وجائزه ، واملراد »يقول الشارح :

فةاء تقسيم  ،3«ه الظاهر حمل   االستتار ما حيل  الظاهر ، واملراد جبائز ه حمل   بواجب االستتار ماال حيل  
الفرق بّي احملذوف واملسترت من »للشرح أنن *ق احملققابن عقيل يف الشرح إىل مسترت وبارز ؛ ويعلن 

ا املسترت فال يكن النطق به أصال وإنا يستعريون له احملذوف يكن النطق به ، وأم   وجهّي؛ األول: أنن 
وذلك -يقولون : مسترت جوازا تقديره هو، أو يقولون: وجوبا تقديره أنا وأنتحّي -الضمري املنفصل 

لقصد التقريب على املتعلم وليس هذا هو نفس الضمري املسترت على التحقيق ، والوجه الثاين أن 
كما يف االستتار يتص بالفاعل الذي هو عمدة يف الكالم ، وأما ا ذف فكثريا ما يقع يف الف ْضالت  

 .4«به )...(وقد يقع يف الع مد يف غري الفاعل كما يف املبتدإ وذلك كثري يف العربية  املفعول
ولعل النحاة حاولوا حتديد مصطلح اإلضمار على مستوى التنظري يف حّي جند أنه تداخل مع 

ته على الشواهد أجرأ ذكرنا سابقا على مستوى تطبيق املفهوم و مصطلحات أخرى منها ما
 والنصوص.

                                                             
 .131-135ا ديث، ص ينظر حممد عيد ،أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة1
 .19ص،م1001،اجلزائر ، 1ار اإلمام مالك،ط،دألفيتهابن مالك، 2
 .55،صم1555،تح: حممد حميي الدين عبد ا ميد،دار الرتاث، مصر ، 1ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج3
فنع احملقق هو حممد ابن حميي الدين عبد ا ميد الذي قرن حتقيق وتصحيح ابن عقيل على األلفية بكتاب منحة اجلليل بتحقيق شرح ابن عقيل، وش*

 والتوجيه.الشرح بالشروح 
 .1/55املصدر نفسه،4
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 : التقدير -7
،فقد ورد يف مبعىن القيا  وا كم والتهيؤ والبلوغ جاءت داللة التقدير يف املعاجم العربية 

، ه  ر  د  ق   جاءه   الشيء  الشيء  قلت   وإذا وافق   ،ايرً د  قْ اللسان )الق د ر  القضاء املوفنق، يقال ق د ر اإلله كذا تـ  
، قال اهلل  مورم به من األك  اء وحي ْ ض  اهلل عزن وجلن من الق   ه  ر  د  قْ ا يـ  وهو م   م  كْ وا    اء  ض  د ر  الق  والق   ْدر  الق  

 .1كم (أي ا   [01القدر ]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ عز وجل :
 ه  د ر  د ر ه  به قْدرًا وق  : ق  ال  ق  ، يـ  يء  يء  بالش  الش   يا   ْدر  : ق  الق  ويف معىن القيا  جاء يف تاج العرو : ) 

 ه  ت  سْ اي  ق   ه  ت  رْ اد  ويف القامو  ) ...ق   ،2ر  له ، هبذا املعىن (د  قْ كذا أ    ر  مْ د ْرت  أل   أيضا : ق   ال  ق  ، ويـ   ه  اس  ا ق  إذ  
 .3ر  هتي أ  (د  ق  تـ  ، و   ر  مْ أ   ة  ي  و  سْ يف ت   ري  ك  فْ والتـ   ة  ي  و  رْ التـ   ير  د  قْ والتـ   ه  ل  عْ ف   ثل  م   ت  لْ ع  وفـ  

لتحليل ظواهر لغوية تعرتي الرتكيب يف اللغة ا عند النحاة فقد استخدم هذا املصطلح أم  
العربية، فيعمد النحاة إىل إعادة صياغة النص، وهذا جيعله يتداخل مع مصطلحات أخرى كا ذف 

وهذا ، 4ته كالفاعل واخلرب احملذوف(واإلضمار والتأويل واالختصار و)التقدير هو حذف اللفظ مع ني  
 در  ي   هى فيه املتكل م ألن  اع  ر  التعريف يـ  

 
حماولة إعادة صياغة  ب  اط  خ  م  ـليبقى على الراد من خطابه ك امل

؛ هذا على املستوى املعريف النحوي اخلطاب ، وهلذا جعل الكثري من النحاة ضوابط للتقدير
العريب  نطق اللغة  بل ألنن عرف عنها العرب األوائل شيئاً، )والتقدير ليس مسألة خيالية ال ي  .والنحوي

ـة تراكيب فثم  الن إىل ضبط ما ال يكن ضبطه بغريمها فا ذف والتقدير ي وص  ليقة، العربية على الس  
 .5(ها الفهم السليم فهم  طعنا ت  اسْ  ره ماد  ق  إسنادية وقع فيها حذف لو مل نـ  

                                                             
 .5/7555ابن منظور، لسان العرب، مادة قدر، م1
 .17/735الزبيدي، تاج العرو ، 2
 .1/117الفريوزأبادي، القامو  احمليط،3
 .157،ص1007، لبنان ، 1حممد التوجني، معةم علوم العربية، دار اجليل ، ط4
 .51،ص1009جهها البياين(، دار مؤسسة رسالن ، سوريا، ة، اجلملة يف القرآن الكرمي)صورها وتو رابح بومعز 5
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وآلية التقدير يلةأ إليها املخاطب بإعمال ذهنه يف الرتكيب ليحصل له الفهم ، ولتالزم ظاهرة  
بالضرورة يستدعي اآلخر فمن التعريفات )من جعل حتديد مفهوم أي منهما ا ذف ظاهرة التقدير 

 .1يقصر التقدير عند النحاة يف ا ذف (
ن تكون هناك مواطن اتفاق من أ  بدن التقدير عند هذا ا د فالوال يكن أن يتوقف مفهوم 

ومواطن اختالف ويف هذا السياق استقرأ علي أبو املكارم تلك املواطن بّي ا ذف والتقدير وكذلك 
) فوجد أن ظاهرة ا ذف والتقدير تشري يف البحث النحوي إىل قت به بّي ا ذف ومصطلحات تعل  

د   التأويل ، يرتكز على دعوى إعادة صياغة املادة اللغوية وتبىن هذه الدعوى  أساليبمن  أسلوب حمدن
هذا عن موضع االتفاق أما ما  ،2على تصونر سقوط بعض أجزاء هذه املادة ذاهتا من الرتكيب (

ا ذف عند النحاة يقتصر على حالة حذف العامل سواء  أن  -اختلف فيه املصطلحان فمردنه إىل : )
سق مع وضعه الرتكييب اجلديد، والتقدير عند و تغرين ليت  ما كان له من حكم إعرايب أ له علىبقي معمو 

النحاة وكما حتدنده تعريفاهتم فإنه يتناول حمذوفات  أخرى غري العامل ، فهو يتناول حذف املعمول 
 .وكذلك حذف اجلملة بأسرها أي العامل واملعمول معا 

لى حالة افرتاض سقوط أجزاء معينة من النصوص ا ذف عند النحاة مقصور ع ثانيا: أن  
ا التقدير فإنه فضال عن تناوله  االت ا ذف املختلفة فهو يشمل اللغوية املؤولة، هي العوامل، أمن 

أيضا حاالت أخرى ال حذف فيها ، بل كل ما فيها هو افرتاض إعادة صياغة املفردات أو اجلمل أو 
 . 3(سبكها هبدف تصحيح ا ركة اإلعرابية 

ولعل هذا االستقراء حياول إجياد فواصل بّي املصطلحّي)ا ذف والتقدير( ، ونتيةته أن 
والتقدير الذي سنتطرق ر هو حذف .د  ق  م   ل  ر وليس ك  د  ق  يـ   التقدير يشمل ا ذف؛ فإن كل حمذوف

–هو ، إذ ل وحرف يف القرآن الكرميإليه يف هذه الدراسة هو تقدير أقسام الكلمة من اسم وفع
تويا ظواهر عدة دونا متييز بينها ، وعلى هذا سيكون هذا عمل عند النحاة واملفسرين حم  ست  ي   -التقدير

                                                             
 .551،ص1001،مصر، 1، ط1التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون ، ج1
 .155ينظر على أبو املكارم ، أصول التفكري النحوي، ص2
 .109علي أبو املكارم، ا ذف والتقدير يف النحو العريب ، ص3
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نعقد على آلية التقدير يف القرآن الكرمي جامعا لبعض املصطلحات اليت البحث من خالل الفصل امل

قدير أرضية تبىن عليها ذلك الت  ين يف ذ  خ  ت  كما استخدمها أرباب الصناعة النحوية ، م  مت سلفا  د  ق  
 .تلكم املفاهيم النحوية 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 : ولل األـالفصــ                   

 تقدير الكلمة عند النحاة العرب        

 تقدير االسم   -أوال

 تقدير الفعل   -ثانيا

 تقدير الحرف -ثالثا
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ٌٌ جنٌس حتته هذه األ)الكلمة يف اصطالح النحاة العرب  ٌٌ هرر ٌٌ هعع  1(وناا  اللالةة هه:  ام
ٌ  هيعر   عاالمٌ كٌ كلمة تدل على معىن يف ونفسها هال تتعرض لزمان )من هذه األوناا  ؛ ونا    عان ك

ٌ  املعىن ، ه الفعٌ    هجاد ذلك  ذلك ض لزمان هجاد كلمة تدل على معىن يف ونفسها ه تتعر   ك
 .2(كن يف غريها دل على معىن يف ونفسها هلتكلمة الاملعىن، ه احلٌر  

 يف القرآن الكرمي . اللالةة األوناا   يف مبارلهٌ إىل تقدير ةحاق الن  هقد تطر  

ًتقديرًالسمً:ًًً-أوَّلًا
ده لك مر يف تبايبهٌ ملااضيع النحا ، هذ –الفعٌ ه احلٌر  –ه ي  م النحاة االمٌ على قسيم  قد  ي         

ه: األصال هه: أه ل مايتعلمه اإلونسان على رأي من قال  ءالعتبارات؛ منها أن  األمسا
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ مستدالًّ باآلية الكرمية *بذلك

 [13- 13البقرة  ]چچ  چ    ڇ  ڇ  

ر  االمٌ احملذٌه د  ق  هقد  ،الفعٌ يدل على احلدهث على اللبات ه أن  االمٌ يدل   إضاعة إىل 
قعه اإلعرابية ، همم ا اشتمٌ عليه تقدير رذٌ ايف غري ماضِع يف القرآن الكرمي باختالٌ ما 

 أبااب النحا اآلتية  االمس

 املبتدأ -

 اخلرب  -

 الفاعٌ  -

 املفعال به  -

 املفعال املطلق  -

 املفعال عيه -

                                                             
 .13ابن هشام ، شرح شذهر الذهب ، تح  حممد حم: الدين ، دار الطالئع ،مصر ،)د ت( ،ص  -1
 .4 -1، ص 3811، مصر  3اجلزهيل ، املقدمة اجلزهلية يف النحا ، تح  شعبان عبد الاهاب حممد ، مطبعة أم القرى ، ط -2

، هيارد آراء رض: اهلل عنهن  اهلل عل ٌ آدم أمساء املسميات ( عاللغة تاقيفية عنده ، هها يستند إىل رأي ابن عباس * ذهب ابن عارس إىل هذا الرأي ) أ
كٌ شئ » أخرى كرأي جماهد الذي عس ر اآلية هقال بأن اهلل     عل مه  » ، هةالث يقال «إمنا عل مه أمساء املالئكة»هرأي ةان يقال  " «عل مه امٌ  

 .34،ص 3881،لبنان ، 3.ابن عارس، الصار: يف عقه اللغة العربية همسائلها همنن العرب يف كالمها ،دار الكتب العاملية، ط«  أمجعني  أمساء ذريته
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 املنادى   -

 احلال  -

 يز يالتم -

 املضاٌ إليه -

 املضاٌ  -

 املاصٌا  -

 فة الص   -

 العائد -

ًالسمًالمرفوع: -1
ًالمبتدأ:ً-أ

املبتدأ معتمد  الفائدة ه اخلرب  حمط  الفائدة،  املبتدأ ه اخلرب ركنان أماميان يف اجلملة، ألن  )
ألن  األلفاظ  عالبد  من ذكرمها إال  أن  الن حاة أجازها رذٌ أردمها إذا دل ت  عليه قرينٌة لفظية أه رالية

كمًا داللة على املعىن عإذا ع هٌ املعىن بدهن الل فظ جاز أن  ال تأيت به هيكان م راًدا ر  هبا لل إمنا ج:ء
 اانن اآلتية   امل.هقد جاء تقدير رذٌ املبتدأ يف القرآن الكرمي يف 1(هتقديراً 

ًجوازا:ً-أولًا
 منها   قد رذٌ املبتدأ يف مااضع من القرآن الكرمي  

 فيًجوابًالستفهامً:ً -

-44 اهلمزة]چڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇچ اىلتعكقاله 

ملقد ر د ل  عليه املبتدأ حمذٌه جاء يف جااب االمتفهام هالضمري ا)ـع.2(ه: ونار  اهلل)هالتقدير [64
 .هتتكرر األمللة يف القرآن الكرمي،3(أي ه: أي احلطمة  مياق املقال 

                                                             
 .84، عامل الكتاب ، لبنان ، )ب ت(، ص  3ابن يعيش ، شرح املفصٌ ،ج  1
 .334، ص 3881، اململكة العربية السعادية ، 3اننية للنشر ،طأمحد مجيٌ ظفر ، النحا القرآين  قااعد هشااهد ، مكتبة امللك عهد ال  2
 .334،ص 3881،لبنان،3، تح عادل أمحد عبد املرجاد ه على حممد معاض ، دار الكتب ، العلمية، ط1أبا ريان األوندلس:، البحر احمليط ، ج3



 تقدير الكلمة عند النُّحاةِ العرب   الفصل األوّل 

22 
 

 [31 - 31الااقعة  ]چژ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ  يف قاله تعاىل

ر   هالتقدير) ر  )خمضاد ،  .1(هٌ يف مد  الااقع يف جااب االمتفهام  (هٌ)خرب ملبتدأ حمذٌه  (يف مد 
 هيف آية أخرى  ، (ما)

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   ۈئ              ۈئېئ  ېئ  ٹ ٹ چ  

  ېئ   ىئ  ىئ     ىئ  یی  ی  ی  جئ      حئ   مئىئ  يئ    جب  حب  خب  مبىب

 .[ 72احلج  ]چيب  جت     حت   

ئ  كأن  قائالً قال له هما ها؟ دأ ينب  ابت إىل الس طا ث  چمئچه اإلشارة بـأي أ خربكٌ بشرٍّ من ذلكٌ )
) ٌ . ه الاجه اً) الن ار  على أهنا مبتدأ ..عربقرأ بالرعع م   من هذا على قراءة2قال  الن ار  أي ونار  جهن 
على هذا  "هعدها؛أي  ها الن ار  أي الش ر  ه"ار  خرب مبتدأ حمذٌهاملقصاد  ها اللاين ؛ الن  

ٌ  شأونههمن املاانن اليت يقدر  عيها املبتدأ لينامب مدلال اآلية كما يف قاله ، 3ٌف(مستأون     ج

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  چ

 [34 - 33النحٌ  ]چڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

خرب مبتدأ حمذٌه تقديره ما اد عيتماه منز اًل أمانرٌي ، على قراءة من قرأ چۇچه)
يقال تعاىل ذكره   هإذا قيٌ هلؤالء الذين »هيذهب جرير الطربي يف تفسريه لآلية عيقال   ،4ًً(بالرعع

ه  أونزل مامطر    الذي قالااأونزل رب كٌ ؟   )ماذا أونزل ربكٌ ( أي  ش:ء  يؤمنان باآلخرة من املشركني 
ر  هكان ذلك» زهل عيقاله  مبنامبة الن  تفسري  د  يـ ع ضِ ه .5"«لنا من أبانيٌب  لان من قـ  األه      كما ردةنا ِبش 

ٌ ، چۇۇۆڭڭڭڭچ عنقتادة قاله  (...) ،يقال  أراديث األهلني هبانله

                                                             
 .181، ص 3888ريا،،ما 1، دار ابن كلري ، ط1حمي: الدين الدرهيش ، إعراب القرآن الكرمي هبياونه ،ج 1
 . 311،ص3443،لبنان، 3تح  عبد السالم عبد الشايف حممد ، دار الكتب العلمية ،ط 4ابن عطية ، احملرر الاجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ج  2
 .313م ، ص 3434، دار الفكر ، لبنان، 3الع كربي ، البيان يف أعراب القرآن ، ج  3
 .343/  3املصدر ونفسه ،   4
 .381، ص3443، مصر 3، تح  عبد اهلل بن عبد احملسن الرتك: ، دار هجر ،ط 34،جامع البيان يف إعراب القر آن،جالطربي5
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ٌد من املؤمنني هبٌ أرعإذا مر  طريق من أتى النيب يقعدهن ب اقال ذلك قاٌم من مشرك: العرب كاونا 

 .1«  أراديث  األه لني هبانلهٌمانري األهلني ، ي ريد  ،قالاا هلٌ   أيريد ونيب  اهلل
 بعدًفاءًالجوابً: -

   ه دليٌ ذلكقاله تعاىل2(الفاء الر ابطة جلااب الشرط قرينة   دالة على رذٌ املبتدأ )

ً[46عصلت  ]چمت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ     چ 

ونيا عأ ت  من عمٌ ب)ذكره    تعاىل يقال  ، )علنفسه( عم ا هناه عنه ، هاونتهىر ألمرهطاعة اهلل يف هذه الد 
ٌ  ذلك الصاحل من العمٌيقال  عل اجلار لنفسه متعلقتان )الفاء جاءت رابطًة للجااب ه ،ه)3(نفسه ع ِم

ٌ  الصاحل لنفسه تدأ ضمريا حمذهعًا قد ره  أرباب هجاء املب.4(ه اجملرهر( خبرب ملبتدأ حمذٌه  أي   عالعم
 قاله تعاىل  يف اللغة بـ "هٌ"

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  چ

 [334البقرة  ]چٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   
ٌ رث  ) الفاء رابطة ) ه، 5(خيالط األخ األخ أن    ين همن رق  إخااونكٌ يف الد   على املخالطة ، أي أهن 

 اذٌ عيههمن املاانن اليت ر  ، 6(جلااب الشرط ، ه إخااونكٌ خرب ملبتدأ حمذٌه ، أي عهٌ إخااونكٌ 
 اله تعاىل قاملبتدأ جاازاً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ

 [363البقرة [چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 

 

 
                                                             

 .388/  34الطربي،جامع البيان يف إعراب القرآن، 1
 .34/434املصدر ونفسه ،2
 . 34/434املصدر ونفسه ،3
 .33/6: الدين الدرهيش ، إعراب القرآن الكرمي هبياونه ، يحم  4
 .384، ص3444،لبنان ، 3،تح حممد صبح: بن رسن رالق ه حمماد أمحد األنرش ،دار الرشيد ،ط3بيضاهي أوناار التنزيٌ هأمرار التأهيٌ،جال 5
 3/311: الدين الدرهيش ،املرجع ونفسه، يحم 6
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ٌ  (أه )هاعالذي ي صيب  (ر د خرب مبتدأ حمذٌه أي بـ  امل غري -املبتدأ-هقد ره)  ، عإمنا ها على )ع م ِصيبـ ه ا ن 

 .1مبتدأ( إضمار
 
ر مياق اآلية املقايل عيأيت الضمري حم  همم ا يد ل  على الت قدير من جنس امل يالً على ما قد 

  ه تعاىلقبله هيظهر ذلك يف قال

 [48عصلت  ]چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  چ 
(  ٌ  .2(من الشر يئس هقنط   ء بش:  خترب اخلري الذي يصيبه ، هإذا ا   هتفسري اآلية ها أن  اإلونسان  ال مي

 .3 مبتدأ حمذٌه تقديره  عها يؤهٌس(  خربچڈ  چ)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  چين هيف آية الد  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  

ۋ  ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ      ۈ  ٴۇ   

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ېې  ى  ى  ائائ  ەئ    ەئ  وئ         

ېئېئ  ېئ   ىئىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ 

 [313البقرة  ]چحئ

ٌٌ "ذكر الرازي هلذه اآلية أربعة هجاه يف التقدير منها الاجه الذي ي قد ر  عيه املبتدأ  ) عالشاهد ر ج 
همن  .4(ردامها لا ونسيت  ذكر هتا األخرىجٌ الاارد رَّت  أن  إهامرأتان، عأقيمت املرأتان مقام الر  

ٌ (( عل ة طائف يف هذه اآلية ) كيف جعٌ الل   ا املرأتني بدل الرجٌ مامتشهاد )) أن  تض ع أن  عل ته إمن 

                                                             
 33/136ينظر أبا ريان األوندلس: ، البحر احمليط ،  1
 .183م، ص 3811، 3بد اجلليٌ عبد شبل: ، عامل الكتب ،ط، تح  ع4الز جاج ، معاين القرآن ه إعرابه ،ج  2
 .33/34حمي: الدين الدرهيش ، إعراب القرآن الكرمي هبياونه ،  3
 .331م، ص 3813، 3، دار الفكر ، ط1ينظر الرازي ، التفسري الكبري ،ج   4
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ٌ (( ألن   ها التذكري، ٌ  عل ته )) أن  تض لًة ، ع ص ل ح  أن يكان عِ الضالل من إردامها يكلر هقاعه ب 
ا ها التذكري، همن شأن هبتقدير عدم صلاره عالتعليٌ مها المتشهاد ٌ (( يف احلقيقة إمن  )) بأن تِض

 حصيٌ الداللتني، لتجعلاا العلة معطاعة عليها بالفاء، قد ماا ذكر العلة ه ةالعرب إذا كاونت للعلة عل  
 .1معا بعبارة هاردة(

 بعدًالقولً: -

چچچ  چلقرآن الكرمي يف مااضع منها قاله تعاىل  ر املبتدأ بعد القال يف اد  ق  

 [3الفرقان  ]چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

تقدير  ه جي:ء   .3عنان كتب األهائٌ أي امتنسخها (الكفار )ي  هكان .2أي هذه أمانري األه لني ()

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  تعاىلاملبتدأ بعد القال ضمريًا هملال ذلك قاله 

 [34-31غاعر  ]چى   ۉ  ې  ې  ې   ې  ى 
) كان عرعان ها .4ه التقدير عيه   ها مارٌر كذ اب(مارر هكذ اب خربان ملبتدأ حمذٌه عـ )

األلاهية ، لكن ذكر معه هامان ألون ه  كان هزيره  همساعده  ، هقارهن ألون ه  صارب  رأس الفتنة همد ع:
اآليات اليت جاءت تنص   ،)5ام مامىاهت   خزاونتِه عكان اللالةة شركاء ،لذلك اشرتكاا أيًضا يف

 على العقيدة مبا عيها أهٌ الكتاب هيتضح ذلك يف قاله تعاىل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  

                                                             
 .43ص 3443، لبنان ص 3الصاباين، املكتبة العصرية ،طزكريا األونصاري، عتح الرمحان بكشف ما يلتبس يف القرآن ، تح  حممد عل:  أبا حيىي 1
 .133، ص3448، مصر،3زكريا االونصاري ، إعراب القرآن ،تح حممد علمان ، مكتبة اللقاعة الدينية ،ط 2
 .313م،ص 3816،لبنان ، 3، دار األوندلس ،ط3ابن كلري تفسري القرآن العظيٌ ، ج 3
  .34/361 ه بياونه ،: الدين الدرهيش ، إعراب القرآن الكرمييحم 4
 .31133، مطابع دار أخبار اليام، مصر ،)دت(، ص 33الشعراهي ،تفسري الشعراهي، م 5
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ڈ  ڈژ  ژ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  

1ً(ةالةٌةخرب ملبتدأ حمذٌه ،أي ؛ هال تقالاا آهلتنا ةالةةٌ عـ)[313]النساء چڑ  ڑ    

جاءت اآلية يف معرض دعاة أهٌ الكتاب إىل تاريد اهلل ه إعراده بالعبادة ال شريك له، )
األقاونيٌ  لاهية يف ونظريةمن األ   مرمي عليهما السالم ه أم ه  بش:ءهإبطال دعااهٌ يف إشراك عيسى بن 

اللالةة ، هلقد كان أملاب اآلية هاردًّا بالن ه: عن دعاى القال باللالةة على مبيٌ االجياز عن ذكر 
ماها معلام لدى املخانبني همن ث  ونشأ اخلالٌ يف تركيب اآلية هتقدير هذا احملذٌه بعد االتفاق 

 .2ه داللتها املعناية (على مقتضى اآلية 

 [44يامف  ]چٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ   پ  ڀ    چ  ههرد يف قاله تعاىل

أي ختاليط  أرالم هه: ما يكان من أرديث النفس، أه همامة مجع ضغث، أضغاث  )
.همم ا جاء عيه 3مبتدأ حمذٌه ،أي ه: أضغاث أرالم (الشيطان أه مزاج اإلونسان، هأضغاث خرب 

  املبتدأ حمذهعاً يقد ر  قاله تعاىل

ڃ  چ   چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ چ

 [38الكهف  ]چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  

 بعدًماًالخبرًصفةًلهًفيًالمعنىً:ً -

. كما عيقاله 4لذلك الش:ء من ريث املعىن (ي قد ر املبتدأ بعد ش:ء  اخلرب  عنه   صفٌة )

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀچ تعاىل

ً[31-31البقرة  ]چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ً

                                                             
 .6/363، إعراب القرآن هبياونهحمي: الدين الدرهيش، 1
 .136، السعادية ، ص  3،دار التدمرية ،ط3حممد بن عبد اهلل بن محد السيف ، األةر العقدي يف تعدد التاجيه اإلعرايب آليات القرآن الكرمي،م  2
 3/133أبا ريان األوندلس: ، البحر احمليط ،  3
 6/441م ، مغين البيب عن كتب األعاريب ، اشابن ه  4
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خرٌس عن اخلري عال يقالاونه چٿچه مسا  قبال ونا عن احلق  عال يسمعچٿچهٌ  هالتقدير )
: املعىن عها يرى أن  هعن هذه اآلية يارد  األلام: لطيفة جتل  ،1(عن نريق اهل دى عال يرهونهمٌ:()ع  

لكن ليس املستعار  له رينئذ  مذكار ألونه لبيان أراال » يقال (ٌ  )ه  املبتدأ ا ره النحاة هاملفسرين قد  
قال تشبيه ذهات إال  أن ي   مصررةٌ  مشاعر املناعقني ال ذهاهتٌ ،عف: هذه الصفات امتعارة تبعيةٌ 

لفر  إةبات هذا امٌ ، عالقصد إىل املناعقني بذهات األشخاص الص ٌ متفرٌ  على تشبيه  راهلٌ بالص  
لت اآلية على هذه برعاية املبالغة ؛ أه مِ أقاى ه أبلغ ، هكأن املشاهبة بني احلالني تعد ت إىل ذاتني عح  

  -)هٌ( هلعل ه  أهىل إن   -يقال 
 
صارها ىراهلٌ هصفاهتٌ هتشهريهٌ هبا رت ر راجٌع للمناعقني السابقِ قد  امل

 هقد جاء اخلرب صفة للمبتدأ يف املعىن هذلك يف.2«چٿچصفان مبا ترى ملال عكأون ه  قيٌ هؤالء املت  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  چ قاهلتعاىل 

التابة  ]چپ  پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ   ٺ    

صفات املؤمنني الذين ذكر اهلل أون ه األهصاٌ ه: ههذه )3(هالتقدير ) هٌ التائبان من الشرك[333
ٌ ه  ) طاعة يف ابتداء آية  على معىن   جاءت مقه ارتفعت هذه الصفات ملا  ،اشرتى منهٌ أونفسهٌ 

ا أهصاٌ الك  التائبان من املؤمنني ذكرها اهلل  ةِ ل  م  ( همعىن اآلية ما تقتضيه أقاال العلماء ه الشر  أهن 
ٌ  التاريد يكاوناا يف أعلى رتبة   .4(تعاىل ليستبق إليها أه

 فيًفواتحًالسور: -

 لكرمي همنها  املبتدأ يف عااتح مار القرآن ا ر  د  ق  يـ  

 [ 3التابة ]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ قاله تعاىل 

                                                             
 .3م، ص 3818جالل الدين احملل : ه جالل الدين السيان: ، تفسري اجلاللني ، مكتبة العلام الدينية ،لبنان ،  1
 .368لرتاث ، لبنان ، )د ت( ، ص ، دار إرياء ا3األلام: ،رهح املعاين ،ج 2
 .411م،ص3883، ماريا ، 3، تح  صفاان عدونان داههدي ، دار القلٌ ، ط3الااردي ، الاجيز يف تفسري الكتاب العزيز، م 3
 .1/11ابن عطية ، احملرر الاجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  4
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هذه براءٌة هاصلة من اهلل هرماله إىل  همعناها ) 1.هذه براءٌة( خرب مبتدأ حمذٌه ؛ أي ))الرباءة(ه
 هكان املفتتح يف مارة النار . 2(الذين عاهدمت

 [3النار  ]چڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ  چ هقاله تعاىل  

ة اجلمهار ه املعىن السارة املنز لة ه املفرهضة  كذا هكذا، ههذا على قراء) ،3(التقدير هذه مارةٌ )ه
ا رذٌ املبتدأ عند الن حاة هقدر عيهذه املاانن ي  ، 4(إذا السارة عبارة عن آيات مسرهدة هلا بدٌء هختٌ
يث يدل على رذعه دليٌ ههذا هارٌد يف كالم العرب جاازًا هيأيت املبتدأ يف مااضع من القرآن الكرمي ر

ه م ظ ه رًا هذلك هذا باب يكان املبتدأ عيه مضمرًا هيكان املبين علي » ميبايه يف كتابه يقال با ب له 
عصار آية لك على معرعة الشخص عقلت   عبد  اهلل هريب  كأونك قلت  ذاك  أون ك رأيت  صارة شخص

 .5«... عبد اهلل ، أه هذا عبد اهلل
 همما جاء على تقدير رذٌ املبتدأ يف آيات القرآن الكرمي  

ائ  ائ              ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ قاله تعاىل 

 .[53األحقاف: ]چىئ  ی     ی  ی  یجئحئمئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب   

ٌ  به بالغ ، هق قدير يف اآلية )ته ال هكذلك يف مارة آل 6(يٌ  تقديره هذا القرآنهذا الذي هعظ ت 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ چ   قاله تعاىلعمران هملاله 

ٌ أي چڈ  ڈ  چ)[381–386آل عمران  ]چک  ک  ، هها  ذلك متا ٌ خرب مبتدأ حمذه قلٌي
ٌٌ بالضمري )، هيف تقدير 7(التقلب يف البالد  ونيا هيفىنان به يسريً عيتمت ها متاٌ  قلي  .8(ا يف الد 

ً
                                                             

 .34/316حمي: الدين الدرهيش، إعراب القرآن الكرمي هبياونه،  1
 .33/333الرازي ، التفسري الكبري،  2
 .3/343العكربي، التبيان يف إعراب القرآن،  3
 .6/183أبا ريان األوندلس: ، البحر احمليط، 4
 .3/314ميبايه، الكتاب ،  5
 .36/313، ،املرجع ونفسهحمي: الدين الدرهيش 6
 .431م،ص3811، لبنان ، 1، دار الكتاب ، ط 3الزخمشري ، الكشاٌ ، ج 7
 .343 اجلاللني ،ص تفسري 8
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ً وجـوباً–ثانياً
 حيذٌ املبتدأ هجابا هيقدر يف القرآن الكرمي يف املااضع اآلتية  

ًعنهًبنعٍتًمقطوٍعًعنًمتبوعهًلمجردًمدٍحًأوًذٍم:أْنًُيخبـً  -  كما يف قاله تعاىل ر 

ڤڤ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  چ

 – 83]املؤمنان چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ٌ   على قراءة  محزة هذلك )ه[83 (( على أن  الكالم قد اونقطع الكسائ: هخلف بالرعع  لـ )) عالـ
 مبحان اهلل، 1قان باجلر  على أون ه صفة اهلل (عيكان خربا ملبتداء حمذٌه أي ؛ ها عامٌل ، هقرأ البا

دليٌ آخر على يك ملا مبق من الدليٌ على عساده، )عامل  الغيب( ه ها لد ه الشر من الا   )تنزيٌه هلل
 .2نفرد  بذلك(املونف: الشريك بناء على تااعقهٌ يف أون ه  

 :عنهًبمصدرًوهوًبدلًمنًاللفظًبفعلهًريخبً ًأنًْ -
  ،كما يف قاله تعاىل3(حنا صرٌب مجيٌ همسٌع ه ناعٌة أي رايل صرٌب هأمري مسعٌ )

ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ڱ  ڱ  ڱچ

–13يامف  ]چڭ  ڭ   ڭ   ۇۇ  ۆ     ۆ   ۈ   ۈ ھھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  

م ٌ لكٌ يف صربي، عال أعاشركٌ على كآبة الاجه ) .4(جميل  )أي عأمري صرٌب .[11 باس ،هع  هقيٌ أجت 

لداللة اجلملة چےےچع.ههذه القراءة جاءت بالرع5عليه معكٌ(اجلبني بٌ على ماكنت  
 رَّت كان يف راجة إىل الت جمٌ هالت حل: بالصرباالمسية على اللبات هاالمتقرار عسي دونا يعقاب

 متحن عيها مع أهالده. أ   يستطيع  مااجهة املااقف اليت
 

 

                                                             
 .333أمحد مجيٌ ظفر ، النحا القرآين يف قااعد هشااهد ، ص  1
 .3/411أوناار التنزيٌ ه أمرار التأهيٌ،،البيضاهي  2
 .34، ص املرجع ونفسهأمحد مجيٌ ظفر ،  3
 .34املرجع ونفسه،ص  4
 .3/384أبا ريان األوندلس: ، البحر احمليط ،  5
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 برً:ـالخ -ب

 جاء تقدير رذٌ اخلرب يف القرآونف: مااضع منها  

:ً–أولًا ًجوازاًا
   بهًيقدَّرًحذفًالخبرًللعلم

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ    چكما يف قاله تعاىل    

 .[13الرعد  ]چٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  

ٌ  اجلن ة (هعيها تقديران للخرب احملذٌه يف  مبتدأ ه خربه حمذٌه على مذهب ميبايه،  ))مل
ٌ  اجلن ة ، أ ٌٌ يف أي  عيما قصصناه عليكٌ مل .هيف التقدير اللاين للخرب 1الغرابة(ي صفتها اليت ه: مل

ٌٌ(ها( هه: مبتدأ ر ذٌ )ظل  )احملذٌه يف  . عكان الضمري قرينة يف 2خربه  دل  عليه ماقبله أي دائ
هيف ملال قرآين آخر جاء اخلرب حمذهعًا للداللة عليه هذلك عيقاله الرتكيب  تقدير ما ينامب

ېى  ى  ائ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې چ تعاىل

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

 [3املائدة  ]چىئ  ىئی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  

ٌ  رِ عليه أي  تق دمبات هجاز أن تكان مبتدأ هاخلرب حمذٌه لداللة مااحملصنات معطٌا على الطي  عـ)
صيصهن بالبعث على ماها أهىل ال ونف: ما هخت، هاملراد باحملصنات احلرائر أهالعفائف لكٌ أيض ا

 .3(عداهن
 
 
 
 

                                                             
 .31/341لقرآن الكرمي هبياونه، حمي: الدين الدرهيش ، إعراب ا 1
 .31/341املرجع ونفسه  2
 .6/63األلام: ، رهح املعاين ،  3
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   ه رذعه يكان يف أربع مسائٌ وجوباًاً-ثانيا
والمبتدأًواقعًبعدًلولًالمتناعيةً: - مطلقاًا  أنًيكونًالخبرًكوناًا

إن  يقال ون  راد بالكان الاجاد ، ه باإلنالقعدم التقيد بأمر زائدًا على الاجاد ، هإيضاح ذلك أـ  امل)ه 
 .هقد جاء يف قاله تعاىل 1هجاد املبتدأ عاخلرب كاٌن مطلٌق(امتنا  اجلااب جملرد  كان

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ

ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  

ً[13مبأ  ]چيئ  جب  حب  خب   
من ا حنن آل أونتٌ ماجادهن معىن ذلك )لاال. ه 2حمذٌه اخلرب هجابا ، أي ماجادهن( أونتٌ مبتدأ)ه

 .3بالكفر( هاهتدينا أي أونتٌ أغايتماونا ه أمرتاونا
 أنًيكونًالمبتدأًصريحاًفيًالقسمً: -

؛ حمذٌه اخلرب جاابا أي لعمرك قسم:، ه امين اهلل مييين علن  ، ه امين  اهلل ألقامن  (لعمرك ألع))حنا 
يمني جاز اةبات اخلرب هرذعه حنا يف ال غري ون صٍّ د ه، عإن كان املبتدأ ،مد  جااب القسٌ مسللعلٌ به

  اىلهيتضح يف ذلك يف قاله تع.4 ألععلن ، هعهد اهلل ألععلن (()عهد اهلل

 [13-13احلجر  ]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    چ
رك مبتدأ مضاٌ إىل الكـ)ع اٌ اخلرب حمذٌه تقديره ))قسم:(هقد مد  اجلااب ع م 
ٌ لف: مكرهتٌ ( لعمر ك( على إرادة القال أي قالت املالئكة للاط) )هجاء5(مسد ه   لعمرك ) إهن 

ري  به الذي هٌ عليه هبني الصااب الذي تشأي غاايتهٌ اليت أذهبت عقاهلٌ هتيزهٌ بني اخلطاء 
 هن عكيف يقبلان قالك هيصغان إىل ونصيحتك،ري  يتح )يعمهان( ،عليهٌ من ترك البنني إىل البنات

                                                             
 .334م، ص3444، لبنان ،3،تح  حممد بامٌ عيان الساد، دار الكتب العلمية ،ط3خالد االزهري ، شرح التصريح على التاضيح ، ج 1
 .3/344حمي: الدين الدرهيش ، إعراب القرآن الكرمي هبياونه،  2
 .4/433ابن عطية ، احملرر الاجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  3
 .331، دار الفكر ، لبنان ، )د ت(، ص 3،ج3الصبان ، راشية الصبان على شرح االمشاين، م 4
 .343ص،3881، لبنان، 3، تح أمحد مشس الدين، دارالكتب العلمية ،ط3يف شرح مجع اجلاامع ، ج السيان: ، مهع اهلاامع 5
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ر  "، ، ه أون ه أقسٌ حبياته هما أقسٌ حبياة أرد  قط كرامة لهلرمالاخلطاب "   هقيٌ ه الع م 
ٌ خص اا القسٌ باملفتاح إليلار األخف عيه هذلك أل ر  هارٌد ، إال  أهن  ن احللف كلري الدهر على هالع م 

 .1ألسنتهٌ(
 :أنًيقعًبعدًواوًبمعنىًمعً -

 صه عن شرح بيت ابن مالك  جاء يف شرح املكادي على األلفية ما ون
ًُكلًِّص انٍِعًو م اًص ن عًًْو بـ ْعد ًو اٍوًع يـَّن ْتًم ْفُهوم ًم عًْ ِمْثِل 2ًك 

حيب رذٌ اخلرب بعد الااه اليت مبعىن مع )عكٌ صاونع( مبتدأ  ه ما معطاعة عليه هه: ماصالة أه )
أيت   قال احلق جٌ ه هعلى ذلك ي .3رب حمذٌه هجابا تقديره مقرهونان(هها أظهر ه اخلمصدرية  

ً[161–161الصاعات  ]چچ    چ  چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ چ    عآل

الااه للمعية، هما ماصالة مفعال معه ، هلقد مد ت مسد  خرب إن ؛ أي إون كٌ هآهلتكٌ  قروناء ال )

مبعىن  چچچچيف هجياز أن تكان الااه  »، هيف هذا السياق يقال الزخمشري 4(تزالاونتعبدههنا
على كٌ رجٌ هضيعته هأن  كٌ رجٌ  السكاتقاهلٌ  كٌ رجٌ   هضيعته  ، عكما جاز ، مللها يف مع

ماٌد مسد  اخلرب ؛ ألن  چچچچ  ألن  قالهچچچچچ هضيعته ،جاز أن  يسكت على قاله
أصحاهبٌ ال تربران  ، أي عإون كٌ قرونائهٌ ههلتكٌ آمعناه   عإون كٌ مع ما تعبدهن . ه املعىن عإون كٌ مع 

 .5«تعبدههنا 
هكان الااه »يقال أباريان يف خترجيه ملعىن اآلية هعدم عصلها عن مياقها مبا بعدها من اآلي  

 چچچگچن عچڇ  ڇ   ڇ  ڇ چهاه مع غري متبادر إىل الذهن ، هقطع چچچچيف

                                                             
 .316م،ص3811، لبنان ، 1، دار الكتاب ، ط 3شري ، الكشاٌ ، جالزخم 1
 .13ابن مالك ، ألفيته ،ص 2
 .16املكادي ، شرح املكادي على ألفية ابن مالك، دار الرراب ، اجلزائر ، )د ت( ،ص 3
 .31/431حمي: الدين الدرهيش ،إعراب القران الكرمي هبياونه،  4
،اململكة العربية السعادية، 3محد عبد املاجاد ه عل: حممد معاض ، مكتبة العبيكان ، ط، تح عادل أ 3الزخمشري ، الكشاٌ ، ج 5

 . 314م،ص3881
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هراصٌ  ،1«ل عنهليس جبيد ألن  اتصاعه به ها السابق إىل الفهٌ مع صحة املعىن عال ينبغ: العده 
 ه مقرتونان أه متالزمان ههذا مراعاة، هتقدير ذلك أن  ما بعد هاه املعية اليكان خربا إذ اخلرب حمذٌه

ٌ   للسالمة املعناية ه الصناعة اإلعرابية ، كما أن    ه التقدير .به الفائدة هتام الفائدة يكفل   اخلرب ماتت

 ر:ًأْنًيكونًالمبتدأًمصدراًعامالًفيًاسمًُمف سًِّ -

ذلك لضمري ذي رال ال يصح كاهنا ) أي احلال ( خربا عن املبتدأ املذكار حنا   ضريب زيدا )ه
ايق  يكان املبتدأ امٌ تفضيٌ مضاعا إىل املصدر املذكار حنا   أكلر شريب الس  قائما ، أه 

  هقدهرد هذا يف القرآن الكرمي هملاله يف قاله تعاىل2(ملتاتا

پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  

ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

 [313النساء  ]چڑ  ڑ  ک  

رال مد ت مسد  اخلرب چٹٹٹچهمجلة )ك ِلم ت ه ( مبتدأإن   عقد قال بعض العلماء )
ن عاعٌ كان كان ألقاها ، عالظٌر احملذٌه ها اخلرب هاجلملة رامل  حمذٌه تقديره  هكلمته إذ   هاخلرب

 
 
 .3(رة قد  الت امة امل

همعىن كاونه  )ك ِلم ٌة( أون ه رصٌ بكلمة   »إىل لطائف يف معىن اآلية عيقال   األلام:هيشري 
، لكٌ مالاد مبب قريب هبعيد»ه  قال -رمحه اهلل -، هينقٌ عن الغزايل 4«كن  من غري مادة معتادة 

أضاعه إىل هلـم ا دل  الدليٌ على عدم القريب يف رق عيسى ) «، ه اللاين قال كن  هل املين  عاأل

                                                             
 .1/163أبا ريان األوندلس:، البحر احمليط ،  1
 .3/331خالد األزهري ، شرح التصريح على التاضيح ،  2
 .311مجيٌ أمحد ظفر ، النحا القرآين ، ص 3
 .6/34رهح املعاين ،  ،األلام: 4
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هصله أي أچٹٹٹچ  ء القريب، هأهضحه بقاله مبحاونهالبعيد هها قال كن إشارة إىل اونتفا
 .1إليها هرصلها عيها (

ًالفـاعـلً:ًً-ج
 ز رذٌ الفاعٌ إذا دل عليه دليٌ هذلك يف مااضع منها  إىل جااذهب الن حاة 

ٌم عليه يف التعجب الذي ها على صيغة :أنًيكونًفاعالًألفعلً  -  األمر مذكار ملله متقد 

مرمي  ]چجب  حب   خب  مب  ىبيب  جت  حت   خت  مت  ىت  يتچهملال ذلكف: قاله تعاىل  

 .2(چجب  حب چلداللة الفاعٌ عليه يفچحبچهالتقدير يف أبصر ها)[11

هما أبصرهٌ هالتعجب على اهلل حمال  ٌ... أن  معناه ما أمسعه »يقال الر ازي يف معىن هذه اآلية   
مًيا عيالدونيا مًّا هع  أن  أمساعهٌ ه أبصارهٌ جدير من أن  يـ تـ ع ج ب منها بعدما كاوناا ص   )...( هإمنااملراد  

 .3«قلاهبٌ     د  ص  بصرهٌ هي   د  ا  س  ا ي  مم   بصرهنا ميسمعان هي  مم   هقيٌ معناه التهديد
 :  أْنًيكونًفاعالًمنًمصدر -

 .4سائٌ اليت ي طرد عيها رذٌ الفاعٌ(هذه املسألة من بني امل)

 [ 33 – 34البلد  ]چے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     چكما يف قاله تعاىل 

ٌ (  )هيف قراءة  مصدر العامٌ عيهعليه  عالفاعٌ حمذٌه دل  ،5(التقدير أه إنعامه يتيماه ) )أ ن ع 

  ٌ  .6(چۓ ڭ      ڭ  ڭچهالتقديرأ ن ع 
   كما يف قاله تعاىلأْنًيكونًف اعلًِفعلًالمؤنثًأوًالجماعةًالمؤ كَِّدًبالنونً: -

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ

 [36مرمي  ]چٿ    
                                                             

 6/34رهح املعاين ،  ،األلام: 1
 .311،  النحا القرآينينظر مجيٌ أمحد ظفر،   2
 .33/333الرازي ، التفسري الكبري،  3
 .3/188ينظر خالد األزهري ، شرح التصريح على التاضيح ،  4
 .311، ص املرجع ونفسهمجيٌ أمحد ظفر ،  5
 .83م،ص3813ر مكتبة اهلالل ، لبنان ،ابن خالايه ، إعراب ةالةني مارة من القرآن الكرمي ،دا 6
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تـ ر أ يني  هبمزة ه: عني هاألصٌ عيها ها ) ،1(كننيياء املخانية احملذهعة اللتقاء السا  چپچعفاعٌ )
الفعٌ، هياء مكسارة ه: المه ، هأخرى ماكنة ه: ياء الضمري، هالنان عالمة الرعع، هقد رذعت 

عقلبت ألفا ، عالتقت ماكنة مع ياء الضمري عحذعت اللتقاء  ونفتاح ماقبلهااالم الفعٌ لتحركها ه 
 ه للجماعة جاء قاله تعاىل هيف الفاعٌ احملذٌه ها،2(الس اكننيِ 

ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  چ

 [681آل عمران: ]چې ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ

ل ا ن  چعاعٌ ـ)ع ليست الم  -الااه -ه األصٌ عيها )3(ماعة احملذهعة اللتقاء الساكننيهاه اجل چتـ بـ 
نني هضمة الااه دليٌ على احملذٌه همل تقلب الااه ألفا مع الكلمة ؛بٌ هاه اجلمع رركة اللتقاء الساك

 .4(حتركها هاونفتاح ما قبلها ألن  ذلك عارضٌ 
ًصوب:نالسمًالمً-2

 المفعولًبهً: -أ
، عالز جاج يذكر يف هذه ا الن حاة هتدارمها أهٌ الصناعةيف هذا احلذٌ دقائق هلطائف تناقله

املفعال به لتاالت عليه  ميع ما يف التنزيٌ من رذٌأونه لا راهل إونسان أن  يأيت جب»املسألة   
هذلك يف  رذٌ املفعال به كلريٌ »أن   هيذهب ابن مالك إىل 5«، همل يستطع القيام به لكلرته الف تاق

رب ِ به ه الـم تـ ع ج ِب منه هالـم ج اِب به هاحملصار هالباق: حمذهعًا عامله ، هما  رب ِ عنه هالـم خ  غري  الـم خ 
ن مفعال به عمناي  لدليٌ أه غري منايٍّ هذلك إم ا لتضمني الفعٌ معىًن يقتض: الل زهم أه ر ذٌ م

عهذه مجلة من األمباب يذكرها يف ،6«للمبالغة برتك التقييد، ه إم ا لبعض أمباب  النيابة عن الفاعٌ
 .مبحث رذٌ املفعال 

                                                             
 .311مجيٌ أمحد ظفر، النحا القرآين ، ص  1
 .36/383حمي: الدين الدرهيش ،إعراب القران الكرمي هبياونه،  2
  .3/314السيان: ، مهع اهلاامع،  3
 .3/334العكربي، التبيان يف إعراب القرآن،  4
 .331م،ص 3814، اململكة العربية السعادية،3، مكتبة الرشد،ط3آن الكرمي، جعبد الفتاح أمحد محاز، التأهيٌ النحا ي يف القر  5
 363م،ص3884،مصر،3،تح  عبد الرمحان السيد ، حممد بدهي املختان، دار اهلجر،ط3ابن مالك ، شرح التسهيٌ ،ج 6
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 ىل همن الشااهد القرآونية هتقديره يف القرآن الكرمي   قاله تعا

ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ

  [331البقرة  ]چۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

، هألن  املقصاد ونف: ونسبة العلٌ املطلق إليهٌ ال ونف: لإلجيازچېچعقد رذٌ املفعال به يف  )
ٌ ال رظ  هلٌ من العلٌ لفرط جهالتهٌ ق اآلية يقال عنها ، هيف ميا1(علمهٌ بش:ء خمصاص كأهن 

 2«اعلٌ أن  هذا النا  احلادي عشر من قبائح اليهاد هالنصارى ه املشركني ... »الر ازي 
  قال اهلل تعاىل هها كلري يف التنزيٌ ه ملاله  ويحذفًالمفعولًبهًللعلمًبه

 [ 34البقرة  ]چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ     چ

عالغرض من ونف: الفعٌ هنا الت أكيد بأن  ية يقدر على رسب مياقها اللغاي )ه املفعال به يف هذه اآل
 .3(ذلك غري  متاح  هلٌ هلا جهدها هتضاعرت مهمهٌ عليه

 لتسفيهًوًالتحقير:لعدمًالذكرً -
 يأيت هذا يف القرآن الكرمي هشاهده

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    ں  ڻ  چقاله تعاىل 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےےۓۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ڻ  ڻ   

 .[31–33البقرة  ]چۇ  ۇ    ۆ    

هإمنا قال مبحاونه »أه مفاه تهٌ، هعن ذلك يقال األلام:  ،4(ذلك) أي هالتقد ير يف يعلمان

درك بأدىن تأمٌ ها اإلعساد هها مما ي   هلٌ هناك الـم لبت  ألن   چڻڻچههناكچۇۆچهنا
فه هنا الس   عنهٌ ما يدرك باملشاعر مبالغة يف جتهيلهٌ ، ه املل بت  ى عنف ،عكر تاج إىل كلريِ هال حي

ميان ه التصديق همل يقع  منهٌ فض: إىل اإلي   تامٍّ  هاملصدر به  األمر باإلميان هذلك مما حيتاج إىل ونظر  
                                                             

 .311مجيٌ أمحد ظفر ، النحا القرآين ، ص 1
 .4/13الرازي ، التفسري الكبري،  2
 .43/68لدرهيش ،إعراب القران الكرمي هبياونه، حمي: الدين ا 3
 .4تفسري اجلاللني،ص 4
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ٌ  اجله  العقٌ ة  ف  فه خِ الس   به عنامب ذلك ونف: العلٌ عنهٌ ، هألن   املأمار   –يٌ ما قعلى  –باألمار  ه
،هها 1«اهر يف املفعال هعلى غري الظاهر ...ونف: العلٌ ههذا مبين على ماها الظ   منامبة   عينامبه أمت  

 بذلك يقابٌ السياق بالسياق هيفسر القرآن بالقرآن .
 حذفًالمفعولًلتناسبًفواصلًاآلياتًالقرآنيةً: -

ً[ 1-3الضحى  ]چڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ:هشاهده قاله تعاىل

بكاٌ اخلطاب ، همياق ونزهل اآلية يلبت التقدير 2(هما قالك عحذٌ الضمري مراعاة للفااصٌأي )
اهلل قاله  لعأونز  «ما أرى ر ب ك  قد قالك» اهلا للنيبقخدجية رض: اهلل عنها هذلك لـم ا هج هت )

 .3(چچ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ چ تعاىل 

خمشري إذ بن يعيش يف شرره للمفصٌ رأي الز  اهيف حتصيٌ ذلك كله عن رذٌ املفعال يارد 
هرذٌ املفعال به كلري هها يف ذلك على وناعني؛ أردمها أن  حيذٌ لفظ هيراد معىن هتقديرا  »يقال 

ا ينسى الفاعٌ املتعدية كمغري منسيا كان ععله من جنس األععال هاللاين أن جيعٌ بعد احلذٌ ونسيا 

 چۅ  ۉ  ۉ ېېېېچعند بناء الفعٌ للمفعال به عمن األهلقاهلتعاىل 

ن أن يرجع إليه من البد هلذا املاصاملألونه چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۅۉ چهقاله تعاىل  

، همن اللاين قاهلٌ عالن چپڀڀڀڀٺچصلته ملٌ ما ترى يف قاله تعاىل   

 4«چڃ  ڃ  ڃ   چچچ هجٌ   يعط: ه مينع هيصٌ هيقطع همنه قاله عز
 م ة  النحاة يف هذا الباب قال ذي الر  همن الشااهد الشعرية اليت يستدل هبا 

ا 5ًإلىًالصَّيِفًيـ ْجر ْحًفيًع ر اِقيِبه اًن ْصِليًوإْنًتـ ْعت ِذْرًبِالـم ْحِلًِمْنًِذيًُضُروِعه 
 

                                                             
 .43/336رهح املعاين ، ،األلام: 1
 .311مجيٌ أمحد ظفر ، النحا القرآين ، ص 2
 .41/133ابن كلري ، تفسري القرآن العظيٌ، 3
 .18، ادارة الطباعة املنريية ، مصر،)دت(،ص3ابن يعيش ، شرح املفصٌ ،ج 4
 .338، ص3446، لبنان، 3ة ،ديااونه،شرح عبد الرمحان املصطاهي، دار املعرعة، طذه الر م 5
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 على دارت داللته  عقدهمما جاء يف القرآن من رذٌه املفعال هتقديرها 
 التهايٌ هالتخايف هاالرتقار) -
اِج  إىل ذكره  -  إذا كان غري مراد هال م ـح 

 رعاية الفاصلة  -

 .1(أه يف الل فظ فظل  ال ه إذا كان امساً تقدم عليه ملله يف اإلعراب -

ًالمفعولًالمطلقً:ً-ب
ا هلذ اا، ه أكلر النحاة مل يتعرضلقرآن الكرمي على عكس املفعال بهها رذٌ ال يشيع يف ا

ٌ  يف ماضع  هذلك أن  الغرض  »املبحث هقد أشار ابن جين إىل ذلك يف قاله   همل أعلٌ املصدر  ر ِذ
 2«إذا جتر د من الصفة أه التعريف أه عدد املرات عإمن ا ها لتاكيد الفعٌ هرذٌ الـم ؤك ِد ال جياز...

املفعال املطلق أن  الـم ؤ ك د ال هتِعل ة  عدم جتايز ابن جين  حلذٌ املصدر الذي ها جاهٌر يف رد  
ذ ٌ هإن  ر ِذٌ اونـ تـ ف ت  عل ة  هجاِده ، هيف امتقصاء هذه املسألة يف القرآن الكرمي يقال عبد الفت اح  حي 

هه: كاآليت يف قاله  3«ٌ عيها املفعال املطلق ذِ هلقد هجدت يف التنـزيٌ ةالث مااضع ر  »از  مح  

چ چ  چ  چ  ڇ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ چتعاىل 

عالتقدير چڇچها املفعال املطلقچچچهالذي يدل على التقدير يف[36ألرزاب  ]اچڇ
 ةالسالم عليه همل يؤكد الصال تأكيد ليكمٌلكر املصدر لذِ »( كما حبلها الرازي يف قاله  عيها )صالةً 

ٱ  چهالشاهد اللاين قاله تعاىل  4«چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃچ قاله  يف ذا التأكيدهب

 [34هاد ]چٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٻ  ٻ  ٻ

                                                             
 . 364 -ـ338/ 43ينظر عبد الفتاح أمحد محاز، التأهيٌ النحايف: القرآن الكرمي، 1
 .43/118ابن جين ، اخلصائص ، 2
 .43/313عبد الفتاح أمحد محاز، املرجع ونفسه ، 3
 .33/381الرازي ، التفسري الكبري،  4
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، هيبني   الزخمشري داللة اآلية 1(اجلملة م فس رة ملصدر حمذٌه تقديره   إن  ونقال إال  قااًل ها اعرتاك)
 ، هيف الشاهد اللاللقاله تعاىل  2«ماونقال إال قالنا اعرتاك بعض آهلتنا بساء »عيقال 

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ         ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ

ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  ې   ې   ىى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ         ۇئ  

ىئيئ  جب  حب  ۇئۆئ   ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی   ی  جئحئ  مئ    

رذٌ  يف حمٌ ونصب رال من ركٌ اهلل علىچحئمئىئيئچاجلملة الفعلية )ه[34املمتحنة  ]چخب

ًما على املبالغة  ٌ  ( ر ك   .3(الضمري أي حيكمه اهلل أه جعٌ ) احل ك 

 المفعولًفيهً:ً-ج

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چهقد هجد مقدرا عيقاله تعاىل 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    

ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 [313البقرة  ]چې  ې      ۉ  ۉ  ې   ې
الشهر قاالن أردمها   أون ه منصاب على الظٌر ، همراد بشهد رظر هيكان ف: ونصب ع)

اللاين   أون ه منصاب على ،د منكٌ املصر أه البالد يف الشهرهحمذهعا، تقديره عمن شچہچمفعال
 )دخال تقديره لك املضاٌ   عالصحيح أن  املفعال به، هها على رذٌ مضاٌ اختلفاا يف تقدير ذ

 . هيري ابن جين أن رذٌ الظٌر هارٌد يف كالم العرب همن ذلك قال نرعة  4(هر(الش  

ًف اْنِعيِنيًِبم اًأن اًأ ْهُلُهً ًي اًابـْن ة ًم ْعب دًًِف ِإْنًِمتُّ ًالج يب  5ًو ُشقِّيًع ل يَّ

                                                             
 .43/61العكربي، التبيان يف إعراب القرآن،  1
 .441م، ص 3811،لبنان، 1،دار الكتاب،ط 3الزخمشري ، الكشاٌ ،ج 2
 .481،دار الفكر، لبنان،)د ت(،33هبجت عبد الاارد صاحل ، اإلعراب املفصٌ لكتاب اهلل املرتٌ،م 3
ل: حممد معاض،دار الكتب اجاد هع،تح  عادل أمحد عبد امل1الدمشق:،اللباب يف علام الكتاب ،ج أبارفص4

 .311م،ص3881،لبنان،3،طالعلمية
 .11م، ص3441هينظر دياان نرعة بن العبد، دار املعرعة، لبنان، .341،ص3444،لبنان ،3هزين ،شرح املعلقات السبع،دار املعرعة ،طالز   5
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ط اإلونسان ماته لعلمه داللة قال نرعة )ال حمالة(، عال جياز عقال أن يشرت )ه ،1(أي إن ِمت  قبلكِ )
 .2(بأونه مائت ال حمالة

 هجاء يف قال شاعر آخر  
ْعٍدًم اًح ِييُتًف إْنًأ ُمْتً ْعٍدًم ْنًي ِهيُمًِبه اًبـ ْعِديًأ ِهيُمًِبد  3ًُأو كِّْلًِبد 

  .هأتى املفعال عيه حمذهعا مقدرا دل عليه ما قبله يف قاله تعاىل4ت قبلها()أي عإن أم  

القصص  ]چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈ          چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

من عضله، هلكن مزج اعتماد على عهٌ  نهار لتبتغااالجعٌ لكٌ الليٌ لتسكناا عيه ه هالتقدير)[11

 چڇ ڇ ڇڍچأي بكٌچچڇچ»كر ابن كلري معىن هذه اآلية عقال ،هذ 5(املعىن

أي يف النهار باألمفار چڌڎڎچأي يف الليٌچڌڍچأي خلق هذا ههذا، 
همدار رذٌ املفعال عيه يف القرآن ،6«ف هالنشرلرترال، هاحلركات هاالونشغال،ههذا من باب الل  ها

 على داللة ه: يف جمملها   
 املعىن له اقتضاء) -

 .7(االكتفاء بأرد الطرعني على األخر -

 هتقديره يف الرتكيب يـ ت خ ر ج  عنه ذلك هتتضح به الداللة .
ًالمنــادىً:ًً-د

 ى يف القرآن الكرمي يف ماانن منها قاله تعاىل جاء يف رذٌ املناد

 [33النمٌ  ]چڦ   ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

                                                             
 .3/113ابن جين، اخلصائص ،  1
 .3/113املصدر ونفسه،  2
. ، الدياان، مجع هتقدمي داهد ملام، فواحزناًمنًذاًيهيمًبهاًبعديًًًًًًًأهيمًبدعدًماحييتًفإنًأمتهقد ر هي يف ديااونه   البيت لن ص ي ب بن رباح3

 .   14م،ص3861مطبعة اإلرشاد، العراق، 
 .3/113، اخلصائصابن جين،  4
 .43/338العكربي، التبيان يف إعراب القرآن،  5
 .43/381ابن كلري ، تفسري القرآن العظيٌ، 6
 .364-43/338عبد الفتاح أمحد محاز، التأهيٌ النحا ي يف القرآن الكرمي،7
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على أهنا تنبيه ه)يا( ونداء ه التقدير   أال يا هؤالء امجدها چڦچعلى قراءة الكسائ: بتخفيف: (
دها أهزين هلٌ أن اليسجدها هٌ لئال يسجعصد   »هيف معىن هذه اآلية يشري البيضاهي بقاله  1)هلل

هعلى ذلك هرهد رذٌ املنادى  2«على أونه بدل من أعماهلٌ، أهال يهتدهن إىل أن يسجدها بزيادة ال
 يف كالم العرب هدليله قال الشاعر 

ًِبُخط ةًٍ ي اًاْسم ع ًأ ِعْظك  3ًبيـيًِصًِأً يًوً قًِْنطًِافـ ُقْلُتًس ِميعااًفً ًو ق ال ْتًأ لً 
 4)حممالة على رذٌ املنادى(آن الكرمي آية خر يف القر مانن آ هيف

 [33الشعراء ]چۀ  ہہ  ہ  ہ  چهه: قاله تعاىل 
قاله هيقدر املنادى احملذٌه يف  5)بالياء هكسر النان هها أن يكان املعىن  أال يا وناس  اتقانِ (

 [33س  ]يچى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   چتعاىل 

ها املضاٌ  "ونا"مضاٌ عايٌ ها املنادى، ه ىأن يكان مناد أردمها   عيها هجهانچىچ)عـ 
  عيقاله تعاىل 6(إليه،هونداء الايٌ لنداء احلسرة

 [ 14يس  ]چٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ   ڄ    چ
ًالحــالً:ً-هـ

 من املاضع اليت حتذٌ عيها احلال ه:   
ًكان -  : هملاهلقاله تعاىل:قولمقولًأغنىًعنهًالًتإذا

ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڑ  ک  ک چ

ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  

 [33 - 31الرعد  ]چڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  

                                                             
 .314،ص)دت(،تح  حممد أبا الفضٌ إبراهيٌ، دار الرتاث،مصر،3الزركش:، الربهان يف علام القرآن،ج1
 .3/363البيضاهي،أونار التنزيٌ هأمرار التأهيٌ،2
 فقيراًسمعناًفانطقيًوأصيبيًًًًًًبخطبةًكوقالتًألًفاسمعًنعظهرد يف الدياان   .البيت للنمر بن تالب الع ك يل: هقد3/363املصدر ونفسه، 3

 .          43، ص3444، لبنان، 3ينظر دياان النمر بن تالب،شرح هحتقيق حممد ونبيٌ نريف:، دار صادر ،ط
 .3/311عبد الفتاح أمحد محاز، التأهيٌ النحا ي يف القرآن الكرمي، 4
 .381،ص3881،اململكة العربية السعادية، 3د عبد املاجاد هعل: حممد معاض،مكتبة العبيكان،ط، تح  أمح4الزخمشري، الكشاٌ،ج5
 .381م، ص3814، تح  نه عبد احلميد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، 3ابن األونباري ، البيان يف غريب إعراب القرآن،ج6
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ال قد حت ذٌ احل»، هيف هذا املبحث يقال الص بان يف راشيته  1(قائلني مالم عليكٌالتقدير   ه)
 قاله تعاىل هعلى ذلك تقدير رذٌ احلال يف 2«للقرينة، هأكلر ما يكان قاال أغىن عنه املقال

البقرة  ]چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ

؛ چپچيقاالنجاء )[331 هيقاالن هذه يف ماضع احلال ، هقيٌ إمساعيٌ مبتدأ ه اخلرب حمذٌه
ٌ    اين  الب   تقديره يقال ربنا ،ألن   ٌ    ه الداع:   كان إبراهي  .3(كان إمساعي

ظ يف ذلك مراعاة للمعىن املتحف   ابن جين يف قضية رذٌ احلال مذهب هيذهب
هرذٌ احلال الحيسن هذلك أن الغرض عيها إمنا ها تاكيد اخلرب هبا ، هما ن رِيق ه  ن رِيق  الت اكيد » يقال

؛ ألون ه  ِضد  الغرض هونقي  ٌ ا ما أجزوناه يف قال اهلل ض ه  )...( عأم  غري  الئق  به احلذ

اللة الد   ا دل تِ م  ـل ه  صحيحابالغا؛ عطريقه أون  أي عمن شهده  چۀہہہہچ تعاىل
دههنا  األمرد احلال منهذه القرينة هجتر   لا ع رِي ت  ا جاز رذعه ختفيفا ، هأم   نة  عليه من اإلمجا  هالس  

 اانن اليت حتذٌ احلال عيها يف القرآن الكرمي   هيف مجلة امل.4«ملاجاز رذٌ احلال على هجه  
 إذا كاونت عاملة يف معمال املذكار.) -

 رذٌ احلال اكتفاء بأخرى . -

 اقتضاء املعىن هلا . -

 إذا كاونت قاال أغىن عنه املقال . -

 رذٌ مجلة القسٌ اليت يف ماضع احلال لداللة اجلااب عليها . -

 رذٌ احلال املبي نة إلهبام )ما(. -

 املعلقة عن العمٌ . رذٌ احلال -

 رذٌ احلال املعطاعة عليها رال أخرى  . -

                                                             
 .3/614ابن هشام، مغين اللبيب عن كتب االعاريب، 1
 .3/388، 3راشية الص بان، مالص بان،2
 .3/81العكربي، التبيان،3
 .118ـ3/111ابن جين،اخلصائص،4
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 رذٌ احلال املنعاتة هبقاء ونعتها. -

 .1(رذٌ احلال املستلىن منها -

ًيـزً:يالتــمًً-و
غين رينما ميلٌ ذلك ههذا مايارده ابن هشام يف امل، 2(جياز رذٌ التمي يز إذا دل عليه دليٌ)

املدةر  ]چڎڎ ڈڈچيقال اهلل تعاىل    ،3(؟حنا كٌ صمت؟ أي كٌ يامًا باإلمتفهام )

 تعقد عهم »، هيف هذا السياق يقال أبا ريان 4(ههذا تييز مفرد حمذهعا تقديره ملك أه خازونا)[14
أن  املراد  ااال ترى )...( كيف عهمٌك أر يف أذهاهنٌ هتبادر إليهٌ أون ه مل  العرب داللة احلذٌ عتقد  

 .5«ذلك اارني مسع  كٌ مل  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  چ  اله تعاىل  هيف ق

 [34]النساء چڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
هيكان التقدير على ، 6(ته يف يدههإن   مل يكن قد أتاها املسمى ،بٌ كان يف ذم   ةابتةٌ  ررمة، األخذعـ)

 امبه.ر مبا يند  ق  على التمييز احملذٌه ليـ   ز دل  عاملمي   ،7(قنطارا ذهبااملعىن )

ٌ تهحي   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   چسبة يف قاله تعاىل يز الن  يذ

ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  

... بٌ هٌ  »ض أبا ريان األوندلس: إىل تركيب هذه األية عيقال  يتعر  [318األعراٌ  ]چڦ
  ٌ من إخبار إىل إخبار، عاجلملة األهىل شبههٌ باألونعام يف اونتفاء  ونتقالدال  على اإل ، إضرابٌ أض

مناعع اإلدراكات املؤدية إىل امتلال ماجاءت به الرمٌ، ه اجلملة اللاونية أةبتت هلٌ املبالغة يف ضالل 

                                                             
 .118-3/111عبد الفتاح محاز،التأهيٌ يف النحاي يف القرآن الكرمي، 1
 .114أمحد مجيٌ ظفر،النحا القرآين،ص2
 .6/461ابن هشام ، مغين اللبيب عن كتب األعاريب،3
 .114، صينظر مجيٌ امحد ظفر، املرجع ونفسه4
 .1/161أبا ري ان األوندلس:، البحر احمليط، 5
 .66أبا حيىي زكريا األونصاري، عتح الرمحان، ص6
 .114املرجع ونفسه ،صمجيٌ أمحد ظفر، 7
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، ه رذٌ التمييز هتقديره  ) بٌ هٌ ملاصٌا باملبالغة يف ضالل نريقهٌنريقهٌ اليت يسلكاهنا ، عا
 .1«منهٌ ( أضٌ نريقا 

ًالسمًالمجرور:ًً-3
 المضافًإليهً: -أ

يكلر يف ياء املتكلٌ مضاعا إليها املنادى هشام إال أن  رذٌ املضاٌ إليه ) يذهب ابن

 تعاىل ق الِِه هيف الغايات حنا  چچ  ڇ  ڇ  چحنا 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈٴۇ  ۋ  چ 

ٌ الغلب همن [4–3  الرهم]چۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې ۋ أي من قب
  قاله تعاىل( ه)كٌ(ه) بعض(ه)غري( بعد )ليس ( هرمبا جاء يف غريهن حنا يف )أي  ه ،بعده

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   چ

ٌ  ش:ء  عليهٌ[11البقرة  ]چ ٌ  همل ينا ن أي عال خا لة مايدهر عليه رذٌ املضاٌ هحمص   2(عيمن ض
 ما ها ) إليه

 
 ب عاملا به عيأيت على ةالةة أقسام   خان  كان امل

 أن  يزهل من املضاٌ ما يستحقه من إعراب هتناين هيبىن على الضٌ   كما يف قاله تعاىل -

ٌ  [4الرهم ]چۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې چ بضٌ قب
 هبعد .

هلفظ  اإلرانة)كٌ( من ألفاظ  ظأن يبقى املضاٌ على إعرابه هيرد إىل تناينه كما يف لف -

گڳ ڳ ڳ گ گ گ چل كقاله تعاىل عاأله  ، 3(الشرط )أي( من أمساء

 .4()هؤالء( عقد ضرب اهلل هلٌ األملال ليهتدها علٌ يهتدها هالتقدير )[18الفرقان  ]چڳ

 
                                                             

 .4/436أبا ريان األوندلس:،البحر احمليط، 1
 . 6/433ابن هشام، مغين اللبيب عن كتب األعاريب،2
 .413مجيٌ أمحد ظفر، النحا القرآين، ص 3
 .4/333بن عطية، احملر ر الاجيز، ا4
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 كقاله تعاىل    اإلضاعةأن يبقى املضاٌ على إعرابه هيرتك تناينه كما كان يف رال ) -

( من غعلى قراءة احلسنچٺ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ ري تناين ه التقدير برعع )خٌا
 .1(هقرأ اجلمهار بالتناينعالخٌا ش:ء ،

ًماًيجوزًفيهًالرفعًوًالنصبًوًالجر:ًً-4
 المضاف: -أ

ذٌ املضاٌ ، هذلك كلري هقد ر  »حيذٌ املضاٌ ألغراض ههذا ما جاء يف قال ابن جين  
تسا  أملاب يف كالم العرب هونقٌ هاال،2«سا من االت هامع )...( ألن  رذٌ املضاٌ ضربٌ 

... »الزركش: عنه قاله     .3«هيف القرآن منه زهاء ألف ماضع 
 ر كما يف قاله تعاىل  د  ٌ عيها املضاٌ هق  زيٌ مااضع رذ  ـ التنهقد جاء يف

ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ

ائ  ەئ   ۅ  ۅ     ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ىى  ائ  ۋۋ

ٌ  ن  )م  عــــــــ)[318البقـــــــرة ] چەئ أي  ( امـــــــٌ ماصـــــــال خـــــــرب لكـــــــن  ،هالبـــــــد مـــــــن رـــــــذٌ مضـــــــا
هداللـــــة اآليـــــة يف قالـــــه  ،أي ذا الـــــرب   ( )خـــــر للمضـــــاٌ يف )لكـــــن  الـــــرب  آ هيف تقـــــدير   ،4(قـــــىمـــــن ات   بـــــر  

ـــــرب  تعـــــاىل ـــــه أن ت  كل ـــــ   ليس ال ـــــرب  مـــــن آاا هال تعملـــــاا غـــــري ذلـــــك ل  ص  مـــــن بـــــاهلل ه هلكـــــن  الـــــرب ؛ أي ذا ال
ـــــــى رب ـــــــ ـــــــني هآتـــــــى املـــــــال عل ـــــــاب هالنبي ـــــــام اآلخـــــــر ه املالئكـــــــة هالكت ـــــــى رـــــــب  الي ، 5(املـــــــال ه أي عل

ٌ  هاشرتط املرب    عليه من عقٌ أه قرينة حنا قاله تعاىل  د يف جااز رذٌ املضاٌ هجاد دلي

 [13يامف  ]چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ    چ
                                                             

 ار أبا معيد البصري مي د أهٌ زماونه علما هعمال، أخذ عنه القراءة ياونس بن عبيد، هأبا عمره بن العالء،همالمبن أاإلمام احلسن  يب احلسن يس 
محد خان، مركز امللك عيصٌ للبحاث هالدرامات ، تح  أ3لقارىء عيما قيٌ هغريهٌ، أهرده الذهيب يف الطبقة اللاللة. ينظر الذهيب، نبقات القراء، جا

 . 3/114.هينظر الزرقاين،مناهٌ العرعان،46م،ص3881،اململكة العربية السعادية،3االمالمية، ط
 .433مجيٌ أمحد ظفر،املرجع ونفسه، ص 1
 .3/163ابن جين، اخلصائص،2
 .1/346الزركش:، الربهان، 3
 .3/348، 3ياونه، محمي: الدين الدرهيش،إعراب القرآن الكرمي هب4
 .341-3،3/346الااردي، الاجيز يف تفسري الكتاب العزيز،م5
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تريد غالم زيد؛ ألن  اجمل:ء يكان  أونت از على هذا أن ونقال جاء زيد ههالجي»، قال    (أي أهلها))
عيها املضاٌ حمذهعا مقدرا يف ماقع  اليت جاءهمن املاانن  ،1(«له هالدليٌ يف ملٌ هذا على احملذٌه 

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  چالرعع قاله تعاىل  

ه شب  »  أن  اهلل زخمشري يف معىن هذه اآلية ،قال ال2(أي شعر الرأس) ،[4مرمي  ]چڤ
ه منه كٌ مأخذ،  باشتعال ذِ الن ار يف بياضه هإونارته هاونتشاره يف الش عر هع شا ِه عيه هأخ   بشااظِ الشيب  

هأخرج  رج االمتعارة ، ث أمند االشتعال إىل مكان الشعر همنبته هها الرأس،النار، ث أخرجه خم
 .»3اكتفاء بعلٌ املخانب أ ونه رأس زكريا س لرأالشيب مميزا همل يضف ا

  هيف ماضع أخر جاء املضاٌ إليه حمذهعا يف ماقع اجلر هذلك يف قاله تعاىل 

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ

عك املشركان صالتك عيسم   بقراءتك أي هال جتهر بقراءةِ هتقديره)[334اإلمراء  ]چڻڻں
 .4(القرآن اااك هيسب  سب  عي  
 الموصوف:ً -ب

همسعنا »ض ميبايه لذلك عيقال ام صفته مقامه ، هيتعر  ق  حيذٌ املاصف لقرينة تدل عليه هتـ    
بعض العرب املاةاق هبٌ يقال ما منهٌ رَّت رأيته يف رال كذا هكذا ، هامنا يريد مامنهٌ هارد 

ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  چهملله قاله تعاىل  5«مات

 )[338النساء  ]چے    
 
من أهٌ  قدير   هماأردٌ ت عنه حمذٌه قامت صفته مقامه ه الخرب  هامل

)هإن أرٌد من )هيكان الرتكيب  7«املاصٌا أردٌ  أي  »ر الزخمشري احملذٌه عيقال د  هيق  6(الكتاب

                                                             
 . 1/346ينظر الزركش:، الربهان،1
 .1/341املصدر ونفسه، 2
 .6م، ص3811،اململكة العربية السعادية ، 3،تح  أمحد عبد املاجاد ه عل: حممد معا ض،مكتبة العبيكان،ط4الزخمشري، الكشاٌ،ج3
 .116اجلاللني، صاجلاللني، تفسري  4
 .3/143ميبايه،الكتاب، 5
 .1/441أبا ري ان األوندلس:، البحر احمليط، 6
 .311م، ص 3811، لبنان، 1، دار الكتاب، ط3الزخمشري، الكشاٌ،ج7
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هقد هرد ذلك يف لغة  ،1(أهٌ الكتاب أرٌد( هالصفة قامت مقامه هه: مجلة القسٌ )ليؤمنن به(
 العرب من هقا  الصفة ماقع املاصٌا يف رذعه هملٌ ذلك يف بيت النابغة  

ًِمْنًِجم اِلًب ِنيًأُقـ ْيشًٍ ًرِْجل ْيِهًِبش نً ًك أ نَّك  2ًيـُق ْعِقُعًخ ْلف 
ٌٌ كأون  ه التقدير )   همن الشااهد القرآونية اليت جاء عيه املاصٌا حمذهعا 3(بين أقيش من مجالِ  ك مج

 قع النصب قاله تعاىل  يف ما 

)قليال( منصاب صفة ملصدر عـ) [11البقرة  ]چې   ې  ىى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ
ٌٌ زائدة لتأكيد القل   "ما"ه)4(حمذٌه املاصٌا جاء مصدرًا أي عإمياونا قليال ه)5(اجدًّ  ة أي إمياهنٌ قلي

 اله تعاىل  ضع جاء تقدير رذٌ املاصٌا جمرهرا هذلك يف قهيف ماا 6(يؤمنان

 [333البقرة  ]چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇڇچ 
يقال األلام: يف تبيني معىن  7(( عليهةٌ التقدير  من ررة مشركة ، عحذٌ املاصٌا لداللةلفظ )أم  ه)

ه العيب على من ذلك ألون  ة ، همبب النزهل يؤيد ماتقابٌ احلر  ةِ املراد باألم   ظاهر أن  اله »هذه اآلية  
ٌ  ه الرتغيب يف ونكاح رر   تزهج األم ة   ة على املشركة مطلقا هلا ن  ة املؤمِ األم   ة مشركة ، عف: اآلية تفضي

يف الشركة خريا ، عإما أن  التفضيٌ يقتض: أن   طريق األهىل ث إن  ٌ منه تفضيٌ احلرة عليها بالعل  ررًة هي  

 ڇچڇچچرد   ان علىباخلري اإلونتفا  الدونياي هها مشرتك بينهما أه أن  يكيراد 

مياق املقال هه: عيه يف تقدير املاصٌا على قرينة ل هيارد األلام: رأيا مل يعا  ، 8«چڇ
، عإن الناس كل هٌ عبيد اهلل أه مملاكةاملرأة ررة كاونت  -ةم  باأل  –هقيٌ املراد »ة( عيقال  م  تقدير )أ  

                                                             
 .311صم ،3811، لبنان، 1، دار الكتاب، ط3الزخمشري، الكشاٌ،ج1
، طقيٌ عن هذا البيت أونه منساب للنابغة الذبياين ،ديااونه،تح  أ2 .هأهرده ابن منظار شاهدا يف 311، )دت(، ص3با الفضٌ إبراهيٌ، دار املعاٌر

 .4/3144مادة شنن،لسان العرب، م
 .3/143ميبايه، الكتاب،3
 .3/11العكربي، التبيان، 4
 .31اجلاللني، تفسري اجلاللني، ص5
 .3/11ينظر العكربي، املصدر ونفسه، 6
 .413مجيٌ أمحد ظفر، النحا القرآين، ص7
 .3/338لام:، رهح املعاين، األ8
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ر )أمة( بقرينة اصٌا يف )مشركة( عإن قد  قيقة ألونه البد من تقدير املٌ على الر  م  تعاىل هإماؤه هال حت  
مرأة كان خالٌ الظاهر، اأه  ةررر  السياق مل يفد خريية األمة املؤمنة على احلرة املشركة، هإن قد  

ة هال يطلق عليها أمة إال ، ه األمة بعد العتق رر  هاملذكار يف مبب النزهل التزهج باألمة بعد عتقها
النعت مجلة أه ظرعا اشرتط بعضهٌ جلااز رذٌ منعاته أن يكان )هإذا كان  ،1«باعتبار جماز الكان

 قاله تعاىل  املنعات بعض ما قبله جمرهر بـ)من(أه)يف( ك

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ

 .2(عان ، عالنعت يف اآلية مجلة حير   قامٌ )ه التقدير [46النساء  ]چڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ
 الصفةً:ًً-ج

ٌ  »عالسيان: يقال   اة يف رذٌ الصفة قيام دليٌ عليها،اشرتط النح رذٌ النعت مع  هيق
ونه ج:ء به يف األصٌ لفائدة إزالة اإلشرتاك أه العمام ٌ  ، 3«فحذعه عكس املقصادالعلٌ به أل  عالتقل

ذٌ إذا النعت حي   أن  تأيت لإلعادة، همذهب ابن مالك ) من رذعها ها من صميٌ األصٌ هذلك ألهنا
 يقال يف ونظمه   4(يه دليٌدل  عل

ًالنـَّْعِتًُعِقلًْ ُعوِتًو  ًم اًِمِنًالم نـْ و ف ِيًالنـًًَّو  5ًْعِتًي ِقلًْي ُجوُزًح ْذفُهًُ
ت ذعت الصفة هدل  هقد ر  »جين أمر البد منه يقال  الية عند ابنهتضاعر القرائن املقالية ه احل

من الداللة عليها من اللفظ  يت  رِ ع   ا إن  م  ذٌ الصفة عأاحلال عليها )...( ععلى هذا هما جيري جمراه حت  
 ر على رسب اآلية د  ق  هيف القرآن الكرمي هردت الصفة حمذهعة تـ  ،6«أه من احلال عإن رذعها ال جياز 

 

                                                             
 .3/338األلام:، رهح املعاين ،1
 .113أمحد مجيٌ ظفر، النحا القرآين، ص2
 .1/338السيان:، مهع اهلاامع، 3
 1/343عقيٌ على ألفية ابن مالك، ينظر ابن عقيٌ، شرح ابن4

 .343ابن مالك، ألفيته، ص5
 .113ـ3/114ابن جين، اخلصائص، 6
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ڳ  ڳ              گ  گ  ڳ  ڳ گچ ر هماضعها اجلر كما يف قاله تعاىل د  ق  همن ذلك أن  تـ  

 [18الكهف  ]چڻ    ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ    ڱ
ٌ    »جاج هيف معين اآلية يقال الز   مل يعرض  كاونت عائبةً   ال عيب عيها عإن   مفينة   كان يأخذ ك

ٌ  مفينة  صاحلة      أيب  هعبد اهللهمن قرأ بذلك )2(ه قرأ كذلك( بدليٌ أون  )صاحلة  هالتقدير)،1«هلا  .3(ك
  تعاىلقاله النصب جاء تقدير رذٌ الصفة يف  عهيف ماق

 [43األونفال  ]چى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ 

 .4(الكفار ان إال  ق  املؤمنني ماكاوناا يل   كاعرًة( هرذٌ الاصف ألن  )أي عئةً فة بـ))كاعرًة(الص   تر  د  هق   

 چې  ې ې ى ىائ ائ ەئ  ەئ  وئ چر رذٌ الصفة يف رالة الرعع يف قاله تعاىل  قد  هي  

 عالتقدير )ا[66األونعام  ]
 
ې  چ»عاوندهن( ،هيف الرتكيب قامك املعاوندهن همعىن اآلية عند البغاي  مل

ط برقيب ، هقيٌ مبسل  چى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چأي بالقرآن هقيٌ بالعذابچې  ې
 .هعلى ذلك يكان السياق راعدا يف التقدير ،5«ا أونا رمالشئتٌ أم أبيتٌ إمن   مكٌ اإلمالألزم  

ًالعـــائد:ًً-د
همن ذلك تقدير رذٌ  جاء تقدير العائد املرعا  قليٌ)  د املرعا تقدير رذٌ العائ -
  همنه 6(الذيالعائد

 [14الزخٌر  ] چہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھے  ے     ۓ  ۓ      چ  قاله تعاىل   

                                                             
 .1/143إعرابه،  الزجاج، معاين القرآن ه1
 .6/431ابن هشام، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، 2
  هـ  على خالٌ . 34األم ة،عرض القرآن على النيب هتصد ى إلقراء كتاب اهلل تايف منة هذه أيب  بن كعب بن قيس صحايب جليٌ من األونصار أقرأ

بش رين باجلن ة، هكان ممن مجع القرآن على عهد الرمال  هعبد اهلل ابن مسعاد أبا عبدالرمحان اهلذيل املك: ابن ام  عبد، أرد
 
صلى السابقني األهلني من امل

مبعني مارة.ينظرالذهيب، نبقات  صلى اهلل عليه هملٌ هتلق ن عامت ه منه، هأقرأه ،هكان يفتخر هيقال  رفظت من يف  رمال اهلل  اهلل عليه هملٌ
 .33ـ34ـ3/8القر اء،

 .143م، ص3811، لبنان، 1ار الكتاب ،ط، د3الزخمشري، الكشاٌ ،ج3
 .4/481أبا ريان األوندلس:، البحر احمليط، 4
، اململكة العربية السعادية، 3، تح  حممد عبد اهلل النمر ه علمان مجعة ضمريية همليمان مسلٌ احلرش:، دار نيبة، ط1البغاي، معامل التنزيٌ،م5

 .334،ص3818
 . 3/414النحاي يف القرآن الكرمي،  ينظر عبد الفتاح أمحد احلماز، التأهي6ٌ
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يف  ها معبادٌ املعىن ) هالتقدير يأيت على معىن اآلية هذلك أن   ،1(أي  هها الذي إله يف السماء)
ٌٌ  اء همعبادٌ السم  2(ها إله  تقديره يف األرض ه العائد على املاصال حمذه

 صال جياز رذٌ العائد املنصاب إذا كان ضمريا مت  )تقدير رذٌ العائد املنصاب   -

همن أمللة ، 3(ذٌمنصاب صلتها ال حي   غري صلة األلف ه الالم عإن   أه هصف   منصابا بفعٌ تامٍّ 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ        ی  ی  ی    ۇئ  ۆئ         چلك قاله تعاىل  ذ

 [3هاد ]چی  جئحئ  مئ     ىئ  يئ  جب      حب   

، عال هجه رارهٌ هإعالهنٌال تفاهت يف علمه بني إم   يعين أن  »همعىن اآلية عيما يقاله الزخمشري  
ه( يف الرتكيب)يسرهون تقدير العائد مفعاالً يظهر ، 4«لهٌ إىل ما يريدهن من االمتخفاء تاص  

 .ه)يعلناونه(
 قاً كما يف إذا كان العائد جمرهرا مبلٌ ذلك احلٌر معىًن همتعل   تقدير العائد اجملرهر  -

ڈ  ژ          ژ  ڑ   ڑ  ک         ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ        چ  قاله تعاىل  

 [11املؤمنان  ] چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

تقرير للمماةلة هما خربية، هالعائد »هها هعن داللة اآلية يقال البيضاهي  5(ن منهتشربا دير )ه التق
 .6«إىل اللاين منصاب حمذٌه أه جمرهر رذٌ مع اجلار لداللة ما قبله عليه 

ًتقديرًالفعـــل:ً-ثانيا
 ه الفعٌ يف داللته يكان داالًّ  ،هبٌ النحايةاا ةاونيا لالمٌ عند النحاة يف أبا يأيت الفعٌ قسيمً 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  چعلى احلدهث ه التجدد ه ذلك حنا قاله تعاىل )

 .[381األعراٌ  ] چۆ   ۆ  ۈ   ۈ  
                                                             

 . 3/414لنحاي يف القرآن الكرمي، عبد الفتاح أمحد احلماز، التأهيٌ ا1
 .1/38أباريان األوندلس:، البحراحمليط، 2
 .331القرآين، ص مجيٌ أمحد ظفر،النحا3
 .118م، ص3811،لبنان، 1،دار الكتاب، ط3الزخمشري، الكشاٌ، ج4
 .331، صمجيٌ أمحد ظفر،املرجع ونفسه5
 . 3/468البيضاهي، أوناار التنزيٌ هأمرار التاهيٌ، 6
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بني نريف التساية علٌ يقٌ  باالمٌ همل يسا  چۆۈۈچدعاتاهٌ بالفعٌ ث قال)عقال 
ونسان ل اللابتة لإلاحلا ت ٌ( كما مل يقٌ ) أونتٌ داعاهٌ أم أونتٌ صامتان (ذلك أن  )أدعاتاهٌ أم صم  

مل  ادةه اإلونسان لسبب يدعا إليه هلذحي   عالكالم نارئٌ  ،ض لهلسبب يعرِ  ٌمت هإمنا يتكل  ه: الص  
هجاء للداللة على احلال الطارئة بينهما بٌ جاء للداللة على احلال اللابتة باالمٌ )صامتان(  يسا  

 .1(متى رالكٌ من الص  بالفعٌ )دعاتاهٌ (أي مااء أأردةتٌ هلٌ دعاء أم بقيتٌ عل
هرذٌ الفعٌ يف القرآن الكرمي ية هذا الكتاب لكٌ زمان همكان، )د لصالرهمعاين القرآن تتجد  

  ٌ  همن املسائٌ اليت ارتات هذا الباب يف القرآن املبارث اآلتية   ،2(شياعا من رذٌ االمٌ  أق
 مٌ يف الفاعٌ تقدير رذٌ العا -

 تقدير رذٌ العامٌ يف املفعال -

 تقدير رذٌ ععٌ الشرط  -

 تقدير رذٌ جااب الشرط -

 تقدير رذٌ العامٌ يف احلال  -

 تقدير عامٌ املنصاب على االشتغال -

 تقدير عامٌ املفعال املطلق -
 العاملًفيًالفاعل:ًًتقديرً -أ

لذين ربني من الرب اللاين من الض  حيذٌ ععٌ الفاعٌ يف الرتكيب هاملقصاد يف هذا املبحث ها الض  
رذٌ الفعٌ على ضربني   أردها أن حتذعه ه الفاعٌ عيه)...( هاآلخر  » :  ـبن جن  حتدةنا عنهما ا

هقد جاءتقدير عامٌ الفاعٌ يف القرآن الكرمي  3«أن حتذٌ الفعٌ هرده ههذا ها غرض هذا املاضا 
 :ًقاله تعاىليف مااضع منها  

 [11الزخٌر ]چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  چ 

                                                             
 .361عاضٌ صاحل السامرائ:، اجلملة العربية تأليفها هأقسامها، ص1
 .3/334ينظر عبد الفتاح أمحد محاز،التأهيٌ النحاي يف القرآن الكرمي، 2
 .3/318ابن جين، اخلصائص، 3
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 هر  أظ ث  »يقال ابن عطية يف تفسري اآلية  ، 1(ذٌه ه التقدير خلقنا اهللعلفظ اجلاللة عاعٌ لفعٌ حم)
ٌ على ه  تعاىل عليهٌ احلجة من أقااهلٌ هقرارهٌ من أن اهلل ها خالقهٌ هماجدهٌ بعد العدم ث هقف  

 آخر جاء يف  هيف ماضع   ،2«أي عألي  جهة يصرعان چېئ  ېئ   چبقالهجهة التقرير هالتابيخ 

ٱ  ٻ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت    چقاله تعاىل  

ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     

)ي س ب ح (مبنيا للمفعال ه )له(  ي سب ح ععٌ ه الفاعٌ رجاٌل هقرأ عامر ه أبا بكرعـ)[11-16النار  ]چ
.هعلى قراءة 3(من ي سب حه؟عقيٌ رجالٌ  ه جااب مؤال قيٌ ونائب الفاعٌ، هرجاٌل مرعا  مبضمر هكأون  

ٱ ٻ ٻ  چمن رذٌ الفعٌ جاء يف جااب االمتفهام لداللة ذلك عليه، هيف قاله تعاىل 

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  

چ  چ  چ  چڇ    ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ         ڃ    ڃ  ڃ 

ٌ ، )[316النساء  ] چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ٌ احلك كالم مستأونٌف لتفصي
ما عليه مجهار البصريني عالفاعٌ العامٌ هذا )ه 4(هإن شرنية هامٌرؤ عاعٌ لفعٌ حمذٌه يفسر مابعده

 .5(عيه حمذٌه يفسره املذكار بعده 

 [3االونشقاق  ]چڀ  ڀ  ٺ    ٺ  چ  هيف قاله تعاىل  

                                                             
 .318مجيٌ أمحد ظفر، النحا القرآين، ص1
 .3/61ة، احملررالاجيز، ابن عطي2
املغرية بن ايب  ابن عامرعبد اهلل اليحصيب ونسبة إىل حيصب،ي كىن  أبا ونعيٌ هأبا عمران هها تابع: جليٌ إمام الشاميني يف القراءة، هقد أخذ القراءة عن

هـ. 331ام هابن ذكاان ،تايف بدمشق منة ، هقد اشتهر برهاية قراءته هش صلى اهلل عليه هملٌشهاب املخزهم: عن علمان بن عفان عن رمال اهلل 
. هينظر الذهيب، نبقات القراء، 3/161هـ. ينظرالزرقاين، مناهٌ العرعان،381هأبا بكربن عياش بن مامل األمدي أرد األئمة األعالم تايف منة 

3/38،313. 
 .3/334العكربي، التبيان، 3
 .6/361، 3حمي: الدين الدرهيش، إعراب القرآن الكرمي هبياونه، م4
 . 318ينظرمجيٌ أمحد ظفر،املرجع ونفسه، 5
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السماء عاعٌ لفعٌ حمذٌه يفسره الفعٌ الذي يله ه التقدير إذا السماء اونشقت اونشقت، هالشاهد عـ)
همن ذهب ان هٌ الكاعيقد خالف.ه)1(عليه اجلمهارابفعٌ حمذٌه هجابا ههذا م مرعا كٌ امٌ   أن  

ذا عيها معىن الشرط ا بالرتاعع أه باالبتداء، هألن  إ؛إم  المٌ بعد إذا مرعا  ألون ه مبتدأمذهبهٌ أن ا
سحب على األدهات الشرنية هملال ههذ ين ،2(هالشرط يقتضى الفعٌ، عال جياز أن  حيمٌ على غريه 

   هإن  »لكماتطرق إليه ابن مالك يف قاله ذ
 
قدم عليه مسباقا مبايطلب الفعٌ عها عاعٌ كان االمٌ امل

 ععٌ مضمر يفسره الظاهر املتأخر حنا قاله تعاىل 

ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېېىى  ائ  ائ  چ

 3«[6التابة  ]چېئ      

 العاملًفيًالمفعولً:ًتقديرً -ب

هقد حيذٌ وناصبه »بن هشام  اٌ من مياق الكالم يقال لِ هيأيت رذٌ العامٌ يف املفعال إذا ع  
ههرد رذٌ ، 4«إن  علٌ كقالك كمن مدد مهما ) القرناس( بإضمار تصيب، هتريد، ه اضرب 

ۇۆۈ  ڭۇچ اقات خمتلفة منها قاله تعاىليال يف القرآن الكرمي يف معامٌ املفع

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى    ىائ  ائ  ەئ  ەئ  

 [11األعراٌ  ]چوئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋۋ  چهيف ونصب )مالما ( آيات عديدة منها  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  چه[68هاد  ]چې       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ   ۅ  چه[61الفرقان ]چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    

 .[33 – 34الذاريات  ] چۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  

                                                             
 .16م، ص3441، لبنان، 3محد قامٌ ،إعراب الشااهد القرآونية هاألراديث النباية الشريفة، شرح ابن عقيٌ ، املكتبة العصرية، طأينظر حممد 1
 .481، مصر، )دت(، ص3،طينظر ابن األونباري،اإلونصاٌ يف مسائٌ اخلالٌ، تح جادة مربهك ه حممد مربهك، مكتبة اخلاجن:2
 .3/341ابن مالك، شرح التسهيٌ، 3
 . 313، تح  حممد حمي: الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، لبنان، )دت(، ص3ابن هشام، أهضح املسالك غلى ألفية ابن مالك،ج4
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يف ونصبها هجهان   مذاهب عـ) (مالما)هيف غري ما ماضع ، هقد ذهب النحاة يف إعراب 
عيكان من باب قلت رقاً ه صدقاً،ةاونيهما  ،ابا بالقال أي يذكرهن قاال مالماأردمها أن يكان منص

منا تسليما؛ عيكان قد ركى منا مالما أي مل  أن يكان منصابا بفعٌ حمذٌه تقديره   عقالاا مل  
ه رععه يقال ابن ونصب السالم أيف  هعن لطائف املعنـى1(ضهااجلملة بعد القال ث رذعها هاكتفى ببع

 [61الفرقان  ]چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچالم من قاله تعاىل  ب الس  ص  ون  »ية قيٌ اجلاز 

 [33القصص  ]چڈ  ژ  ژ ڑ ڑچعن مؤمين أهٌ الكتاب   يف قاله تعاىل ركاية ههرعع  

 اهلل مبحاونه مدح عباده الذين ذكرهٌ يف هذه اآليات بأرسن أهصاعهٌ هأعماهلٌ عقال  أن  

 [61الفرقان  ] چۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ
عسالما هنا صفة ملصدر حمذٌه ها القال ونفسه؛ أي   قالاا قاال مالما، أي مداد هصاابا همليما 
من الفحش ه اخلنا ليس ملٌ قال اجلاهلني الذين خيانباهنٌ باجلهٌ ، علا رعع السالم هنا مل يكن عيه 

يهٌ ، هليس هذا معىن اآلية املدح املذكار ، بٌ كان يتضمن أهنٌ إذا خانبهٌ اجلاهلان ملماا عل
ٌ   يف اإلخبار عنهٌ بأهنٌ ال يقابلان هالمدح عيه هإمنا املدح ، ملله بٌ يقابلاونه بقال السالم اجلهٌ جبه

 .2«عها من باب دعع السيئة باليت ه: أرسن 
 العاملًفيًالمنصوبًعلىًالشتغالً:ًًتقديرً -ج

كاعيان إىل أن  قاله  )زيدًا اضربه ( عذهب ال)اختلف مجهار النحاة يف وناصب املشغال عنه، 
ر،  منصاٌب بالفعٌ الااقع على اهلاء، هذهب البصريان إىل أون ه منصاٌب بفعٌ منصاٌب بفعٌ مقد 

ا قلنا إون ه منصاٌب بالفعٌ الااأم ا الكاعيان عارتج   .هالتقدير عيه   ضربت  زيداً ضربته قع اا بأن قالًاا  إمن 
نِـ:  على اهلاء ،هذلك ألن   نبغ: أن يكان منصابا  ها األهل يف املعىن، عي -الذي ها اهلاء العائد–املك 

ا به، كما قا لاا ) أكرمت  أباك زي داً( ه)ضربت  أخاك عمراً(، هأم ا البصريان عارتجاا بأن قالاا   إمن 
، بالفعٌ الظاهر ناءً ه امتغجاز إضمار  صاٌب بفعٌ مقد ر  هذلك يف الذي ظهر داللة عليه، عقـ ل نا إون ه من

                                                             
 .1/341الزركش:، الربهان، 1
 .618،ص3ابن قيٌ اجلازية، بدائع الفاائد، م2
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همما جاء يف القرآن الكرمي منصابًا على االشتغال ،1(عنه، كما لا كان متأخرًا ، هقبله ما يدل عليه
 ق د ر له ععٌ قاهلتعاىل 

أي أونتبع چۇئچالتقديره)، [34القمر  ]چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ
2(ست من القراءة األربعة عشربتداء هليشراً، هيقرأ أبشٌر بالرعع على االب

. 

ٌ كذباا رماهلٌ صاحلًا عقالاا خبنا ها)همما جاءت عليه داللة هذه اآلية  اإلخبار عن مثاد أهن 
 .3(انا قيادونا لاارد من  هخسرونا إن  ملمنا كل  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ڌ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ چهجاء يف قاله تعاىل

ڳ  ڳ         ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ     

ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  

 بفعٌ مقدرة يفسره الظاهر هإىل هذارهباونية  عيها هجهان أهنا منصابة عـ)[31احلديد  ]چہ
هذا التاجه اإلعرايب ينسب للمعتزلة )ه4(املعتزلة  ه، :اإلعراب حنا الزخمشري ،هأبا عل: الفارم

من ابتدا  القام هليست من جعٌ اهلل عيهٌ ههذا بٌ ه: من خلق  "ةرهباوني"هيفض: إىل أن تكان 
 اهلل لا جعٌ الرهباونية يف قلاهبٌ ال ميكن أن  خيرجاا عن لاازمها ، هاآليه تدل  العباد هجعلهٌ ، هأن  

ٌ ما قاماا هبذه  ة ني التاجه اإلعرايب عن داللة حتد د  املقاصد العقيديبِ هبذلك ي  ،5(الل اازمعلى أهن 
 للمفس ر.

 
 
 

                                                             
 . 11صاٌ يف مسائٌ اخلالٌ، صابن األونباري، اإلون1
 .3/414العكربي، التبيان ،2
 .6/413ابن كلري، تفسري القرآن العظيٌ، 3
 .31/418، 1حمي: الدين الدرهيش، إعراب القرآن الكرمي هبياونه، م4
 .  3/883ينظر حممد بن عبد اهلل بن محد بن السيف، األةرالعقيدي يف تعدد التاجيه اإلعرايب آليات القرآن الكرمي ،م5
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ًالعاملًفيًالمفعولًالمطلق:ًًتقديرًً-د
هذا ما ذهب إليه الن حاة همنهٌ ابن مالك عقال امٌ املفعال املطلق يف الرتكيب ه حيذٌ ع

 جاازاً ههجاباً ؛ مع منعه حلذٌ عامٌ املفعال املطلق إذا كان مصدراً مؤكدًّ  حبذعه 
1ًِسعًْدليٍلًُمتَّوفيًِسواهًلًوحذُفًعامِلًالمؤكَِّدًامتـ ن عًْ

اق لتقرير عاملة هتقاميية ، هاحلذٌ مناٌ لذلك، س  عاملصدر املؤكد  ال جياز رذٌ عامله   ألون ه م  )
همن األمللة اليت أهردها ابن مالكعن احلذٌ 2(هأما غري املؤكد عيحذٌ للداللة عليه  جاازًا ههجاباً 

ه)ضربتني( ملن قال كٌ ضربت زيدًا ؟  كقالك )مري زيد ( ملن قال   أي مري مرت ،  ) ه: زاجلائ
د  ابن 3(هالتقدير   مرت مري زيد  ، هضربته ضربتني همن احلذٌ الااجب يف عامٌ املفعال املطلق عد 

 عقيٌ يف شرره على األلفية متة مااضع 
 .قيٌس يف األمر هالن ه:إذا هقع املصدر بدال من ععله هها م  ) -

 .إذا هقع تفضيالً لعاقبِة ما تقد مه -

 .إذا وناب املصدر عن ععٌ امتند المٌ عني،أي أ خبِـر به عنه هكان املصدر مكر رًا أه حمصارا -

 .إذا كان املصدر م ؤك ًدا لنفسه م ؤ ك دا لغريه -

ٌِ املصدر يف املعنـى -  .4(إذا ق ِصد به التشبيه بعد مجلة  م شت ِملة على عاع

ٌر،هِمـم اجاء يف الذكر احلكيٌ شاهدا على رذٌ عامٌ ا  ملفعال املطلق هها م قد 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  قاهلتعاىل 

ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  

 [11البقرة  ]چۇئ  ۆئ  ۆئ    

                                                             
 . 64ابن مالك، ألفية ابن مالك، ص1
 .3/313ابن عقيٌ، شرح ابن عقيٌ على ألفية ابن مالك، 2
 .3/313املصدر ونفسه، 3
 همابعدها. 3/311املصدر ونفسه، 4
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هحتسناونا هقد قدره الزخمشري ) 1(  هقلنا أرسناا بالاالدين إرساونامصدر أيچۅچ)عـ 
 قاله تعاىل   هيف2(لدين إرساونا أه أرسنااابالا 

منة ونصب على ـ)ـ ع[ 11اإلمراء  ]چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ
ونبيها من بني  أخرجتأهنا إذا اهلل تعاىل يف األمٌ اخلالية هعادهتةسن  املصدر ، همعىن اآلية اإلخبار أون  

يقال عز هجٌ هيف شاهد آخر  3(علٌ تلبث بعده إال قليال متأصلها اهلالكاأظهرها وناهلا العذاب ه 

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    چ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ

( منصاب بالفعٌ النالصب للمصدر هقيٌ ها منصاب بنفس املصدر هعيها )[4حممد  ]چ )ض ر ب 

هها إضاعة چڎڎچها الصحيح، هيدل على ذلك قاله  لنيابته عن العامٌ عيه ، ههذا
ا  املصدر للمفعال، هلا مل يكن معماال له ما جازت إضاعته إليه هضرب الرقاب عبارة عن القتٌ، همل  

ه راد خصاصية الرقاب عإون   بذلك عن القتٌ، هال ي  كان القتٌ لإلونسان أكلر ما يكان بضرب رقبته عرب  
در رذٌ عامٌ للمصدر ق  هيف ونفس اآلية يـ  ،4(ضرب الرقابال يكاد تتأتى رالة احلرب أن ت

هاملصدر بدل من اللفظ بفعله أي تنان عليهٌ بإنالقهٌ من غري )چڑککککچصاباملن
 .5(ش:ء أه تفادههنٌ مبال أه أمرى مسلمني

ًتقديرًالعاملًفيًالحالً:ً-هـ
 جاء يف ألفية ابن مالك  

ًالح اُلًق ْدًيُـْحذ ُفًم اًِفيه اًع ِملًْ 6ًو بـ ْعُضًم اًيُـْحذ ُفًِذْكُرُهًُحِضلًًْو 

                                                             
 .3/13لعكربي، التبيان،  ا1
 .338م، ص3811، لبنان، 1، دار الكتاب، ط3الزخمشري، الكشاٌ، ج2
 .1/411ابن عطية، احملرر الاجيز،3
 .1/14أبا ريان األوندلس:، البحر احمليط، 4
 .613اجلاللني، تفسري اجلاللني، ص5
 .13ابن مالك، ألفيته، ص 6
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كيف )هبذلك يكان رذٌ عامٌ احلال جاازا أه هجابا، عملال مارذٌ جاازا أن يقال  )
 .1((عتقال )راكباً( تقديره )جئت راكباً(جئت

 [4-1القيامة] چگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  چ همنه قاله  تعاىل

شهاٌر هها رأميٌ چڱچد النف: هها اجلمع هكأونه قيٌ بٌ جيمعها ، هيف قالهأهجبت مابع چڱچفـ )
درين على تأليفها مجيعا هإعادهتا إىل الرتكيب امري يف جنمع ،أي جنمع العظام قمن الض أهنا رال

 .2(األهل
هالشاهد على  ،3(أن احلال حتذٌ هجابا إذا كاونت مؤكدة ملضمان اجلملة هذهب بن مالك )

  ذلك قاله تعاىل

 [13عانر ]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٺ   ٺچ

 هقد جاء يف الصفاة الصفية   4(مصدقا رال مؤكدة ه العمٌ عيها حمذٌه هجابا  عـ) 
ًالح اُلًق ْدًت ُكوُنًت ْأِكيدا ًك م اً لِـم اً ًو  ًالح قًُُّمص دِّقاًا 5ًقالً:ُهو 

االزمة املؤكدة هلا خااص ختتص هبا عمنها أهنهذه احلال عاحلال  ية شاهدا علىهالنظٌ اختذ من اآل
جاء )عحذٌ عامٌ احلال ها يفهٌ قبٌ ذكرها لداللة اجلملة اليت قبلها عليهاامنتقلة همنها أن معن

ٌ هجاب ملا دل عليه يف مضمان اجلملة هملال ڑ ک  ک  ک  ک  ڑژچ قاله تعاىل هرذ

ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

زهم لالشرهط اللالةة ؛ال تمجع چپچعاحلال، [83البقرة  ]چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  
إال  نال يكا  ، هها معلام قبٌ ذكره ألن  احلق  ا صدقهمل هالينتقٌ على تصديق غري املنتقٌ ألن  احلق  

                                                             
 .3/311ينظر ابن عقيٌ، شرح ابن عقيٌ على ألفية ابن مالك، 1
 .14/331ينظر الرازي ، التفسري الكبري، 2
 .3/311ينظر ابن عقيٌ، املصدر ونفسه، 3
 .161رآين، صمحد ظفر، النحا القأمجيٌ 4
 . 483هـ،ص3434، اململكة العربية السعادية، 3، تح  حممد بن مامل العمريي،جامعة ام القرى،ط3النيل:،الصفاة الصفية يف شرح الد ر ة األلفية، ج5
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هذلك رق عال يكان  مدمصدقا ملا معهٌ من احلِق ال من غريه، ه الذي معهٌ ها ذكر ون با ة حم
 .1(احلق إال مصدقا لذلك، عقد علٌ التصديق من قاله هها احلق قبٌ ذكره

فعلًالشرط:ًتقديرًً-و

( ه)إذ ( هقليٌ ) مما ذكره بعض النحاة أن ععٌ الشرط حيذٌ إذا عسر مبلله هذلك كلري مع )إن 
(   2(مع غريها  همن الشااهد القرآونية اليت عيها هذا احلذٌ مع )إن 

هيف قاله  ،[671النساء  ] چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  چ قاله تعاىل  

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ تعاىل  

 [1التابة  ]چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ     ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
ه سر مرتفع بفعٌ الشرط مضمر يف "أردٌ ـ"عفعٌ الشرط حمذٌه يدل عليه مياق املقال لآلية ، ع)

 .3(تقديره هإن امتجارك أرد امتجارك، هال يرتفع باالبتداء ألن  الشرط يقتضى الفعٌالظاهر،
 جوابًالشرط:ًتقديرًً-ز

 حيذٌ جااب الشرط إذا دل تعليه دليٌ ه راصله أن يستايف املخانب املعىن عف: األلفية  
ًالع ْكُسًق ْدًًو الشَّْرُطًيـُْغنـِيًع ِنًج و اٍبًق ْدًُعِلمًْ ْعن ىًفُِهمًْو  4ًي ْأِتيًِإِنًالـم 

عجااز رذعه ارتبط باجاد دليٌ حنا ) أونت ظامل إن ععلت ( عحذٌ جااب الشرط لداللة )أونت  )
همن شااهد ذلك  5(ععلت عأونت ظامل( ههذا كلري يف لساهنٌ إن   ٌٌ ـظامل( عليه ه التقدير  )أونت ظال

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب  خب    ىئ  ی         ی    ی  چيف القرآن الكرمي قاله تعاىل 

 ، [13األونعام  ]چمب  ىب  يب  جت  حتخت  مت  ىت    يت  جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح

                                                             
 .3/483النيل:، الصفاة الصفية يف شرح الد ر ة األلفية، 1
 .13ينظر مجيٌ أمحد ظفر، النحا القرآين، ص2
 .8/311، 1دين الدرهيش، إعراب القرآن الكرمي هبياونه، مينظر حمي: ال3
 .316ابن مالك، ألفيته، ص4
 .4/43ابن عقيٌ، شرح ابن عقيٌ على ألفية ابن مالك، 5
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لظهار معناه هنال  ٌ، تقديره عاععٌ،هرذِ هجااب الشرط اللاين حمذٌه، ألهلاعـ)الشرط اللاين جااب
  ىلجااب الشرط بعد "إذا"عيقاله تعا،هرذٌ 1الكالم(

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈچ 

ٌ تقديره بعد قاله )[73الزمر ]چې  ې  ې  ى   چىچهجااب "إذا" حمذه

مؤذونةبأهنا قد عتحت قبٌ هصاهلٌ إليها، هقالت عرقة ه: چۋچ،هالااهعيقاله"عيها معدها"
إن  العرب قد ترتك يف ملٌ هذا اخلرب »، هعن هذا يقال ميبايه مألت اخلليٌ عقال 2زائدة(

خرب ِألي  ش:ء ه ضع هذا الكالم)اجل
 
،هالبن كلري يف داللة اآلية قال مفاده 3«ااب(،يف كالمهٌ،لعلمامل

هذه األمار من عتح األبااب  مل يذكر اجلاب ههنا،هتقديره  رَّت إذاجاؤهها هكاونت»أن  اهلل مبحاونه 
ق ى الزباونية الكفرة بالتلريب هلٌ إكراما هتعظيما هتلقتهٌ املالئكة اخلزونة البشارة هالسالم هاللناء كما تل

إذا كان معدها هناباا همر ها هعرراا بقدر مايكان هلٌ عيه ونعيٌ،هإذارذٌ اجلااب  هالتأونيب ،عتقديره
 .4ههنا ذهب الذهن كٌ مذهب يف الرجاء هاألمٌ(

ًً:تقديرًًالحرفًً-ثالثا
ٌٍّ من االمٌ هالفعٌ هالنحاة يف تقسيمهٌ يبنا  ن ذلك على معايري، جاء احلٌر قسيما ةاللا لك

،هها ماذهب ،إليه ابن األونباري يف قاله  عإن » هيقدمان بذلك االمٌ على الفعٌ هالفعٌ على احلٌر
ا ق  د  ق   ٌ  قيٌ  علِ  م االمٌ على الفعٌ ألونه األصٌ د  م االمٌ على الفعٌ،هالفعٌ على احلٌر ؟قيٌ إمن 

ا  قائٌ، هأخ ر الفعلعن ازيد   هيستغين بنفسه عن الفعٌ حنا المٌ ألون ه عر  عليه ال يستغين عنه علم 
ا عليه مد  ق  المٌ م  ن اكان االمٌ ها األصٌ هيستغين عن الفعٌ، هالفعٌ عر  عليه همفتقرإليه، كا

حنا قامزيد،هأخ راحلٌر عن الفعٌ ألونه اليفيد  الفعٌ يفيد مع االمٌ هإمنا قد م الفعٌ على احلٌر ألن  ،
 5«...احلٌر بش:ءمل يكن مفيدا أه لزيد من غري أن ت عل ق مع امٌ هارد ألون ك لا قلت  بزيد

                                                             
 .3/341العكربي، التبيان، 1
 .4/341ابن عطية، احملرر الاجيز،2
 .1/341ميبايه، الكتاب،3
 .6/333ابن كلري، تفسري القرآن العظيٌ، 4
 . 31باري، أمرارالعربية، تح  حممد هبجة البيطار، مطباعات اجملمع العلم: العريب بدمشق، ماريا،)دت(، صونابن األ5



 تقدير الكلمة عند النُّحاةِ العرب   الفصل األوّل 

61 
 

ا بتصاونيف منهٌ "املرادي" يف كتابه "اجلىن الداين" ه،همنهٌ من خص  هللحٌر معان تعر ض هلا النحاة
للحٌر حناا من مخسني معىن،هزاد غري معان  ذكر بعض النحايني»هها يقال عن مجلة معاونيه 

سة أقسام معىًن يف االمسخاصة كالتعريف،همعىًن إليها يرجع غالبها إىل مخونياملشار ههذه املعاأخر)...( 
بني مفردين كالعطف،يف ربط ال اجلملة كالنف: هالتاكيد ه يفهمعىًن  ،يف الفعٌ خاصة كالتنفيس

 .1«ذهب عمره ه ، كالعطف يف حنا  جاء زيدٌ حنا جاء زيٌد هعمره، هالربط بني اجلملتني
  2(لرية منهاكلتنزيٌ يف مااضع  ايع يف يش رٌر اجلر   ٌهتقدير رذ)
ًحرفًالباء:ًتقديرًً-أ

مئ  ىئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی   ی   جئ  حئچ  ه تعاىليف قال

هما يف ري زها ون صب بنز  اخلاعض  ، )هعيها تقدير الباء يف أن  [31احلجرات  ]چخبيئجبحب
على ان مين   كاوناااب   أن  األعر  ىن هذه اآلية ع،همهإمالمكٌ أيضا، هالرتكيب "بأن  أملماا" 

يط رد مع ه  يكلر»هعن رٌر اجلر "الباء" يقال ابن هشام 3(بإمالمهٌ همتابعتهٌ هونصرهتٌالر مال
 .4«أن  هأن  

ًهمزةًالستفهام:ًتقديرًً-ب
 رذٌ مهزةاالمتفهام هق د رت عيقاله تعاىل همن الشااهد القرآونية اليت هرد عيها 

 [16]األونعام  چڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄچ

 )  6)امتفامية على جهة اإلونكار ر ذٌ منها اهلمزة(هعلى هذاتكان، 5)أي هذا ريب 
 
 

                                                             
 .33م، ص3883،لبنان،3املرادي، اجلىن الداونيف: ررٌه املباين، تح عخر الدين قباهة، دار الكتاب العلمية، ط1
 .3/143مي، ينظر عبد الفتاح أمحد احلماز، التأهيٌ النحاي يف القرآن الكر 2
 .36/363، 1ينظر حمي: الدين الدرهيش، إعراب القرآن الكرمي هبياونه، م3
 .6/413ابن هشام، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، 4
 .3/113العكربي،التبيان،5
 . 4/313أبارياوناألوندلس:،البحر احمليط،6
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  قال عمربن أيب ربيعة يف،كماهقدجاء هذا األملاب يف كالم العرب

ًخضيبً ًًًًحينًجمَّرتًًْمً عصً اًليًمنهاًمًِبدً  ًنتًببنانزُيًِّوكفٌّ
1ًالجمرًأمًبثمانًًٍنً رميًًْياًًًًبسبعًٍدارًًِإنًكنتًُفـواهللًماًأدريًًو

 2هالتقدير   )أبسبع (
 هكقال الك ميت 
3ًيبًيلعبً يًوذوًالشًَّاًمنِّأطرُبًًًًولًلعبًاًيضًِاًإلىًالبًِوماًشوقًاًبتًُطرًِ

 4)أراد  أه  ذه الشيب يلعب ؟(
 قدً:ًًتقديرً-ج

ن جازم هوناصب هرٌر هعلى املضار  بشرط جترده متدخٌ على املاض: بشرط أن يكان )
ه: رٌر تاقع ، هقيٌ   رٌر  هاختلفت عبارات النحايني يف معىن "قد"عقيٌ تنفيس ، 

 همن الشااهد القرآونية على رذٌ قد 5تقريب(

ال )أي هقد اتبعك ؛ ألن املاض: [333الشعراء ]چمح  جخ  حخ  مخ  جس چقاله تعاىل  
اضع آخر من القرآن الكرمي جاء تقدير قد . هيف م6يقع ماقع احلال إال ه"قد" معه ظاهرة أه مقدرة(

ہ  ھ  ھ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ں  ڻ  ڻ  ڻ    چيف قاله تعاىل  

ۆ  ۆ  ۈ    ۇۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ے  ےھ

    .[84النساء  ]چ ۉېېۉ   ۅۅۋۋٴۇۈ

 .7هذلك )"رصرت صدهرهٌ"يف ماضع احلال بإضمار قد(
                                                             

ًًًًًبسبٍعًرمْيُتًالجً ي البيت اللاين  ر هِ 1 انًِفواهللًماًأدريًوإنِّيًلحاسب  . حممد حمي: الدين عبد احلميد، شرح دياان عمر بن أيب ربيعة  ْمرًا ْمًبث م 
 .3/13.همغين اللبيب366-363م، ص3864، مصر، 3املخزهم:، مطبعة السعادة، ط

 .3/13،مغين اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام، 2

 .333م، ص3444، ، دار صادر، لبنانالكميت بن زيد األمدي، ديااونه، تح  حممد ونبيٌ ظريف:3

 .3/16،  املصدر ونفسهابن هشام، 4
 .334املرادي، اجلىن الداين يف ررٌه املعاين، ص 5
 .1/334الزركش:، الربهان، 6
 . 341م،ص3811،لبنان،1، دار الكتاب العريب،ط3الزخمشري ، الكشاٌ،ج 7
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 لو:تقديرً -د

ٿ  ٿ  ٿ            ٺپ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچاله تعاىل  يقد ر رذٌ "لا"عيق

 [83املؤمنان  ]چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ
عالشرط حمذٌه تقديره  " هلا كان معه آهلة " هإمنا رذٌ لداللة )را للتقدير هجاء معىن اآلية م ظهِ 

 اآلية الكرمية قال تعاىل  يف تقدير للا يفه  ،1(چٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچقاله  

ي أ  [41  عنكباتال]چک  ک  ک  کڌ  ڌ         ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑچ
ي ونزهل هذا القرآن مما يقاِ  أن  »يقال ابن عطية يف داللة اآلية   ،2) لا كان كذلك الرتاب املبطلان (

: ال هغري ذلك هها أم   هالتضمن للغياب الطاله جاء به يف غاية اإلعجازمن عند اهلل أن حممدا 
ه لا كان ممن يقرأ "الرتاب يقرأ هال يكتب هال يتلا كتابا هال خيط ررعا هال مبيٌ له إىل العلٌ، عإون  

3«املبطلان"
. 

 الواو:ًتقديرً-ه

ن الكٌ  أهيأيت رذعها ) لقصد بالغ: ، عإن يف إةباهتا تغاير املتعانفني؛ عإذا رذعت أشعر  ب

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  چ كقاله تعاىل  4(كالاارد 

آل ]چںڱ  ڱ         ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گ

 .5هالتقدير )هال يألاونكٌ خباال([331عمران  
 
 
 

                                                             
 .6/116أبا ريان األوندلس: ، البحر احمليط،  1
 .1/334الزركش:، الربهان ،2
 .4/133ن عطية ، احملرر الاجيز،اب 3
 .1/334الزركش:، املصدر ونفسه، 4
 .1/334، الزركش:، الربهان 5
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 ِمْن:ًتقدير-و
 هيقع رذعها يف القرآن همن اآليات اليت جاءت حمذهعة عيها هقدرت

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  چقاله تعاىل 

ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ  

ٌ  ] چمئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب   ه" اليت ونصبت بنز  ها "قام  )هالشاهد عيها [333األعرا
)" خيتار هتفسري هذه اآلية )أن اهلل أمر ميدونا مامى عليه السالم أن  1اخلاعض هها رٌر اجلر "ِمن 

أصله أن  اخرتت  »يقال  داللة يذكرها ابن قيٌ اجلازية  اخترتهيف الفعٌ 2من قامه مبعني رجال ...(
هها )من( ألونه يتضمن إخراج ش:ء من ش:ء هجاء حمذهعا يف قاله تعاىل  يتعدى حبٌر اجلر  

، هحنا ٌ قامه همي زهٌ همربهٌ ن الفعٌ معىن ععٌ غري متعد  كأونه ن  لتضم  چۈ ۈ ٴۇچ
3«ك ذل

 

 تقديرًحرفًالنداءً"يا": -ز
 كما يف   4( دهن غريها من ررٌه النداء "يا" ٌ رٌر النداء إذا كان ذ)جياز ر

ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ    چىل قاله تعا

حمذٌه   منادى منصاب هرٌر النداء حمذٌه همفعال" أد ها")ععباد  [31-31الدخان  ]چىئ  ىئ
همن داللة رذٌ رٌر النداء يف الذكر احلكيٌ ها مياق  ،5(  "طاعة يا عباد اهللها الد  تقديره "أ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    چالتكرمي هشاهده قاله تعاىل  

ب على النداء أه على االختصاص ألن " أهٌ البيت" ونصِ  ) عـ"أهٌ البيت ". [11هاد  ] چڤڦ

                                                             
 .1،8/34حمي: الدين درهيش، إعراب القرآن الكرمن هبياونه،م 1
 .1/336ابن كلري ، تفسري ابن كلري،  2
 .61، ص3441، املكتبة العصرية، لبنان، 3ابن قيٌ اجلازية، بدائع الفاائد ، ج 3
 .184يٌ أمحد ظفر، النحا القرآين، صمج 4
 .184املرجع ونفسه، ص5
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ا يكرمكٌ رب  العزة هخيصكٌ هذه هأملاهلا مم   شار املالئكة هأرادها أن  ) هإىل ذلك ا ،1( هلٌ مدحٌ 
 هيأيت رذٌ رٌر النداء يف مياق الدعاء كما عيقاله تعاىل  2باإلونعام به يا أهٌ بيت النباة (

ٌ  ]چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  چ  على تقدير . [44إبراهي
"  كما يف قاله تعاىل  اانن  قرآن يف عدة ملهقد هرد ذكرها يف ا "يارب 

 [14الفرقان ]چۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۆۇ  ۆ       چ 

 لًالنافية:ًتقدير-ح
، 3(يف جااب القسٌ إذا كان املنف: مضارعا ذهب ابن هشام إىل أن هذا احلذٌ يط رد )

ٌ النف:  )"تفتأ" أراد "التفتأ". [13يامف  ]چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچحنا   ٌ رر عحذ
 .4(بس باإلةبات ألونه لا كان إةباتا مل يكن ب د  من الالم هالنان ألونه ال يلت

 حرفًالفاء:ًتقديرً-ط

تص هها خم»همما جاء يف الفاء أهنا تكان عاء جااب الشرط يقال ابن هشام عن رذعها  
 :كقال الشاعر  5«رهرة بالض  

6ًنًِالً ثًْمًًِاهللًًِندً عًًِرًِالشًَِّبًًرًُالشًَّاًًًوً هً رًُكًُشًْي ًًاهللًًُاتًِنً سً الحً ًلًِفعً ي ًًنًْمً 
 قاله تعاىل  همن أمللة رذعها يف القرآن الكرمي

ڑ  ک        ک    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑچ

عحذٌ الفاء من جااب الشرط هها رسن ). [333األونعام  ]چککگگگگ

                                                             
 . 433م، ص3811،لبنان، 1، دار الكتاب العريب، ط3ينظر الزخمشري ، الكشاٌ،ج 1
 .3/343الرازي، التفسري الكبري،  2
 .6/413ينظر ابن هشام ، مغين اللبيب عن كتب األعاريب،  3
 . 3/481الزخمشري ،املصدر ونفسه ، 4
 .6/414م ، املصدر ونفسه، ابن هشا 5
البيت لعبد الرمحان بن رسان بن ةابت رض: اهلل عنهما،هقيٌ منساب ألبيه رسان بن ةابت.ينظر البغدادي ،خزاونة األدب هلب لباب لسان 6

 . 63-1/64.هالكتاب33م،ص3444،مصر،4،مكتبة اخلاجن:،ط1العرب،تح عبد السالم هارهن،ج
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ة ) همن ذلك قراء ،1(چگگچ، هها قاله   إذا كان الشرط بلفظ املاض: هها هنا كذلك 

ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېې  ې  ې   ى  چ  2(نلحة بن مليمان الشاذة 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     

هتأيت الفاء عانفة مقدرة  3(ٌك  درك  برعع الكاعرين أي   عها ي  ). [11النساء  ]چحئ   مئىئيئ

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڻ  ڻ   ڻ  چ يف اآلية 

 .4تقديره )عقال أعاذ باهلل (. [61البقرة  ]چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 تقديرًأ ْنًالمضمرة:-ي

) هتأيت وناصبة للفعٌ املضار  مضمرة جاازاال هجابا بعد أربعة أرٌر هه:  الفاء، ث، الااه، 
هشام )"إذا عطفن على امٌ صريح  هعن قال ابن ،5(طفن على امٌ صريح هذلك إذا ع  أه، 

هذلك الررتازه من االمٌ غري لصريح عإضمار أن  هناك هاجب ال جائز هأتى بشاهد عن ذلك يف 
عإونا قد قدمناالتقدير  ما يكان قاله  )ما تأتنا عتحدةنا ( عإن العطف عيه هإن كان على امٌ متقدم 

 ك من القرآن الكرمي عن إضمار " هملال ذل ،6منك إتيان عحديث ، ههذا االمٌ ليس بصريح (
  قاله تعاىلأن" بعد " الااه" 

. [343آل عمران  ]چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ    چ

ٌ " هجهان أردها   أن يكان منصابا ب)أن ") هيف     .7(قال البصريني  مضمرةعلى رد  (هيعل
 ههذا ما أهرده صارب8(نب شرب الل    ال تأكٌ السمك هت)هالااه جاءت مبعىن اجلمع كقالك  

                                                             
 .3/444ينظر العكربي ، التبيان ،   1
 .3/318عبد الفتاح أمحد احلماز، التأهيٌ النحاي يف القرآن الكرمي،  2
 .3/318املرجع ونفسه،  3
 .1/333الزركش: ، الربهان،  4
 .133، ص3444ينظر ابن هشام، شرح شذهر الذهب يف معرعة كالم العرب ، دار الطالئع ، مصر ،  5
 .113ينظر املصدر ونفسه، ص 6
 .3/131، املرجع ونفسهعبد الفتاح أمحد احلماز،  7
 .433م، ص3811،لبنان، 1،دار الكتاب العريب،ط3ينظر الزخمشري الكشاٌ ،ج8
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 مضمرة بعد الااه قال الشاعر    الكشاٌ .همن شااهد اللغة على جم:ء أن   
ًعً قً تـ ًوً ًةًٍاءً بً عً ًسًِْبًلًُلً  ًإًِحً يًًًًًأً ِنًيًْرَّ  1وفًِفًُالشًًُّسًِْبًُلًًنًْمًًِيًَّلً بُّ

ة على امٌ مضمرة جاازا بعد الااه العانف " ععٌ مضار  منصاب بأن   هالشاهد يف ذلك ) " تقر  
   يف قاله تعاىل بعد الفاء مضمرة  هتأيت أن  2" عيين " عاعٌ تقر  ( ، خالص من التقدير بالفعٌ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ               ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ            ۉ چ

هأعاز  ععٌ مضار  منصاب بأن مضمرة الفاء ه: السببية  " ) "عأعاز  .[11النساء  ]چۉې ې
تنيه املعية للنصرة  تاهٌ من مطلع كالمه أن  ال ي   ألن  »هعن داللة اآلية يقال األلام:  ،3( ء بعد الفا

 
 
ظاهرة رسبما يقتضيه ما يف البني من املادة بٌ ها للحرص على رطام الدونيا كما ينطق به آخره هامل

حقيق بٌ بطريق لت  ن بطريق اـ  ة يف البيعإن الفاز العظيٌ الذي عناه ها ذلك ، هليس إةبات املاد  
  مشبها مبن ال مادة بينكٌ "أي ليقالن يقالن "، هقيٌ   اجلملة التشبيهية رال من ضمري هكٌ الت  

 قليٌ يف التنزيٌ همن ذلك هونصب املضار  بعد )أه( 4«هبينه ريث مل يتمن  ونصرتكٌ همظاهرتكٌ ...

آل عمران  ]چ ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ چقاله تعاىل   

331]() ) مضمرة  هتأيت أن  ، 6) عينتصب الفعٌ بعدها بأن مضمرة(  ،5هيف أه ختريج مبعىن ) إال أ ن 

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ        چهمن ذلك قراءة احلسن الشاذة   )بعد ث  

عر اهبا الش  " هه: مسألة ببعد " ث   " بإضمار أن  ه درك  ي  "بنصب .[344النساء  ] چۆئ  ۆئ  ۈئۈئېئېئ
 .7(هالقال ونفسه مع الزخمشري عند ابن جين ال القرآن 

 

                                                             
 . 1/341البيت مليسان بنت حبدل الكلبية،ينظر البغدادي خزاونة األدب،1
 .3363، ص3443، 3 ، ط، تح  عبد الرمحان عل: مليمان ، دار الفكر العريب4املرادي ، تاضيح املقاصد هاملسالك بشرح ألفية ابن مالك ، ج2
 .3/64، 3حمي: الدين الدرهيش، إعراب القرآن الكرمي هبياونه، م3
 .3/14األلام:، رهح املعاين ، 4
 .3/313العكربي ، التبيان،  5
 .3/131تاح أمحد احلماز، التأهيٌ النحاي يف القرآن الكرمي ، فعبد ال6
 .3/164، ونفسهاملرجع 7
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ً:ًًلشاعرعيقاالهملال ذلك إضمار "أن  " بعد "ث"
 1قرالبً ًتًِافً اًعً لمًًَُّيضربًًُرًِوًْكالثًَـًًًًًًًًّهًُلً قًِعًْأ ًًمًَّاًثًُكًاْيًلً يًسًُلًِتًْقًـ يًوً إنِّ

 هجاءت أن   ،2جاازا ( ضمرةم   ه" ريث ونصب بعد ث العانفة بأن  هالشاهد يف ذلك قاله ) "أعقل  
ضمرة بعد ررٌه أخرى كالم التعليٌ أه الم ك: ) همن ذلك قراءة األعمش* م  

كأونه قال   هال تنن ضمرة بعد الم ك: املــ ت اه ٌ هجادها  م   بالنصب بأن  .[6املدةر  ]چۈٴۇۋچ
أن ر عع  ا رذٌعإذ»لتستكلر ، هيؤيده قراءة ابن مسعاد   هال تنن أن تستكلر  ، هقال الكسائ: 

3(«هكان املعىن هاردا
. 

 

                                                             
ل يب 1 هـ(، 13أبامفيان؛شاعر هعارس كان مي د خلعٌ يف اجلاهلية هعارمها هأدرك اإلمالم عأملٌ )ت اخللعم: البيت ألونس بن م درك بن كعب األك 

 . 1/83. هالبغدادي، خزاونة األدب، 3/343.هامليداين، جممع األملال،3/33ينظر الزركل:، األعالم
 .4/3363هاملسالك بشرح ألفية ابن مالك ، املرادي، تاضيح املقاصد 2

 .3/46ينظر الذهيب، نبقات القراء،.هـ(341*األعمش مليمان بن ِمهران اإلمام العلٌ ، أبا حممد األمدي الكاهل:)ت 
 .341ائر، )د ت( ، صالتاايت بن التاايت ، القراءات القرآونية هأةرها يف النحا العريب هالفقه اإلمالم: ، دار الاع: للنشر هالتازيع ، اجلز 3
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 أتر نظرية العامل في التقدير قديما وحديثا  -رابعا

 القدامى-1 
 المحدثون  -2 
نظرية القرائن بديال عن نظرية العامل في فهم   -خامسا

 التقدير
 القرائن عند تمام حسان -أ

 القرائن تغني عن العامل   -ب

 تضافر القرائن في تقدير المحذوف -ج
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، حىت كثر النظريات النحوية جدالثني وكانت من بني أشغلت قضية العامل القدامى واحملد  
 .قواعده  وخترجيات   ه  ل  صارت مدار النحو وعل  
 أوال : تعريف العامل 

 ،1ن آخر الكلمة على وجه خمصوص من اإلعراب (كو    جب  العامل عند النحاة هو ) ما أو  
، ى يف العالمة على أواخر الكلمةيتجل   ،رتكيبالعامل من أثر يف ه الث  د  ي   هو ما اإلعرابفتفسري 

من  جد  وإىل األمساء واحلروف فرعا، فما و   النحاة العمل يف أقسام الكلم إىل األفعال أصالة   ويرد  )
  نل عسأ  ن ي  األمساء واحلروف عامال ينبغي أ

 
قدميا يف الكالم عن  ر النحاة. وقد تكث  2(عمله ل وجب  ال

لم الكالم عمصدرها الفلسفة و  داخل هذه السألة من تعليالت يراها التتبعون لسار النحو*مل لا العا
 ، وكل  ةكم من العل  ) العمل من العامل مبنزلة احل  ، حىت صار جود بات الو  وج  واخلوض يف العلل وم  

 .3ل مبنزلة اجلزء منه فإنه يعمل (نز  بشيء ومل ي   حرف اختص  
 العوامل ثانيا: أنواع

 قسم النحاة العوامل إىل :
 :عوامل لفظية  -1

ان؛ أي ف باجلن  عر  ا ما ت  أّن  جاء تعريفها ) "به، ففي " العوامل الائة لفظ  وهي عند النحاة ما ي  
من وإىل عامالن   رت من البصرة إىل الكوفة، فإن  س   :وإىل، يف قولك ن  ، كم  وت  ت لف ظ باللِّسانبالقلب 

اعية ناعة إىل قسمني : مس  الصِّ  مها أهل  وقد قس   ،4سان (ظان باللِّ تلف  بالقلب وي   فانعر  لفظيان ي  
 .اسيةوقي  

 
                                                             

 .161اجلرجاين، التعريفات، ص1
 .166الكفوي، الكليات، ص2

يف ، *من الكتب اليت تتبعت مسار وتطور النحو العريب "نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة" حملمد الطنطاوي ، ومؤلفات الدارس النحوية لشوقي ض
 وخدجية احلديثي، وإبراهيم السامرائي .

 .616الصدر نفسه، ص3
 .48، مصر ، )د ت(، ص2: البدراوي زهران، دار العارف، طعبد القاهر اجلرجاين، العوامل الئة النحوية يف أصول العربية ، تح 4
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 عوامل لفظية سماعية: -أ
 :تسعون عامال حتت ثالثة عشر نوعا وهي واحد و ) 
، على، عن،  ،، يف؛ من، إىلاالسم فقط وهي سبعة عشر حرفا  حروف جتر  النوع األول   الالم، رب 

 ومنذ ، حىت ، واو القسم، تاء القسم، باء القسم ، حاشا، خال، عدا.الكاف ، مذ  
، كأن ، لكن، ليت، وهي ستة أحرف  :إن، أن وف اليت تنصب االسم وترفع اخلرب النوع الثاين: احلر 

 .لعل
 اخلرب : ال، ما الشبهان بليس.النوع الثالث: حرفان يرفعان االسم وينصبان 

 إال لالستثناء، ياء ،أحرف : الواو مبعىن مع وهي سبعة م الفرد فقطالنوع الرابع: حروف تنصب االس
 .1.(أي يف النداء، هيا يف النداء ، أيا يف النداء، واهلمزة يف النداءالنداء ،  يف
ما ينصب الفعل الضارع وهي أربع عند البصريني وعشرة عند الكوفيني وهي على النوع اخلامس: )

 .2ة، لن ، كي ، إذن(ة : أن الصدريرأي أهل البصر 
، مل، لا ، الم األمر، ال الناهية . النوع السادس : ما جيزم الفعل الضارع وهي مخسة أحرف)  : إن 

، ما، م ن  ، أي: وهي تسعةلشرط واجلزاء ( لالنوع السابع: تا جيزم األفعال وهي أمساء على معىن ) إن 
، حيثما ، إذ ما.  مىت، مهما، أينما، أّن 

: كم ، كأي ن، كذا، وعشرو إذا رك بت وهي أربعة أمساء امن: أمساء تنصب  نكرة على التمييز النوع الث
 .مع اثنني إىل تسعة 

ستة ناصبة وهي بعضها يرفه وبعضها ينصب؛ النوع التاسع: وهو تسع كلمات تسمى أمساء أفعال 
 .3رعان(ان، س  ، شت  فهي ثالثة : هيهات ا الرافعة هل،أم  رويدك، بله، هاء، دونك ،عليك، حي  

                                                             
 .75، ص2006، األردن ، 2وليد عاطف األنصاري، نظرية العامل يف النحو العريب عرضا ونقدا ، دار الكتاب الثقايف ، ط 1
 وما بعدها . 48ينظر علي أبو الكارم، احلذف والتقدير يف النحو العريب ، ص 2
 .78، صالرجع نفسهاري ، ينظر وليد عاطف األنص3
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:كان وهي ثالثة عشر فعالفعال الناقصة اخلرب ويرفع االسم وهو يف باب األالنوع العاشر:ما ينصب 
ل، ما انفك، ما فتئ، ما وأخواهتا )كان، صار، أمسى ، أصبح، ظل، بات، أضحى ، مادام ، مازا

 برح، ليس.
 النوع احلادي عشر: أ

 
 .1(: عسى، كاد، كرب، أوشكأفعال  أربعة قاربة ترفع امسا واحدا وهيفعال ال

ى اسم مرفوع يسم  بعده ف بالم التعريف و الثاين عشر: أفعال الدح والذم ترفع االسم العر  النوع )
 م ، وهي أربعة أفعال: نعم، بئس، ساء، حبذا.وص بالدح والذ  الخص  

ت "وهذه مت، رأيت، وجد  عل ى أفعال القلوب وهي:أفعال الشك واليقني وتسم  النوع الثالث عشر: 
 .2متوسطة بني الستة فهذه سبعة "(، وزعمت ""للشك   ت  ل  ، وظننت، حسبت، خ  الثالثة لليقني "

 عوامل لفظية قياسية: -ب
 وهي سبعة : ها ها غري  ليع سيوق  ت من العرب ع  وهي عوامل مس  )

 طالق األول: الفعل على اإل
 الثاين : اسم الفاعل
 الثالث: اسم الفعول

 هةب  رابع: الصفة الشال
 اخلامس : الصدر

 السادس : االسم الضاف 
 3(.ام مثل : راقوٌد خالا السابع: االسم الت  

 
 

                                                             
 .66، ص1844ابن جين ، الل مع يف العربية ، تح: مسيح أبو مغلي، دار جمدالوي األردن، 1
 .77ينظر وليد عاطف األنصاري ، نظرية العامل يف النحو العريب عرضا ونقدا ،ص2
 .210يث، صحممد عيد، أصول النحو العريب يف نظر النحاة ورأي ابن مضاء  وضوء علم اللغة احلد3
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 عوامل معنوية: -2
 .عن العوامل اللفظية عامل الرفع فيه االبتداء لتعريته أن  وفيها البتدأ الذي رأى النحاة )

، وهذان البابان فع فيه معنويٌ ه البتدأ وعامل الر  فع لوقوعه موقع االسم فشابوالفعل الضارع الذي ر  
 .1عليهما العوامل العنوية ( مها ما اقتصرت  

 :لم  نظريات تفسير الع   -ثالثا
العامل  ع ل ة عنتصو ر ا  العمل من خالل نظريات تعطي تفسري ظاهرةحاول العلماء من النحاة 

 جتاه :ب ت يف هذا االومن هذه النظريات اليت ص  ه وغائيت  
 فظية: النظرية الل   -1
ت عليه  وهذا ما نص  فظية هي السؤولة عن وجود أثر يف الرتكيب العريب العوامل الل   ومفادها أن  )

أثرا للعوامل عراب لعمل من خالل البحث يف عالمات اإلكتب الرتاث النحوية وحاولت تعليل ا
 .2(رة أم ظاهرة قد  اللفظية سواء أكانت م  

 نوية: النظرية المع -2
ع البتدإ والفعل وا رففرد  )وقد حبث فيها النحاة العرب كوّنا وجه ثان من وجوه تفسري العمل 

 .3(التعرية عن العوامل اللفظية  الضارع إىل عل ة
 عليق: نظرية الت   -3

وهلذا األمر يذهب  عرايب وذلك لسببية تعلق العوامل مبعموالهتار العمل اإلسِّ هذه النظرية تأيت لتف  
هذه الصفات اليت تضاف إىل  كما أن    وسبب   بعامل   اإلعراب ال يكون إال   إذ  ...»السهيلي بقوله : 
طيفة ك العضو فاقتضت احلكمة الل  وهو حتر   ،بسبب   نا يكو إّن   وخفض   ونصب   الصوت من رفع  

( فاقتضت ، )...عرابكون عن سبب عما يكون لسبب وهو اإل مبا يعرب  ي   أن  نعة البديعة والص  
                                                             

 . 1/108اخلصائص، ،ينظر ابن جين1
وما بعدها  180، ص1847، سوريا، 1ينظر اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، اجلمل يف النحو، تح : فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة ، ط2

 .1/108.واخلصائص ، 
 .1/110ينظر ابن جين، الصدر نفسه، 3
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، إذ احلركات الوجودة يف العضو ال تكون حوال مبا يكون وجوده بغري آلةعن تلك األ رب  ع  ي    ة أن  احلكم  
 .1«بآلة كما تكون الصفات الضافة إىل الصوت 

يف ببية لا تعتمده من السبب الركب طلق على هذه النزعة اسم النظرية الس  ي   ه جيوز أن  ولعل  )
ط ما يفعل ذلك ، كما تقول: ، فالعامل هنا ال يقوم هو نفسه بالعمل وإّنا يوس  د أسلوب جمازي معق

، فالعامل يقوم هاهنا جمازية ، فنسبة هذه األفعال بىن الهندس مسجدا ، وأحرق العتصم عمورية 
 .2عاملون غري هذا العامل (ال حقيقة وذلك ألن حقيقة الفعل قام هبا بالعمل جمازيا 

 ية: النظرية الصوت -4
ص من التقاء عرابية من الزوائد وماهي إال للتخل  اإلالعالمة )ا ترى يف ومضمون هذه النظرية أّن  

  3(الساكنني 
 
حدثني لقول اخلليل ابن أمحد الفراهيدي فيما نقله عنه وذلك يف سياق حتليل النحاة ال

 تبني   ]يعين نص اخلليل[وإذا رجعت أنت إىل  هذا النص»وعن ذلك يقول فخر الدين قباوة :، سيبويه
 هم منه هؤالء ،فقد رواه سيبويه يف " باب حروف البدل" وأورد بعده " باب ما بنت  لك غري ما ف  

األمر الذي ي شعر أنه معروض يف موضوعات صرفية وصوتية بعيدة عن  ،والصفات" األمساءالعرب من 
 .على العىن يف الرتكيب إّنا كانت لتدل  عراب عالمات اإل على أن   وهذا يدل   ،4«القاصد اإلعرابية 

 النظرية اإلنسانية : -5
وهذا ما جاءت به   ،بتلميح أو تصريح النظرية على نسبة العمل اإلعرايب لإلنسانارتكزت هذه 

أحسن، اصب ر الن  ضم  ت   مرت فأن  ض  وإذا أ»كتب النحو الرتاثية ومثاله قول سيبويه يف الكتاب : 
م التكلِّ  ل  مِّ ونظري ذلك من القوالت كثري فهي حت   )، 5«مرت له خربا ...ضمرت الرفع أضألنك إذا أ

هذه النظرية موجة   ت  ، وقد غذ  نيط القيام بتغيري العالمات واستبدال بعضها ببعض وت   اإلعراب،عمال 

                                                             
 .64، ص1882، لبنان، 1بد الوجود و علي حممد معوض ، دار الكتب العلمية ،طالسهيلي، نتائج الفكر يف النحو، تح: أمحد ع1
 .46فخر الدين قباوة، مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء ،دار الفكر ، سوريا ، )د ت( ، ص2
 .772ينظر عز الدين اجملدوب ، النوال النحوي قراءة لسانية جديدة ، دار حممد علي الامي ، تونس، )د ت(، ص3
 .47فخر الدين قباوة، الرجع نفسه، ص4
 .1/278سيبويه ، الكتاب ، 5
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كسائر العلوم آثار يف ميدان النحو   ااالعتزال اليت تغلغلت يف مطاوي البحث العلمي ، فظهرت هل
، فكان  ر  د  نسان من خلق أفعاله بعيدا عن الق  ب إىل اإلس  صداء تلك اآلثار ما ن  سالمية ، ومن أاإل
 .1(ا رف  نسانيا ص  تفسر العامل تفسريا إ نظرية  عتزلة النحاة فصاغوا انسحب هذا على م أن  

 النظرية اإللهية: -6
القائل بأن لغة العرب  ي يف اللغةاالجتاه التوقيف)استمدت هذه النظرية جذورها ومبادئها من 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ واستدلوا بقول احلق عز وجل ،2توقيف (

ومن تفسري اها، هم إي  م البشر وأهلم  فاهلل عل  ،[61البقرة: ]چڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  
هذا لد يف تعليل اإلعراب يف الرتاكيب ، وتو  رهم هذه اآلية )انطلق أصحاب هذه النظرية يبنون تصو  

غة على الل   التيار يف ظل وجود مذهب االعتزال وحتكيمه للعقل ومبالغته يف ذلك حىت صار له سلطانٌ 
، وجاء الذهب الظاهري وانتشرت آثاره يف العلوم اإلسالمية فوجد له منفذا على يد وإعراب الكالم 

 التوقيف واجلرب تناسب مشربه يف فصار له نظريةابن مضاء القرطيب يف موضوع ظواهر اإلعراب ، 
 .3(إال اهلل وفعل مجيع الخلوقات هو فعله وحده  واالنقياد ، إذ ال فاعل عند أهل احلقِّ 

 النظرية االجتماعية : -7
 ، فكان أن  لتاسع عشر وبدايات القرن العشرينازدهرت الدراسات اللسانية يف أوروبا أواخر القرن ا

على الظاهرة اللغوية ،   انعكاساهتاعلماء اللغة الغربيني كان لتنظرياتو  ،ر هبا باحثون ولغويون عربتأث  
بعضها على بعض ، ووجود هذا الختلفة يعتمد  أو نظام عناصره   ا بنيةٌ غة )على أّن  فقد اعتربوا الل  

، والدور الذي تقوم به اللغة  اللغوي واللغة من حيث هي لغةمن التغري   هم كل  بالنسبة لف   النظام مهم  
ما  العامل فيها اجتماعي أي   بأن   اإلعرابر حركات جاءت هذه النظرية ) تفسِّ  دوق،4مع (يف اجملت

م هذا ه  ف  ها يف نظامه اللغوي على الستوى اللهجي ، ولكي ي   تواضع عليه اجملتمع واألعراف اليت أقر  
                                                             

 .88ينظر فخر الدين قباوة، مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء، ص1
 .16، ص1885، لبنان ،1ينظر ابن فارس ، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ، دار الكتب العلمية ، ط2
 .106صينظر فخر الدين قباوة، الرجع نفسه،3
 .681حممود السعران، علم اللغة ، دار النهضة العربية ، لبنان ، )د ت( ، ص4
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ا يف ميادين حياة ، واستقراء آثارها ونتائجهسباب والعوامل من دراسة تلك األ ال مفر  دا رف جيِّ الع  
وية ن  ويف سياق التفريق بني النحو العريب والب  ،1(واللغة عنصر أساسي يف تلك احلياة  ،اجملتمع

ه الذي اعتمد الوصف دون اعتبار هذا التوج  د عبد الرمحان احلاج صاحل سانيات الغربية( ينق  )اللِّ 
معيارية اللغة ظاهرة من الظواهر وهي  أن  ...»ه يقول : معياريت  على النحو العريب  يب  للمعيارية بينما ع  

ض حم   مٌ احلكم بالصواب واخلطإ حتك   در يف البحث بدعوى أن  هت   سلوك الناطق هبا فال ميكن أن   ختص  
 لغة   ة  ي  ان عليهم ، وأي  الصواب واخلطأ اللغوي س   هم : إن  ا كل  ي اللغة اليت يقول عنها أصحاهب  ، فأين ه

لغة يف الدنيا  وأي   صحاهبا؟من أ مه أحدٌ قوِّ ا يف عبارة معينة ، فال ي  ض  ر  الناطق هبا ع   أ  ط  يف الدنيا ي   
2«ا تعارف عليه أصحاهبام   أن يضع ل   شيء بدال ة دون ميكن أن ينطق فيها الناطق بأيِّ 

 

دف إىل تلفة ، كل ذلك يها تفسري العمل النحوي من زوايا خملعل هذه النظريات حاولت كله
واستمدت هذه النظريات روافدها  ،عرابية يف داللة الرتكيبجياد تربيرات لإلعراب وتأثريات العالمة اإلإ

لتبقى هذه النظريات حتمل  ة اللغوية.ن  و  النظرية على الد   ة  أ  ر  ج  ة برزت يف أيمن خلفيات فكرية وفلسف
هذا البدأ  من حيث أن   ة  ي  ول  م  الش   د  ش  ن  النظرية العلمية ت    ومرد ذلك إىل أن  بذور تطويرها يف طياهتا 

 جاعة التفسريية للظاهرة .الن   يقيف حتق ة  اي  ف  ا إىل فعالية معرفية وك  ه  م  ل  س  ي  
 حديثا:و أثر نظرية العامل في التقدير قديما  -رابعا

 ،لفها النحاة قدامى وحمدثون بالنقاش والتحلييف الدرس النحوي وتلق   كان لنظرية العامل صدى  
 د هلذه النظرية وثائر عليها .مؤيِّ وانقسموا إىل 

 
 
 

                                                             
 .108ينظر فخر الدين قباوة، مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء، ص1
، 1888مصر، ماي  ، 47عبد الرمحان احلاج صاحل، النحو العريب والبنوية : اختالفهم النظري والنهجي، جملة جممع اللغة العربية الصري، ع 2

 .202ص
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 القدامى: -1
 بن أحمد الفراهيدي:*الخليل -أ

فقد جاءته هذه  ،واالعتبار األمهيةا ه  و  ل  و  أ  النحاة الذين أدركوا فكرة العامل و   أوائلكان اخلليل من ) 
التفاعل جعل اخلليل  اوهذ،1(الفكرة من مالحظاته ذلك التفاعل بني احلروف واحلركات والكلمات 

من وجود البد  يعمل فيها أي   مساء عاملٌ يف األ أو جر   أو جزم   و نصب  وراء كل رفع  أ ن  يذهب) إىل أ
لفعل العرب وترتبط ا ور احلركات اليت يملها االسم أكانت أو معنوية تفسِّ ة لفظية  فعل أو أدا

ومن  ،2(عامال يكشف عن معناها  فسريالت  عبارة تقتضي  ر لكلِّ دِّ ق  فقد مضى اخلليل ي    ،بوجودها
سد  األسد ، ائط ، األقوهلم : رأس ك  واحل»رها هي عامل النصب يف التحذير يقول أمثلة العوامل اليت قد  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ لآلية يف قوله عز وجل إعرابهويف  ،3«معناه احذر األسد  

ومن تأويالته تأويل الضارع النصوب بأن ،4(وها بسوءس  روا ناقة اهلل أن ت  ذ) ومعناه:اح[ 16الشمس: ]چ
مثل قوله ،5(ب موقعه من العوامل مضمرة فهو صاحب الفكرة يف ذلك ، فإعراب الضارع يكون حس

، والعوامل عنده تعمل  تقديره : وأمرنا لإلسالم).[51األنعام: ]چڭ  ڭ  ۇ  ۇ     چتعاىل:

                                                             

والرياضية   *ظهرت نظرية حديثة أس سها عبد الرمحان احلاج صاحل واليت أعادت التأسيس لنظرية العامل تأسيسا جديدا ينحو به حنو الصياغة الشكالنية
ع مع الناهج اللسانية العاصرة ، وللعامل يف كما تقتضيه العاجلة اآللية اإللكرتونية للسان البشري ، وبذلك تنتعش نظرية العامل ويتأكد دورها فتتقاط

 النظرية اخلليلية تأثريات بكيفيات ثالث متباينة فهو : 
 ا النحو مع نظرية الربط العاملي .ذوهو تأثري يتحد فيه ه (يؤثر لفظا برتؤسه عناصر الرتكيب الن ووي ) أي العامل والعمول -
 تنبئ عنها احلركات اإلعرابية . يؤثر داللة بتغيريه للمعاين النحوية اليت -
يضفي عليهما دالالت جديدة قد تكون  ذيؤثر دالليا منطقيا ال بتغيري احلركات بل بتغيري الكون الداليل  الذي يتصد ر الرتكيبني االمسي والفعلي ، إ -

قادم ( فتتباين دالالت هذا الرتكيب دون أن ينجم  ) هل جئت؟ ، هل أنت قادم؟( التوكيد )قد جئت، أنت قادم ( النفي )مل يأت، ما أنتاالستفهام 
ط العاملي لنوام عنها تغيري يف بناءها النووي القائم على ثنائية العامل والعمول . ينظر شفيقة العلوي ، العامل بني النظرية اخلليلية احلديثة والرب

 .8-4-1،ص2005، مستغامن، اجلزائر، 5تشومسكي . جملة حوليات الرتاث ، ع 
 .74،ص1888حسام البهنساوي، أمهية الربط بني التفكري اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوية احلديثة، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر، 1
 .115، ص1888،اجلزائر، 1ينظر بكري عبد الكرمي ، أصول النحو العريب يف ضوء مذهب ابن مضاء القرطيب، دار الكتاب احلديث،ط2
 .77د الفراهيدي، اجلمل يف النحو، صاخلليل ابن امح3
 .77الصدر نفسه، ص4
 .68، مصر، )دت(، ص5الدارس النحوية،دار العارف، طشوقي ضيف ،5
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به آراءه النحوية سيبويه الذي تأثر اكت  وضم نالذين أخذوا عنه وكان من تالميذه  ،1(ظاهرة وحمذوفة 
 .بشيخه اخلليل يف تصنيفه لكتابه 

 :سيبويه -ب
إن كان العمول للمحذوف مرفوعا ويتلف إن كان )وكيفية تقديره لقضية العامل يعرض سيبويه 
حوية حىت صارت لنيف كتابه لتتداخل مع تفصيالته اوقد احتذ من ذلك أبوابا )، 2العمول منصوبا (

وقد ظهر ذلك يف عناوينه مثال ذلك : ) ما يضمر  ،3(أساسا يبين عليه حديثه يف مباحث النحو 
ه الفعل الستعمل إظهاره بعد فيه الفعل الستعمل إظهاره يف غري األمر والنهي ( و)ما يضمر في

( حيث بية عر اليف باب )جماري أواخر الكلم من ( وينص على بيان العامل وأنواعه حرف
 ، والوقف،واجلزم، والفتح والضم والكسر  و الر فع جتري مثانية جمار على النصب واجلر ي...وه»يقول:

والكسر  ربعة أضرب : فالنصب والفتح ضرب واحد، واجلر  فظ أوهذه اجملاري الثمانية جيمعهن يف الل  
ق بني ما ر  ألف    جمار   مثانيةك ل رتّنا ذكإو  ، فع والضم  واجلزم والوقففيه ضرب واحد ، وكذلك الر  

وبينما يبىن -وليس شيء منها إال وهو يزول عنه–ث فيه العامل د  ي   يدخله ضرب من هذه األربعة لا
من العوامل، اليت لكل عامل منها ضرب ث ذلك فيه حد  عليه احلرف بناء ال يزول عنه لغري شيء أ  

ه إىل إقرار أثر العامل ذهب سيبويه يف نص   ،4«وذلك احلرف حرف اإلعراب  فظ يف احلرف،من الل  
 خر الكلم .النحوي الذي يظهر يف تغري احلركات اإلعرابية أوا

 ير:ن  ت  س  م  ـرب بن الط  ق   -ج
ا ال تدل على إلغاء العامل وعدم جدوى احلركات اإلعرابية ألّن  قالوا بوائل الذين من أهو 

، فوقلل االسم يف حال الوقف يلزمه السكون مها ألن  ا أعربت العرب كالوإّن  »فنجده يقول : العاين 
ون عند ئيف الوقف والوصل، وكانوا يبطِّ  كون أيضا لكان يلزمه اإلسكان  ه بالس  ل  فلو جعلوا وص  

                                                             
 .68الدارس النحوية ، صشوقي ضيف ،1
 .48،ص2001خدجية احلديثي، الدارس النحوية ، دار األمل ، األردن ، 2
 .77شوقي ضيف، الرجع نفسه، ص3
 .1/16ب، سيبويه ، الكتا4
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الكالم  اقبا لإلسكان ، ليعتدل  ع  يك م  حر  نهم التحريك جعلوا الت  ك  وأم  ا وصلوا فلم   ،اإلدراج
 ،ا ليست من صميم العىنعرابية هي من زعم النحاة وأّن  احلركة اإل ن  على أ رأي قطرب يدل  و ،1«...

 .هلا يف كالم العرب  فال أصالة   عرابية حادثةٌ والعالمة اإل
ة ورفعه لو كان كما فعل جلاز خفض الفاعل مر  »:رب وى قط  الفون على قول دع  الخ   ويرد  

ب سكونا يعتدل به اق  ع  احلركة ت    ا هوا إّن  أخرى ونصبه ، وجاز نصب الضاف إليه ألن القصد يف هذ
عن  يف الكالم وخروجٌ   يف ذلك ، ويف هذا فسادٌ ري  ه فهو خم  ت  أ  ز  أج   مأتى هبا التكلِّ  حركة   الكالم وأي  

عراب على العىن يقول حممد حسن حسن وعن داللة اإل 2«نظام كالمهم  ة  أوضاع العرب وحكم  
ض  هوا هلا وتعر  بل تنب   ،على األئمة ف  خ   ت اإلعراب بالعاين مل ت  مسألة عالقة عالما إن  »جبل :

هذا قول مجيع النحويني »نحاة هلذه السألة فيقول :ويذهب يف قوله عن تبيان ال3«لبياّنا كثريون منهم
، ودهانني وجه ضرورة وجبيِّ دا م  ك  بل أثبتوا العالقة بني تلك العالمات والعاين إثباتا مؤ  ، قطربا  إال  

 .4«المات ، والتباس العاين بغياهبادة لتمييز العاين بوجود العمثلة الؤكِّ وضاربني األ
 ابن جني: -د

مل يكن ابن جين خمتلفا عن النحاة الذين قالوا بوجود العامل النحوي وما جيلبه من أثر إعرايب )فقد 
يراه خطأ ، وآراؤه فيها  رفض ماجعلها دستورا له كشأن سائر النحويني يرجح هبا ما يراه راجحا وي

وإّنا قال النحويون :عامل »ويف تقسيماته ألنواع العامل يقول ،5واضحة منتشرة يف سائر ما يكتب (
يصحبه)...(وبعضه يأيت عاريا من  ببا عن لفظ  س  بعض العمل يأيت م   وك أن  ري  لفظي وعامل معنوي ل  

 مل من الرفع والنصب واجلر واجلزم إّنا هويتعلق به ، )...(وحمصول احلديث فالع مصاحبة لفظ  

                                                             
 .50،ص1858، لبنان،6الزجاجي، االيضاح يف علل النحو، دار النفائس ، ط1
 .51الصدر نفسه، ص2
، الرببري للطباعة احلديثة، -أصالة اإلعراب وداللته على العاين يف القرآن الكرمي واللغة العربية -حممد حسن حسن جبل، دفاع عن القران الكرمي3

 .188مصر،)د ت(،ص
 .206صه، الرجع نفس4
 .182،ص1868فاضل صاحل السامرائي، ابن جين النحوي ، دار الدين، العراق ، 5
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ة م مبضام  ا ظهرت آثار فعل التكلِّ م   للمتكلم نفسه ال لشيء غريه ، وإّنا قالوا : لفظي ومعنوي ل
1«فظالل    علىفظ ، أو باشتمال العىناللفظ لل  

. 

 نينشئ مر جديد ه يهدم نظرية العامل وياول تأسيس تصو  أن  م من قول ابن جين ه  ولقد ف  
خالله الدرس النحوي ، بينما يذهب فاضل صاحل السامرائي إىل عكس ذلك حيث 

ه مؤمن هبذه ره يف كتب أيب الفتح ، بل الذي وجدته فيها أن  له ما ينص   أجدمل  ...وهورأيٌ »يقول:
ويف ،2«د ويؤيد ويالف هبا وعلى أساسها يف أكثر ما يبحثح ويفنِّ قها يف حبوثه ويرجِّ النظرية ويطبِّ 

عرابية على أواخر ذ لوضع احلركة اإلف  الن    ونراه يقصد به أن  »ا السياق يقول خليل أمحد عمايرة :هذ
، ولو كان ابن جين يقصد م طبقا لا جاء عن العرب يف لغتهم قياسا عليها الكلم يف اجلملة هو التكل  

، وال نرى ابن جين وهو العامل ى اللغة العىن الطلق هلذه العبارة لكان يدعو إىل فوضبم بالعامل التكلِّ 
، والرباعة العالية يف تصنيفه يف اللغة وخصائصها،  اللغوي ، والقدرة الفائقةِّ  الفذ  ، صاحب احلسِّ 

مبحث حذف ورده يف أر حذف العامل ما دِّ ق  ة على أنه ي   ومن األدل   3«يدعو إىل شيء من هذا 
 حتذف   ه والفاعل فيه )...( واآلخر أن  حتذف   أن    حذف الفعل على ضربني :أحدها»:الفعل فيقول

 چڀ  ڀ  ٺ    چ ر العامل الذي هو الفعل يف اآليات اآلتية :دِّ ق  راح ي   و ،4«الفعل وحده ...

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ .[156النساء: ]چپ  پ  ڀ   چ [1التكوير: ]چٱ  ٻ  ٻچ [1االنشقاق: ]

ر وحده، أي إذا انشقت السماء، وإذا  ضم  الفعل فيه م  »:يقول[100اإلسراء: ]چڱ  ں  ں    
5«ون ك  ، ولو تل   هلك امرؤٌ  رت الشمس، وإن  كوِّ 

. 

 

 

                                                             
 .110-1/108ابن جين، اخلصائص، 1
 .186فاضل صاحل السامرائي، ابن جين النحوي ،ص2
 . 64-65)د ت(، صخليل أمحد عمايرة ، العامل النحوي بني مؤيديه ومعارضيه ودوره يف التحليل اللغوي ، عامل العرفة، الكويت، 3
 .2/658 الصدر نفسه،ابن جين، 4
 .2/640الصدر نفسه،5
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 عبد القاهر الجرجاني : -هـ
ّنج يف تقسيمها منهج عن العامل و أنواعه  كتابا أمساه " العوامل الئة "، و عبد القاهر  أل ف

وعن حصره للعوامل يقول  ،قياسية ومساعيةاألوىل إىل فر ع ؛ و إىل عوامل لفظية وعوامل معنوية النحاة
تلك  بني النفي واإلثبات، ألن   دائرٌ  أي   عقليٌ  رٌ يف كون مئة عامل : لفظية ومعنوية، حص   واحلصر  »:

عرف باجلنان فهي لفظ باللسان بل ت  ت  ان فهي لفظية، وال ت   ن  عرف باجل  سان وت  لفظ باللِّ ت  ن ت   ا أالعوامل إم  
ا تتبعوا تلك العوامل وجدوا بعضها لفظية وبعضها أهل هذا الفن ل م   تقرائي ألن  اس معنوية ، أو حصرٌ 

ي معاين ظم هو توخِّ مدار الن   فقد أدرك أن   ،ظمالن  يف  تنظري  و  ي  لغو  فكر  واجلرجاين صاحب 1«معنوية 
ك إذا أن   واعلم  »:بعضم بعضه بالكل   ق  ، فيقول عن تعال  عنه ني  ب  ي   له من إعراب   ذلك ال بد   ، وأن  النحو

ق عل  ، حىت ي  وال ترتيب   م يف الكلم  ال نظ   ، أن   ك  ه الش  رجعت إىل نفسك علمت علما ال يعرتض  
، وال ه عاقلٌ ل  ه  من تلك ، هذا ماال جي سبب  ل هذه بع  ، وجت   ها على بعض   بعض  ىن  ب   ، وي   ها ببعض  بعض  
2«اس من الن   ى على أحد  يف  

ه ورصف  م والبناء وتداعي الكل  عليق فيها عىن الت  شارحا ل ضيف  وي  . 
أو  ه فاعال لفعل  ل  فتجع   إىل اسم  د م  تع   ال حمصول هلا غري أن   وإذا نظرنا يف ذلك علمنا أن  »قائال:

 .3«مها خربا عن اآلخر...أحد   ل  د إىل امسني فتجع  م  و تع  مفعوال أ

                                                             
 ، 48عبد القاهر اجلرجاين، العوامل الئة يف أصول العربية ، ص1
 .106عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز، ص2
 .106الصدر نفسه، ص3



 نظرية العامل والتقدير النحوي         الفصل الثاني

 

77 
 

 
 9هران ، صبدراوي ز الإعداد محقق كتاب العوامل المئة،  المخطط
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 11ص بدراوي زهرانال،الشكل يبين أنواع العوامل، إعداد محقق الكتاب
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 :ابن مضاء القرطبي-و
لعامل النحوي حتديدا ، ودعا ا ت  خص  ما طرحه من آراء حنوية أثار ابن مضاء جدال كبريا ل   

قصدي » د على النحاة":يقول يف تصديره لكتابه "الر   ،تعليالت النحاة على والثورة   لغاء العامل  إإىل 
خلطإ فيه اه على ما أمجعوا على النحوي عنه وأنبِّ  ين  غ  أحذف من البحث ما يست    لكتاب أن  يف هذا ا

الرفع منهما يكون  وأن   ،بعامل لفظي النصب واخلفض واجلزم ال يكون إال   هم أن  عاؤ  ذلك ادِّ  ن  فم  
  احلامل   ع  ز   من   ع  ز   ا ينذوهو يف رأيه ه،1«معنوي   وبعامل   بعامل لفظي  

 
 ق  ما حتق  الف ل  خ  على ما سبق، ال

ى ابن مضاء مل و  لت عمود تفسرياهتم حلركات اإلعراب ، ودع  شك   بناها النحاة على نظرية   د  من قواع
اهري وكذا )لا ه يف الذهب الظ  ن  ك  عت من ت  ب  علم أوفقه يف الدين واللغة ، بل ن   تكن دون سابق 

للجدل  ه وصار أداة  ت  مني فذهبت غايالتكلِّ  ل  ب  س   وانتهاج   ل  النحو من تفلسف وتح  -يف رأيه–اعرتى 
يف تأليف كتابه " ا له ، وكان هذا دافعا قويا  الناظرة   ها النحاة يف وجوه بعضهم يف جمالس  ع  شر  راء ي  وال  
ري س  ي  جديد والت   ا يف الت  ني رائد  حدث  م   واعت رب ابن مضاء بآراءه هذه يف نظر النحاة ال 2د على النحاة" (الر  

 مضاء   ابن   ها يف هذا الباب هي حماولة  خطر  هلا  ل حماولة  أو   ولعل  »عنه :النحوي يقول تام حسان 
يغ اللغة دون احلاجة فحسب من ص   لٌ ستعم  ما هو م   الذي دعا إىل اعتبار   الذهب   يِّ اهر  الظ   يِّ األندلس  
يف تأكيده هب االعتزال ذواعتربه على م )ي ابن جين وقد انتقد ابن مضاء رأ3«عليلقدير والت  إىل الت  

ا وأم  »ف ذلك بقوله:رد  وي   4(يف ذلك  ف يف كالمه بنفسه فهو عاملٌ ي يتصر  ذال التكلم هو أن  
ان كما سنإىل اإل ب  س  ن  ا ت   ل اهلل تعاىل ،وإّن  ع  هذه األصوات إّنا هي من ف   فإن   هل احلقِّ أ مذهب  

َ  األ ا القول بأن  إليه سائر أفعاله االختيارية ، وأم   ب  س  ن  ي    عا، عقال وشر   ث بعضها بعضا فباطلٌ د  ي   لفا
 اهرية ، وهذا يدل  لظ  ا مضاء من ابن   مذهب   هل  هم أ احلقِّ  هل  فأ،5«من العقالء ...  ال يقول به أحدٌ 

                                                             
 .56، ص د ت()ابن مضاء، الر د على النحاة، تح: شوقي ضيف، دار العارف، مصر،1
، جامعة حممد خيضر ، 7ربيح عمار ، ابن مضاء القرطيب ثورة يف الفقه ... ثورة يف النحو، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ، ع2

 .4،ص2008بسكرة ، اجلزائر،
 .8م، ص1880تام حسان، مناهج البحث يف اللغة، مكتبة األجنلو مصرية، مصر ، 3
 .55لصدر نفسه، صينظر ابن مضاء، ا4
 .54-55الصدر نفسه ، ص5
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 -عقيدته الظاهرية–ا منها ذ  خ  ت  ا بذلك م  ر  ث ِّ نظرية العمل على حس ب  اعتقاده متأ رسِّ ف  ه ي   على أن  
بية اليت هلا تأثريها ه  نها يف اهلجوم على خصومه من النحاة الذين هلم انتماءاهتم الذ  ق مينطل   عية  مرج  

 :ابن مضاء يف أمرين مها  رأي   ل  م  يضا عليهم وجي   أ
الكالم  اه إجيازا واختصارا بناء على أن  ، ومس  ه ال  خاطب اعرتف باحلذف الذي يعلم  : ول األ) -

 .به إال   ه ال يتم  إليه وأن   يف حاجة  
ظهر  ه إن  وبعض   كان ع ياا  ظهر   ، فبعضه إن  هل  ص ال يقب   الن   على أن   ما عداه بناء   الثاين : رفض   -

 .1( منطقية   م بطريقة  التكلِّ  س  د ذلك مبناقشة اإلضمار يف نف  ت اجلملة ، وقد أي  تغري  
 ون:ث  حد  م  ـال -2

 إبراهيم مصطفى : -أ
يف  على معان   عالمات اإلعراب دوال   و)رأى أن  النحوي يف إلغاء العامل اقتفى أثر ابن مضاء 

؛ الفتحة لغي حركيت اإلعرابي   ) إذ  ،2ه العامل (تأليف اجلملة وليست كما زعم النحاة أثرا جيلب  
ل عليهما يف العاين عو  تني ي  عالميت اإلعراب الل   ن  وأعلن أ ،والسكون ألّنما ليستا من معامل اإلعراب

 موضع   ) الضمة علم اإلسناد وأن   فقد ذهب إىل أن  ،3(لكسرة وا مة  مها الض  
 
سند إليه ها هو ال

فهي )الكسرة ليست عالمة إعرابية  يف حني أن  ،5(م اإلضافة وكذلك ) الكسرة عل   ،4عنه ( ث  د  التح  
ن فهي نظري السكو ذلك أّنا حركة خفيفة استحبها العرب  كالضمة والكسرة وعلة  على معىن   ال تدل  

وعلى الرغم من حماولة ابراهيم مصطفى تقسيمه للعالمات اإلعرابية تقسيما جعل ،6يف لغتنا العامية (
ال أوافق االستاذ »منه عرضة لالنتقاد كما جاء على لسان وليد عاطف االنصاري إذ صرح بقوله : 

اهر فيما ذهب إليه ألن آراءه هذه ليست مط ردة، إذ ينقصها كثري من ظو  ىراهيم مصطفإب
                                                             

 .156رجاء عيد ، أصول النحو العريب ، ص1
 .88، الكويت، ص5( ، م2-1صادق فوزي دباس، جهود علماء العربية يف تيسري النحو وجتديده ، جملة القادسية يف اآلداب والعلوم الرتبوية ، ع)2
 .61، ص2004، األردن ، 1لة األردنية للعلوم التطبيقية ، عكامل مجيل ، تيسري النحو عند ابراهيم مصطفى ، اجمل3
 .76م،ص1882،مصر،6راهيم مصطفى ،إحياء النحو ، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر،طإب4
 .52الرجع نفسه ، ص5
 .54نفسه ، ص الرجع6
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صحيح أن »ويناقش ذلك ردا على ابراهيم مصطفى يف نظرته للعالمة اإلعرابية حيث يقول 1«العربية
السند إليه مرفوع يف العربية ولكن هذا ليس مبط رد ، قتم ة تراكيب يأيت فيها السند إليه جمرورا كما يف 

 اجلملتني اآلتيتني : 
 حد  أ ن  ما يف الدار م   -أ

 حد  أ ن  م   ما جاء   -ب

كلمة )أحد( يف كلتا اجلملتني مسند إليه، ومع ذلك فقد جاء جمرورا وهو يف اجلملة األوىل   أن  جند 
 على معىن   وال تدل   الفتحة ليست حركة إعراب   ن  ا ما ذهب إليه من أ)...( أم  مبتدأ والثانية فاعل 

يف جالء العىن  م  مه   ا كغريها من حركات اإلعراب ، تنهض بعبء  أّن   ،واحلق  وابعن الص   فبعيدٌ 
 .2«ه ووضوح  

عنه من ظواهر  براهيم مصطفى النحاة القدامى يف تعاطيهم مع مسألة العامل وما اجنر  وينقد إ
منه،  وا، وطرد قواعدهم إىل التقدير وأكثر سبيل تسوية مذهبهم  لقد اضطروا يف»حنوية حيث يقول : 

النحاة  ورد أمثلة من تقديرات  وي  3«م التقدير مبا أرادوا ده  ونه فيم  د  يبحثون عن العامل يف اجلملة فال جي   
 .رأيت زيدا رأيته  :زيدا رأيته: يقولون هو-)
 4من الشركني استجارك ( أحدٌ  استجارك   يقولون التقدير: إن   "من الشركني استجارك إن  أحدٌ "-

هلا نظائر كثرية متعددة تأل  هذه أمثلةٌ » :مثلة اليت أوردها فيقولره النحاة يف األق على ما قد  ويعلِّ 
 ين  عليها ب   ، ولكن  ا وعبثاو  ناها ولرأيناها لغ  غ  تس  اس  ا ا هلا يف دراسة النحو لن  ف  أبواب النحو ولوال طول إل  

التقدير يف الكالم عند النحاة ) إىل  ويرد  ، 5«ت على نظرية العامل يم  ق  أ   وله ، إذ  ص  ت ف  يم  ق  النحو وأ  
ك القول ، فرتى احملذوف جزءا من العىن، كأن   عليه سياق   م من الكالم ودل  ه  د ف  يكون ق نوعني : ما

                                                             
 .186وليد عاطف األنصاري ، نظرية العامل يف النحو العريب عرضا ونقدا ، ص1
 .170-188نفسه، ص الرجع2
 .68إبراهيم مصطفى، إحياء النحو ، ص3
 .67الرجع نفسه، صينظر 4
 .67الرجع نفسه ،ص 5
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(ه ك  ت حبذفه وآثرت اإلجياز برت  ف  ا ختف  نطقت به وإّن  
براهيم مصطفى أمرا سائغا يف  هذا التقدير يراه إو ،1

ية صناعة حوية لتسو  ناعة الن  صِّ النحاة اليت مصدرها ال ه هو تقديرات  يب  ع  ه وي  غ  وِّ ما ال يس   ولكن   لغة   كلِّ 
 .ميل نظرية العاملاإلعراب وتك  

 مهدي المخزومي: -ب
براهيم مصطفى يف تعليالته للحركات اإلعرابية وإلغاء ستاذه إأ يذهب مهدي الخزومي مذهب  

إىل العامل، وال يزعم وجوده   حبال  اإلسناد ال يشري الضمة علم   بأن   القول  »:نظرية العامل فيقول
يف توزيع العربية  من مظاهر   ّنا هي مظهرٌ إو  وال معنوي   لفظي   الضمة ليست أثرا لعامل   واقع أن  وال

ظر العقلي وإذا كان الن  »:ر اهتمام النحاة باإلعراب بقوله ويفسِّ ،2«النحوية   م  ي  الوظائف اللغوية أو الق  
ذهان الدارسني كان ىل السيطرة على أينتهي به األمر إ ث   طريقه إىل البحث اللغوي حثيثا، س  يتلم  

عندهم أثرا من  عراب  إلوكان ا شاط العقليِّ ن  احلديث عن اإلعراب عند النحاة مظهرا من مظاهر ال
ون عن الفعل ث  ولذلك كانوا يتحد   ،ب  ب  الس   وقوة   ة  العل   ر  ها النظر العقلي مظه  ب  س  آثار العوامل اليت أك  

يه يف قضية ث عن رأ  ويتحد  ، 3«ة  ارم  بيعة وقوانينها الص  عن قوى الط   م  ه  ث   حتد  وعن العوامل األخرى 
ولسنا »: بداللة القرائن فيقول  م اكتفاء  به التكلِّ  حالعرب فلم يصرِّ  ه على أساليب  إضمار الفعل وأن  

لعامل لفظا وجودها على وجود ا للعامل يدل   النصب والرفع واجلر آثارٌ  من الذين يقولون بالعامل وبأن  
َ  أم  أو تقديرا )...( عليه  اللة  على الد   ت  عنها تعاون   خارجٌ  فأمرٌ  ا سياق الكالم الفعلي اللحو

الفعل  النحاة من تقديرات   ه  هذه السألة وما أقر   ش  اق  لين   ،4«القول   بات  اس  ن  وم   اب  ط  اخل   ات  س  ب  ال  م  
 
 
وا هذا ك  در  ي   للنحاة الذين أخذوا عنه أو عن تالميذه أن  ...و كان ينبغي »من بعد اخلليل قائال  ضمر  ال

من تقديرات ال طويل، والت   و  من احلش   إىل ضرب   ه  يل  وي   الكالم  د  س  ف  ي    ه أن  ما من شأن   وا كل  ب  يتجن   وأن  

                                                             
 .67ينظر إبراهيم مصطفى، إحياء النحو ، ص1
 .50مهدي الخزومي ، يف النحو العريب نقد وتوجيه، دار الرائد العريب ، لبنان ، )د ت( ، ص2
 .66الرجع نفسه،ص3
 .204صالرجع نفسه ،  4
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بالقول  ك  س  يف اللغة، وت   العمل   بفكرة   م من إميان  ه  وا به أنفس  م  ما ألز   ب هلا إال  وج  نفع فيها وال م  
1«بالعمل  

. 

 :علي أبو المكارم -ج
الوسائل اليت جلأ  )من أبرز   أن   رب   عت  كيب فهو ي  والتقدير يف الرت   العامل   شأن   أهم  هذا الباحث  

 ثالثة وسائل : إليها النحاة لتأويل النصوص الخالفة لقواعد التصرف اإلعرايب 
 احلذف والتقدير  -األوىل 
 ادةالزي -الثانية
ساليب لتأويل النصوص الخالفة لقواعد التصرف إجياد أ كل ذلك هو حماولة  2التحريف( -الثالثة

وهلا العامل ثالثة فيه ؛أ أطراف   اإلعرايب يف ضوء ) مفهوم العمل النحوي الذي يقتضي بالضرورة وجود  
وجد يف اجلملة فإذا مل ي   مول، هي من تأثري العامل يف العوثانيها العمول وثالثها احلركة اإلعرابية اليت

النحاة عامال  جد  إذا و   له منها ، ومن ث م   ود  ج  عند النحاة تقدير ما ال و   م  بعض هذه األطراف حتت  
 أعمل   واحد   وليس له معموال قدروا له معموله ، وإذا اجتمع عامالن وليس يف الكالم سوى معمول  

ويف ،3ه (ل  له عام   ر  دِّ ق   عاملٌ  ومل يكن ث   معمولٌ  د  ج  ذا و  روا لآلخر ما يعمل فيه، إأحدمها فيه وقد  
لنظرية العامل  )إىل تعديل  ص يف نتائجها " احلذف والتقدير يف النحو العريب "يل   دراسته الوسومة ب

آلراء النحاة األقدمني حول مفهوم  اء  ثه فقد كانت الرحلة األوىل استقصمن خالل منهجه يف حب
لت يف عدم بكل أبعاد الصورة الباشرة للعامل النحوي، والرحلة الثانية تث   م  ل  م   ر  طاء تصو  العامل مع إع

 وتقسيم   نظرية النحوية والذي يتمثل يف آراء القدماء مبا فيها من تعريف  لالوقوف عند البعد الباشر ل
 وتعليل  

 
له وحل   ،يف القدمي واحلديثضاد ، وقد م أيضا الصورة اخللفية للنظرية فكشف عن االجتاه ال

فكار بالتناقض بني األ احلادِّ  حساس  ه إّنا صدر عن اإلن   أر عنها وبني  وأوضح البادئ العامة اليت صد
رست فكار اليت غ  ص من األوالواقع اللغوي من جهة، يف حني حاول أصحابه التخل   النحوية من جهة  

                                                             
 .204ص مهدي الخزومي ، يف النحو العريب نقد وتوجيه، 1
 .277، ص200ينظر علي أبو الكارم، أصول التفكري النحوي، دار غريب ، مصر ، 2
 .260، صالرجع نفسه3
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طيعوا التخلص من فكار وإنكارهم هلا مل يستذه األهم يف رفضهم هلولكن   حساس،يف نفوسهم هذا اإل
ي العقلي القائم ع  حساس العاطفي بالو  قها ؛ ومل يستطيعوا تعميق هذا اإلالنهج الفكري الذي خل

 ت  د  ج  و   ومن ث   والفهم الوضوعي للظواهر اللغوية، ،من النظرية الكلية للقواعد النحوية على ركائز  
هلا.  رة  ك  ن  بدت يف ظاهرها م   اليت رفضوها وإن   منهجا مع نفس البادئ   تتشابه  إىل مبادئ  ل  ص  آراؤهم ت  

دراك اإلإىل جمال -كما يقول الباحث  –طفية اا الرحلة الثالثة فهي العمل على اخلروج من النظرة العأم  
فيه أو  ت  ب  بالتحليل والكشف عن القالب الذي ص   فكار النحوية ككل  الوضوعي من حيث تناول  األ

 أربعة : العٌ ض  ه أل  ه وهو إطار تشكِّ أبعاد   د  دِّ اإلطار الذي ي   
 .بني اللغة واللهجة خلطٌ  -
 .بني العىن اللغوي والفهوم االصطالحي جٌ ز  م   -
 .للظواهر جزئيٌ  تناولٌ  -
 .1(يف األفكار  منهجيٌ  تداخلٌ  -

يكون  ن  سريات دون أيف كيفية البحث عن تف منهجيةٌ  عند النحاة هي إشكاليةٌ  فالسألة إذن
حساب الوصول إىل العرفة يف االستغراقات الذهبية لالنتصار للرأي على  أو مبالغةٌ  لٌ هناك تح  

حنوية شهدت اختالفات وتضاربات يف اآلراء هي ظاهرة العمل ونظرية العامل،  ظاهرة   برز  أ) و العلمية،
العام الذي يكم اجتاهات  النهج   لة العامل هو أن  العامل يف مسأ ل إىل نتيجة واضحة  التوص   عدم   ة  فعل  

ا النهج الناجح يف أم  2النظرة العقلية يف تفسرياته وتعليالته ( يعتمد   فريق   ، وكل  البحث فيه مل  يتغري  
ساس أيقوم على ها، ة نفس  الاد   ه طبيعة  فرضت   معاجلة هذه الظاهرة حسب علي أبو الكارم ) هو منهجٌ 

ع نظرية الوضالع توض   ن أن  ك  ه منطقيا وهبذا النهج أم  و تربير  اقع اللغوي ال تفسريه عقليا أالو  وصف
ا حنوية لتصنيف الظواهر اللغوية الرتكيبية تصنيفا وظيفيا ال على أّن لصحيح هلا ، على أّنا حماولةٌ ا

لنقاش العقلي النطقي ول يف متاهة اذلك من الدخ   ع  ، وما يتب  رأثري والتأث  من مظاهر الت   مظهرٌ 
                                                             

 .676-677ص،ينظر علي أبو الكارم، أصول التفكري النحوي 1
 .676، صينظر علي أبو الكارم، احلذف والتقدير يف النحو العريب2
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موضوعي للبحث النحوي يف مقابل  وقد دعا علي أبو الكارم إىل ) حتديد منهج  ،1(...الكالمي،
 .2ه اليت اعتمد عليها (س  النهج التقليدي وأس  

 عبد الستار الجواري: -د
 وار  مل يكن اجل  

 
يرى )يف ه ثني الغيا للعامل بصفة ّنائية على الرغم من أن  حد  ي مثل النحاة ال

خفيف من االعتماد عليه يف تفسري العالقات ر بفهم النحو لذلك دعا إىل الت  ض  ي   اف  فكرة العامل تكل  
ال ) فهو ال يرفض هذه العالقات معتد   و منحى  ح  وهو بذلك ين  3( ةملة الواحدالنحوية بني مواد اجل  

ر فسِّ ه ي  بوجود عامل إال أن   ر  ق  ي  م ،بل عه  ومن تب  ،براهيم مصطفىضا قاطعا كما فعل ابن مضاء وإرف  
النحاة عامال لفظيا أو معنويا عنده  يهمِّ س  مبا ي   ر  ق  ه تفسريا لغويا معقوال على الرغم من أنه ال ي  وجود  
كب ر  ف وت   ؤل  ته ليس إال العالقات العنوية اليت تكون بني أجزاء الكالم حني ي  يقوهو يف حق واحدٌ 

عىن أثره يف كل جزء حبيث يدل على مكانه من العىن وموقعه من الرتكيب أجزاؤه ، فيكون هلذا ال
من الغاليق اليت  ودعا إىل ) دراسة النحو القرآين ألنه يرى بأّنا هي الفتاح الذي ينفتح به كثريٌ 4(

بة، وإذن فرتاكيبه رة التشعِّ وتهيد سبله التوعِّ استعصت على الكثري ممن تصدى لتيسريه وهتذيبه 
وعلى ،5صل الذي يستأهل أن تقوم عليه دراسة الرتاكيب العربية واألساليب العربية (ساليبه هي األوأ

النحاة القدامى )احتكموا إىل النطق كثريا وأقاموا عليه قواعد النحو  أن   احملدثني إثر ذلك رأى النحاة
م أو فيحذف أو يذكر ويقدِّ ه ما يتجاوز حدود النطق ورسوم   أكثر   ما التعبري باللغة فن   ناسني أن  

ر النحاة باستخدام النطق وإدخاله وعن تقع  ،6ق بالنطق وال ختضع له (ال تتعل   استجابة لدواع  ر يؤخِّ 
ن يرمسوا للرتكيب م ذلك االستناد إىل النطق إىل أى هبولقد أد  »يف تفسري الظواهر النحوية يقول: 

                                                             
 .676علي أبو الكارم، احلذف والتقدير يف النحو العريب ، ص1
 .674الرجع نفسه، ص2
 .87صادق فوزي دباس، جهود علماء العربية يف تيسري النحو و جتديده، ص3
 .86، صالرجع نفسهينظر 4
 .6،ص1858ينظر أمحد عبد الستار اجلواري ، حنو القرآن ، مكتبة اللغة العربية ، العراق ، 5
 .8الرجع نفسه، ص6



 نظرية العامل والتقدير النحوي         الفصل الثاني

 

77 
 

الهتم يف التقديرات وعن تح  ، 1«خروجا عن األصل ... ا ثابتة جعلوها هي األصل ، وما عداها ور  ص  
وقالوا إن العمول ال بد له من عامل يلتمس يف الرتكيب فإذا وجدوه ردوا إليه العمل وإال »يقول 
ويذكر أّنم ) أحيانا يتلمسون وجه الصواب ويقفون على احلقيقة او بعض احلقيقة فيقولون: 2«قد روه

ة مد  مون بوجوب حذف الع  وتراهم يسلِّ »ويف نفس السياق يقول:  ،3ير (عدم التقدير أسلم من التقد
يف مواضع استقرؤوها أحسن استقراء ، ولكنهم يوجبون يف الوقف عينه تقدير احملذوف فيفسدون 

، وهم ذف والتقدير أو التقدمي والتأخريليه باحلالكلم ويضيعون على منشئه ما قصد إبذلك معىن 
خ عنها لو كان حقا ينسل   كن أن  دونه من فنية التعبري اليت ال مي   العىن  بل جيرِّ بذلك يعزلون النحو عن 

 براهيم مصطفى إذ  إساعا من مشوال واتِّ  ر  أكث    حماوالت اجلواري ) بدت   ولعل  ،4«دراسة شاملة للرتكيب 
عملية عن استفادة اجلواري من الصطلح الكويف يف  مساء واألفعال واحلروف وهذا ناتجٌ مشلت األ

5التيسري النحوي(
. 

وما نتج عنها من خالفات لة القول عن نظرية العامل بني القدامى واحملدثني حمصِّ ويف 
حديثا و النحوي قدميا  الدرسالتقدير النحوي، وقد كان هلذا االنعكاس آثاره على  انعكست على

قاموا احلجج أفض حناة ر  ر للتأييد أو الفاخلالف مل يكن وليد الساعة وإّنا كانت له جذوره وتصد  
على ما هو كائن ، لكن يبقى تفسري النص  وحاولوا إقامة دعائم نظرية تنفي ما كان وتعطي بديال

ل من حيث ق ذلك بالنص القرآين وهذا ما أدركه النحاة األ و  خاصة إذا تعل  وتأويله حماولة هلا حماذيرها 
ومناطها ، تنطلق منه وتعود إليه لكن بعض لدراسة النحوية اليت اختذت من القرآن مدارها ا هدف  

النحاة من القدامى واحملدثني يلجؤون لعاجلة الظاهرة اللغوية بعيدا عن اخلطاب القرآين الذي يعترب 
ه النحاة قر  كانت أهداف من ذهب مذاهب عكس ما أ عبقريتها وإن  شاهدا على مقدرة اللغة و 

                                                             
 .10أمحد عبد الستار اجلواري ، حنو القرآن ، ص1
 .10الرجع نفسه، ص2
 .10الرجع نفسه، ص3
 .10، ص الرجع نفسهينظر 4
 .86صادق فوزي دباس، جهود علماء العربية يف تيسري النحو و جتديده، ص5
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األوائل هو التيسري وتعليم النحو للناشئة وترسيخ ملكة اللغة عندهم فإّنم يسقطون يف إجياد بديل 
للنهوض بالدرس النحوي وإكساب التعلمني ناصية اللغة العربية ويف كثري من األحيان يلجؤون  ال  فع  

 .ك واآلجرومية والغين إىل النهج القدمي يف تعليم النحو وما أنتج يف ذلك كألفية ابن مال
 عن نظرية العامل في فهم التقدير: نظرية القرائن بديلا  -خامسا 

برز احملاوالت يف هذا اجملال حماولة تام لنظرية العامل، وكانت من أ ظل النحاة باحثني عن بديل  
كون البداية يف لت حسان الذي فتح األفق هلذا الوضوع بتأليفه لكتاب " اللغة العربية معناها ومبناها"

هرة اإلعراب يف الرتاكيب إجياد تصور عام لنظرية تنوب عن نظرية العامل يف تفسري وحتليل ظا
وقيل )هي أمر يشري إىل 1.)والقصود بالقرينة األمر الدال على الشيء من غري استعمال فيه (النحوية

از ويعرق القصود لأللفاَ ها تعرف احلقيقة باجملفياجلملة عنصر مهم لفهم )وهي بذلك ، 2(الطلوب
يتمل أكثر من داللة يف  الشرتكة وكذا الذكر واحلذف وخروج الكالم عن الظاهر وما غلى ذلك مما

 .3(التعبري
 القرائن عند تمام حسان: -أ

تام حسان تأصيال حملاولته التنظري يف القرائن عند عبد القاهر اجلرجاين وتصوره للتعليق يف  جيد  
التعليق هو الفكرة الركزية يف النحو العريب وأن فهم  حيث يرى تام حسان)أن  نظم" "ال إطار نظريته

ألن التعليق  ي والعوامل النحوية،التعليق على وجهه كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحو 
معاين األبواب يف السياق ويفسر العالقات بينها على صورة أوىف وأفضل وأكثر يد د بواسطة القرائن 

اللغوي من هذه القرائن هو  )والذي يهم  ، 4نفعا يف التحليل اللغوي هلذه العاين الوظيفية النحوية (
قرائن التعليق اليت تعد اإلطار الرجعي الضروري للتحليل النحوي الذي يسمى عادة ب )اإلعراب(ويرى 

تكون موضوع دراسة يصل يف أن القرائن احلالية والقامية ال ختضع للتقعيد والضبط ألّنا ال تصلح أن 
                                                             

 .1617، ص2التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون،ج1
 .182عريفات،ص اجلرجاين ، الت2
 .78،ص2000، لبنان، 1ينظر فاضل صاحل السامرائي، اجلملة العربية والعىن ،دار ابن حزم، ط3
 .148، ص1888تام حسان،اللغة العربية معناها ومبناها ، دار الثقافة ، الغرب ، 4
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النهاية إىل التقنني ميكن القياس على تلك الواقف واحلاالت بينما ختضع القرائن القالية اليت عرب عنها 
ىن فهي نسيج الثقافة بالع اجتماعيةالقرائن احلالية تعرب عن مقامات  :"األنظمة اللغوية "كما أن   ب

ويعترب ،1التقاليد واألعمال اليومية والفلكلور الشعيب (من العادات و  نثروبولوجي؛ أي هي نسيجٌ األ
 :ص ذلك يف الخطط اآليت خِّ هي الصوت والصرف والنحو والسياق واحلال ويل  مصادر القرينة 

 
                                                             

رة ماجيستري ،قسم اللغة العربية، كلية اآلداب واللغات ،جامعة ينظر بلقاسم منصوري، اآلراء النحوية يف كتاب " اللغة العربية معناها ومبناها" ،مذك1
 .50،ص2016مولود معمري، تيزي وزو،اجلزائر ، 
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القرائن اليت اصطلح عليها  ل عليه تام حسان يف فهم النص وحتليل الرتكيب هووالذي يعوِّ 
ا ماهو أكثر صعوبة من ذلك دون شك فهو القفز العقلي من ...أم  »بالقرائن القالية ، حيث يقول 

لبىن إىل العىن ألن ذلك يتاج إىل قرائن معنوية وأخرى لفظية ويصدق على كليهما اصطالح " ا
1«القرائن القالية" ألن هذين النوعني من القرائن يؤخذان من القال ال من القام 

. 

 القرائن اللفظية: -أوال
فظ الذي يدل على العىن القصود ولواله مل يتضح العىن وذلك حنو قوله أّنا)هي الل  ف على عر  وت  

وض ح چۀ  ہ چفقوله[19البقرة: ]چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ چ تعاىل:

ۇ  ۆ  چ .وحنو قوله تعاىل:هو الزمن الاضي وليس احلال واالستقبال أن القصود بقوله )تقتلون ( 

ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ۆ  ۈ  ۈ  

إهله   أن  فقوله)إهلا واحدا (بني  [166البقرة: ]چائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
 مثانية أقسام :)م تام حسان هذه القرينة إىل ويقسِّ  ،2وإله آباءه هو واحد وليس اثنني(

 العالمة اإلعرابية  -1
 الرتبة  -2
 الصيغة  -6
 الطابقة -8
 الربط -7
 لتضاما -6
 األداة -5
 .3(النغمة -4

                                                             
 .181تام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص1
 .60فاضل صاحل السامرائي، اجلملة العربية والعىن ، ص2
 .207، صالرجع نفسهتام حسان، 3
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 العلمة اإلعرابية: -1
من أبرز القرائن يف االستدالل على العىن الوظيفي للعنصر داخل نظام  د هذه القرينة ع  ت   

ومل يكن تام حسان ،1اجلملة، )فاحلركات اإلعرابية هي الواصلة بني الستوى الصويت والنحوي (
خرى، مع القرائن األافرها اة القدامى إال ما كان من تضالنح كما كان احلال مع ها أمهية كربىي  ول  ي  ل  

القرائن  ر  لقد كانت العالمة اإلعرابية أوف   »ة عن نظرية العامل يقول يف ذلك:دنه رأى أّنا متولِّ وذلك أل
موا فيه عن احلركات وها نظرية العامل وتكل  ا من اهتمام النحاة فجعلوا اإلعراب نظرية كاملة مس  حظ  

 موا يف اإلعن احلركات، ث تكل  واحلروف ونيابتها ودالالهتا 
 
واحملل ر د  ق  عراب الظاهر واإلعراب ال

2«...يف كالم العرب أم مل يكن اإلعرايب ث اختلفوا يف هذا اإلعراب هل كان 
. 

جال بني القدامى واحملدثني عن العالمة اإلعرابية وداللتها عن العىن ويف سياق احلديث والسِّ 
نواع القرائن، بل من أ من نوع   حدث كل ذلك يف وقت مل تكن العالمات اإلعرابية أكثر  ...»يقول:

حني يكون اإلعراب تقديريا أو حمليا أو باحلذف ي التمييز بني األبواب بواسطتها ستعص  هي قرينة ي  
 .3« العالمة اإلعرابية يف كل واحدة من هاته احلاالت ليست ظاهرة فيستفاد منها معىن الباب ألن  

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .65،ص1888ة اإلعراب يف النحو العريب، دار العرفة اجلامعية، مصر، أمحد سليمان ياقوت، ظاهر 1
 .207تام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص2
 .207الرجع نفسه، ص3
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 الرتبة: -2
ر سلوب مؤشِّ العىن ويف األ لىأّنا يف النحو قرينة ع سلوبية ؛ أي  أهي قرينة حنوية ووسيلة )

بغة يتجاوز بالرتبة الصِّ  وهذا تعريفٌ ،1(أديب   معىن   عبارة واستجالب   وتقليب   أسلويب ووسيلة إبداع  
، تبة العنصر إىل التأخر أو التقدموذلك يف خروج ر النحوية إىل البالغية الفنية فتؤثر يف األسلوب 

)والرتبة نوعان:حمفوظة وغري وهذا مبحث كان للعلماء النحويني والبالغيني وغريهم وقفات معهم 
 .2حمفوظة(

 

 

 
 
 

 
 
 

 الرتبة المحفوظة: -
 : ومما يرد فيها من عناصر حمفوظة الرتبة هي ) 

 حرف اجلر )يف تقدمه على اجملرور ( -
 )يف تقدمه على العطوف( حرف العطف -
 (أداة االستثناء )يف تقدمها على الستثىن -
 ) يف تقدمه على القسم به ( حرف القسم -
 واو العية )يف تقدمها على الفعول معه( -

                                                             
 .81،ص1886،مصر،1تام حسان، البيان يف روائع القرآن، عامل الكتب، ط1
 .81الرجع نفسه، ص2

 الرتبة

 تأخير تقديم

 ظةمحفو 
األدوات التي 

صدارة اللها 
 مثل

 غير محفوظة
 المبتدأ مثل

محفوظة 
 الفاعل مثل

 غير محفوظة
 المفعول مثل

 212المخطط يبين تقسيم الرتبة عند تمام حّسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص
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 الضاف )يف تقدمه على الضاف إليه( -
 الفعل ) يف تقدمه على الفاعل( -
 .1فعل الشرط )يف تقدمه على جوابه ( ( -

صالة ورتبة حمفوظة عرضا كحفظ رتبة التقدم للفاعل أبدورها نوعان ؛رتبة حمفوظة احملفوظة  )والرتبة
والتأخر للمفعول، أو التقدم للمبتدإ والتأخر للخرب، لسبب عارض كأمن اللبس فهي رتبة غري حمفوظة 

 بني مجلة احلال وبني)الرتخص يف ختلف هذه الرتبة احملفوظة عند أمن اللبس ومما جاء يف 2(يف األصل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چألن الفعل حقه التقدمي واحلال حقه التأخري ومثله قوله تعاىل:الفعل 

 ما مر  أي وكل  [64هود: ]چٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  چ ، وكذلك يف قوله تعاىل ن قومه سخروا منه وهو يصنع الفلكم مألٌ  عليه

أي [82هود: ]چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ڻ        ڻ  ڻ  
 .3(ونادى نوح ابنه وهي جتري هبم

 الرتبة غير المحفوظة: -
)هي رتبة يف نظام اللغة ال يف استعماهلا ألّنا يف االستعمال معرضة يف القواعد النحوية من 

وج عناصر النظام ويف خر 4حيث عود الضمري ث لالختيارات األسلوبية من حيث التقدمي والتأخري (
يته من سلوب وفنِّ مي وتأخري يدخل ذلك ضمن دائرة األعن الرتتيب احملفَو مبا يالئم اللغة من تقد

 ) ومن العناصر غري احملفوظة رتبته :حيث األداء الرفيع ، 
 الفعول من الفعل ورتبته من الفاعل  -
 رتبة البتدإ واخلرب -

                                                             
 205، صتام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها1
جامعة الكوفة ينظر أمحد خضري عباس علي ، أثر القرائن يف توجيه العىن يف تفسري البحر احمليط، أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العريب، كلية اآلداب ، 2

 .264،ص2010،العراق، 
 .46تام حسان، اخلالصة النحوية، ص3
 .88تام حسان، البيان يف روائع القرآن، ص4
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 .رتبة الظرف واجلار واجملرور مما تعلق به -
 ت  ظ  ف  بس أو خمالفة القاعدة ح  الل   ن  يف عدم أم  خ   وغريها مع مراعاة مقتضيات القاعدة النحوية فإن   
بس فجاز التقدمي الل   ن  م  أ  ذا ا إأم  ، 1("أخي صديقي"و "ضرب موسى عيسى"  ل ذلك:تبة ومثالر  ا

فعناصر اجلملة تتضح  ،ى "غرى الكرب  الص   ت  الك م ثرى موسى" و" أرضع   والتأخري ، ومثال ذلك)"أكل  
   اآلكل  العقل عني   بالقرينة العقلية والنطق العقلي ، فإن  

 
عة يف اجلملة الثانية فال رض  يف اجلملة األوىل وال

 .2اإلسناد إىل  الذكور عقال ( يصح  
 :الصيغة)البنية( -3

على الوضوعات درج تام حسان حتت هذه القرينة )موضوع علم الصرف العريب برمته فيشتمل ي  
 اخلاصة ببنية الكلمة الفردة وهي : 

 أقسام الكلم -أ
 اجلمود واالشتقاق  -ب
 اجلمود والتصرف  -ج
 التجرد والزيادة -د
 الصيغة الصرفية واليزان الصريف  -ه
 التجرد والزيادة  -و
 للضمائر  األفعالإسناد  -ز
 .3(  تقليب الصيغ -ح

 هو يعددها كاآليت:) االسم،سباعي فوقد كان تام حسان يف تقسيمه للكلم ينحو إىل تقسيم 
 رجوا عليهوهو هبذا التقسيم يالف النحاة وما د، 4، الظرف، األداة(الفعل، الضمري، اخلالفة   الوصف،

                                                             
 .88، البيان يف روائع القرآن ، صينظر تام حسان1
 .61فاضل صاحل السامرائي، اجلملة العربية والعىن ، ص2
 .68ص،2007،مصر، 2عامل الكتب، طتام حسان ، اخلالصة النحوية ، 3
 .81-80، صالرجع نفسه4
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ألمساء صيغتها لف»د الصيغ : ويقول عن تعد  يف تقسيمهم الثالثي للكلم من اسم وفعل وحرف 
تدأ ونائب الفاعل يطلب فيها أمساء الفاعل والب وللصفات واألفعال صيغها )...( والعروف أن  

 الكلمة   معينة فإن    لتأدية داللة  ني  ع  م   وفق نظام   تف  ص  وإذا كانت الرتاكيب عبارة عن كلمات ر  )1«...
) معاين  ع  رج  وي  ،2(ها الصرفية أو داللتها الصرفيةي هبا وظيفت  تؤدِّ  معينة   أو بنية   أيضا تكون على صورة  

ل لذلك بالفعل الالزم الذي ال يصل إىل ها الوثيقة بالعالقات السياقية وميثِّ الصيغ الصرفية إىل صلت
الفعول به بغري واسطة وكذلك بعض الصيغ معناها اللزوم وذلك كالطاوع والبين للمجهول من 

 .3التعدي لواحد وأفعال السجايا (
 ط:ــــــــــبالر   -4

بني الوصول  الربط ينبغي أن يتم   وني باآلخر ،صال أحد الرتابطرينة لفظية تدل على اتِّ قوهي ) 
م وجوابه وبني الشرط وبني البتدإ وخربه وبني احلال وصاحبه وبني النعوت ونعته وبني القس  وصلته 

مري والربط باحلرف والربط بإعادة اللفظ والربط الض   رق الربط إىل الربط بعود  م ط  قسِّ وي  4(وجوابه...
 ها يف الخطط اآليت :ل  م  وجي    ،بالعهدبإعادة العىن والربط 

                                                             
 .210تام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها ،ص1
 .122العىن يف تفسري البحر احمليط ، ص أمحد خضري عباس علي، أثر القرائن يف توجيه2
 .211، صالرجع نفسه،تام حسان3
 .216الرجع نفسه، ص 4
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يف الربط أن يكون بإعادة  واألصل   سابق   نعاش الذاكرة الستعادة مذكور  إعالقة الربط وظيفة لو )

يكون بإعادة اللفظ  ويدث يف القرآن الكرمي أن  ا للوصول إليه ان  عى للتذكري وأقوى ضم  اللفظ ألّنا أد  

ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  چ :مثل قوله تعاىل
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التوبة: ]چے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  

ل )وعدهم( وغريها يف يقو  ن  نافقات( بعد طول الش قة بدال من أفالتكرار وقع للفظ )النافقني وال.[65
 .1(القرآن كثري

 ضام:ـــــالت   -5
 ص تام حسان فهم قرينة التضام فيما يأيت :)خل  

فتختلف طريقة منها عن األخرى تقدميا وتأخريا وفصال  ،ف مجلة ماهي الطرق المكنة يف رص -أ
 ."ديطلق على هذا الفرع من التضام اصطالح "التوار  وميكن أن  ووصال 

ى التضام هنا "التالزم" أو استلزام أحد العنصرين التحليليني النحويني عنصرا آخر فيسم   -ب
 .2(ى هذا ب "التنايف" يتناىف معه فال يلتقي به ويسم  

 
                                                             

 .108ينظر تام حسان ، البيان يف روائع القرآن، ص1
 .215ينظر تام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص2
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 األداة: -6
تعليق يف الرتكيب ة الالعجمية وظيفتها العام  من الداللة  غٌ فر  صريف م   )وهي قرينة لفظية ذات مبىن  

واعتمادها  اإلعرابيةن العالمة من حيث استغناؤها ع البنياتالوصف تنتمي إىل  النحوي وهي هبذا
وات تدخل على اجلمل وأدوات تدخل ، وهي على نوعني ؛ أدرتبتها اللغوية عن العاين النحوية  على

ا األدوات وأم   ،دوات الداخلة على اجلمل فرتبتها على العموم الصدارةألا ) افأم   ،1على الفردات(
مجيعا وأدوات النفي  النواسخ   الداخلة على الفردات فرتبتها دائما رتبة التقدم ومثال أدوات اجلمل  

دوات الداخلة ، ومثال األحضيض وغريهالرتجي والعرض والت  والتوكيد واالستفهام والنهي والتمين وا
حقيق والتعجب والتقليل على الفردات؛ حروف العطف واجلر واالستثناء والعية والتنفيس والت

 .2(واالبتداء
ال قيمة مجيعا هي من نوع التعبري عن صفات العالقات يف السياق  األدوات) والعاين اليت تؤديها 

، لسياقإىل اتأصل مذات افتقار  امبعىن أّنمائم صالة إىل الض  أة فتقر  ألّنا م  ج السياق داللية هلا خار 
عامة  هي التعبري عن صفة التعليق وتتضح بالتعبري فمعىن األداة معىن وظيفي ووظيفتها وظيفة تركيبية 

 .3(عن العىن العام للجمل واألساليب 
 :النغمة) التنغيم( -7

وهذا يعين أن هذه القرينة ختص اجلملة  ،4(قال به اجلملة يف السياق ت  )وهي اإلطار الصويت الذي 
ي إىل  يؤدِّ معني   خمتلفة يستدعيها سياقٌ  )وتنغيم اجلملة الواحدة بنغمات   ،فهي متصلة بالعاين النحوية

يعني على الكشف عن معناها نغمي خاص باجلملة  يف الداللة فالصيغة التنغيمية منحىن   تنوع  
 .5(النحوي

                                                             
 .46،ص2006رسالة دكتوراه،، كلية الرتبية، جامعة الوصل، العراق، بكر عبد اهلل خورشيد، أمن اللبس يف النحو العريب دراسة يف القرائن ،1
 .227-228تام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،ص2
 .206أمحد خضري عباس علي، أثر القرائن يف توجيه العىن يف تفسري البحر احمليط، ص3
 .226، صالرجع نفسهتام حسان، 4
 .226الرجع نفسه، ص5
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ريا صحيحا سالتنغيم" الكالم النطوق بدور داليل كبري يهدي إىل تفسري اجلملة تفوكذلك يقوم ")
من أنواع صوتية كاشفة عن اختيار التكلم لنوع معني  أو ينوعها تفسريا مع تنوع النغمات ، فهو قرينةٌ 

 .1(التفسري النحوي الداليل
 المطابقة: -2

لة بينها وتصبح الكلمات مرتاصة فتكون ق الصِّ ث  فتتو  ،يبل بني أجزاء الرتكحتص   وهي قرينةٌ )
 :مة وحتصل فيما يأيت امطابقة قرينة على الباب الذي تقع فيه ويقصد هبا الشركة يف أحد العاين الع

 العالمة اإلعرابية -أ
 الشخص )التكلم واخلطاب والغيبة( -ب
 ) اإلفراد والتثنية واجلمع( العدد -ج
 ) التذكري والتأنيث( النوع -د
 .2() التعريف والتنكري( عينيالت -ه

 القرائن المعنوية: -ثانيا

گ   گ  گ  ڳ  چ وهي اليت يكم بداللتها العىن وصحته وذلك حنو قوله تعاىل:)

 [58الكهف: ]چڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ 
 .3يرجها عن كوّنا سفينة ( العيبها  العىن فإن   ولوال هذا التقدير مل يصح   ،أي سفينة صاحلة

 :م تام حسان هذه القرينة إىل أربع ويقسِّ 
 قرينة اإلسناد -1
 قرينة التخصيص  -2
 قرينة النسبة  -6
 قرينة التبعية  -8

                                                             
 .115، ص2000، مصر، 1سة عبد اللطيف، النحو والداللة، دار الشروق،طينظر حممد محا1
 .40ينظر بلقاسم منصوري، اآلراء النحوية يف كتاب اللغة العربية معناها ومبناها ، ص2
 .61فاضل صاحل السامرائي، اجلملة العربية والعىن ،ص3
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 قرينة اإلسناد: -1
باالجتهاد يف قولك:  على زهري   مسناد على أنه احلكم بشيء على شيء كاحلكالنحاة ) اإل ف  يعرِّ 
 ت  م  ما حك  ، فالسند عليه يسمى "مسندا إليه " وم  ى "مسندا"واحملك  به يسم   وم  (، واحملك  جمتهدٌ  ) زهريٌ 

وعالقة إسناده هي متجسدة يف العالقة الرابطة )1(عليه بشيء ت  م  به على شيء والسند إليه ما حك  
 .2بني البتدأ واخلرب وبني الفعل والفاعل أو نائبه (

 وبفهمها يتضح العىن بقدر تعلق ذلك هبا ومن ث   ،هفاإلسناد قرينة معنوية يتضح هبا السند إلي)

گ  چ قوله تعاىل :فإن عدم وضوحها يؤدي إىل أن يكون العىن احتماليا إن مل يكن مبهما ومثاله 

آل عمران: ]چڳ  ڳ  ڳ               ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  

ال يسنب( إذ قد يكون نة اإلسناد يف اجلملة الفعلية)يفتوجيه العىن يف هذه اآلية حبسب قر .[154
وال تسعف القرائن أو مسندا إىل ضمري الغائب ويراد به النيب  (الفعل مسندا إىل ) الذين كفروا

 .3(فظية يف حتديد أحدمها الل  

 قرينة التخصيص: -2
م سشف عن قفهي تك)، 4منها ( )التخصيص قرينة سياقية كربى تتفرع عنها قرائن معنوية أخص  

، فالتخصيص عالقة حنوية ادي أو ما يقع يف حيزه تضييقا لهمن العالقات اليت تفيد تقييد العىن اإلسن
سنادي الستفاد من السند وبني طائفة من النصوبات تشتمل على الفعوالت ط بني العىن اإلعامة ترب

 والقرائن اليت 5(يلية للمعىن الرتكييب اخلمسة واحلال والستثىن والتمييز ، ففي حمصلتها هي عالقة تكم
 

                                                             
 .16،ص1886،لبنان،24عصرية، ط، منشورات الكتبة ال1مصطفى الغالييين ، جامع الدروس العربية، ج1
 .181تام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها، ص2
 .276أمحد خضري عباس علي، أثر القرائن يف توجيه العىن يف تفسري البحر احمليط، ص3
 .188،صالرجع نفسهتام حسان ، 4
 .274حمليط ، صينظر أمحد خضري عباس علي ، أثر القرائن يف توجيه العىن يف تفسري البحر ا5
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 :1منها وتندرج حتتها يبينها اجلدولتتفرع  
 المعنى الذي تدل عليه القرينة المعنوية

 التعدية -1
 الغائية -2
 
 
 العية -6
 الظرفية -8
 التحديد والتوكيد  -7
 الالبسة -6
 التفسري  -5
 اإلخراج -4
 الخالفة -8

 الفعول به  -
وهي تشمل الفعول ألجله والضارع  -

غائية العلة وغائية الدى  بعد الالم
 وكي ، والفاء ولن وإذن ، ...

 الفعول معه والضارع بعد الواو -
 الفعول فيه -
 الفعول الطلق -
 احلال -
 التمييز -
 االستثناء -
 األخرىاالختصاص وبعض العاين  -

 قرينة النسبة: -3
 ز  وقد مي   أو ما يقع يف حيزها كما كانت عالقة التخصيص  اإلسنادالنسبة قيد عام على عالقة )

لتلك العالقة  بأن معىن التخصيص تضييقٌ وقيد النسبة  اإلسنادام حسان بني قيد التخصيص لعالقة ت
فقرينة النسبة  ،هلا، ويستفاد معىن النسبة من اإلضافة ومن معاين حروف اجلر ومعىن النسبة إحلاقٌ 

 .2قرينة كربى تتفرع منها عدة قرائن (
 

 
                                                             

 .148، ص اللغة العربية معناها ومبناهااتام حسان،1
 .266، صأثر القرائن يف توجيه العىن يف تفسري البحر احمليطأمحد خضري عباس علي، 2
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 قرينة التبعية: -4
)وهذه القرائن  ،1(معنوية عامة دالة على العطف والنعت والتوكيد واإلبدال  ) هي قرينة

 .2تتظافر معها قرائن أخرى لفظية أشهرها قرينة الطابقة بني التابع والتبوع (
القرينة وحدها ال تكفي   أن  ني  ها تام حسان على القرائن يتب   أ  ومن هذه التقسيمات اليت أجر  

 .خل يف باب العىن وحتديد الداللةتدها يف ذلك قرائن أخرى د  ض  ع  بل ي   ري النص يف توجيه العىن وتفس
 القرائن تغني عن العامل : -ب

لوا يف نظرية العامل والتقعيد هلا ، وأفرزت هذه النظرية يرى تام حسان أن النحاة )قد تح  
عامل قاصرا يف بواب النحو وبذلك كان الاهرة اإلعراب حىت صارت تضيق هبا أتفسريات شىت لظ

تفسري الظواهر النحوية والعالقات السياقية مجيعها ، فإن فكرة القرائن توزع اهتمامها بالقسطاس بني 
القرائن اللفظية والعنوية وتعترب قرينة اإلعراب قرينة كمثيالهتا فال نعطيها أكثر مما تستحق فمسؤولية 

وبذلك يكون قد جاوز  ،3لى العىن النحوي (أمن اللبس ووضوح العىن تقع على مجيع القرائن لتدل ع
دعوة ابن مضاء للتخفف من العامل إىل هدمه، فابن مضاء يؤمن بالعامل ويرجعه إىل التكلم الذي 

فالعامل عند ابن مضاء هو )الفاعلية ، الفعولية واحلالية...وغريها(قوم بتمييز العاين النحوية من )ي
، ومهما النحو العريب  س تام حسان الذي اعتربه خرافة  ين النحوية عكي يقوم بتحوير العام الذالتكلِّ 

العامل ركيزة من ركائز النظرية النحوية العربية وهدمها هدم للنحو العريب الذي يستند إليه يف  يكن فإن  
تشقيق التقعيد النحوي ، ولكن مع ختليصه من النظرة الفلسفية والعلل الثواين والثوالث اليت أغرقته يف ال

 .4وأدخلته يف سجاالت بني النحاة قدميا وحديثا(
 
 

                                                             
 .76بكر عبد اهلل خورشيد، أمن اللبس يف النحو العريب دراسة يف القرائن ،ص1
 .208تام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص2
 .262-261، صنفسه  الرجعينظر 3
 .81ينظر بلقاسم منصوري ، اآلراء النحوية يف كتاب اللغة العربية معناها ومبناها، ص4
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 تضافر القرائن في تقدير المحذوف: -ج
العىن النحوي )الوظيفي (ليس من شأنه أن  )تتضافر القرائن إلدراك العىن فمن العروف أن  

العىن ، بل البد أن يتضافر عدد من القرائن على بيان يستبني بواسطة قرينة لفظية أو معنوية مفردة
ما يكتفي إلدراك شيء ما بقرينة واحدة تدل على بطبعه قل   واإلنسان إنسانيةذلك بأن اللغة ظاهرة 

 ته يسعى الخاطب وراء القرائنوعند تعدد االحتماالت يف تفسري النص ومعرفة دالال 1هذا الشيء (
م حسان متأثرا بالتعليق عند وهذا ما ذهب إليه تا ،ذا القصودالعاين التعددة هل افرها لريى أي  وتض

م مثاال على تضافر القرائن من خالل مجلة :"ضرب  زيٌد عمر ا" ويقدِّ عبد القاهر اجلرجاين، 
( وحنن نعلم أن هذه ل  ع  ت على صيغة )ف   ءنظرنا يف الكلمة األوىل ) ضرب( فوجدناها قد جا»فيقول:

( ل  ع  واف    ل  ع  ها بإزاء ) يف  حيث وقوف  ا أو من الصيغة  تدل على الفعل الاضي سواء من حيث صورهت  
( ومن هنا نبادر إىل القول بأن فهي تندرج حتت قسم أكرب من بني أقسام الكلم يسمى )الفعل

ث ننظر بد ذلك يف زيد »:وميضي يف حتليله  لباقي عناصر اجلملة يقول، 2«()ضرب فعل ماض
 فنالحظ ما يأيت:

 (ه ينتمي إىل مبىن االسم )قرينة صيغة أن   -1

 (ه مرفوع ) قرينة  العالمة اإلعرابيةأن   -2

 العالقة بينه وبني الفعل الاضي هي عالقة إسناد )قرينة التعليق( أن   -6

 ه ينتمي إىل رتبة التأخر )قرينة الرتبة(أن   -8

 تأخره على الفعل رتبة حمفوظة) قرينة الرتبة ( أن   -7

 الغائب الفعل معه مسند إىل الفرد أن   -6

 دائما )قرينة الطابقة(  إسناده مع االسم الظاهر -5

 

 

                                                             
 .226تام حسان ، البيان يف روائع القرآن ، ص1
 .141تام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص2
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 )زيٌد ( هو الفاعل ث ننظر بعد ذلك يف )عمر ا(ونالحظ :  وبسبب كل هذه القرائن نصل إىل أن  
 ) قرينة الصيغة( ىن االسمه ينتمي إىل مبأن   -1

 قرينة العالمة اإلعرابية(وب )ه منصأن   -2

 ية )قرينة التعليق(العالقة بينه وبني الفعل هي عالقة تعد   ن  أ -6

 رتبته من كل من الفعل والفاعل هي رتبة التأخر) قرينة الرتبة( أن   -8

 هذه الرتبة غري حمفوظة )قرينة الرتبة(  أن   -7

ويضيف تام حسان ، 1«)عمر ا( مفعول به وال شك   سارع إىل القول بأن  وبسبب هذه القرائن ن  
بد من ان تتجه إىل العىن اسة لغوية الليكتمل العىن الداليل ) فكل در  إىل هذه القرائن قرينة القام

 .2(فهو اهلدف الركزي الذي تصو ب إليه سهام الدراسة من كل جانب
  الداللة           األصوات   

  

 العجم التشكيل الصويت

 

 النحو                 الصرف                      

 ب "اللغة بين المعيارية والوصفية"افر المستويات اللغوية في بحثها عن المعنى نقل عن كتاشكل يبين تض

) للنحو عالقة بالداللة وهذه العالقة قدمية قدم النحو نفسه، وقد ارتبط كل واحد وهذا يدل على أن 
كان  النحو كله داللة سواء أكان عالمات إعرابية أم أساليب    منهما باآلخر بأقوى األسباب ومن ث  

افر القرائن لتحديد ومن أمثلته ما جاء فيه تض، 3ياقات (كالمية أم حروفا وأدوات حنوية أم قرائن وس

ڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           چ قرائن احملذوف قوله تعاىل:

                                                             
 .142-141تام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها، ص1
 .115، ص2001، مصر، 8، اللغة بني العيارية والوصفية، عامل الكتب ، طتام حسان 2
 .10،ص2008العراق،،12ع،7مزينب مديح جبارة النعيمي، الداللة النحوية بني القدامى واحملدثني، جملة واسط للعلوم االنسانية،3

 المعنى
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وف ميكن تقديره ذاخلرب احمل أن  چڳ  ڳ  ڳ           ڱ   چ: يتضح من قوله إذ  )[28الزمر: ] چڱ   
يف الرمحة( وخباصة إذا ضممنا إىل هذه القرينة قرينة أخرى  أو)طامع( أو )مغفور هلم( )ناج  بلفظ 

يف اآلية من وعيد فيتطلب عكس معىن قوله وهذا ز ما لفظية  هي االستفهام اإلنكاري الذي يعزِّ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  چ ويف آية أخرى قوله تعاىل:، 1العكس الذي جرى تقديره (

ڀ   چ:فقوله تعاىل[ 22الزمر: ]چٹ   پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

ني على ع  ق اآلخر من مدخول مهزة التعيني كما ي  على تقدير الش   ) يعني  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ
تقدير ل، وهكذا نستعني له ه فويلٌ ب  قل   أم ن قسا التقدير : أفمن شرح اهلل صدره ناج   ر اخلرب إذ  تدب  

افر القرائن ضوت ،فالقرينة قائمة إلرادة العىن،2(احلذف  عليه فتكون دليل احملذوف بقرينة لفظية تدل  
بالنص  ق األمر  ها وخاصة إذا تعل  ت  اللغة عن مس   رج  ف حىت ي  ني على تقدير احملذوف تقديرا ال يتعس  ع  م  

 .يف فهم آلياته  سمن لبث للمتلقي القرائن رفع ما يد   ا مناط  القرآين فإّن  
...ذلك »بس وارتفاعه عن النص القرآين وال جيوز عليه :الل   يقول تام حسان عن عدم وجود
النص القرآين إىل  بس سارع  ها بالل  مسح تركيب   ى مجلة   ه إذا بنجائز على كل نص عريب إال القرآن فإن  

ذا كان إرصد القرائن الدالة على العىن سواء أكانت هذه القرائن لفظية أم معنوية أم خارجية إال 
صودا لذاته لغرض ما )...( وهكذا رمبا قرأت اجلملة فظننت ألول وهلة أن هبا لبسا ولكنك بس مقالل  

ما تكاد تنحها قدرا من التأمل حىت تعثر على قرينة أو على عدد من القرائن يتحدد هبا معىن اجلملة 
3«القرآنية 

. 

الستقامة، وهلذا كان الفسرون ي طريق العىن على امن اللبس وسلك التلق  ه إذا تضافرت القرائن أٌ فإن  
إىل ذلك االحتكام إىل ما يتمله  يلجؤون إىل القرائن يف إعراب القرآن الكرمي وتفسريه ، إضافة  

 السياق القرآين ومناسبة النزول اليت من شأّنا أن تؤثر يف تقدير وتأويل اآلية واحملذوف منها.

                                                             
 .244، ص2010، مصر ، 1تام حسان، مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن ، عامل الكتب، ط1
 .244الرجع نفسه،ص2
 .685تام حسان ، البيان يف روائع القرآن، ص3
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 مفهوم السياق -1

 أنواعه -2

  السياق القرآني -ثانيا
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 آثار داللة السياق القرآني في التفسير     -ب

 ما يراعى في تقعيد السياق القرآني -ج
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 داللة السياق وأثرها في تحديد التقدير النحوي -ثالثا

 في القرآن                        
 ضوابط التقدير النحوي -رابعا
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 :أنواعهو السياق   -أوال
 مفهوم السياق: -1
 لغة:  -أ

 اق  س  ن  الــم  ـورت حول االنقياد والتتابع، فـــ)جاء السياق يف معاجم اللغة حامال داللة مركزية متح
لغويا من خالل  داللة السياق ، وتطّرق املعجم الوسيط إىل1(تتابعت اإلبل   ت  ق  و  سا  التابع والقريب وت  

للسياق يكاد يكون هو املعىن االصطالحي املتداول  معجمي   بتعريف   ثية ليخرج  ااملعاجم التّ  يتقص  
 .2(تتابعه وأسلوبه الذي جيري عليهلسياق ومفاده أّن سياق الكالم هو)ل

 اصطالحا: -ب
اعي لغوي وآخر اجتم )ت السياق عدة علوم ، فهو متعدد املفاهيم بني ما هو ميدان ذبجتا

ه املفاهيم أن تشكل مقاربة مفاهيمية هلذا املصطلح، فهو احمليط هذ واقتصادي وسياسي ، لكن حتاول
بل  ،ة بالعبارة أن تكون قريبةاللساين الذي أنتجت فيه العبارة وال يشتط يف تلك العناصر احلاف  

يضع يف موازاة احمليط اللساين الذي ا اخلطاب ذفاحمللل هل ،3(ميكنها أن تكون بعيدة يف منت اخلطاب 
و مقامي أو سياق احلالة الذي يضم جمموع الظروف والوقائع خارج سياق آخر مرجعي أ)هو النص 

درجا وإذا ما حاولنا املزاوجة بني التقسيمني الذين ، 4لسانية كالظروف النفسية واالجتماعية والثقافية (
) املقصود بالسياق كل ما أحيط بالنص من عليهما أهل االصطالح يف هذا اجملال نصل إىل أن 

هبما إىل جانب الظروف البيئية إىل جانب شخصية كل من  املتكلم واملستمع ومن حييطون  أحداث
 .5فكل هذه العناصر تساعد على كشف املعىن وتوضيحه دون غموض وتعقيد( -زمانية واملكانيةال-

                                                
 3/042الفريوز أبادي، القاموس احمليط ، 1
 .464، ص 0224، مصر،4جممع اللغة العربية املصري، املعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية، ط2
 .04، ص0222، الكويت ، 1والشؤون اإلسالمية ،طينظر حممد إقبال عروي، دور السياق يف التجيح بني األقاويل التفسريية ، وزارة األوقاف 3
 .06املرجع نفسه، ص4
 .111م، ص0222، مصر،1فوزي عيسى  و رانيا فوزي عيسى ، علم الداللة النظري والتطبيق ، دار املعرفة اجلامعية  ط5
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واليت هي )من ضوابط املعىن وقرينة ال غىن عنها فهو حيدد معىن الكلمة  السياق ضابط   وألن  
إىل واقع  الكلمات مع بعضها معىن توافقيا يرجع ذحيث تتخات طبيعة متقلبة وتتغري بتغري السياق ذ

 .1(االستعمال أو ملكة الكالم 
 ه:ـــــــــــأنواع -2

احملدثني كان  ياق إىل أنواع ؛ ويظهر من هذا التقسيم أن  سالم العلماء غربيون وعرب يقس   
، من رباب الفكرامى فقد كان على حسب أهل العلم و أرب القدا علماء العتقسيمهم عاما ، أمّ 

 وبالغيني وحناة ومفسرين . أصوليني
 باعتبار التقسيم العام : -أ

 السياق النصي:  -
التماسك النصي الذي جتاوز الوحدة املكونة الصغرى عند النحاة والبنويني اليت كانت  )وخيص  

، ية يف التحليل الداليللقضا حمتوى حورون حول فكانوا يتم ،دراستهم اجلملة باعتبارها موضوع  
م حنو النص وحتليل اخلطاب بعض اآلليات لتحليل الوحدات اللغوية الكربى مثل يف حني قد  

اجية يف بعض مناذج اخلطاب ج  ، احملاورة، وكذلك النماذج احل  وأجزاء اخلطاب يف احملادثات العبارة
، ت تتجاوز اإلحالة بني اجلمل مثالعالقامثل اخلطاب السياسي وهبذا يكون الكشف عن 

رسل إليه اكتشاف داللة هذه م  ـال نك  فأعادوا بنا متاسك النص بوصفه نظاما أكرب يف النحو ليم  
 .2الوحدات الكربى (

 السياق الوجودي : -
فالتتابعات اللغوية  ،ة، فعكسوا بذلك اجتاه البنوينيوهذا كان مدار دعوى )الفالسفة واملناطق

بطبعه ن هذا السياق املرجعي يائية تكتسب معانيها من خالل عالقاهتا مبراجعها ، ويتضم  والسيم
االنتقال من الداللة إىل  واليت ترجع إليها التعبريات اللغوية ويتم   )عامل األشياء حاالهتا واألحداث(

                                                
1Vyvyaneevane and melanie green ,counituve linguistics Amintroduction ,Edin burgh 
University press, great britan,2006,p112.   

 .40م، ص0224، ليبيا، 1، دار الكتاب اجلديد املتحدة ، ط -مقاربة لغوية تداولية -ينظرعبد اهلادي بن ظافر الشهري ، استاتيجيات اخلطاب2
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هي مؤشرات للسياق  املرسل واملرسل إليه وكذلك موقعهم الزماين واملكاين ك أنّ در  التداولية حاملا ي  
هذا املفهوم عند الفالسفة هو ما حبثوا عنه يف عامل املوجودات وهذا أحد  ومرد   ،1(الوجودي 

 .(مبحث القيم مبحث املعرفة" االبستمولوجيا"، ية)مبحث الوجود" االنطولوجيا"،املباحث الفلسف

 السياق المقامي:  -
 تسهم يف حتديد معاين التعبريات اللغوية ر بعض العوامل أو احملددات اليتهذا السياق ) يوف  

 أص  مت   واملقامات بوصفها  سياقات هي صنف  
 
 .2دات االجتماعية (حد  ل يف امل

 :سياق الفعل -
وية أصناف جزئية من )فاألفعال اللغعملية إنتاج اخلطاب و  ويدخل يف إطار نظرية األفعال

، أي التعاقدي بإنتاج اللغة من قبل الجتماعيأوستني على دور العرف ا حل  مي ، ولذلك ي  السياق املقا
جنازية مما ميكن اإلفعال ة األ، خاص  ا  العتبار اللغة فعالهناك شروط ا على أن  داملرسل يف اجملتمع مؤك  

وهذا السياق يندرج يف إطار الدراسات التداولية اليت ،3(دة د  ة مبعايري حم  اللغة حمكوم   معه القول إنّ 
د عض  تتضافر لت   ولذلك كان على هذه السياقات أن  دراسة اللغة أثناء االستعمال ترتكز على مبدأ 

 .بعضها البعض مع السياق النفسي 

 السياق النفسي  -
، اخلطاب هي فعل مشاركة بني عناصره إنتاجعملية  )مادامت النظرية التداولية تقتضي أن  

مسؤولة عن والرغبات حاالت ذهنية فالعملية يف جوهرها ذات منطلق ذهين ونفسي لتصبح املقاصد 
، بوصفها السياق اهتمام الوصف والتفسري التداويل ، وهذه احلاالت هي مناطبرنامج الفعل والتفاعل

 .4(النفسي إلنتاج اللغة وفهمها 

                                                
 .43ا عبد اهلادي بن ظافر الشهري ، استاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية ، ص1
 .43، صاملرجع نفسه2
 .43املرجع نفسه، ص3
 .44ينظر املرجع نفسه، ص4
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 :*باعتبار العلوم عند العرب -ب
ذلك ة إذا ما تعلق السياق يف فهم النص وتأويله، خاص أمهيةكان علماء العرب قد أدركوا 

، مما جعل أهل كل علم من العلوم الشرعية واللغوية يتخذ من هذا العنصر مرجعا يكون بالنص القرآين
ها للداللة ، ومن أهم العلوم اليت برز فيها االهتمام بالسياق هي : أصول الفقه والبالغة والنحو موج  

 ا للسياق من أمهية .م  ك ل  أدر  و  من هذه العلوم إالّ  ر يف علم  والتفسري ، فال تكاد جتد عاملا تقع  
 عند األصوليين : -

من  األصول، وما تركه علماء ها من دالالتوما ينتج عنيف حبث اللغة  بالغ   لألصوليني أثر   
يات األلفاظ من ،) وكانت مباحث مقتضعهم يف هذا املضمارل  ق أذهاهنم وتض  على تفت   دل   فات  مصن  

                                                                                                                                                   
للدرس اللغوي  * بدأت الدراسات اللغوية الغربية يف أواخر القرن التاسع عشر وبديات القرن العشرين واعترب الباحثون واللغويون أن االنطالقة اللغوية

هج سار عليه من أتى بعده، فقد كان اهتمامه ببنية اللغة ودراستها كنظام الغريب كانت على يد دي سوسري الذي أرسى قواعد منهجية وترك معامل ملن
أجل ذاهتا تعطي من العالمات والرموز تربطها عالقة فيما بينها ، وكانت هذه املدرسة اللسانية البنوية اليت أسست منهجها على دراسة اللغة لذاهتا ومن 

ية األمهية للسياق اللغوي أي دراسة الوحدات اللغوية د اخل النص ، فالسياق عندهم ال يتجاوز العالقات النظمية واملعجمية يف املتوالية امللفوظة املتسم 
رجعية باخلطية) النص( ، وبدأت تتوسع الدراسات اللغوية وتتشرب معارف أخرى ، وجاء تقسيم جاكوبسون لوظائف اللغة واليت من بينها الوظيفة امل

 رف بدورة التخاطب حمددا فيه أركان العملية التخاطبية كان السياق عنصرا من هذه العملية بالنظر إىل السياق ووضع خمططا ع

 
برونسالمالينوفسكي الذي ترك أثرا كبريا يف املدرستني االجنليزيتني  ومع تداخل الدراسات العلمية وامتداد جسور اللسانيات ظهر األنثربولوجي

ساته للغات البدائية عل حتليلها فكان مع هذه الدراسات يظهر اهتماما بالسياق خاصة سياق احلال ومع هذا االنثروبولوجية واللغوية ، واعتمد يف درا
مؤسسا نظرية سياقية متبنيا يف ذلك طروحات مالينوفسكي ، ومن مجلة ما رآه فريث أن الوصول إىل معىن أي  فريثالنضوج يف االجتاه السياقي يأيت 
اللغوي إىل املستويات اللغوية املختلفة وأن يبني سياق احلال ، واعترب أن قائمة الكلمات املتاصفة مع كل كلمة تعد  نص لغوي يستلزم أن حيلل النص

فريث جزءا من معناها حبيث يستدعي حضور كلمة ما حضور سلسلة من الكلمات اليت تتاصف معها سياقيا وتتوافق معها يف املوقع ، ولعل الذي قاد 
سياق وحماولة تأطريه أو جعله أكثر منهجية وأكثر جتريدية مثل ما هي عليه املسائل اللغوية األخرى أنه كان ينظر إىل أن دراسة اللغة إىل تبين فكرة ال

ي بشكل عام وكذلك دراسة عناصرها من كلمات ومجل وأصوات هي دراسة داللية ملعاين هذه العناصر، حىت أنه ذهب إىل اعتبار مهمة البحث اللغو 
، ومل تكن االنثربولوجيا وحدها اليت أيدت االجتاه السياقي فقد جاء التأييد كذلك من جانب الفلسفة وهذا يف تقصي هذه املعاين دون سواها  ةمنحصر 

ماء ليتجلى يف تأييد الفيلسوف فيجينشتاين كون معىن الكلمة هو استعماهلا يف اللغة ، وكذلك جاء التأييد من علم النفس حيث أيد الكثري من ع
ليدية التحويلية مع النفس النظرة السياقية ، واعترب اللغويون املنهج السياقي خطوة متهيدية للمنهج التحليلي إذ تأيت بعدها مرحلة الدراسات اللغوية التو 

ا القاعدة املعرفية لتكوين نظرية تشوماسكي وما محلته من تغريات يف منحى اللسانيات وفتحت اجملال يف دراسات النص وحتليله إىل بىن فأسست مع هذ
ل عن سياقها، نظريات اهتمت بالسياق منها نظرية األفعال الكالمية مع أوستني ودراسة املعىن الذي رأى فيها وجوب االبتعاد عن التاكيب اجلوفاء مبعز 

ا على مساحة من العلوم داولية وامتدادهألن اللغة عادة تستخدم داخل سياق الكالم لتأدية الكثري من الوظائف وفتح الباب أمام الدراسات الت
وما بعدها، و ردة اهلل بن ردة بن ضيف اهلل  21،وأمحد خمتار عمر،علم الداللة ،ص 312. ينظر، حممود السعران علم اللغة ،صاالنسانية

 ومابعدها .124الطلحي،داللة السياق،ص



 السياق وضوابط التقدير النحوي عند القدامى   الفصل الثالث   

   111 

 

د على اللغة وذلك كمبحث الكالم، واألمر والنهي والعام تمصول اليت تعمباحث علم األ أهم  
 .1(ك، والدالالت مبختلف أنواعها، واجململ الذي يرجع إىل االشتاواخلاص، واملطلق واملقيد
اجلوزية بالسياق وجعلوه مناط فهم النص وهذا ما جنده عند ابن قيم  األصوليونوقد احتفى 

 املراد، ل والقطع بعدم احتمال غري، وتعيني احملتملالسياق يرشد إىل تبيني اجملم»يقول: ثحي
 هل  أمه  م فمن املتكل   ى مرادالقرائن الدالة عل أعظم، وهو من عام وتقييد املطلق وتنوع الداللةال وختصيص

 چڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  چ :فانظر إىل قوله تعاىل الط يف مناظرته،غغلط يف نظره و 

داللة النص ال  اطيب إىل أن  ويذهب الش  2«على أنه الذليل احلقري لّ ه يدكيف جتد سياق  [44الدخان: ]
كالم »عرف السياق الذي جاءت فيه العبارة فيقول:م ظاهرها فيه بل جيب أن ي  ل  ع   تكفي وحدها وإن  

 
 
ة ، زأ  كة وه  ح  صار ض   ساق يف داللة الصيغ ، وإال  العرب على اإلطالق البد فيه من اعتبار معىن امل

 ىو ه  الكلب ، وفالنة بعيدة م   الرماد أو جبان   ى إىل قوهلم : فالن أسد ، أو محار، أو عظيم  أال تر 
ك بكالم معقول ؛ فما ظن   ده مل يكن له معىنى  اللف  مبجر  رب  رط ، وماال ينحصر من األمثلة، لو اعت  الق  

حلاجة إليه أكثر يف ري افالسياق عنده عنصر ضروري يف فهم كالم العرب وتص  .»3اهلل وكالم رسوله
زر اؤ قرآن واحلديث الشرف، وقد خاض الغزايل عباب هذا العلم فأّصل فيه قرينة السياق اليت تلفهم ا

ق ى فيه معرفة اللغة وإن تطرّ كف  ا( ال حيتمل،كان )نص    مث إن  »:يقول النص يف فهم املراد من اخلطاب 
 .4«إىل اللف   مام قرينة  عرف املراد منه حقيقة إال بانض، فال ي  إليه  االحتمال

 وحركات   ورموز   من إشارات   قرائن أحوال   ...وإنّ »ويذهب يف تقسيمه للقرائن إىل أن يقول :
 ر ك  د  ال تدخل حتت احلصر والتخمني خيتص ب   ولواحق   وسوابق  

 
اهد هلا  ، فينقلها املشاهدون من ش  ها امل

ب وج  آخر حىت ت   من جنس   أون ذلك اجلنس أو مع قرائن م صرحية   الصحابة إىل التابعني بألفاظ  
 
 
 5« فيه القرائن، وكل ما ليس له عبارة موضوعة يف اللغة فتتعني  اب ظن  وج  راد أو ت  علما ضروريا بفهم امل

                                                
 .33الفات ، دار ابن حزم ، اململكة العربية السعودية، )د ت(، صعبد اهلل بن الشيخ احملفوظ بن بية، أمايل الدالالت وجمايل االخت1
 .1314، تح: على ابن حممد العمران، دار عامل الفوائد ، اململكة العربية السعودية، )د ت( ، ص4ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد ، م2
 .402-414م، ص4214، اململكة العربية السعودية، 1،دار ابن عفان، ط3الشاطيب ، املوافقات ، م3
 .32، تح: محزة بن زهري حاف ، اجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية ، )د ت( ، ص3أبو حامد الغزايل ، املستصفى، ج4
 .31املصدر نفسه، ص5
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 وبرز من خالهلا استحضارهم للسياق هي :) األصوليونومجلة األمور اليت اهتم هبا 
اللفظي واحلايل  ني   البد فيها من مالحظة السياقـ   اللغة ظاهرة اجتماعية أن   ىلن أكثرهم إتفطّ  -أ

 ر كما هو واضح  ك  للوقوف على طبيعة النص دالليا وقد استعمل بعضهم مصطلح السياق يف وقت مب  
 عند اإلمام الشافعي .

  -ب
 
سة لنصوص احلديث الب  اهتمامهم بدراسة القرائن احلالية املتمثلة يف أسباب النزول واملواقف امل

 .1(الشريف 

 :الغيينــــعند الب -
جعلوا السياق هو البالغة  )بأن  يف اهتمامهم بالسياق فقد ظهر ذلك  كان للبالغيني نصيب  

؛ أي املقام الذي ورد فيه حبيث إن ملقتضى حال اخلطاب ذاهتا حبيث جعلوا بالغة الكالم مطابقة  
وال الدّ )م اجلاح  عنوتكل   2الكالم إذا طابق مقتضى احلال وصل إىل اخلطاب املطلوب عند البلغاء (

اخلط هلا اللف  مث اإلشارة مث العقد مث أو  »يقول : 3(ة عند تلك املعاين غري املتناهيةفظيفظية وغري اللّ اللّ 
بةى  وال تقصر عن  األصنافالة اليت تقوم مقام تلك ، والنصبة هي احلال الدّ مث احلال اليت تسمى ن ص 

لية لية خمالفة حل  ، وح  مسة صورة بائنة عن صورة صاحبتهاخلمن هذه ا واحد   ، ولكلّ تلك الدالالت
 ،أجناسها، وعن ئقها يف التفسريعيان املعاين يف اجلملة مث عن حقاأختها وهي اليت تكشف عن أ

«حار  ط  ، وساقطا م  وعما يكون منها لغوا هبرجا وأقدارها وعن طبقاهتا يف الس ار و الض ار،
4. 

، وهذا ما يتعرض له الدرس الدالالت اللغوية وغري اللغوية  ل اجلاحويف هذا القول أمج  
املتكلم وحىت املخطوط أي هم مراد يف ف   فاحليثيات اليت حتيط باللف  تراعى ،السيميائي احلديث

من العلماء الذين عبد القاهر اجلرجاين  ولعل   ،عن مدلوالهتا اليت هي دوال   اتشار ، وباقي اإلالكتابة
 أن  »فهو يرى:ي معاين النحو ى نظريته يف النظم على توخ  وأرس  ، للنحو اين فلسفةى اعتمدوا علم املع

األلفاظ تثبت هلا  وأن  مفردة  ة  هي كلم ث، وال من حيدةال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمرّ  األلفاظ
                                                

 .026، ص0222، األردن، 1هادي هنر ، علم الداللة التطبيقي يف التاث العريب ، دار األمل، ط1
 .46،ص0211، دار نينوا، سوريا،-أثر السياق يف حتديد دالالت اخلطاب-فاطمة الشيدي، املعىن خارج النص2
 .24، اململكة العربية السعودية، )د ت( ، ص1ردة اهلل ابن ردة بن ضيف اهلل الطلحي، داللة السياق ، جامعة أم القرى ، ط3
 .26م،ص1442،مصر،2اخلاجني، ط مكتبة رون،،تح:عبد السالم حممد ها1اجلاح ، البيان والتبيني،ج4



 السياق وضوابط التقدير النحوي عند القدامى   الفصل الثالث   

   111 

 

صريح مة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها أو ما أشبهه ذلك مما ال تعلق له بءالفضيلة وخالفها يف مال
 موضع مث تراها بعينها تثقل عليك يفك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك اللف  ومما يشهد لذلك  أن  

ه يف تأدية املعىن ق  ق الكلم بعضه ببعض وكذلك تساو  وهنا يثبت تعل  ،1«ك يف موضع آخروحش  وت  
كلمة تراها تليق هبذا املقام   ال فيه، فرب  ق  بة الداللة باعتبار السياق واملقام الذي تـ  ، فالكلمة متقل  املراد

، ويذكر تأثري حذف املفعول يف التكيب ليس هلا ذلك املوضع يف مقام آخر جتدها أن   ثـ م  ما تلبث
...وهو »عن ذلك من لطائف تزيد الكالم رونقا ومجاال إذا ما كان على أساليب العرب : وما ينجر  

وداللة احلال تساعد 2«ف  لدليل احلال عليه ه حيذف من اللن  إال أأن يكون مقصود قصده معلوم 
اط ب على فهم التكيب وإعادة صياغة املقال ذهنا وذلك لعلمه باملضمر مبا توافر له من قرائن املخ  

 .يعضد بعضها بعضا 
ة ري  ع  مبا يفتض أن يكون عليه الكالم باجتاه م   له اهتمام خاص   ا كانت البالغة هي علم  ـ  ومل

ن عناصر اخلطاب من سلوك األساليب املناسبة ويظهر ب قوالب متك  ه على حس  اخلطاب وتنميط  
خاصة يفرضها احلال  ية اليت خيرج فيها الكالم على املعىن اللفظي إىل معان  ذلك يف )السياقات الفن  

طابق ف  العريب اليت هبا  يف به أحوال الل  عر  ده علم املعاين الذي ) ي  وهذا ما جس  ،3السياقي للجمل (
ف  ودراسة ما ج خارج اللّ نت  ها املعىن الذي ي  ـ  مـ  وبذلك تكون البالغة العربية قد ) أه،4مقتضى احلال (

، والكناية والتورية واالحنراف وما إىل علمائها على دراسة مباحث اجملاز وراء املعىن من خالل تركيز
 .5غوية الداخلية(الظواهر الل   د مدلوالت الكالم وعدم االقتصار على دراسةذلك والغوص يف تعدّ 

 عند النحاة : -
فاهتم بشكل عام )من فى النحاة بالسياق وداللته يف وقت مبكر وظهر ذلك يف مصن  احت   

هوا على هذه ، فقد نب  الية املستفادة من السياق بنوعيهفظية واملعنوية واحلخالل حديثهم عن القرائن اللّ 

                                                
 .44عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز،ص1
 .124، صاملرجع نفسه2
 .61،ص -أثر السياق يف داللة اخلطاب-فاطمة الشيدي ، املعىن خارج النص 3
 .03، ص0223، لبنان ، 1القزويين ، اإليضاح يف علوم البالغة، دار الكتب العلمية، ط4
 .64-63مة الشيدي، املرجع نفسه، صينظر فاط5
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م وشرحهم ألبواب النحو يه  وا عليها من خالل تصد  لداليل ونص  العناصر الكاشفة عن املعىن النحوي ا
ثوا عن اإلعراب املختلفة ،وعنايتهم بالقرائن بوصفها عالمات منطوقة أو مكتوبة يف النص ، فقد حتد  

يات البحث عن السياق لتفسري احلذف يف وجند جتل  ،1والرتبة واألداة والربط والتضام واملطابقة ...(
ا لكثرهتا يف  و  حني ثنـ   األشياءا حذفوا الفعل يف هذه وإمن  »:ناقشه سيبويه حيث يقول  التكيب كما

وكان النحاة يف تقعيدهم للحذف  ،2«كالمهم واستغناء مبا يرون من احلال ومبا جرى من الذكر ...
دليل حايل، يقول ابن هشام يف  أوقيام دليل على احملذوف ويضبطون ذلك بدليل مقايل يشتطون 

ا(بإضمار ) ضرب(، ومنه   حايل   أحدها : وجود دليل   »شروط احلذف : كقولك ملن رفع سوطا : )زيدى

ا( ومنه   ، أو مقايل  ا سالمامن  ا ( أي سل  )قالوا سالمى  ڈ   ژ    چكقولك ملن قال : من أضرب؟ )زيدى

 .3«[03نحل: ال]چگک  ک  کژ  ڑ  ڑ  ک
هم بنظر االعتبار حال املخاطب أو علمه أو ومن اهتمام النحاة بالسياق االجتماعي أخذ)

أو شخصيته وهذا ما يرد كثريا يف حديثهم عن احلذف فنجد إشارات كثرية عند النحاة تنوعات حاله 
عينة عند م  ـفالسياق من القرائن ال،4خرب  (ـ  مـامع أو الاطب أو الس  خ  م  ـالعرب يتم احلذف فيها لعلم ال
ر فادة اليت هي معياعند اإل وكذلك توقفوا ،يه من ظواهر لغويةطرأ علالنحاة يف تفسري التكيب وما ي

ن السكوت عليها ، وهذا السكوت يكون من يفيد فائدة حيس   أن  يف تعريف الكالم الذي يشتط فيه 
 ل  ي له الفهم ، وتكف  جتل   م قرائن  كالم العرب تراه حيك    ه مست  ر  له اخلطاب كما أقـ  وص   املتلقي الذي إن  

 .عناصر اخلطاب مبا فيها السياق تكامل   الذي يغدو مأمونا يف ظل   بس  عدم الل   له

 عند المفسرين: -
 إضاءةو  ،ق باستجالء معىن النص القرآينه يتعل  ، خاصة أن  من دراسة السياق كان للمفسرين ح   

 يؤدي إىل حيف   أو غلو   دون حتريف  ج معناه فهم النص ويتخر  دالالت اآليات فقد عملوا على أن ي  

                                                
 .121-122،ص0222، لندن، بريطانيا، 1عواطف كنوش املصطفى، الداللة السياقية عند اللغويني ، دار السياب للطباعة والنشر والتوزيع، ط1
 .1/024سيبويه، الكتاب،2
 .6/312ابن هشام، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، 3
 .124فسه ، صعواطف كنوش املصطفى ، املرجع ن4



 السياق وضوابط التقدير النحوي عند القدامى   الفصل الثالث   

   111 

 

املقام املقّدس إىل من  ينزلا فيه وتأويالت جتعل منه نص   دات  ي واخلروج باخلطاب القرآين إىل تزي  املتلق  
ابتعدت ، و هم الصحيحت عن الف  وتفسرياهتا اليت شذ   ق  ر  ، كما حدث مع بعض الف  النص وم  ك عم  ر  د  

على  داللته   ث فيه عن القرآن الكرمي من حيث  ح  ي ب ، فالتفسري هو ) علم  عن حتكيم القرائن اللغوية
فوا التفسري وعر  »فيقول:ويزيد الزرقاين يف استقصاء التعريفات 1(اهلل تعاىل بقدر الطاقة البشرية  مراد  

ها اإلفرادية طق بألفاظ القرآن ومدلوالهتا وأحكامث فيه عن كيفية النّ بح  ي   ه علم  تعريفا ثالثا بأن  
، وغري ذلك كمعرفة النسخ وسبب النزول وما به ال التكيبل عليها حم  يها اليت حت  والتكيبية ومعان

مجع الكثري من احلدود اليت اشتملت عليها فروع علوم  وهذا تعريف  ،2«توضيح املقام كالقصة واملثل 
أسباب خارج النص ك املعىن النصي مبا حيتويه من ألفاظ وتراكيب إضافة إىل معان  اليت أ مه ها القرآن 

 .لكتاب اهلل يف إثارة داللة آياتهر النزول واملقام الذي ذكرت فيه القصة واملثل، وهذه كلها تعني املفس  
)وقد اشتط املفسرون على من يتصدى لتفسري القرآن الكرمي مجلة من الشروط اليت تؤكد وعيهم 

 :ياق بأنواعه املختلفة ، ومن الشروط بالسّ 
زول واألحداث والوقائع املالبسة لنزول ـطوا املعرفة بأسباب الن  على مستوى سياق احلال اشت  -1

 اآليات أو النص القرآين .
قائمة بني فاحتة السورة اشتاطهم معرفة املناسبة القائمة يف السورة املعّينة سواء أكانت املناسبة  -0
نيت السورة واحلرف الذي ب ، أو املناسبة بنيا أو املناسبة بني السورة وامسها، أو خامتة ما قبلهوخامتتها
رة وفاحتة ما املناسبة بني السو  أسرار، وغري ذلك من قبلها وفاحتة ما، أو املناسبة بني السورة عليه
 .3(قبلها

)ببيان العالقات التداولية احلاصلة بني آيات القرآن الكرمي متجاورة أو وقد اهتم املفسرون 
 .4(طلقوا عليه " التتميم" ان أو ما أات يأيت  التفسري والبيمتباعدة ، ومن العالق

 

                                                
 .6،ص1444، دار الكتاب العريب، لبنان، 1، تح:فواز أمحد زمريل ، ط0الزرقاين، مناهل العرقان يف علوم القرآن، ج1
 .2،ص0املرجع نفسه ،ج2
 .121-122ينظر هادي هنر ، علم الداللة التطبيقي يف التاث العريب ، ص3
 ، 023ينظر املرجع نفسه، ص4
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 السياق القرآني: -ثالثا
القرآن ه خص  لسياق مبفهومه العامّ ، وألن  عموم احتت  يعترب السياق القرآين خصوصا يندرج  

فسريات القدامى فقد أعان يف تفسري خطاب الوحي واجتمعت عليه ت ،ه القداسةالكرمي الذي تكتنف  
د مفهوم هذا املصطلح جند حممد أبو زيد التعريفات اليت حاولت أن حتد  ، ومن ودراسات احملدثني

ه به من قرائن ق  ما ثبت تعل   مع هو املعىن الذي يسلك مجيع النص القرآين مبا ال يتناقض»فه بأنه :يعر  
 .1«وأحوال معتربة  

مجيع النص القرآين  إذا سلك ويالح  أن هذا التعريف جعل النص حمور املعىن الذي ال ي قطع به إال  
يف التفسري وذلك درءىا للوقوع يف  ، فهي ذات اعتبار  اقضه مبا و جد من قرائن أو أحوالمع عدم تن

 .ة هذا النصل  ح تفسريات فاسدة وتأويالت باطلة ال تليق حب  ا ميكن أن يرج  م  ودفعا ل   ل  ل  الزّ 
 أنواع السياق القرآني: -أ

سياق النص)املقطع( وسياق السورة والسياق العام للقرآن و  ،آليةياق القرآين ليشمل سياق االسّ يتنوع 
 الكرمي .

 سياق اآلية: -
ها" ، دون جتاوز ذلك ها وحلاق  النظر يف سياق اآلية "سباق   )ويف هذا النوع من أنواع السياق يكون  

انيها إىل ما سبقها أو حلقها من آيات  لتحديد واقتناص املعىن املراد ألحد املفردات من خالل مع
رج عن مراد ح احتماالت ختفسياق اآلية جيعل حتديد معىن املفردة داخله ال يرج   ،2املتعددة واحملتملة (

ا إذا  دا دالليا ، أم  دة فمن حبث يف معىن مفردة سيجد تعد  فظة هلا دالالت معجمية متعد  ، فالل  اآلية
، ها سياقها بداللة مضبوطةوما حلق  وميد   ا تتماهى فيما سبقمعني فإهن   داخل سياق   مةى ظ  نت  كانت م  
رون يف ذلك ومثاله عند ابن كثري حني فّسر قوله ذلك يف القرآن كثري فقد نظر املفس   وأمثلة  

ٹ  ڤ  ڤ     ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچتعاىل:

                                                
 .14،ص0210، دمشق، سوريا، 4+3، ع02ني داللة السياق وسبب النزول ، جملة جامعة دمشق، محممد أبو زيد ، التجيح ب1
، رسالة ماجستري ،  -دراسة نظرية وتطبيقية من خالل تفسري ابن كثري –عبد الرمحان عبد اهلل سرور جرمان املطريي، السياق القرآين وأثره يف التفسري 2

 .126،ص0222قرى ، اململكة العربية السعودية، كلية الدعوة وأصول الدين ، جامعة أم ال
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:    الف  )[144آل عمران: ] چڃ  ڃ  ڃ  چ      ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ
ء الكالم ، واملراد به هاهنا غلي  الكالم، لقوله بعد ذلك "غلي  القلب"، أي : لو كنت سي  الغلي 

جانبك هلم تأليفا َ   نعنك وتركوك ، ولكن اهلل مجعهم عليك وأال   واالنفضقاسي القلب عليهم 
ملعجمية تتعدد فمنها يف اآلية بغلي  القلب على الرغم من أن داللتها ا الف ّ  فقد خصّ  ،1لقلوهبم(

، والقرآن يف ذلك هو والذي ي ب ني  عن ذلك سياق اآليةظة اللسان وغلظة القلب وغريها ...، ل  غ  
 .طبقة العليا يف الفصاحة واإلبانةال

 :سياق المقطع) النص( -
ل مع الوحدات األخرى سياق السورة ، فهو ) جزء من يظهر سياق النص وحدة جزئية تشكّ 

 وبذلك يكون تكوين السورة ، )وأظهر ما يتبنّي ،2خلاص يكون متناسبا مع سياقها (ا السورة له سياقه
القصص شاهد يف ذلك ما ذكره ابن   أمثلةومن ،3(ع من السياق يف القصص والتشريعاتهذا النو 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ         چ كثري يف تفسريه لقوله تعاىل :

كانت قرية )يقول تعاىل فهال ّ .[42يونس: ]چٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 
  إالّ رسوال ، بل ما أرسلنا من قبلك يا حممد الفة الذين بعثنا إليهم الرسلآمنت بكاملها من األمم السّ 

ته كي م  وأل   للنيب  ة  ه  وج  فالقصص يف القرآن الكرمي هلا مدلوهلا فهي م   ،4به قومه أو أكثرهم (كذّ 
هم ع ربى بأنبياء اهلل تعاىل ويت   وايتأس   ري  ى فسياق هذا املقطع ناسب سياق السورة العام وأد  ، اخذوا من س 

الفة مل تؤمن مجيع األمم الس   اه أن  ا إي  خرب  ـ  ه الكرمي ماهلل تعاىل لنبي   ه  ه  يوج   واخلطاب   ،املعىن املقصود
م كما ه  به مجيع   ر  كف  هم أو  به أكثر  أقوامهم وكذ  من  ا آمن بعض  برسالة أنبيائها الذين بعثهم اهلل وإمن  

يونس  قوم   كر  ، بينما كان االستثناء يف ذ  ة التوحيدعرب تاريخ رسال األنبياءحدث مع بعض 
،  وهم أهل  يونس قوم   رى إال  ن سلف من الق  هم مم  ي  بلها بنآمنت بكام   قرية   ده مل توجفالغرض أن ، 

                                                
 .142،ص1444،اململكة العربية السعودية، 0ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، تح: سامي ابن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط1
 .12حممد أبو زيد ،التجيح بني داللة السياق وسبب النزول،ص2
 .122،،ص-دراسة نظرية وتطبيقية من خالل تفسري ابن كثري –ملطريي، السياق القرآين وأثره يف التفسري عبد الرمحان عبد اهلل سرور جرمان ا3
 .042،صاملصدر نفسهابن كثري،  4
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ه سباب  وا أن  م ، بعدما عايـ  هم به رسوهل   نذر  خوفا من وصول العذاب الذي أ م إال  هنوى وما كان إمياين  ن  
، واحضروا وا واستكانواع  ، وتضر  وا إىل اهلل واستغاثوا بهر  فعندما جأ   م،ه  م من بني أظهر  وخرج رسوهل   

هم ، فعندها هم به نبي  يرفع عنهم العذاب الذي أنذر  م فسألوا  اهلل تعاىل أن  يه  م ومواش  ودواهب   أطفاهلم
 .1رمحهم اهلل وكشف عنهم العذاب وأخره (

 سياق السورة: -
ساق أجزاء عن ات   "هلل درازحممد عبد ا"بنائها يقول  حمور   يكون   عام   السورة عن سياق   تنبثق  

ك الثروة تل آخر هو زينة   ضاف إليه أمر  ...ي  »: ةى السورة وترابطها فيما بينها وفيما بني سور القرآن مجل  
ا لتنتظم منها ، حىت إهنّ ، وأخذ بعضها حب ج ز بعضعناصرهاومجاهلا ذلك هو تناسق أوضاعها وائتالف 

ية اخلطاب تكمن يف ر وخط  اللية اهلائلة واملعىن املتفج  الثروة الد   فمنبع   ،2«هلا  ال انفصام   ة  م  حمك   ة  وحد  
ج إال من خير  صوير العجيب الذي ال ميكن أن ، والت  والوحدات الكالميةفظية تأليف العناصر الل  

ها جيمع   متناسقة   ة  ل  تكام  م ة  سورة يف القرآن الكرمي وحد   )فكل  ،صناعة   وبديع   يف الكمال   غاية   مشكاة  
 .3، هو الغرض من السورة الكرمية (واحد سياق  

 ح   العقول وسب  ا حىت حري  دهره يول  الالت اليت ما فتئ القرآن بسو  املعاين ومشوخ الدّ  وأمام طود  
من تلك  إىل سورة   د  اعم  »: فيقول  يف ذلك ليدعو عبد اهلل دراز املتأم   ،يف حبوره أرباب اللغة والبالغة

وتنّقل بفكرتك معها  د وما أكثرها يف القرآن فهي مجهرته،ور اليت تتناول أكثر من معىن واحالس  
كيف تقابلت أوضاعها و  دئت؟ وكيف خ تمت؟تني: كيف ب  مث ارجع البصر كرّ  مرحلة مرحلة،

ها وال  ؟ وكيف تالقت أركاهنا وتعانقت؟ وكيف ازدوجت مقدماهتا بنتائجها ووّطأت أ  وتعادلت
؟ وأنا لك زعيم بأنك لن جتد البتة يف نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السور راهاخ  أل  

قرآن قد نزلت  السبع الطوال من سور ال أن  وف حتسب ، ولسواحد أم يف جنوم شىت قد نزلت يف جنم  
 ا إن  ، أو لتقولن إهنها قد نزلت جنوماها أو جلّ ثك التاريخ أهنا كلّ ، حىت حيد  كل واحدة منها دفعة

                                                
 .4/042ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، 1
 .140،ص1424حممد عبد اهلل دراز، النبأ العظيم، دار الثقافة ، قطر ،2
 .12اللة السياق وسبب النزول،صحممد أبو زيد، التجيح بني د3
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زيلها مفرقة عن مجع،)...(أجل إنك لتقرأ ـزيلها قد مجعت عن تفريق فلقد كانت يف تنـكانت بعد تن
وزاعا من املباين مجعت أحيسبها اجلاهل أضغاثا من املعاين ح شيت حشوا ، و مة طويلة املنج  الالسورة 

عفوا ، فإذا هي لو تدبّرت بنية متماسكة قد ب نيت من املقاصد الكلية على أسس وأصول)...(كل 
ذلك بغري تكلف وال استعانة بأمر من خارج املعاين أنفسها، وإمنا هو حسن السياقة ولطف التمهيد 

 .1«ك املنفصل متصال واملختلف مؤتلفارض ومقطعه وأثنائه يرييف مطلع كل غ

فاالتساق واالنسجام يف سور القرآن الكرمي جيعل منها آية يف اإلعجاز لذلك حتدى اهلل سبحانه 
، ومن أمثلة ما استدل به املفسرون غريهم بأن يأتوا مبثل هذا القرآن، بل  ولو بآية من آياتهالعرب و 

لتبيني داللة اآليات يف سياق السورة ما ذهب إليه ابن عطية يف تفسريه لقوله على استحضار السياق 

ٱ  ٻ  چ وقوله تعاىل .[42الصافات: ]چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ تعاىل :

يف ذلك اخلالف على داللة اإلحضار هل هي اإلحضار والشاهد .[102الصافات: ]چٻ  ٻ  
معناه »ويف اآلية الثانية ،2«معناه العذاب »ألوىل :فيقول يف اآلية ا للعذاب أو ملشاهدة احلساب؟

 .3«جمموعون لعذاب اهلل 

 السياق العام للقرآن الكريم: -
هو اإلطار العام الذي حيكم مقاصد القرآن الكرمي ، ومن مّث )املقصود من مراد اهلل من كتابه 

مبقاصد  األصول كتب ي يف، وخيدم هذا اهلدف ما مسّ عرفة اخللق رهبم ، وعبادهتم إياهالعظيم يف م
 .4الدين والضروريات (

 
 
 

                                                
 .144-144حممد عبد اهلل دراز، النبأ العظيم،ص1
 .4/424ابن عطية، احملرر الوجيز، 2
 .4/424املصدر نفسه، 3
 .12حممد أبو زيد، التجيح بني داللة السياق وسبب النزول،ص4
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 آثار داللة السياق القرآني في التفسير: -ب
يستمد السياق القرآين أمهيته من اعتماده يف تفسري القرآن الكرمي ، فهو مكون رئيس يف إثبات املعىن 

االستدالل وكشفه وال خيلو تفسري من إعمال السياق يف تقصي املراد من اآلية ، فال بد للمفسر من 
 بالسياق الذي يفعل منهجية التفسري ، لتظهر آثار داللة السياق القرآين كاآليت:) 

 ترجيح وتضعيف بعض القراءات  -

 توجيه القراءات -
 نقد بعض الروايات املرفوعة -
 اإلسرائيلياتنقد بعض  -
 بيان املعىن  -
 بيان املشتك اللفظي -

 تضمني املعاين  -
 حتديد املراد من حروف املعاين  -
 ديد مرجع الضمريحت -

 بيان احلذف والتقدير -
 ترجيح وتضعيف بعض األقوال بالتقدمي والتأخري -

 ترجيح وتضعيف بعض أسباب النزول  -
 إظهار املناسبة بني آيات القرآن الكرمي -
 توجيه املتشابه اللفظي -

 دفع إيهام اإلشكال يف القرآن الكرمي -
 يف النسخ  األقوالترجيح وتضعيف بعض  -
 دين معرفة املكي وامل -
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 بيان املواضع املناسبة للوقف واالبتداء  -

 .1التجيح والتضعيف ألقوال يف التفسري ( -
 ما يراعى في تقعيد السياق القرآني: -ج

لة الضوابط اليت ومن مج  قرآين ،لرون يف تقعيدهم للسياق الة من املعايري اليت راعاها املفس  هناك مج  
 تسهم يف تقعيد السياق القرآين : )

 فيه دالالت األلفاظ أو يأباه السياق فهو باطل  أ مهلتفسري كل ت  أن -
 كالم اهلل عز وجل على الغالب من عرفه ومعهود استعماله  ل  ىل مح  و  األ   -

 ال جيوز العدول عن ظاهر القرآن إال بدليل -
 اللف  على تأسيس معىن جديد إال أن يدل السياق على تأكيد صل محل  األ -
 السبب  العربة بعموم اللف  ال خبصوص -

 األصل بقاء ترتيب النظم، إال إذا دّل السياق على التقدمي والتأخري -
 األصل احتاد مرجع الضمري يف السياق الواحد  -
 عود الضمري ألقرب مذكور إال لدليل على خالف ذلك  األصل -

 يف التقدير أن يكون موافقا للسياق القرآين  األصل -
 .2ابية الالئقة بالسياق القرآين (جيب محل كالم اهلل عز وجل على األوجه اإلعر  -
 فس ر هلذا العنصر توجيها مكونات السياق القرآين اليت من شأهنا أن توج   ها أبرزولعل  

ه استخدام امل
 ص ل به املعىن .سليما حي   
 
 
 

                                                
 .121، ص -دراسة نظرية وتطبيقية من خالل تفسري ابن كثري – عبد الرمحان عبد اهلل سرور جرمان املطريي، السياق القرآين وأثره يف التفسري1
 .104-102، ص املرجع نفسه2
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 من روافد السياق القرآني: -د
 ل السياق القرآين من روافد من بينها :يتشكّ 

 المناسبة: -1
 ، وفاحتة السورة اليت تليها ا وجه االرتباط بني اآلية واآلية اليت تليها والسورة وف على أهنعر  وت  )

 شيزركوينقل ال،1السورة وخامتتها وحنو ذلك ، أو هي وجه ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض (
فمن   ،2«بولذا عرض على العقول تلقته بالق  معقول إ :املناسبة أمر  وقيل»:عن العلماء فيقول

فمعرفتها ليست أمرا توقيفيا ولكنها تعتمد على  )ها أهنا ختضع للنظر واستخدام العقل خصائص
ه إلعجاز القرآن وأسراره البالغية وأوجه بيانه الفريد فإذا كانت املناسبة وقذاجتهاد املفسر ومبلغ ت

 .3(لة لطيفة اللغوية يف علوم العربية كانت مقبو  األصولدقيقة املعىن منسجمة مع السياق ، متفقة مع 
ا يدل على ذلك ما أورده الزركشي يف الربهان عن املناسبة بني فواتح السور وخوامتها وما يرجع وممّ 

رابط بينهما : عام وخاص، عقلي أو حسي أو إىل معىن ما  -واهلل أعلم-...ومرجعها»:إليه يف ذلك
سبب والعلة واملعلول والنظريين أو التالزم الذهين؛ كالسبب واملخيايل، وغري ذلك من أنواع العالقات 

 .4«رتب على التتيب ...ـ  والضدين وحنو ذلك أو التالزم اخلارجي كامل
 هذا ر حيكمه يف ذلك خصوصية اخلطاب القرآين ويهديه يفس  املف   اجتهادوهذا ما خيتص به 
لقرآن هو النظر لعرفان مناسبات اآليات يف مجيع ا ،) فاألمر الكلي املفيداألمر سبيل معرفة املناسبة

تلك املقدمات يف  ومراتبللغرض الذي سيقت له السورة وما حيتاج إليه ذلك الغرض من املقدمات 
ه من استشراف نـ ف س  يف املقدمات إىل ما يستتبع  ، وينظر عند اجنرار الكالم القرب والبعد من املطلوب
فاء الغليل بدفع عناء االستشراف إىل وازم التابعة له اليت تقتضي البالغة شالسامع إىل األحكام واللّ 

                                                
 .442(، صد ت)، اململكة العربية السعودية، 14فهد بن عبد الرمحان بن سليمان الرومي، دراسات يف علوم القرآن الكرمي، مكتبة فهد الوطنية، ط1
 .1/34الزركشي، الربهان، 2
 .40، مصر، )د ت( ، ص2ث يف علوم القرآن، مكتبة وهبة ، طمناع القطان، مباح3
 .1/34الزركشي، املصدر نفسه، 4
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 القرآن فإذا ف عل تبني  الوقوف عليها فهذا هو األمر الكلي املهيمن على حكم الربط بني مجيع أجزاء 
 .1(سورةال بني كل آية وآية وسورة و مفص   م  ظ  وجه الن  

 فوائد علم المناسبات : -أ
 )حيصل هبذا العلم فوائد أبرزها : 

 ها آخذ بأعناق بعض، فيقوى بذلك االرتباط ويصري التأليف حاله حالجعل أجزاء الكالم بعض -
 2البناء احملكم املتالئم األجزاء( 

إبطال الشبهات وإزالة الشك احلاصل يف القلب بسبب خفاء وجه االتصال بني بعض اآليات  -)
 وبالتأمل والتدبر يزول اإلشكال.

 بني أحكام الشريعة. راك بعض أسرار التشريع وحكمته والتالزم التامدإ -
نه يعني على فهم اآلية وحتديد املراد منها ومثال ذلك خالف املفسرين يف معىن قوله أ -

، ر هي املالئكة وقال آخر هي الطريحيث قال اجلمهو [1الصافات: ]چٱ  ٻ  ٻ  چتعاىل:

 چگک  ک  چ ئكة وذلك يف قوله تعاىل :ألنه ذكر يف آخر السورة قول املالحيح األول والصّ 

 .[164الصافات: ]
لك ترى اختالفا يف ذحكمة تكرار بعض قصص القرآن وأن القصة تكرر حسب املناسبة ول فكش   -

 .3(ترتيب القصة ونظمها ومقدار ما يذكر منها حسب املناسبة وإن  كانت القصة يف أصلها واحدة
 أنواع المناسبة في القرآن الكريم: -ب 

 أوهلا :وميكن أن نستقرئ أمهها باعتبارات تتعدد املناسبة يف القرآن الكرمي 
 قة بالداللة الحاصلة من تأليف الكالم :متعل   مناسبة  -أولها

 ق بالسور والثاين فيما يتعلق باآليات.؛ األول فيما يتعلّ وهذه تضم قسمني رئيسني
 

                                                
 .4/1246ينظر السيوطي، اإلتقان، 1
 .1/36الزركشي،الربهان، 2
 .444ينظر فهد بن عبد الرمحان سليمان الرومي، دراسات يف علوم القرآن ، ص3
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 المناسبة بين السور:  -
رة تشكل مع اليت قبلها القرآن الكرمي يشكل وحدة مع سوره وآياته فعن السور جتد أن كل سو 

تتاح كل سورة وجدته ...وإذا اعتربت اف»:، يقول الزركشيحيصل به االنسجاموبعدها تسلسال عجيبا 
؛ مث هو خيتفي تارة ويظهر أخرى، كافتتاح سورة األنعام فإنه ملناسبة ملا ختم به السورة قبلهايف غاية ا

) احلمد أيضا فإنه مناسب ـاح سورة فاطر بمناسب خلتام سورة املائدة من فصل القضاء)...(وكافتت

ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  چ خلتام ما هو قبلها من قوله:

، وكافتتاح سورة احلديد بالتسبيح فإنه مناسب خلتام سورة الواقعة من [44سبأ: ] چڱ  ڱ  ں   
فالتجانس  م املعىن الكلي ويدرك السياقوهذا االنسجام بني السور يساهم يف فه.1«األمر به ،...

الذي ال ق ببصريته وأنفذ بصره يف اخلطاب املتكامل القرآين بني السور واآليات إمنا يدركه من تعم  
ة العجيبة والتكيبة الفريدة يقول حد  يأتيه الباطل من خلفه وال من بني يديه وعن هذه الو  

ق بعضها ببعض، بل عند التأمل ك باآليات وتعل  ن  ظفما ، وإذا ثبت هذا بالنسبة إىل السور»الزركشي:
 .2«القرآن كله كالكلمة الواحدة  يظهر أن  

 المناسبة بين اآليات: -
لوضعها يف ى معرفتها يف ما يسبق اآلية املراد تبيني معناها وما يلحقها من اآليات وهذه تتأتّ 

ڎ  چ لك يف القرآن قوله تعاىل :ومثال ذ)، وعدم قطعها عن حميطها املقايل، السياق املناسب

حيث ذكر حماسبته على احلسنات فناسب أن يذكر  .[2الزلزلة: ]چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ    

 .3([2الزلزلة: ]چک  ک  ک  ک  گ  گ      چ يف قوله: ئاتيحماسبته على الس

ٱ  ٻ   چ ومن ذلك ما ذهب إليه أبو حيان األندلسي يف تفسريه لقوله تعاىل :

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٻٻ  ٻ  پ  پ 

                                                
 .1/32الزركشي، الربهان،1
 .1/34املصدر نفسه،2
 .441فهد بن عبد الرمحان سليمان الرومي، دراسات يف علوم القرآن،ص ينظر3
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اهلل  أمرا م  ـل».[142البقرة: ]چٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
احلج له وقت معلوم ،فهذه   أن  بني  -وكانت العمرة الوقت هلا معلوما–تعاىل بإمتام احلج والعمرة 
ية مع سياقها اخلارجي وجريان املناسبة مع ما ر تناسب اآلظه  ا ي  وممّ ،1«مناسبة هذه اآلية ملا قبلها 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  چ يف بيئته قوله تعاىل : يعرفه العريبّ 

ويفسر الزركشي قوله .[02-12الغاشية: ]چڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ۋ  
اإلبل والسماء واجلبال واألرض يف هذه اآلية؟ يقال :ما وجه اجلمع بني  ه إن  فإن  »:فيقول  تعاىل

والعادة بالنسبة إىل أهل الوبر، فإن كل انتفاعهم يف  أنه مجع بينهما على جمرى اإللف واجلواب
وتشرب وذلك بنزول املطر ، ، وال حيصل إال بأن ترعى ون عنايته مصروفة إليها كمعايشه من اإلبل فت

ؤويهم وحصن يتحصنون به ، وال  بد هلم من مأوى ي  وهو سبب تقلب وجوههم يف السماء مث ال
شيء يف ذلك كاجلبال مث ال غىن هلم عن التنقل من أرض إىل سواها ، فإذا نظر البدوي يف خياله 

 .2«حاضرة فيه على التتيب املذكور األشياءوجد صورة هذه 
هتا يالح  )أن والسورة واآلية وأخوابني السورة ومن خالل هذا املبحث الذي خص املناسبة 

ما حبثه املفسرون يف إجياد العالقات الداللية بني أجزاء النص القرآين الذي تشكله السور واآليات 
لة يف الكربى املتمثلة يف اجلمل والسياقات ال الوحدات الصغرى املتمث الوحداتاعتمادا على 

يف حقل لسانيات النص إىل  من علماء النص واملشتغلونإليه احملدثون  املفردات، وهذا يشبه ما دعا
النظرة الكلية والشمولية هلذا الكيان اللغوي ، وتناول مجيع أجزاءه وعالقة تلك األجزاء بعضها ببعض 

مجل متتابعة ):على أنه -النص–على املستويني الشكلي والداليل ويظهر ذلك من خالل تعريفهم له 
تربطه بوصفه وحدة  ربز النص اخلصائص اليت وينبغي أن ييرتبط بعضها ببعض سياقيا ارتباطا مالئما 

ويف عناية علم النص ،(coherence)( واالنسجام cohusionكلية من حيث االتساق )
 لكذنصي نرى مثيله عند املفسرين من خالل حديثه عن املناسبة، ويعد لواملهتمون به بالتابط ا

ا يفهم من يف عالقتها إمنّ نص التابط خاصية داللية للخطاب تعتمد على فهم كل مجلة مكونة لل
                                                

 .0/43أبو حيان األندلسي ، البحر احمليط،1
 .1/44الزركشي، الربهان، 2
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اق(والتابط املعنوي سمن التابط النحوي)االت اجلمل األخرى ويشمل هذا التابط عندهم كال  
 .1(االنسجام()

 باأللفاظ مفردة أو مركبة داخل السياق: قة  مناسبة متعل   -ثانيها
ناها داخل السياق وهذه املناسبة تشمل اللفظة مفردة أو  داخل التكيب من حيث شكلها أو مع

 .، وتنقسم إىل: املناسبة الصوتية و املناسبة اللفظية واملناسبة السياقيةالواردة فيه 

 المناسبة الصوتية: -
)ويؤدي هذا التأثري ا جيعل هناك تأثريا بينها بني احلروف ممّ ق من خالل اجملاورة اليت تكون تتحقّ 

ملماثلة هي : )التعديالت التكييفية بسبب وا 2حبيث تتماثل مع غريها ( األصواتإىل تغري بعض 
فها بعض آخر :حتول يعين احلرف ألصوات أخرى ، وهي كما عرّ -وال نقول مالصقته-جماورته 

راعى يف املماثلة )أهنا إذا كانت بني ومما ي  3الفونيمات املتخالفة إىل متماثلة إما متاثال جزئيا أو كليا (
)وهذه املماثلة هي 4غري متامخة حينها تسمى مماثلة تباعدية ( أصوات متامخة تسمى مماثلة جتاورية أو

وئ  وئ  چ نفسها ما ميكن تسميته باملناسبة الصوتية ومثاهلا ما ذكره السيوطي يف قوله تعاىل:

اإلتيان  آخر وهو أن   وظهر يل وجه  »يقول:5وهي مناسبة بني صوتني متباعدين ([ 63طه: ]چۇئ

ی    چ وچیچملناسبة[4 اإلنسان:]چیچ ن )كما نو  ف ملناسبة )ساحران يريدان(باألل

 .6« چی     چ لمناسبة و[00النمل: ]چی
ومن املناسبات الصوتية بني ألفاظ القرآن الكرمي الفواصل يف اآليات واليت هي )مظهر من مظاهر 

 .7ة مناسبة صوتية بني رؤوس اآليات (م  ـاالختيار األسلويب املقصود حبث يكون ث

                                                
،املكتب اجلامعي  -دراسة لغوية أسلوبية للعالقة بني اللف  والسياق اللغوي –ينظر مصطفى شعبان عبد احلميد، املناسبة يف القرآن 1

 .41-42م،ص0222،مصر،1طاحلديث،
 .40املرجع نفسه، ص2
 .322،ص1442عامل الكتب، مصر،  ،أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي3
 .324ينظر املرجع نفسه، ص4
 .40،صاملرجع نفسهينظر مصطفى شعبان عبد احلميد،5
 .4/1042السيوطي، اإلتقان،6
 .43ينظر مصطفى شعبان عبد احلميد، املرجع نفسه، ص7
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 فظية:المناسبة الل -
 ،األصبع املصري إىل مناسبة لفظية ومعنوية أيبه املناسبة تقسيم ابن ذمن أشهر التقسيمات يف ه)
إىل ضربني ؛مناسبة  أيضامها هو نان فيجعلها شرطا من شروط الفصاحة ويقس  تقسيم ابن س   ويأيت

بني األلفاظ يف الصيغ ا املناسبة فأمّ بني اللفظني من طريق الصيغة ومناسبة بينهما من طريق املعىن ، 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  چفمنها السجع واالزدواج كقوله تعاىل:

وأما املناسبة بني سجع وازدواج معا  "مستمر  "و"القمر  "إذ بني لفظيت .[ 0-1القمر: ]چۇ  ۇ    
ربا وحنو قوله جهني: أحدمها أن يكون معىن اللفظني متقاو من طريق املعىن فإهنا تتناسب من   األلفاظ

فاملغفرة والرمحة بينهما تقارب يف املعىن،والثاين أن يكون أحد [012البقرة: ]چۋ  ۋ  ۅ چتعاىل:

-43النجم: ]چمح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص   چ ومنه قوله تعاىل:لآلخر  ااملعنيني مضاد

44 ])1
. 

 السياقية:المناسبة  -
ف  على مستوى اإلفراد وكالمها يدرس الل املقايل واحلايلهذه املناسبة تتعلق بقسمي السياق 

ۈ  ۈ   ٴۇ  چ ومن  أمثلة املناسبة بني اللف  يف التكيب و سياق احلال قوله تعاىل :والتكيب ،

يقول ابن .[14البقرة: ]چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ائ  ائ  
ة ق  احملق   االمسية، وشياطينهم باجلملة جلملة الفعليةخاطبوا املؤمنني باا م إمنّ فإهنّ »قا على اآلية :األثري معل  

، بات على اعتقاد الكفروا به عن أنفسهم من الثّ رب  م يف خماطبة إخواهنم مبا أخ  ، ألهنّ املشّددة "إنّ ـ"ب
ورائجا عند إخواهنم قبال منهم ت  ، فكان ذلك م  على صدق ورغبة ووفور نشاط وا عنه ل  يز   والبعد من أن  
اةى وكانوا يعلمون أهنم لو جداخوفا وم  فا وإظهارا لإلميان ين خاطبوا به املؤمنني فإمنا قالوه تكل  ، وأما الذ
، وألهنم ليس هلم يف باطنا رواجا ظاهرا ال ا راجلهم عند املؤمنني إالّ م  ـه ل  د  وأس   د لف   ك  قالوه بأو  

دة ك  ا به إخواهنم من العبارة املؤ  و ب  اط  قوي على النطق يف خطاب املؤمنني مبثل ما خ   عقائدهم باعث  

                                                
 .46-44-44،ص -دراسة لغوية أسلوبية للعالقة بني اللف  والسياق اللغوي –مصطفى شعبان عبد احلميد، املناسبة يف القرآن ينظر 1
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فمجيء اخلطاب مرة ،1«فلذلك قالوا يف خطاب املؤمنني )آمّنا( ويف خطاب إخواهنم )إنّا معكم(  
اطبني املؤمنني وحال فيه مراعاة لسياق احلال الذي يتنوع بني حال املخ   امسيةجبملة فعلية ومرة جبملة 

 
 
ي يوضح املناسبة كما ذكرت مناسبة نضع هذا املخطط الذلخيص  للويف ت ،اطبني من الشياطنيخ  امل

 2باعتبارات :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أسباب النزول:2-
 معنى سبب النزول: -أ
وقعت  ه حادثة  واملعىن أن  وعه ، دثة عنه أو مبينة حلكمه أيام وقتح  هو ما نزلت اآليةأو اآليات م  )

عاىل ببيان ما يتصل بتلك ات من اهلل تأو اآليفنزلت اآلية  ،ه إليهأو سؤال وج   يف زمن النيب 
ت كاخلالف الذي شجر بني مجاعة ، أو جبواب هذا السؤال سواء أكانت احلادثة خصومة دب  احلادثة

كب كذلك كانت تلك احلادثة خطأ فاحشا ارت    أم  ،من اليهود من األوس ومجاعة من اخلزرج بدسيسة  

                                                
 .034،ص(، مصر، )د ت0، دار هنضة مصر للطبع والنشر، ط0ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج1
 د السيد، كتاب املناسبة يف القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للعالقة بني اللف  والسياق اللغوي.ملزيد من التفصيل ينظر مصطفى شعبان عبد احلمي2
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منيات ورغبة من يا من الت  أم كانت تلك احلادثة متن   ،الناس يف صالته وهو يف نشوته السكران الذي أم  
وسواء أكان ذلك يف السؤال املرفوع إىل  ،اليت أفردها بعضهم بالتأليفالرغبات كموافقات عمر

ويل الزمن أمهية ألن فالتعريف ي  ،1(ستقبلمضى، أم يتصل بأمر حاضر أم يتصل مبَ   يتصل بأمرالنيب
 .للرفيق األعلى لوحي وارتقاء النيب أسباب النزول انقطعت بانقطاع ا

قد عن السبب يف نزول اآلية عينات تفسري القرآن الكرمي لكن البحث أسباب النزول من م   وفهم  
فهناك من اآليات اليت  ،عليه اإلمجاعفليس لكل آية سبب نزول ر عن مراد اآلية ودالالهتا ج املفس  ر  خي  

وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور د سبب نزوهلا د  ك من مل حي  وهنافيها خالف يف روايات أسباب النزول 
لقرآن وهي حوادث يروى أن آيات ع كثري من املفسرين بتطل ب أسباب نزول آي اول  أ  »حيث يقول :

روا ثربوا يف ذلك وأكأو إنكارها أو حنو ذلك، وأغ  نزلت ألجلها لبيان حكمها أو حلكايتها  القرآن من
أنّا جند يف بعض  د  )...(بي  م الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سببوهي   حىت كاد بعضهم أن  
إىل األسباب اليت دعت إىل نزوهلا وجند لبعض اآلي أسبابا ثبتت بالنقل دون آي القرآن إشارة 

 .2«أسباب نزول القرآن دائر بني القصد واإلسراف  ، فكان أمر  احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل 

 زول:أسباب الن فوائد -ب
 ) جينيها املفسر والباحث يف كتاب اهلل عز وجل أمهها املعرفة أسباب النزول فوائد البد أنّ 

رع للمصاحل العامة بيان احلكمة اليت دعت إىل تشريع حكم من األحكام وإدراك مراعاة الشّ  -
 .يف عالج احلوادث رمحة باألمة 

ى أن العربة خبصوص ختصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب عند من ير  -
 السبب ال بعموم اللف  .

إذا كان لف  ما نزل عاّما وورد دليل على ختصيصه فمعرفة السبب تقصر التخصيص على ما  -
 عدا صورته.

                                                
 .1/42الزرقاين، مناهل العرقان يف علوم القرآن،1
 .46،ص1424حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ، من مقدمة اجلزء األول ، الدار التونسية للنشر، تونس،2
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فهم معاين القرآن من خالل معرفة سبب النزول وكشف الغموض الذي قد يكتنف بعض   -
 اآليات يف تفسريها ما مل ي عرف سبب نزوهلا .

مل على غريه بدافع اخلصومة يوض ح سب - ب نزول م ن  نزلت فيه اآلية )األشخاص(حىت ال حت 
 .1والتحامل (

بيان جممل ، أو إيضاح من أسباب النزول ما ليس املفس ر بغىن عن علمه ألن فيها  ) فإنّ وعموما
ا تأويل على طلب األدلة اليت هبخفي وموجز، ومنها ما يكون وحده تفسريا، ومنها ما يدل املفس ر  

 .2(اآلية أو حنو ذلك 
لفهم  يتضافرانمها رافدان من روافد السياق القرآين  وأسباب النزول املناسبة والذي يتبادر إلينا أنّ 

ل  ه من مفردات وتراكيب تنتج دالالت، اآلي وما حتوي ذهبوا مرة إىل  ص إليه أن العلماء وإن  )فالذي خي 
ها ه  ف وج  ، وذهبوا أخرى إىل تقدمي املناسبة حني ال يتوق  به تقدمي السبب حني ال تتضح املناسبة إال 

 السبب التارخيي والسياق بنيعلى سبب النزول ، فإهنم التزموا هبذا وبذاك ومجعوا يف تفسري كتاب اهلل 
حني  يف اشتاط الزمان ملعرفة سبب النزول، وال أغفلوا التناسق الفين  ، فما اغفلوا حقائق التاريخ األديب
اخلاصة ووضعت مع ، وما أكثر اآليات اليت نزلت على األسباب صوا فكرة الزمان ملراعاة السياق أق

، وما أكثر السور اليت تأخر نزوهلا وتقدم ي رعاية لنظم القرآن وحسن السياقما يناسبها من اآل
 .3لوجوه املناسبة ( مراعاة، والعكس ترتيبها 

 تقدير النحوي في القرآن الكريم:داللة السياق وأثرها في تحديد ال –ثالثا
ذا ما تعلق إ ا له حضوره، ويكون متغري  للسياق أثر عظيم يف تقدير احملذوف يف لغة العرب 
رح هبا يف النص يشري إليها عموم ارتباط بالنص القرآين ، فداللة السياق) من املعاين املفهومة غري مصّ 

يبحث فيه عن ذلك املعىن من ذي علم بالعربية  باق واللحاق يف أسلوب اخلطاب الذيالسياق بالس  

                                                
 .24مباحث يف علوم القرآن، صينظر مناع القطان، 1
 .42حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ، من مقدمة اجلزء األول،ص2
 ،0222،اململكة العربية السعودية، 1دار ابن اجلوزي،طالقرآن ، من مقدمة احملقق سعيد مجعة فالح، بأمحد بن ابراهيم الثقفي، الربهان يف تناس3
 .23ص



 السياق وضوابط التقدير النحوي عند القدامى   الفصل الثالث   

   111 

 

واألهم يف تقدير األول  عد العامل  يف حتديد العنصر احملذوف )وي  سهم فالسياق ي  ،1(ربة بأساليبها ود  
، وتقدير احملذوف عملية مهمة يف عىن عنصر يسهم يف تقدير احملذوفامل احملذوف كما أن تقدير

ي دورا رئيسا يف ، فتقدير احملذوف باالستعانة بالسياق يؤدّ لسياقاملعىن واألمران مرتبطان باتفاصيل 
د م  السياق عليها يع   فهم النص وحتليله، وحني يسكت النص عن ذكر بعض التفاصيل لداللة

ف به ع  س  كر من أجزاء النص من جهة ومبا ي  مبا ذ  ما قاله النص ضمنا ، ون إىل تقدير املفسرون واملعرب  
 .2ة أخرى (استصحاب احلال من جه
تقدير احملذوف يف القرآن الكرمي قوله ون السياق لواملعرب  م فيه املفسرون ومن أمثلة ما حك  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ تعاىل :

وتفسريا .[42النساء: ]چگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  
قيل :إنه تعاىل هددهم  ...فإن  »شته آلراء املفسرين يف تفاسريهم هلا :لآلية يقول الرازي بعد مناق

ه على ل  فسرناه على القول األول وهو مح   إن  بطمس الوجوه على القول الثاين فال إشكال البتة ، و 
ل أنه تعاىل ما جعل الوعيد هو الطمس بعينه، بل جعل الوعيد : األوّ ظاهره فاجلواب عنه من وجوه 

يف عن أحدمها وهو اللّ  وقد فعلچڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱڱچ عن فإنه قال:أو اللّ  مسا الط  إمّ 
ه عليهم يف مجيع ج  تو  تكليف م  .والثاين: قوله تعاىل: )آمنوا()أو نلعنهم(وظاهره  ليس هو املسخ قوله 

واقعا يف اآلخرة، فصار التقدير: چک  ک  ک  ک  گ  چ ، فلزم أن يكون قوله: مدة حياهتم
: الثالث :أنّا قد بّينا أن قوله من قبل أن جييء وقت نطمس فيه وجوهكم وهو ما بعد املوت ، آمنوا

الطمس مشروطا بأن مع مجيع علمائهم ، فكان التهديد هبذا  خطاب  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ 
 أصحابهال يأيت أحد منهم باإلميان وهذا الشرط مل يوجد ألنه آمن عبد اهلل ابن سالم ومجع كثري من 

قبل ا نزلت هذه اآلية أتى عبد اهلل ابن سالم رسول اهللم  ـ: لرط ، ويقال ففات املشروط بفوات الشّ 

                                                
باحويرث، أثر داللة السياق القرآين يف توجيه معىن املتشابه اللفظي يف القصص القرآين، مذكرة ماجيستري، كلية الدعوة هتاين بنت سامل بن أمحد 1

 .40،ص0222وأصول الدين، جامعة أم القرى ، اململكة العربية السعودية، 
مذكرة ماجيستري، كلية اآلداب، اجلامعة اإلسالمية، غزة،  أمحد مصطفى أمحد األسطل، أثر السياق يف توجيه أثر األحاديث عند ابن حجر العسقالين،2

 .123،ص0211فلسطني، 
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من قبل أن )، بل قال نطمس وجوهكم  ه مل يقل من قبل أن)...(الرابع: أنّ أن يأيت أهله فأسلم 
على أن  ومما يدلّ ا أنه ال بد من طمس يف اليهود أو مسخ قبل قيام الساعة، (وعندننطمس وجوها 

رهم فذكنلعنهم( )أومن أبناء جنسهم ليس طمس وجوههم بأعينهم ، بل طمس وجوه غريهم املراد 
ل اآلية على رهم على سبيل اخلطاب، ومح  ك  لذ غايبة ولو كان املراد أولئك املخاطبني م  ـعلى سبيل ال

 .1«األظهر ما ذكرناه االلتفات وإن كان جائزا إال أنّ 

د يف تفسريه إىل استحضار أسباب النزول وسياق السباق واللحاق يعم  فاملالح  أن الرازي 
آمنوا من قبل أن جييء وقت )يصبح بعد التكيبي ذاله اآلية حىت يقارب التقدير املناسب ذهل
والذي يقع مضافا إليه جعل ، فالضمري احملذوف يف )وجوها((طمس فيه وجوهكم وهو ما بعد املوتن

احملذوف حىت الرازي يبحث عن قرينة سياقية يستدل هبا على تقديره ويقيم عليها تركيب الكالم 
اق وختريج يتنوع التقدير ملالئمة السي، ويف موضع آخر من القرآن الكرمي تقيم الفهم يف ذهن املتلقيسي

چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  چ املعىن يف قوله تعاىل:

أو ،مجيل   فأمري صرب   »:حيان إىل أن التقدير أبوهب ذيو.[12يوسف: ] چک    ک  ک  ک  گ  
)فصربا مجيال( نصبه على املصدر اخلربي ، أي فأصرب ، ويف قراءة من قرأ بالنصب أمثل مجيل   فصرب  
يعقوب عليه السالم رجع إىل خماطبة نفسه،  ر أنّ دّ ق  يـ   ا مجيال، وإمنا تصح قراءة النصب على أن  صرب 

، فسيدنا ناسب التقدير السياق الذي وردت فيه اآلية ، 2«فكأنه قال :فاصربي يا نفس صربا مجيال
اسب فنيعقوب عليه السالم هاله ما حدث من إخوة يوسف عليه السالم وقال: أمري صرب مجيل، 

كما جاء يف حديث فيه   الصرب اجلميل هو الذي ال شكوى وال بثّ  ألنّ جتمله بالصرب حذف املبتدأ 
فعلوا  أبناءه قد فعلوا ما ر فعال جعل يعقوب عليه السالم خياطب نفسه ألنه يعلم أنّ ومن قد  للنيب 

عليه اهلل بعونه  فسأصرب صربا مجيال على هذا األمر الذي قد اتفقتم»: بيوسف عليه السالم فقال
 .3«ولطفه 

                                                
 .106-12/104الرازي ، التفسري الكبري،1
 .4/324ينظر أبو حيان األندلسي ، البحر احمليط، 2
 .324،تح:سامي ابن حممد سالمة، ص4ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،ج3
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ڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  چ ومما جاء يف تقدير حذف اخلرب ومالءمته للسياق قوله تعاىل: 

استنادا إىل آراء يف ر اخلرب احملذوف أبو حيان فقد قدّ .[41فصلت: ]چڑک   ک  ک  ک  گ  
السياق الطي وردت من   أنّ سنه إىل)إمنا يرجع يف ح  وهذا التقدير 1)معاندون أو هالكون(ذلك أي 

عند دعوة الناس إىل اهلل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر خالله هذه اآلية سياقا حيث يف القول 

فصلت: ]چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ    چ يقول تعاىل :

هم على استعداد أن لنّي قلوهبم وجيعليف دعوة الغري إىل أمر معني ي  سن القول وذلك ألن ح  [33

ژ  چ كالصديق احلميم يصري هبذا اللني يف القول  من كانت لديه عداوة  يستجيبوا هلذه الدعوة ، فإنّ 

فصلت: ]چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ     ک  ک    گ  گ  گ ژ  ڑ   ڑ   کک  

34]. 
من أساء حىت يرق ني مع يف القول واملعاملة والل  ويف إطار هذه الدعوة من اهلل إىل عباده بالرفق 

، وإمنا يصرف اخلطاب واإللقاء يف النارجند أنه عز وجل ال يصرح يف توّعده ملن عصوه بالعذاب قلبه 

ەئ  ەئ  وئ  وئ    چ ، كما نرى يف قوله تعاىل :قد خيلو من الوعيد متاما مصرفا آخر 

رب[32فصلت: ]چۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ      عن هؤالء  فكان من املتوقع عندما خي 

وئ  وئ    ۇئ  چ استكربوا ولكننا نفاجأ هبذا اجلواب  املستكربين أن يتوعدهم بالعذاب إن  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ :وقد يكون هذا الوعيد غري مباشر كما نرى يف قوله تعاىل چۇئ  

ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  

لقيهم يف النار أو م  هبم عذّ ه م  وجل عن هؤالء الذين يكفرون بآياته أنّ  رب عزخي  فلم [ 42فصلت: ]چڎ
يقع حتت علمي غري  أعمالمن ما تقومون به  ه وكأنه يقول هلم إنّ ن عليولكنه أخرب أهنم ال خيفو  

2فاحذروا من عقايب واجتنبوا عذايب(خاف علي 
. 

                                                
 .2/422البحر احمليط ،،أبو حيان األندلسي1
 .313-310دراسة لغوية أسلوبية للعالقة بني اللف  والسياق اللغوي،ص-مصطفى شعبان عبد احلميد، املناسبة يف القرآن2
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نت هذه الصورة فقد تضمّ اب يف لغة عالية )ية بني الرمحة والعذد  وتستمر الصورة يف تصوير مشه  
ا كما أهنا يف هنن أقراكبري الرمحة مبا ال يوجد يف غريها م  ه  العظيمة من بيان عظيم الكتاب وجاللة قدر 

ول يف يف شاهد برهاهنا أدىن توقف وال جيل وهلة ، وال ميكن للعريب الفصيح الفصاحة تبهر العقول بأوّ 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   چ ف :وأدىن تشو  ها ومهه إىل معارضة بعض آي  

 .1([40-41فصلت: ]چڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  

وسريورة التناسب بني اآليات جتعل املتلقي يتسلسل يف متثل الداللة من حيث الصعود والنزول 
 مل يصرح ويف زخم انصراف اخلطاب يف أسلوب قرآين)يف عملية تراتبية متنح السياق حضورا قويا 

وقد [41فصلت: ]چڈ  ڈ  ژ             ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک  چ بالعذاب يأيت قوله تعاىل : 
به تاركا هؤالء  ممن قائل عن التصريح إىل حذف اخلرب الذي ميكن أن يتضمن ما يتوعده عدل عزّ 

كفر بآياته دون   الكافرين يتخيلون بأنفسهم ما ميكن أن يصيبهم من ذلك العذاب الذي أعده اهلل ملن
 .2(أن يكون يف ذلك تصريح منه ، وهو ما يتفق وما يسري عليه السياق 

وردت فيه مع وجودها قدير حذف الفعل وإثباته يف اآلية باختالف السياق الذي تومن أمثلة 

 .[22الزخرف: ]چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  چ يف نفس السورة وذلك يف قوله تعاىل:

وجاء مقدرا من السياق املقايل لآلية ،أي : ليقولن خلقهم اهلل ، بينما الفعل  )وهذا موضع حذف فيه

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ جاء يف نفس سورة الزخرف مذكورا وذلك يف قوله تعاىل 

فأول السورة ذكر الفعل ويف آخرها حذف، فإذا سأل [4الزخرف: ]چۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  
 .3(سائل ما أسباب هذه املغايرة مع االتفاق يف الورود يف نفس السورة ؟ وهل للسياق أثر يف ذلك

لقد أدرك املفسرون اختالف السياق بني اآليتني ، فابن عطية يقول عن سياق احلذف للفعل 

مث أظهر عليهم احلجة ».[22الزخرف: ]چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ يف اآلية 

                                                
 .144أمحد بن إبراهيم الثقفي ، الربهان يف تناسب سور القرآن ، ص1
 .313، ص للف  والسياق اللغويدراسة لغوية أسلوبية للعالقة بني ا-مصطفى شعبان عبد احلميد، املناسبة يف القرآنينظر 2
 .1ينظر املرجع نفسه ،ص3
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والتوبيخ  مث وقفهم على جهة التقرير ،من أقواهلم وإقرارهم بأن اهلل هو خالقهم وموجدهم بعد العدم
 .1« يؤفكون(أي فألي جهة يصرفون )فأىن  بقوله 

كر اآلية يف أول السورة وآخرها ذ هب الرازي إىل تفصيل يف آراء املفسرين وسبب ذوي
القوم  قوم أن هذه اآلية وأمثاهلا يف القرآن تدل على أنّ  : ظنّ يها مسألتان :املسألة األوىل وف»فيقول:

أول ذكر هذا الكالم يف ه تعاىل أن   م  .املسألة الثانية: اعل  مضطرون إىل االعتاف بوجود اإلله للعامل 
العامل وخالق احليوانات هو  خالق ا اعتقدوا أنّ م  ـالتنبيه على أهنم لواملقصود هذه السورة ويف آخرها 

يثة ال تضر وال تنفع خب وأصنامعلى عبادة أجسام خسيسة  االعتقادمع هذا  افكيف أقدمو اهلل تعاىل 
اخلالق  ة حمورية هي قضية اخللق ووحدانيةهو العقيدة وقضيفتجليات سياق اآلية ، 2«بل هي مجادات 
 األصناملك يعبدون خلالق هو اهلل ومع ذاأن  ون بفطرهتم على، فكيف يقر  اره للكف  فاخلطاب موج  

فمناسبة اآلية ، ة اجلحود واإلشراك باهلل تعاىل واملخلوقات اليت ال متلك من األمر شيئا ، وهذه قم  
عى أنه سبحانه وتعاىل اختذ ولدا تزيد من وضوح دالالهتا )فتخصيص اخلطاب ملن ادّ باق واللحاق للس  

زه عن هذا األمر وال ينبغي أن كرا عليهم ذلك الزعم ؛ألنه سبحانه من  ن  وهم اليهود والنصارى ليجيء م  
بينهما يقول  يكون له ولد أو شريك يف امللك ، فهو اإلله الواحد يف السماء واألرض له ملكهما وما

ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  چ : تعاىل

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ      ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     

ھ       ھے  ے     ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

 .[24-21الزخرف: ]چۋ  ۅ   ۅ  

ط الداللة على تلك بعد التأكيد أنه هو اإلله دون شريك أو ولد أن تسلّ ناسب م  ـفكان من ال
 ء لف  اجلاللة منفردا دون الفعل إشارة إىل انفرادهالصفة دون غريها من القدرة على اخللق فجا

ويأيت سياق الذكر يف ظروف مغايرة عن اآلية املذكورة يف ختام السورة ، 3واستحقاقه لأللوهية وحده (

                                                
 .4/62ابن عطية ، احملرر الوجيز، 1
 .02/034الرازي، التفسري الكبري، 2
 .324دراسة لغوية وأسلوبية للعالقة بني اللف  والسياق،ص-ينظر مصطفى شعبان عبد احلميد ، املناسبة يف القرآن،3
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    چ وذلك يف قوله تعاىل:

تضح من مقال اآلية ( ظاهر وهذا من مقتضيات السياق الذي يلق خ  )فالفعل [ 4الزخرف: ]چۋ

،وذلك أهنم ابتداء احتجاج على قريش يوجب عليهم التناقض يف أمرهم چڭ  ۇ  چ )يف قوله:
 األصنام، وهم بذلك مع ذلك يعبدون سماوات واألرض هو اهلل تعاىلوللون أن اخلالق املوجد هلم يقرّ 

تعاىل املعىن جاءت العبارة ، فلما ذكر :خلقهن اهلل، ومقتضى جواب قريش أن يقولوا ويدعوهنا آهلتهم 
هبا وقطعها من  اليت ابتدأ اإلخبار أوصافهاون ذلك توطئة ملا عّدد من بـ)العزيز العليم(ليكعن اهلل 

 .1الكالم الذي حكى معناه عن قريش (
واليت هي )العزيز نالح  أن سياق املقال يف اآلية فيه استبدال للف  اجلاللة )اهلل(بصفاته 

هاتني الصفتني ملا سيأيت بعدمها من تعدد  يندرج حتت جالل اهلل الذي يليق به العزة ، ملناسبة العليم(
مون واملتكل   ،:كونه خالقا للسماوات واألرضد هذه الصفات )فالصفة األوىل والعلم وجند الرازي يعدّ 

، وهذا بذكر كونه خالقا فاعال هلم، فلهذا السبب وقع االبتداء ثا للعامل د  م بكونه حم  ل  الع   أّول   نوا أن  بي  
ل باإلحداث واإلبداع ، والصفة الثانية : العزيز وهو الغالب وما ألجله حتص  لق خلإمنا يتم إذا فسرنا ا

العليم وهو إشارة إىل  من الغلبة هي القدرة وكان العزيز إشارة إىل كمال القدرة والصفة الثالثة: ة املــ كن  
قدرة إذا حصل كان املوصوف به قادرا على خلق مجيع ، واعلم أن كمال العلم والكمال العلم

، والصفة هباتني الصفتني مث فرّع عليه سائر التفصيلاملمكنات ، فلهذا املعىن أثبت اهلل كونه موصوفا 

وقد ذكر أن كون األرض مهدا إمنا [12:الزخرف]چۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ەئ   چ :الرابعة قوله 
هبا هنا موصوفة بصفات خمصوصة باعتبارها ميكن االنتفاع حصل ألجل كوهنا واقفة ساكنة وألجل كو 

 الزراعة وبناء األبنية ويف كوهنا ساترة لعيوب األحياء واألموات ، وملا كان املهد موضع الراحة للصيب يف
قوله : )جعل لكم فيها  ، والصفة اخلامسةجعل األرض مهدا لكثرة ما فيها من الراحات 

كل أحد أن يذهب من بلد إىل بلد ومن إقليم إىل ناس إمنا يكمل إذا قّدر  انتفاع ال واملقصود أنّ (سبال
ا حصل هذا م  ـإقليم ولوال أن اهلل تعاىل هيأ تلك السبل ووضع عليها عالمات خمصوصة وإال ل

                                                
 .4/46ابن عطية،احملرر الوجيز،1
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   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀچ :، والصفة السادسة : قوله تعاىلاالنتفاع

الزخرف: ]چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     چ بعة قوله تعاىل : والصفة السا[11الزخرف: ڀ  ڀ  ٺ  

واألسود األزواج الضروب واألنواع كاحللو واحلامض واألبيض قال ابن عباس رضي اهلل عنهما)[10

ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ:ا الصفة الثامنة : وهي قوله ( أمّ  والذكر واألنثى

 .1(الرب السفر إما سفر البحر أو سفر  وذلك ألنّ [10الزخرف: ]چ
جنس التقدير يف  م يف تقدير احملذوف ، كما أن  اختالف السياق هو الذي يتحك   أنّ ويظهر 

، )وقد كان ذكر الفعل التقدير  شابه مقاهلا مقال اآلية موضوع  ي اليت القرآن يكون بالنظر إىل اآليات
اهلل عز وجل  اليت تربز قدرةو يف اآلية التاسعة من سورة الزخرف مناسبا للمقام لتسليط الداللة عليه ، 

لف   تقدير الفعل يف اآلية السابعة والثمانني من نفس السورة وذكر   ءيف حني جاعلى اخللق واإلبداع 
 .2(اجلاللة )اهلل( منفردا الستحقاقه لأللوهية وحدها 

تعكس جاءت  وكون السياق يفهم من الظروف احمليطة باآلية أو السورة ، فالنصوص القرآنية         
)الظروف ومما حييط باآليات  لبلوغ السعادة يف الدارين، هلم املنهج القومي حياة الناس وتبني  

ضا والطمع والقناعة ومن أمثلة اآليات اليت جاءت النفسية كاحلب والكراهية والغضب والرّ  تواملالبسا

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ:ىلايف هذا السياق قوله تع

ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  ى  ائ     ائ   ۋ  ۋ  ۅ 

 [102النساء: ]چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ        ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ 
 ، أو جلماهلن  اهلن  م  ـفاملعىن يف الرغبة أن تنكحوهن ل ،فرةحتتمل الرغبة أو الن   فقد جاءت اآلية

ففي اآلية تقدير ، 3(يف أمواهلن   ، فتمسكوهن رغبةى  هن  لقبح  فرة أن ترغبوا عن أن تنكحوهن والن  
 ر سواء "عن"أو "يف" هو السياق )وهذا احلذف حلرف اجلرّ ا يقد  م حلذف احلرف لكن الذي حيكم

                                                
 .142-02/142ي، التفسري الكبري،ز الرا1
 .324-323دراسة لغوية وأسلوبية للعالقة بني اللف  والسياق،ص-ينظر مصطفى شعبان عبد احلميد ، املناسبة يف القرآن،2
 .3/322أبو حيان األندلسي ، البحر احمليط،ينظر 3
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ة لتكون مجي أن  ا إمّ اليتيمة ذات املال  ألنّ فيهن والرغبة عنهن ليعم التكيب حاليت الرغبة قصود م
لها رغبة عنها وطمعا ا أن تكون قبيحة فيعض  ، وإمّ استئثارا مباهلا ومجاهلاحها ها يف أن ينك  ي  فريغب ول

 تكأى لقرينة السياق دالة على أن حذف حرف اجلر مقصوديف ماهلا ، وهكذا تكون الظروف النفسية م  
من أجل ماهلن العزوف عنهن مع استبقائهن  الرغبة فيهن وحالة   ؛ حالة  ليشمل تركيب احلالتني كلتيهما

 .1حلالتني (يف ا
وهذا واألمثلة القرآنية كثرية يف ) اعتماد املفسرين على السياق لبيان املعاين ودفع اإلشكاالت 

السياق مرشد إىل تبيني اجملمالت وترجيح احملتمالت ، وتقرير »: ابن عبد السالم ما ذهب إليه العز  
يف  للخطإ ة  و مظن  ألي سبب كان ه فإغفال السياق «الواضحات، وكل ذلك بعرف االستعمال

الكالم عن سياقه قد يفسد املعىن،  وانتزاع  القول؛ فسياق الكالم يعطي داللة صحيحة للمعىن 
فال بد على املفسر كونه املتلقي  2(ما أو توجيهه  فيستفاد من النظر يف سياق اآلية لتقوية إعراب  

ين ال ميلكون األدوات ذلقني الا دونه من املتم  ـاملؤهل للبحث يف النص القرآين وتقريب معناه ل
ه نهم من اخلوض يف دالالت اآليات )أن ال يقطع الكالم من سياقك  اللغوية واملنهجية اليت مت ةكن  ـم ـوال

فهم مبعزل عن غريه من النصوص وإمنا يكتمل معناه أو احلالية وال ي   د عن قرائنه املقاليةر  حبيث جي

فإنه [4املاعون: ]چڃ  ڃ    چ :ظر أحد إىل قوله تعاىل ، فلو نوما بعدهبالنظر إىل كما قبله 

ڃ  چ  چ  چ  چ ني من غري أن ينظر إىل ما بعدها :ل  ص  م  ـد الاهلل يتوع   ة أن  يمن اآل ال يصح  

النص القرآين فالتعامل مع تفسري ا حال بقية النصوص الشرعية ، ذوهك[4املاعون: ]چچ   ڇ  
فتتضافر  ،وسياق مقامهته ، فال جيوز أن يفصل بني سياق مقاله ى النظرة الشاملة لدالليعتمد عل

هي فصل )واملتمثلة يف السياق اللغوي (مع القرائن احلالية )واملتمثلة يف السياق املقامي( القرائن املقالية
 .3لة النص وقطع الطريق على التأويالت اليت ال تدل على مقصود املتكلم (اخلطاب يف تعيني دال

                                                
 .014متام حسان، البيان يف روائع القرآن، ص1
-044، ص0222، اململكة العربية السعودية، 1دار األصمعي للنشر والتوزيع، ط -تأصيل وبيان-عراب القرآنيوسف بن خليف العيساوي، علم إ2

046. 
ى اململكة ينظر سعد بن مقبل بن عيسى العنزي، داللة السياق عند األصوليني، مذكرة ماجيستري، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعة أم القر 3

 .032هـ، ص1402العربية السعودية ، 



 السياق وضوابط التقدير النحوي عند القدامى   الفصل الثالث   

   111 

 

يف تفسري القرآن الكرمي مبلغا عظيما )فقرينة السياق متتد على مساحة واسعة من اق ويبلغ السي
الركائز تبدأ باللغة من حيث مبانيها الصرفية وعالقاهتا النحوية ومفرداهتا املعجمية وتشمل الدالالت 

فسية ون ةيبأنواعها من عرفية إىل عقلية إىل طبيعية كما تشتمل على املقام مبا فيه من عناصر حس
تاث وكذلك العناصر اجلغرافية والتارخيية، مما  جيعل قرينة لواجتماعية كالعادات والتقاليد ومأثورات ا
تدالل بالقرائن اللفظية الس وبني اىناالستدالل هبا على املع السياق كربى القرائن حبق ألن الفرق بني

واالعتداد حبرفية النص  دما بني االعتدا كالبنية واإلعراب والربط والرتبة والتضام ...هو فرق  النحوية  
قصود هو األصلي أو ملم بواسطتها على ما إذا كان املعىن اك  ، وقرينة السياق هي اليت حي  بروح النص

عند غياب القرينة  ل  أو تورية أو جناسا...وهي اليت تد ةاجملازي وهي اليت تقضي بأن الكالم كناي
 .1ال (م  يكون كالمها حمت   ون ذاك إذ  اللفظية على أن املقصود هذا املعىن د

قرآن الكرمي لالتقدير النحوي يف ا وامللمح فيكل ذلك والذي عليه مدار املبحث أن  
من تقدير فإن  أكثروإذا احتمل النص ر فيه موافقا ومالئما للسياق د  خاصة)ينبغي أن يكون املق  

من   ىل  تقدير ما ظهر يف القرآن أو   على هذا فإنّ  و ىل  و  للسياق هو األ   مةى الذي يكون أكثر مالءقدير الت  
هذا  آخر منه، فإن   يف موضع  ر احملذوف ك  ، وذ  من القرآن إذا ورد احلذف يف موضع  ، ف تقدير   كل  

ه فإنّ  ل يف مكان  مج  ، فما أ  ر القرآن بالقرآنس  ف  يـ   طرق التفسري أن   أصح   ىل من كل تقدير ألنّ املذكور أو  
                                .2آخر ( موضع   يف سطفقد ب   ر يف مكان  ص  ت  آخر وما اخ وضع  ر يف مس  قد ف  
 : عند القدامى ضوابط التقدير النحوي -رابعا

 على بىنوان   دوا منهجا ملعاجلة هذه الظاهرة،حاول النحاة عرب تاريخ الدراسات النحوية أن جي
ت من ب  بل تشر   ،خالص   ى علمي  التخرجيات ذات منحى  ذهه، ومل تكن هذه املساعي خترجيات حنوية

وتزيد  أخرى، ومعارف   حو إىل علوم  ت عن الن  خرج  َ   راتوه من مؤث  ع  مبا تشبـ  ثقافة النحاة وتأثرت 
) لذلك فقد دأب آياته  تهذه التأثريات ظهورا إذ ما تعلق البحث بالقرآن الكرمي وفهم معانيه ودالال

مما صادفوه يف النص القرآين من اخلروج على  إخراج املعىن سليما يف كثري   يفالبحث النحاة على 

                                                
 .000-001متام حسان، البيان يف روائع القرآن،ص1
 .43،ص0224، األردن،1مصطفى شاهر خلوف، أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي وأثره يف املعاين واإلعجاز، دار الفكر ، ط2
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)ولعل ، 1(هم على االحتجاج للغة القرآن وحرص  القواعد النحوية وتقدير صورة مثالية ملعىن اآلية 
ت بالنحاة حلمل النص القرآين على غري ظاهره، ولقد أمجع النحويون على أن أسبابا عديدة أدّ 

 ومن أمهها مايلي :يه من غري ضرورة ال يصح االلتجاء إل
 نظرية العامل  -
 االفتتان يف األوجه اإلعرابية  -
 املعىن -
 املذاهب الدينية  -

 االحتجاج للقراءات  -
 .2األصل النحوي ( -

على عرض آراء جملموعة من النحاة واملفسرين الذين كانت هلم اجتهادات وسنأيت يف هذا املبحث 
عريب  ل بلسان  كون القرآن نز لغة القرآن خصوصا،  يف لغة العرب عموما و يف مسألة التقدير  وتأصيل  
 .مبني 
 :سيبويه -1

فعّدد  ر السابق يف هذا املبحث حيث جاء التقدير يف كتابه" الكتاب" يف معىن "اإلضمار"كان املنظ  
ه حيث يقول يف إضمار الفعل وهو يفرد لاألبواب يف إضمار الفعل وإضمار االسم وإضمار احلرف، 

والنهي على إضمار الفعل ليستعمل إظهاره إذا علمت  األمرما جرى من »اإلضمار : أبواببابا من 
التقدير له بعد  ىل أنّ على هذا يكون سيبويه ممن تفطنوا إو ، 3«الرجل مستغنيا عن لفظك بالفعل   أنّ 

ة وهذا ي طلب اخلف  ة اإلضمار هفعل   ،تداويل وحيمل هذه الظاهرة على االتساع يف الكالم واالختصار
 ب مبعىن اخلطاب وجمراه .اط  ، إضافة إىل علم املخ  مبدأ االقتصاد اللغوي

                                                
، قسم األدب العريب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، 4، عكعواش عزيز، نظرية النحو القرآين بني الداللة اللغوية والداللة الدينية ، جملة خمرب اللغةينظر  1

 .11، ص0224جامعة حممد خيضر ، بسكرة، اجلزائر ،
 .1/01ينظر عبد الفتاح أمحد احلموز، التأويل النحوي يف القرآن الكرمي، 2
 .1/043سيبويه، الكتاب، 3
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، اليت استشهد هبا على ثالمثئة آيةاآليات  ت  حيث رب  وكان سيبويه يستشهد بآي القرآن يف كتابه)
ومن ذلك  ،1وأكثر اآليات م سوقة لالستدالل على احلكم الذي يقرره من ناحية االستعمال العريب (

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ دّلل به على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه قوله تعاىل : ما

إمنا يريد أهل القرية فاختصر وعمل »فقال : .[20يوسف: ]چۀ  ۀ     ڻں  ں  ڻ    ڻ  ڻ
 ه التقدير على أساليب العربيوحيمل سيبو 2«لو كان هاهنا  األهلالفعل يف القرية كما كان عامال يف 

، ويستخرج الفروع من القياس فكثريا ما يقول والقياس كذا أو والقياس )ويرّجح عند االختالف
 .3يأباه(

 ابن جني: -2
من النحاة الذين درسوا ظواهر عدة يف اللغة وحاولوا تفسريها حيث قال يف الفرق بني تقدير 

وال تستسل نهم * فاحف  نفسك مبك شيء من هذا عن أصحابنا ...فإذا مرّ »:اإلعراب وتفسريه 
كان   ، وإن  سري املعىن فهو ما ال غاية وراءهتف يكون تقدير اإلعراب على مست   ك أن  أمكن   إليه، فإن  

حت طريق تقدير اإلعراب تقدير اإلعراب خمالفا لتفسري املعىن تقّبلت  املعىن على ما هو عليه وصح  
 ...»4. 

ب تابع للمعىن بصحة املعىن وهبذا يكون اإلعرا؛ أي تقديره منوط فابن جين يركز على أن  اإلعراب
اإلعراب إىل حقيقته كونه جاء ليبنّي ويوّضح الكالم ويرفع عنه   ه يردّ كما أنّ  وليس العكس عنده،

هو انتحاء مست  »وأن النحو كما جاء تعريفه يف اخلصائص :  ،كر بأن اإلعراب فرع املعىنذ بس فياللّ 
 .5«ه ...كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغري 

                                                
 .24-24، مصر ،)د ت(، ص0ارف، طينظر حممد الطنطاوي ،نشأة النحاة وتاريخ اشهر النحاة ، دار املع1
 .1/010،  املصدر نفسهاسيبويه، 2
 .23،صاملرجع نفسهحممد الطنطاوي ،3

 .062*أصحابنا : يقصد هبا البصريني وكثريا ما يضعهم مقابل البغداديني. ينظر شوقي ضيف ، املدارس النحوية، ص
 .124-0/123ابن جين ، اخلصائص، 4
 .1/34املصدر نفسه،5
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ة قد خترج عن الصناعة ويف عبارته ) فاحف  نفسك منه( أي ما خّرجه النحاة من وجوه إعرابي
وليقدم املعىن عن ّل بالسالمة املعنوية ، فهي حتتاج إىل إعمال نظر من قبل املتلقي النحوية وخت  

وجيعل ذلك من  تقدير ألقسام الكلمة وكذا اجلملةعنه من  ذف وما ينجرّ الصناعة ويأيت إىل احل
قد حذفت العرب »فيقول عن ظاهرة احلذف وضابطها :خصائص اللغة العربية ويصفها بالشجاعة 
ال كان فيه ضرب من ، وإعن دليل عليهم من ذلك إالّ  اجلملة واملفردة واحلرف واحلركة وليس شيء  

سقط كان  كيب وإن  ن املخاط ب من إعادة صياغة الت ليل ميك  فالدّ ، 1«تكليف علم الغيب يف معرفته 
 ت كالم العرب .التقدير رمجا بالغيب وخروجا عن مس

ويتاءى ملن يطلع على فكر ابن جين النحوي هو منهجه يف البحث عن املعىن وحماولته للوصول  
رضه حيا االجتاه العقلي ومن ذلك ما عتمن، ور عام للظاهرة اللغوية وتفسريهاإىل مستوى تنظريي وتص

لـ)يتحدث عن  ،2«نفسه إمنا هو املتكلممن الرفع واجلّر واجلزم  ملفالع»فيقول :يف قضية العامل 
بعد الفاء والواو وحىت  ومن آراءه يف التقديرات النحوية )هو إضمار أن  3(تعارض السماع والقياس 

 أن  ن جين يف ذلك ومذهب ابوالم اجلر ويف الالم الداخلة على جواب)لو( الم جواب قسم مقّدر 

الم [2األنعام: ]چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ۇئەئ  ەئ    وئ   وئ  ۇئچ  قوله تعاىل:الالم يف
 .4(رجواب قسم مقد  

 عبد القاهر الجرجاني: -3
هو صاحب نظرية النظم الذي أعطى للنحو املكانة اليت يستحقها ، وتكلم عن مسألة احلذف 

شبيه  األمراملأخذ عجيب هو باب دقيق املسلك لطيف »يف كتابه" دالئل اإلعجاز" وقال عنه :
بالسحر فإنك ترى به الذكر أفصح من الذكر والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك أنط ق  ما 

                                                
 .0/362، ابن جين ، اخلصائص ا1
 1/112املصدر نفسه ،2
 .062صشوقي ضيف ، املدارس النحوية،3
 .1/22عبد الفتاح أمحد احلموز، التأويل النحو يف القرآن الكرمي، 4
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وكانوا يضمرون املبتدأ فريفعون، فقد »ويقول :، 1«تكون إذا مل تنطق ، وأمّت ما تكون بيانا إذا مل تِب    
 و الر مة:أنشده ذ ما ومثال ذلك 2«...يضمرون الفعل فينصبون
َلَها ُعْجم  وال َعَربُ                      3دياَر ميَّة إْذ ميٌّ ُتَساِعُفَنا      وال يـََرى ِمثـْ

 .4ة (نشده بنصب ديار على إضمار فعل كأنه قال : أذكر ديار مي  )أ
ك يف بناء ن التقدير يكون يف احملذوف ضمنا يؤدي إىل معرفة ذلوهو يف تقعيده للحذف يرى بأ 
، وإن كان احلذف بابا دقيق املسلك لطيف املأخذ على عبارة اجلرجاين جلملة من طرف املخاطبا

فإن التقدير فيه أزيد لإلفادة وقد ذهب يف كتابه إىل حذف املبتدإ واخلرب وعناصر أخرى من اجلملة .  
لك ملا له من النحاة العرب وغريهم حىت العصر احلديث ، وذ ا كان فكره النحوي إضاءة ملن بعدهكم

من تأثري على الدرس اللساين احلديث من خالل ما تفّتقت به بصريته يف علم النحو وحتليل اللغة فـ 
)يوضح تكوين العالقة بني الكلمات قائال ليست إال توخي معاين النحو يف معاين الكلم فتصبح 

 املعادلة كما يلي :
 املعىن الداليل بني          النحو وأصوله ومناهجه( علم النحو)قوانني  النظم          التعليق        

) املعىن الداليل خيضع للتحويل والتغيري وفقا للمعىن املوجود يف  وهذا يعين أنّ ، 5السامع واملتكلم (
ففي اللسانيات املعرفية لتشومسكي يصطلح عليها بالبنية العميقة اليت تقابلها البنية ، 6الذهن(
) فاستطاع أن يرسم لقاهر اجلرجاين إماما للنحاة يف إحلاق النحو بعلم املعاين ويعّد عبد ا ،السطحية
، من حيث املنهج التحليلي ة سابقيه من النحاةاختاره لنفسه خيالف فلسف لسفيا جديدامنهجا ف

 .7ىل حميط املعاين اليت تكمن يف خصائص التاكيب النحوية(ة إالتطبيقي وخرج بالنحو من دائرة العل  

                                                
 . 122عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ،ص1
 .122املصدر نفسه، ص2
 .10ذو الر م ة،ديوانه، ص3
 .122املصدر نفسه،ص،عبد القاهر اجلرجاين 4
 .320-321،ص0224، األردن، 1خالد أمحد عمايرة، املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي، دار وائل ،ط5
 .320املرجع نفسه، ص6
 .336م، ص1423فؤاد علي خميمر خميمر، فلسفة عبد القاهر اجلرجاين النحوية يف دالئل اإلعجاز، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر 7
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ڦ  چ ن اآلراء اليت تطرق فيها إىل تقدير احملذوف ودّل عليها بشواهد قرآنية قوله تعاىل :وم 

وهو يعارض من  -يةيقول عن التقدير يف هذه اآل .[121النساء: ]چڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڄ
: ا إذا قلنا وليس ذلك مبستقيم وذلك أن  »:-) وال تقولوا آهلتنا ثالثة(تقديره  احمذوف ر فيها املبتدأقدّ 

نك إذا نفيت اإلثبات أن هاهنا آهلة ، من حيث أه وال تقولوا آهلتنا ثالثة ، كان ذلك والعياذ باهلل شبّ 
واعترب عبد القاهر هذا  ،1«ى املبتدأ وال تنفي معىن املبتدأفإنك تنفي املعىن املستفاد من اخلرب عل

-والوجه »وعن رأيه يف املسألة يقول : ،ل بالعقيدة ويوجه معىن اآلية لغري املراد من التكيبالتقدير خي   
أن تكون )ثالثة ( صفة املبتدأ ال خرب مبتدأ ويكون التقدير : "وال تقولوا لنا آهلة ثالثة أو -واهلل أعلم

" مث حذف ، واخلرب هو لنا أو " يف الوجود" كما حذف من "الإله إال اهلل" و"ما يف الوجود آهلة ثالثة 
على القطعية يف إال تقديره وال حيمل هنا اجلرجاين  ،2« تقولوا ثالثة " من إله إال اهلل" فبقي " وال

توقف وليس يف حذف ما قدرنا حذفه ما ي  »: الداللة وأنه أحكم نظره على املعىن املراد من اآلية فيقول
 بآيات لكنه يف مقابل ذلك يرى يف حذف اخلرب وتقديره شيوعا وقياسا إذا ما تعلق .3«يف صحته 
أما حذف اخلرب الذي قلنا أنه)لنا(أو)يف الوجود(فمّطرد يف كل »وهذا ظاهر يف قوله والعقيدة لتوحيد 

 .4«أن يكون مع اهلل تعاىل عن ذلك إله  يما معناه التوحيد، ونف
 ابن هشام: -4

ف وفيما يقّدر فيه أورد التقدير يف كتابه املغين يف مباحث احلذف وفيما يقدر فيه احلذ     
ر الشيء يف مكانه دّ ق  القياس أن يـ  »: ر وكيفية التقدير فقالد  كان ومقدار املق  ، ويف بيان ماحملذوف
 وقال يف بيان مقدار، 5«خيالف األصل من وجهي احلذف ووضع الشيء يف غري حمله الّ األصلي لئ

                                                
 .324ئل اإلعجاز ، صاجلرجاين، دال1
 .324املصدر نفسه،ص2
 .324املصدر نفسه،ص3
 .324،صاجلرجاين دالئل اإلعجاز4
 .6/362اللبيب،  ابن هشام، مغين5
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إذا استدعى »وذكر يف بيان التقدير ما نصه : ،1«األصللتقل خمالفة ما أمكن  هينبغي تقليل»املقدر  
أو جار وجمرور مضمر عائد على ما حيتاج إىل م تقدير أمساء متضايفة أو موصوفة وصفة مضافة الكال

 .2«الرابط ، فال يقّدر أن ذلك حذف دفعة واحدة بل على التدرج 
وابن هشام يف تقعيده للتقدير يويل اهتماما كبريا للبعد الزماين واملكاين والكيفي ، فليس التقدير  

سياقات  ه  جهت  عن أصل، وإن و جد حكمته ضوابط وو وإمنا هو عارض وفرع عنده أصل يف اللغة 
نصية حتكمها اللغة أي املبىن، وأخرى خارج نصية حتكمها ظروف اخلطاب ، وإىل ذلك يذهب يف 

لك باآلية وميّثل لذ"دليل حايل ")مسألة قيام الدليل على أن احلذف ال يكون إال إذا كان هناك 

ڈ   چ::وميثل لذلك باآليةدليال مقاليا "أو )أي سّلمنا سالما .[63فرقان: ال]چۈ  ٴۇ  چ الكرمية :

 .3() والتقدير أنزل خريا.[32النحل: ]چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  کگ
إذا كان احملذوف اجلملة  بأسرها)...(أو »تاج فيه إىل إقامة الدليل بشقيه: ويذهب إىل أن ما حي

سالم عليكم انتم قوم  أي)[04:الذاريات]چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  چ أحدها حنو)
فيد معىن فيها وي بىن عليه ويزيد عن اجلملة ) اللف  الذي ي ،4«ون( فحذف اخلرب واملبتدأ الثاين منكر 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ     ۈئ  چ وميثل هلذا بقوله تعاىل: ،5ذلك (

دليل فهي الفضلة  أما ما مل يشتط فيه وجود ،6(أي ال تفتأ).[58يوسف: ]چۈئ  ېئ 
ولكنه استعاض عن وجود  7«ما إذا كان احملذوف فضلة فال يشتط حلذفه وجدان الدليل وأ»يقول: 

 ) هذا وقد كان ابن هشام ال خيرّج التنزيل على الشاذ أو8)ضرر معنوي أو صناعي(الدليل بعدم وقوع 
ا الشاذ ، أمّ ق املشهور الكثريوتتابع وكان وف ها على ما اّطرد ، بل خيرج  من لغات العرب القليل

                                                
 .6/321، اللبيب ابن هشام، مغين ا1
 .6/326، ملصدر نفسها2
 .6/312املصدر نفسه ، 3
 .6/312،املصدر نفسه4
 .6/312 اللبيب ابن هشام، مغين5
 .6/312املصدر نفسه، 6
 .6/312صدر نفسه، امل7
 .6/312املصدر نفسه، 8
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ماع كان تعويله على الس أن ابن هشام  والقليل فما كان يلقى منه قياسا عليه أو التفاتا، ومن هنا تبنّي 
ويؤيد ذلك هنجه يف كتبه وكثرة إحالة ماال  ،ه هذا السماعد  ض  ، وأنه ما كان يعبأ بالقياس إال ع  املتواتر

 .1ى الضرورة أو الشذوذ (يطمئن إليه من األبيات الشعرية عل
 :السيوطي  -5

واملفسرين كابن هشام يف مغنيه ، والزركشي يف بدا السيوطي متأثرا مبنهج من قبله من النحاة 
، ونقل عن كتابه " اإلتقان يف علوم القرآن"والقرآنية  خاصة يف   الربهان وذلك جلي يف حبوثه النحوية

اليت ناقشها قضية الدليل وما ينجّر عليه من تقدير ابن هشام  مبحث احلذف والتقدير ومن املسائل 
ومن األدلة العقل حيث يستحيل صحة »حيث يقول عن استخدام القرينة العقلية يف حمّل التقدير :

على تعيينه، بل يستفاد  لاحلذف من غري دلي أصلإال بتقدير حمذوف، مث تارة يدّل عن  الكالم عقال

فإن العقل يدل على أهنا ليست ، [0املائدة: ]چٻ   ٱ  ٻ چ التعيني من دليل آخر حنو: 
ىل االفعال، فعلم بالعقل حذف يضافان إ ل  وإمنا هو واحل   ،جراممةى ألن التحرمي ال يضاف إىل األاحملر  
ك العقل ال ي در   ألنّ ر م أكلها(إمنا ح  : )رع وهو قوله، وأما تعيينه وهو التناول فمستفاد من الشّ شيء
الدليل العقلي  تضافرمن خالل هذا التحليل للدليل خترّج عند السيوطي أن  ،2«ة  وال احلرم   ل  احل   حمل  

عقيدي املقصد ال ، كما يذهب إىل أنّ والدليل الشرع يؤدي إىل التقدير على الوجه الذي تنحوه اآلية 
دل العقل أيضا وتارة ي»ومن ذلك إثبات الصفات هلل عّز وجّل وتنزيهه مبا يليق بذاته : لآلية ي راعى،

، مبعىن عذابه ألن العقل دّل أي أمره [22الفجر: ]چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ على التعيني، حنو:
 .3«اجلائي أمره   على استحالة جميء البارئ ألنه من مسات احلادث وعلى أنّ 

، وقد توجب الصناعة التقدير»وعن الصناعة النحوية وحتكيمها يف مسألة التقدير يقول :      
 ويعلل ،4«عىن غري متوقف عليه كقوهلم يف ) ال إله إال اهلل( إن اخلرب حمذوف أي موجودكان امل  وإن  

 
                                                

 .162-166،ص1442، مصر ،1ينظر يوسف عبد الرمحان الضبع، ابن هشام وأثره يف النحو العريب ، دار احلديث ، ط1
 .4/1622السيوطي، اإلتقان ، 2
 .4/1622، السيوطي، اإلتقان 3
 .4/1611املصدر نفسه،4
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العدم ال كالم فيه فهو يف  ، فإنّ بأنه يستلزم نفي كل إله غري اهلل قطعا ) تقديرهم "موجود" 
احلقيقة نفي للحقيقة مطلقة ال مقيدة مث ال بد من تقدير خرب الستحالة مبتدإ بال خرب ظاهر أو 

ها وإن  القواعد حقّ  ر ليعطيفالصناعة النحوية تقتضي ذلك وتلك مما جيعل )النحوي يقدّ ، 1(مقدر
 .2كان املعىن مفهوما (

 ابن قيم الجوزية: -6
كان ابن قيم اجلوزية قد تعّرض ملسائل حنوية عديدة بّثها يف كتابه "بدائع الفوائد " ومنها مسألة 

 وإتّباعهدير ملعىن اآلية )فكان منهجه يتسم بالبحث عن الدليل التقدير وآراء النحاة فيها ومناسبة التق
وعدم التعصب ملذهب أو إلمام واضح فيما يتصل بقضايا اإلعراب وما يتصل به من حبث 

چ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ ويظهر ذلك يف إعرابه لآلية يف قوله تعاىل : ،3"العوامل"(

واملعىن لننزعن من كل فرقة أشّدهم عتوا على اهلل »:ذ يقول عنها إ.[96مرمي: ]چڌ       ڌ  ڎ  
، مث يكون ن العذاب يتوجه إىل السادات أوالوأعظمهم فسادا فنلقيهم يف النار ، وفيه إشارة إىل أ

ني أقوال النحاة يف املسألة مع نقدها وتبي   ليبسط   ،4«األتباع تبعا هلم فيه كما كانوا تبعا هلم يف الدنيا 
...وعلى كل واحد من األقوال إشكاالت نذكرها مث نبنّي الصحيح إن شاء »يراه أصّح فيقول :ما 

لذي يقال فيه أيهم اشّد على الرمحن ا)والتقدير فمثال يعرض لقول اخلليل عن ) أيهم أشّد(5«اهلل...
ذوف هكذا أنه إذا قّدر احمل»:ومن مجلة اعتاضاته على هذا الرأي ،6عتيا وعلى هذا فأّي استفهامية(

 مل يستقم الكالم فإنه يصري )لننزعن من كل شيعة الذي يقال فيهم" أيهم أشّد" وهذا فاسد، وأنّ 
فعال العلم والقول على احلكاية وال يقع بعد غريه من احلكاية، ووجه آخر االستفهام ال يقع إال بعد أ

حلذف الذي قدره يف اآلية هو كثرة استعمال أفعال العلم فجعل هلا شأنا ليس لغريها، وأن هذا ا

                                                
 4/1611،السيوطي، اإلتقان 1
 4/1611املصدر نفسه،2
 .146ينظر طاهر سليمان محودة، ابن قيم اجلوزية جهوده يف الدرس اللغوي، دار اجلامعة املصرية، مصر ، )د ت(ـ ص3
 .124،ص0223، املكتبة العصرية، لبنان، 1ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد، ج4
 .1/124، 3022املكتبة العصرية، لبنان، ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد،5
 .1/124ه،املصدر نفس6
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حذف ال يدل عليه سياق فهو جمهول الوضع وكل حذف كان هبذه املنزلة كان تقديره من باب علم 
 .1«الغيب 

ملنع متّحل النحاة يف هذه  فرعا عن أصلو النحاة الذين جيعلون التقدير ذو حذونرى ابن القيم حي
والتقدير إمنا ي ص ار إليه عند الضرورة، »فيقول : حتتملها اللغة املسألة والذهاب هبا إىل أبعد من أن  

عرابه إوكان يف ،2«حبيث ال يتم الكالم إال به فإذا كان الكالم تاما بدونه فأي حاجة بنا إىل التقدير  
 .3على املعىن املقصود من النص (ح التخريج اإلعرايب الذي يعطي داللة أقوى لآليات ) يرجّ 
 اآلية وهذه مسألة تداوهلا الدارسون القرينة احلالية والسياق يف تفسري ابن القيم أثار قضية كما أنّ 
بعض التصورات والقواعد النحوية وكيف  ه عليها يف أكثر من موضع وأشار إىل أنّ نبّ إال أنه )القدامى 

 .4على أساسها تعارض املعىن املدرك بقرائن احلال والسياق ( نتائج التحليل املبنية أنّ 
يف اإلعراب بل إنه يت خذ منه أساسا ن قد ) وضع للسياق وقرائنه اعتبارا هاما وعلى هذا يكو  

ويظهر مذهب ابن قيم  ،5كم على نتائج التحليل وتوجيهها الوجهة السليمة (يبقي عليه، وآلة للح
فانظر »ال يرى تعارضا مع العقل والنص يقول:نه إ، حيث فسريه للحكم اإلعرايبتاجلوزية له تأثري يف 

 عن اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية وجاءت النصوص مبقتضاها معا من غري خروج كيف
ولو مل يكن يف هذا التعليق إال هذه الفائدة لساوت رحلة ، موجب عقل وال لغة وال حتريف لنص

...»6. 

 

 

 

 

 

                                                
 .141-1/142، 3022املكتبة العصرية، لبنان، ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد، ا1
 .1/66املصدر نفسه،2
 .142طاهر سليمان محودة، ابن قيم اجلوزية جهوده يف الدرس اللغوي، ص3
 .142ينظر املرجع نفسه، ص4
 .142، صينظر املرجع نفسه، 5
 .1/23، 3022املكتبة العصرية، لبنان، ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد، ا6
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 ابن تيمية: -7
بة للمعاين، )حريصا على محل النصوص على ظواهرها املناسظهر ابن تيمية يف تفسريه لآليات

وهذه مسة يف مدرسته اليت اشت هرت بالنقل واعتمادها  ،1(عد أيضا عن التوجيهات املتكل فةوكان يبت
وقد أّلف يف ذلك كتابا ومسه بـ"درأ التعارض بني العقل والنقل"،  ،على النص دون تعارض مع العقل

هنا حتذف من الكالم ما يدل من حماسن لغة العرب أ»وعن ظاهرة احلذف والتقدير يقول ابن تيمية :
ع وجود دليل رة من خصائص العربية متيزت هبا مالظاه فهو يرى أنّ  ،2«املذكور عليه اختصارا وإجيازا 

 ،ف أو عناءدون تكلّ  م غرضا يوصل به مقصدهعلى احملذوف إذا ع لم عند املخاط ب ورأى فيه املتكلّ 
ال ضري فيه إذا كان يف ه ي ي عز ز املعىن و يق و يتقدير احملذوف الذبل  وكذلك ال يتتب عليه أضرار،

ڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  ڇ             ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ يقول ابن تيمية يف قوله تعاىل: ما يشهد له،الكالم 

 .3مل يكن"( ناحملذوف "كمتقدير [14]حممد:چڍ  ڌ  ڌ  
 الزمخشري: -8

نه ال كما أ  4فات اهلل من احلقيقة إىل اجملاز (ف الزخمشري مبذهبه ) املعتزيل؛ وهو يصرف صع ر  

فيقول عن معىن [00الفجر: ]چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ يرى يف تقدير حمذوف يف اآلية الكرمية :
حاله حبال امللك  وتبيني آثار قهره وسلطانه مثّلت هو متثيل لظهور آيات اقتداره»تعاىل : جميء اهلل 

بة والسياسة ما ال يظهر حبضور عساكره كلها ووزرائه إذا حضر بنفسه ظهر حبضوره من آثار اهلي
)وهو يف ذلك خيالف اعتقاد أهل السنة، ومما ميزه يف تفسريه "  ،5«وخواصه عن بكرة أبيهم 

 .6الكشاف" هو تقليبه للجملة ما حيتمله من أوجه وال يكتفي بوجه واحد (

                                                
دار  الدراسات اللغوية والنحوية يف مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية، ن الشجريي،هادي أمحد فرحا1

 .323،ص0221،لبنان،1البشائر،ط
 .324ص، املرجع نفسه2
 .326املرجع نفسه،ص ينظر3
 .012،ص1422للطباعة والنشر ،العراق ،ن لغوية عند الزخمشري، دار النديينظر فاضل صاحل السامرائي، الدراسات النحوية وال4
 .323م،ص1442،اململكة العربية السعودية،1،تح:أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض،مكتبة العبيكان،ط6الزخمشري، الكشاف،ج5
 .040، صالدراسات النحوية واللغوية عند الزخمشري ينظر فاضل صاحل السامرائي، 6
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 چٻ  ٻ   پپپپ  ڀ   ڀ     ٱ  ٻ  ٻ چ عراب قوله تعاىل:إافه عن يف كشّ ورده ومن ذلك ما أ

مبتدأ (ٱ  )( امسا للسورة ففي التأليف وجوه : أن يكون ٱ  جعلت ) إن  »حيث يقول .[2-1البقرة: ]

ـزلة الصوت  مبن (ٱجعلت ) وإن   ،األول)...( املبدأو)ذلك(مبتدأ ثانيا و)الكتاب( خربه واجلملة خري 
، أو الكتاب صفة هو الكتاب الكاملالكتاب املنزل  خربه )الكتاب(أي : ذلك كان ذلك مبتدأ

 .1«ذلك الكتاب  -يعين املؤل ف من هذه احلروف–أي هو واخلرب ما بعده، أو قّدر مبتدأ حمذوفا 
، ومن خترجياته ما ذهب ة خاصةالسن   أهلج عن مذهبه وعن مذهب وكان يف بعض تقديراته خير   

گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گچ فيه إىل قوله تعاىل : 

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  

)ولوال فضل اهلل عليكم ورمحته ( وهو إرسال الرسول »قائال : في ظهر املعىن. [50النساء: ]چہ  ھ   
قليال  أتباعا، أو إال لبقيتم على الكفر، )إال قليال ( منكموإنزال الكتاب والتوفيق ،التبعتم الشيطان( 

وعن هذا  ،2«ملا ذ كر يف اآلي قبلها تثّبطهم على القتال وإظهارهم الطاعة وإضمارهم خالفها 
الزخمشري رمبا جلأ إىل هذا التقدير ألنه معتزيل، لوال  وظننت أنّ »التفسري يقول سامل عبد العال مكرم: 

فضال عن خمالفته آلراء أهل  تقدير الزخمشري خمالف آلراء املعتزلة أنّ نري يبنّي ستأين وجدت ابن امل
 .3«نةالس  
ي عد العبد به عاصيا  قواعد أهل السنة واضحة فكل ما أنّ »ونقل رأي ابن املستنري القائل : 

املعتزلة فهم وإن ظنوا العبد خيلق  وأّماللشيطان من إميان وعمل خري خملوق هلل تعاىل وواقع بقدره، 
درة فضل اهلل منسحب عليه يف ذلك ألنه خلق له الق   ن يف أنّ أهنم ال خيالفو  لنفسه إميانه وطاعته إالّ 

ر االستثناء من اجلملة اليت هبا خلق العبد ذلك على زعمهم، ودفعه إلرادة اخلري فقد وضح لك تعذّ 

                                                
 .6/140، م1442،اململكة العربية السعودية،1،تح:أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض،مكتبة العبيكان،ط الكشاف ، الزخمشري1
 .112ص،1422، لبنان ،3، دار الكتاب ،ط0زخمشري، الكشاف، جال2
 .131.ص1422، الكويت ، 0عبد العال سامل مكرم، القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية، مؤسسة علي جراح الصباح للنشر والتوزيع، ط3
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املألوف يف اإلعراب، وهو إعادة  إال وامها مستسال عن أراهوما األخرية على تفسري الزخمشري 
 .1«ال للنظر يف املعىنهم  ن اجلمل ، م  االستثناء إىل ما يليه م

 حيان األندلسي: بوأ -9
ه النحوية كما كان احلال مع ئظاهري املذهب لكنه مل يتأثر به يف آرا كان  )أنهقيل عن أيب حيان 
لغاء ما يتعلق به إويف مقابل ذلك دعا مرارا وتكرارا إىل  نظرية العامل،إىل إلغاء  ابن مضاء فلم يدع  
 .2العملية(اللغوية والنحوية وجلب التمارين غري تعليل للظواهر لاالنحاة من كثرة 

م   )يرىحيان  أبووكان  وهكذا تكون »إعراب يقول:  أحسن ىل عليف أن القرآن ينبغي أن حي 
سوغها يف أو ف ل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكل  م  عادتنا يف إعراب القرآن ال نسلك فيه إال احل  

أفصح ل على م  أن حي   ح كالم فكذلك ينبغي إعرابه صفأما أن كالم اهلل من لسان العرب )...( فك
 .3«الوجوه

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ القرآن الكرمي ما جاء يف قوله تعاىل: ه يفومن تقديرات

وهو .[21اجلاثية: ]چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  
أن تكون  أنه قلنا بتشبث اجلملة مبا قبلها والذي يظهر يل»يقول: يعرض ويبسط يف اآلراء النحوية مثّ 

هم مثل املؤمنني يف حال استواء ري  صأم حسب الكفار أن ن: " والتقدير اجلملة يف موضع احلال،
 .4«"حمياهم ومماهتم ليسوا كذلك

 

 

 

 

 

 

                                                
 .130-131عبد العال سامل مكرم، القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية ، ص1
 .301قي ضيف، املدارس النحوية، صشو 2
ة بغداد، العراق، عبد العزيز علي مطلك الدليمي ، الدراسات النحوية واللغوية يف البحر احمليط ، أطروحة دكتوراه يف اللغة العربية ، كلية اآلداب، جامع3

 .013،ص1440
 .2/42أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، 4
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الصناعة 
 اإلعرابية

 المعنى

 النحاة

فريق يقدم الصناعة 
 اإلعرابية على املعىن

 فريق ال يرى
 تعارضابينهما

فريق يقدم املعىن 
 على الصناعة

 منهمامخطط يبين عاملي التقدير النحوي وموقف النحاة  

اب التقدير بأس
 يالنحو 

أنواع األدلة عند النحاة في تقدير 
 المحذوف

دليل مقايل  دليل  حايل
  

دليل الشروع يف الفعل  دليل عقلي
 )التقدير يف البسملة مثال(

دليل شرعي عند  دليل العادة
 إعراب القرآن والسنة

 يبين ضوابط التقدير من حيث قيام الدليل مخطط
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وما بعدها. 602، ص6002، مصر، 1ن، دار الوفاء، طفي أصول إعراب القرآ للتفصيل أكثر ينظر هاني الفرنواني، 1

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة  



  اخلامتة

 

061 
 

 :الخاتمة

الذي برزت يف هذه الدراسة أمهية مستوى من املستويات اللسانية املتمثل يف املستوى النحوي ،  
يبسط وجوده على مساحة واسعة يف الدراسات اللغوية من حيث أنه يتسم باحلركية اليت تظهر من 

والتقدير النحوي هو أحد مظاهر الدرس النحوي الذي خالل تغري الرتاكيب وتنوعها داخل اللغة ، 
ية هبذا املوضوع وتزيد العناميس الكلمة واجلملة وأكثر من ذلك ، فيظهر بذلك عامال مؤثرا يف الداللة 

حني خيتص بتفسري القرآن الكرمي وإعرابه ، ومن النتائج اليت هي حمصلة البحث يف موضوع التقدير 
 النحوي وأثره يف حتديد الداللة يف القرآن الكرمي:

ر بعلوم ها إىل التأث  وجود خالفات بني النحاة يف استخدام مصطلح التقدير النحوي مرد   -10
 اضطراب منهجي تارة أخرى .أخرى تارة والوقوع يف 

ضبط التقدير  هام بالنسبة للمخاَطب تساعده يفعامل القرائن اللغوية لفظية ومعنوية  -10
 ثره يف الرتكيب .أمن خالل  هفتعر  املناسب للمحذوف و 

هناك حماوالت إلجياد بدائل عن نظرية العامل كمحاولة متام حسان واملتمثلة يف نظرية  أن   -10
 القرائن .
دعوة إلغاء نظرية العامل عند النحاة القائلني بذلك هي رؤيتهم يف تيسري النحو  أن     -10
 وتعليمه.
 داللة السياق القرآين هلا أثر يف فهم دالالت آيات القرآن الكرمي . -10
 ر يف حتديد الداللة يف عموم اللغة والقرآن الكرمي .ؤث  التقدير النحوي ي   -10
 فهو عامل يف الداللة .ات التأويل يلآية من التقدير النحوي آل   -10
ية يف حتديد املعىن ، فالسياق عنصر اخلطاب( أمه  ) للظروف احمليطة باإلنتاج اللغوي -10

 .ساسي يف الفهم والتأويل أ
 استثارة البعد الفكري الذي يستخدمه طريف اخلطاب )املتكلم واملخاطب(. -10



  اخلامتة

 

060 
 

هم دالالت اآليات مقالية وسياقية ضمانة لفالتقدير النحوي اخلاضع للمعطيات اللغوية؛   -01
 .القرآنية بعيدا عن التأويالت الفاسدة 

، وإذا تعارضت الصناعة اتباع النحاة واملفسرين منهجا يزاوج بني الصناعة النحوية واملعىن   -00
 مع سالمة املعىن يرج ح الثاين ألن الذي جيب أن يكون هو أن القرآن أصل من أصول التقعيد .

 جنس الرتكيب املقدر فيه . أن من سالمة التقدير أن يكون من -00
اخلالف بني النحاة واملفسرين حول التقدير النحوي خاصة فيما يتعلق بآيات العقيدة  -00

  .نْي لمَ ي رجع إىل اخللفية الفكرية واملذهبية اليت يعتنقها أرباب الع  
ف يف التقدير يسهم يف تشقيق الدرس النحوي وحيم ل اخلطاب القرآين التمح ل والتكل   أن   -00

ي ستمسك به يف امتالك على هدف النحو الذي هو علم من علوم اآللة ما ال حيتمل وكذلك ينعكس 
منه ال فتح اجملال أمام  ناصية اللغة، ال أن يكون مقصودا لذاته فاألصل يف التقدير النحوي هو التقل ل

 .التقديرات حىت أصبح هناك تقديرات للتقديرات 
تاج إىل إعادة صياغة بتقدير احملذوف، بل حييف كالم العرب ليس كله املسكوت عنه  أن   -00

هي عادة العرب وميزة اللغة العربية على أهنا لغة اإلجياز ، وهذا يدل على أن لغة العرب مييزها 
 .من مباحث اللسانيات املعاصرةي هو االقتصاد اللغوي الذ
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  القرآن الكريم 
 المصادر والمراجع:

 :إبراهيم األبياري .1
 م.1891، مؤسسة سجل العرب ، مصر ،3املوسوعة القرآنية ، م  -

 (:ه133ت)الزَّجاج إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق  .2
 م.1899، 1، تح: عبد اجلليل عبد شبلي، عامل الكتب ،ط1معاين القرآن و إعرابه ،ج -

 ه(:097)تالشاطبي إبراهيم بن موسى أبو إسحاق  .3
 م.1881، اململكة العربية السعودية، 1،دار ابن عفان، ط3املوافقات، م  -

 :إبراهيم مصطفى .1
 م.1882،مصر،3إحياء النحو ، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر،ط -

 ه(:550)تاألنباريعبد الرحمان أبو البركات  .5
أسرار العربية، تح: حممد هبجة البيطار، مطبوعات اجملمع العلمي العريب بدمشق،   -

 سوريا،)دت(. 
، 1اإلنصاف يف مسائل اخلالف، تح جودة مربوك و حممد مربوك، مكتبة اخلاجني،ط -

 مصر، )دت(.
 هـ(:133)تبن السراجأبوبكر محمد بن سهل  .6

، لبنان، 3سة الرسالة ، ط، تح:عبد احلسني الفتلي، مؤس2األصول يف النحو ، ج  -
1886. 

 ه(:045)تاألندلسي أثير الدين أبو حيان  .1
جود و تح:عادل أمحد عبد امل ،22ج،9ج،1،ج6،ج5،ج1،ج3،ج2جالبحر احمليط ، -
 .1883،لبنان،1، طحممد معوض ،دار الكتب ، العلمية يوعل

اشبيلية، ، تح: حسن هنداوي، دار كنوز 6ييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ،جذالت -
 م.2005، اململكة العربية السعودية ، 1ط
 :ه(077)تبراهيم الثقفيإأحمد بن  .9

،اململكة العربية 1، دار ابن اجلوزي،طسعيد مجعة فالحتح: القرآن،  بالربهان يف تناس -
 .2001 السعودية،
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 هـ(:595)تبن مضاءأحمد بن عبد الرحمان  .8
 د ت( .)الرَّد على النحاة، تح: شوقي ضيف، دار املعارف، مصر،  -

 هـ(:195)تبن فارس أحمد  .10
 .1881، لبنان ،1الصاحيب يف فقه اللغة العربية ، دار الكتب العلمية ، ط -

 :أحمد جميل ظفر .11
، اململكة العربية 2ر ،طالنحو القرآين  قواعد وشواهد ، مكتبة امللك فهد الوطنية للنش  -

 .1889 ،السعودية
 :أحمد سليمان ياقوت .12

 .1881ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب، دار املعرفة اجلامعية، مصر،   -
 :أحمد عبد الستار الجواري .13

 .1811حنو القرآن ، مكتبة اللغة العربية ، العراق ،   -
 :أحمد مختار عمر .11

 .1881عامل الكتب، مصر، ، دراسة الصوت اللغوي  -
 :الكفويأيوب بن موسى الحسيني أبو البقاء  .15

،لبنان، 2الكليات )معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية (، مؤسسة الرسالة، ط  -
1889. 

 ه(:094)تالزركشيبدر الدين  .16
 .)دت(،تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الرتاث،مصر،1الربهان يف علوم القرآن،ج  -

 :ه(039)ت بن عقيلبهاء الدين عبد اهلل  .11
تح: حممد حميي الدين عبد ،1،ج3،ج2ج،1شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج  -

 م.1888احلميد، دار الرتاث، مصر، 
 :بهجت عبد الواحد صالح  .19

 ،دار الفكر، لبنان،)د ت(.11اإلعراب املفصل لكتاب اهلل املرتل،م  -
 :النيليتقي الدين إبراهيم بن الحسين  .18

م أ، تح: حممد بن سامل العمريي،جامعة 1الصفوة الصفية يف شرح الدُّرّة األلفية، ج -
 هـ . 1120، اململكة العربية السعودية، 1القرى،ط
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 :تمام حسان  .20
 .2001، مصر، 1اللغة بني املعيارية والوصفية، عامل الكتب ، ط  -
 .2005،مصر، 2اخلالصة النحوية ، عامل الكتب، ط -
 م.2000، مصر،  األصول، عامل الكتب -
 .1883،مصر،1البيان يف روائع القرآن، عامل الكتب، ط -
 .1881اللغة العربية معناها ومبناها ، دار الثقافة ، املغرب ،  -
 .2010، مصر ، 1مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن ، عامل الكتب، ط -
 م.1880مناهج البحث يف اللغة، مكتبة األجنلو مصرية، مصر ،  -

 :اتيالتواتي بن التو  .21
، اجلزائر، القراءات القرآنية وأثرها يف النحو العريب والفقه اإلسالمي، دار الوعي للنشر والتوزيع -

 .)د ت(
 :القزويني جالل الدين  .22

 .2003، لبنان ، 1اإليضاح يف علوم البالغة، دار الكتب العلمية، ط  -
 :جالل الدين المحّلي و جالل الدين السيوطي  .23

 م.1818تفسري اجلاللني ، مكتبة العلوم الدينية ،لبنان ،   -
 هـ(:033)تابن منظور جمال الدين أبو الفضل  .21

تح: عبداهلل علي الكبري وحممد أمحد حسب اهلل  ،6،م5،م1،م2م،1لسان العرب ، م  -
 وهاشم حممد الشاذيل، دار املعارف، مصر، )د ت( .

 :حسام البهنساوي .25
احلديثة، مكتبة الثقافة  اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغويةأمهية الربط بني التفكري  -

 .1881، مصر، الدينية
 وزنيالزَّ الحسين  .26

 .2001،لبنان ،2املعرفة ،طشرح املعلقات السبع،دار  -
 هـ(:107)تابن خالويهالحسين بن أحمد  .21

 م.1895إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي ،دار مكتبة اهلالل ، لبنان ، -
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 :المرادي الحسين بن قاسم  .29
، تح: عبد الرمحان علي سليمان، 1توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ، ج  -

 .2001، 1دار الفكر العريب، ط
 ،لبنان،1الكتاب العلمية، ط اجلىن الداين يف حروف املباين، تح:فخر الدين قباوة، دار -

1882. 
 ه(:537)ت البغويالحسين بن مسعود  .28

، تح: حممد عبد اهلل النمر و عثمان مجعة ضمريية وسليمان مسلم 3معامل التنزيل،م  -
 .1898، اململكة العربية السعودية، 1احلرشي، دار طيبة، ط

 :خالد أحمد عمايرة .30
 .2001، األردن، 1املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق اللغوي، دار وائل ،ط  -

 :خالد االزهري  .31
العلمية،  حممد باسل عيون السود، دار الكتب،تح: 1شرح التصريح على التوضيح ، ج -

 م.2000، لبنان ،1ط
 :خديجة الحديثي .32

 .2001املدارس النحوية ، دار األمل ، األردن ،   -
 :خليل أحمد عمايرة  .33

العامل النحوي بني مؤيديه ومعارضيه ودوره يف التحليل اللغوي ، عامل املعرفة، الكويت،   -
 د ت(. )
 ه(:304)تالخليل بن أحمد الفراهيدي .31

 .1895، سوريا، 1اجلمل يف النحو، تح : فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة ، ط -
 :ذو الرُّمة .35

 .2006، لبنان، 1ديوانه،شرح عبد الرمحان املصطاوي، دار املعرفة، ط -
 :ةرابح بومعز  .36

 .2009رسالن، سوريا،  اجلملة يف القرآن الكرمي)صورها وتوجهها البياين(، دار مؤسسة -
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 ه(:953)تىأبو يحي زكريا األنصاري .31
العصرية،  فتح الرمحان بكشف ما يلتبس يف القرآن ، تح: حممد علي الصابوين، املكتبة  -

 .2005، لبنان ص 1ط
 .2008، مصر،1إعراب القرآن ،تح حممد عثمان ، مكتبة الثقافة الدينية ،ط -

 :سيد أحمد عبد الغفار  .39
 م.1889ظاهرة التأويل وصلتها باللغة ، دار املعرفة اجلامعية، مصر،   -

 ه(:3507)تاأللوسي شهاب الدين  .38
 دار إحياء الرتاث ، لبنان ، )د ت( . ،6،ج5،ج2ج،1روح املعاين ،ج -

 :شوقي ضيف  .10
 ، مصر، )د ت(.1املدارس النحوية،دار املعارف، ط -

 هـ(:310)تبن األثيرضياء الدين  .11
، 2، دار هنضة مصر للطبع والنشر،ط2املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج  -

 .(مصر،)د ت
 :طاهر سليمان حمودة .12

 ابن قيم اجلوزية جهوده يف الدرس اللغوي، دار اجلامعة املصرية، مصر ، )د ت(ـ. -
 طرفة بن العبد: .13

 م.2003ديوان طرفة بن العبد، دار املعرفة، لبنان،  -
 هـ(:543)تابن عطية عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمان بن تمام  .11

تح: عبد السالم عبد الشايف  ،5،ج1ج،3جاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  -
 . 2001،لبنان، 1حممد، دار الكتب العلمية ،ط

 ه(:573)تالسهيلي عبد الرحمان  .15
معوض،دار الكتب العلمية، نتائج الفكر ،تح:عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد  -

 م.1882،،لبنان1ط
 ه(:933)تالسيوطي عبد الرحمان بن أبي بكر جالل الدين  .16

، 1يف شرح مجع اجلوامع، تح أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، ط مهع اهلوامع -
 م.1889لبنان، 
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، تح: مركز الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد 5ج،1جاإلتقان يف علوم القرآن،  -
 لطباعة املصحف الشريف، اململكة العربية السعودية ، )د ت( .

 ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، )د ت( .1، ج1األشباه والنظائر، م -
 ه(:119)تالزجاجيسحاق أبو القاسم عبد الرحمان بن إ .11

 .1818، لبنان،3يضاح يف علل النحو، دار النفائس ، طاإل -
 (:هـ777)تابن خلدون عبد الرحمان بن محمد  .19

 .2001، دار الفكر ، لبنان ، 1املقدمة، ج  -
 :المكودي عبد الرحمان علي بن صالح  .18

 شرح املكودي على ألفية ابن مالك، دار الرحاب ، اجلزائر ، )د ت( .  -
 هـ(:550)تابن األنباري عبد الرحمان كمال الدين أبو البركات  .50

، تح: طه عبد احلميد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 2البيان يف غريب إعراب القرآن،ج  -
 م.1890مصر، 

 :عبد العال سالم مكرم .51
القرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحوية، مؤسسة علي جراح الصباح للنشر والتوزيع،   -

 .1819، الكويت ، 2ط
 :الزرقانيعبد العظيم  .52

، دار الكتاب 1، تح: فواز أمحد زمريل ، ط2ج،1جالقرآن، ان يف علومفمناهل العر  -
 .1885العريب، لبنان، 

 :عبد الفتاح أحمد حموز .53
ة، اململكة العربية السعودي ،1، مكتبة الرشد،ط1التأويل النحوي يف القرآن الكرمي، ج  -

1891. 
 ه(:3791عبد القادر البغدادي)ت .51

،  1طاخلاجني،،مكتبة 9خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،تح:عبد السالم هارون،ج -
 .2000مصر،
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 :عبد القاهر الجرجاني .55
،مصر، 2العوامل املئة النحوية يف أصول العربية، تح: البدراوي زهران، دار املعارف، ط  -

 )د ت(.
 م.2001دالئل اإلعجاز، شرح: ياسني األيويب، املكتبة العصرية، لبنان،  -

 :عبد الكريم بكري  .56
، 1احلديث، ط هب ابن مضاء القرطيب، دار الكتابأصول النحو العريب يف ضوء مذ  -

 .1888اجلزائر، 
 ه(:333)تالُعكبري عبد اهلل أبو البقاء  .51

 م .2010، دار الفكر ، لبنان، 2ج ،1جالبيان يف أعراب القرآن ، -
 :عبد اهلل بن الشيخ المحفوظ بن بية .59

 أمايل الدالالت وجمايل االختالفات ، دار ابن حزم ، اململكة العربية السعودية، )د ت(.  -
 ه(:033االنصاري )تبن هشام عبد اهلل بن يوسف بن أحمد  .58

، تح: عبد اللطيف حممد اخلطيب ، جملس الثقافة والفنون، 6ج،2،ج1،جمغين اللبيب  -
 .2002، الكويت،1ط
، تح: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة 2أوضح املسالك غلى ألفية ابن مالك،ج -

 العصرية، لبنان، )دت(. 
 .2001شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ، دار الطالئع ، مصر ،  -

 :عبد الهادي بن ظافر الشهري  .60
، ليبيا، 1حدة،ط، دار الكتاب اجلديد املت-مقاربة لغوية تداولية -اسرتاتيجيات اخلطاب  -

 م.2001
 هـ(:195)بن جني عثمان أبو الفتح  .61

 تح:حممد علي النجار ،دار الكتب املصرية ، مصر،)د ت( . ،2ج،1اخلصائص ، ج -
 .1899اللُّمع يف العربية ، تح: مسيح أبو مغلي، دار جمدالوي األردن،  -

 :عز الدين المجدوب  .62
 املامي، تونس، )د ت(. املنوال النحوي قراءة لسانية جديدة ، دار حممد علي -
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 :عزيزة فّوال بابتي  .63
 م.2001، لبنان ، 2، دار الكتب العلمية ، ط1املعجم املفصل يف النحو العريب ، م  -

 :علي أبو المكارم  .61
 م.2001، مصر، 1أصول التفكري النحوي ، دار غريب ، ط  -
 .2001، مصر ،1احلذف والتقدير يف النحو العريب ، دار غريب ، ط -

 :الواحديعلي بن أحمد  .65
 ،1القلم، ط ، تح: صفوان عدنان داوودي، دار1مالوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، -

 م.1885سوريا، 
 ه(:733)ت الشريف الجرجانيعلي بن محمد  .66

 التعريفات ، دار الندى ، مصر،)د ت(.   -
 هـ(:004القرشي)تابن كثير عماد الدين  .61

 م.1896،لبنان ، 5دار األندلس ،ط ،1،ج6ج،5ج،3جتفسري القرآن العظيم ،  -
 ،2طتح: سامي ابن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع،،1جتفسري القرآن العظيم،  -

 .1888اململكة العربية السعودية، 
 عمر بن علي بن عادل أبو حفص الدمشقي: .69

،تح: عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض ،دار 3اللباب يف علوم الكتاب ،ج -
 .م1889،لبنان،1العلمية ،طالكتب 

 ه(:555)ت الجاحظعمرو بن بحر  .68
 م.1889،مصر،1،تح:عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، ط1البيان والتبيني،ج -

 ه(:377)تسيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر  .10
، مصر، 3تح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، ط ،3،ج2ج،1الكتاب، ج  -

1899. 
 :نوش المصطفىعواطف ك .11

،لندن،بريطانيا، 1الداللة السياقية عند اللغويني،دار السياب للطباعة والنشر والتوزيع،ط  -
2001. 
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 :الجزولي عيسى بن عبد العزيز  .12
، مصر  1املقدمة اجلزولية يف النحو، تح: شعبان عبد الوهاب حممد، مطبعة أم القرى، ط -

1899. 
 :فاضل صالح السامرائي .13

 .1868ابن جين النحوي ، دار املدين، العراق ،   -
 .2001،األردن، 2اجلملة العربية تأليفها وأقسامها ، دار الفكر ، ط -
 .2000، لبنان، 1اجلملة العربية واملعىن ،دار ابن حزم، ط -
 . 1810الدراسات النحوية واللغوية عند الزخمشري، دار الندين  للطباعة والنشر ،العراق، -

 :فاطمة الشيدي .11
 .2011، دار نينوا، سوريا،-أثر السياق يف حتديد دالالت اخلطاب-املعىن خارج النص  -

 :فخر الدين قباوة .15
 مشكلة العامل النحوي ونظرية االقتضاء ،دار الفكر ، سوريا ، )د ت( .  -

 :فهد بن عبد الرحمان بن سليمان الرومي .16
، اململكة العربية السعودية، 11دراسات يف علوم القرآن الكرمي، مكتبة فهد الوطنية، ط -

 (.تد)
 :فؤاد علي مخيمر مخيمر .11

فلسفة عبد القاهر اجلرجاين النحوية يف دالئل اإلعجاز، دار الثقافة للنشر والتوزيع،مصر   -
 م.1893

 :فوزي عيسى  و رانيا فوزي عيسى  .19
 م.2009، مصر،1علم الداللة النظري والتطبيق ، دار املعرفة اجلامعية  ط  -

 :الكميت بن زيد األسدي .18
 م.2000، دار صادر، لبنان، ديوانه، تح: حممد نبيل ظريفي  -

 ه(:730)الفيروز آبادي مجد الدين  .90
 ، مصر ،)د ت( .3املطبعة األمريية ، ط ،1ج،3ج،2جالقاموس احمليط،   -

 :العربية المصريمجمع اللغة  .91
 .2001، مصر،1املعجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية، ط  -



 املصادر واملراجع
 

311 
 

 :محمد إبراهيم البنا .92
،اململكة 1أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي، دار البيان العريب للنشر والتوزيع، ط  -

 .1895العربية السعودية،
 :حمد قاسم أمحمد  .93

الشريفة، شرح ابن عقيل، املكتبة العصرية، إعراب الشواهد القرآنية واألحاديث النبوية  -
 م.2003، لبنان، 1ط

 :محمد إقبال عروي .91
دور السياق يف الرتجيح بني األقاويل التفسريية ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -

 .2001، الكويت ، 1،ط
 :محمد التونجي .95

 .2003، لبنان ، 1معجم علوم العربية، دار اجليل ، ط -
 :عاشورمحمد الطاهر بن  .96

 .1891التحرير والتنوير ، من مقدمة اجلزء األول ، الدار التونسية للنشر، تونس، -
 :محمد الطنطاوي  .91

 ، مصر ،)د ت(.2نشأة النحاة وتاريخ اشهر النحاة ، دار املعارف، ط -
 هـ(:053)تابن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر بن أيوب  .99

 .2003، املكتبة العصرية، لبنان، 2بدائع الفوائد،ج -
 )د ت(، تح: على ابن حممد العمران،دار عامل الفوائد،اململكة العربية السعودية،1م

 ه(:137)تالطبريمحمد بن جرير  .98
، تح: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ، 20،ج 11جامع البيان يف إعراب القر آن،ج -

 .2001، مصر 1دار هجر ،ط
 هـ(:305الطائي)تبن مالك اهلل  محمد بن عبد .80

 ،1اهلجر، ط ،تح: عبد الرمحان السيد، حممد بدوي املختون،دار2شرح التسهيل ،ج  -
 م.1880مصر،

 م.2002،اجلزائر ، 1ألفيته، دار اإلمام مالك،ط -
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 ه(:3357)ت التهانويمحمد بن علي  .81
 .2001،مصر، 1، ط1كشاف اصطالحات الفنون ، ج   -

 ه(:3573)تالصبان محمد بن علي  .82
 ، دار الفكر ، لبنان ، )د ت(.1،ج1مشوين، ماألحاشية الصبان على شرح  -

 ه(:373)تالرازي محمد بن عمر فخر الدين  .83
دار الفكر،  ،30،ج21،ج25،ج21،ج15،ج10ج،1ج،5،ج1جالتفسري الكبري ، -

 .م1891، 1ط
 ه(:575)تأبو حامد الغزالي محمد بن محمد  .81

، تح: محزة بن زهري حافظ، اجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة، اململكة 3املستصفى، ج  -
 العربية السعودية ، )د ت( .

 ه(:3575)تالزبيديمحمد بن محمد مرتضى  .85
تح: عبد الكرمي العزباوي ، وزارة اإلعالم  ،38،ج23،ج13ج،11تاج العروس ، ج  -

 .1812الكويتية، الكويت، 
 :جبلمحمد حسن حسن  .86

أصالة اإلعراب وداللته على املعاين يف القرآن الكرمي واللغة  -دفاع عن القران الكرمي -
 ، الرببري للطباعة احلديثة، مصر،)د ت(.-العربية

 :محمد حسنين صبرا .81
 .2006، مصر، 1تعدد التوجيه النحوي ، دار غريب ، ط -

 :محمد حماسة عبد اللطيف .89
 .2000، مصر، 1النحو والداللة، دار الشروق،ط  -

 :محمد عبد اهلل دراز .88
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 ملخص الدراسة:
لتبحتتيف   فددت دودردد الد لدة فدت القد ري ال د ر   وأثد  قددر  الحود   الت  الدراست  ىل  وضوتض   تطّرقت  
تتتهتتتال الرتتتةهر  ال ّ  تتتت  رىلشتتتيةل    ران وتتت    حضيتتت    دديتتتد لرترتك الااق تتتة الكرف  تتت ن اق تتتف  تتت  ال حتتتة  اا    

حتتض  لة ال ّ وت  ر ت كتدير ع ةرتر  ر  فكتد اةببتت  التّ تت    و  ر  ا ؤ   قة ت  و تةهر   بةعتبتةر نّن هتال الر تت ت ايل تة   ت  ترهة ا
    وراحتتخ اهلهتتةر الملتتض  ااةلطتت  المتتر  ن  ةستتة ق رريتت  المةوتتخ انكتتر  قملتتو اليتتة  اال ل تت   اا  طتت ن كةر تت

 ن  ب  . ا كةفةك  
ي ةستة ومةةت  ّد وت  اكت تةر وت      التكتدير ال حتضب بتحديتد الّدرتلت    الكترفن اليترال قتةن رتبتالتّمة تمل   

  ا  تتةه  وتتتضتتةفر هتتال  نويتت ن اقتتد نكتتر ن فيتتةن ا تت    الضرتت ل التحل لتتل وتتن اقاا تت    تتةه  اإلشتتيةل  هتتال 
وتة فتض  )   شتةرحةجريتد التاب ي متدس و تتض  لك الضقتض  علتا التّ ن اقتاراء الملمتةءارف الرتةهر  ادل ل تة اوكةر ت  ف

 حض المريب. ّ دل ال ّ  اهاا وة م   غ  الطبّ الّلغ ( للّ 
لاتيز هال الّدراس    تك  م ة ا   جل علا ودكخ افصضل  ة  ن امّت   ا دكخ حمةال  ىلجيةل فضار  ارطةح   

  ة سلك و لك التكدير ال حضب.
حض المريب و  اكتةفةك   وبط حدال هتاا التك ت و  مل تة   هتال شة  تك  و اليلو   ال ّ  المّخ وة

ألق تة   تكتدير  خ األرتةل    بلتك اهتاا وتة ت ةالت  ال صتخ األال وت  ة تل التاب  ثّتو الثّ ل تتك  و الي  رّ ح راس     الدّ 
 اليلم  و  اسو افمخ احر .

غضيتت  اا ميةستتة ل رريتت  المةوتتخ  تتةء ال صتتخ الثتتة  اك الااق تتة اللّ تة تتة  تغتتر  قة تت  هتتةهر  التكتتدير      التتتّمة
 ني   حد  م  تك ة بةلتكدير ال حضبن قمة تطّر  هاا ال صتخ ىل  ا ت تةلاك ال حتة  التالمةوخ اتملس مةةة لكض    رري  و  

ن ا تةءك حمةالتت  و  ر تر  للكترال  اللغضيت  حةال ىلجيةل بديخ ع   رريت  المةوتخ  متة  ح ةن الاب هاا ا ضمةر كةرّ 
التاب اةلت   ترّاء  رريت   ف االتّشتك  التر  التيلستالّّت ب ط هلة   وؤّل ةت  سةع ة بالك لت  تر ال حتض اىلكرا ت  وت  ل

 المةوخ.
 ة  ات  رل   التكدير ال حضب كةر  ىلبا تملّت  األوتر   ةستب  ال تزال نّوة ال صخ الثةليف فكد قةن حضل ال ّ 

انسبةهبة ا ال  ة  الكرف   ة ي ضضب دت  و  س ةقةك اتل   قمتة يبتنّي هتاا ال صتخ وتضابط التكتدير ال حتضب ع تد 
  الكداوا ا راافدل.  

ر ال حضب عمضوة ا  دديد التكدي  تةل  كّص  كةمت  البحيف الّت تضّرل  ف  ة ىل  ا  األكر قة  
           رتل    الكرفن اليرال كصضرة.لدّ ا

 ال لمات المفتاحية:
 التقدر  الحو  ، األث ، دودرد الد لة ، الق ري ال  ر .

 



Le résumé de l'étude: 

Cet étude a traité le sujet de l'évaluation grammaticale et son influence de 

détermination de sémantique en saint coran afin de chercher au problématique de l'influence 

de ce phénomène grammatical dans la détermination des sémantiques des structures 

coraniques, et comment les grammairiens et les interprètes suivent cette méthodologie et l' 

expliquer et interpréter ? Prendre en considération que ce phénomène était influencé et 

affecté, l'évaluation était attirée par des éléments de profond de grammaire comme la théorie 

de régissant et autres comme la théologie dogmatique et la philosophie et la logique, 

particulièrement en étapes de l'essor des sciences et la fréquentation des arabes aux autres 

nationalités et cultures générales. 

 Quand l'évaluation grammaticale relie par la détermination de sémantique en saint 

coran il était nécessaire de choisir une méthode convient au traitement de cette problématique, 

elle était la méthode descriptive et analytique en comparant avec des autres méthodes, la 

convergence des efforts de ces méthodes de décrie ce phénomène et de l' analyser  et de 

comparer les opinions des savants, et aussi étudier l'abstraction qui on peut la considérer un 

niveau explicatif (métalinguistique) de la langue naturelle et tout ça la grammaire arabe a 

concrétisé. 

  Cette étude a axé dans son schéma  méthodologique à une introduction et trois 

chapitres ,à l' introduction on à essayé de trouver les différences idiomatiques de ce qui –a suit 

la manière  de l' évaluation grammaticale. 

On peut dire de ce qu' il caractérise la division de la théologie dogmatique dans la 

grammaire arabe des différences en exactitude les limites de cette classification il ne met dans 

cette étude de faire probabilité de classification des mots trilingues qui représente l'originalité 

et ça ce que le premier chapitre   était mentionné de l'évaluation de classification de mot de 

nom et verbe et lettre. 

Quand le phénomène de l'évaluation considère un résultat des changements des 

structures linguistiques est une réflexion de la théorie de régissant, le deuxième chapitre a  

traité la question de la théorie de régissant par rapport l'évaluation grammaticale, ce chapitre a 

aussi traité les efforts des   grammairiens modernes dans ce domaine particulièrement  Tamam 

Hassan qui a essayé de trouver une substitution de la théorie de régissant, son expérience était 

intendance aux jointes linguistiques qui les a simplifié dans ses œuvres essayant de faciliter la 

grammaire et de le sortir de cercle de l'affectation et le discorde qui les a affecté en résultat de 

la théorie de régissant. 

Mais pour le troisième chapitre était autour de contexte et son influence à l'évaluation 

grammaticale surtout quand on parle de l'occasion de révélation et ses causes et de contexte 

coranique et celui qui se relie sous des différents contexte, ce chapitre aussi montre les 

exactitudes de l' évaluation grammaticale chez les anciens et ses branches. 

Enfin ,la conclusion de la recherche s'avère les résultats obtenus, elle traite l' 

évaluation grammaticale en général en déterminant le sémantique dans le noble coran 

particulièrement.                                        

Les mots clés: 

 l' évaluation grammaticale, l'influence,  détermination de sémantique, le noble  coran. 







 

 

 



ملخص 

ھذه الّدراسة في تقسیمھا المنھجي على مدخل وفصول ثالثة، وتّم في الم دخل محاول ة إیج اد    تتكزار

ح و العرب ي م ن    ولع ّل ماش اب تقس یم الكل م ف ي النّ     .فوارق اصطالحیة لما سلك مس لك التق دیر النح وي   

ل الث ي ال ذي یمثّ    م الّثلِ  تقس یم الكَ رّجح راس ة نُ   اختالفات في ضبط حدود ھذا التقسیم جعلن ا ف ي ھ ذه الدّ   

ول ـّما .ألقس ام الكلم ة م ن اس م وفع ل وح رف      تقدیٍراألصالة في ذلك وھذا ما تناولھ الفصل األول من 

غوی ة وانعكاس ا لنظری ة العام ل ج اء الفص ل الث اني        رات التراكی ب اللّ تاج ا لمتغیِّ   كانت ظاھرة التقدیر ِن

النح وي، كم ا تط ّرق ھ ذا الفص ل إل ى اجتھ ادات النح اة         قھا بالتق دیر عالجا لقضیة نظریة العامل وتعلُُّم

، وج اءت  ح اول إیج اد ب دیل ع ن نظری ة العام ل      ة تمام حسان ال ذي  ثین في ھذا المضمار خاّصحَدُمـال

محاولتھ ُمنظِّرة للق رائن اللغوی ة التّ ي بس ط لھ ا ف ي مؤّلفات ھ س اعیا ب ذلك لتیس یر النح و وإخراج ھ م ن              

یاق أمّ  ا الفص  ل الثال  ث فق  د ك  ان ح  ول السّ   .ل  ذي طال  ھ ج  ّراء نظری  ة العام  ل اف والتشّ  قیقدائ  رة التكلُّ  

وت  أثیره ف  ي التق  دیر النح  وي خاص  ة إذا تعلّ  ق األم  ر بمناس  بة الن  زول وأس  بابھا و الس  یاق القرآن  ي بم  ا 

ر النح  وي عن  د الق  دامى و  ینض  وي تحت  ھ م  ن س  یاقات مختلف  ة كم  ا یب  ّین ھ  ذا الفص  ل ض  وابط التق  دی     

التق دیر النح وي عموم ا    ى نت ائج خصّ ت   خاتمة البحث التي توّصلت فیھا إلخیر كانتوفي األ.روافده

.اللة في القرآن الكریم خصوصالّدوفي تحدید ا

:الكلمات المفتاحیة
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