
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
  كلية اآلداب   –جامعة بغداد 

  قسم اللغة العربية 
  
  

البنى النحوية وأثرها في 

المعنى
  

  
  
  

  أطروحة تقدم بها
  أحمد عبد هللا حمود العاني

  
  
  

إىل جملس كلية اآلداب جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة 

  الدكتوراه فلسفة يف اللغة العربية وآداهبا

  
  
  

  إشراف الدكتورة
  هدى محمد صالح الحديثي
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  َبِاْسِم رَبَِّك الَِّذي خََلَق    أاْقر   َِساَن  نخََلَق األ
الَِّذي َعلََّم    بَُّك اَألْكرَُم  َور   أاْقرَ   ِمْن َعَلٍق  

     َساَن َما َلْم َيْعَلمْ نَعلََّم األِ  بِاْلقـََلِم  
  5،  4،  3،  2،  1العلق  :                                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  

  000إىل 

ــا  ــر أبناؤمه ــعادتهما أن يظف ــى س ــا ومنته ــلُّ همهم ــان ج ــذين ك اللَّ

  بالنجاح ، أبي العزيز وأمي الغالية احلنون.

   000 إىل

الذين علموني ناشئاً ويافعاً ويف سن الراشدين .

   000إىل  

كلّ من أحبين صادقاً ، فدعا يل بالتوفيق والتيسري والسداد .
  

  
  
  
  

  

   أمحد العاني



                                                 

  
  
  
  
  

  
  

) قــد جــرى البــىن النحويــة وأثرهــا يف املعــىن أشــهد أن إعــداد هــذه األطروحــة املوســومة ( 
جامعة بغداد وهــي جــزء مــن متطلبــات نيــل درجــة الــدكتوراه يف  –اآلداب  حتت إشرايف يف كلية
ا .   اللغة العربية وآدا

  
  
  
  

  التوقيع :        
  االسم : أ. م. د. هدى حممد صاحل احلديثي         

  املشرف                           
  م 2003/  1التأريخ :    /         



  االسم : أ. د. أيهم عباس القيسي         
  رئيس قسم اللغة العربية                  

2003/  1التأريخ :    /         

م                                                             

  
  

  

  طروحة للمناقشةبناء على التوصيات أرشح هذه األ
  
  
  

  التوقيع :        



                                                  

  التوقيع :

                                                  

جت كامل عبد اللطيف االسم :    أ. د. 

                                                               

  عميد كلية اآلداب 

                                                   

               2003/  7التاريخ :      / 

  

  
                                                         

  
  
  
  

  
    

  
(        ملناقشة ، نشهد أننا قــد اطلعنــا علــى هــذه األطروحــة املوســومة حنن أعضاء جلنة ا

قشــنا الطالــب ( البىن النحوية وأثرها يف املعــىن  يف     ) أمحــد عبــد هللا محــود العــاين ) وقــد 
لقبــول لنيــل درجــة الــدكتوراه  ــا جــديرة  ــا ، ونــرى أ ا وفيمــا لــه عالقــة  يف اللغــة فلســفة حمتو

  ) . امتياز(  تقديرا بالعربية وآدا
  

  التوقيع :التوقيع :                                    
  احلديثي صاحلحممد هدى أ. م. د.  االسم :     أ. د. عبد اجلبار علوان النايلةاالسم : 

  مشرفا                                              رئيسا                
  التوقيع :                            التوقيع :        

   تقي الدين اهلاليل خولةأ. م. د.  االسم :                فائز طه العمر د. أ.االسم : 
  عضوا                                                عضوا              

  : التوقيع                                   التوقيع : 
اد حسويب صاحل االسم :    الشمريأ. م. د. مهدي صاحل : االسم    أ. م. د. 

  عضوا                             عضوا                                 
  

  جامعة بغداد –صدقت من قبل جملس كلية اآلداب 
  



  أمحد العاين                                                                           
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  

  

  

  
  

لشــــكر اجلزيــــل وفــــائق التقــــدير إىل األســــتاذة  إن واجــــب الوفــــاء يــــدعوين إىل أن أتقــــدم 
إلشـــراف علـــى هـــذه        الـــدكتورة هـــدى حممـــد صـــاحل احلـــديثيالفاضـــلة الكرميـــة (  ) لتفضـــلها 

ا إمجاال وتفصيال ، وقد كان هلا فيها رأي سديد وتوجيه   قومي .   األطروحة ، ومتابعة خطوا
حتــه يل مــن ســعة يف اســتعمال مصــادر مكتبتهــا ، فجزاهــا وال  أنســى فضــلها أيضــا مبــا أ

  هللا عين وعن طلبة العلم خري اجلزاء .
لشكر واالمتنان إىل كل القائمني على املكتبة املركزية ومكتبــة الدراســات  وكذلك أتقدم 

ركزيــة يف بغــداد واملكتبــة جامعــة بغــداد ، وإىل القــائمني علــى املكتبــة امل -العليا يف كليــة اآلداب 
  املركزية يف جامعة األنبار .

  نسأل هللا التوفيق للجميع . 00وأخريا 
  

  



  هدى محمد صالح الحديثي

  
  
  
  
  

هـ                                                                                       1423
  م2003

 

البنى النحوية وأثرها في 
  المعنى

  أطروحة تقدم بها
  أحمد عبد هللا حمود العاني

إىل جملس كلية اآلداب جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة 

  الدكتوراه فلسفة يف اللغة العربية وآداهبا

  إشراف الدكتورة

  م العايل والبحث العلمي وزارة التعلي
  كلية اآلداب   –جامعة بغداد 

  قسم اللغة العربية 
  

  
  



 
  

امعة :     بغداد ال
ة : ل   اآلداب  ال

اعي واللق : ال ال    اللغة العربية الق :              أمحد عبد هللا محود املظهور العاين  اس ال
وحة : ان األ ف :))         البىن النحوية وأثرها يف املعىن((  ع    د. هدى حممد صاحل احلديثي أ. م. ال

وحة : ع األ ض ق ل اص ال    النحو االخ
  

ة : اق ان وتارخ ال    م
م : ارخ :   اخلميس ال اعة :   3/4/2003 ال ة :       التاسعة صباحا ال اق    الدراسات العليا قاعة ال

  
ة : اق ة ال اء ل    أع

  االسم الثالثي للمناقش  ت
اللقب 
  العلمي

تخصص ال
  العام

التخصص 
  الدقيق

الكلية أو الدائرة اليت ينسب إليها 
  املناقش

1  
د. عبد الرزاق عبد الرمحن أسعد 

  السعدي
  عميد كلية املعارف / األنبار  النحو  اللغة  أستاذ

  اللغة  أستاذ  د. عبد اجلبار علوان النايله  2
النحو 
  والصرف

  جامعة بغداد / كلية اآلداب

3  
عبد القادر د. خولة تقي الدين 
  اهلاليل

أستاذ 
  مساعد

  جامعة بغداد / كلية اآلداب  اللغة  اللغة

اد حسويب صاحل   4   د. 
أستاذ 
  مساعد

  جامعة بغداد / كلية اآلداب  النحو  اللغة

  د. مهدي صاحل سلطان الشمري  5
أستاذ 
  مساعد

  كلية املعلمني / اجلامعة املستنصرية  النحو  اللغة

  يد. هدى حممد صاحل احلديث  6
أستاذ 
  مساعد

  اللغة
النحو 
  والبالغة

  جامعة بغداد / كلية اآلداب

 



  
  

البــىن حنن أعضاء جلنة املناقشــة ، نشــهد أننــا قــد اطلعنــا علــى هــذه األطروحــة املوســومة ( 
قشــنا الطالــب ( النحويــة وأثرهــا يف املعــىن  ــا أمحــد عبــد هللا محــود العــاين ) وقــد  ) يف حمتو

لقبــول لنيــل درجــة الــدكتورا ــا جــديرة  ــا ، ونــرى أ ــا وفيمــا لــه عالقــة  ه يف اللغــة العربيــة وآدا
  بدرجة ( امتياز ) .

  
  التوقيع :                                               التوقيع :

  أ. د. فائز طه العمر  االسم :                      علوان النايلو عبد اجلبار االسم :  
  عضوا رئيسا                                                                

  التوقيع :                                               التوقيع :
  االسم :                                          االسم :      

  
  التوقيع :                                              التوقيع :
  االسم :                                               االسم :

  
  

  جامعة بغداد –صدقت من قبل جملس كلية اآلداب 
  

  التوقيع :                                                    
  جت كامل عبد اللطيفاالسم :                                                     

  عميد كلية اآلداب                                                                
 



  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
  كلية اآلداب   –جامعة بغداد 

   قسم اللغة العربية

مة  س راه ال وحة ال   مل أ
  

ي  ا ف ة وأثره ى النحوي البن

المعنى   
  
  
  

  رسالة تقدم بها
  أحمد عبد هللا حمود العاني

  
  
  

 إىل جملس كلية اآلداب جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة

  الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا

  
  
  

  إشراف الدكتورة
  هدى محمد صالح الحديثي
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مة  س راه ال وحة ال   مل أ
ى ))  ع ها في ال ة وأث ى ال   (( ال

  هللا الرمحن الرحيمبسم 
احلمد  منتهى العلم ومبلغ الرضا ، والصالة والسالم علــى النــيب املصــطفى ، وعلــى آلــه 

  وصحبه أعالم اهلدى والتقى .
  وبعد :

مل يكن النحو العــريب علمــا يهــتم بتتبــع عالمــات اإلعــراب والبنــاء فحســب ، بــل هــو علــم 
ل الدليل على ذلك ما جنده منذ أول نشأته يهتم أيضا مبعاين الكالم ومقاصد املتكلمني ، ولع

ملعــىن وتــؤدي إليــه ، فــالكالم عنــد ســيبويه ينقســم مــن حيــث املعــىن  ــتم  مــن إشــارات وحمــاور 
على مخسة أقسام (( فمنه مستقيم حسن ، وحمال ، ومســتقيم كــذب ، ومســتقيم  قبــيح ، ومــا 

يقــا ، وهــذا إمنــا يثبــت هــو حمــال كــذب )) وكــل ذلــك قــائم علــى أســاس مــن النحــو إســنادا وتعل
للنحــو غايــة ووظيفــة هــي أوســع ممــا عليــه اآلن ، إذ تشــري هــذه األقســام إىل املعــىن ، وال تقــف 

  عند سالمة النطق ملا يف أواخر األلفاظ من عالمات .
إن مـــا تقـــدم مـــن كـــالم هـــو متهيـــد لفكـــرة الرســـالة وأهـــدافها ، فلقـــد كـــان أمامنـــا هـــدفان 

  رئيسان :
وصــل بــني النحــو واملعــىن ، فبينهمــا صــلة وأســباب ، بيــد أن هــذا األمــر : هــو ال اهلــدف األول

يكاد يكون معدوما عند جل الدارسني أو الباحثني احملدثني ، وإمنا االلتفات والتأكيد مقتصــر 
يف غالب األحيان على جانب النطق الصــحيح ملــا يف أواخــر األلفــاظ مــن عالمــات ، يف حــني 

ا عنــد النحــاة القــدماء مــن جهــة وعنــد البالغيــني الــذين تبنــوا إن مســألة املعــىن الــيت جنــد أساســه
قســما منهــا مــن جهــة  أخــرى ، هــي قمــة مــا جيــب أن يصــل إليــه النحــو العــريب ؛ ليتحقــق فيــه 
هدفـــه الـــرئيس وغايتـــه احلقـــة املتمثلـــة يف مراعـــاة املعـــىن صـــحة وبيـــا ، وليتحقـــق فيـــه شـــيء مـــن 

  التجديد .
   يف تراثنا النحوي ، وبيان اهتمام أئمة النحاة به .: هو الكشف عن املعىن اهلدف اآلخر



ــا ، فهــو اإلشــارة األوىل  وقبــل الوقــوف علــى مضــمون الرســالة ، جيــب الوقــوف عنــد عنوا
إىل ذلــك املضــمون ، فــالعنوان هــو (( البــىن النحويــة وأثرهــا يف املعــىن )) وإمنــا قلنــا      ( البــىن 

من دراسة أبوابه كال على انفراد ، وتقييدا يف الوقــت  النحوية ) دون النحو بوجه عام ؛ احرتازا
نفسه مبا حيصل فيه من متغريات ، فإن يف النحو أصوال وفروعــا . فأمــا األصــول ، فهــو الوضــع 
األول لأللفـــاظ إســـنادا وتعليقـــا ، وينـــتج عنـــه اجلملـــة األوىل يف الكـــالم ، وأمـــا الفـــروع ، فهــــو 

حـــداث تغيـــري فيـــه  ، وهـــذا هـــو مـــا نعنيـــه     بــــ( بنيـــة النحـــو ) أو اخلـــروج عـــن ذلـــك الوضـــع 
  املتغريات فيه . 

فدراستنا إذن خمتصة فيما تعلق مــن األلفــاظ بعضــها بــبعض ، وهــذه فكــرة مركزيــة ورئيســة 
يف النحو العريب ، بناء علــى أنــه ال يعطــي اللفظــة حكمــا مــا مل تتميــز طبيعــة تعلقهــا بغريهــا مــن 

على ما حيصل يف ذلــك التعليــق مــن تغيــري ،  –ما ذكر ك  –األلفاظ ، ولكن دراستنا اقتصرت 
فإسناد الفعــل إىل فاعلــه ، والصــلة بــني الفعــل واملفعــول ال تــدخل يف دراســتنا إال حبــدوث تغيــري 

خريا    000بينهما ، كحذف أحدمها ، أو تبادل مواضعهما تقدميا     و
غـــرض مزيـــد علـــى املعـــىن وإنـــه ملـــن البـــديهي ، أن يـــؤدي هـــذا اخلـــروج أو التغيـــري معـــىن ذا 

خــتالف بــىن النحــو أو صــيغ الكــالم ، فوضــع  الوظيفي األول واألساسي ؛ ألن املعىن خيتلف 
األلفـــاظ علـــى أصـــلها إســـنادا وتعليقـــا ال يســـتلزم التعليـــل أكثـــر مـــن الفهـــم واإلفهـــام ، خبـــالف 

صود وغرض خروجه عن ذلك األصل ، فإنه يستلزم التعليل والتأويل وبيان ما فيه من معىن مق
مراد ، ومن هنا تبني ما نعنيه بقولنا ( وأثرها يف املعىن ) فهو التناســب مــع املوقــف أو املقــام أو 

  السياق ، وبعبارة أخرى ، هو ( وضع الكالم موافقا ملقتضى احلال ) . 
ـــريا ، بيـــد أن نســـبته إىل النحـــو هـــي األوىل ،  ومـــع أن هـــذا املعـــىن ينســـب إىل البالغـــة كث

ىن الــوظيفي الناشــئ عــن إســناد األلفــاظ أو تعلقهــا فيمــا بينهــا منســوب إىل النحــو فكما أن املع
بال خالف ، فكذلك هذا املعىن املوافق ملقتضى احلال ، فإنه معىن حنوي أيضــا ؛ وذاك لقيامــه 

  على تغيري ذلك اإلسناد أو التعليق . 
ــائم علـــى أســـاس مـــن النحـــو ، ســـوى أن األول قـــائم علـــ ـــه ، فكـــال املعنيـــني إذن قـ ى ثوابت

إال لبلوغـــه  -يف تقـــديري  -واآلخـــر قـــائم علـــى متغرياتـــه ، ومـــا نســـبة هـــذا األخـــري إىل البالغـــة 
  الفائدة املقصودة اليت مل يضطلع بتأديتها املعىن الوظيفي أو األول أو األساسي .



وبعـــد هـــذا نســـتطيع أن نفصـــح عـــن مضـــامني هـــذه الرســـالة مـــن أبـــواب وفصـــول ، فقـــد 
بني  ب عدد من الفصول . اشتملت على    ، ويف كل 

ــة، فكـــان عنوانـــه (  البـــاب األولفأمــا  ) وقـــد انقســـم علـــى مخســـة  أحــوال البـــىن النحوي
  فصول : 

  الفصل األول : التقدمي والتأخري . -
  الفصل الثاين : احلذف والتقدير .  -
  الفصل الثالث : التعريف والتنكري .  -
  الفصل الرابع : احلصر والقصر .  -
  فصل اخلامس : الفصل والوصل . ال -

ـــا درســـت كثـــريا ، وال ســـيما فيمـــا تناولـــه  ومـــن قـــراءة أوىل هلـــذه العنـــاوين ، قـــد يـــرتاءى أ
ســوف يتبــني  –وهــي قــراءة مــا ورد فيهــا قــراءة مفصــلة  –البالغيــون ، ولكــن مــن قــراءة أخــرى 

بــني النحــو هــو الوصــل  –كمــا ذكــر   –املســتوى الــذي درســت عليــه ، فهــدف الرســالة الــرئيس 
لنحـــو ، ومــا حيصــل فيــه مــن متغــريات ، ومل نغفـــل يف  واملعــىن ، وهــذا يعــين أن اهتمامنــا كــان 
لنتــائج أو  الوقــت نفســه عــن املعــاين الناشــئة عنهــا ، خبــالف البالغيــني ، فــإن اهتمــامهم كــان 

م نــر املعــاين مــن دون النظــر يف أصــوهلا كثــريا ، ومــن دون استقصــاء تلــك املتغــريات مجيعــا ، فلــ
ذكــرا ملواضــع الوجــوب يف دراســتهم التقــدمي والتــأخري واحلــذف  –علــى ســبيل املثــال  –عنــدهم 

ن هذه املواضع خاضــعة ألمــر الصــنعة واإلعــراب ،  –على ما أرى  –والتقدير ، حكما منهم 
وليس هلا من املعىن شيء ، بيد أن هذا احلكــم لــيس علــى إطالقــه ، فــإن مــن مواضــع الوجــوب 

  للمعىن بشكل مباشر ورئيس .  ما هي خاضعة
وكذلك األمر يف دراستهم الظواهر اليت تضــمنتها الفصــول األخــرى مــن ( تعريــف وتنكــري 
، وحصر وقصر ، وفصل ووصل ) فهي وإن غلبت عليها مســة البالغــة ، بيــد أن الكشــف عــن 

  جانب النحو فيها ذو أثر مهم يف الكشف عن املعىن وتشكيل البنية   والسياق .
رة موقع خيالف موقع املعرفة يف الكالم ، وذلك حبكم داللتهما وعالقتهما حنو مبــا فللنك

ما من ألفاظ .   يساندمها أو يتعلق 



وللحصر والقصر ، والفصل والوصل أساس حنوي يقومان عليــه ، ولــوال ذاك األســاس مــا  
يكشف عــن كان مثة وجود هلما ، مث إن تبين جانب النحو فيهما من رتب وصيغ وأدوات قد 

  املعىن الكثري .
وفضــال عــن هــذا وذاك ، فــإن هنــاك ظــاهرتني يقــوم النحــو العــريب عليهمــا ، ومهــا ظــاهرة 
التالزم بني األلفاظ ، وظاهرة اإلعراب ، فقــد جعلنــا منهمــا عنصــرين مهمــني يف تشــكيل البنيــة 

  قوال فيه .وتوخي الدقة يف املعىن كلما استدعى األمر ذلك ، وهذا كله مل يفصل البالغيون 
) وهـــو منـــط آخـــر مـــن  التنـــاوب يف البـــىن النحويـــة، فكـــان عنوانـــه (  البـــاب الثـــاينوأمـــا 

أمناط التغيــري ، فــإذا كــان التغيــري يف البــاب األول قائمــا علــى أســاس تغــري مواضــع األلفــاظ ، أو 
، فــإن التغيــري هنــا يكــون عــن طريــق اســتبدال لفــظ  000حــذفها ، أو تنكريهــا ، أو تعريفهــا 

ــظ مكـــــان لفـــــظ آخـــــر علـــــى ســـــبيل النيابـــــة ســـــواء أكانـــــت النيابـــــة مبعناهـــــا بلفـــــ ظ أو وقـــــوع لفـــ
أللفــاظ  االصطالحي أم مبعناها اللغوي العام ، ولكن بشرط أن يكون لذاك االستبدال صــلة 
األخــرى ، وتغيــري للبنيــة لكــي يصــدق علــم النحــو عليــه ؛ ألن النحــو كمــا هــو معلــوم ال يعــىن 

  ادها أو تعلقها بغريها من األلفاظ .للفظة إال من خالل إسن
  وقد قام هذا الباب على أربعة فصول :

  الفصل األول : نيابة االسم عن الفعل .
  الفصل الثاين : التناوب بني األمساء .

  الفصل الثالث : التناوب بني حروف املعاين .
  الفصل الرابع : انعدام املطابقة بني املتالزم من األلفاظ .

لنحــو واملعــىن ، وال يســع وقد اشتملت ال ــتم  فصول يف كال البابني علــى مباحــث عــدة 
ال لذكرها ، ولعل بعضها يتبني مما سنذكره من نتائج األطروحة .    ا

k        k        k  
لعموم ، إذ جاءت يف  اية هذا الدراسة توصلنا إىل نتائج عدة ، منها ما اتسمت  ويف 

خلصــوص ، إذ جــاءت يف املــادة املدروســة يف املباحــث عمــوم األطروحــة ، ومنهــا مــا ات ســمت 
  أو الفقرات .

  
يت :    فمن النتائج العامة ما 



إن بني النحو واملعىن صلة وأسبا ، ومل يكن النحو مقتصرا علــى مــا يف أواخــر األلفــاظ مــن  -
  عالمات .

ملعىن إىل جانب اهتمامهم بصنعة النحو واإلعراب -   . إن للنحاة اهتماما 
  إن البىن النحوية أساس يف أداء املعىن املوافق للموقف أو املقام أو مقتضى احلال . -
إن معــاين النحــو تنقســم علــى قســمني رئيســني : أحــدمها وظيفــي ، قــائم علــى الوضــع األول  -

لأللفاظ إسنادا وتعليقا ، واآلخر ، معىن مزيد على األول يتناسب مع املوقف والسياق ، وإمنا 
لقيامـــه علـــى تغـــري ذلـــك اإلســـناد  –مـــع أنـــه منســـوب إىل البالغـــة كثـــريا  –معـــىن حنـــو جعلنـــاه 

  والتعليق .
هناك صلة بني املتغريات النحوية وما ينشأ عنها من معىن بوجه عام ، وهنــاك وحــدة معنويــة  -

  بني شواهد القرآن القائمة عليها .
  وفق هلا .إن تعليل املتغريات النحوية ضمن املعىن والسياق هو األ -

يت :   ومن النتائج اخلاصة ما 
حلكــم النحــوي ثبــا وتغــريا علــى قســمني :  - إن التقــدمي والتــأخري ينقســم مــن حيــث اقرتانــه 

أحدمها ، يبقى اللفظ املقدم فيه علــى حكمــه النحــوي الــذي كــان عليــه ، واآلخــر ، يتغــري معــه 
ب . ب إىل    ذلك احلكم من 

خري اللفظ لــبس يف املعــىن ومشــكل إن جواز التقدمي قد يكون  - نظريا لوجوبه إن حصل يف 
  فيه .

إن احلــذف الواجــب ينتهــي إىل الــرفض أو القبــول ، تبعــا لقيامــه علــى الصــنعة فحســب ، أو  -
ملعـــىن يف احلكـــم علـــى بعـــض مواضـــع  مراعـــاة املعـــىن معهـــا . وهـــذا إمنـــا يثبـــت للنحـــو اهتمامـــا 

لوجوب .   احلذف 
ة ال يتفاضالن يف االســتعمال خفــة وثقــال ، بــل يتفاضــالن يف تكــوين البنيــة إن النكرة واملعرف -

  شكال ومعىن ، تبعا الختالفهما يف الداللة والصفات .
إن للقصـــر أساســـا حنـــو يقـــوم عليـــه ، وذاك يتمثـــل يف وجـــود رتبتـــني متالزمتـــني منـــه إســـنادا  -

  وتعليقا ، فضال عن وجود أداة أو صيغة جتمع بينهما .



فصل والوصل عند البالغيني صلة وامتداد لباب العطف عند النحاة ؛ وذاك لقيامهمــا إن ال -
  على أساس واحد ، سوى أن الباب األول خمتص بني اجلمل ، واآلخر بني املفردات .

ا ال تتحدد يف أداء االسم عمل الفعل  - إن لنيابة االسم عن الفعل داللة عامة ، تتمثل يف أ
دة معـــىن ، الخـــتالف الداللـــة بينهمـــا مـــن جتـــدد إىل  وإجرائـــه جمـــراه فحســـب ، بـــل إن فيهـــا ز

  ثبوت ، ومن حدوث إىل استمرار .
إن لنيابــة املصــدر املــؤول عــن املصــدر الصــريح دالالت عــدة ، تنشــأ مــن األداة املصــدرية أو  -

ا .   الفعل املقرتن 
واإلحالل على حنو مــا إن نيابة بعض األمساء عن املفعول املطلق ال تكون من قبيل احلذف  -

ذهب بعض النحاة ، بل هي نيابة تكون بوقوع لفــظ مكــان لفــظ ؛ ألن غــرض النيابــة يتحــدد 
ب عنه من مصدر أو مفعول .   للفظ النائب دون إرادة ما 

ــاز فحســب ، بــل قــد تــراد احلقيقــة مــن اللفــظ  - ال يكون التناوب بني املشــتقات طريقــا إىل ا
ـــاز قــد جيتمعـــان يف لفــظ واحـــد طلبــا للمعـــىن نفســه أيضــا ، وبعبـــارة أخــ رى ، فـــإن احلقيقــة وا

  ومناسبة للسياق .
قصــــة قبــــل دخوهلــــا البنيــــة أو الرتكيــــب ، وإن هــــذا هــــو الســــبب يف  - إن يف احلــــروف داللــــة 

  حصول التناوب بينها ، حبسب األحوال الداعية إليه .
وكــذلك الشــأن بــني  –ملعــىن مجيــع لــيس مبســتنكر يف النحــو العــريب أن يكــون اللفــظ واحــدا وا -

ولكنــه خــروج عــن األصــل النعــدام املطابقــة بــني املــتالزم مــن األلفــاظ  –الصيغ العددية األخــرى 
  فيه .

وليس مبستنكر أيضــا أن يكــون اللفــظ بصــيغة التــذكري بــدال مــن التأنيــث ، وكــذلك العكــس  -
  جيوز .

نيثــا إن االلتفات مقيس على انعدام املطابقــة بــني األلفــاظ إ - فــرادا وتثنيــة ومجعــا ، وتــذكريا  و
؛ وذلــك النعــدام املطابقــة فيــه غيبــة وتكلمــا وخطــا ، وهــو بــذلك ينتقــل مــن علــم البــديع إىل 

 علم املعىن والبيان .
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َربِّ أَْوزِْعِين أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنْـَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوأَْن َأْعَمَل            َصاِحلاً 
  )1(تـَْرَضاُه َوأَْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلَِني 
لنــيب املصــطفى ، وعلــى آلــه احلمد  منتهى العلم ومبلغ الرضا ، والصالة والسالم علــى ا

  وصحبه أعالم اهلدى والتقى .
  وبعد :

مل يكن النحو العــريب علمــا يهــتم بتتبــع عالمــات اإلعــراب والبنــاء فحســب ، بــل هــو علــم 
يهتم أيضا مبعاين الكالم ومقاصد املتكلمني ، ولعل الدليل على ذلك ما جنده يف أول  كتــاب 

ملعىن  تم  وتؤدي إليه ، فالكالم عند سيبويه ينقســم مــن حيــث حنوي يصل إلينا من إشارات 
املعىن على مخسة أقسام (( فمنه مستقيم حسن ، وحمال ، ومستقيم كذب ، ومستقيم قبــيح ، 

وكــل ذلــك قــائم علــى أســاس مــن النحــو إســنادا وتعليقــا ، وهــذا إمنــا  )2(وما هو حمال كذب )) 
تشــري هــذه األقســام إىل املعــىن ، وال يثبــت للنحــو غايــة ووظيفــة أوســع ممــا هــي عليــه اآلن ، إذ 

  تقف عند سالمة النطق ملا يف أواخر األلفاظ من عالمات .
إن ما تقدم مــن كــالم متهيــد لفكــرة األطروحــة وأهــدافها ، فلقــد كــان أمامنــا       هــدفان 

  رئيسان :
: هــو الوصــل بــني النحــو واملعــىن ، فبينهمــا صــلة وأســباب ، بيــد أن هــذا األمــر  اهلــدف األول

يكاد يكون معدوما عند جل الدارسني أو الباحثني احملدثني ، وإمنا االلتفات والتأكيد مقتصــر 

                                                           
  . 19النمل :  )1(
  . 1/25الكتاب :  )2(
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يف غالــب األحيــان علــى جانــب النطــق الصــحيح ملــا يف أواخــر األلفــاظ مــن عالمــات ، يقــول 
صــف : (( مــا يــزال تصــور النحــو العــريب ملســألة املعــىن مــن األمــور  األســتاذ الــدكتور مصــطفى 

عزف عنها الدارسون احملدثون لصعوبتها ، وحاجتهــا إىل دراســات كثــرية متفرقــة يف  املهملة اليت
الفلسفة واللغــة وفــروع أخــرى كثــرية مــن الثقافــة العربيــة ، وقــد اكتفــى الدارســون احملــدثون برتديــد 
بعض القضا ، من بينها ، أن النحــو العــريب عامــة يــدرس اللغــة علــى أســاس مــنهج غــري ســليم 

كتفــي بوصــف الظــاهرة ، بــل يــروح يبحــث عــن تعليلهــا ، وكثــرت االعرتاضــات وأن النحــو ال ي
ــور  املوجهــــة إىل املــــنهج ، أمــــا وصــــف هــــذا املــــنهج نفســــه أو  تفســــريه ، وبعبــــارة أخــــرى ، تصــ

إمهـــاال ال ميكـــن الـــدفاع عنـــه  –فيمـــا  أعـــرف  –البـــاحثني املتقـــدمني ملســـألة املعـــىن ، فقـــد أمهـــل 
ه املسألة اليت جند أساسها عند النحاة القدماء من جهــة يف حني إن هذ )1())  000بسهولة 

وعنــد البالغيــني الــذين تبنــوا قســما منهــا مــن جهــة  أخــرى ، هــي قمــة مــا جيــب أن يصــل إليــه 
النحو العريب ؛ ليتحقق فيه هدفه الرئيس وغايتــه املثلــى املتمثلــة يف مراعــاة املعــىن صــحة وبيــا ، 

  وليتحقق فيه شيء من التجديد .
  : هو الكشف عن املعىن يف تراثنا النحوي ، وبيان اهتمام أئمة النحاة به . اآلخراهلدف 

وفضال عن هذين اهلدفني الرئيسني ، فثمة أهداف فرعية أخرى ، منها مــثال ، الــرد علــى 
املنكــرين لــبعض بــىن النحــو وأســاليب الكــالم ، فــإن دراســتنا مــن مصــادر النحــو تنظــريا ، ومــن 

  وتبيينا .القرآن الكرمي تطبيقا 
k        k        k  

ا ، فهــو اإلشــارة األوىل  وقبل الوقوف على مضمون األطروحة ، جيب الوقوف عند عنوا
إىل ذلــك املضــمون ، فــالعنوان هــو (( البــىن النحويــة وأثرهــا يف املعــىن )) وإمنــا قلنــا      ( البــىن 

، وتقييـــدا يف  *علـــى انفـــراد  النحويـــة ) دون النحـــو بوجـــه عـــام ؛ احـــرتازا مـــن دراســـة أبوابـــه كـــال
الوقت نفسه مبا حيصل فيه من متغريات ، فإن يف النحو أصوال وفروعــا . فأمــا األصــول ، فهــي 
الوضع األول لأللفاظ إسنادا وتعليقا ، وينتج عنه اجلملــة األوىل يف    الكــالم ، وأمــا الفــروع ، 

حــداث تغيــري فيــه ، وهــذا هــو مــا نع نيــه بـــ( بنيــة النحــو ) أو فهــي اخلــروج عــن ذلــك الوضــع 
  املتغريات فيه . 

                                                           
  . 7نظرية املعىن يف النقد العريب :  )1(
  ألن ذلك مما عين به األستاذ الدكتور فاضل السامرائي يف كتابه ( معاين النحو ) وهو من مصادر هذه الرسالة . *
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فدراستنا إذن خمتصة فيما تعلق مــن األلفــاظ بعضــها بــبعض ، وهــذه فكــرة مركزيــة ورئيســة 
يف النحو العريب ، بناء علــى أنــه ال يعطــي اللفظــة حكمــا مــا مل تتميــز طبيعــة تعلقهــا بغريهــا مــن 

صل يف ذلــك التعليــق مــن تغيــري ، على ما حي –كما ذكر   –األلفاظ ، ولكن دراستنا اقتصرت 
فإسناد الفعــل إىل فاعلــه ، والصــلة بــني الفعــل واملفعــول ال تــدخل يف دراســتنا إال حبــدوث تغيــري 

خريا    000بينهما ، كحذف أحدمها ، أو تبادل مواضعهما تقدميا     و
 وإنـــه ملـــن البـــديهي ، أن يـــؤدي هـــذا اخلـــروج أو التغيـــري معـــىن ذا غـــرض مزيـــد علـــى املعـــىن
خــتالف بــىن النحــو أو صــيغ الكــالم ، فوضــع  الوظيفي األول واألساسي ؛ ألن املعىن خيتلف 
األلفـــاظ علـــى أصـــلها إســـنادا وتعليقـــا ال يســـتلزم التعليـــل أكثـــر مـــن الفهـــم واإلفهـــام ، خبـــالف 
خروجه عن ذلك األصل ، فإنه يستلزم التعليل والتأويل وبيان ما فيه من معىن مقصود وغرض 

هنا تبني ما نعنيه بقولنا ( وأثرها يف املعىن ) فهو التناســب مــع املوقــف أو املقــام أو  مراد ، ومن
  السياق ، وبعبارة أخرى ، هو ( وضع الكالم موافقا ملقتضى احلال ) . 

ـــريا ، بيـــد أن نســـبته إىل النحـــو هـــي األوىل ،  ومـــع أن هـــذا املعـــىن ينســـب إىل البالغـــة كث
ن إسناد األلفاظ أو تعلق بعضها ببعض منسوب إىل النحو فكما أن املعىن الوظيفي الناشئ ع

بال خالف ، فكذلك هذا املعىن املوافق ملقتضى احلال ، فإنه معىن حنوي أيضــا ؛ وذاك لقيامــه 
  على تغيري ذلك اإلسناد أو التعليق . 

ـــه ،  فكـــال املعنيـــني إذن قـــائم علـــى أســـاس مـــن النحـــو ، ســـوى أن األول قـــائم علـــى ثوابت
إال لبلوغـــه  -يف تقـــديري  -م علـــى متغرياتـــه ، ومـــا نســـبة هـــذا األخـــري إىل البالغـــة واآلخـــر قـــائ

  الفائدة املقصودة اليت مل يضطلع بتأديتها املعىن الوظيفي أو األول أو األساسي .
وفضال عن ذلك فإن تعيني املعىن املراد ، وبيان وضوحه وعــدم حــدوث اللــبس فيــه ، هــو 

ا أيضــا ؛ ذلــك أن مــن متغــريات النحــو مــا يكــون غرضــها وضــع من املعىن الذي تعىن به دراســتن
  املعىن بوضوح ال لبس فيه .

k        k        k  
وبعــد هــذا نســتطيع أن نفصــح عــن مضــامني هــذه األطروحــة مــن أبــواب وفصــول ، فقــد 

ب عدد من الفصول .  بني ، ويف كل    اشتملت على 
ــة أحــوال البـــىن، فكـــان عنوانـــه (  البـــاب األولفأمــا  ) وقـــد انقســـم علـــى مخســـة  النحوي
  فصول : 
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  الفصل األول : التقدمي والتأخري . -
  الفصل الثاين : احلذف والتقدير .  -
  الفصل الثالث : التعريف والتنكري .  -
  الفصل الرابع : احلصر والقصر .  -
  الفصل اخلامس : الفصل والوصل .  -

ــ ت ، قــد يــرتاءى أ ا درســت كثــريا ، وال ســيما فيمــا تناولــه ومــن قــراءة أوىل هلــذه العنــوا
ســوف يتبــني  –وهــي قــراءة مــا ورد فيهــا قــراءة مفصــلة  –البالغيــون ، ولكــن مــن قــراءة أخــرى 

هــو الوصــل بــني  النحــو  –كما ذكر   –املستوى الذي درست فيه ، فهدف األطروحة الرئيس 
لنحـــو ، ومــا حيصــل فيــه مــن م تغــريات ، ومل نغفـــل يف واملعــىن ، وهــذا يعــين أن اهتمامنــا كــان 

لنتــائج أو  الوقــت نفســه عــن املعــاين الناشــئة عنهــا ، خبــالف البالغيــني ، فــإن اهتمــامهم كــان 
املعــاين مــن دون النظــر يف أصــوهلا كثــريا ، ومــن دون استقصــاء تلــك املتغــريات مجيعــا ، فلــم نــر 

تــأخري واحلــذف ذكــرا ملواضــع الوجــوب يف دراســتهم التقــدمي وال –علــى ســبيل املثــال  –عنــدهم 
ن هذه املواضع خاضــعة ألمــر الصــنعة واإلعــراب ،  –على ما أرى  –والتقدير ، حكما منهم 

وليس هلا من املعىن شيء ، بيد أن هذا احلكــم لــيس علــى إطالقــه ، فــإن مــن مواضــع الوجــوب 
  ما هي خاضعة للمعىن بشكل مباشر ورئيس . 

الفصــول األخــرى مــن ( تعريــف وتنكــري وكذلك األمر يف دراستهم الظواهر اليت تضــمنتها 
، وحصر وقصر ، وفصل ووصل ) فهي وإن غلبت عليها مســة البالغــة ، بيــد أن الكشــف عــن 

  جانب النحو فيها ذو أثر مهم يف الكشف عن املعىن وتشكيل البنية   والسياق .
 مبــا فللنكرة موقع خيالف موقع املعرفة يف الكالم ، وذلك حبكم داللتهما وعالقتهما حنو

ما من ألفاظ .   يساندمها أو يتعلق 
وللحصر والقصر ، والفصل والوصل أساس حنوي يقومان عليــه ، ولــوال ذاك األســاس مــا  
كان مثة وجود هلما ، مث إن تبين جانب النحو فيهما من رتب وصيغ وأدوات قد يكشف عــن 

  املعىن الكثري .
العــريب عليهمــا ، ومهــا ظــاهرة وفضــال عــن هــذا وذاك ، فــإن هنــاك ظــاهرتني يقــوم النحــو 

التالزم بني األلفاظ ، وظاهرة اإلعراب ، فقــد جعلنــا منهمــا عنصــرين مهمــني يف تشــكيل البنيــة 
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وتوخي الدقة يف املعىن على وفق استدعاء األمر ذلك ، وهذا كله مل يفصل البالغيون قــوال فيــه 
.  

عـــدد مـــن أمـــا مـــن حيـــث اخلصـــوص يف تقســـيم الفصـــول ، فقـــد اشـــتمل كـــل فصـــل علـــى 
  ) ، اشتمل على مبحثني رئيسني : الفصل األولاملباحث فـ( 

  املبحث األول : تقدمي على نية التأخري .
  املبحث الثاين : تقدمي ال على نية التأخري .

وقــد تضــمن كــل مــن املبحثــني تقــدمي العمــدة أو الفضــلة ، غــري أن االهتمــام يف املبحــث 
لتقــدمي بــني الوجــوب واجلــواز  ، فضــال عــن تبيــني أثــر املعــىن يف التمييــز بــني الــرتبتني األول كــان 

املتكــافئتني ، يف حــني كــان االهتمــام يف املبحــث الثــاين مبــا حيدثــه هــذا الــنمط مــن التقــدمي مــن 
  انتقال بني رتب النحو واإلعراب ، ومن تغري واسع يف منط البنية واملضمون .

  ، فقد اشتمل على ثالثة مباحث : الفصل الثاينأما 
  بحث األول : حذف العمدة .امل

  املبحث الثاين : حذف بعض العناصر املتالزمة .
  املبحث الثالث : حذف الفضلة .

وقـــد تضـــمن املبحـــث األول حـــذف املبتـــدأ واخلـــرب مـــن اجلملـــة االمسيـــة ، وحـــذف الفعـــل 
والفاعـــل مـــن اجلملـــة الفعليـــة ســـواء أكـــان احلـــذف واجبـــا أم جـــائزا ، وكـــذلك تضـــمن املبحـــث 

ل اخلـــالف  يف تعيـــني نـــوع احملـــذوف بـــني املبتـــدأ واخلـــرب ، أو اخلـــالف يف تقــــدير بعـــض مســـائ
حمذوف أو عدم تقديره إن كان هناك ما يغين عنه يف الكالم ، وجعلنا الرتجيح يف ذلك قائمــا 

  على موافقة املعىن ، من دون خمالفة حكم النحو واإلعراب .
ذف ، وهــي حــذف املضــاف وإقامــة أما املبحث الثاين ، فقد تضــمن ثالثــة أنــواع مــن احلــ

املضــاف إليــه مقامــه ، وحــذف املوصــوف أو صــفته ، وحــذف جــواب الشــرط ، بنــاء علــى أن 
هــذه األلفــاظ مــن العناصــر املتالزمــة الــيت ال يقــوم أحــدها مــن دون اآلخــر ، فصــار علــى هــذا 

  تقديرها أو تتبعها الزما عند النحاة .
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عول به واحلال والتأكيــد ، مــراعني يف ذلــك وأما املبحث الثالث ، فقد تضمن حذف املف
أمــرا مهمــا ، وهــو أن هــذا احلــذف قــد يســتلزم التقــدير علــى الــرغم مــن كــون احملــذوف فضــلة ، 

  وذاك حلاجة املعىن إليه .
وقــد أشــر يف مواضــع عــدة مــن هــذا الفصــل إىل أن تقــدير احملــذوف قــد خيتلــف لفظــه أو 

ويــة مــا حيتمــل ظاهرهــا أكثــر مــن لفــظ أحيــا ، موضــعه بــني النحــاة ؛ ذلــك أن مــن البــىن النح
وأكثر من موضع أحيا أخرى ، بيد أن للمعىن أساسا يف االختيار بينهما ، لتوخي الدقــة فيــه 

  . وقد يكون كل تقدير مقصودا وصحيحا إذا كان غرض احلذف هو العموم واإلطالق .
  ، فقد اشتمل على مبحثني رئيسني : الفصل الثالثوأما 
  األول : النكرة وأثرها يف البنية شكال ومعىن .املبحث 

  املبحث الثاين : املعرفة وأثرها يف البنية شكال ومعىن .
لشكل الصيغة اليت تكون عليها البنية من حيث تعلق األلفاظ فيما بينهــا ، وإمنــا  ونعين 

ل البنيــة وقفنا عند هذا األمر يف دراسة هذين القسمني ؛ لتأكيــد مــا هلمــا مــن وظيفــة يف تشــكي
وليس األمر مقتصرا عليهما منفردين ، وأما املعىن ، فنعين به ما حيصل مــن صــلة األلفــاظ فيمــا 

ما وتباينهما تنكريا وتعريفا .   بينها أو من خالل طبيعة اللفظني حبد ذا
  ، فقد اشتمل على مبحثني أيضا : الفصل الرابعوأما 

  املبحث األول : طرق القصر .
  قسيم القصر .املبحث الثاين : ت

وقــد تناولنــا يف املبحــث األول طــرق القصــر ، ومــا بينهــا مــن فــروق علــى مســتوى الشــكل 
واملضــمون . وأمــا املبحــث الثــاين فقــد تناولنــا فيــه تقســيم القصــر علــى أســس خمتلفــة حبســب مــا 
نظر البالغيون ، إذ نظروا إىل طرفيه بني الصفة والذات فقسموه على أساسهما علــى  قســمني 

موصوف على صفة ، وقصر صفة على موصــوف ، ونظــروا كــذلك إىل مطابقتــه الواقــع : قصر 
فقسموا القصر على أساسه على قسمني أيضا : قصر حقيقي وآخر    إضايف . ونظروا أخــريا 
ــر قلـــب وإفـــراد  إىل حـــال املخاطـــب ، فقســـموا القصـــر علـــى أساســـه علـــى ثالثـــة أقســـام : قصـ

  وتعيني .
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مــن عنــد البالغيــني ، إال أن بعضــها قــائم علــى أســاس ومــع أن هــذه التقســيمات كانــت 
  حنوي وال سيما القسم األول منها ؛ وقد اهتممنا به الجتماع أكثر من متغري حنوي فيه .

  
  ، فقد اشتمل على ثالثة مباحث : الفصل اخلامسوأما 

  املبحث األول : مواضع الفصل .
  املبحث الثاين : مواضع الوصل .

  ة احلالية بني الفصل والوصل .املبحث الثالث : اجلمل
لنحو واإلعراب ؛ ملا يف ذلك مــن أثــر يف املعــىن   وكان اهتمامنا يف هذه املباحث مجيعها 

  كبري .
) وهـــو منـــط آخـــر مـــن  التنـــاوب يف البـــىن النحويـــة، فكـــان عنوانـــه (  البـــاب الثـــاينوأمـــا 

تغــري مواضــع األلفــاظ ، أو  أمناط التغيــري ، فــإذا كــان التغيــري يف البــاب األول قائمــا علــى أســاس
، فــإن التغيــري هنــا يكــون عــن طريــق اســتبدال لفــظ  000حــذفها ، أو تنكريهــا ، أو تعريفهــا 

ــظ مكـــــان لفـــــظ آخـــــر علـــــى ســـــبيل النيابـــــة ســـــواء أكانـــــت النيابـــــة مبعناهـــــا  بلفـــــظ أو وقـــــوع لفـــ
ألل فــاظ االصطالحي أم مبعناها اللغوي العام ، ولكن بشرط أن يكون لذاك االستبدال صــلة 

األخــرى ، وتغيــري للبنيــة لكــي يصــدق علــم النحــو عليــه ؛ ألن النحــو كمــا هــو معلــوم ال يعــىن 
  للفظة إال من خالل إسنادها أو تعلقها بغريها من األلفاظ .

  وقد قام هذا الباب على أربعة فصول :
  الفصل األول : نيابة االسم عن الفعل .

  الفصل الثاين : التناوب بني األمساء .
  الثالث : التناوب بني حروف املعاين . الفصل

  الفصل الرابع : انعدام املطابقة بني املتالزم من األلفاظ .
  وقد اشتملت هذه الفصول على مباحث أيضا .

  ، اشتمل على أربعة مباحث . ( الفصل األول )فـ
  املبحث األول : نيابة اسم الفاعل .
  املبحث الثاين : نيابة اسم املفعول .
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  ثالث : نيابة اسم الفعل .املبحث ال
  املبحث الرابع : نيابة املصدر . 

ومن أدلة النيابة هنا هو العمــل النحــوي ، إذ األصــل فيــه للفعــل واالســم فــرع عليــه . وقــد 
لنحـــو ، وذلـــك مـــن حيـــث صـــلة  جعلنـــا مـــن هـــذا العمـــل عنصـــرا مهمـــا يف تعلـــق هـــذه النيابـــة 

  األمساء النائبة بغريها من األلفاظ .
ذا ال يعين أننا اقتصر على هذا العمل فحسب ، بل تناولنا النيابة مــن جهتــني بيد أن ه

: اجلهة األوىل ، هو ما تؤديه األمساء من داللة خمالفة لداللة األفعــال ، واجلهــة األخــرى ، هــي 
  ما تؤديه األمساء للبنية من شكل ال يكون بغريها .

ألمســاء دون األفعــ ال وهــي التنــوين ؛ لنــرى أثرهــا يف وكــذلك حتــدثنا عــن ظــاهرة خمتصــة 
رة ، وزواهلــا  رز يف متغريات البنية النحويــة ؛ لوجودهــا يف األمســاء  ا عنصر  املعىن وال سيما أ

رة أخرى .   عنها 
  ، فقد اشتمل على مخسة مباحث : الفصل الثاينأما 

  املبحث األول : نيابة املصدر املؤول عن املصدر الصريح .
  النيابة عن املفعول املطلق . املبحث الثاين :

  املبحث الثالث : التناوب بني املشتقات .
  املبحث الرابع : نيابة املصدر عن املشتق يف موضع ( اخلرب والصفة واحلال ) .

  املبحث اخلامس : نيابة املفعول به عن الفاعل .
ن بصــيغة وواضــح دليــل النيابــة هنــا ، إذ األصــل يف اللفــظ أو الرتبــة عنــد النحــاة أن يكــو 
يت بصــيغة أخــرى ، فهــو علــى ســبيل النيابــة ، ولعــل ذلــك يــربز  ملعــىن  –معينــة ، ولكنــه قــد 

يف املبحثني األول واألخري ، إذ يرد عند النحاة مصــطلح النيابــة فيهــا ، وأ   –االصطالحي هلا 
ا حتقق معاين أخرى فوق املعاين األصول .   كان شكل النيابة ، فإ

  ، فقد اشتمل على مبحثني رئيسني : الفصل الثالثوأما 
  املبحث األول : التناوب بني حروف اجلر .

  املبحث الثاين : التناوب بني حروف املعاين األخرى .
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ودليل النيابة يف املبحث األول يعــود إىل نــوع الفعــل تعديــة ولزومــا ، أو إىل تعــدي الفعــل 
  صلة بني الفعل واملفعول . حبرف دون غريه ، بناء على أن هذه احلروف غالبا ما تكون

ــطلح اإليثـــــار يصـــــدق عليـــــه أحيـــــا ،  ــث الثـــــاين ، فـــــيمكن القـــــول ، إن مصـــ وأمـــــا املبحـــ
ومصــطلح التنــاوب يصــدق عليــه أحيــا أخــرى . فأمــا املصــطلح األول ، فيتحقــق مــن خــالل 
ه يف املعىن العام مع وجود اختالف جزئي يف الداللــة بينهمــا كـــ(  إيثار حرف على حرف يشا

روف النفي ) مثال ، وإمنا قلنا ( إيثارا ) ؛ ألن احلرف مل يكن ذا داللة خمالفة ملا عليه الصــلة ح
بني األلفاظ من معىن كما هو الشأن بني حروف اجلر آنفــا . وأمــا املصــطلح اآلخــر ، فيتحقــق 
ا ، ومع أن املصطلح األول هو الشــائع  من خالل وقوع احلرف خالفا ألصل داللته املشهور 

ذا الفصل قويــة أيضــا ، وميكــن إطــالق مصــطلح النيابــة عليــه يف  هذا املبحث ، غري أن صلته 
ات إال من احلروف فيها .   جمازا ، وال سيما يف البىن املتشا

  ، فقد اشتمل على ثالثة مباحث :  الفصل الرابعأما 
  املبحث األول : التناوب بني املفرد واملثىن واجلمع .

  تناوب بني التذكري والتأنيث .املبحث الثاين : ال
  املبحث الثالث : التناوب بني صيغ الغيبة والتكلم واخلطاب ( االلتفات ) .

ودليــل التنــاوب يف املبحثــني األول والثــاين هــو النحــو ، تبعــا لوجــوب التطــابق بــني املــتالزم 
نيثــا ، إال أن بعــض األلفــاظ  يت بصــيغة مــن األلفــاظ فيــه إفــرادا وتثنيــة ومجعــا ، وتــذكريا و قــد 

  بني هذه الصيغ أو األلفاظ  . –لغة  –خمالفة للواجب فيه على سبيل النيابة 
أمــا املبحــث الثالــث ، فمقــيس علــى مــا ورد يف املبحثــني األول والثــاين مــن ظــاهرة انعــدام 
املطابقـــة بـــني األلفـــاظ ؛ وذاك لقيـــام االلتفـــات علـــى انعـــدام املطابقـــة بـــني اجلمـــل تكلمـــا وغيبـــة 

  .وخطا 
k        k        k  

ــا ، ســواء  ومن حيث املنهج ، فيحسن احلــديث عــن مالحمــه الرئيســة الــيت وســم البحــث 
  أكانت تلك املالمح يف املنهج العلمي أم املنهج الشكلي بوجه عام .

يت : مالمح املنهج العلميفمن    ما 
حــث مــن تنظــري وتطبيــق ، جاء املنهجان الوصفي والتحليلــي مقرتنــني ، تبعــا ملــا قــام عليــه الب -

فــــاملنهج الوصــــفي يعــــىن جبانــــب التنظــــري يف إثبــــات أحكــــام النحــــو أو املتغــــريات فيــــه ، واملــــنهج 



  -10 -  

ثــر هــذه املتغــريات يف املعــىن ، وإمنــا اقــرتن املنهجــان لتحقيــق هــدف البحــث يف  التحليلي يعىن 
  املنهجني . الوصل بني النحو واملعىن ، وال شك يف أن ذلك ال يكون إال من خالل هذين

جاءت جل شواهد البحث من القرآن الكرمي ؛ ألنه الكتاب األمسى الذي نزل بلغة العــرب  -
  ، وألنه الكتاب الذي بلغ اإلعجاز بكالمه ، فال تعبري فيه إال ملعىن مقصود .

ســعيت إىل إجيــاد العالقـــة أو الوحــدة املعنويــة بـــني املتغــريات النحويــة ، مـــىت مــا وجـــدت إىل  -
  ال ، سواء كان ذلك على مستوى التنظري أو التطبيق .ذلك سبي

بينــت يف مواضــع أثــر املتغــريات يف البنيــة شـــكال ومضــمو ، ولعــل ذلــك يكــون مطــردا مـــع  -
مســة االنفــراد ، كـــ( التنكــري والتعريــف ، واســم الفاعــل  واملفعــول  –ظاهرا  –املتغريات اليت حتمل 

من األلفاظ ، موافقة لبحثنا املعين ببنية النحــو ولــيس ) ؛ وذلك تبيا لصلتها وعالقتها بغريها 
  إلفراد .

ت يســرية بــني مــذاهب النحــاة أنفســهم ، أو بيــنهم وبــني أصــحاب املعــاين مــن  - هنــاك مــواز
  البالغيني وال سيما يف املسائل املهمة اليت تتطلب الرتجيح واالختيار ملوافقة املعىن والسياق.

لنحاة على البالغيني إذا كان بينهم اشرتاك يف بيان املعــىن ؛ إشــارة وهناك أيضا تقدمي آلراء ا -
م مل يغفلوه ، بل تنبهوا له فكانوا هم أصحاب الشأن فيه .    إىل أ

وتبعا لذلك تنوعت مصادر البحث بــني النحــو والبالغــة والتفســري ، غــري أن مصــادر النحــو  -
لنحــو بشــكل رئــيس وحاجتــه إىل  هي الغالبــة علــى املصــادر األخــرى علــى وفــق عنايــة البحــث

  مصادره تنظريا وتطبيقا ، وما وجود املصادر األخرى إال لعنايتها ببعض جوانب املعىن فيه.
ملصادر القدمية ؛ لتأكيد أصول النحو العــريب القــدمي وبيــان مــا          فيــه  - وكان االهتمام 

كــرمي ، خبــالف املراجــع القائمــة مــن ثــروة يف املعــىن ، فضــال عــن قيامهــا أصــال خدمــة للقــرآن ال
ـــا لـــألدب أقـــرب منهـــا  ت احلديثـــة ، كــــ( التحويليـــة والتوليديـــة واألســـلوبية ) ، فإ علـــى النظـــر

  للقرآن .
يت : مالمح املنهج الشكليومن    ما 

بــني يرجــع إىل االخــتالف البــارز بــني طبيعتهــا  - الفصــل بــني املتغــريات النحويــة علــى شــكل 
  وصيغتها .
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خريا مبــين علــى شــيئني الرتتي - يب البحث وفصوله ومباحثه وفقراته تقدميا و ب الشكلي بني 
مهيــة املــادة فيهــا ، فمــن موافقــة  رئيسني بوجــه عــام مهــا : موافقــة ترتيبــه عنــد النحــاة ، أو عنايــة 
الرتتيــب عنــد النحــاة جــاء تقــدمي مــادة البــاب األول علــى الثــاين ؛ وذاك ملــا ورد فيهــا مــن ذكــر 

دأ واخلــرب والفعــل والفاعــل فضــال عــن ذكــر الفضــالت بوجــه عــام ســواء أكــان ذلــك تقــدميا املبتــ
خريا أم حذفا وتقديرا أم تنكريا وتعريفا  ا أسبق عند النحاة من مادة الباب الثاين  000و فإ

علــى اســم الفاعـــل واســم املفعــول واملصـــدر املــؤول والصــريح وحـــروف  –مـــثال  –الــذي اشــتمل 
  املعاين .

جــاء تقــدمي مواضــع الوجــوب علــى مواضــع اجلــواز يف الفصــلني األولــني ؛ مراعــاة  وكــذلك
ا .   لتقدميها عند النحاة ، فضال عن االهتمام 

ومــن التقــدمي عنايــة واهتمامــا ورد تقــدمي الفصــلني األولــني علــى الفصــل الثالــث يف البــاب 
ن كتب النحاة ، غري  أن ظــاهريت التقــدمي والتــأخري األول ، فمع أن النكرة واملعرفة مها املتصدر

  ، واحلذف والتقدير أهم منها شكال ومعىن .
وكــذلك شــأن فصــول البــاب الثــاين ، فــإن ترتيبهــا جــاء موافقــا للعنايــة واالهتمــام ؛ فنيابــة 
االسم عن الفعل أهم من التناوب بني األمســاء ، والتنــاوب بــني األمســاء أهــم أيضــا مــن التنــاوب 

يعهــا مهمــة ، إال أن هنــاك نوعــا مــن التفاضــل بينهــا ســواء أكــان بــني احلــروف ، وإن كانــت مج
  ذلك على مستوى الشكل أم املضمون .

k        k        k  
أن  -جــل يف عــاله  -وبعــد هــذا كلــه ، فــال أدعــي هلــذا البحــث الكمــال ، فلقــد أىب هللا 

وتـــدقيقا  يكـــون الكمـــال إال لكتابـــه العظـــيم ، وحســـيب أنـــين أنفقـــت جـــل وقـــيت ، متابعـــة وحبثـــا
واجتهادا ؛ رغبة خملصــة يف إخــراج البحــث إخراجــا علميــا دقيقــا متقنــا ، فــإن وفقــت فإنــه    { 

َ ِإْن َنِســيَنا أَْو  ال يتوفــق عبــد حــىت يوفقــه هللا } ، وإن أخطــأت فمــن نفســي  ــا ال تـَُؤاِخــْذ َربـََّن
 َ   . أَْخطَْأ

فعــا وخادمــا  وأســأل هللا أخــريا أن أكــون موفقــا فيــه وفيمــا بعــده ، وأن يكــون هــذا العلــم 
  للعلم والدين ، إنه مسيع جميب ، وآخر دعوا أن احلمد  رب العاملني . 

  
  

  الباحث
 أمحد عبد هللا محود        



الباب 

  وفيه خمسة فصول :

  
  

  
  
  

  
  

  أحوال البنى النحوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وفيه مبحثان :
  المبحث األول : تقديم على نية التأخير .

  على نية التأخير .المبحث الثاني : تقديم ال 
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 .  
ها ودالئلهــا منتشــرة عنــد النحــويني وعنــد البالغيــني  إن التقدمي والتأخري ظاهرة جند قضــا

 ا، ولكننــا مل جنــده ةبالغيــظــاهرة ، ومن حيث الدالئل  ةحنويظاهرة من حيث األصول  ي، فه
على اختالف  ااضعه، فالنحاة درسوا مو  اومعانيه اأصوهل مع بني أثنائهجي هنفسب قائم حبثيف 

  إال قليال .  اأبواب النحو ، وقسموها بني الوجوب واجلواز ، ومل يشريوا إىل دالئله
 غــريأما البالغيون ، فاقتصروا يف دراسته على بعض صــيغه وأشــكاله وظيفــة ومعــىن ، مــن 

  تفصيال . ة يستقصوا املواضع عند النحاأن يقفوا على مواضع الوجوب واجلواز ، أو 
بع الباحثون احملدثون قدماء البالغيني ، فلم يستوفوا الوصل بني العلمــني  فيــه ، وكذلك ت

  النظر يف األصول كثريا . غري بل عدوه حبثا بالغيا صرفا من 
ولكن احلقيقة هي أن التقــدمي والتــأخري ظــاهرة ذات أثــر واســع وكبــري يف إثــراء اللغــة وإمنــاء 

ة مــن خصائصــها ؛ ملــا بينهــا وبــني يصــصوخ لــو مــن ألــوان حريتهــا ، تعناصــرها ، حــىت عــد
  املعىن من صلة وأسباب . 

لبحث بني النحو واملعىن  –ولذا صار لزاما  أن نبدأ من مواضع التقدمي  –وحنن معنيون 
والتأخري عند النحاة أنفسهم ، لنرى السر يف ذلك التقسيم بــني الوجــوب واجلــواز ، فضــال عــن 

مواضــع التقــدمي يف العمــد والفضــالت ، أيضــا ن ، وســنتناول فاعليــة كــل منهمــا يف املعــىن والبيــا
وبيان أثر هذه الظاهرة يف البنية وما تتطلبه من نظام أو إيقــاع أو معــىن واضــح ال لــبس فيــه وال 

  انفصام .
وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه هنــا ، هــو القــرائن الدالــة علــى التقــدمي والتــأخري ، وميكــن القــول ، 

ــا  إن عالمــة اإلعــراب هــي أهــم قرينــة دالــة عليــه ، بــل هــي ســبب مــن أســباب نشــوئه ؛ ذلــك أ
ـــة وفاصـــل بينهـــا ، ممـــا جيعلهـــا دلـــيال عليهـــا حيثمـــا كـــان موضـــعها يف  علـــم علـــى الرتـــب النحوي

  السياق .
تكافـــأت الرتبتـــان يف تلـــك العالمـــة كــــ( املبتـــدأ واخلـــرب ) فـــإن هنـــاك قـــرائن أخـــرى  ذاأمـــا إ

) ، فــإن تكافــآ يف هــذه القرينــة أيضــا فــإن املعــىن هــو القرينــة تفصل بينهما كـ( التعريف والتنكري 
يف الفصل والتمييز ، وال جيوز أن نلغي التقدمي يف مثل هذه احلــال ، ونعــد املقــدم مبتــدأ أبــدا ؛ 
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ألن ذلك قد حييل البنية إىل كلم ال فائدة فيه وال بيان ، وهذا إمنا يؤكــد أمهيــة التقــدمي والتــأخري 
  يف الكالم .

داف الفصــل هــو الــرد علــى منكــري هــذه الظــاهرة ، أو املنكــرين أثرهــا يف املعــىن ومــن أهــ
، وعــدها بعــض  )1(والبيان ، إذ مل جيزها بعضهم إال يف ضرورة شعر كــأن يكــون يف وزن وقافيــة 

ــــري  ـــــوء نظــــــم وتعبــ ـــر ســــــببا إىل سـ ــن أســــــلوب صــــــحيح ، وال         )2(آخـــ ــــــا ال مســــــوغ هلــــــا مــــ ، وأ
ا النحاة علينا مــن دون حاجــة ملحــة             إليهــا  يعدو األمر فيها أن تكون رخصة مّن 

)3( .  
نقول : إن هذه الظاهرة هلا ما يسندها من أقــوى دعــائم اللغــة ، وأعلــى نصوصــها ، وهــو 
القرآن الكرمي ، وال شك يف أن غرضها فيه غرض بليغ ، ولعل هؤالء املنكرين نظروا يف شــاهد 

ن هذه الظاهرة ليست من صنع النحــاة ، فهــم مل يوجبــوا التقــدمي ، وأغفلوا شواهد أخرى ، مث إ
  أو جييزوه إال بناء على ما استقروه من شواهد عربية ، قرآ وشعرا ونثرا . 

  وأخريا فقد انقسم هذا الفصل على مبحثني رئيسني : 
  املبحث األول : تقدمي على نية التأخري . 
   . املبحث الثاين : تقدمي ال على نية التأخري

وقد اشتمل كــل مبحــث علــى تقــدمي العمــدة أو الفضــلة بوجــه عــام ، ســواء أكــان التقــدمي 
  واجبا أم جائزا . 

  
  
  
  
  

                                      
  . 19ينظر : الرسالة العذراء :  )1(
  . 260، العمدة :  43ينظر : عيار الشعر :  )2(
  . 230ينظر : من أسرار اللغة :  )3(
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  المبحث األول
  تقديم على نية التأخير

  تقدمي العمدة
  تقدمي اخلرب 

ميكن القول ابتداء ، إن اخلرب هو العمدة الوحيدة اليت جيوز فيها التقدمي مع بقاء حكمــه 
ب عنــه على نية ال تأخري ؛ وذاك ألن األصل يف العمد األخرى هو التقــدمي إال الفاعــل أو مــا 

، فإن رتبته هي التــأخري ، بيــد أنــه ال جيــوز تقدميــه علــى فعلــه إال علــى تغــري يف حكمــه النحــوي 
ب  ب إىل    . *بنقله من 

 إىل األصــل فــال تقــدمي بــني العمــد هنــا إال تقــدمي اخلــرب علــى املبتــدأ ، وجتــدر اإلشــارة أوال
بـــني الـــرتبتني والعلـــة فيـــه ، فاألصـــل هـــو أن يتقـــدم املبتـــدأ ؛ ألنـــه املســـند إليـــه واحملكـــوم عليـــه ، 
خــري اخلــرب ؛ ألنــه وصــف للمبتــدأ  واحلكم على الشيء ال يكون إال بعد معرفته ، فصــار لزامــا 

  . )1(وحمكوم به ، فحقه التأخري لفظا كما هو متأخر معىن 
عاين من البالغيني إىل ذلك أيضا ، فقــال اجلرجــاين : (( مل يكــن ولقد ذهب أصحاب امل

املبتدأ مبتدأ ألنه منطوق به أوال ، وال كان اخلرب خربا ألنه مذكور بعد املبتــدأ ، بــل كــان املبتــدأ 
 000مبتــدأ ؛ ألنــه مســند إليــه ومثبــت لــه املعــىن ، واخلــرب خــربا ؛ ألنــه مســند ومثبــت بــه املعــىن 

ن ولو كان املبتدأ مب تدأ ألنه يف اللفظ مقدم مبدوء به لكــان ينبغــي أن خيــرج عــن كونــه مبتــدأ 
ـــد ) ، ولوجـــب أن يكـــون قـــوهلم : ( إن اخلـــرب مقـــدم يف اللفـــظ والنيـــة بـــه  ــق زي يقـــال : ( منطلـ

  . )2(التأخري ) حماال )) 
ومهما يكن من أمر ، فقد ثبت هذا احلكم عنــد أصــحاب املعــاين حنــاة وبالغيــني ، وهــو 

للغة نظامها ، وللرتبة النحوية مكانتها وأمهيتها ؛ وذلك مــن حيــث التــزام التحديــد  حكم يضع
لكـــل مـــن الـــرتبتني بغـــض النظـــر عـــن موضـــعهما يف الكـــالم ، وهـــذا هـــو الـــذي يـــؤدي إىل نقـــل 

                                      
  .  47ينظر : املبحث الثاين من هذا الفصل :  *
  . 1/184اإليضاح يف شرح املفصل :  ، 1/62ينظر : األصول يف النحو : ) 1(
  . 97دالئل اإلعجاز :  )2(
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خــريا  الكالم من جمرد اإلخبار إىل معان وأغراض أخرى ، من خالل التصــرف فيهمــا تقــدميا و
 .  

يف ذلــك التقــدمي فــرأوه منقســما بــني الوجــوب واجلــواز ، وإذا      مــا مث إن النحــاة نظــروا 
  أرد تبيني أثر ذلك يف املعىن صار لزاما الوقوف عند مواضع كل من             القسمني .

  تقدمي اخلرب وجو .
  : )1( هييتقدم اخلرب وجو يف مواضع عدة ، 

اســم شــرط أو اســتفهام . ومــن ذلــك ، كــأن يقــع  أن يكــون اخلــرب لــه الصــدارة يف الكــالم -
فـــــ( أيــــن ) خـــرب مقــــدم وجــــو ؛ ألنــــه اســــم اســــتفهام ولــــه  ) )2أَيْــــَن ُشــــرََكاِئَي  قولـــه تعــــاىل : 

  الصدارة يف الكالم .
، واخلــرب ظــرف أو  أن يكــون املبتــدأ نكــرة لــيس هلــا مســوغ يف االبتــداء إال تقــدمي اخلــرب -

يف الــدار امــرأة ) فتقــدمي اخلــرب هنــا واجــب    وال ، حنــو قولنــا : ( عنــدك رجــل ، و  جــار وجمــرور
  يصح فيه التأخري .

ـــدار    أن يشـــتمل املبتـــدأ علـــى ضـــمري يعـــود علـــى شـــيء مـــن اخلـــرب - ـــا : ( يف ال ، حنـــو قولن
صاحبها ) فـ( صاحبها ) مبتدأ ، والضمري املتصــل بــه راجــع إىل الــدار ، وهــو جــزء مــن اخلــرب ، 

خري اخلرب فنقول : (  صاحبها يف الدار ) لئال يعود الضمري علــى متــأخر لفظــا ورتبــة فال جيوز 
.  

  ، حنو قولنا : ( إمنا القائم زيد ) و ( وما القائم إال زيد ) . أن يكون املبتدأ حمصورا -
ديتهــا املعــىن املقصــود والغــرض    املــراد  وميكن تقسيم هذه املواضع على قسمني حبسب 

:  
ن يكــون لفــظ اخلــرب هــو املوجــب يف هو ما كان الوجوب  : القسم األول فيــه أصــالة ، وذلــك 

التقــدمي ، وهــذا ينطبــق علــى املوضــع األول ، فــإن وقــوع اخلــرب اســم اســتفهام هــو الــذي أوجــب 
  تقدميه لعلة حنوية تتمثل يف تصدر هذه األلفاظ الكالم .

                                      
  . 243 – 1/240ينظر : شرح ابن عقيل :  )1(
  .  27النحل : من اآلية  )2(
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ى أو أن يكــون لفـــظ املبتـــدأ ونوعــه هـــو املوجـــب يف تقــدمي اخلـــرب عليـــه ، وهــذا ينطبـــق علـــ
ــا إال تقــدمي اخلــرب عليــه ، هــو الــذي  املوضع الثاين ، فإن كــون املبتــدأ نكــرة ال مســوغ لالبتــداء 

  أوجب التقدمي .
دة يف املعــىن مــن اختصــاص أو عنايــة     وميكن القول ، إن هذا القســم مــن التقــدمي ال حيقــق ز

  لغة وعناصر الكالم.واهتمام ؛ ألنه تقدمي ال خيار للمتكلم فيه بل هو تقدمي يفرضه واقع ال
ن يكــون موجــب التقــدمي  : القسم الثاين هو ما كان الوجوب فيه فرعا وليس أصــالة ، وذلــك 

خـــري  عارضــا لفظيــا أو معنــو . وإمنـــا جعلنــاه فرعــا ؛ ألن ذلــك العـــارض قــد يــزول ، فيكــون 
املقــام ،  اخلرب جائزا ، ولعل هذا القسم هو الذي حيقق للمعــىن غرضــه املتناســب مــع املوقــف أو

  حبسب طبيعة العارض ، لفظيا كان أو معنو .
ملبتــدأ يعــود  فأمــا العــارض اللفظــي ، فيتبــني مــن املوضــع الثالــث ، إذ إن اتصــال ضــمري 
علــى اخلــرب هــو الــذي أوجــب التقــدمي ، فلــو عــدل عــن الضــمري إىل ذكــر االســم صــرحيا جلــاز يف 

خري .   اخلرب احلالتان من تقدمي و
ز ما يؤديه هذا العارض من مسة هــي اإلجيــاز ، فقولنــا مــثال : ( يف الــدار وواضح ، أن أبر 

صـــاحبها ) لـــيس مبقـــام قولنـــا : ( صـــاحب الـــدار يف الـــدار ) ؛ وذاك ألن اجلملـــة األوىل قائمـــة 
ــو  ــن اإلجيـــاز شـــيء . والعلـــة يف ذلـــك هـ علـــى اإلجيـــاز خبـــالف اجلملـــة األخـــرى فلـــيس فيهـــا مـ

  صارا ، ومن مث فإن هذا الغرض هو املوجب يف التقدمي .الضمري ، فأنه مقصود إجيازا واخت
وأمــا العــارض املعنــوي ، فيتمثــل يف املوضــع األخــري ، فــإن قصــر الصــفة علــى الــذات هــو 
خري اخلرب يصح حنــوا ، بيــد أنــه ال يصــح  معــىن  الذي أوجب التقدمي وإمنا جعلناه فرعا ؛ ألن 

  قدمي . ؛ ملا فيه من تغيري كثري ، فوجب على أساسه الت
خــري اخلــرب إذا كــان حمصــورا  طلبــا وحتقيقــا للمعــىن  )1(مث إننا جند موضعا آخر وجب فيــه 

ملعــىن ومل جيعلــوا وجــوب التقــدمي مقصــورا علــى صــنعة  املــراد ، وهــذا إمنــا يؤكــد اهتمــام النحــاة 
  اإلعراب . 

قــائم ) فقــد  وبيــان ذلــك ، أن قولنــا : ( إمنــا القــائم زيــد ) خيتلــف عــن قولنــا : ( إمنــا زيــد
قصر يف البنية األوىل ( القيام ) على ( زيــد ) قصــر صــفة علــى ذات ، فلــيس مــن قــائم   غــريه 

                                      
  .  1/99ينظر : شرح األمشوين :  )1(
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، يف حني قصر يف البنية األخرى ( زيدا ) على ( القيــام ) قصــر ذات علــى صــفة ، فهــو قــائم 
  ال غري .

حــدامها إذن ، فالبنيتــان صــحيحتان لغــة وحنــوا ، بيــد أن إرادة معــىن بعينــه ال يصــح إ ال 
وجو ، وليس على سبيل اجلواز ، ومن هنــا ثبــت أن مــن مواضــع الوجــوب مــا يرجــع ســببه إىل 

  . ياملعىن بشكل أساس
  تقدمي اخلرب جوازا .

خريا . ومــن ذلــك  أما تقدمي اخلرب جوازا ؛ فيكون إذا خال من مواضع الوجوب تقدميا و
املبتدأ أوال يف الكالم ، كأن يكــون معرفــة  أن يكون اخلرب ظرفا أو جارا وجمرورا مع صحة وقوع

خــري  ، وقــد ورد عليهمــا  )1(أو نكرة موصوفة ، فإنه واحلال هذه جيوز فيه األمران من تقــدمي و
َِِّ الَِّذي لَــُه َمــا ِيف السَّــَماَواِت َوَمــا ِيف اْألَْرِض َولَــُه اْحلَْمــُد ِيف اْآلِخــَرِة َوُهــَو  قوله تعاىل :  اْحلَْمُد 

خــريا ، إذ  ) )2حلَِْكــيُم اْخلَبِــُري ا فبســبب مــن كــون املبتــدأ معرفــة جــاز يف اخلــرب األمــران تقــدميا و
  ورد يف أول اآلية على أصله ، وورد يف آخرها مقدما .

وإنه مما ال شك فيــه ؛ أن يكــون لتغــاير املبــىن أثــر يف اخــتالف املعــىن ، فلقــد ذكــر النحــاة 
، وهـــذا ينطبــق علـــى مـــا ورد يف  )3(تقـــدمي يفيــد االختصـــاص والبالغيــون أن هـــذا الــنمط مـــن ال

اآليــة مــن تعبــري ، فلمــا كــان ( احلمــد ) يف أول اآليــة يشــمل احلمــد يف الــدنيا واآلخــرة ورد اخلــرب 
مـــؤخرا ؛ ألن ( احلمـــد ) يكـــون  وغـــريه ، فـــال ختصـــيص فيـــه ، وملـــا كـــان ( احلمـــد ) يف آخـــر 

آلخــرة ، ورد التعبــري بصــ يغة التخصــيص ؛ ألن ( احلمــد ) ال يكــون فيهــا إال    اآليــة مقيــدا 
.  

وقد يشرتك مع االختصاص غرض لفظي هو مناسبة رؤوس اآلي ، حنو ما جــاء يف قولــه 
ــاِق  تعــاىل :  لسَّ ِ ــاُق  ــِت السَّ فواضــح أن تقــدمي اخلــرب  ) )4ِإَىل رَبِّــَك يـَْوَمِئــٍذ اْلَمَســاُق  َواْلتَـفَّ

معنويــة ، تتمثــل يف إفــادة االختصــاص ، مبعــىن أن املســاق يكــون إىل حقــق فائــدتني : األوىل ، 
  هللا دون سواه ، واألخرى ، لفظية ، تتمثل يف املناسبة بني رؤوس اآلي .

                                      
  .  1/240ينظر : شرح ابن عقيل :  )1(
  . 1سبأ :  )2(
  . 1/166معاين النحو :  ، 2/31، الطراز :  2/38ينظر : املثل السائر :  )3(
  .  30،  29القيامة :  )4(
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وأرى أن للتقدمي اجلائز أثرا يف رفع اللبس وإلغائه ، ووضع الكالم على حنو من السالسة 
لتقــدمي الواجــب مــن ح يــث لزومــه ، وعــدم جــواز التــأخري فيــه ، والوضــوح ، ممــا جيعلــه شــبيها 

وهذا احلكم وإن مل ينص النحاة عليه ، إال أن املعىن يطلبه والسياق يقتضيه ، ومــن ذلــك مــثال 
ــرور ، فإنــه لــو وقــع الكــالم فيهــا علــى أصــله  جلملة ذات اخلرب الظــرف أو اجلــار وا ، اإلخبار 

حيث جتاورمهــا وافتقــار ذلــك املبتــدأ إىل  من يألوهم أن يكون مبتدؤها خربا عن املبتدأ األساس
خــرب عنــه ، غــري أن تقــدمي خربهــا يرفــع اللــبس ويــدل ابتــداء علــى كــون اخلــرب مجلــة ، مــن حيــث 

  اتصال الضمري الرابط به ، فهو ال يصلح أن يكون خربا عن ذلك االبتداء . 
ُ عِ  وبيان ذلك يف قوله تعاىل :  َّ َِّ َوا ً ِمــْن ِعْنــِد ا فجملــة  ) )1ْنــَدُه ُحْســُن الثـَّــَواِب ثـَــَوا

وقــد دل تقــدمي اخلــرب فيهــا  –اجلاللــة ( هللا )  لفــظ –( عنــده حســن الثــواب ) خــرب عــن املبتــدأ 
على أن اخلرب عنه تعاىل ســيكون مجلــة ، بــدليل إضــافته إىل الضــمري العائــد عليــه ؛ ألن عناصــر 

و قيــل : ( وهللا حســن الثــواب عنــده الكالم تفتقر إىل ما يتمها من لفظ ومعىن ، خبــالف مــا لــ
) فإنه قد يوهم أوال أن يكون ( حسن الثواب ) خربا عن لفظ اجلاللة ؛ لتتابعهما مــن جهــة ، 
ملصدر عن الذات من جهة أخرى ،            وهذا هو الــوهم الــذي نعنيــه  ولصحة اإلخبار 

لوقوف على عناصر الكالم     مجيعا   . ؛ ألن املعىن ال يتضح إال 
خري اخلرب  قــد يثــري لبســا إذا مــا احتمــل   –إن كان جارا وجمــرورا  –ومن ذلك أيضا ، أن 

كونه متعلقا من متعلقات األفعال ، فال يدل شيء على كونــه خــربا إال التقــدمي ، إذ يقــع رفعــا 
ــام ، وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــاىل :  ــَس َعلَــى التـَّْقــوَ  لذاك اللــبس واإل ى ِمــْن َلَمْســِجٌد ُأسِّ

ــرِين  ــبُّ  اْلُمطَّهِّ ُ حيُِ َّ ــُروا َوا ــْوٍم َأَحــقُّ َأْن تـَُقــوَم ِفيــِه ِفيــِه رَِجــاٌل حيُِبُّــوَن َأْن يـََتَطهَّ فتقــدمي  ) )2أَوَِّل يـَ
اخلرب يف قوله ( فيه رجــال حيبــون أن يتطهــروا ) وضــع اللفــظ واملعــىن بوضــوح وبيــان ؛ وذاك ألن 

لفعــل ( يتط هــروا ) وهــذا مــا يثــري لبســا ، وال حيقــق مــا يف اآليــة مــن معــىن خــريه يــوهم تعلقــه 
  مراد .

  أثر املعىن يف التمييز بني الرتبتني املتكافئتني ( املبتدأ واخلرب )
  وصلته بـ( التقدمي والتأخري )

                                      
  . 195آل عمران : من اآلية  )1(
  .  108التوبة : من اآلية  )2(
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رة  ــردان  ــق واحـــد يف الكـــالم ، إذ تـ ن الرتبتـــان ( املبتـــدأ واخلـــرب ) علـــى نسـ مل تكـــن هـــا
رة أخــرى متكــافئتني يف التعريــف ، ولقــد أوجــب النحــاة يف خمتلفتــني تعريفــا وت نكــريا ، وتــردان 

، بيــد أن خالفــا وقــع بيــنهم يف احلالــة األخــرى  )1(احلالة األوىل كون املعرفــة مبتــدأ والنكــرة خــربا 
  لتكافؤ الرتبتني تعريفا ، فضال عن تكافئهما أيضا يف عالمة اإلعراب .

ـــار يف ـــرجيح اخلي ـــدأ فقـــد ذهـــب حنـــاة إىل ت ـــرتبتني مبت  اإلعـــراب ، فجـــوزوا كـــون إحـــدى ال
، ومــنهم مــن ذهــب إىل  )3(مبتــدأ األعــرف الرتبــة ، وذهــب آخــرون إىل أن  )2(واألخــرى خــربا 

، وذهــب بعضــهم إىل أن اللفــظ املشــتق هــو اخلــرب وإن   )4(مبتــدأ والالحقــة خــربا الســابقة عــل ج
وجعــل املقــدم مبتــدأ  –حلالــة هــذه وا –، يف حــني منــع بعــض آخــر تقــدمي اخلــرب  )5(كان مقدما 
  . )6(واملؤخر خربا 

غري أن هناك من نظر يف املعىن ، وجعل الفصل والتمييز بــني الــرتبتني قائمــا عليــه ، ســواء 
  . )7(أكان اخلرب مقدما أم بقي على أصله من التأخري 

ملعــىن ولعل احلق مع هذا املذهب األخري ، فإنه يف ذلك جيعل الصلة قوية بني النحــو   وا
، وإن أي خيــار أو تــرجيح ال يقــوم علــى هــذا األســاس قــد يفــوت كثــريا مــن الفوائــد ، ويلغــي 
جانبا من املعىن ، يقول اجلرجاين : (( واعلم أنــه لــيس مــن كــالم يعمــد واضــعه فيــه إىل معــرفتني 
، فيجعلهمــا مبتــدأ وخــربا مث يقــدم الــذي هــو اخلــرب إال أشــكل األمــر عليــك فيــه ، فلــم تعلــم أن 

  : )9(حنو قول أيب متام  )8()) وحتسن التدبر قدم خرب حىت ترجع إىل املعىن امل
ـــــلُ  ــــ ــٍد َعواِسـ ـــ ــ ـــتارَْتُه أَيْـــ ـــ ــ ــَىن اْشــ ــ ــ   وأْرُي اجلَــــ

  
ــــهُ  ــ ــ ــ ـــاتالِت ُلعابُـ ـــ ــ ــــاعي القـــ ـــ ــ ــ ـــاُب األَف ـــ ـــ ــ   لُع

  
                                      

  . 2/27، مهع اهلوامع :  1/168ينظر : شرح التصريح على التوضيح :  )1(
  . 1/27ينظر : الكتاب :  )2(
  . 2/451ينظر : مغين اللبيب :  )3(
  . 1/99 ينظر : شرح املفصل : )4(
  .  2/451ينظر : مغين اللبيب :  )5(
  . 1/79ينظر : املفصل يف علم العربية :  )6(
  . 347ينظر : دالئل اإلعجاز :  )7(
  .  347م . ن :  )8(
  .  3/123ديوانه :  )9(
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فلو قدرت (( أن ( لعاب األفاعي ) مبتدأ و( لعابه ) خرب ، كما يومهه الظــاهر أفســدت 
رة الـــيت أرادهـــا فيـــه ؛ وذلـــك أن الغـــرض أن يشـــبه مـــداد قلمـــه بــــ( عليـــه كالمـــه ، وأبطلـــت الصـــو 

لعاب األفاعي ) على معىن أنه إذا كتب يف إقامة السياسات أتلف بــه      النفــوس ، وكــذلك 
الغرض أن يشبه مداده بـ ( أري اجلىن ) على معــىن أنــه إذا         كتــب يف العطــا والصــالت 

نــدها ، وأدخــل       الســرور واللــذة عليهــا ، وهــذا املعــىن أوصــل إىل النفــوس مــا حتلــو مذاقتــه ع
  إمنا يكون إذا كان ( لعابه ) مبتدأ و ( لعاب األفاعي ) خربا .

ومينــع فأمــا تقــديرك أن يكــون ( لعــاب األفــاعي ) مبتــدأ و ( لعابــه ) خــربا ، فيبطــل ذلــك 
لكـــالم إىل مـــاال جيـــوز أن يكـــون مـــرادا يف مثـــل غـــرض  أيب متـــام ، وهـــو أن منـــه البتـــة ، وخيـــرج 

  . )1(يكون أراد أن يشبه ( لعاب األفاعي ) بـ( املداد ) ويشبه كذلك ( األري ) به )) 
  : )2(ومن ذلك أيضا ما جاء يف قول الفرزدق 

ــدِ  ــ ـــ ــ ـــ ِعـ ــاِل اَأل ــ ـــ ــ ـــ ــاُء الرجـ ـــ ــ ـــ ــ ـــوُهنَّ َأبنـ ــ ـــ ــ   بـَنُـــ
  

ـــا ـــ ــ ـــ ــ ــ ــا وبناتُنــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــو أبنائِنــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــو بَنــــ ـــــ ــــ ــ ــ   بـَنُـ
  

اخلــرب مقــدما علــى املبتــدأ املــؤخر ( بنــو أبنائنــا فإن فيه قرينة معنوية تلزم كون ( بنو ) هو 
) ، على الرغم من تساويهما يف التعريف وعالمة اإلعراب ، هذه القرينــة هــي التشــبيه احلقيقــي 
ن ( بين األبناء ) مشبهون بـ( األبناء ) واملعىن يف ذلك ( بنو أبنائنا مثل بنينا )  الذي يقضي 

ملعرفــة إذا تقــدمت هــي املبتــدأ          لتقــدمها يف الكــالم ، وهو معرفة ، ولوال املعىن لكانــت ا
)3( .  

فاجلرجــــاين هنــــا خيــــالف النحــــاة يف خيــــارهم يف اإلعــــراب والتمييــــز بــــني هــــاتني الــــرتبتني ، 
يف منع تقدمي اخلــرب حــال تســاوي الــرتبتني تعريفــا ؛ وذلــك اعتمــادا علــى املعــىن خيالفهم  كذلكو 

ــذا إمنــا يؤكــد الصــلة بــني موضــع الــذي جعــل منــه أساســا يف ذلــك التمييــ ز واإلعــراب ، وهــو 
  الرتبة واملعىن .

                                      
  . 346دالئل اإلعجاز :  )1(
  . 217شرح ديوان الفرزدق :  )2(
  .  348ينظر : دالئل اإلعجاز :  )3(
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ولذا ، مل جيد من جاء بعده من النحاة بدا مــن األخــذ مبذهبــه ؛ وذاك لــوروده       عنــد 
قيــد  –مــثال  –فصحاء العرب مــن جهــة ، ولتوقــف املعــىن عليــه مــن جهــة أخــرى ، فــابن يعــيش 

لطرفان يف التعريف حبال وجود ما يدل من املعىن عليــه حكمه اخلاص مبنع التقدمي إذا تساوى ا
إذ قــال : (( وإذا كــان اخلــرب معرفــة كاملبتــدأ مل جيــز تقــدمي اخلــرب ؛ ألنــه ممــا يشــكل ويلتــبس ، إذ  

اللهــم  000كــل واحــد منهمــا جيــوز أن يكــون خــربا وخمــربا عنــه ، فأيهمــا قــدمت كــان   املبتــدأ 
  . )1(أ منهما )) إال أن يكون يف اللفظ دليل على املبتد

البتــداء يف حنــو لكوكذ : ( أبــو حنيفــة  ذهب ابن هشام إىل وجوب احلكم على املؤخر 
  . )2(للمعىن  مراعاةأبو يوسف ) ويف حنو قول الفرزدق نفسه املذكور آنفا ؛ وذلك 

وهــــذا الكــــالم ينطبــــق أيضــــا علــــى الــــرتبتني إن كانــــت إحــــدامها معرفــــة ، واألخــــرى نكــــرة 
ــا موصــوفة ؛ ألن و  ، ممــا جيعلهــا متكافئــة مــع  )3(صــف النكــرة مســوغ مــن مســوغات االبتــداء 

املعرفة يف هذا الباب ، ولذا صار للمعىن أثر يف التمييز بينهما ، ومل يكــن األمــر مرتوكــا للخيــار 
  . 000يف التمييز ، أو اختيار السابقة مبتدأ والالحقة خربا 

َهــا َحبّــاً َوآيٌَة َهلـُـ ومما جاء على ذلك قوله تعاىل :  َناَهــا َوَأْخَرْجنَــا ِمنـْ تَــُة َأْحيَـيـْ ُم اْألَْرُض اْلَميـْ
َُْكُلوَن  فبسبب من صالح الرتبتني ألن يكو مبتدأ وخرباً نشأ خالف بني النحاة  ) )4َفِمْنُه 

 )5(مبتــدأ      –وهــي آيــة  –والبالغيــني ، فالنحــاة نظــروا هنــا حبســب الصــنعة فــأعربوا الســابقة 
ن ، وأن على اخت الف يف حتديد خربها ، فقد ذهــب الزجــاج إىل أن ( األرض امليتــة ) مبتــدأ 

  .  )6(( أحييناها ) خرب عن املبتدأ الثاين ، لتكون اجلملة خربا عن املبتدأ األول        ( آية ) 
ـــرور ( هلـــم ) خـــربا عنهـــا ، واجلملـــة بعـــدها  يف حـــني ذهـــب آخـــرون إىل إعـــراب اجلـــار وا

  . )7(آية ) مفسرة لـ( 

                                      
  .  1/99املفصل : شرح  )1(
  . 2/452ينظر : مغين اللبيب :  )2(
  . 1/95ينظر : شرح األمشوين :  )3(
  . 33يس :  )4(
  . 603، مشكل إعراب القرآن :  4/286ينظر : معاين القرآن وإعرابه :  )5(
  . 4/286ينظر : معاين القرآن وإعرابه :  )6(
  . 603ينظر : مشكل إعراب القرآن :  )7(
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ولكــن مــذهب الزجــاج أقــرب إىل الصــواب مــن حيــث صــنعة اإلعــراب ؛ وذاك ألن     ( 
ا سوى وصفها ، وقرينة الوصف  ــرور ،  -هنا  –آية ) نكرة ال مسوغ لالبتداء  هو اجلــار وا

ــرور هــو اخلــرب أو املتعلــق بــه  إذ هو متعلــق بوصــف حمــذوف لـــ( آيــة ) ، فــإذا مــا جعــل اجلــار وا
  مسوغ االبتداء . -حينها  -دم النكرة فستع

أما البالغيون ، فلقد غريوا من احلكم النحوي الــذي ذهــب النحــاة إليــه ، إذ جعلــوا    ( 
، لـــيس لكـــون           (  )1(آيــة ) خـــربا مقـــدما ، وجعلـــوا ( األرض امليتـــة ) مبتــدأ مـــؤخراً هلـــا 

ضــيه ؛ (( ألن مصــب الفائــدة هــو  األرض ) أعرف منها رتبة ، ولكــن لكــون املعــىن يتطلبــه ويقت
  . )2(كون األرض آية هلم ، ال كون اآلية هي األرض )) 

، ال حنو ، فهو مبــين         علــى  )3(أما قوله ( أحييناها ) فقد جعلوها استئنافا بيانيا 
ســـؤال مقــــدر ، كــــأن يقــــال : مــــا شــــأن األرض امليتــــة ؟ فيقــــال إجابــــة عنــــه                   ( 

فهذا االستئناف من صــلب الكــالم الــذي قبلــه إىل احلــد                  الــذي  )4() أحييناها 
مل حيتج فيه إىل رابط بينهما ، خبــالف االســتئناف النحــوي الــذي                يتصــدره ( واو 

  ) أو ( فاء ) لإلنباء عن معىن جديد ومغاير ملا                            كان عليه .
، فلو جعلها البالغيون حاال لكان أحسن ؛ ألن املعىن الذي عليه اآليــة  ولكن مع ذلك

ــا آيــة هلــم ، وال يســتلزم ذلــك ســؤاال مقــدرا كمــا هــو  ن إحيــاء األرض بعــد مو هــو اإلخبــار 
  احلال يف جعلها استئنافا .

أن هــــذا اإلعــــراب األخــــري هــــو الصــــحيح ؛ وذاك لتــــوافر أدلــــة النحــــو  -ويف تقــــديري  -
  يه .واملعىن عل

مــا علــى وميكــن القــول ، إن أثــر املعــىن يف التمييــز بــني الــرتبتني مل يكــن مقتصــرا  حــال كو
متكــافئتني يف التعريــف أو شــبهه فحســب ، بــل قــد يكــون لــه أثــر يف التمييــز بينهمــا متييــزا قــد 
لتقــدمي  خيالف أحكام النحو وصنعة اإلعراب يف بعض الوجوه ، وإمنــا جعلنــاه هنــا لصــلته     

                                      
  . 253-4/252، إرشاد العقل السليم :  3/321لكشاف : ينظر : ا )1(
  . 253-4/252إرشاد العقل السليم :  )2(
  . 253-4/252، إرشاد العقل السليم :  3/321ينظر : الكشاف :  )3(
  . 2/383ينظر االستئناف البياين يف : مغين اللبيب :  )4(
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خلــرب دائمــا والتــ أخري مــن حيــث حكــم النحــاة علــى بعــض الرتــب أو عناصــر الكــالم           
  دون االبتداء ، إال أن للمعىن حكما قد خيالف ذلك ، فيجعل اخلرب        مبتدأ . 

ــرور ) مبتــدأ أبــدا ، غــري أن مــن  -مــثال  -فــال يصــح  عنــد النحــاة أن يكــون ( اجلــار وا
مبتــدأ ؛ ألنــه ال حيقــق فائــدة يف جعلــه خــربا ، ولكــنهم مــع ذلــك  البالغيــني مــن رآه يف مواضــع

ن اخلــرب هــو حمــل الفائــدة أو متامهــا  ، وأفــادوا مــن حكــم  )1(أفــادوا مــن حكــم النحــاة أنفســهم 
ومــن هنــا ، فــإن  –كمــا ســنرى   – )2(النحاة أيضا على بعض املتغريات النحويــة بـــ( التضــمني ) 

كـــام النحـــو وصـــنعة اإلعـــراب يف بعـــض الوجـــوه ، إال أن هـــذا التحديـــد ، وإن كـــان خمالفـــا ألح
  أصوله وقواعده يف النحو نفسه من وجوه أخرى .

ــْوِم اْآلِخــِر َوَمــا ُهــْم  وبيــان ذلــك يف قولــه تعــاىل :  ْليَـ َِّ َوِ ِ ــوُل آَمنـَّـا  ــَن النـَّـاِس َمــْن يـَُق َوِم
ــرور (  ) )3ِمبـُـْؤِمِنَني  مــن النــاس ) هــو اخلــرب ، وأن مبتــدأه هــو فثابــت عنــد النحــاة أن اجلــار وا

الطــرفني علــى خــالف  ذلــك ، فجعــل االسم املوصول بعده ، بيد أن من البالغيــني مــن خــالف
ـــرور يف حمـــل رفـــع مبتـــدأ علـــى أســـاس مضـــمونه ، واخلـــرب هـــو االســـم  منـــه ، إذ جعـــل اجلـــار وا

الف أتــى مــن ) ولعــل هــذا اخلــ 000  )4(املوصــول ، علــى معــىن أن ( بعــض النــاس مــن يقــول 
تعيــني فائــدة املعــىن املقصــود ، فــإن إعرابــه خــربا عــاٍر مــن الفائــدة ، يقــول أبــو الســعود : (( وأمــا 
م مــن  ه جزالــة املعــىن ؛ ألن كــو جعــل الظــرف خــربا كمــا هــو الشــائع يف مــوارد االســتعمال فيــأ

  . )5(الناس ظاهر ، فاإلخبار به عار عن الفائدة )) 
ٌت ُحمَْكَمــاٌت ُهــنَّ  :  ومن ذلك أيضا قوله تعاىل َ ُهَو الَِّذي أَنْـــَزَل َعَلْيــَك اْلِكَتــاَب ِمْنــُه آ

َاٌت  ــرور     ( منــه )  ) )6أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاِ فاملعىن املقصود يتحقق بكون (( اجلــار وا
ت أو قســم م ت ) هــي اخلــرب ، والتقــدير ( بعضــه آ عتبــار مضــمونه ، و( آ ت مبتــدأ  نــه آ

                                      
  . 1/7ينظر : شرح الكافية يف النحو :  )1(
ظ معـىن لفــظ آخـر ، وإعطــاؤه حكمـه ، وفائدتــه ، أن تـؤدي كلمــة مـؤدى كلمتــني . ( ينظـر : مغــين هـو إشـراب لفــ )2(

  ) . 2/685اللبيب : 
  . 8البقرة :  )3(
  . 1/301، إرشاد العقل السليم :  1/167ينظر : حاشية السيد الشريف على الكشاف :  )4(
  . 1/301إرشاد العقل السليم :  )5(
  . 7آل عمران : من اآلية  )6(
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ــة املعــىن ، وإن كــان العكــس أوفــق بقواعــد الصــناعة  حمكمــات ) ، وهــذا الوجــه أدخــل يف جزال
مـــــا مـــــن  النحويــــة ، إذ املقصـــــود األصـــــلي انقســـــام الكتـــــاب إىل القســـــمني املعهـــــودين ، ال كو

  . )1(الكتاب )) 
بــه   أثر املعىن يف هذا التمييز والتحديد من حيث حصول متام الفائدة  –إذن  –فواضح 

ــرور مبتــدأ مل يكــن إال علــى أســاس مضــمونه ، فهــو لــيس  ، وواضــح أيضــا أن جعــل اجلــار وا
غريبا على النحو العريب من جهة التضمني ، فمثلمــا يضــمن النحــاة الفعــل الــذي عــدي حبــرف 
ال يتعدى بــه غالبــا معــىن فعــل آخــر يتناســب واحلــرف املــذكور فكــذلك نظــر البالغيــون هنــا إىل 

سم يصح وقوعه مبتدأً . هذا احلرف مبا   حيمله من داللة ومضمون ليتأولوه 
مث إن هلذا الوجه من التمييز والتحديــد تناســبا مــع الســياق ؛ ذلــك أن مــدار احلــديث هــو 
عــن الكتــاب بقولــه تعــاىل : ( هــو الــذي أنــزل عليــك الكتــاب ) واجلملــة الــيت حنــن بصــددها يف 

ــرور حمل نصب حال منه لتخرب عنه بفائدة أخرى ، وال  – شك يف أن جعل اجلار والضمري ا
مبتدأ جيعل منه مدارا للحديث يف هذه اجلملة أيضا ، ومــن مث اإلخبــار  –العائد على الكتاب 

عنه بصفة أو نوع منه ، وهذا ما جيعل صلة بني احلال وصاحبها ، مبا حتمله له من نــوع وبيــان 
.  

ت احمل ــــا منــــه ؛ ألن مــــدار وهــــذه الصــــلة ال تتحقــــق فيمــــا لــــو أخــــرب عــــن اآل كمــــات 
ت احملكمــات  احلــديث يف مجلــة احلــال ال يكــون عــن الكتــاب حبــد ذاتــه ، بــل يكــون عــن اآل
ـــار عـــن  ـــا مـــن حيـــث املعـــىن إخب ـــا منـــه ، وهـــذا مـــا يتنـــاىف ومجلـــة احلـــال ؛ أل ات  واملتشـــا

ــا مــن حيــث الصــنعة النحويــة ال يقــ ع الضــمري صــاحبها حبــد ذاتــه ، ولــيس عــن أمــر آخــر ، وأل
إال مبتــدأ ، وهــو وإن كــان هنــا ضــمريا جمــرورا ، إال أنــه بداللتــه  –إن كانــت مجلــة امسيــة  –فيهــا 

البتداء . ة للضمري املرتفع    ومضمونه مع احلرف اجلار له يكون ذا داللة مشا
  تقدمي الفضلة 

مل يكــــــن التقــــــدمي منحصــــــرا يف العمــــــدة أو عنصــــــري اإلســــــناد ، بــــــل إن ذلــــــك جــــــائز يف 
ــــريب            الف ـــــــى (( وفـــــــق مناســـــــبات القـــــــول وحاجاتـــــــه ومقتضـــــــى الكـــــــالم العـــ ــــالت أيضـــــــا عل ضـــ

                                      
  . 1/214إرشاد العقل السليم :  )1(
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ولقد كان أساس النحاة يف ذلك هو التــزام الرتــب النحويــة معيــارا هلــذا  التقــدمي  )1(الفصيح )) 
.  

  وإنــه ممــا ال شــك فيــه ، أن يكــون لتقــدمي الفضــالت فوائــد وأغــراض ، ذكــر النحــاة منهــا 
، فضـــال عـــن أغـــراض أخـــرى ، نتبينهـــا مـــن خـــالل الوقـــوف علـــى بعـــض  )2(م العنايـــة واالهتمـــا

  أشكال هذا التقدمي . 
  تقدمي املفعول به

األصل يف الرتب هو أن يتقدم الفعل مث الفاعل مث املفعول به بناء علــى أن الفاعــل منـــزل 
ه حيقــق التقــدمي ، ولرتبــة املفعــول هــذه ، فإنــ )3(من الفعل منـزلة جزئه ، مث جييء املفعول بعدمها 

يف حـــالتني : احلالـــة األوىل ، هـــي أن يتقـــدم علـــى الفاعـــل ، واحلالـــة األخـــرى ، هـــي أن يتقـــدم 
  على الفعل ، وهو يف ذلك كله ينقسم بني الوجوب واجلواز .

  تقدمي املفعول به على الفاعل
  تقدمي املفعول به على الفاعل وجو 
  : )4(وذلك يكون يف املواضع اآلتية 

  ، حنو قولنا : ( أكرمين حممد ) . ن املفعول به ضمريا متصالأن يكو  -
لفاعل يعود على املفعول - ، وإمنا وجب التقدمي هنــا ؛ لــئال        يعــود  أن يتصل ضمري 

ُْم  الضمري على متأخر لفظا ورتبة حنو قوله تعاىل :  َفُع الظَّاِلِمَني      َمْعِذَرُ  )  )5يـَْوَم ال يـَنـْ
.  

  ون الفاعل مقصورا عليه .أن يك -
وميكن تقسيم هــذه  املواضــع علــى قســمني أيضــا مــن حيــث طبيعــة املعــىن الــذي ميكــن أن 

  تؤديه .

                                      
  . 2/79األلسنية العربية :  )1(
  .  1/80ينظر : الكتاب :  )2(
  .  1/161، شرح التصريح على التوضيح :  1/75ينظر : شرح الكافية يف النحو :  )3(
  . 86:  ، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك 1/76، شرح املفصل :  100ينظر : اجلمل يف النحو :  )4(
  .  52غافر : من اآلية  )5(
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القســم األول : هــو مــا كــان التقــدمي فيــه أصــالة ، مبعــىن أنــه ال يصــح يف اللفــظ التــأخري ، وهــذا 
 التقــدمي ، إذ ال ينطبــق علــى املوضــع األول ، فــإن كــون املفعــول بــه ضــمريا متصــال هــو العلــة يف

  يصح انفصاله ؛ لتعذر ذلك نطقا ولفظا .
واهتمــام ؛ ولذا ، ال ميكن أن يؤدي هــذا القســم داللــة يف املعــىن مــن اختصــاص أو عنايــة 

  ألنه ال خيار للمتكلم فيه ، بل هو تقدمي يفرضه واقع اللغة وعناصر الكالم .
ن يكــون موجــب التقــدمي  القسم الثاين : هو ما كان الوجوب فيه فرعا وليس أصــالة ، وذلــك 

  عارضا لفظيا أو معنو ، ولعل هذا القسم هو الذي يؤدي تلك املعاين   والدالالت .
لفاعــل يرجــع  فأما العارض اللفظي ، فينطبق عليه املوضــع الثــاين ، إذ إن اتصــال ضــمري 

لضـــمري علـــى ؛ لـــئال يعـــود ا -عنـــد بعـــض النحـــاة  -إىل املفعـــول هـــو املوجـــب يف هـــذا التقـــدمي 
  متأخر لفظا ورتبة .

  وإمنا ذهبنا إىل عد هذا الوجوب من قبيل الفرع دون األصالة ألمرين :
خــريه ومل  األمــر األول ، يعــود إىل مــا حــدث مــن خــالف بــني النحــاة فيــه ، إذ أجــاز بعضــهم 

شـــدة اقتضـــاء الفعـــل للمفعـــول   يجيعلـــوه تقـــدميا واجبـــا ، وهلـــم يف ذلـــك حجتـــان : أوالمهـــا ، هـــ
واألخــرى ، هــي ورود ذلــك يف كــالم العــرب ، وقــد جعلــوا مــن     قولــه  )1(قتضــائه للفاعــل كا

)2( :  
ـــلْ  َعـــ ـــْد فـَ ِت َوقَـــ ـــاِو ــالِب الَعـــ ــ ــــزاَء الِكــ   َجــ

  
ــــاِمتٍ  ــ ــــَن حــ ــ ــ ــِديَّ ْب ــ ــــينِّ َعــــ ــ ــ ـــُه َع ـــ ـــَزى رَبُّــ ـــ   َجــ

  
لفاعــل ضــمري عائــد علــى املفعــول ، بيــد أن كــال مــن  شــاهدا ملــا ذهبــوا إليــه ، إذ اتصــل 

  لزمت أصلها من التقدمي والتأخري . الرتبتني
جــاء بســبب اختيــار  -علــى رأي القــائلني بوجوبــه  –األمــر اآلخــر ، يعــود إىل أن هــذا التقــدمي 

  لفظة مضافة إىل الضمري ، فإذا ما عدل عنه مل يكن التقدمي واجبا .

                                      
  . 1/72ينظر : شرح الكافية يف النحو :  )1(
(                  أبو األسود الدؤيل . ) ، و  161النابغة الذبياين . ( ديوانه : ينسب هذا البيت إىل قائلني مها :  )2(

كال القائلني من املوثوق  بعربيتهم ،   وأ كان القائل ، فال مشكل فيه ضمن البحث هنا ؛ ألن ) ، 237ديوانه : 
  وضمن عصر االستشهاد .
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(   وأما املعىن الذي ميكن أن حيققه هذا التقدمي فهو يف العارض نفسه من إضافة اللفظة
الفاعــل ) إىل ذلــك الضــمري ، فهــو حيقــق اإلجيــاز مــن خــالل االســتغناء عــن ذكــر اللفــظ صــرحيا 

ُْم  مــرتني ، ففــرق كبــري بــني قولــه تعــاىل :  َفــُع الظَّــالِِمَني َمْعــِذَرُ وأن يعــدل عــن  ) )1يـَــْوَم ال يـَنـْ
عــذرة الظــاملني الضــمري ويوضــع املفعــول علــى أصــله مــن التــأخري فيقــال مــثال : ( يــوم ال ينفــع م

  الظاملني ) .
ــا ، وذلــك مــن خــالل فوائــدها   مث إن هناك غرضا خاصا تضطلع بتأديته اإلضافة حبد ذا

َوِإِذ ابْـتَـَلــى ِإبْـــرَاِهيَم َربُّــُه    ِبَكِلَمــاٍت  حنــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  –مــثال  –كـــ( التشــريف ) 
لفاعل م ) )2َفَأَمتَُّهّن  رجعــه إىل املفعــول تقــدم املفعــول وجــو علــى فبسبب من اتصال ضمري 

أحـــد الـــوجهني ، وميكـــن القـــول ، إن اختيـــار كـــون الفاعـــل لفظـــة ( ربـــه ) مضـــافة إىل الضـــمري 
العائد على إبراهيم مقصــود حبــد ذاتــه ؛ ملــا فيــه مــن معــىن التكــرمي والتشــريف ، ســواء كــان ذلــك 

ضافتها إىل ذلك الضمري ، ف ا أو  لفظة ( الرب ) تدل علــى أن االبــتالء مبعىن اللفظة حبد ذا
ســبحانه  -هو تربية له وترشــيحه ألمــر عظــيم ، وأمــا اإلضــافة فتــدل علــى  التشــريف ؛ ألن هللا 

  ال يضيف شيئا إىل نفسه إال كان شريفا أو عظيما . -
فتلك معان ال تضطلع بتأديتها أية لفظة أخرى ، وإن هــذه اللفظــة ( ربــه ) هــي املوجــب 

وهو دليل على وجود تالحم بني املفردات ووظائفهــا النحويــة ، وإن هــذا الــتالحم يف التقدمي ، 
  . )3((( هو تفاعل داليل حنوي معا ، ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر )) 

وأمــا العــارض املعنــوي ، فيتمثــل يف املوضــع األخــري ، فــإن غايــة القصــر ومعنــاه هــي الــيت 
خــريه جي عــل املعــىن خالفــا ملــا يــراد ، وهــذا هــو علــة حكمنــا أوجبت تقدمي املفعول ؛ وذاك ألن 

لوجوب فرعا وليس أصالة ، إذ مل يكن سبب التقــدمي هــو اللفــظ حبــد ذاتــه وأنــه ال جيــوز  عليه 
 –التأخري أبدا ، بل هو جائز لغة وحنوا ، ولكن على تغــري يف املعــىن كثــري ، ولــذا حكــم النحــاة 

لتــأخري وجــو –يف مقابــل ذلــك  ، ولقــد أصــابوا يف  )4( إذا كــان مقصــورا عليــه علــى املفعــول 

                                      
  . 52غافر : من اآلية  )1(
  . 124البقرة : من اآلية  )2(
  . 166النحو والداللة :  )3(
  . 2/101ينظر : شرح ابن عقيل :  )4(
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حكمهـــم هـــذا ، فـــإن لكـــل مـــن احلكمـــني معـــىن ال يكـــون بغـــريه ، وهـــو      دليـــل أيضـــا علـــى 
ملعىن ، ومل جيعلوا الوجوب قصرا على صنعة            اإلعراب .   اهتمامهم 

َِّ َمــ وبيان ذلك يف قولــه تعــاىل :  ـَـا يـَْعُمــُر َمَســاِجَد ا َِّ َواْليَـــْوِم        اْآلِخــِر ِإمنَّ ِ ْن آَمــَن 
 )1(  ــم عمــروا املســجد احلــرام ، وأثبتــت يف الوقــت فقــد نفــت اآليــة عــن املشــركني زعمهــم 

نفســه تلــك العمــارة للمــؤمنني قصــرا ، فلــم يشــاركهم فيهــا غــريهم ، ولعــل يف ذلــك دلــيال حنــو 
خـــر الفاعـــل وتقـــدم املفعـــول ، خبـــالف  مـــا لـــو وضـــع الكـــالم علـــى أصـــله تقـــدميا ومعنـــو هـــو 

ــا  ــا ال تــدل علــى تلــك املعــاين أبــدا ؛ أل خــريا وقيــل ( إمنــا يعمــر املؤمنــون مســاجد هللا ) فإ و
ا مل متنع أن يكون لغريهم فيها نصيب .   قصرت عمارة املؤمنني على املساجد دون غريها ، وأ

  تقدمي املفعول به على الفاعل جوازا 
به على الفاعل جوازا إن خلت البنيــة مــن مواضــع الوجــوب الســابق ذكرهــا يتقدم املفعول 

، وال شــك يف أن لــذلك أثــرا يف املعــىن ،  )2(، وأمــن اللــبس بــني الــرتبتني ( الفاعــل واملفعــول ) 
فلقــد اســتقر يف أذهاننــا أن التغــاير بــني بنيــة وأخــرى ال يكــون إال لغــرض        مقصــود ومعــىن 

  . )3(مراد 
َأْو َكالَّــِذي َمــرَّ َعلَــى     قـَْريَــٍة  ( العناية واالهتمــام ) حنــو قولــه تعــاىل :  ومن ذلك غرض

َــا  ُ بـَْعــَد َمْوِ َّ َــٌة َعَلــى ُعُروِشــَها َقــاَل َأىنَّ ُحيِْيــي َهــِذِه ا (  -فتقــدمي املفعــول   بــه  ) )4َوِهــَي َخاِوي
ذي مــر           عليهــا مــن جــاء نتيجــة تعجــب الــ -اســم اإلشــارة الــدال علــى القريــة امليتــة ) 

ا . ا ، فقدمها على الفاعل ( لفظ اجلاللة )                    اهتماما    إحيائها بعد مو
يت التقــــدمي لتناســــب  وقــــد يكــــون الغــــرض لفظيــــا عنــــد بعــــض أصــــحاب املعــــاين ، كــــأن 

فقــد  )6( ًة ُموَســى فَــَأْوَجَس ِيف نـَْفِســِه ِخيَفــ ، حنو قولــه تعــاىل :  )5(الفواصل أو رؤوس اآلي 

                                      
  . 18التوبة : من اآلية  )1(
  . 1/86ينظر : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  )2(
  . 7نظر : معاين األبنية يف العربية : ي )3(
  . 259البقرة : من اآلية  )4(
  . 2/71، الطراز :  2/43ينظر : املثل السائر :  )5(
  . 67طه :  )6(
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خر الفاعل ؛ ملناسبة فاصلة اآلية مــع فواصــل اآلي األخــرى الــيت بنيــت عليهــا  تقدم املفعول و
  السورة كلها .

واحلق أن غرض التقدمي يف القرآن الكرمي يشــمل اللفــظ واملعــىن علــى حــد ســواء ، حنــو مــا 
فقــد تقــدم املفعــول بــه  ) )1اْلَقْوَم قـَرٌْح ِمثْـُله ِإْن َميَْسْسُكْم قـَرٌْح فـََقْد َمسَّ  جاء يف قوله تعاىل  

يف مجلة اجلواب لغرضني : لفظــي ومعنــوي . فأمــا اللفظــي ، فيتمثــل يف أن تقــدمي املفعــول جــاء 
ملناســـبة مجلـــة اجلـــواب مـــع مجلـــة الشـــرط الـــيت تقـــدم فيهـــا املفعـــول أيضـــا ، مث إن الفاعـــل مـــؤخرا 

يـــد لنهايـــة كـــل مـــن اجلملتـــني لفظـــا فضـــال عـــن أحســـُن منـــه مقـــدما ؛ ملـــا فيـــه مـــن تناســـب وتوح
خر املفعول ، ففرق لفظــي كبــري  –عما بعدها  –حتقيقه لنهاية الشرط وقفة فاصلة  ال حيققها 

  بني ما عليه اآلية ، وأن يقال مثال : ( فقد مس قرح مثله القوم ) .
عجيال بــذكرهم ، وأما املعنوي ، فريجع إىل أن تقدمي املفعول به ( القوم ) الكافرين جاء ت

وما مسهم من قرح وأذى ، وذلك مواساة للمؤمنني وختفيفا عنهم عما   مســهم ، وكــأن األمــر 
  . )2(بينهما سواء 

وقـــد يكـــون غــــرض التقـــدمي والتـــأخري هــــو حتقيـــق التناســـق اللفظــــي واملعنـــوي بـــني الرتــــب 
ــَرى إِ  النحويــة بوجــه عــام ، وبيــان ذلــك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  ــَوىفَّ الَّــِذيَن َكَفــُروا َولَــْو تـَ ْذ يـَتَـ

َرُهــْم  َ خــري الفاعــل هنــا مــنح   الرتــب  ) )3اْلَمالِئَكــُة َيْضــرِبُوَن ُوُجــوَهُهْم َوأَْد فتقــدمي املفعــول و
بعهــا ومتبوعهــا فاصــل ؛ ذلــك أن مجلــة (  النحويــة يف ســياقها تتابعــا سلســا ، ال يفصــل بــني 

خــري الفاعــل لتتابعهمــا ،  يضــربون ) يف موضــع احلــال ، وصــاحبها هــو ( املالئكــة ) ، فقصــد 
وهــذا مــا جيعــل الفكــر منتظمــا غــري مضــطرب يف تنقلــه بــني الرتــب ومعــاين  املفــردات ، فــالفهم 
الــذي حتقــق مــن بنيــة اآليــة ال يتحقــق فيمــا لــو قيــل ( يتــوىف املالئكــة الــذين كفــروا يضــربون ) ؛ 

اصـــل بـــني احلـــال وصـــاحبها ، مث إن هـــذه وذاك لعـــدم التناســـق اللفظـــي واملعنـــوي ، إذ وقـــع الف
البنية األخرية حتمل من اللــبس مــا ال خيفــى ؛ ملــا قــد حيصــل مــن تــوهم يف أن مجلــة ( يضــربون ) 

  ستكون حاال من ( الذين كفروا ) وهو معىن ال يراد .
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  تقدمي املفعول به على الفعل
  وحتت هذا التقدمي قسمان ، مها : الوجوب واجلواز .

  به على الفعل وجو .تقدمي املفعول 
  : )1( هييتقدم املفعول به على الفعل وجو يف مواضع عدة ، 

، كــأن يقــع اســم  أن يكــون املفعــول بــه مــن األلفــاظ الــيت جيــب هلــا الصــدارة يف الكــالم -
شرط أو استفهام ، أو ( كم ) اخلربية ، أو مضافا إىل واحد منها ، ومن ذلك قولنا : ( أ مــا 

ــدم وجـــــو تقـــــرأ مـــــن كتـــــب ال علـــــم فهـــــو مفيـــــد ) فاســـــم الشـــــرط ( أ ) مفعـــــول بـــــه ، وقـــــد تقـــ
  الستحقاقه الصدارة يف الكالم .

َك َنْسَتِعُني  ، حنو قوله تعاىل :  أن يكون املفعول ضمريا منفصال - َّ َك نـَْعُبُد َوِإ َّ   .) )2ِإ
 ل بــني ( أمــا )ولــيس هنــاك مــا يفصــ أن يكون العامل يف املفعول واقعا يف جواب ( أمــا ) -

ــل ) مـــن معموالتـــه ســـوى هـــذا املفعـــول ، ســـواء كانـــت ( أمـــا ) مـــذكورة أو مقـــدرة يف  و( الفعـ
َهــْر  َفَأمَّــا اْلَيتِــيَم فَــال تـَْقَهــْر  الكالم ، حنو قولــه تعــاىل :  ــاِئَل فَــال تـَنـْ وحنــو قولــه  ) )3َوأَمَّــا السَّ

ْ  أيضا :  فاصال بني ( أمــا ) و( الفعــل ) ســوى املفعــول  فإن وجد ما يكون ) )4َوَربََّك َفَكربِّ
  ، مل جيب التقدمي إذ جيوز أن نقول : ( أما اليوم فأد واجبك ) .

ولعــل مــا أثبتنــاه آنفــا بشــأن حتقيــق التقــدمي الواجــب معــاين ودالالت يتحقــق هنــا أيضــا ، 
ن يقــع املفعــول يف شــيء ال حيــق معــه التــأخري ، وال جيــ وز يف البنيــة فــإذا كــان التقــدمي أصــالة ، 
؛ ألن علــة  يأن تتحول إىل بنية أخرى ، فــال حيقــق ذلــك إال املعــىن الــوظيفي األول أو األساســ

التقدمي مقصورة على طبيعة األلفاظ ، ولعل هذا ينطبق على املوضــع األول ؛ ألن علــة التقــدمي 
  واحدة هي استحقاق تلك األلفاظ الصدارة يف الكالم .

ة إىل أصلها ، أو حتوهلا إىل بنية أخرى ، جيوز فيهــا  التــأخري ، وإذا كان ممكنا رجوع البني
فإن وجوب التقدمي هو من قبيل الفرع وليس األصــالة ؛ ألنــه جــاء لعــارض لفظــي أو معنــوي ، 
وهــذا هــو الـــذي حيقــق للمعــىن أغراضـــا مقصــودة كـــ ( القصـــر واالختصــاص ) ، وذلــك ينطبـــق 
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إن كان واجبا ، غري أنــه حيقــق معــىن جديــدا ؛ ألن على املوضعني اآلخرين فإن التقدمي فيهما و 
خر املفعول .   البنية فيهما منقولة عن أصل لو ردت إليه جلاز فيها 

فاملوضــع الثــاين مــن املواضــع املــذكورة آنفــا فيــه عــارض لفظــي وآخــر معنــوي أوجبــا تقــدم 
) إال مقــدما املفعول ، فالعارض اللفظي ، هو عدم صحة وقوع الضمري املنفصل ( املفعول بــه 

، وأمــا العــارض املعنــوي ، فهــو إفــادة القصــر واالختصــاص ، وبيــان ذلــك أن رجــوع البنيــة إىل 
ك نعبـــد ) ( نعبــــدك ) ، ولكـــن علـــى تغـــري يف املعـــىن مــــن  أصـــلها يصـــح حنـــوا ، فيقـــال يف ( إ

  االختصاص إىل عدمه ، وتلك هي املزية اليت حققها هذا الوجوب يف التقدمي . 
، وميكــن  )1(ن إىل ما يف هذا التقــدمي مــن غــرض االختصــاص و شري يغيون ولقد كان البال

القــول ، إن ذلــك مــرتبط بصــيغة القصــر وال ســيما بطرفيــه مــن مقصــور ومقصــور   عليــه ، فــإن 
العائــد عليــه  -القصد يف قصــر العبــادة علــى ( هللا ســبحانه ) هــو الــذي أوجــب تقــدمي الضــمري 

  . ليه يف صيغة ( التقدمي والتأخري ) يكون   مقدماعلى الفعل ؛ ألن املقصور ع -سبحانه 
والـــدليل علـــى ذلـــك ، أن هـــذا الضـــمري املنفصـــل جيـــب فيـــه التـــأخري حـــال وضـــعه يف بنيـــة 

ــــه تعــــاىل :  ـــــ( النفــــي واالســــتثناء ) حنــــو قول ـــرى هــــي صــــيغة القصــــر ب ــــُدوا ِإالَّ            أخـ ــــَر َأالَّ تـَْعُب أََم
ُه  َّ خر الضمري املنفصل بعدما   –ر إليه النحاة تفصيال وهذا املوضع مل يش ) )2ِإ أي وجوب 

خــر املفعــول عامــة إذا كــان حمصــورا  –كــان تقدميــه واجبــا  وكــان ال  )3(بــل أشــاروا إىل وجــوب 
م أوجبوا تقدمي الضمري على فعله دون استثناء . من بد    أن يفصلوا ؛ أل

الختصــاص أيضــا ؛ وذاك ألنــه يف ومهما يكن من أمر ، فإن هذا التأخري الواجب يفيد ا
  موضع املقصور عليه ورتبته التأخر بعد ( إال ) .

إذن فالــذي أوجــب التقــدمي يف اآليـــة األوىل ، والتــأخري يف اآليــة األخـــرى إمنــا هــو غـــرض 
  االختصاص .

ألصالة ؛  لفرع وليس   أما املوضع األخري من وجوب هذا التقدمي ، فإمنا حكمنا عليه 
فظي ومعنوي فيه ، وهذا يتمثل بدخول أداة التفصيل ،     فهي الــيت أوجبــت لوجود عارض ل
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تقدمي املفعول ، ودليل ذلك هو أن هذا احلكم مل يبق واجبا فيما لو رفعنا األداة وأرجعنــا البنيــة 
: ( فــال تقهــر اليتــيم ) إذ       يكــون املفعــول مــؤخرا ، بيــد أنــه  –مــثال  –إىل أصــلها ، فنقــول 

ــــا أوثــــر وضــــع ا لبنيــــة حبــــد ذا ألداة ، وأوثــــر معهــــا وجــــوب التقــــدمي ألســــباب معنويــــة تتصــــل 
لســـياق بوجــــه عـــام ؛ وذلــــك مبـــا توجبــــه هــــذه األداة مـــن    داللــــة علـــى االســــتدعاء ، هــــذا  و
ا ؛ ملا حتملــه        مــن داللــة علــى الشــرط واجلــزاء ،  نتظار جوا االستدعاء يكون يف اجلملة 

نتظار        مجلة مفصلة أخرى معطوفة عليها ؛ ويكون استدعاء يف السي اق أيضا ، وذلك 
  ملا حتمله هذه األداة من داللة على              التفصيل .

مث إن هذه األداة مقصودة يف تقدمي املفعــول وجــو لغــرض التأكيــد والعنايــة    واالهتمــام 
ســتدعي    اجلــواب حكمــا هلــا ؛ وذلك جبعله واقعا موقع مجلــة أشــبه مــا تكــون جبملــة الشــرط لت

  وجزاء ، ولعل ذلك كله ال يتحقق فيما لو رفعت األداة وأخر    املفعول .
  تقدمي املفعول به على الفعل جوازا .

، وميكــن القــول ، إن يف هــذا  )1(يتقدم املفعــول بــه جــوازا إذا خــال مــن مواضــع الوجــوب  
  التقدمي حالتني :
ول علــى الفعــل مــن دون اشــتغال الفعــل بضــمري عائــد علــى هــو أن يتقــدم املفعــاحلالــة األوىل : 

بْـُتْم َوَفرِيقاً تـَْقتُـُلون  املفعول حنو قوله تعاىل :  فاالسم املتقدم مفعول به للفعل  ) )2فـََفرِيقاً َكذَّ
تفاق النحاة من دون خالف ، وهو تقدمي يفيد االختصاص أو العناية واالهتمــام أو  املذكور 

  .  مناسبة رؤوس اآلي
هو أن يشتغل الفعل عــن االســم املتقــدم عليــه بضــمريه أو مالبســه ، لــو تفــرغ  احلالة األخرى :

ب االشــتغال ) حنــو قولــه  )3(له أو مناسبه لنصبه لفظا وحمــال  ، وهــو مــا يســمى يف النحــو بـــ( 
الضــمري العائــد فقــد توســط الفعــل بــني االســم املتقــدم ، و  ) )4َواْألَنْـَعاَم َخَلَقَهــا َلُكــْم  تعاىل : 

  عليه ، وهذا ما كان سببا يف خالف بني النحاة .
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فقـــد ذهــــب اجلمهــــور إىل أن هــــذا الضــــمري هـــو املفعــــول للفعــــل املــــذكور ، وأن الناصــــب 
؛ بناء علــى (( أنــه ال يعمــل عامــل واحــد  )1(لالسم املتقدم فعل حمذوف وجو يفسره املذكور 

  . )2(يف ضمري اسم ومظهره )) 
لفعــل املــذكور بعــده ، غــري  وأمــا الكوفيــون ، فقــد ذهبــوا إىل أن االســم املتقــدم منصــوب 

ــذا الفعــل مــن ضــمري ، فقــال قــوم : ( إن الضــمري ومرجعــه معمــوالن  م اختلفــوا فيمــا اتصــل  أ
للفعــل معــا ) وقــال آخــرون : ( إن الضــمري ملغــى ، وإن عمــل الفعــل متحــدد يف االســم املقــدم 

  ) . )3(عليه 
نــه  ال  )4(لني مــردود عنــد مجهــور البصــريني غــري أن كــال القــو  ، فقــد ردَّ القــول األول (( 

ن األمســـاء      ال  )5(يعمـــل عامـــل واحـــد يف ضـــمري اســـم ومظهـــره ))  ورد القـــول اآلخـــر (( 
لعوامل ))    .  )6(تلغى بعد اتصاهلا 

يــاس يف كــل ولكننا إذا شئنا االختيار ، فإن املذهب الكويف هــو اختيــار ، ولنــا توجيــه وق
مــا ذهبــوا إليــه ، فــإذا مــا علمنــا أن هــذا الضــمري ومرجعــه شــيء واحــد ، وأن غرضــه هــو التوكيــد 

  أمكننا ذلك توجيهه وقياسه على أمرين :
عرابــه ومرجعــه معمــولني للعامــل املــذكور ) يعــود إىل أن الضــمري  األمــر األول ، ( وهــو خــاص 

ك )  جــاء زيــد نفســه ) فإنــه ومتبوعــه شــيء واحــد ال  و( *مبقــام التوكيــد يف قولنــا : ( رأيتــك إ
ب االشتغال . لنسبة إىل الضمري ومرجعه يف    حيتاج إىل عامل خمصوص ، وكذلك األمر 

                                      
ــر : الكتـــــاب :  )1( ــة يف النحـــــو :  43 – 1/42ينظـــ ـــرح الكافيـــ ـــوين :  1/176، شــ ـــرح األمشــ ، شـــــرح  1/187، شــ

  . 1/7التصريح على التوضيح : 
  . 2/131ابن عقيل : شرح  )2(
  . 2/114، مهع اهلوامع :  1/297، شرح التصريح على التوضيح :  2/131ينظر : شرح ابن عقيل :  )3(
  . 2/114،  1/297،  2/131ينظر : م . ن :  )4(
  . 2/131ينظر : شرح ابن عقيل :  )5(
  . 2/131ينظر : م . ن :  )6(
، شـرح  1/393ملـة بـدل مـن الضـمري املتصـل . ( ينظـر : الكتـاب : ذهب حناة إىل أن الضمري املنفصل يف هـذه اجل *

ــــة يف النحـــــو :  3/69املفصــــل :  ـــرح الكافي ــر : شـ ــــه . ( ينظــ كيـــــد ل ــه  ـــرون إىل أنــ ــب آخـ ) .  1/373) . وذهــ
هو الصواب ؛ ألن عده بدال جيعله على نية إحالله حمل املبدل منه على تقدير (  –يف تقديري  –واملذهب األخري 
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لغـــاء الضـــمري ) وميكـــن قياســـه علـــى ( ضـــمري الفصـــل ) فإنـــه  ــر اآلخـــر ، ( وهـــو خـــاص  األمـ
دا ، بيــد أنــه ال حمــل لــه ومرجعــه شــيء واحــد أيضــا ، إذ هــو يف حكــم تكريــر املبتــدأ مــرتني توكيــ

  من اإلعراب . 
إذن ، فللمــذهب الكــويف أســاس يقــوم عليــه ، خبــالف املــذهب البصــري ، فإنــه ال أســاس 

لبيان .   له من فصيح الكالم ، وإن تقديره تكلف يف الصنعة وإخالل 
وإذا ثبت هذا ، فإن احلالتني سواء من حيث تقدمي املفعــول ، ســوى أن يف احلالــة الثانيــة 

كيــد ؛ ألن الضــمري مبثابــة ذكــر االســم مــرتني ، وقــد ذهــب إىل ذلــك صــاحب فضــ ل تقويــة و
ــاْرَهُبوِن  الكشــاف ، إذ جعــل التقــدمي وذكــر الضــمري يف قولــه تعــاىل :  َي َف َّ أوكــد يف  ) )1َوِإ

  . )2(إفادة االختصاص من جمرد التقدمي 
كيــده ســواء  إذن ، فهذه الصيغة املزيدة على األوىل بــذكر الضــمري تفيــد تقويــة الغــرض و

كيد العناية واالهتمام . كيد االختصاص أم    أكان 
كيــده هــو قولــه تعــاىل :  َّ  فممــا جــاء لتقويــة االختصــاص و ــٍد َوِإ َْي ِ َناَهــا  َوالسَّــَماَء بـَنَـيـْ

ذكــُر ضــمريِه يف كــل مــن فتقــدُم املفعــوِل و  ) )3َواْألَْرَض فـََرْشــَناَها فَــِنْعَم اْلَماِهــُدوَن  َلُموِســُعوَن 
ــذا االختصــاص أن هللا ســبحانه  اجلملتني هو أوكــد يف االختصــاص مــن جمــرد التقــدمي ، ونعــين 

  هو الذي بىن السماء وفرش األرض دون سواه .
أما ما ذهب إليه بعض النحاة احملدثني من أن هذه الصيغة ال تفيد ختصيصــا         وال 

ة واالهتمام ؛ ألنه ليس معــىن ( خالــدا أكرمــت ) كمعــىن ( توكيدا ، بل هو أسلوب يفيد العناي
لكرم ، وأما اجلملة األخرى فتفيد إكرام خالد  خالدا أكرمته ) فمعىن اجلملة األوىل خصصته 

ـــة  إلكـــرام ؛ وقـــد قدمتـــه للعناي مث جـــاؤوا بشـــواهد أخـــرى أنكـــروا فيهـــا  000 )4(ال ختصيصـــه 

                                                                                                          
ك رأيـت ) رأيت أ ك ) ، وذلك ال جيوز بناء على أن الضمري املنفصـل واجـب التقـدمي علـى الفعـل ، فنقـول : ( إ

كيدا ، فليس فيه من هذا العارض شيء ، فضال عن اتفاقه مع معىن وغرض التأكيد .   ، خبالف عده 
  . 40البقرة : من اآلية  )1(
  . 1/454، التحرير والتنوير :  1/131) ينظر : الكشاف : 2(
ت : 3(   .  48،  47) الذار
  . 2/554ينظر : معاين النحو :  )4(
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َواْألَنْـَعـــاَم َخَلَقَهـــا َلُكـــْم ِفيَهـــا ِدْفءٌ َوَمَنـــاِفُع   :  التخصـــيص ، فقـــالوا : (( وهـــل يف قولـــه تعـــاىل
َُْكُلوَن  َها  َناُه ُحْكماً َوِعْلماً  وقوله :  ) )1َوِمنـْ   . )3(ختصيص ))   ) )2َوُلوطاً آتـَيـْ

  فما ذهب إليه هؤالء تعارضه بعض األمور .
كيد االخ - ه آنفا من شواهد ، فإن فيها    تصاص .منها ، ما ذكر
ومنهــا ، أن يف مــذهبهم نفيــا لقيمــة ذكــر الضــمري ؛ ألن العنايــة ال تتحقــق بــذكره فحســب ،  -

  بل تتحقق مبجرد التقدمي أيضا حبسب طبيعة املعىن والسياق .
ومنهــا كــذلك ، أن مــا ذكــروه مــن شــواهد أنكــروا فيهــا االختصــاص ميكــن أن يتحقــق فيهــا  -

بـــه أن املقصــــور ال يتجـــاوز املقصــــور عليـــه ، بــــل  قياســـا علـــى القصــــر اإلضـــايف الــــذي ال يعـــىن
كيدا .   يتجاوزه إىل غريه ، وإمنا وقع بصيغة القصر مبالغة و

وأعين بذلك أن اجتماع التقدمي وذكر الضمري يف اآليتــني قــد يفيــد العنايــة  واالختصــاص 
بيــه لــوط ، بناء على أن هللا عز وجل هو الذي خلق األنعام ، وهو الــذي آتــى احلكــم والعلــم لن

، ولكن ال على أنه عز وجل مل يتجاوز هــذا اخللــق والعطــاء ، بــل يتجاوزمهــا ، وإمنــا ذكــر ذلــك 
كيدا وتنبيه الذهن    ليه .عذه الصيغة 

 -وال أعين بذلك رفض ما يف هذا التقدمي من عناية واهتمام ، بل هــو يفيــد ذلــك       
لــيت متنحهــا البنيــة النحويــة يف القــرآن ويفيــد االختصــاص أيضــا ، وهــذه هــي املزيــة ا -وال شــك 

  الكرمي ، فإن أسلو واحدا فيه كـ( التقدمي ) مثال يكون وراءه املعىن الكثري .
ُه َمنَــازَِل َحــىتَّ َعــاَد  ومما أفاد العناية بتأكيد أيضــا مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  ْرَ َواْلَقَمــَر قَــدَّ

، إذ إن  )5(ن يف هذا التقدمي مراعاة لنسق واحد يف الكالم فقد قيل إ ) )4َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدِمي 
ت تضـــمنت مثـــل هـــذا التقـــدمي ، حنـــو قولـــه تعـــاىل :  ـــْمُس َجتْـــرِي  هـــذه اآليـــة ســـبقت  َوالشَّ

  .  ) )6لُِمْستَـَقرٍّ َهلَا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم 

                                      
  . 5النحل :  )1(
  . 74األنبياء : من اآلية  )2(
  . 2/554معاين النحو :  )3(
  . 39يس :  )4(
  . 2/41ينظر : املثل السائر :  )5(
  . 38يس :  )6(
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يد ، فإن تقدير القمر منــازل هــو حمــط ولكين أرى مع تلك املراعاة العناية واالهتمام بتأك
أنظار الناس ؛ ملا له من شأن عندهم عبادًة وحياًة ، فتقدم ذكره عناية واهتماما ، وأعيد ذكــره 

  تلك العناية واالهتمام . تأكيدلبضمريه 
وجتدر اإلشــارة أخــريا ، إىل أن مــن البيــانيني مــن أشــار إىل غــرض التوكيــد والتخصــيص يف 

دة فيــه ،  هذه البنية ، ولكن ملــذهب البصــري ، وز ثــر  ليس كما ذكــر ، بــل هــو قــائم علــى 
فإذا أوجب أولئك النحاة تقدم الفعل احملذوف على معموله فإن البيانيني أجازوا تقــدير الفعــل 

؛ ليثبتـــوا بـــذلك غـــرض  )1(يف موضـــعني : املوضـــع األول قبـــل االســـم ، واملوضـــع اآلخـــر بعـــده 
أي إذا  – )2(والتخصــيص يف األخــرى  -ذا قدر احملذوف قبل االسم أي إ –التوكيد يف األوىل 

  . -قدر بعده 
ولكين ال أرى ذلك التقدير ومعناه صوا ، فهم يتصرفون يف موضع فعل ال يبدو أبــدا ، 
خـــريه ؟ مث إن تلـــك األحكـــام مـــن توكيـــد وختصـــيص تكـــون  ـــدليل علـــى تقدميـــه و ــن ال فمـــن أيـ

مــن دون النظــر يف املعــىن والبيــان ، أو مراعــاة غايــة املــتكلم خاضــعة للصــنعة النحويــة املفرتضــة 
  ه وغرضه من الكالم .نفس

  تقدمي املفعول الثاين على األول
يتضــح مــن هــذا التقــدمي قيامــه علــى أســاس مــن الرتــب النحويــة للمفاعيــل ، إذ ال ميكــن 

كــل   القول بتقدمي مفعول علــى مفعــول مــن دون اعتمــاد علــى مــذهب النحــاة يف ترتيــب موضــع
  منهما ، بناء على ما اعتمدوه يف ذلك من أساس .

فقد نظر النحاة فيما تعــدد مــن مفاعيــل ، فوجــدوا أن منهــا مــا كــان أصــله مبتــدأ وخــربا ، 
ــا )  ومثــال  )3(وإمنــا حتــوال إىل مفعــولني حبكــم دخــول األفعــال الناســخة عليهــا كـــ( ظــن وأخوا

ـُــْم يـََرْونَـــُه بَِعيـــ ذلـــك قولـــه تعـــاىل :  َّ فأصـــل املفعـــولني مبتـــدأ وخـــرب ، ولكنهمـــا صـــارا  ) )4داً ِإ
  مفعولني حبكم الفعل الداخل عليهما .

                                      
  . 76تلخيص املفتاح :  ، شرح املختصر على 85ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )1(
  . 76،  85ينظر : م . ن :  )2(
  . 2/148، شرح ابن عقيل :  90ينظر : اجلامع الصغري يف النحو :  )3(
  . 6املعارج :  )4(
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كــأن يكــون هــو   )1(وكذلك وجدوا يف قسم آخر ، أن أحد املفعولني هــو فاعــل يف املعــىن 
لفعل ، حنو قولنا : ( ألبست زيدا جبة ) فإن ( زيدا ) وإن كــان مفعــوال لفظــا غــري أنــه  القائم 

، وميكن القول ، إن من هذه املفاعيل ما كان أصلها فــاعال  )2(عىن ؛ ألنه هو الالبس فاعل م
لفظــا ومعــىن ، ألن أصــل اجلملــة هــو ( لــبس زيــد جبــة ) فـــ( زيــد ) هــو    الفاعــل ، وإمنــا صــار 
إىل املفعول لفظا ؛ لدخول مهزة النقل على فعله ، فجعلتــه متعــد إىل اثنــني أحــدمها هــو ذلــك 

  الفاعل .
مـــن هنـــا يتبـــني أن لرتتيـــب املفاعيـــل أساســـا يقـــوم عليـــه ، وهـــو أن الرتبـــة املقدمـــة تعطـــى و 

السابق حبسب ما كان عليه أصال ، فاملفعول الذي أصله مبتدأ تكون رتبته التقدمي ، واملفعول 
  الذي هو فاعل معىن تكون رتبته التقدمي أيضا .

مل يكن مثة مانع فيه ، وال شــك  هذا هو األصل ، ولكن جيوز جميء الكالم خالفا له إذا
  يف أن لذلك غرضا يف املعىن ، فإنه ال يستوي التقدمي وعدمه يف الكالم .

قوله   تعــاىل :  –أي ما كان أصل املفعولني مبتدأ وخرباً  -فمما جاء على القسم األول 
  ُشــــرََكاَء اْجلِــــّن َِِّ فعــــول الثــــاين علــــى أحــــد فلفــــظ اجلاللــــة (  ) يف موضــــع امل ) )3َوَجَعلُــــوا 

والذي يتتبع سر ذلك وغايته جيد فائــدة  )4(الوجوه ، وقد تقدم على املفعول األول ( شركاء ) 
دة  ال تتحقق فيما لو جاء املفعول الثاين على أصله من التأخري ، ففائدة هــذا التقــدمي هــي الــز

أكان الشريك جنــا أم غــريه يف التوبيخ والسعة يف اإلنكار على من اختذ مع هللا شريكا ، سواء 
، خبالف ما لو أخر فإن الكالم ال يفيد حينها سوى  )5(، فيفيد الكالم إنكار الشرك مطلقا 

م عبدوا اجلن مع هللا ، وال يفيد أيضا إنكارا على اختــاذ غــري اجلــن شــركاء ناإلخبار ع  )6(هم 
 .  

                                      
  . 2/153، شرح ابن عقيل :  90ينظر : اجلامع الصغري يف النحو :  )1(
  . 2/154،  90ينظر : م . ن :  )2(
  . 100األنعام : من اآلية  )3(
  . 2/41، الكشاف :  287 – 286ينظر : دالئل اإلعجاز :  )4(
  . 280ينظر : دالئل اإلعجاز :  )5(
  .  89ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )6(
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نيهمـــا علـــى إن املفعـــولني مهـــا ( شـــركاء اجلـــن ) وقـــ –علـــى وجـــه آخـــر  –وقيـــل  د تقـــدم 
ة لفائـــدة الوجــه املــذكور آنفـــا ، إذ قــال صـــاحب  )1(األول أيضــا  ، وفائــدة هـــذا التقــدمي مشــا

ملكــا كــان أو جنيــا أو    غريمهــا  –اإليضاح : (( وفائدة التقدمي استعظام أن يتخــذ  شــريكا 
قيــل      ( وجعلــوا ولذلك قدم اسم هللا على الشــركاء ، ولــو مل يــنب الكــالم علــى التقــدمي ، و  –

  . )2(اجلن شركاء  ) مل يفد إال إنكار جعل اجلن شركاء )) 
نيهما على أوهلما فوائد عدة ، من توبيخ وإنكــار  وأ كان املفعوالن فقد حصل بتقدمي 

ي عن اختاذ شريك مع هللا أبدا .    و
يف قولــه   تعــاىل مــا جــاء  –أي كــون املفعــول األول فــاعال يف املعــىن  –ومن القسم اآلخر 

 :  َنا ــاَب الَّــِذيَن اْصــطََفيـْ  –وهــو املفعــول الثــاين  –فقــد تقــدم ( الكتــاب )  ) )3مثَُّ َأْوَرثْـَنــا اْلِكَت
تناســـبا مـــع الســـياق ؛ ألن مـــدار احلـــديث  –وهـــو املفعـــول األول  -علـــى ( الـــذين اصـــطفينا ) 

َنــا ِإَلْيــَك ِمــَن اْلِكتَــاِب ُهــَو اْحلَــقُّ َوالَِّذي أَ  منصب عليه إذ سبقت هذه اآلية بقوله تعاىل :  ْوَحيـْ
  . )5(فناسب ذلك تقدمي ( الكتاب ) يف اآلية بعدها  ) )4ُمَصدِّقاً ِلَما َبْنيَ يََدْيِه 

ــذا الفضــل العظــيم وهــو  مث هو تقدمي يفيد االختصاص أيضا ، فاملعىن هو أننا خصصنا 
م حممــد من دون سائر األمم  القرآن الكرمي أمة حممد  ، ولعل تفسري ( الذين اصطفينا ) 

  يزيــد يف ذلــك االختصــاص ، مبعــىن أنــه مل  )6(والصحابة والتابعون واملؤمنــون إىل يــوم القيامــة
  يكن كتاب من بعده يورث لقوم آخرين .

َنــا  ولذلك أتى املفعوالن على أصلهما يف آية أخرى هي قوله تعــاىل :  َوَلَقــْد         آتـَيـْ
  ؛ النعدام تلك املسوغات        فيها . ) )7ى اْهلَُدى َوَأْورَثْـَنا َبِين ِإْسرائيَل اْلِكَتاَب ُموسَ 

                                      
  .  99، املطول على تلخيص املفتاح :  89ينظر : م . ن :  )1(
  .  89اإليضاح يف علوم البالغة :  )2(
  . 32فاطر : من اآلية  )3(
  . 31اطر : من اآلية ف )4(
  . 2/513ينظر : معاين النحو :  )5(
  . 3/484ينظر : الكشاف :  )6(
  . 53غافر : من اآلية  )7(
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  تقدمي احلال
لقد أجاز النحاة تقدمي احلال على العامل فيها ، وعلى صــاحبها أيضــا ، ووضــعوا لــذلك 

خريهــا علــى قاعدة حنوية تنص على أن العامل يف احلال إن كان فعال متصرفا جــاز تقــدميها و
 )1(صاحبها أو العامل فيها ، فنقول : ( جاء زيد راكبا ، وجاء راكبا زيد ، وراكبا جــاء زيــد ) 

مث إن هلـــذه القاعـــدة مـــا يســـاندها مـــن أقـــوى دعـــائم النحـــو واللغـــة وهـــو القـــرآن الكـــرمي والشـــعر 
  العريب القدمي . 

دمي احلــال ، وعــده أمــا مــا ذهــب إليــه بعــض احملــدثني مــن اســتهجان تصــرف النحــاة يف تقــ
فمـــردود مبـــا  )2(ضـــر مـــن الفوضـــى الـــيت ال تقبلهـــا لغـــة منظمـــة ، وأنـــه مل يـــرد يف القـــرآن الكـــرمي 

م مل تكــن بــدعا ، بــل هــي مبنيــة علــى أشــهر  ذهــب إليــه أئمــة النحــاة وقــدماؤهم ، وأن قاعــد
  الكالم العريب الفصيح ، وهو القرآن الكرمي . 

ؤدي معاين ودالالت تــرتبط بطبيعــة املعــىن    والســياق وإذا ثبت هذا ، فال شك يف أنه ي
، فمن املعاين اليت يؤديها تقدمي احلال على العامل فيها هي العناية واالهتمــام     حنــو مــا جــاء 

َتِشــٌر  يف قولــه تعــاىل :  ُْم َجــرَاٌد   ُمنـْ َّ فتقــدمي  ) )3ُخشَّــعاً أَْبَصــارُُهْم َخيُْرُجــوَن ِمــَن اْألَْجــَداِث َكــَأ
ــرد اجلــواز فحســب ، بــل هــو تقــدمي يؤكــد       حاســة اإلبصــار قبــل كــل  )4(احلــال هنــا  لــيس 

مــا ))  ألمــور ، فـــ(( ذلــة الــذليل وعــزة العزيــز تظهــران يف عيو ثــرا  ــا أوىل احلــواس  شــيء ؛ أل
  أكثر من اجلوارح واحلواس األخرى .  )5(

اســرين واخلــائبني ، أكثــر مــا يــربز ومــن هنــا ، فــإن هــذا التقــدمي أعطــى املشــركني صــورة اخل
  . )6(فيها هو خشوع األبصار وذلتها 

                                      
  .   1/251، اإلنصاف يف مسائل اخلالف :  169-168 /4ينظر : املقتضب :  )1(
  . 335-334ينظر : من أسرار اللغة :  )2(
  . 7القمر :  )3(
ــر احملــــيط :  4/169) ينظـــر : املقتضـــب : 4( ــر : البحـ ــل علـــى بطـــالن مــــن منـــع تقـــدمي احلــــال . ( ينظـ ، ويف هـــذا دليــ

8/175 . (  
  .  8/174، وينظر : البحر احمليط :  4/344الكشاف :  )5(
  .  127ينظر : التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي :  )6(
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ومن املعاين اليت يفيــدها تقــدم احلــال علــى صــاحبها هــي ( العنايــة واالهتمــام ) أيضــا حنــو 
لنـَّـاِس ال َوَمــا أَْرَســْلَناَك ِإالَّ َكافـَّـًة لِلنَّــاِس َبِشــرياً َونَــِذيراً َوَلِكــنَّ َأْكثـَــَر ا مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 

فـــ( كافــة ) حــال ، صــاحبها هــو ( النــاس ) وقــد تقــدمت عليــه ؛ إلفــادة العنايــة  ) )1يـَْعَلُمــوَن 
، فضــال عــن املبالغــة والتأكيــد ، مبعــىن أنــه إرســال للنــاس كافــة مــن دون متييــز أو  )2(واالهتمــام 
  استثناء . 

ــرور موضــع خــال لذكر هنا ، أن تقدمي احلــال علــى صــاحبها ا ف بــني   النحــاة وجدير 
آليـــة  )3(، فقـــد منعـــه البصـــريون وأكثـــر الكـــوفيني  ، يف حـــني أجـــازه بعـــض النحـــاة مســـتدلني 

رور    . )4(املذكورة آنفا ، إذ يرون أن احلال تقدمت على صاحبها ا
ـــــأولوا للحـــــال صـــــاحبا غـــــري الـــــذي هـــــي عليـــــه ؛ ليضـــــعوا بنيـــــة اآليـــــة         وأمـــــا املـــــانعون ، فت

ـــــــــذهبهم ، ــق مـ ـــــــو ( الكــــــــــاف ) يف                       علــــــــــى وفــــــــ ـــال هـــ ـــــاحب هــــــــــذه احلـــــــ إذ قــــــــــالوا : ( إن صـــــ
  ) . )5(( أرسلناك ) 

ــوزين ؛ ألن هــذا املنــع والتأويــل تكلــف ، ال موجــب لــه            وال  ولكــن احلــق مــع ا
ملعىن املراد ، فمعىن اآلية هو أ أرسلناك للناس عمومــا ،  وهنــاك قري نــة بيان ، بل هو إخالل 

  تدل عليه ، هي ما وقع من استدراك بقوله ( ولكن أكثر الناس ال      يعملون ) .
ويلهم ، فال يؤدي هذا املعىن أبدا ، بل يدل على أن اإلرسال هو لكف الناس من  أما 

  دون اإلشارة إىل عموم أو خصوص .
  

رور   تقدمي الظرف أو اجلار وا
ــرور ) ع لــى الرتــب الــيت تســبقه مــن فعــل وفاعــل ومفعــول وكــذلك جيــوز تقــدمي ( اجلــار وا

 )1(وال شك يف أن هذا التقدمي حيقق أغراضا يف املعىن كـ( العناية واالهتمام أو    االختصــاص 
. (  

                                      
  . 28سبأ :  )1(
  .  569 : ، تفسري اجلاللني 282 – 7/281ينظر : البحر احمليط :  )2(
  . 1/441ينظر : الفرائد اجلديدة :  )3(
  . 2/264ينظر : شرح ابن عقيل :  )4(
  . 1/441) ينظر : الفرائد اجلديدة : 5(



  -41 -

 فمن تقدمي الظرف على الفعل لضرب من العناية واالهتمــام مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  
ِيَن  َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـَــَرى الَّــِذيَن َكــَذبُوا َِّ ُوُجــوُهُهْم ُمْســَودٌَّة أَلَــْيَس ِيف َجَهــنََّم َمثْــوًى لِْلُمَتَكــربِّ  َعلَــى ا

 )3(فتقدمي الظرف ( يوم القيامة ) على الفعــل ( تــرى ) جــاء لضــرب مــن العنايــة واالهتمــام  )2(
  ، وذاك ملا يكون فيه من خطب عظيم .

نَـنَــا َربـُّنَــا ُمثَّ  ه تعاىل : ومن تقدميه على الفاعل للغرض نفسه ما جاء يف قول قُــْل َجيَْمــُع بـَيـْ
قِّ َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعِليُم  حلَْ ِ نَـَنا  فقد تقدم الظرف ( بيننا ) على الفاعل       ( ربنا  ) )4يـَْفَتُح بـَيـْ

لكــالم علــى  ) عناية واهتماماً ، إذ إن احلديث منصب عليه ، فقد سبقت هذه اآلية الكرمية 
  . ) )5ُقْل ال ُتْسأَلوَن َعمَّا َأْجَرْمَنا َوال ُنْسَأُل َعمَّا تـَْعَمُلوَن  املشركني حنو قوله تعاىل :  حماورة

رور على الفعل فيفيد االختصاص كثريا ، حنو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل  أما تقدمي اجلار وا
 :  ُحتَْشــُروَن َِّ مبعــىن أن احلشــر يكــون إىل هللا اختصاصــا مــن  )  )6َولَــِئْن ُمــتُّْم أَْو قُِتْلــُتْم ِإلَىل ا

  دون سواه .
ــِل اْلُمْؤِمنُــوَن  ومنه أيضا قوله تعاىل :  َِّ فـَْليَـتـَوَكَّ ــرور علــى  ) )7َوَعَلى ا فتقــدمي اجلــار وا

صــر ســـواه ،  لتوكــل والتفــويض إليـــه ، لعلمهــم أنــه ال  ــم  الفعــل جــاء (( لــيخص املؤمنـــون ر
م    . )8(يوجب ذلك ويقتضيه )) وألن إميا

َقــاُلوا  وقــد يكــون للتقــدمي غــرض التناســب مــع الســياق ، حنــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 
َ ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ  ُؤَ فَْأتَِنا ِمبَا َتِعُد َ ََّ َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن يـَْعُبُد آ تَـَنا لِنـَْعُبَد ا قَاَل  اِدِقَني أَِجئـْ

ؤُُكْم َما نـَزَّلَ َقْد َوقَ  َ ُتُموَها أَنْـُتْم َوآ ُ َع َعَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم رِْجٌس َوَغَضٌب َأُجتَاِدُلوَنِين ِيف َأْمسَاٍء َمسَّيـْ َّ  ا
َا ِمْن ُسْلطَاٍن  ِ000  )9(  : فموطن الشاهد هو تقدم جارين وجمرورين على الفاعل يف قولــه

                                                                                                          
  . 54ينظر : األقصى القريب :  )1(
  . 60الزمر :  )2(
  . 54ينظر : األقصى القريب :  )3(
  . 26سبأ :  )4(
  . 25سبأ :  )5(
  . 158آل عمران : من اآلية  )6(
  . 160آل عمران : من اآلية  )7(
  . 1/333الكشاف :  )8(
  .  71،  70األعراف :  )9(
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وذلــك حبســب األمهيــة ومناســبة الســياق ، فقــد  ( قــد وقــع علــيكم مــن ربكــم رجــس وغضــب )
ــم طلبــوا مــا يقــع علــيهم مــن العــذاب قبــل هــذه اآليــة فكــان هــو  تقــدم املتعلــق ( علــيكم ) ؛ أل
ــم ال يريــدون عبــادة  لتقــدمي ، مث تــال ( علــيكم ) متعلــق آخــر هــو    ( مــن ربكــم ) أل األوىل 

( ربكــم ) ، وفضــال عــن ذلــك ، فــإن  هللا وحــده ، فــأخرب هللا تعــاىل أن الــذي ســيوقع ذلــك هــو
ايــة  خري الفاعل ( رجس ) جاء ليعطف عليه ( غضــب ) وليكــون املتعاطفــان حمطــة وقــف و
ــم ال  حمــال ، ولعــل هــذه الوقفــة ال تتحقــق فيمــا لــو  مطاف ، وهو أن الرجس والغضب واقع 

  وقع الكالم على أصله من التقدمي       والتأخري .
من التقدمي أثر يف وضع املعىن بوضوح وبيــان ، وذلــك إذا كــان يف  وقد يكون هلذا النمط

مــا ، وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــاىل :       البنيــة فعــالن حيــتمالن أن يكــون ذلــك املتعلــق 
(( فإنــه لــو أخــر ( مــن آل فرعــون ) عــن (  ) )1َوقَــاَل َرُجــٌل ُمــْؤِمٌن ِمــْن آِل ِفْرَعــْوَن َيْكــُتُم ِإميَانَــُه 

 )2(ميانه ) لتوهم أن ( من ) متعلقة بـ( يكتم ) فلم يفهم أن الرجل مــن آل    فرعــون )) يكتم إ
.  

ويكــون التقــدمي أساســا أيضــا يف وضــع العناصــر املتالزمــة كـــ( الصــفة واملوصــوف ) بتتــابع 
ُهمُ  دون فاصل بينهما ، حنو ما جاء يف قوله تعاىل :  الصَّــاِحلُوَن  َوَقطَّْعَنــاُهْم ِيف اْألَْرِض أَُممــاً ِمــنـْ

ُهْم ُدوَن َذِلَك  فـقـد تقـدم الـجـار واملـجرور على الـمفعول الثاين ليـردف هذا األخــري ،  ) )3َوِمنـْ
  جبملة هي صفـة له ، فيـكون بينهما تتابع    ال فصل فيه .

  المبحث الثاني
  تقديم ال على نية التأخير 

قيــة إن مــا مــر معنــا مــن أشــكال التقــدمي هــو علــى نيــة التــأ خري ، مبعــىن أن الرتبــة املقدمــة 
  على أصلها النحوي ، ومل يتغري من حكمها شيء سوى موضعها يف الكالم . 

                                      
  . 28غافر : من اآلية  )1(
  . 118اإليضاح يف علوم البالغة :  )2(
  . 168األعراف : من اآلية  )3(
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لتقــدمي الــذي لــيس علــى نيــة التــأخري ، بــل علــى أن يكــون  أمــا هــذا املبحــث ، فيخــتص 
ب إىل  ب للفــظ املقــدم حكــم غــري مــا كــان عليــه ، مبعــىن أن الرتبــة املقدمــة تنقــل حنــو مــن 

خذ احلكم النحوي للموضع الذي نقلت إليه .    ومن إعراب إىل إعراب ، إذ 
، مث  )1(ولقد كان النحاة أول من أشاروا إىل هذه املســألة وبينــوا داللتهــا الــيت ختــرج إليهــا 

لنحو ومعانيه    .  )2(اقتبسها اجلرجاين ؛ ملا رآه فيها من صلة بنظريته املهتمة 
ن األســاس املعتمــد يف الوصــول إىل هــذا الشــكل مــن التقــدمي ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإ

  شيئان : 
ب  أحــدمها : هـــو املعـــىن ، فإنـــه قـــد يســـتلزم حتديـــدا للمســـند واملســـند إليـــه ، وهـــذا يكـــون يف 

ــرفني وظيفـــة ال يضـــطلع  املبتـــدأ واخلـــرب علـــى وجـــه اخلصـــوص ، ذلـــك أن لكـــل مـــن هـــذين الطـ
كوم عليــه ، واخلــرب مســند ووصــف للمبتــدأ ، فهــو حمــل بتأديتها إال هو ، فاملبتدأ مسند إليه وحم

ا    .  )3(الفائدة اليت حيصل متام املعىن 
هو تغري احلكم النحوي لالسم املقدم تبعا ملوضعه يف الكالم ، وهذا يكون يف تقدم  واآلخر :

  االسم على الفعل ، سواء أكان ذلك االسم يف املعىن فاعال أم مفعوال 
ذهبنا إليه ، هو أن النحاة مل يقولــوا بتقــدمي الفاعــل علــى فعلــه ، وال  ولعل الدليل على ما

،  )4(بتقدمي املفعول على الفعل إن كان حكمه رفعا ، بل جعلوا االسم يف احلالتني      مبتدأ 
  وبعبارة أخرى فقد نقل االسم املقدم من حالة حنوية إىل أخرى . 

  ن بني الرتب اآلتية : ومن هنا يستبني أن هذا الشكل من التقدمي يكو 
  املبتدأ واخلرب .  -
  الفعل والفاعل .  -
  الفعل واملفعول .  -

وإنه ملن البديهي أن يكون لذلك احلكم أثر يف املعــىن ، فالتقــدمي الــذي علــى نيــة التــأخري 
له داللة هي االختصاص أو العناية واالهتمام ، أما هذا التقدمي فله داللة ووظيفة أخــرى علــى 

                                      
  .  1/65، احملتسب :  137 – 136ينظر : اإليضاح يف علل النحو :  )1(
  .  137از : ينظر : دالئل اإلعج )2(
  .  1/7، شرح الكافية يف النحو :  1/49ينظر : شرح املفصل :  )3(
  .  1/169، شرح األمشوين :  1/81ينظر : الكتاب :  )4(
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، فقد تنتقــل اجلملــة معــه مــن قســم إىل قســم ، وينتقــل املضــمون  )1(لشكل واملضمون مستوى ا
تبعا لذلك من حال إىل حال ، كالقصد إىل االسم املقدم أو الثبوت أو تقوية احلكم والتأكيد 

 .  
لوقوف بشيء من التفصيل على كل من الرتب املذكورة آنفا .    ولعل ذلك يتبني 

  املبتدأ واخلرب
قيا على رتبته دائما ، بل إن منه ما هو كذلك ، وإن منه مــا يقــرتن مل يكن ت قدمي اخلرب 

ب ، ومــن إعــراب إىل إعــراب ، وال  ب إىل  تقدميه بتغري يف حكمه النحــوي ، إذ ينتقــل مــن 
شتماله على أمرين :    يتحقق ذلك للخرب إال 

ــر األول ألحكـــام النحـــو وصـــنعة  : أن يكـــون اخلـــرب ممـــا يصـــح وقوعـــه مبتـــدأ غـــري خمـــالف األمـ
ن يكون معرفة ، أو لفظا مشتقا معتمدا على نفي أو استفهام    .  )2(اإلعراب ، وذلك 

: أن يكون ذلك احلكم من التقدمي مما يتطلبه املعىن ويقتضيه السياق ،      بناء  األمر اآلخر
أديتهــا       إال هــو على أن كال من املبتدأ واخلــرب حيقــق فائــدة يف املعــىن والكــالم ال يضــطلع بت

)3(  .  
ولعــل األمــر األول كــان ســببا يف خــالف بــني النحــاة ، وال ســيما إذا كــان اللفــظ املشــتق 

، وذهــب آخــرون  )4(مقــدما حنــو قولنــا : ( املنطلــق زيــد ) فقــد ذهــب حنــاة إىل أن املشــتق خــرب 
  .  )5(إىل أن األسبق مبتدأ 

ألمـــر األول  –لتحديـــد غـــري أن اجلرجـــاين جعـــل األمـــر الثـــاين أساســـا يف ا  –مـــع أخـــذه 
ب  ن ينتقل حكمه من  فجعل اللفظ املشتق خربا مقدما ، ولكن على نية التقدمي ، وذلك 
ب االبتداء ؛ ألن وظيفة املبتدأ هي اليت تتحقق فيه هنا ؛ استجابة للمعىن وموافقــة  اخلرب إىل 

  للغة مع واقعها اخلارجي العام . 

                                      
  . ( رسالة دكتوراه ) . 99) ينظر : النظم يف املنظور النحوي والبالغي : 1(
  .  1/198ينظر : شرح ابن عقيل :  )2(
  .  2/27، مهع اهلوامع :  1/168التوضيح :  ينظر : شرح التصريح على )3(
  .  2/451ينظر : مغين اللبيب :  )4(
  .  1/99ينظر : شرح املفصل :  )5(
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وتقدمي ال على نية التــأخري ، ولكــن علــى  أن  000التقدمي : (( يقول اجلرجاين يف هذا 
به ، وإعرا غري إعرابه ، وذلك أن جتــيء  تنقل الشيء عن حكم إىل حكم ، وجتعله  غري 
رة هــذا  إىل امسني ، حيتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ، ويكون اآلخر خربا له ، فتقدم 

، ومثالــه مــا تصــنعه بـــ( زيــد ) و ( املنطلــق ) ، حيــث تقــول على ذاك ، وأخــرى ذاك علــى هــذا 
مـــرة : ( زيـــد املنطلـــق ) ، وأخـــرى : ( املنطلـــق زيـــد ) فأنـــت يف هـــذا مل تقـــدم      ( املنطلـــق ) 
على أن يكون مرتوكا على حكمه الذي كــان عليــه مــع التــأخري ، فيكــون خــرب مبتــدأ كمــا كــان 

ه مبتــدأ ، وكــذلك مل تــؤخر     ( زيــدا ) علــى أن ، بــل علــى أن تنقلــه عــن كونــه خــرباً إىل كونــ
وبيانه (( أنــك  )1(يكون مبتدأ كما كان ، بل على أن خترجه عن كونه مبتدأ إىل كونه خرباً )) 

إذا قلت : ( زيد املنطلق ) فأنت يف حديث انطالق قد كان وعرف الســامع كونــه ، إال أنــه مل 
زيــد املنطلــق ) أزلــت عنــه الشــك ، وجعلتــه  يعلــم أمــن زيــد كــان أم مــن عمــرو ؟ فــإذا قلــت : (

نــه كــان مــن ( زيــد ) بعــد أن كــان يــرى ذلــك علــى ســبيل اجلــواز ، ولــيس كــذلك إذا  يقطــع 
قــدمت ( املنطلــق ) فقلــت : ( املنطلــق زيــد ) بــل يكــون املعــىن حينئــذ علــى أنــك رأيــت إنســا 

لبعد منك فلم يثبت ، ومل تعلم             أزيد هو أم ع مرو ؟ فقال لــك صــاحبك : ينطلق 
(( فمـــىت  )2(( املنطلـــق زيـــد ) أي هـــذا الشـــخص            الـــذي تـــراه مـــن بعـــد هـــو  زيـــد )) 

رأيت الفاعل أو صفة من                الصفات قــد بــدئ بــه فجعــل مبتــدأ وجعــل الــذي هــو 
كـــان   صـــاحب الصـــفة يف املعـــىن              خـــربا ، فـــاعلم أن الغــــرض هنـــاك غيــــر الغـــرض إذا

  .  )3(اسـم الفاعـل أو الصفـة خبـرا )) 
فبســبب مــن اخــتالف الغــرض واملعــىن اختلفــت معــه مواضــع األلفــاظ وأحكامهــا ، وهــذا 

  دليل على أن للنحو برتبه معاين تتفق والواقع اخلارجي أو االجتماعي العام . 
أو هـــو كـــون املشـــتق معتمـــدا علـــى نفـــي  –كمـــا ذكـــر   –ومـــن دواعـــي هـــذا احلكـــم أيضـــا 

استفهام ، فهو يف األصــل خــرب لكونــه مشــتقا ، ولكــن اختلــف النحــاة فيــه لتقدمــه ، إذ ذهــب 

                                      
  .  138 – 137دالئل اإلعجاز :  )1(
  . 203م . ن :  )2(
  .  203م . ن :  )3(
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، وذهــب آخــرون إىل أنــه مبتــدأ ، واالســم بعــده مرفــوع بــه ســد  )1(بعضــهم إىل أنــه خــرب مقــدم 
  .  )2(مسد اخلرب 

ولعـــل أصـــحاب الـــرأي األول نظـــروا إىل أن املشـــتق حمـــل الفائـــدة الجتمـــاع داللـــة الـــذات 
  لصفة به ، وتلك هي داللة اخلرب بوجه عام . وا

وأمــا أصــحاب الــرأي اآلخــر ، فنظــروا إىل أصــله رتبــة وعمــال ، فأصــله هــو الفعــل ، وحــق 
  الفعل أن يكون مقدما ، وحق الضمري أن يكون مرفوعا به . 

ومــا دام األمــر حيتمــل احلكمــني ، فــإن للمعــىن أثــرا يف اختيــار أحــدمها ، مبعــىن أن يكــون 
  املشتق آخذا حكم اللفظ الذي وقع فيه ، وهو االبتداء . تقدمي 

تَــِه َألَْرُمجَنَّــَك  وبيان ذلك يف قوله تعاىل :  َ ِإبـْرَاِهيُم َلِئْن ملَْ تـَنـْ قَاَل أَرَاِغٌب أَْنَت َعْن آِهلَِيت 
ــاً  حتمــل إذ وقــع اللفــظ املشــتق ( راغــب ) مقــدما معتمــدا علــى اســتفهام فا ) )3َواْهُجــْرِين َمِلّي

  .  )5(، أو مبتدأ  )4(احلكمني خربا مقدما 
وأما املعىن فمختلف أيضا تبعا الخــتالف احلكمــني ، إذ يكــون املعــىن علــى احلكــم األول 
هو العناية واالهتمام حنو ما ذكره بعض البالغيني ؛ (( ألنه كان أهم عنــده ، وهــو عنــده أعــىن 

، وأن آهلتــه مــا ينبغــي أن يرغــب عنهــا )) ، وفيه ضرب من التعجب واإلنكار لرغبتــه عــن آهلتــه 
  .  )7(وقد ذكر بعضهم أيضا أن الغرض هو ( االختصاص )  )6(

وأما احلكم الثاين ، فأكثر ما يشري إليه املعىن هو استفهام عن اســتمرار رغبــة إبــراهيم عــن 
وذلــك مـــن حيـــث داللـــة الفعــل علـــى التجـــدد واحلـــدوث ، وداللـــة  -آهلــة أبيـــه وإنكارهـــا عليـــه 

ودليل ذلــك ، قولــه تعــاىل بعــد هــذه اجلملــة علــى         لســان آزر :  –سم على االستمرار اال
  ًَتِه َألَْرُمجَنََّك َواْهُجْرِين َمِلّيا   فهو يدل على استمرار الرغبة   أيضا .  َلِئْن ملَْ تـَنـْ

                                      
  .  2/451ينظر : مغين اللبيب :  )1(
  .  1/198ينظر : شرح ابن عقيل :  )2(
  .  46 مرمي : )3(
  .  1/68، الطراز :  3/20ينظر : الكشاف :  )4(
  .  1/198ينظر : شرح ابن عقيل :  )5(
  .  196، صفاء الكلمة ( من أسرار التعبري القرآين ) :  110، وينظر : اجلامع الكبري :  3/20الكشاف :  )6(
  . 3/236ينظر : الربهان يف علوم القرآن :  )7(
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ملعــــىن والســــياق ،  -يف تقــــديري  -وإذن ، فهــــذا احلكــــم  أقــــرب إىل الصــــواب لتأييــــده 
  –الف احلكم األول ، فال دليل عليه من املعىن ســوى العنايــة واالهتمــام أو االختصــاص     خب

  وال أراها متحققة هنا بنحو دقيق .  –كما ذكروا 
  الفعل والفاعل

لقــد اســتقر يف نظــر النحــاة أن الفعــل هــو احلــدث ، وأن الفاعــل هــو القــائم بــه ، فصــار 
عالقــة بينهمــا ، واســتقر عنــدهم أيضــا أن الفعــل هــو الطرفان جزأين لكلمــة واحــدة تبعــا لتلــك ال

لتأخر عن فعلــه ومل جييــزوا  العامل يف فاعله وأنه أسند إليه ، ولذا حكم مجهورهم على الفاعل 
ه إذ قــالوا : (( هــو االســم املســند إليــه فعــل  )1(تقدمه عليه  ، وهــذا شــرط وضــعوه يف حــدهم إ

أو (( هــو مــا قــدم الفعــل التــام أو شــبهه  )2()) م مقــدم غــري مصــوغ للمفعــول أو جــار جمــراه 
  .  )3(ألصالة وأسند إليه على جهة قياسه أو وقوعه منه )) 

فاألصل واألساس إذن هو أن يسبق الفعل فاعله ، وإذا وقــع يف القــول مــا ظــاهره    غــري 
ب ، إذ لــيس هــو  ب إىل  ذلــك فهــو عنــد مجهــور النحــاة انتقــال مــن حكــم إىل حكــم ومــن 

ب االبتــداء تقد ب الفاعــل إىل  ميا على نية التأخري ، بل هو تقدمي يستلزم نقــل حكمــه مــن 
)4(  .  

ــم جييــزون يف الفاعــل التقــدمي مــع بقــاء حكمــه  ولكن الكوفيني خالفوا هــذا احلكــم ، إذ إ
  .  )5(الذي كان عليه 

  ولكن احلق مع مجهور النحاة ، وهلم يف ذلك دليالن آخران : 

                                      
،  1/327، املقتصـــد يف شـــرح اإليضـــاح :  73 – 1/72، األصـــول يف النحـــو :  4/128) ينظـــر : املقتضـــب : 1(

  .  87 – 79، أسرار العربية ،  1/51املفصل يف علم العربية : 
، الفوائــد  1/51، وينظــر : املفصــل يف علــم العربيــة :  2/3) توضــيح املقاصــد واملســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك : 2(

  .  254-1/253الضيائية : 
  .  94ح احلدود النحوية : ) شر 3(
، تســـهيل الفوائـــد  1/74، شــرح املفصـــل :  73 – 1/72، األصـــول يف النحـــو :  4/128) ينظــر : املقتضـــب : 4(

  .  1/412، شفاء العليل يف إيضاح التسهيل :  76 – 75وتكميل املقاصد : 
  .   56-53 ، إحياء النحو : 82، حنو الفعل :  18) ينظر : املويف يف النحو الكويف : 5(
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لفعــل حــال كــون    االســم  الدليل األول ، صناعي ، يتمثل يف ظهور الفاعل ضــمريا متصــال 
ن ، والزيـــدون  يضـــربون ) وال  مـــوع ، حنـــو قولنـــا : ( الزيـــدان يضـــر املتقـــدم بصـــيغة املثـــىن أو ا

  .  )1(جيوز جميء الفعل من دون هذا الضمري فثبت أنه هو الفاعل ليس         غري 
ســـخ علـــى االســـم املتقـــدم حيقـــق كونـــه مبتـــدأ ، وفضـــال عـــن ذلـــك ، فـــإن دخـــول  ــل  فعـ

ويوجب يف الوقت نفسه تقدير فاعل للفعل املذكور ؛ وذاك لبقائــه خاليــا مــن اســم يســند  إليــه 
ــا : ( زيــد قــام ) فلــو احتمــل كــون ( زيــد ) فــاعال ، فــإن هــذا احلكــم يــزول بــدخول  ، حنــو قولن

ســخ عليــه فنقــول مــثال : ( ظننــت زيــدا قــام ) في كــون ( زيــد ) معمــوال      لـــ( ظننــت )  فعــل 
  كما هو الشأن يف أي ابتداء . 

البتــداء ، فهــو وإن كــان فــاعال يف  الــدليل اآلخــر ، معنــوي ، يتمثــل يف صــلة االســم املتقــدم 
البتــداء تكــون هــي األســاس مــن حيــث ذكــره أوال وبنــاء الفعــل عليــه ،  املعــىن ، غــري أن صــلته 

موافقــا لقولنــا : ( زيــد املنطلــق ) ؛ ألن ( زيــدا ) يف كلتــا العبــارتني فصار قولنا : ( زيد انطلق ) 
مثبت له املعىن وهو مدار احلديث ، وأن الفعل أو املشتق مثبت به املعــىن ، وتلــك هــي وظيفــة 

  .  )2(املبتدأ واخلرب بوجه عام 
لفعــل مــؤخرا ، ختتلــف عمــا عليــ ه وهنــاك دليــل يف املعــىن أيضــاً ، وهــو أن عالقــة االســم 

لفعــل اتصــافا متجــددا ، خبــالف احلالــة  مقــدما ، فإنــه يف احلالــة األوىل يكــون اتصــاف االســم 
بتا .    األخرى ، فإن االتصاف به يكون 

وهــذا إمنــا يؤكــد أن التمييــز بــني الــرتبتني لــيس لصــنعة النحــو فحســب ، بــل هــو مــن طــرق 
اقهمـــا يف حكـــم اإلســـناد ، إذ  احلصـــول علـــى املعـــىن أيضـــا ، مث إن التمييـــز بـــني الـــرتبتني مـــع اتف

ا ، ويف ذلــك رد علــى  كالمها مسند إليه ، جيعل للرتــب النحويــة وظيفــة خاصــة ال تكــون بــدو
  . )3(من حاول االستغناء عن تلك الرتب مكتفيا بنظرية اإلسناد 

ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإن ذلــك التمييــز يتبعــه متييــز آخــر علــى مســتوى البنيــة واملعــىن ، 
ن مجلــة فعليــة ، خبــالف تقدمــه ، وانتقــال حكمــه إىل االبتــداء ، فإنــه فالفاعــل مــع ف علــه يكــو

                                      
  .  1/328) ينظر : املقتصد يف شرح اإليضاح : 1(
  .  125) ينظر : دالئل اإلعجاز : 2(
  . 75-70، يف النحو العريب ، نقد وتوجيه :  56-53) ينظر : إحياء النحو : 3(
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لنظـــر إىل مـــا  يكـــون مـــع خـــربه مجلـــة امسيـــة اعتمـــادا علـــى املـــذهب الـــذي مييـــز بـــني اجلملتـــني 
  .  )1(يتصدرمها من أقسام الكالم 

ا علــــى أننــــا يف ذلــــك ال نــــزعم أن اجلملــــة االمسيــــة واحــــدة يف صــــيغتها وداللتهــــا ، بــــل هلــــ
صــيغتان ، فأمــا األوىل ، فيكــون طرفاهــا امســني ، وأمــا األخــرى ، فيكــون طرفاهــا خمتلفــني ، إذ 
مبتــدؤها اســم وخربهــا فعــل ، وقــد اصــطلح النحــاة علــى الصــيغة األوىل بـــ( ذات الوجــه ) وعلــى 

  .  )2(األخرى بـ( ذات الوجهني ) 
 ، فـــإذا دلـــت اجلملـــة وكـــذلك ختتلـــف اجلملـــة يف داللتهـــا تبعـــا الختالفهـــا بـــني الصـــيغتني

، وإذا دلت اجلملة الفعليــة علــى التجــدد  )3(االمسية على ثبوت احلكم بني املسند واملسند إليه 
،  )5(، وعلــى التحقيــق إن كــان مســندها فعــال     ماضــيا  )4(إن كــان مســندها فعــال مضــارعا 

ل علــى الثبــوت فإن اجلملة اليت حنن بصددها قد أخــذت داللتهــا مــن كلتــا اجلملتــني ، فهــي تــد
  من جهة امسيتها  ، وتدل كذلك على التجدد أو التحقيق من جهة فعليتها .

متحقــق مــن خــالل تبــاين اجلمــل يف أقســامها وصــيغ إســنادها  -إذن  -فالتبــاين الــداليل 
ومـــا يتصـــدرها مـــن كلمـــات ، ولـــذا صـــار لزامـــا تبيـــني اخـــتالف الداللـــة ؛ لنـــرى ســـبب التقـــدمي 

  حال إىل حال .وتغيري احلكم النحوي من 
بــني قولنــا يف اجلملــة الفعليــة : ( ســافر زيــد ) أو ( يســافر زيــد ) وقولنــا  -مثال  -فالفرق 

يف اجلملة االمسية : ( زيد سافر أو يســافر ) هــو أن قولنــا يف اجلملــة األوىل يــدل علــى التحقيــق 
ـــة يـــدل علـــى ال ثبـــوت ، أو التجـــدد حبســـب اخـــتالف زمـــن فعلهـــا ، وأن قولنـــا يف اجلملـــة الثاني

وفضــال عــن هــذا وذاك ، فــإن فرقــا آخــر يوجــد بــني اجلملتــني ، فاجلملــة الفعليــة ال يــدل القــول 
فيهـــا علـــى أكثـــر مـــن ســـفره ، خبـــالف اجلملـــة االمسيـــة ، فـــإن القـــول فيهـــا ذو داللـــة علـــى تنبيـــه 
نيا ، وكأن السفر كــان بعيــد الوقــوع منــه لســبب مــن  السامع على زيد نفسه أوال ، وأنه سافر 

                                      
  .  2/376) ينظر : مغين اللبيب : 1(
  .  2/382ينظر : م . ن :  )2(
  .  44–41، يف النحو العريب ، نقد وتوجيه :  99اإليضاح يف علوم البالغة :  ، 159ينظر : دالئل اإلعجاز :  )3(
  .  44 – 41،  99،  159ينظر : م . ن :  )4(
  .  205 – 204) ينظر : الفعل زمانه وأبنيته : 5(
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سباب أو كان غري مظنون ، فرتيــد أن تقــول إنــه حــدث فعــال ، ولــذلك تقــدم االســم املرفــوع األ
  . )1(على الفعل ، وجتعله مبتدأ الكالم ليكون هو األساس 

ـــة االمسيـــة ذات الوجـــه  ـــابع ذلـــك التمييـــز الـــداليل لنفـــرق بـــني شـــكلي اجلمل وميكننـــا أن نت
يد يسافر ) ، إذ ليس املعىن بينهما ســواء ، وذات الوجهني يف حنو قولنا : ( زيد مسافر ) و( ز 

فاجلملة األوىل ذات غرض واضح يف الثبوت ، وأما اجلملة األخرى فقــد جــرى تغيــري فيهــا ، إذ 
قدم االسم على الفعــل ، ممــا جعلهــا تضــم يف ركنيهــا كــال مــن اجلملتــني االمسيــة والفعليــة ، فهــي 

ودا علــى بــدء ميكــن القــول ، إن هــذه امسية من حيث صدرها ، وفعليــة مــن حيــث خربهــا ، وعــ
اجلملة أخذت داللتها من داللة كــل مــن اجلملتــني ، فهــي داللــة مشــرتكة بــني التجــدد والثبــوت 
لثبــــوت املتجــــدد ، أي ثبــــوت بتأكيــــد  ، مبعــــىن أن إســــناد الســــفر إىل زيــــد هنــــا حمكــــوم عليــــه 

التجـــدد أو احلـــال  واســتمرار ، خبـــالف مـــا لــو قلنـــا : ( يســـافر زيــد ) فإنـــه ال يـــدل ســوى علـــى
  حبسب طبيعة السياق .

وقريب من غرض الثبوت غرض ( القصد إىل الفاعــل ) الــذي ذكــره اجلرجــاين يف  قولــه : 
(( فإذا قلت فالن قد فعل ، وأ فعلت ، وأنت فعلت اقتضى ذلك أن يكون         القصــد 

اجلرجــاين أيضــا   ومــن األغــراض أيضــا غــرض ( التخصــيص ) ، وقــد ذكــره    )2(إىل الفاعــل )) 
بــه ، تريـــد أن  بقولــه : (( أن تقــول : أ كتبــت يف معــىن فــالن ، وأ شــفعت             يف 
تــدعي االنفــراد بــذلك ، واالســتبداد بــه ، وتزيــل االنتبــاه فيــه ،           وتــرد علــى مــن زعــم أن 

  . )3())  00ذلك كان من غريك ، أو أن غريك قد كتب فيه                 كما كتبت 
ُ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن   َماٍء  ومما جاء على ذلك كله يف القرآن الكرمي قوله تعاىل :  َّ  َوا

فهــذه البنيــة النحويــة القائمــة علــى بنــاء الفعــل علــى االســم ذات دالالت معنويــة   عــدة ،  )4(
ل املاضــي        ( خلــق منها ، إثبات اخللق  تعاىل على ســبيل التحقيــق ، ملــا دل عليــه الفعــ

) الواقـــع يف مجلـــة اإلخبـــار ، ومنهـــا أيضـــا ( القصـــد إىل الفاعـــل ) يف املعـــىن ، وختصـــيص ذلـــك 
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اخللـــق لـــه علـــى ســـبيل التخصـــيص ، وذلـــك مـــن خـــالل ذكـــر لفـــظ اجلاللـــة أوال ، ومـــن مث بنـــاء 
  الفعل عليه .

ُ يـَــْرُزُق َمــْن َيَشــاءُ ِبغَــ ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــاىل :  َّ فهــذه البنيـــة  ) )1ْريِ ِحَســاٍب َوا
ة مـــع بنيـــة اآليـــة الســـابقة إال مـــن وقـــوع الفعـــل فيهـــا ، إذ كـــان هنـــاك ماضـــيا وهـــو هنـــا  متشـــا
يت مـــن داللـــة  مضـــارع ؛ لتـــدل البنيـــة بـــه علـــى الثبـــوت والتجـــدد يف الوقـــت نفســـه ، فـــالثبوت 

لفعــل املضــارع عليــه ، فــاملعىن اجلملة االمسية إذ ذكر االسم أوال ، وأما التجدد فيأيت من داللة ا
بت من هللا ومتجدد منه أبدا .   املقصود هو أن الرزق 

يُرِيــُد  ومن املفارقــات يف اســتخدام اجلمــل بــني الفعليــة واالمسيــة مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 
َ َلُكْم َويـَْهِدَيُكْم ُسَنَن الَّــِذيَن ِمــْن قَـــْبِلُكْم َويـَتُــوَب َعلَــْيكُ  ُ لِيـَُبنيِّ َّ ُ َعلِــيٌم َحِكــيٌم ا َّ ُ يُرِيــُد  ْم َوا َّ َوا

ــَهَواِت َأْن َمتِيلُــوا َمــْيًال َعِظيمــاً  ــُد الَّــِذيَن يـَتَِّبُعــوَن الشَّ ــَف  أَْن يـَُتــوَب َعَلــْيُكْم َويُرِي ُ أَْن ُخيَفِّ َّ يُرِيــُد ا
ْنَســاُن َضــِعيفاً  تفلــم تكــن اجلمــل خمتلفــة وامل ) )2َعــْنُكْم َوُخِلــَق اْإلِ هنــا ، بــل  عــىن ســواء يف اآل

ـــاين مـــا يتبعـــه مـــن تبـــاين داليل ومعنـــوي هلـــا ، فقـــد تباينـــت اجلمـــل بـــني االمسيـــة  إن لـــذلك التب
ت مع تكرار فعل واحد معها هو الفعل ( يريد ) ، إذ وقعــت اجلملــة يف  والفعلية يف أوائل اآل

الثانيـــة امسيـــة ؛ ولعـــل يف ذلـــك اآليتـــني األوىل والثالثـــة فعليـــة ، يف حـــني وقعـــت اجلملـــة يف اآليـــة 
توخيا للداللة وتوظيفــا للمعــىن ، إذ إن املعــىن الــذي تضــمنته هــذه اآليــة هــو أشــد مــا حيتــاج إىل 
الثبوت والتأكيد بتجدد واستمرار ، وهو إرادة التوبة على العباد ، ولذا حتــول لفــظ اجلاللــة مــن  

ب االبتداء ؛ ليكون القصد إليه أوال ،  لــى مــا ســيكون اخلــرب عوتنبيه االنتباه كونه فاعال إىل 
عنه آخرا ، ومــا ذاك إال إلثبــات تلــك الداللــة مــن الثبــوت بتجــدد   واســتمرار ، مبعــىن أن إرادة 

ستمرار ، وال نزعم أن املعىن يف اآليتني األخريني هللا التوبة على العباد  بتة بتأكيد ومتجددة 
ستوجبها أيضــا ، ولكــن لشــأن التوبــة وتعظيمهــا ال يستوجب داللة الثبوت والتأكيد ، بل هو ي

كيـــدا وختصيصـــا هلـــا وتنبيـــه  ت ؛  نزلـــت البنيـــة النحويـــة معهـــا مغـــايرة ملـــا جاورهـــا مـــن بـــىن اآل
  األذهان عليها .
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ب وهــو غــرض  (  ب إىل  وقد وضع البالغيون غرضا آخــر هلــذا التغيــري واالنتقــال مــن 
كيده ) ، وقــد عللــوا لــذاك ســم معــرى مــن العوامــل  تقوية احلكم و بقــوهلم : (( ألنــه ال يــؤتى 

نــك قــد  إال حبــديث قــد نــوي إســناده إليــه ، فــإذا قلــت : ( عبــد هللا ) فقــد أشــعرت الســامع 
أردت احلــديث عنــه ، فــإذا ذكــرت احلــديث بعــده فقلــت : ( قــام ) أو ( قعــد ) أو حنــو ذلــك  

نس به فيقبلــه القلــب قبــول املطمــئن إ ليــه ، وذلــك أشــد يف الثبــوت وأنفــى كنت ذاكرا له بعد 
لشــيء غفــال عــن تقــدم التنبيــه لــيس كإعالمــك بــه  للشــك ، إذ ال خيفــى عليــك أن إعالمــك 

وممــا ضــربوه لــذلك  )1())  000بعــد تقــدم التنبيــه عليــه فجــرى لــذلك جمــرى التوكيــد يف التقريــر 
  : )2(شاهدا هو قوله 

ـــذُّ املُغال ــ ــ ـــــ ـــبَّاٍح يـَبُـــ ــ ــ ـــــ ــَرَد َســـ ـــ ــ ــ ــ ــوَأْجــــ ـــ ــ ـــ ــ   *ا بـــ
  

ـــُم    ــ ــ ـــرَّةٍ ُهــــ ــ ـــ ــلَّ َطِمـــ ـــ ــ ــَد ُكــــ ــ ـــ ــ ـــــوَن اللِّْبــ ــــ   يُفِرُشــ
  

وقد وجهوا هلذا الغرض بقوهلم : (( مل يرد أن يــدعي هلــم هــذه الصــفة دعــوى مــن يفــردهم 
ا ،  هــذا حمــال ا وينص عليهم فيها حىت كأنه يعرض بقوم آخــرين ، فينفــي أن يكونــوا أصــحا

م فرسان ميتهدون صــهوات اخليــل ، وأ ــم يقتعــدون اجليــاد منهــا وأن ، وإمنا أراد أن يصفهم 
م من غري أن يعرض لنفيه عن غريهم ، إال أنــه بــدأ         بــذكرهم لينبــه الســامع هلــم  ذلك دأ
ويعلــم بــد قصــده إلــيهم مبــا يف نفســه مــن الصــفة ليمنعــه بــذلك مــن الشــك ، ومــن تـــوهم أن 

  .)3()) يههي هلم ، أو أن يكون قد أراد غريهم فغلط إلليست يكون قد وصفهم بصفة 
وميكــن القــول ، إن هــذا الغــرض هــو امتــداد لغــرض الثبــوت ، فهــم يعنــون بتقويــة احلكــم 
الســم  كيده شدة الثبــوت ، وقــد ذكــروا الســبب الــذي جيعلــه مفيــدا لــذلك ، وهــو االبتــداء  و
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، خبالف مــا لــو أتــى االســم فــاعال ، فإنــه واحلــال تلــك  )1(للتنبيه على ما يدور حوله من كالم 
كيد أو ثبوت .سيكون    جزءاً من عامله ، وليس مثة ما يدل فيه على تنبيه أو 

كيد احلكــم وتقويتــه ، أال  وميكننا أن نزيد سببا آخر يف جعل هذا التغيري ذا داللة على 
وهو تكرار االسم مرتني : أوالمها ، بتقدمي االسم على فعله وبناء هــذا األخــري عليــه ، وأخرامهــا 

رزا أم مسترتا .، بذكر ضمريه مع ذل   ك الفعل ، سواء أكان الضمري 
ومهمــا يكــن مـــن أمــر ، فـــإن هــذا الغـــرض مهــم يف توجيـــه املعــىن ، ســـواء أكــان يف البنيـــة 

  نفسها أم يف تركيبها ضمن السياق العام .
ولعـــل مـــن أهـــم ذلـــك هـــو ورود هـــذا التقـــدمي يف مجلـــة إثبـــات مســـبوقة جبملـــة نفـــي ، فـــإن 

كيد للنفي وحتقيق ما له من نقيض ، ومن ذلك ما جاء يف قولــه تعــاىل  اإلثبات يف مثل هذا 
 :  َــُذوا ِمــْن ُدونِــِه آِهلـَـًة ال َخيُْلُقــوَن َشــْيئاً َوُهــْم ُخيَْلُقــون فجملــة اإلثبــات (وهــم خيلقــون)  ) )2َواختَّ

دة يف تقويــ ة كيد جلملــة النفــي ( ال خيلقــون شــيئا ) وإمنــا تقــدم الضــمري فيهــا علــى الفعــل ؛ ز
كيد للحكــم املنفــي يف اجلملــة الــيت ســبقته مــن جهــة أخــرى ، فــإن   احلكم وإثباته من جهة ، و

ن ) خملوقة بتأكيد وإثبات يؤكد عدم خلقها أي شيء .    كون ( األو
كيدا من اجلملة الفعلية مــن   جهــة  ومن هنا نفهم سر جميء اجلملة امسية ، فهي أقوى 

ن  –رب عنــه بعــدم خلقــه شــيئا ، وإن وقــوع ضــمري عائــد علــى اســم أخــ يف صـــدر  –وهــو األو
نية من جهة أخرى .   تلك اجلملة ينبه األذهان على ما سيخرب عنه 

وقد تكون هذه البنية معطوفة على مجلة احلال ؛ لتقوية احلكــم الــذي تضــمنته مــن  جهــة 
َذا َجــاُءوُكْم َوإِ  ، ولتقويــة احلكــم يف الســياق العــام مــن جهــة أخــرى ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل : 

ْلُكْفــِر َوُهــْم قَــْد َخَرُجــوا بِــِه  ِ فجملــة احلــال هنــا هــي   قولــه : ( وقــد  ) )3َقاُلوا آَمنَّــا َوقَــْد َدَخلُــوا 
لكفر ) ولكن البنية اليت تقدم فيها الضمري على الفعل هي املعطوفــة عليهــا ( وهــم قــد  دخلوا 

ملعــىن الــذي   تضــمنته ، فــإن خــروجهم خرجوا بــه ) ؛ ولعــل الســبب يف ذلــك هــو تقويــة حكــم ا
كيــد لتنفــي عــنهم خــروجهم بشــيء مــن اإلميــان ، وهــذا إمنــا يفيــد تقويــة  لكفر حيتاج إىل قــوة 
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كيد لدخوهلم به ، ولــذا مل يقــع  لكفر هو  كيد خروجهم  حكم مضمون مجلة احلال ؛ ألن 
  ها .الضمري مقدما يف مجلة احلال استغناء عنه بذكره يف اجلملة بعد

لســـياق ، وهـــي بيـــان  وفضـــال عـــن ذلـــك ، فـــإن لتأكيـــد مضـــمون اجلملتـــني صـــلة أخـــرى 
سيس حكم مناقض ملــا ادعــوه مــن إميــان يف قــوهلم أوال ، وال شــك يف أن هــذا  حقيقة حاهلم و

كيد .   احلكم أو البيان حيتاج إىل تقوية و
  الفعل واملفعول

، بــل هــو يتحــول مــن كونــه فضــلة إىل   مل يكن املفعول به ليلــزم حالــة واحــدة مــن اإلعــراب
  كونه عمدة ، مما جيعله واحدا من ركين اإلسناد يف الكالم ، وذلك يكون يف   موضعني :

بته عن الفاعل ، فيأخذ حكمه النحوي من الرفع واإلسناد األول    . *: هو إ
ب االباآلخر  ب املفعول إىل    تداء .: أن يسبق فعله ، مقرت بنقل حكمه النحوي من 

ْنَســاُن َضــِعيفاً  فمن األول ما جاء يف قوله تعاىل :  فأصــل الكــالم يقــدر  ) )1َوُخلِــَق اْإلِ
بقولنــا : ( خلــق هللا اإلنســان ) ولكــن حــذف الفاعــل ( لفــظ اجلاللــة ) فحــل حملــه املفعــول بــه 

ئبا عنه ومسندا إليه .   فصار 
ُهَمـــا ِمائَـــَة الزَّانِيَـــُة وَ  ومـــن اآلخـــر مـــا جـــاء يف قولـــه تعـــاىل :  الـــزَّاِين فَاْجِلـــُدوا ُكـــلَّ َواِحـــٍد ِمنـْ

فأصـــل البنيـــة تقـــدر بقولنـــا : ( اجلـــدوا الزانيـــة والـــزاين ) ولكـــن املعـــىن املـــراد فـــرض  ) )2َجْلـــَدة 
عليهــا تغيــريا يف وضــع أطرافهــا ، إذ ذكــر املفعــول بــه أوال وصــار عمــدة يف الكــالم بعــدما كــان 

  فضلة فيه .
ب علــى وفــق ولقد كان ابن جــين  ب إىل  مفصــال هــذا التغيــري وانتقــال احلكــم فيــه مــن 

اخــتالف املعــىن فقــال : (( إن أصــل وضــع املفعــول أن يكــون فضــلة وبعــد الفاعــل         كـــ( 
ضرب زيد عمرا ) فإذا عناهم ذكر املفعول قدموه على الفاعل فقــالوا : ( ضــرب عمــرا زيــد ) ، 

فعل الناصبه فقالوا : ( عمــرا ضــرب زيــد ) فــإن تظــاهرت ازدادت عنايتهم به قدموه على ال نفإ
العناية به عقدوه على أنه رب اجلملة ، وجتاوزوا به حد كونه فضلة فقالوا : ( عمــرو ضــربه زيــد 

                                      
  .  295ة : ينظر تفصيل ذلك يف املبحث اخلامس من الفصل الثاين من الباب الثاين يف هذه األطروح *
  . 28النساء : من اآلية  )1(
  . 2النور : من اآلية  )2(
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) فجــاؤوا بــه جميئــا ينــايف كونــه فضــلة ، مث زادوه علــى هــذه الرتبــة فقــالوا : ( عمــرو ضــرب زيــد ) 
ظاهر أمره ؛ رغبة به عن صــورة الفضــلة ، وحتاميــا لنصــبه فحذفوا ضمريه ونووه ومل ينصبوه على 

م مل يرضوا  ذه املنـزلة حىت صــاغوا الفعــل لــه ، له الدال على كون غريه صاحب اجلملة ، مث إ
وبنــوه علــى أنــه خمصــوص بــه ، وألغــوا ذكــر الفاعــل مظهــرا أو مضــمرا فقــالوا : ( ضــرب عمــرو ) 

  . )1(رح ذكر الفاعل البتة )) طُّ اف
ا إمنا يؤكد أن البحث النحــوي مل يــذهب يف ذلــك مــذهب الصــنعة النحويــة فحســب وهذ

، بل هو مذهب يف حتديد طرق احلصول على املعىن ، فليس الرتكيب خمتلفا واملعىن ســواء بــني 
قــوهلم : ( ضــرب زيــد عمــرا ) وقــوهلم : ( عمــرو ضــربه زيــد ) وقــوهلم  أيضــا : ( ضــرب عمــرو ) 

االســم الــذي يقــع عليــه حــدث الفعــل مفعــوال يف اجلملــة األوىل ،  فصناعة النحو اليت جتعل مــن
ئب فاعل يف اجلملة الثالثة ليس متييزا بني رتــب النحــو فحســب ،  ومبتدأ يف اجلملة الثانية ، و

  بل هو متييز بني رتب املعىن أيضا .
 وفضال عن ذلك ، فإننا إذا عد إىل ما فصله ابن جين فسنرى أن مقــدار املعــىن يتوقــف
على مقدار التغيري ، فالتغيري الذي ال يصحبه انتقال يف احلكــم النحــوي لــه داللــة ، ولكنهــا ال 

نتقال يف ذلك احلكم . ا إىل ما يقع فيه تغيري مصحوب    ترقى يف قو
شغلهم بصنعة النحو من  دون  –يف غالب األحيان  –غري أن املالحظ على النحاة هنا 

نتقــال املفعــول بــه لفظــا وحكمــا إىل البيان ، وال سيما إذا كان هن اك تغيري يف احلكم النحــوي 
مبتدأ الكالم ، يقول سيبويه : (( فإذا بنيــت الفعــل علــى االســم قلــت : ( زيــد ضــربته ) فلزمتــه 

قلــت : ( عبــد هللا   وضــع ( منطلــق ) إذا ماهلــاء ، وإمنــا تريــد بقولــك مبــين عليــه الفعــل أنــه يف 
ذي بــين علــى األول ، وارتفــع بــه فإمنــا           قلــت : ( عبــد منطلق ) فهو يف موضــع هــذا الــ

البتــداء ، ومثــل ذلــك قولــه جــل ثنــاؤه :  َوأَمَّــا  هللا ) فنسبته له ، مث بنيت عليه الفعل ورفعتــه 
وإمنـــا حســن أن يبـــىن الفعـــل علــى االســـم حيـــث كــان معمـــال يف املضـــمر  ) )2َمثُــوُد فـََهـــَديْـَناُهم 

  . )3(لك مل حيسن ؛ ألنك مل تشغله بشيء )) وشغلته به ، ولوال ذ

                                      
  . 1/65احملتسب :  )1(
  . 17فصلت : من اآلية  )2(
  . 1/81الكتاب :  )3(
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ـــــــه  ــــــن تعليلـــــ ــن تلــــــــــــك البنيــــــــــــة ، ولكــــــ ـــــــ  ذاك االستحســــــــــــان جــــــــــــاء               فســــــــــــيبويه يستحســـ
لفعل هو الذي شــغله         عــن  لعمل النحوي فحسب ، إذ جعل الضمري املتصل  حمددا 

ــــن بعــــــده حينمــــــا اخ ــــــاروا           تســــــلطه علــــــى االســــــم املقــــــدم عليــــــه ، وكــــــذلك ذهــــــب النحــــــاة مــ ت
الرفــــع يف االســــم املتقــــدم أو املشــــغول عنــــه ، إذ جعلــــوا العلــــة خاصــــة بصــــنعة اإلعــــراب ، ومــــن      

 **، وال مــا يوجــب    رفعــه  *ذلك مثال قوهلم يف ( وقوع االسم املتقدم جمــردا ممــا يوجــب نصــبه 
وذلــك         حنــو : "  ، ****ُز فيــه األمــرين علــى الســواء ، وال ما جيــوِّ  ***، وال ما يرجح نصبه 

  .  )1(زيد ضربته " ) إن الرفع فيه هو املختار ؛ (( ألن عدم اإلضمار أرجح من اإلضمار )) 
نفيد من حاالت رفع  –وحنن معنيون بوضع ذلك احلكم اجلديد موافقا للمعىن  –ولكننا 

ب ، االســـم املتقـــدم معـــىن جديـــدا وداللـــة أخـــرى ، وال جنعـــل ذلـــك قصـــرا علـــى صـــنعة اإلعـــرا
فنصــب االســم ال يغــري مــن رتبتــه أو حكمــه شــيئا ، وإمنــا التغيــري يكــون يف موضــعه فحســب ، 
وداللته هي التخصيص أو العناية أو االهتمام ، أما رفعــه ، فيصــحبه تغيــري يف حكمــه النحــوي 
، وتغيري يف نوع اجلملة الــيت يقــع فيهــا ، ومــن مث تغيــري يف الداللــة واملعــىن ، واحســب ذلــك مــن 

ا من غريها من اللغات . خصائص   العربية اليت متتاز 
وميكن القول ، إن الدالالت اليت حيملهــا هــذا التغيــري هــي الــدالالت نفســها الــيت حيملهــا 
مــا ،  هما يف التقــدمي علــى الفعــل ، ولتوحــد إعرا تغيــري رتبــة الفاعــل إىل االبتــداء ، وذاك لتشــا

                                      
وجوب النصب يكون إذا وقع االسم بعد أداة ال يليها إال الفعل كـأدوات الشـرط حنـو قولنـا ( إن زيـدا أكرمتـه أكرمـك  *

. (  
البتــداء . كـــ( إذا ) الــيت للمفاجــأة فتقــول : ( لوجــوب الرفــع حــا ** الت عــدة . ومنهــا إذا وقــع االســم بعــد أداة ختــتص 

خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ) برفع ( زيد ) وال جيوز نصبه ؛ ألن ( إذا ) هذه ال يقع بعدها الفعل ال ظـاهرا وال 
  مقدرا .

د أداة يغلـب أن يليهـا الفعـل كــ( مهـزة االسـتفهام ) حنـو ( وهلذا الرتجيح حاالت عدة أيضا . ومنهـا وقـوع االسـم بعـ ***
لنصب والرفع واملختار النصب .   أزيدا ضربته ) 

وذلك إذا وقع االسم املشتغل عنه بعد عاطف تقدمته مجلة ذات وجهني جاز الرفع والنصب علـى السـواء وفسـروا  ****
ا مجلة صـدرها اسـم وعجزهـا فعـل حنـو  ( زيـد قـام وعمـرو أكرمتـه ) فيجـوز رفـع ( عمـرو ) اجلملة ذات الوجهني 

) وواضح من هذه األحكام  139-2/132مراعاة للصدر ، ونصبه مراعاة للعجز . ( ينظر : شرح ابن عقيل : 
قيامها على أساس من صنعة اإلعراب أيضا ولكن احلقيقة أن للمعىن أثـرا يف اختيـار حالـة حنويـة دون أخـرى ، فقـد 

  ملا رجح النحاة كما سنرى .  يت احلالة خمالفة
  .  2/5، وينظر : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  2/140شرح ابن عقيل :  )1(
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ـــ ك الـــدالالت هـــي العنايـــة واالهتمـــام والثبـــوت إذ كالمهـــا مبتـــدأ ومســـند إليـــه يف الكـــالم ، وتل
وحتول اجلملة من الفعلية إىل االمسية ، واستدعاء الفكر إىل تلقي املخرب به ، فضــال عــن تقويــة 

كيده مبا يكون من تكرار االسم مرتني ظاهرا ومضمرا .   احلكم و
ْهَل اْلِكَتاِب ال َ أَ  ومن البىن اليت مجعت تلك الدالالت كلها ما جاء يف قوله تعاىل : 

 َِّ ـَـا اْلَمِســيُح ِعيَســى اْبــُن َمــْرَميَ َرُســوُل ا َِّ ِإالَّ اْحلَــقَّ ِإمنَّ وََكِلَمتُــُه  تـَْغلُــوا ِيف ِديــِنُكْم َوال تـَُقولُــوا َعَلــى ا
فعــول وموضع الشاهد هو قوله : ( وكلمته ألقاها ) إذ تقــدم امل ) )1أَْلَقاَها ِإَىل َمْرَميَ َوُروٌح ِمْنُه 

ب االبتــــداء ، ولــــذلك دالالت اشــــتملت  مصــــحو بتغــــري يف حكمــــه النحــــوي النتقالــــه إىل 
ملبتدأ واستدعاء الفكر إىل تلقي خربه ، ونقل اجلملــة مــن  عليها هذه البنية من عناية واهتمام 

كيده يف السياق .   الفعلية إىل االمسية لتفيد بذلك الثبوت ، فضال عن تقوية احلكم و
هذه الداللة األخرية هي األهم من تلك الدالالت ؛ ألن الغرض مــن هــذا اإلخبــار ولعل 

مــن تقويــة  –إذن  –هــو الــرد علــى ظنــون أهــل الكتــاب يف شــأن املســيح ، وال بــد لــذلك الــرد 
كيــٍد يف اإلســناد ، فهنــاك فــرق بــني قولــه تعــاىل ( وكلمتــه ألقاهــا  ) وأن يقــال مــثال (  احلكــم و

يعزز من ذلك كله هو اقرتان هذه اجلملة جبملة متضــمنة للقصــر واحلصــر ، وألقى كلمته ) ومما 
ـــا تفيـــد تقويـــة احلكـــم  ـــه ( إمنـــا املســـيح عيســـى ابـــن مـــرمي رســـول هللا ) وال شـــك يف أ وهـــي قول

كيده أيضا .   و
وإن مما يؤكد أثر التغيري النحوي يف املعىن هو إثبات الرفع لالســم املتقــدم يف حالــة اختــار 

ا نصبه يف عمــوم الكــالم ، ومــن ذلــك قــوهلم : ( خيتــار النصــب إذا كــان الفعــل طلبــا  النحاة فيه
بيد أنه ورد يف القرآن خالف ذلك حنو قولــه تعــاىل :  )2(كاألمر حنو قولنا : " زيدا اضربه " ) 

  ُهَمــا ِمائَــَة َجْلــَدٍة ثبــت رفــع االســم املقــدم فقــد       ) )3الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجلِــُدوا ُكــلَّ َواِحــٍد ِمنـْ
تفاق السبعة  ؛ ألن الرفع مقصود          هنا يف تــوخي املعــىن الــدقيق  )4(على الفعل الطليب 

، فقــد نقــل هــذا احلكــم اجلملــة مــن الفعليــة إىل االمسيــة لتفيــد ثبــوت احلكــم وتقويتــه ، مث إن يف 

                                      
  . 171النساء : من اآلية  )1(
  . 2/6ينظر : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  )2(
  . 2النور : من اآلية  )3(
  . 453ينظر : السبعة يف القراءات :  )4(
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داء ، خبــالف مــا لــو أتــى هذا الرفــع اســتدعاء للفكــر إىل تلقــي اخلــرب مبــا لــه مــن خصوصــية االبتــ
  منصو ، فإنه مل يفد حينها غري العناية واالختصاص ، وكالمها غرض غري مقصود هنا . 

أما ما ذهب إليه ســيبويه مــن منــع كــون اخلــرب قولــه : ( فاجلــدوا ) وقــدر اخلــرب بقولــه :  ( 
ــرب ال تدخلــــه الفــــاء  ــــاء علــــى أن اخلــ نحــــاة ، فقــــد خالفــــه بعــــض ال )1(فيمــــا يتلــــى علــــيكم ) بن

لوضوح املعىن به ولسالمة البنية معه مــن  )2(واملفسرين ، ورأوا أن قوله : ( فاجلدوا ) هو اخلرب 
التقدير ، فضال عن أن هناك قرينة حنوية تعضــد مــا ذهبــوا إليــه ، هــي كــون ( ال ) موصــولة ممــا 

ســم الشــرط لتضــمنها معنــاه   ىل : لــوروده يف قولــه تعــا –وهــو الصــواب  –  )3(جيعلها شبيهة 
َــــا ِمــــْنُكْم َفآُذوُمهَــــا  ِ ْتَِيا َ إذ دخلــــت ( الفــــاء ) علــــى اخلــــرب           ( فآذومهــــا )  ) )4َوالَّــــَذاِن 

سلوب الشرط مجلة وجوا    . )5(لكون مبتدئه اسم موصول ، فهما شبيهان 
لنســبة إىل اآليــة هنــا ، فــإن ( األلــف والــالم ) يف أوهلــا اســم موصــول ،  وكــذلك الشــأن 

  واملعىن عليه يكون ( اليت زنت والذي زىن فاجلدوا كل واحد منهما ) .

                                      
  . 143-1/142الكتاب :  ينظر : )1(
  . 24/130، التفسري الكبري :  3/47، الكشاف :  508ينظر : مشكل إعراب القرآن :  )2(
  . 1/174، شرح التصريح على التوضيح :  1/49، مغين اللبيب :  1/109ينظر : شرح الكافية يف النحو :  )3(
  . 16النساء : من اآلية  )4(
، شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع    الصحيح  252 – 1/251ش : ) ينظر : معاين القرآن / لألخف5(

  . 2/368، املغين يف النحو :  241: 



  وفيه ثالثة مباحث :
  ول : حذف العمدة .المبحث األ
  .اني : حذف بعض العناصر المتالزمةالمبحث الث

  . المبحث الثالث : حذف الفضلة
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 .  
رزة يف اللغـــة العربيـــة ، حنـــوا ومعـــىن ، وذاك القتضـــائه وتوقفـــه علـــى  يعـــد احلـــذف ظـــاهرة 

  أمرين :
  ، وجود قرينة تدل على احملذوف . األمر األول

  ، وجود املرجح له . واألمر اآلخر
فأما األمر األول ، فمرجعــه إىل علــم النحــو ، إذ ال يصــح احلــذف أبــدا إال بتــوافر القــرائن 

  . )1(أما األمر اآلخر ، فمرجعه إىل املعىن ؛ ألنه ال يكون حذف من دون توافق معه عليه ، و 
ولعــل كـــال األمـــرين معتمــد يف البحـــث هنـــا ؛ ألننــا بصـــدد توجيـــه املتغــريات النحويـــة حنـــو 
املعــىن ، وميكــن القــول ابتــداء ، إننــا ال نــدرس احلــذف مثلمــا ورد عنــد البالغيــني فحســب ، إذ 

ل ندرس املواضع اليت نص النحــاة علــى وجــود حــذف فيهــا دراســة معنويــة درسوه بوجه عام ، ب
  ، سواء أكان احلذف واجبا أم جائزا ، وسواء أكان احملذوف عمدة أم فضلة يف الكالم .

وممـــا حتســـن اإلشـــارة إليـــه أوال هـــو أن عالمـــة اإلعـــراب قـــد تكـــون قرينـــة مهمـــة علـــى نـــوع 
ملعــىن وأثــرا يف البيــان ، فاالســم احملذوف امسا كــان أو فعــال ، فــإن لكــل ذلــك صــل  -مــثال  -ة 

إن كانت عالمته رفعا طلب تقديرا خمتلفا عما يطلبه االسم املنصوب ، وأعين بذلك أن تعيــني 
  احملذوف أمر تفرضه قرائن النحو ، ويطلبه املعىن والسياق .

ُكــْم قَــاُلوا َأَســاِطُري  اْألَوَّلِــَني َوِإَذا ِقيــَل َهلـُـْم َمــاَذا أَنْـــَزَل َربُّ  ومما جاء على ذلك قولــه تعــاىل : 
 )2(  : ــــه أيضـــــا فـــــإن اآليتـــــني  ) )3َوِقيـــــَل لِلَّـــــِذيَن اتـََّقــــْوا َمـــــاَذا أَنْــــــَزَل رَبُُّكـــــْم قَــــاُلوا َخـــــْريا  وقول

تان مــن حيــث البــىن ســوى مــن عالمــة االســم بعــد القــول ، فإنــه مرفــوع يف اآليــة األوىل  متشــا
ً من التقدير ليتفق مع املعىن  املراد .ومنصوب يف اآلية األخرى ،    مما يستلزم لكلٍّ ضر

فاالسم يف اآلية األوىل خرب ملبتدأ حمــذوف تقــديره ( هــي أســاطري األولــني ) وأمــا يف اآليــة 
  األخرى فهو مفعول به لفعل حمذوف تقديره ( أنزل خريا ) .

                                                           
  . 133. عبد العزيز عتيق : ) ينظر : علم املعاين / د 1(
  . 24النحل :  )2(
  . 30النحل : من اآلية  )3(
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كــان موجهــا إىل الكــافرين ولعل الفرق واضح بني التقديرين ، فإن السؤال يف اآلية األوىل  
نــزال القــرآن مــن هللا ، فلــو قــدر أن جــاءت العالمــة  ، فجــاء قــوهلم اســتئنافا ؛ لعــدم اعــرتافهم 

 )1(نصبا لكان التقدير ( أنزل أساطري األولني ) مما جيعله يف تناف وما عنــدهم مــن معــىن مــراد 
نه منـزل من عند هللا .   ؛ ألن ذلك اعرتاف منهم 

األخرى ، فــإن تقــدير احملــذوف فعــال هــو األوفــق للمعــىن املــراد ؛ ألن الســؤال  أما يف اآلية 
نــزال اخلــري مــن عنــد هللا ، خبــالف مــا لــو أتــت العالمــة  كان موجها إىل املتقني وهم معتقــدون 

ســيحمل ضــر مــن الشــك ؛ ألنــه ســيكون  –واحلــال تلــك  –رفعا ، وقدر احملذوف امسا ، فإنــه 
   اآلية املذكورة آنفا .استئنافا كما هو األمر يف

  إذن ، فلكل قرينة وتقدير ضرب من املعىن ، وليس األمر بينهما سواء .
ومما حتسن اإلشارة إليه أيضا ، هو أن النحاة مل يفرقوا بني تقدير االســم والفعــل فحســب 

أن اختلفـــــت  –مـــــثال  –، بـــــل فرقـــــوا أيضـــــا بـــــني فعـــــل وفعـــــل داللـــــة ومعـــــىن ، فكـــــان عنـــــدهم 
ب املدح والتعظيم . مصطلحات النحو ب االختصاص و ت يف    للمتشابه من املنصو

إن غايتنــا مــن ذكــر هــذه اإلشــارات هــي بيــان مــا يف اللغــة مــن نظــام يقتضــي يف األصــل 
ذكر أطراف البنية النحوية ذكرا مفصال ، فإذا ما سقط شيء منها فــذلك اعتمــاد علــى دالئــل 

  احلال أو املقال .
ا إشارات أيضا ترد ع لــى املنكــرين لفكــرة احلــذف عنــد النحــاة ، وعــدها فكــرة خاطئــة وإ

  )2(وال سيما فيمــا ذهبــت إليــه املدرســة البنيويــة واملــنهج الوصــفي ومــن تــبعهم بوجــه      عــام  –
ومن ذلك ما قاله أحد الباحثني : (( واحلق أن فكرة احلــذف الــيت ادعاهــا النحــاة هــي فكــرة  –

لفلسفي وما زعموا أنه حمذوف من األفعــال أو األمســاء أو خاطئة ، وقد قادهم إليها منهجهم ا
هــا مــا لــيس فيهــا مــن   الكلمــات ، وكــان  احلــروف هــو افتئــات علــى اجلملــة العربيــة وحتميــل إ
املنهج السليم يقتضيهم أن حيصروا عملهم يف الصورة اللفظية املنطوقة ال يف األلفاظ املتومهة أو 

هؤالء مردود بتلك اإلشارات النحوية اليت مل تكــن قائمــة  فما ذهب إليه )3())  000املتصورة 
  بل هي قائمة على شيء ملموس من واقع اللغة حنوا ومعىن . –كما زعموا   –على التوهم 

                                                           
ليفها وأقسامها :  )1(   . 94ينظر : اجلملة العربية 
  ( حبث ) . 21ينظر : اجلملة العربية عند النحاة القدماء واحملدثني :  )2(
  . 162وينظر : يف حنو اللغة وتراكيبها : ( حبث ) ،  159اجلملة العربية يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة :  )3(
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ــم  ــم قيــدوا رأيهــم دون وضــعه علــى اإلطــالق لكــان فيــه شــيء مــن القبــول ، غــري أ ولو أ
بــذلك أن هنــاك مــن مواضــع احلــذف  رفضوا من حيث املبدأ فكرة احلذف عند النحاة ، وأعــين

ما ال نرجحه لعدم وجود دليل من واقع اللغة عليــه ، غــري أننــا ال نــرفض احلــذف بتلــك الصــيغة 
  اليت جاؤوا عليها من التعميم واإلطالق .

ه علــى  ومهما يكن من أمر ، فإننا سندرس احلذف دراسة بني النحو واملعىن مقسمني إ
  ثالثة مباحث : 
  : حذف العمدة .املبحث األول 

  املبحث الثاين : حذف بعض العناصر املتالزمة .
  املبحث الثالث : حذف الفضلة .

سواء أكان احلــذف واجبــا أم جــائزا ، فضــال عــن مراعــاة قضــا أخــرى قائمــة علــى النحــو 
  واملعىن .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث األول 
  حذف العمدة

  ويشتمل على :
  حذف املبتدأ . -
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  حذف اخلرب . -
  الفعل . حذف -
  حذف الفاعل . -

  حذف املبتدأ
 اركنــلكونــه ذهــب النحــاة إىل عــد املبتــدأ عمــدة لتوقــف فائــدة اجلملــة التامــة عليــه ؛ وذاك 

فيها ، ولذا صار لزامــا تقــديره إن كــان حمــذوفا ، ولقــد تتبــع النحــاة مواضــع حذفــه فرأوهــا  ارئيس
رة أخرى . رة ، وجائزة    واجبة 

  . حذف املبتدأ وجو
  حيذف املبتدأ وجو يف مواضع عدة ، منها :

، يف مــدح حنــو : ( مــررت بزيــد الكــرُمي ) أو ذم حنــو :         (  النعت املقطــوع إىل الرفــع -
مــررت بزيــد اخلبيــُث ) أو تــرحم حنــو : ( مــررت بزيــد املســكُني ) فاملبتــدأ حمــذوف يف هــذه املثــل 

  . )1(بيث ، وهو املسكني ) وحنوها وجو ، تقديره ( هو الكرمي ، وهو اخل
مــن  -كمــا ســنرى   –ولعل هذا املوضــع هــو نظــري النصــب علــى املــدح أو الــذم أو الــرتحم 

حيث اشرتاكهما يف املعىن سوى أن احملذوف هناك فعل ، واحملذوف هنا اسم فتغــريت العالمــة 
  بينهما . 

رزة يف النحو ا لعريب تنبــه األذهــان وميكن القول ، إن هذا القطع وحتول اإلعراب ظاهرة 
، وتستدعي اهتمامها ؛ ألنه حتول من دون سبب ظاهر فيه ، فلــو ذكــر االســم املبتــدأ مــا بقــي 
مــة الطــرفني ، ولــيس فيهمــا مــا يــدعو إىل  مــا ســتكون  مــن تلــك املزيــة شــيء ؛ ألن اجلملــة 

ســـتلزم التنبيـــه ، خبـــالف قطـــع النعـــت عـــن منعوتـــه إىل الرفـــع مـــن دون ذكـــر مبتـــدأ معـــه ، فإنـــه ي
  االهتمام به والتنبيه عليه حبد ذاته مع بقاء فائدته وداللته السابقة أيضا . 

مــة  وهنــاك يف وجــوب احلــذف علــة أخــرى ، وهــي أن ذكــر املبتــدأ يَكــوِّن مــع اخلــرب مجلــة 
ـــا إال بواســـطة االســـم املوصـــول ؛ ألن اجلمـــل يف األصـــل  الطـــرفني ، فـــال يصـــح وصـــف املعرفـــة 

ول : ( مررت بزيــد هــو املســكني ) بــل يقــال : ( مــررت بزيــد الــذي هــو نكرات ، فال يصح الق
لنعــت حبـــد ذاتــه ؛ بســبب مـــا يف الكــالم مـــن  مســكني ) ، وهــذا مـــا يتنــاىف وفائــدة االهتمـــام 

                                                           
  . 1/255، شرح ابن عقيل :  63 – 2/62ينظر : الكتاب :  )1(
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إطناب ، خبالف حذف املبتــدأ واالقتصــار علــى اخلــرب ، فــال مشــكل يف وقوعــه بعــد املعــارف ، 
  لنعت مث التحول إىل اإلخبار . فضال عما فيه من داللة على أصله وهو ا

وهناك مواضع أخرى ، ذهب بعض النحاة إىل وجوب حذف املبتدأ فيها ، غري أن حناة 
  آخرين ذهبوا إىل خالف ذلك فجعلوا املذكور مبتدأ واحملذوف خربا ، ومن هذه املواضع : 

ئبا مناب فعله -   . )2( يل َفَصْربٌ مجَِ  حنو قوله تعاىل :  )1( أن يكون اخلرب مصدرا 
  . )3(حنو قولنا : ( نعم الرجل حممد ) أن يكون اخلرب خمصوص ( نعم ) أو ( بئس )  -
ــون اخلــــرب صــــرحيا يف القســــم - ــْم َلِفــــي َســــْكَرِِْم  حنــــو قولــــه تعــــاىل :  )4( أن يكــ ـُـ َّ َلَعْمــــُرَك ِإ

  .  ) )5يـَْعَمُهوَن 
ح أحــدمها لنتبــني أمهيــة التقــدير وترجي *وسوف نفصل هذه املواضع يف ( جواز األمرين ) 

  يف النحو واملعىن .
  حذف املبتدأ جوازا .

أما حذف املبتدأ جوازا ، فله مواضع عدة ، وال خالف بني النحاة فيها ، وميكــن القــول 
، إن يف هذا النوع من احلــذف علــة حنويــة رئيســة هــي تقــدم مــا يــدل علــى احملــذوف ، ممــا أغــىن 

  ضال عن علل معنوية أخرى نتبينها من خالل املواضع اآلتية : عن ذكره إجيازا واختصارا ، ف
  يف جواب االستفهام . -

حيذف املبتــدأ مــن مجلــة جــواب االســتفهام اعتمــادا علــى الــدليل اللفظــي الــذي تقدمــه يف 
، فالعلــة النحويــة الرئيســة يف حذفــه هــي تقــدم مــا يــدل عليــه ، أمــا العلـــة  )6(مجلــة االســتفهام 
َوَمــا  حســب اخــتالف املعــىن والســياق ، وممــا ورد علــى ذلــك قولــه تعــاىل : املعنويــة فمختلفــة 

ــــُة  رُ  أَْدرَاَك َمــــا اْحلُطََم ــــَدُة  َ َِّ اْلُموَق ر هللا ) خــــرب ملبتــــدأ                حمــــذوف  ) )7ا فـــــ( 
                                                           

  . 1/175ينظر : الكتاب :  )1(
  . 83،  18يوسف :  )2(
  . 201 -200ينظر : اللمع يف العربية :  )3(
  . 50ينظر : منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك :  )4(
  . 72) احلجر : 5(

  ) من هذه الفصل .  77* ينظر : ( 
  . 1/353، شرح الكافية الشافية :  1/70، األصول يف النحو :  3/499ينظر : الكتاب :  )6(
  . 6،  5اهلمزة :  )7(
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تقديره ( هي ) وقد حذف للداللة عليــه يف مجلــة االســتفهام ، فضــال عمــا فيــه مــن داللــة علــى 
  لتفخيم والتهويل ملا يستفهم عنه ، من حيث  التعجيل بذكره وجعله أول ما يطرق األمساع .ا

وقد يكون هناك مسوغ آخر يزيد من قوة احلذف وعلله وهو املسوغ اللفظي ، وأعين بــه 
مما جيعل ذكر املبتدأ ضمريا أيضــا  –وقوع اللفظ يف مجلة االستفهام ضمريا لتقدم ما يعود عليه 

دي إىل نــوع مــن الثقــل يف نطقــه ، فيحــذف ختفيفــاً ورفعــا هلــذا الثقــل ، فضــال عــن ، وهــذا يــؤ 
  العلل األخرى من حنو وبيان . 

َوَمــا         فَُأمُّــُه َهاِويَــٌة  َوأَمَّــا َمــْن َخفَّــْت َموَازِينُــُه  ومما جاء على ذلك قوله تعــاىل : 
ٌر َحاِمَيــٌة  أَْدرَاَك َماِهيَــْه  َ )1( ســتفهم عنــه ضــمريا يعــد مســوغا            آخــر مــنفوقــوع امل 

مسوغات حذف املبتدأ مــن مجلــة جــواب االســتفهام ، ففــرق كبــري يف            النطــق وجزالــة 
ر  -مــثال  –التعبري بني ما عليه اآلية وذكر املبتدأ فيقال  ( ومــا أدراك          مــا هــي ، هــي 

  حامية ) . 
ب االستفهام ؛ فيأيت على أصله لغة وحنوا ولكنه مع ذلك أما إن ذكر ( املبتدأ ) يف جوا

 ال خيلو مــن دالالت وأغــراض ، كـــ( التأكيــد واالهتمــام ) وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــاىل : 
 َ ـــَك بَِيِمينِـــَك  ـــا تِْل ـــاَل ِهـــَي َعَصـــاَي  ُموَســـى َوَم ـــدأ يف جـــواب  ) )2 000َق وإمنـــا ذكـــر املبت

فعلـــم أن وراءهـــا أمـــرا  –ســـبحانه وتعـــاىل  –ان مـــن هللا ألن الســـؤال عـــن العصـــا كـــ موســـى 
  عظيما ، فذكر املبتدأ لتأكيدها .

  بعد فاء جواب الشرط . -
لتقــدم مــا يــدل عليــه يف مجلــة الشــرط ،  )3(حيــذف املبتــدأ كثــريا بعــد فــاء جــواب الشــرط 

اِحلاً َمـــْن َعِمـــَل َصـــ فضـــال عمـــا يؤديـــه مـــن معـــىن وبيـــان ، وممـــا جـــاء علـــى ذلـــك قولـــه تعـــاىل : 
فاملبتــدأ حمــذوف بعــد ( الفــاء ) وتقــدير اجلملــة عليــه ( فالعمــل الصــاحل لنفســه )  ) )4فَِلنَـْفِســهِ 

  .  )5(والبد من ذلك (( ليلتئم به الكالم ، وليفيد معىن االختصاص املناسب للمقام )) 

                                                           
  . 11،  10،  9،  8القارعة :  )1(
  . 18،  17طه :  )2(
  . 2/38ينظر : مهع اهلوامع :  )3(
  . 46فصلت : من اآلية  )4(
  . 4/47وحات اإلهلية : الفت )5(
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 )2(م     إخــوانكم أي فه ) )1َوِإْن ُختَاِلطُوُهْم َفِإْخَوانُُكْم  ومن ذلك أيضا قوله تعاىل : 
 .  

َوِإْن ُختُْفوَهــا َوتـُْؤُتوَهــا اْلُفَقــَراَء فـَُهــَو  أما جميء اجلــواب واملبتــدأ مــذكور فعليــه قولــه تعــاىل : 
جــاء لتأكيــد إخفــاء  –وإن كــان علــى أصــله لغــة وحنــواً  –ولعل ذكر املبتــدأ هنــا  ) )3َخْريٌ َلُكْم 

جـــاء مـــن جهـــة إعـــادة الشـــيء مـــرتني ، مـــرة الصـــدقات حـــال إعطائهـــا الفقـــراء ، هـــذا التأكيـــد 
عادة الضمري عليه .    بلفظه صرحيا ، ومرة 

ولعل ما يؤكد تلك الدالالت هو ورود احلالتني ( حذف الضمري وذكره ) يف آيــة واحــدة 
َقــاُلوا َهــذَ  هي قوله تعاىل :  َِِّ ِممَّــا َذرَأَ ِمــَن اْحلَــْرِث َواْألَنْـَعــاِم َنِصــيباً فـَ َِِّ بِــَزْعِمِهْم َوَهــَذا َوَجَعُلوا  ا 

َِّ َوَمــا َكــاَن َِِّ فـَُهــَو َيِصــُل ِإَىل ُشــرََكاِئِهْم َســ اَء َمــا ِلُشــرََكائَِنا َفَمــا َكــاَن ِلُشــرََكاِئِهْم فَــال َيِصــُل ِإَىل ا
  .  ) )4َحيُْكُموَن 

إىل   هللا  ففي اآلية شاهدان أوهلما ، حذف املبتدأ بعد فاء اجلواب يف قولــه ( فــال يصــل
) واآلخر ، ذكــر املبتــدأ بعــد الفــاء يف اجلملــة الشــرطية املعطوفــة علــى األوىل ، وذلــك يف قولــه ( 
فهو يصل إىل شركائهم ) وال خيفى ما لذلك من أثر يف املعىن ، فهو وإن قام علــى أســاس مــن 

التباين أثــرا يف  النحو ، إذ جيوز فيه األمران ، بيد أنه ال يكون احلذف والذكر سواء ، فإن هلذا
ــر قـــائم علـــى العالقـــة بـــني مجلـــة الشـــرط ومجلـــة جوابـــه يف كـــل مـــن اجلملتـــني  املعـــىن ، هـــذا األثـ
املتعاطفتني ، فاجلملة الشرطية األوىل بينت أن ما كــان لشــركائهم ال يصــل إىل   هللا ، فحــذف 

كيد ، أما اجلملة الشــرطية  الثانيــة فقــد بينــت الضمري ( املبتدأ ) ؛ لعدم حاجة هذا األمر إىل 
فــال يصــل إليــه ، بــل إىل                شــركائهم أيضــا ، وهــذا هــو  –بزعمهم  –أن ما كان  

ــم نقضــوا حكمهــم الــذي  الذي حيتاج إىل التأكيــد فــذكر معــه الضــمري ( املبتــدأ )          إذ إ
  وضعوه ، ولذا ختمت اآلية بقوله تعاىل ( ساء              ما حيكمون ) .

  بعد القول . -

                                                           
  .  220البقرة : من اآلية  )1(
  . 2/38مهع اهلوامع :  )2(
  . 271البقرة : من اآلية  )3(
  . 136األنعام :  )4(
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، فضال عما يؤديه  )1(وكذلك حيذف املبتدأ بعد القول اعتمادا على ما تقدمه من دليل 
َقاُلوا ال َختَــْف َوَبشَّــُروُه   000من معىن يف السياق العام ، ومما جاء على ذلك قوله تعاىل :  

بَـَلِت اْمَرأَتُُه ِيف َصرٍَّة َفَصكَّْت َوجْ  بُِغالٍم َعِليٍم  فقــد حــذف  )  )2َعُجوٌز َعِقيٌم  َهَها َوَقاَلتْ َفَأقـْ
املبتدأ بعد هذا القول األخري والتقدير ( أ عجوز ) وإمنا حذف ألمــرين : األول ، جــوازه لغــة 
وحنوا لوجود الدليل عليه ، واآلخر ، يرجع إىل الغــرض مــن قوهلــا ، فــامرأة إبــراهيم مل تشــأ بقوهلــا 

تضــع الكــالم علــى أصــل وضــعه مــن مســند ومســند إليــه ، اإلخبار عن نفسها أو صفتها لكــي 
بل هو قول خيرج إىل إنشاء التعجــب مــن أمرهــا ، فاقتصــرت علــى ذكــر اخلــرب ؛ ألنــه هــو األمــر 

  املتعجب منه ، إذ كيف يكون غالم ملن هي عجوز   عقيم ؟ ! 
هــا تلك هي أبرز املواضــع الــيت نــص النحــاة علــى جــواز احلــذف فيهــا ووروده            في

طـــراد ؛ وذلـــك لتقـــدم مـــا يـــدل عليـــه ، غـــري أن تلـــك املواضـــع مل تكـــن هـــي          الوحيـــدة 
فحسب ، بل هناك مواضع أخرى ورد فيهــا احلــذف للعلــة النحويــة الرئيســة     نفســها ، وهــي 
تقـــدم مـــا يـــدل عليـــه ، فضـــال عـــن فوائـــده األخـــرى املتمثلـــة يف مراعـــاة        املعـــىن والســـياق ، 

يـــز هـــذه املواضـــع مـــن تلـــك هـــي الكثـــرة واالطـــراد ،         فاملواضـــع األوىل يكـــون ولعـــل مـــا مي
يت ضــمن  طــراد ، بــل  احلذف فيها مطردا ، وأما املواضع اليت سنذكرها فال يرد احلذف فيهــا 

  حدود لتأدية املعىن املراد ، ومن تلك املواضع :
  صدر صلة املوصول . -

ملبتــدأ منــه والصــلة قصــرية إال إذا كــان املوصــول ( هــذا املوضــع منــع فيــه البصــريون حــذف ا
أمــا  )4( ُمثَّ لَنَـْنــزَِعنَّ ِمــْن ُكــلِّ ِشــيَعٍة أَيـُُّهــْم َأَشــدُّ َعلَــى الــرَّْمحَِن ِعِتيّــاً  حنــو قولــه تعــاىل :  )3(أي ) 

  .  )5(إذا كان املوصول غري ( أي ) فلن جييزوا احلذف إال والصلة طويلة 
إىل جــواز احلــذف يف هــذا املوضــع مطلقــا ، ســواء أكــان املوصــول ( أما الكوفيــون فــذهبوا 

لسماع  حنو ما ورد  )1(أ ) أم غريه ، وسواء أطالت الصلة أم مل تطل ، مستدلني على ذلك 

                                                           
  . 172/ 1ينظر : إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج :  )1(
ت :  )2(   . 29،  28الذار
  . 1/165ينظر : شرح ابن عقيل :  )3(
  . 69مرمي :  )4(
  . 1/165ينظر : شرح ابن عقيل :  )5(
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 )3(برفــع ( أحســُن ) علــى إحــدى القــراءات  ) )2َمتَامــاً َعَلــى الَّــِذي َأْحَســَن  يف قولــه تعــاىل : 
ََّ ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َمــا بـَُعوَضــًة ِإنَّ  وكذلك قوله :  برفــع  ( بعوضــة ) علــى  ) )4ا

  . )5(إحدى القراءات أيضا 
ألخــذ والقبــول ؛ ملــا لــديهم مــن شــاهد مــن جهــة ،  ولعل ما ذهب إليه الكوفيون أجــدر 

ام من جهة أخرى . لذي قائم ) من غري لبس وإ   ولصحة قولنا : ( مررت 
هلذا احلذف علــال أخــرى ، منهــا اإلجيــاز واالختصــار ؛ اســتغناء عنــه مبــا تقــدم عليــه  مث إن

خلرب وجعل االهتمــام منصــبا عليــه لكونــه هــو املــذكور فحســب  من دليل ، ومنها أيضا العناية 
  فإنه حيول وحتقيق تلك العلل والسمات . –أي املبتدأ  –، خبالف ذكره 

العلــل الداعيــة إىل حذفــه ، وذلــك حنــو قولــه  تعــاىل وقد يكون الضمري مذكورا إذا انتفــت 
 :  ْألَْمــِس َيْسَتْصــرُِخُه قَــاَل لَــُه ُموَســى ِ َفَأْصــَبَح ِيف اْلَمِدينَــِة َخائِفــاً يََرتَقَّــُب فَــِإَذا الَّــِذي اْستَـْنَصــرَُه 

لَّـــِذي ُهـــَو َعـــدُ  ِإنَّـــَك َلَغـــِويٌّ ُمبِـــٌني  ِ ـــْبِطَش  ـــا َأْن أَرَاَد َأْن يـَ َ ُموَســـى أَتُرِيـــُد َأْن فـََلمَّ وٌّ َهلَُمـــا قَـــاَل 
ــُد ِإالَّ َأْن َتُكــوَن َجبَّــاراً ِيف اْألَْرِض َوَمــا تُرِيــُد أَْن تَ  ْألَْمــِس ِإْن تُرِي ِ ُكــوَن تـَْقتُـَلــِين َكَمــا قـَتَـْلــَت نـَْفســاً 

لــذي هــو عــ ) )6ِمَن اْلُمْصِلِحَني  دو هلمــا فقد ذكر الضمري املبتدأ يف صدر صــلة املوصــول ( 
ت على التفصــيل املنــايف لإلجيــاز ،  ) وذاك لعدم تقدم ما يدل عليه ، فضال عن قيام هذه اآل
ألحــرف الزائــدة املفيــدة  حنــو قيامهــا علــى احلــوار بــني موســى وعــدوه ، وحنــو ورود مــا يســمى 

بــني  للتأكيــد بــني أداة الشــرط وفعلــه ( فلمــا أن أراد أن يــبطش ) ، فتبــاين املعــىن والســياق إذن 
ت هو السبب يف تباين املبتدأ حذفا وذكرا .   كل من اآل
  حذف اخلرب 

يشــكل اخلــرب الــركن الثــاين يف اجلملــة االمسيــة ، ولــذا يســتدعي حذفُــه تقــديره لقيــام اجلملــة 
رة أخرى .  رة ، وجائزة    عليه . وقد استقصى النحاة مواضع حذفه فرأوها واجبة 

                                                                                                                                                                      
  . 1/165) ينظر : م . ن : 1(
  . 154) األنعام : من اآلية 2(
  . 220، احتاف فضالء البشر يف قراءات األربعة عشر :  4/255) ينظر : البحر احمليط : 3(
  . 26) البقرة : من اآلية 4(
  . 1/243، اجلامع ألحكام القرآن :  1/238) ينظر : التفسري الكبري : 5(
  . 19،  18) القصص : 6(
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  حذف اخلرب وجو .
  : هيو يف مواضع عدة ، حيذف اخلرب وج

ــوال ) - ـــــ ـــد ( لــ ـــ ــ ـــا بعـ ــ ـــ ـــو عامـ ــ ـــ ــرب كـ ـــ ــ ـــون اخلــ ـــ ــ ــــاها ، إذ                  أن يكـ ـــــه معلومــــــــــا مبقتضــــــ ؛ لكونـــــ
فقولنا : ( لــوال زيــد هللــك عمــرو ) يعــين أن وجــود ( زيــد ) هــو  )1(هي دالة على امتناع لوجود 

و ( موجــود ) وإمنــا حــذف املانع من هالك  ( عمرو ) ، فصار لزاما تقدير خرب عن ( زيد ) هــ
، هــذا اخلــرب هــو مــا يطلــق عليــه النحــاة (  )2(لداللة أداة الشرط عليه ، فضال عن كونه معلوما 

الكون العام ) ، بيد أن هناك ( كو خاصا ) يف خرب األداة نفســها جعــل النحــاة يف  خــالف 
ن ذكــره ؛ ألنــه ال ، فالبصــريون يــرون وجــوب حذفــه لعــدم احلاجــة إليــه ، واالســتغناء مبعرفتــه عــ

جيــيء إال كــو عامــا عنــدهم ، فــإذا أريــد تقييــده جعلــوه مبتــدأ حنــو قــوهلم :    ( لــوال قيــام زيــد 
  . )3(ألكرمتك ) وال جيوز عندهم ( لوال زيد قائم ألكرمتك ) 

يف حني ذهب مجاعة من البصريني مذهبا مفصال إذ قــالوا : إن حكــم اخلــرب بعــد       ( 
  : )4(اخلرب نفسه ، جاعلني من ذلك أحواال ثال  لوال ) متعلق مبعىن

إذا كان اخلرب كو عاما على تقدير ( موجود أو على كل حــال مــن أحوالــه ) حنــو   قولنــا :  -
( لوال القرآن لضاعت اللغة ) وجب حذفه على أساس من معرفتــه وفهــم معنــاه ؛ ألن املعــىن ( 

ا وتعلمــا لضــاعت اللغــة ) فلــم تكــن حــال لوال القــرآن علــى كــل حــال مــن أحوالــه دراســة وحفظــ
لذكر من غريها ، فصار احلذف لذلك الزما .   من أحواله أوىل 

                                                           
، شــرح التصــريح  2/403، شــرح األمشــوين :  222 – 1/220ينظــر : أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك :  )1(

  .  43 – 2/42، مهع اهلوامع :  1/178على التوضيح : 
لزخمشـري إىل ، وقـد ذهـب ا 1/104، شـرح الكافيـة يف النحـو :  3/36، املقتضـب :  1/79) ينظر : الكتاب : 2(

) . ولكـن احلـق  1/77أن لزوم حذفه كان بسبب سد جواب الشرط مسده . ( ينظر : املفصل يف علم العربية : 
مــا أثبتنـــاه للنحــاة يف املـــنت ؛ ألن الشـــيء ال يســد مســـد الشــيء إال إذا كـــان موافقـــا ملعنــاه ، وهنـــا ال يوافـــق       ( 

يصــح اإلخبــار بـــ( هــالك عمــرو ) عــن زيــد ، بــل الصــحيح هــو  هــالك عمــرو ) وجــود زيــد ، وبعبــارة أخــرى فإنــه ال
نه موجود .     اإلخبار عن زيد 

  .  1/89، شرح الكافية يف النحو :  1/70، اإلنصاف يف مسائل اخلالف :  3/36) ينظر : املقتضب : 3(
ريــة يف علــم ، شــرح اللمحــة البد 121-120ينظــر : شــواهد التوضــيح والتصــحيح ملشــكالت اجلــامع الصــحيح :  )4(

، مـــنهج الســـالك يف الكـــالم علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك :  51، اجلـــامع الصـــغري يف النحـــو :  1/365اللغـــة العربيـــة : 
50 .  
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إذا كان اخلرب كو مقيدا ، ال يدرك معناه عند حذفه وجب ذكره ؛ النتفــاء الــدليل  عليــه ،  -
بــني : { لوال َقوُمِك حديٌث عهــُدُهم بُكفــر لنقْضــُت الَكْعبَــَة َوَجعلــ وذلك حنو قوله  ُت هلــا 

فكون اخلرب كو خاصا هو الذي أوجب ذكــره ؛ ألن حذفــه وإرادة معنــاه ال يتعــني أبــدا  )1(} 
، (( فلـــو اقتصـــر يف مثـــل هـــذا علـــى املبتـــدأ لظـــن أن املـــراد ( لـــوال قومـــك علـــى كـــل حـــال مـــن 
لكفــر فيمــا  أحواهلم لنقضت الكعبة ) وهــو خــالف املقصــود ؛ ألن مــن أحــواهلم بعــد عهــدهم 

  . )2(قبل ، وتلك احلال ال متنع من نقض الكعبة وبنائها على الوجه       املذكور )) يست
إذا كان اخلرب كو خاصا يدرك معناه عند حذفه ، حنــو قولنــا : ( لــوال زيــد ينصــره  لغلــب ،  -

ــــني احلــــالني  ولــــوال عمــــرو يعينــــه لعجــــز ) جــــاز فيــــه األمــــران ( حذفــــه وذكــــره ) وذاك لوقوعــــه ب
فجاز فيه ما وجب فيهما من احلذف والثبوت ، وعلى هذا النمط من اخلــرب وجــه السابقتني ، 

نــه كــون خــاص وجــد  بعض املعربني شواهده يف القرآن على إضمار اخلرب جــوازا بعــد ( لــوال ) 
 )4( َولَــْوال نِْعَمــُة َريبِّ َلُكْنــُت ِمــَن اْلُمْحَضــرِيَن  حنــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  )3(الــدليل عليــه 

ْلَعــرَاِء  فاخلرب املقدر هو ( تداركتين ) بــدليل قولــه تعــاىل :  ِ لَــْوال أَْن َتَدارََكــُه نِْعَمــٌة ِمــْن َربِـّـِه َلنُبِــَذ 
  . ) )5َوُهَو َمْذُموٌم 

وهذا مذهب حسن ، وهو أقرب قبوال مــن املــذهب األول الــذي قــال بــه البصــريون عامــة 
فلم حييــدوا عــن  –عامة  –املعىن ، أما البصريون  ؛ ملا يف مذهبهم من وصل بني صنعة النحو و 

كــو عامــا مطلقــا ، ومل جييــزوا جميئــه كــو خاصــا أو   –عنــدهم  –وجــوب احلــذف لكــون اخلــرب 
ن ينقل إىل االبتداء ، إذ يقال عنــدهم : ( لــوال قيــام  مقيدا إال على حتول يف حكمه النحوي 

لكــن هــذا يتنــاىف وبعــض صــيغ اإلخبــار ، فــإذا زيــد ) وال جيــوز أن يقــال : ( لــوال زيــد قــائم ) و 
: { لــوال  جاز القول فيما ضربوه من مثــال ، فإنــه ال جيــوز يف حنــو مــا ورد مــن خــرب يف قولــه 

} وكـــذلك يتنـــاىف وجمـــيء اخلـــرب كـــو خاصـــا حمـــذوفا يف  000قومـــك حـــديٌث عهـــدهم بكفـــر 
علــه كــو عامــا ال يــؤدي القرآن الكــرمي ، ولعــل الــدليل علــى خصوصــية اخلــرب وتقييــده هــو أن ج

                                                           
  . 1/37صحيح البخاري :  )1(
  . 121) شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح : 2(
  .  751،  643،  2/614ينظر : مشكل إعراب القرآن :  )3(
  . 57فات : الصا )4(
  .  49القلم :  )5(
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فلــو قــدر اخلــرب   ) )1َلْوال أَنْـُتْم َلُكنَّا ُمــْؤِمِنَني  املعىن املراد ، ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل : 
كو عاما لقيل : ( لوال أنتم موجودون لكنا مؤمنني ) وال أرى هذا التقدير صوا ؛ ألن جمــرد 

لضرورة إىل عــدم اإلميــان  هــم ) هــو الــذي أدى إليــه وجودهم ال يؤدي  ، بــل     ( إضــالهلم إ
 )2(، إذن فاخلرب كون خاص ، وتقــدير الكــالم عليــه     ( لــوال أنــتم أضــللتمو لكنــا مــؤمنني ) 

ولعل املسوغ الذي جوز حذفه هو إدراك     املعــىن وفهمــه مــن دون ذكــره صــرحيا ، وهــذه هــي 
  احلال الثالثة اليت ذكرها مجاعة من البصريني .

ديــة املعــىن ببالغــة وبيــان ، وذاك يتمثــل و  ميكن القول ، إن فيــه مســوغا آخــر مرجعــه إىل 
ـــوم كلـــه إىل املخـــاطبني ( املتبـــوعني ) مـــن حيـــث االقتصـــار علـــى ذكـــر  يف توجيـــه املتكلمـــني الل
الضــمري العائـــد علـــيهم ( أنـــتم ) مـــن دون حتديـــد اخلـــرب بلفـــظ خـــاص ، ممـــا جيعلـــه حمـــتمال لكـــل 

ن من إضالل وإشراك وكل صد عن اإلميان ، خبــالف مــا لــو ذكــر اخلــرب فقيــل دواعي نفي اإلميا
( أضــللتمو ) أو ( أشــركتمو ) ، فــإن املعــىن ســيتحدد يف هــذا اللفــظ املــذكور ، يف حــني إن 

ــم  صــدا  –أي املتبــوعني  –هذا احلــذف جعــل كــل ذلــك مقصــودا وحمــتمال حــىت صــاروا حبــد ذا
  عن اإلميان .

  ، فإن يف هذا احلذف داللة على ما هم فيه من ضيق املقام . وفضال عن هذا وذاك
َِّ ِإْن ِكـــْدَت لَـــُرتِْديِن  ومثـــل ذلـــك قولـــه تعـــاىل :  َ ـــْوال نِْعَمـــُة َريبِّ َلُكْنـــُت ِمـــَن  َقـــاَل  َوَل

فكــذلك األمــر هنــا ، فــإن احملـــذوف يقــدر بـــ( الكــون اخلــاص ) لكــي يتفـــق  ) )3اْلُمْحَضــرِيَن 
اد ، كأن يقال ( تداركتين ) أو ( استنقذتين ) أو ( عليَّ ) ، خبالف ما لو قدر كــو واملعىن املر 

عاما ، أي ( موجودة ) فإنه ال يكون فيه توٍخ للدقة يف املعــىن ؛ ألن نعمــة هللا موجــودة يف كــل 
  حال .

ب حيــذف اخلــرب وجــو إذا كــان مبعــىن الكــون العــام أو االســتقرار املطلــق  - ، وذلــك يف 
رور ) اإل   :  )5(وقد عرب عنه ابن مالك بقوله  )4(خبار بـ( الظرف أو اجلار وا

                                                           
  . 31سبأ : من اآلية  )1(
  . 1/365ينظر : شرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية :  )2(
  .  57،  56الصافات :  )3(
  .  1/210ينظر : شرح ابن عقيل :  )4(
  . 11ألفية ابن مالك :  )5(
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ــــتَـَقرّْ  ــ ـــ ــ ــــاِئٍن َأو اْســـ ــ ـــ ــ ـــىن كـــ ــ ــ ـــــ ــ ــــَن َمْع ـــ ــ ـــ ــ ِوي َ  
  

ــرّْ    ــ ــ ـــــ ـــْرِف َجـ ـــ ــ ـــ ــــْرٍف َأو ِحبَـ ــ ـــ ــ ــــَربوا ِبظَـ ــ ـــ ــ   َوَأْخـ
  

ــرور ليســا مــن املخــرب عنــه يف شــيء حــىت يصــلح وقوعهمــا خــربا  ألن الظــرف أو اجلــار وا
قيقــة حمــذوف وجــو تقــديره ( كــائن ) أو ( اســتقر ) وذلــك إذا كــان عنــه ، بــل إن اخلــرب يف احل

ــاز ، ويف ذلــك يقــول  ب ا ــرور خــربا إال مــن  الكون عاما ، ومــا تســمية الظــرف أو اجلــار وا
ابن يعيش : (( إن اخلرب إذا وقع ظرفا أو جارا وجمرورا ، حنو ( زيد يف الدار ) و( عمرو عنــدك 

خلرب على  احلقيقة ؛ ألن الدار ليس مــن زيــد يف شــيء ، وإمنــا الظــرف معمــول ) ليس الظرف 
ئــب عنــه ، والتقــدير ( زيــد اســتقر عنــدك أو حــدث أو وقــع ) وحنــو ذلــك فهــذه هــي  للخــرب و
األخبــار يف احلقيقــة ، ال خــالف بــني البصــريني ، إمنــا حــذفتها وأقمــت الظــرف مقامهــا إجيــازا ؛ 

الســتقرار اســتقرار مطلــق ال اســتقرار خــاص )) ملا يف الظرف من الداللة عليها ، إذ املــ  )1(راد 
.  

أما إذا كان اخلرب كو خاصا ، كأن يراد بقولنا : ( زيــد عنــدك ) (( أنــه جــالس أو  قــائم 
، مل جيــز احلــذف ؛ ألن الظــرف ال يــدل عليــه ؛ ألنــه لــيس مــن ضــرورة كونــه يف الــدار أن يكــون 

  . )2(جالسا أو قاعدا )) 
ــرور خــربا حقيقــة ، واختيــار أن ومن هنا نفهــم ســر  العــدول عــن عــد الظــرف أو اجلــار وا

يكون اخلرب احلقيقي هو احملذوف وجو تقديره ( كــائن ) أو ( اســتقر ) ؛ ألن هلــذا مــا يســوغه 
ــرور ليســا مــن املخــرب عنــه يف شــيء   كمــا   –من جــانبني : األول ، هــو أن الظــرف أو اجلــار وا

اخلرب املقدم حــال كونــه ( كــو عامــا ) مقــابال هــو اخلــرب املقيــد أو  واآلخر ، هو أن هلذا –قالوا 
اخلاص ، فلما كان هذا املقابــل واجــب الــذكر يف حنــو قولنــا : ( زيــد يكتــب يف   القاعــة ) وأنــه 

  هو اخلرب ، ال املتعلق به ، صار لزاما تقدير خرب هناك .
فــإن أهــم مــا حيققــه هــذا ونفهم كــذلك ، أن املــذهب النحــوي يراعــي جانــب املعــىن هنــا ، 

بتــا ال يســتدعي ذكــره ، بــل  احلذف من غــرض هــو اإلجيــاز فــإن كــون اخلــرب احملــذوف معلومــا و
  إن حذفه هو الواجب لكي حيقق للبنية إجيازها وحسنها وجزالتها يف السياق العام .

                                                           
  .  1/90شرح املفصل :  )1(
  .  1/90م . ن :  )2(
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َهــا   بَــْل ُهــْم ِيف َشــكٍّ   ومما جاء على ذلك يف القــرآن الكــرمي كثــري حنــو قولــه تعــاىل :  ِمنـْ
 )1(  ـــرور إال دال فــاخلرب هنــا حمــذوف وجــو تقـــديره ( كــائنون أو مســتقرون ) ومــا اجلــار وا

از .  ب ا خلرب هو من    عليه ومتعلق به ، وتسميته 
ــرور أو الظــرف هــو اخلــرب حبــد ذاتــه ،  أمــا مــا ذهــب إليــه بعــض النحــاة مــن أن اجلــار وا

، فال نرجحه ؛ ألن البىن النحويــة  )2(ى متام الفائدة به وليس هناك من خرب حمذوف ، بناء عل
ــا ، فهنــاك الكثــري مــن البــىن  ليست قائمة يف كل أحواهلا على متام عناصرها لكي تــتم الفائــدة 
ب ( التحــذير  لعنصر املذكور ، ومن ذلك مثال  م  قائمة على احلذف ، ومع ذلك فاملعىن 

عليه ، ولكن هذا ال يعىن إلغاء تقدير الفعل الناصب له ) فإن االسم املنصوب واضح الداللة 
* .  

، حنــو قولنــا ( كــل رجــل وضــيعته )     فـــ(  أن يقع بعــد املبتــدأ ( واو ) هــي نــص يف املعيــة  -
كل ) مبتدأ ( وضيعته ) معطوف على ( كل ) ، واخلرب حمذوف ، تقديره ( كل رجل وضــيعته 

ن )  ر اخلرب ؛ ألن معىن ( كل رجل وضيعته ) كل رجل مــع وقيل : ال حيتاج إىل تقدي )3(مقرت
م ال حيتاج إىل تقدير خرب  )4(ضيعته    هو الصواب . –ويف   تقديري  –وهذا كالم 

، وهــي ال تصــلح أن تكــون  أن يكــون املبتــدأ مصــدرا ، وبعــده حــال ســدت مســد اخلــرب -
بــد مســيئا )     فـــ( خــربا ، فيحــذف اخلــرب وجــو لســد احلــال مســده ، وذلــك حنــو ( ضــريب الع

ـــدأ ، و ( العبـــد ) معمـــول لـــه و ( مســـيئا ) حـــال ســـدت مســـد اخلـــرب ،   واخلـــرب  ضـــريب ) مبت
حمذوف وجو ، تقديره ( ضريب العبد إذا كان مســيئا ) إذا أريــد االســتقبال        أو ( ضــريب 

( كـــان ) العبــد إذ كــان مســيئا ) إن أريــد املضــي ، فــــ( مســيئا ) حــال مــن الضــمري املســتقر يف 
ئب عن اخلرب    . )5(املفسر بـ ( العبد ) و ( إذا كان ) أو ( إذ كان ) ظرف زمان 

                                                           
  . 66من اآلية  النمل : )1(
  . 2/21، مهع اهلوامع :  1/284ينظر : شرح الكافية يف النحو :  )2(
  . 82ينظر : حذف الفعل يف هذا الفصل :  *
، أوضــح املســـالك إىل  1/357، شــرح الكافيــة الشــافية :  1/283، اخلصــائص :  1/154ينظــر : الكتــاب :  )3(

  . 1/224ألفية ابن مالك : 
  . 1/105ع : ينظر : مهع اهلوام )4(
، شرح مجل            الزجاجي  1/357، شرح الكافية الشافية :  1/146ينظر : اإليضاح يف شرح املفصل :  )5(

 :352  .  
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  ويبدو من هذا احلذف الواجب اإلجياز واالختصار لقوة الداللة عليه .
  حذف اخلرب جوازا .

وأمــا املواضــع الــيت حيــذف اخلــرب فيهــا جــوازا فمتعــددة أيضــا ، وال شــك يف أن هــذا القســم 
قق املعىن والبيــان بصــورة أوســع مــن احلــذف الواجــب ، ألنــه خــروج عــن  األصــل من احلذف حي

جبواز ، وال موضع للصــنعة النحويــة فيــه ، ولــذا اعتمــده البالغيــون مــن دون مواضــع الوجــوب ؛ 
بناء على أن حذف اخلرب مع جواز ذكره ال خيلو من غاية وداللة وبيان ، ولكنهم مــع ذلــك مل 

  كما وردت عند النحاة ، بل تناولوها بوجه عام .  يقفوا على املواضع تفصيال
  ومن تلك املواضع الواردة عند النحاة :  

خلــرب الســابق - ، فيجــوز  إذا عطــف مبتــدأ علــى مبتــدأ ذكــر خــربه ، يصــح اإلخبــار عنــه 
حذف خرب املبتدأ الثاين لداللة األول عليه ، وكذلك جيوز احلــذف مــن األول إذا عطــف عليــه 

  .  )1(ور مبتدأ خربه مذك
َمثَـــُل اْجلَنَّـــِة الَّـــِيت ُوِعـــَد اْلُمتـَُّقـــوَن َجتْـــرِي ِمـــْن َحتِْتَهـــا  فمـــن األول مـــا جـــاء يف قولـــه تعـــاىل : 

َاُر أُُكُلَها َدائٌِم َوِظلَُّها  ْ فـ( ظلها ) مبتدأ حــذف خــربه جــوازا حبســب مــا قــرره النحــاة ،  ) )2اْألَ
دأ وخرب ، وإن ذلك اخلرب املــذكور هــو الــذي دل إذ إنه عطف على مجلة ، ذكر ركناها من مبت

علــى اخلــرب احملــذوف ، فتقــدير الكــالم عليــه هــو ( وظلهــا دائــم ) ، وأمــا مــن جهــة املعــىن ، فــإن 
هــذا احلــذف حقــق للبنيــة مستــني : األوىل ، هــي اإلجيــاز فــإن ذكــره يــؤدي        إىل تكــرار مــن 

، تتعلــق            بتوســيع وصــف الظــل  دون فائدة فيه ، فحذف إجيازا واختصارا . واألخرى
مــن خــالل جعــل خــربه مطلقــا تتصــرف األذهــان يف فهمــه ، فلــو ذكــر اخلــرب ( دائــم ) الحنصــر 

  الوصف يف دميومته ، ولكن حذفه حقق مشول الوصف من دميومة وبرودة وطيب . 
    ومن هذا احلذف أيضا على اختالف داللته ومعناه ما جاء يف قوله تعــاىل :        

ـُــــْم  ـــــاُمُكْم ِحـــــلٌّ َهل ـــــْم َوَطَع ــــلٌّ َلُك ـــــاَب ِحـ ُـــــوا اْلِكَت ـــــاُت َوَطَعـــــاُم الَّـــــِذيَن أُوت ــــُم الطَّيَِّب ـــــلَّ َلُكـ ـــــْوَم أُِح اْليَـ
فكــذلك    ) )3َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم 

                                                           
  . 390 – 2/389ينظر : مغين اللبيب :  )1(
  . 35الرعد : من اآلية  )2(
  .  5املائدة : من اآلية  )3(
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لعلة النحوية نفسها من عطف املبتدأ علــى مجلــة ذكــر          فيهــا الطرفــان حذف اخلرب هنا ل
  ، وتقدير احملذوف يف آخر ما ذكر من اآلية ( حل لكم ) لداللة املذكور عليه . 

وأمــا مــن جهــة املعــىن ، فيختلــف األمــر عمــا عليــه اآليــة املــذكورة آنفــا ، فــإذا دل احلــذف 
إنــه هنــا يــراد منــه التحديــد ، وأعــين بــه عــدم الرتغيــب هناك على اإلطالق والسعة يف الوصــف ف

ب الرتخــيص ، وفــرق كبــري بــني الرتغيــب والرتخــيص  يف الزواج من أهل الكتاب ، بل هو مــن 
 )1(، وهذا معتمد على قــول بعــض املفســرين : قــد أكثــر هللا املســلمات وإمنــا رخــص هلــم يومئــذ 

  ولعل املعىن والسياق مها الفصل يف ذلك .
مــا جــاء  -أي حذف خرب املبتدأ األول لداللة خرب املبتــدأ املعطــوف عليــه  –خر ومن اآل

ُ َوَرُسولُُه َأَحقُّ َأْن يـُْرُضوُه  يف قوله تعاىل :  َّ ففي البنية مبتدآن وخرب واحد إذ حذف  ) )2َوا
الف أحدمها لداللة الثاين عليه ، سواء أكان احملذوف خــرباً عــن األول أم عــن الثــاين علــى اخــت

  . )3(بني النحاة 
غــري أن هنــاك مــذهبا ال يــرى حــذفا ، بــل يــرى صــحة اإلخبــار خبــرب واحــد عــن مبتــدأين 
اثنني ، يقول صاحب جماز القرآن : (( والعرب تفعل ذلك إذا أشركوا بني اثنني قصــروا فخــربوا 

ن اآلخر قــد شــاركه ودخــل معــه يف  ذلــك عن أحدمها استغناء بذلك وختفيفا ؛ ملعرفة السامع 
ولعل غاية املعىن منه يف اآلية املذكورة آنفا : (( هــو أن إرضــاء هللا ســبحانه إرضــاء  )4(اخلرب )) 

  .  )5(لرسوله عليه الصالة والسالم )) 
إذا كان املبتدأ امسا موصوال واقعا بعد مهزة استفهام إنكاري ، وكان اخلــرب علــى عكــس  -

لكــرمي حــذف اخلــرب يف مواضــع ، وصــرح بــذكره يف ، وقــد ورد يف القــرآن ا )6(املبتــدأ يف الصــفة 
  مواضع أخرى .

                                                           
  . 1/328، صفوة التفاسري :  6/25نثور يف تفسري املأثور : ، الدر امل 3/432ينظر : البحر احمليط :  )1(
  . 62التوبة : من اآلية  )2(
  .  2/476، املساعد على تسهيل الفوائد :  2/390ينظر : مغين اللبيب :  )3(
  . 1/258جماز القرآن :  )4(
  . 2/389مغين اللبيب :  )5(
  .  1/14ينظر : م . ن :  )6(
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أََفَمـــْن ُهـــَو قَـــائٌِم َعلَـــى ُكـــلِّ نـَْفـــٍس ِمبـَــا َكَســـَبْت  فممـــا جـــاء واخلـــرب حمـــذوف قولـــه تعـــاىل : 
فاالســم املوصــول بعــد االســتفهام مبتــدأ حــذف خــربه ، تقــديره      (   ) )1َوَجَعُلــوا َِِّ ُشــرََكاء 

ذه الصفة ) وإمنا حــذف لداللــة املعــىن عليــه ، وقــد بينــه كمن ليس كذلك )  أو ( كمن ليس 
  .  )2(بعد هذا بقوله ( وجعلوا  شركاء ) كأنه قيل هل هللا كشركائكم ؟ 

كـــم  ـــه الشـــريك ، فهـــو  ــــزيه هللا عـــن أن يقـــرن ب ــن ذلـــك ، فـــإن يف احلـــذف تن وفضـــال عـ
م ، وإفراد هذه الصفة  تعاىل دون سو    اه .واستهزاء 

ـــْوَم اْلِقَياَمـــِة  ومـــن ذلـــك أيضـــا قولـــه تعـــاىل :   ) )3أََفَمـــْن يـَتَِّقـــي ِبَوْجِهـــِه ُســـوَء اْلَعـــَذاِب يـَ
فــاخلرب حمــذوف تقــديره ( كمــن يــنعم يف اجلنــة ) ، وقــد يــراد منــه تفخــيم شــأن احملــذوف ، وعــدم 

ملـــذكور هلـــول مـــا هـــو فيـــه ، ولعـــل مـــا يـــدل علـــى ذلـــك هـــو ورود اخلـــرب مـــذ  كورا واملبتـــدأ إقرانـــه 
يمــا   حمذوف يف قوله تعــاىل :  فاملــذكور هنــا هــو  ) )4َكَمــْن ُهــَو َخالِــٌد ِيف النَّــاِر َوُســُقوا َمــاًء محَِ

وهــذا يؤكــد عــدم القصــد يف  )5(اخلــرب ، وأمــا املبتــدأ فمحــذوف تقــديره ( أفمــن يــنعم يف اجلنــة ) 
  اإلقران تنـزيها ألصحاب النعيم . 

َناُه َوَجَعْلنَــا لَــُه نـُـوراً َميِْشــي  ر فقوله تعاىل : أما ما جاء واخلرب مذكو  أََوَمْن َكاَن َمْيتاً فََأْحيَـيـْ
َهــا  ولعــل املوجــب يف ذكــر اخلــرب هنــا  ) )6بِِه ِيف النَّــاِس َكَمــْن َمثـَلُــُه ِيف الظُُّلَمــاِت لَــْيَس ِخبَــارٍِج ِمنـْ

اخلــروج مــن الظلمــات بتأكيــد هو مــا فيــه مــن فائــدة ال تســتبني حبذفــه ، هــذه الفائــدة هــي نفــي 
وذلــك يف قولــه تعــاىل : ( لــيس خبــارج منهــا ) خبــالف مــا لــو حــذف اخلــرب فــال ميكــن ذكرهــا أو 

  تقديرها . 
أََفَمْن َكاَن َعَلــى بـَيِّنَــٍة ِمــْن َربِـّـِه َكَمــْن زُيِّــَن لَــُه ُســوُء َعَملِــِه َواتـَّبَـُعــوا  ومثل ذلك قوله تعاىل : 

ت منهــا ، اختيــار حتديــد فــاخل ) )7أَْهــَواَءُهْم  رب هنــا مــذكورا أحســُن منــه حمــذوفا ؛ وذلــك لغــا

                                                           
   . 33الرعد : من اآلية  )1(
  . 1/14ينظر : مغين اللبيب :  )2(
  . 24الزمر : من اآلية  )3(
  . 15حممد : من اآلية  )4(
  .  1/14ينظر : مغين اللبيب :  )5(
  .  122األنعام : من اآلية  )6(
  .  14حممد :  )7(
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ــذا اللفــظ واملعــىن ، وهــو تــزيني ســوء العمــل حــىت يــراه صــاحبه حســنا ، ومنهــا كــذلك ،  اخلــرب 
ت ال تــؤدى إذا كــان اخلــرب  إمكــان عطــف مجلــة ( واتبعــوا أهــواءهم ) عليــه ، ولعــل هــذه الغــا

  حمذوفا . 
يف مواضع أخرى من دون اطراد أو شيوع ، بــل هــو حــذف يتطلبــه وقد يرد حذف اخلرب 

  املعىن والسياق بغض النظر عن موضعه يف الكالم ، ومن تلك املواضع : 
َوِإْن َطلَّْقُتُمــوُهنَّ ِمــْن قَـْبــِل َأْن  ، حنــو قولــه تعــاىل :  حيذف اخلــرب مــن مجلــة جــواب الشــرط -

ــوُهنَّ َوقَــْد فـََرْضــُتْم َهلـُـنَّ فَ  ــِدِه ُعْقــَدُة َمتَسُّ رِيَضــًة فَِنْصــُف َمــا فـََرْضــُتْم ِإالَّ َأْن يـَْعُفــوَن أَْو يـَْعُفــَو الَّــِذي بَِي
فاخلرب حمذوف من مجلة جواب الشرط تقديره ( فنصف ما فرضتم هلن ) وإذا مــا  ) )1النَِّكاح 

لتغيــري ، بــد لثبات بل   ليل علمنا ما اشتملت عليه هذه اجلملة من حكم شرعي ال يوصف 
ما ورد بعده من استثناء يتضمن إمكان عفو أحد اجلانبني عن حقه ، فال يكون هناك نصــف 

ـــــــــــا            ــــــــــــــإذا مـــــــــــ ــــــــ ــــــــر ، ف ـــــــــــدمها دون اآلخــــــــــــــ ـــــــــا ألحـــــــــــ ـــــــة كلهـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــون الفريضـ ـــــــل تكــــــــ ــــــــــــــ   ، بـ
أدركنـــا حينهـــا ســـر هـــذا احلـــذف ؛ وذلـــك ملـــا يف اخلـــرب ( هلـــن ) مـــن معـــىن  000علمنـــا ذلـــك 

كيــد ووجــوب علــى لــزوم هــذا املقــدار ، يف التملــك أو التخصــيص ، فلــو ذكــر لكــان هنــ اك 
فحذف اخلرب للداللة على جواز هــذا احلكــم مــن دون الوجــوب  –كما ذكر   –حني إنه متغري 

.  
  جواز األمرين ( حذف املبتدأ أو اخلرب ) عند النحاة 

  والرتجيح بينهما
نصـــر هنـــاك مواضـــع ذكـــر فيهـــا عنصـــر واحـــد مـــن العناصـــر االســـنادية للجملـــة ، هـــذا الع

حيتمــل كونــه مبتــدأ أو خــربا ، وقــد أجــاز بعــض النحــاة علــى أساســه األمــرين ، فإمــا أن يكــون 
املذكور مبتدأ واحملذوف خربا ، وإما أن يكون املذكور خربا ملبتدأ حمذوف ، غري أن هنــاك حنــاة 
ا وبالغيــني اختلفــوا يف احملــذوف علــى أســاس مــن داللــة املعــىن والبيــان ، ومل جيعلــوا األمــر قائمــ

  على اجلواز فحسب .
  ومن تلك املواضع :

                                                           
  . 237البقرة : من اآلية  )1(
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 حنــو قولــه تعــاىل :              )1(( إذا كان مرفوعا خاصة )  املصدر النائب مناب فعله -
فال بد من تقدير حمذوف ؛ ألن اجلملة ال تقوم علــى عنصــر إســنادي واحــد  ) )2َفَصْربٌ مجَِيٌل 

.  
إمــا مبتــدأ وإمــا  –عنده  –ذوف ، فهو وقد ذهب سيبويه إىل جواز األمرين يف تقدير احمل

خـــرب الحتمـــال املـــذكور كـــال مـــن العنصـــرين ، فتقـــديره يف احلالـــة األوىل ( األمـــر صـــرب  مجيـــل ) 
وقــد تبعــه يف ذلــك حنويــون كثــري مــن دون  )3(وتقــديره يف احلالــة األخــرى ( صــرب مجيــل أمثــل ) 

  . )4(ترجيح 
ر على أساس من املعىن        والبيــان يف حني ذهب حناة وبالغيون إىل ترجيح يف التقدي

 )5(، فقــد رجــح كثــري مــنهم كــون احملــذوف مبتــدأ تقــديره ( صــربي صــرب               مجيــل ) 
ظرين إىل ما يف املذكور من فائدة حملها اخلرب أبدا ، إذ قالوا : األوىل كونه املبتدأ ؛ ألن اخلــرب 

القـــــول واملقـــــام              فقـــــالوا : ((  ، ونظـــــر بعضـــــهم أيضـــــا يف مناســـــبة )6(حمـــــل الفائـــــدة 
وحــذف اخلــرب وإن كــان واردا علــى جهــة الكثــرة لكــن حــذف املبتــدأ هاهنــا يكــون أبلــغ ؛ ألن 
اآليــة وردت يف شــأن يعقــوب فــال بــد مــن أن يكــون هنــاك اختصــاص بــه ، فــإذا كــان تقــديره ( 

  . )7(به ))  فأمري صرب مجيل ) كان أخص به وأدخل يف احتماله للصرب واختصاصه  
لقبول من املذهب األول القائم على جمرد اجلواز بــني األمــرين ؛  ولعل هذا املذهب أوىل 
ذاك ألنه مذهب يتوخى الدقة يف املعىن ، ووضع الكالم موافقا ملقتضى احلال ، فغايــة يعقــوب 

                                                           
  . 175،  162،  1/72ينظر : الكتاب :  )1(
  . 18يوسف : من اآلية  )2(
  . 175،  162،  1/72ينظر : الكتاب :  )3(
، اإليضــاح يف شــرح املفصــل :  1/77، املفصــل يف علــم العربيــة :  1/300ينظــر : املقتصــد يف شــرح اإليضــاح :  )4(

2/137 .  
، شرح ابن  2/118، الطراز :  1/362، شرح الكافية الشافية :  1/192ينظر : اإليضاح يف شرح املفصل :  )5(

  . 1/256عقيل : 
  . 1/256، شرح ابن عقيل :  2/619، مغين اللبيب :  1/362ينظر : شرح الكافية الشافية :  )6(
  . 2/118الطراز :  )7(
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  نه صرب مجيل ، ، فكان هذا هــو دأبــه الــذي دأب فيــه  *من قوله هي اإلخبار عن صربه 
وهذا على تقدير احملذوف مبتدأ ، أما إن كان املقــدر خــربا أي ( صــرب مجيــل أمثــل ) فلــم تكــن 
بــت ال ريــب فيــه ، فهــو معلــوم  تلك الفائدة فيه ؛ ألن كون الصرب اجلميل أمثل من غــريه أمــر 

  وال كبري فائدة يف مثل هذا اإلخبار .
مســوغ يف االبتــداء ، فــاألوىل  وميكن القول ، إن هــذه املصــادر إن كانــت نكــرة ولــيس هلــا 

لنكرة إال بشروط . ا أخبارا ؛ مراعاة ألحكام النحو اليت ال جتيز االبتداء    كو
ت ، وهي ختتلف تبعا الختالف احلكم عليه بني الوجــوب  مث إن هلذا احلذف علال وغا

لوجــوب ؛ و  ئبــا عــن فعلــه حكــم علــى حــذف املبتــدأ معــه   ذاك واجلــواز ، فــإذا كــان املصــدر 
ألنه (( يف معىن الفعــل ، وكمــا حــذف الفعــل وجــو يف هــذه املصــادر حــذف املبتــدأ وجــو يف 

  هذا اخلرب الذي هو يشبه الفعل .
ئبا منــاب فعلــه مل حيــذف مبتــدؤه وجــو ، تقــول مــثال : (  فإن مل يكن املصدر املخرب به 

نــه صــرب مجيــل ، ال بقصــد النيابــة عــن  صــربي صــرب مجيــل ) إذا قصــدت اإلخبــار عــن صــربك 
فإذا ما حذف املبتدأ منه فهو على سبيل اجلواز ، ولعل أوضح مــا يقــال يف علتــه  )1(الفعل )) 

  هو ضيق املقام .
، حنو قولنا : ( نعم الطالب حممد ) و( بئس املــرء زيــد ) فاملخصــوص خمصوص نعم وبئس  -

د اختلــف النحــاة يف إعرابــه هــو ( حممــد ) يف اجلملــة األوىل و( زيــد ) يف اجلملــة األخــرى ، وقــ
  بني كونه خرباً ملبتدأ حمذوف ، وبني كونه هو املبتدأ وخربه حمذوف .

ذهبــوا إىل أنــه خــرب ملبتــدأ حمــذوف وجــو  )4(وابن الشــجري  )3(والزخمشري  )2(فابن جين 
  تقديره ( هو حممد ) . 

                                                           
لصرب اجلميل ( ينظر : معاين  ذهب بعض النحاة إىل أن غاية يعقوب  * ليس اإلخبار ، بل األمر ، أي أمر نفسه 

راد بدليل رفـع املصـدر دون نصـبه . فلـو أراد األمـر لوقـع املصـدر ) ولكين أرى أن األخبار هو امل 1/213النحو : 
ئبا عن فعله . وهذا هو املشهور حنو قوله تعاىل  ً  منصو  ْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا   ) . 83. ( البقرة : من اآلية  َوِ

  . 1/213ينظر : معاين النحو :  )1(
  . 201 – 200اللمع يف العربية :  )2(
  . 2/167: الكشاف  )3(
  . 1/362، شرح الكافية الشافية :  7/135. وينظر : شرح املفصل :  1/55األمايل الشجرية :  )4(
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( حممــد يف حني ذهب ابــن عصــفور إىل أن هــذا املخصــوص مبتــدأ خــربه حمــذوف تقــديره 
  .  )1(املمدوح ) 

غــري أن هنــاك مــذهبا ال يــرى حــذفا ، بــل يــرى أن املخصــوص مبتــدأ مــؤخر وخــربه اجلملــة 
، ولعـــل مـــا يؤكـــد ذلـــك أن تقـــدمي املخصـــوص وجعلـــه أوال ال يصـــح فيـــه غـــري االبتـــداء  )2(قبلـــه 

) مبتــدأ و( وذلــك حنــو قولنــا : ( عبــد هللا نعــم الرجــل ) فـــ( عبــد هللا  )3(واجلملة بعده خــرب عنــه 
  نعم الرجل ) خربه .

ألخذ والقبول ؛ وذاك لسالمة البنية من التقدير  وميكن القول ، إن هذا املذهب جدير 
نيا ، وحــذف املفــرد أقــرب مــن حــذف اجلملــة  أوال ، وموافقة األحكام النحوية ووضوح املعىن 

  لثا .
إذا مــا دل عليــه  دليــل  وبيان هذه العلة األخرية هو أن املخصوص قد حيذف من اجلملــة

ب حــذف املفــرد ، خبــالف تقــديره علــى املــذهبني األولــني فإنــه  ، فــإذا مــا حــذف فيكــون مــن 
ب حذف اجلملة ، وال شك يف أن تقــدير حــذف املفــرد أقــرب مــن تقــدير حــذف  يكون من 

  اجلملة ، أو أن حذف املفرد أيسر لغة وحنواً من حذف عدد من األلفاظ .
ــرآن الكــــرمي ، فــــإن ولعــــل مــــا يــــدل علــــى  ــن شــــواهده يف القــ ذلــــك ويؤكــــده هــــو مــــا ورد مــ

 املخصوص حمذوف أبدا ؛ لوجود دليــل احلــال أو املقــال عليــه ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل :     
 َولَــِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقــَني  وقولــه كــذلك  )5( نِْعــَم اْلَعْبــد  وقولــه  ) )4َفِنْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم النَِّصُري 

فاملخصوص ( املبتدأ ) حمذوف تقديره يف اآلية األوىل لفظ اجلاللة ( هللا ) ويف اآلية الثانية  )6(
( أيـــوب ) ويف اآليـــة الثالثـــة ( اجلنـــة ) ، وهـــذا إمنـــا يؤكـــد أن مجلـــة املـــدح مجلـــة واحـــدة حـــذف 

  مبتدؤها وبقي خربها دليال عليه .
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واضــع الــيت حيــذف فيهــا املبتــدأ جــوازا وبناء على هــذا ؛ ميكننــا أن نعــد هــذا املوضــع مــن امل
  بكثرة واطراد إذا ما دل عليه الدليل .

، حنو قولنا : ( لعمرك ألفعلن ) وقد اختلف النحاة يف االســم املقســم بــه يف صريح القسم  -
بـــني كونـــه مبتـــدأ أو خـــربا . فقـــال بعضـــهم : إنـــه مبتـــدأ خـــربه حمـــذوف وجـــو تقـــديره         ( 

وقـــد أوجـــب بعـــض النحـــاة هـــذا احلكـــم  )2(أو ( لعمـــرك قســـمي )  )1(لعمـــرك مـــا أقســـم بـــه ) 
، يف  )3(والتقــدير ؛ لــدخول ( الـــالم ) علــى اللفـــظ املــذكور ، فهــي ال تـــدخل إال علــى املبتـــدأ 

حني ذهب بعض آخر إىل كون املذكور خــربا ملبتــدأ حمــذوف تقــديره ( لقســمي        عمــرك ) 
)4( .  

لقبـــول  ؛ ألن عـــد املـــذكور مبتـــدأ حـــذف خـــربه وجـــو جيعـــل ولعـــل املـــذهب األول أوىل 
مجلــة اجلــواب خــربا معنــو عــن ذاك االبتــداء ، وإمنــا جعلنــاه خــربا معنــو ال حنــو ؛ ختلصــا مــن 
صنعة النحو اليت ال تتفق فيها كل من مجلة اخلرب النحوي ومجلة جواب القسم من حيث احملــل 

  ، خبالف األخرى ، فليس هلا         حمل .من اإلعراب ؛ ألن اجلملة األوىل هلا حمل منه 
أما الذي نريده من ذلك اإلخبار ، فهو قياسه على اإلخبار النحوي من حيــث حصــول 
متام الفائدة به بغض النظر عن حمله من اإلعراب ، مبعىن أن يكــون املقســم بــه وجوابــه أشــبه مــا 

مــا مجيعــا  ن جبملــة واحــدة ، مــن حيــث حصــول متــام الفائــدة  مــن دون احلاجــة إىل اخلــرب يكو
  احملذوف من مجلة القسم ، ولذا جعلوه حذفا واجبا .

أمـــا إن كـــان املـــذكور هـــو اخلـــرب فـــذاك يـــؤدي إىل اجتمـــاع خـــربين مـــن دون وجـــود مبتـــدأ 
  مذكور . 

ِْم يـَْعَمُهــوَن  ومما جاء على ذلك قوله تعاىل : 
ُْم َلِفــي َســْكَرِ َّ فــإن قولــه (  ) )5َلَعْمُرَك ِإ

عمرك ) مبتدأ يستدعي خربا ، غري أن خربه احلقيقي واألصلي حمذوف وجو ، فسدت مجلة ل
م  ا ، وهذه هي غاية أي خرب بوجه عام . 000اجلواب ( إ   ) مسدَّه حلصول متام الفائدة 
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ــه  أن يكــون اللفــظ املــذكور معرفــة - ، إذ حيتمــل كونــه مبتــدأ أو خــربا ، حنــو مــا جــاء يف قول
فـ( احلق ) إمــا أن يكــون مبتــدأ خــربه حمــذوف تقــديره (  ) )1َل فَاْحلَقُّ َواحلَْقَّ أَُقوُل قَا تعاىل : 

وكــال التقــديرين ســائغ  )2(فاحلق مين ) وإمــا أن يكــون خــربا ملبتــدأ حمــذوف تقــديره ( أ احلــق ) 
  وصحيح .

بتــدأ أو وكذلك جيوز يف النكرة املوصوفة كال األمرين ، ولذا جاء تقــدير احملــذوف معهــا م
ــُدوا َكاتِبــاً َفرَِهــاٌن َمْقُبوَضــٌة  خربا يف قوله تعاىل :  ُتْم َعَلى َسَفٍر َوَملْ جتَِ فقــد قيــل إن  ) )3َوِإْن ُكنـْ

التقـــدير : ( فالـــذي يســـتوثق بـــه رهـــان مقبوضـــة ) فيكـــون اللفـــظ بعـــد فـــاء اجلـــواب خـــربا ملبتـــدأ 
) فاملــذكور مبتــدأ واخلــرب حمــذوف  حمذوف ، وقيــل أيضــا : إن التقــدير ( فعلــيكم رهــان مقبوضــة

)4( .  
والــذي أراه يف هــذا الــنمط مــن احلــذف هــو التوســع يف املعــىن وإطالقــه مــن دون حتديــد ، 

  كيدا ومبالغة فيه .
  حذف الفعل

األمــر يعد حذف الفعل ظاهرة واسعة يف النحو العريب ، وقد اهتم النحاة به ؛ ألمرين : 
الكالم ، فال بد من تقــديره لتوقــف مبــىن اجلملــة الفعليــة  ، هو كونه عمدة أو مسندا يفاألول 
  عليه . 

، هو كونه عامال حتتاجــه صــناعة النحــو مــن تعليــل وقيــاس ، فــال بــد مــن تقــديره  واألمر اآلخر
  أيضا على هذا األساس .

ولذا وقف النحــاة علــى مواضــع حذفــه كثــريا ، فرأوهــا منقســمة بــني الوجــوب    واجلــواز ، 
اضع ما اختلف النحاة فيهــا بــني تقــدير فعــل حمــذوف وعــدم   تقــديره ؛ حبســب غري أن من املو 

  نظر النحاة إىل الصنعة وما فيها من تعليل وقياس فحسب أو مراعاة  صحة املعىن معها .

                                                           
  . 84ص :  )1(
  . 486ينظر : املكتفى يف الوقف واالبتدا :  )2(
  . 283البقرة : من اآلية  )3(
  . 3/105ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان :  )4(
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للغــة قائمــة علــى وضــع  وميكن القــول ، إن للمعــىن حكمــا يف ذلــك ؛ ألن عالقــة النحــو 
ا نتبني ذلك من خالل الوقوف على مواضــع احلــذف ، املعاين بسالسة وجزالة ووضوح ، ولعلن

  وآراء النحاة فيها .
   حذف الفعل وجو .

  حيذف الفعل وجو عند مجهور النحاة يف مواضع عدة ، ومنها :
، وذلــك إذا ســبق االســم الفعــل بعــد أداة  إذا كــان الفعــل مفســرا بفعــل مــذكور يــدل عليــه -

والتقــدير    (  )2( َحــٌد ِمــَن اْلُمْشــرِِكَني اْســَتَجاَرَك فَــَأِجْرُه َوِإْن أَ  حنــو قولــه تعــاىل :  )1(الشــرط 
، وإمنــا ذهبــوا هــذا  املــذهب ؛  )3(وإن اســتجارك أحــد اســتجارك ) وهــذا هــو مــذهب اجلمهــور 

ومينــع تقــدمي  )4(مراعاة لقياسهم النحوي الذي مينع دخول أداة الشــرط علــى األمســاء مــن جهــة 
  . )5(خرى الفاعل على فعله من جهة أ

ــذا املــذهب بعــض أصــحاب اإلعجــاز فقــالوا : (( إن الشــيء إذا أضــمر مث  ولقــد أخــذ 
 فسر كان أفخــم ممــا إذا مل يتقــدم إضــمار ، أال تــرى أنــك جتــد اهتــزازا يف حنــو قولــه تعــاىل :    

وإن اســـتجارك  ال جتـــد مثلـــه إذا قلـــت : (  000َوِإْن أََحـــٌد ِمـــَن اْلُمْشـــرِِكَني اْســـَتَجاَرَك فَـــَأِجْرُه 
  .)6(أحد من املشركني فأجره ) إذ الفعل املفسر يف تقدير املذكور مرتني )) 

وأمـــا الكوفيـــون ، فـــال يـــرون حـــذفا وال تقـــديرا ، بـــل يـــرون األمـــر قائمـــا علـــى أســـاس مـــن 
، وهنــاك مــذهب آخــر هــو لألخفــش ،  )7(التقــدمي والتــأخري ، فاملقــدم فاعــل تقــدم علــى فعلــه 

  . )8(مبتدأ واجلملة بعده خرب له يرى فيه أن املقدم 
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وميكن القــول ، إن احلــق مــع هــذا املــذهب األخــري ؛ وذاك لســالمة البنيــة فيــه مــن التقــدير 
مع وضوح املعىن وجزالة التعبري ، ولقد رفض صاحب معــاين النحــو تقــدير اجلمهــور ورآه بعيــدا 

لغة فيــه ، وقــد بــني  ذلــك قــائال :  (( إذ مــا عن املعىن ومفسدا لصحة الكالم ومؤد إىل ركة 
ــر لفــظ واحــد بعينــه ، ال يزيـــده  ــر واملفسَّ ن املفسِّ الغــرض مــن هــذا احلــذف والــذكر مــع العلـــم 
ر وإيضاحا مل يكن  إيضاحا وال بيا وال تفسريا ؟ فلو كان املفسَّر يعطينا معىن زائدا على املفسِّ

مـــا الغـــرض إذن مـــن الـــذكر فيـــه لكـــان مقبـــوال ، ولكـــن الفعـــل املـــذكور هـــو نفـــس احملـــذوف ، ف
  واحلذف . 

َوَأَســرُّوا النَّْجــَوى الَّــِذيَن ظََلُمــوا          َهــْل  إن ( التفسري ) مقبول يف حنو قوله تعاىل : 
ُلُكْم  فإنـــه فســر النجــوى ووضـــحها بقولــه ( هــل هـــذا                إال  ) )1َهــَذا ِإالَّ َبَشــٌر ِمــثـْ

ح يف قولنا : ( إذا جاءك حممد جاءك        فأكرمــه ) ولكن أين اإليضا  000بشر مثلكم ) 
  ؟ .

وقــد  000كان ينبغي للنحاة أن يقولوا : إنه قد يلي الفعل أداة الشرط يف كالم العرب 
والفــرق بــني التعبــريين يف املعــىن هــو كــذا وكــذا ، وهــذا أمثــل  000يليهــا االســم مث فعــل الشــرط 

  . )2(ويذهب جبمال الكالم وفصاحته )) من التقدير الذي يفسد املعىن ، ويضيعه ، 
وميكنين أن أضع أدلة أخرى ترد املذهب األول وتــدعم املــذهب األخــري ،           وهــي 
أن قياس اجلمهور أو البصريني عدم مباشرة أدوات الشرط أمســاء تنقضــه          شــواهد كثــرية 

َوِإَذا اْجلَِبــاُل  ا النُُّجــوُم         اْنَكــَدَرْت َوِإذَ  ِإَذا الشَّْمُس ُكــوَِّرْت  مطردة حنو قوله تعاىل : 
َْت  لَـــْت  ُســـريِّ وال شـــك يف أن القـــرآن هـــو  ) )3َوِإَذا اْلُوُحـــوُش ُحِشـــَرْت  َوِإَذا اْلِعَشـــاُر ُعطِّ

احلجة يف االستشهاد ، وأعين بذلك أن النحاة بنوا        قواعــدهم علــى أســاس مــن الشــواهد 
ونثرا ، فكان عليهم أن         جيعلوا احلكم جائزا ما دامت الشــواهد كثــرية  العربية قرآ وشعرا

طراد ، فضال عما هي عليه من جزالة يف التعبري .   و
أمــا مــنعهم تقــدم الفاعــل علــى فعلــه فــأقرب رد علــيهم مــا ذهــب إليــه األخفــش مــن كــون 

  املقدم مبتدأ ال فاعال .
                                                           

  . 3األنبياء : من اآلية  )1(
  . 4/480معاين النحو :  )2(
  . 5،  4،  3،  2،  1التكوير :  )3(
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علــى   –يف رأيــي  –ان فإمنا هو ينطبق وأما ما ذهب إليه أصحاب اإلعجاز من استحس
ــم حــني أظهــروا الفعــل              احملــذوف  التقــدمي والتــأخري ال علــى احلــذف والتقــدير ؛ أل
م قدموا الفعل بعدما كــان مــؤخرا ، يف           حــني كــان علــيهم  حذفوا الفعل املذكور ، وكأ

، فلــو قــدر        ظهــور الفعلــني فقيــل (  أن يظهــروا الفعلــني كليهمــا لــريوا املبــىن واملعــىن عليــه
وإن استجارك أحد من املشركني استجارك ) مل يكن مقبــوال ،     وال أعــين بــذلك نفــي ظهــور 

ني يف النحو والكالم ، بل هو ظاهر يف حنو      قوله    : )1(فعلني متشا
ــِبِس اْحــــِبِس  ــوَن اْحــ َكِ◌ الّالِحُقــ َكِ◌ َأ   َأ

  
ــَن ا ــــ ـــــ ـــ ــــأَيَن إىل َأي ــ ـــ ــ ـــ ــيت َف ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــاُة بَِبغَل ــــ ـــــ ــ   لنََّج

  
ولكنهما هنا متتابعان إلفادة التأكيد فوجب اإلظهار ، خبــالف األمــر هنــاك ، فإنــه فعــل 
استوجبه القياس فافرتق عن الفعل املفسر ووجب حذفه ، مما جيعله مبنأى عن التأكيــد ، وهــذا 

ه .   هو سر رفضنا إ
نيا مؤد إىل   التفخــيم مث إن ذهاب أصحاب اإلعجاز إىل أن اإلضمار أوال مث الت فسري 

ِإنَّــُه ال  ، إمنــا ينطبــق علــى ضــمري الشــأن ومــا يفســره بعــده مــن كــالم حنــو قولــه تعــاىل :        
ــُح اْلَكــاِفُروَن  وذاك ألن الضــمري ظــاهر مــبهم ؛ لعــدم وجــود                 مــا يرجــع  ) )2يـُْفِل

ــه وتبيينــا  يت اجلملــة بعــده تفســريا ل ، خبــالف الفعــل                  هنــا ، فإنــه  )3(إليــه ، مث 
  غري ظاهر من جهة ؛ وإن تفسري اللفظ بنفسه ال يكون                     تفسريا .

إذن ، فالذي خنلص إليه من هذا كله هو عدم وجود حذف يف هذا املوضع ، بــل األمــر 
  فيه قائم على التقدمي والتأخري .

                                                           
ئلهـا ، وهــو مــن الشـواهد البــارزة عنــد النحـاة . ينظــر : األمــايل الشــجرية : هـذا البيــت مــن الشـواهد الــيت مل يعــرف قا )1(

، خزانة األدب ولب  2/111، مهع اهلوامع :  3/9، املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية :  1/243
  . 158،  2/145، الدرر اللوامع :  2/353لباب لسان العرب : 

  . 117املؤمنون : من اآلية  )2(
،               الطراز  2/27، شرح الكافية يف النحو :  3/114ظر يف ماهية ضمري الشأن : شرح املفصل : ين )3(

 :2/142 .  
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ب الند - ، ويف ذلك يقــول ســيبويه : (( اعلــم أن النــداء كــل  )1(اء حيذف الفعل وجو يف 
اسم مضاف فيــه فهــو نصــب علــى إضــمار الفعــل املــرتوك إظهــاره ، واملفــرد رفــع وهــو يف موضــع 

  . )2(اسم منصوب )) 
واحلق أن تقدير الفعل يف مثل هذا إمنا هو تعليل النصب وتقريب املعىن إىل      اإلفهام 

نقل الكالم من أسلوب إىل أســلوب ؛ ومــن معــىن إىل معــىن وهــو غــري ، وإال فإن هذا التقدير ي
أي  –مــراد ، وهــذا مــا تنبــه إليــه ابــن جــين فقــال : (( أال تــرى أنــه لــو جتشــم           إظهــاره 

دي زيــدا ) الســتحال أمــر النــداء فصــار    إىل لفــظ اخلــرب  –الفعــل  فقيــل : ( أدعــو زيــدا ، وأ
  . )3(ء مما ال يصح فيه تصديق وال        تكذيب )) احملتمل للصدق والكذب ، والندا

ب النـــداء نفســـه يـــنقض  وفضـــال عـــن ذلـــك ، فـــإن التغـــاير احلركـــي بـــني قســـم وآخـــر يف 
ن ، ولكــن املفــرد مرفــوع ، فلــو كــان التقــدير  القول بتقدير فعــل فيــه ، فاملضــاف وشــبهه منصــو

  صحيحا النتصب مجيع أقسام هذا الباب .
، واالشـــتغال ((أن يتقـــدم اســـم ، ويتـــأخر عنـــه فعـــل قـــد ب االشـــتغال حـــذف الفعـــل يف  -

وهو املضاف إىل ضــمري االســم           الســابق  –عمل يف ضمري ذلك االسم ، أو يف سببيه 
ــــــبه  )4())  - ــــــــــه لنصـــــــــ ـــــــــــو تســـــــــــــــلط عليـــــ ـــــــــــــدا                       )5(لــــ لضـــــــــــــــمري ( زيــ ـــــتغل  (( فمثـــــــــــــــال املشــــــــــ

لسبيب 000ضربته )    . )6( ( زيدا ضربت غالمه ) )) ومثال املشتغل 
  وعلى هذا األساس ، ميكننا تقسيم االشتغال على قسمني :

لفعل عني االسم املتقدم عليه .   القسم األول ، هو أن الضمري املتصل 
  القسم اآلخر ، هو أن معمول الفعل من سبب االسم املتقدم عليه .

                                                           
  . 2/182ينظر : الكتاب :  )1(
  . 2/182م . ن :  )2(
  . 1/186اخلصائص :  )3(
  . 2/129شرح ابن عقيل :  )4(
ـــو :  )5( ـــ ـــ ـــة يف النحــ ـــ ــ ــــرح الكافيــ ــر : شـــــــ ـــ ـــ ــــــري 1/175ينظــ ـــ ــرح التصــ ـــ ــ ـــيح : ، شـــ ــ ـــ ــى التوضـــ ـــ ـــ ـــــية             1/296ح علــ ـــ ، حاشـــ

  . 1/177اخلضري : 
  . 2/129شرح ابن عقيل :  )6(
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صـــبا االســـم املتقـــدم علـــى الفعـــل ويف كـــال القســـمني يقـــدر النحـــاة فعـــال حمـــذوفا وجـــو 
، وقــد ذكــروا وجــوب مطابقــة الفعــل املقــدر للفعــل املــذكور لفظــا ومعــىن يف القســم  )1(املــذكور 

  األول ، إن كان ذلك الفعل فيه متعد على وجه اخلصوص ، حنو ( ضربت زيدا ضربته ) .
املقدر معهمــا مــن وأما القسم اآلخر ، أو إن كان الفعل يف القسم األول الزما ، فالفعل 

معـــىن الفعـــل املـــذكور دون لفظـــه حنـــو : ( جـــاوزت زيـــدا مـــررت بـــه ) أو ( أهنـــت زيـــدا ضـــربت 
  . )2(غالمه ) 

آخذين مبــذهب الكــوفيني  –إن كان متعد  –ولقد رفضنا تقدير الفعل يف القسم األول 
  . *، وجعلنا األمر قائما على أساس من التقدمي والتأخري 

فنــرفض تقــدير الفعــل فيــه أيضــا  –وصيغة الفعل الــالزم مــن األول  - وأما القسم اآلخر ،
  لألسباب اآلتية :

إنه من صنع النحاة أو من متارينهم العقلية للمتعلمني ؛ ألنه مل يقــع يف كــالم فصــيح    أبــدا  -
  ، إذ مل يضعوا له شاهدا ، بل اقتصروا فيه على املثال .

ذا القسم عما وضــعوه - مــن شــرط لالشــتغال ، وهــو أنــه لــو تســلط الفعــل  إن النحاة خرجوا 
علـــى االســـم املتقـــدم لنصـــبه ، فكيـــف يصـــح التســـلط يف حنـــو قـــوهلم : ( زيـــدا هـــدمت   داره ، 

  وخالدا خطت قميصا له ؟ ) ، فإنه ال يصح تسلط الفعل على االسم املنصوب  قبله .
ــل موافـــق للصـــنعة ، خمـــالف للمعـــىن يف أغلـــب األحـــوال ، - فـــإذا صـــح تقـــدير  إن تقـــدير الفعـ

الفعــل معــىن يف حنــو : ( زيــدا ســلمت عليــه ) بـــ( حييــت زيــدا ســلمت عليــه ) فإنــه ال يصــح يف  
كــل تقــدير ؛ ذلــك أن النحــاة يقــدرون يف حنــو قــوهلم : ( زيــدا ضــربت  غالمــه ) فعــال هــو  ( 

  أهنت زيدا ضربت غالمه ) .
الغــرض            ولكن من أين الدليل على أن غرض الضرب كان إهانة ؟ فقــد يكــون 

هــو التأديــب ، وإذا كــان الغــرض كــذلك فهــل يصــح تقــدير الفعــل                     ( أدبــت 
زيــدا ضــربت غالمــه ) ؟ إن هــذا مــؤد إىل لــبس يف املعــىن ومشــكل فيــه ،           وفضــال عــن 

                                                           
  . 2/73، شرح األمشوين :  43 – 1/42ينظر : الكتاب :  )1(
  . 2/13، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  43 – 1/42ينظر : الكتاب :  )2(
  . 33ل به ) : ينظر : فصل التقدمي والتأخري ( تقدمي املفعو  *



  -87 -

 ذلــك ، فــإن هــذا التقــدير ال جيعــل غــرض الفعــل واقعــا علــى معمولــه ،              بــل يكــون
  واقعا على اسم غدا معموال لفعل آخر ، وهو االسم املتقدم                     عليه .

وميكــن القــول ، إن هنــاك أســاليب تضــطلع بتأديــة هــذه املعــاين ، وهــي ال حتتــاج إىل مثــل 
هذا التقدير ، ومن تلك األساليب هي ورود املفعــول ألجلــه مبينــا لغــرض الفعــل ، حنــو   قولنــا 

حممد إكراما له ) و( ضربت زيدا إهانة ألخيــه ) فــذلك أفضــل     مــن صــيغ : ( سلمت على 
  االشتغال ؛ ألن هلذا املفعول حقيقة بينة ، وهو يضع املعىن بوضوح ، ال لبس   فيه .

هــو         –يف تقــديري  –وإن كان ال بد من صيغ االشتغال ، فإن رفــع االســم املتقــدم 
قــدير الــومهي الــذي ال حقيقــة لــه أصــال ،       فــإن الواجــب فيــه ؛ وذلــك ختلصــا مــن هــذا الت

جيعلـــه يف حمـــل االبتـــداء ، واجلملـــة بعـــده خـــرب عنـــه ،          إذ  –أي االســـم املتقـــدم  –رفعـــه 
تكــون الصــيغة مجلــة واحــدة ( مبتــدأ وخــربا ) ، وهــي بــذلك تعــرب عــن                   املعــىن 

كيد ، ولكنها بذلك خترج من   ب                         االشتغال . بوضوح ومبالغة و
فهذا أحسن من نصب االسم وتقدير فعل ومهي معــه ؛ ألنــه جيعــل مــن الكــالم مجلتــني : 

  . *ابتدائية وتفسريية ، وأن هذا التفسري خارج عن املفهوم النحوي ، وال صلة بينهما أبدا 
ت يف األبواب اآلتية . -   حذف الفعل مع املنصو
  اص .ب االختص -
  ب التحذير . -
  ب اإلغراء . -
  ب املدح والتعظيم . -
  ب الذم والشتم . -
  ب الرتحم .-

                                                           
ــــــين                ــــــه )) . ( مغـــ ـــا تليـــ ـــ ــــة مـــ ــ ــــفة حلقيقـــ ــة الكاشـــــ ــ ـــ ــــــي اجلملــ ــــاة (( هـــ ـــطالح النحـــــ ـــ ـــريية يف اصـــ ـــ ـــة التفســـ ـــ * وذاك ألن اجلملـــ

َِّ َكَمثَـــِل آَدَم َخَلَقـــُه ِمـــْن تـُـــَراٍب ُمثَّ قَـــاَل لَـــُه ُكـــْن  ) ، حنـــو قولـــه تعـــاىل :  2/399اللبيـــب :  ِإنَّ َمثَـــَل ِعيَســـى ِعْنـــَد ا
عتبــار مــا يعطيــه ظــاهر لفــظ  59( آل عمــران :  ُكــوُن فـَيَ  ) (( فـــ( خلقــه ) ومــا بعــده تفســري لـــ( مثــل آدم ) ال 

عتبـار املعـىن ، أي أن شـأن عيسـى كشـأن آدم يف اخلـروج عـن  اجلملة من كونه قدر جسدا من طني مث كوِّن ، بل 
ــــب :  ــــــين اللبيــــ ـــــوين )) ( مغــ ـــــني أبـــ ــــد بـــ ـــو التولــــ ـــــادة وهـــــ ـــتمر العـــ ــ ــاين                 2/399مســـ ـــ ـــر : معـــ ـــ ـــال آخــ ـــ ــــر ملثــ ) ، وينظــــ

  . 2/230القرآن / للفراء : 
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صــبا ملــا انتصــب فيهــا مــن أمســاء  ولعــل  )1(ففي هذه األبواب يقــدر مجهــور النحــاة فعــال 
هــذا التقــدير علــى حــد كبــري مــن القبــول ؛ وذاك لوجــود قــرائن مــن النحــو واملعــىن عليــه ، فقــرائن 
صــب هلــا ، وفضــال عــن  النحو هــي عالمــة النصــب يف تلــك األمســاء فهــي الــدليل علــى وجــود 
ذلــك فــإن اجلملــة العربيــة ال يصــح فيهــا أن تقــوم علــى لفظــة فضــلة مــن دون أن يكــون هلــا فعــل 

  تتعلق به أو تتصل فيه .
 وأما قرينة املعىن ، فإن هذا التقدير ال يــؤدي إىل مشــكل فيــه ، بــل هــو مــن جنســه ويــدل

  . -كما سنرى   –عليه 
حبــد  -ولكن هنــاك مــن احملــدثني مــن ذهــب إىل رفــض هــذا التقــدمي ، وجعــل مــن العالمــة 

ا  عنصر التحويل ، ويعين بذلك ، أن حتول العالمة من الضــم إىل الفــتح هــو الــذي مــنح  –ذا
  . )2(السياق معىن االختصاص أو اإلغراء أو التحذير من دون موجب يف تقدير فعل معها 

يد أن احلق مع املذهب النحوي القدمي ؛ ذلك أن عالمــة اإلعــراب ال حتمــل معــىن ذاتيــا ب
ا  – وأن اتفاق أبواب عــدة يف عالمــة واحــدة ال جيعــل مــن وظيفتهــا خصوصــا وثبــو  –حبد ذا

، فتحــول العالمــة مقــرت بتقــدير فعــل خمصــوص معهــا هــو الــذي ميــنح  البنيــة النحويــة نظامهــا 
  وداللتها .

ا أرد تفصيال بعد إمجال وجب علينــا الوقــوف علــى كــل مــن هــذه األبــواب لنتبــني وإذا م
ملعىن .   حكم احلذف فيها بني الوجوب واجلواز ، وصلة ذلك 

  ب االختصاص .
خــر عنــه مــن اســم   ظــاهر  ويعىن بـــ( االختصــاص ) (( ختصــيص حكــم علــق بضــمري مــا 

مــوال لفعــل حمــذوف             وجــو تقــديره هذا االسم الظاهر املعرفة يكــون مع )3(معرفة )) 
ــــه  )4(( أخــــص  ــــاِء ال                 نـُــــَورَُّث }  )  حنــــو قول ــن معاِشــــَر األنبي فـــــ(  )1(: { حنــ

  معاشر األنبياء ) معمول لفعل حمذوف تقديره ( أخص ) وقد حذف وجو .

                                                           
  . 1/175، شرح الكافية يف النحو :  2/19، شرح املفصل :  328،  139 – 1/138ينظر : الكتاب :  )1(
  . 92، العامل النحوي بني مؤيديه ومعارضيه :  162ينظر : يف حنو اللغة وتراكيبها :  )2(
  . 2/190ريح على التوضيح : شرح التص )3(
  . 133، األساليب اإلنشائية :  2/190، شرح التصريح على التوضيح :  2/233) ينظر : الكتاب : 4(
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يــدل عليــه ، إذ  وواضــح مــن هــذا التقــدير ، عــدم تنافيــه مــع املعــىن ، بــل هــو مــن جنســه و 
ــم مل يــروا     لوجــوب ؛ أل  –كالمها يف االختصــاص ، وإمنــا حكــم النحــاة علــى هــذا احلــذف 

ذلــك الفعــل ظــاهرا أبــدا ؛ ولعــل الســر يف ذلــك هــو قــوة الداللــة عليــه وعــدم  –حــني االســتقراء 
  احلاجة إىل ذكره إجيازا واختصارا .

  ب التحذير .
ولــه صــيغ عــدة  )2(خاطــب علــى أمــر مكــروه ليجتنبــه )) ويعــىن بـــ( التحــذير ) (( تنبيــه امل

  منها : 
ــه - ــررًا أو معطوفـــــاً عليـــ ـــه مكـــ ـــذر منــ ـــر احملــ ، حنـــــو قولنـــــا حمـــــذرين : ( األســـــَد األســـــَد )          ذكــ

  و( الكذَب واخليانَة ) .
ــه متعـــاطفني - ك والظـــاملني ) وقـــد يكـــون  ذكــر احملــذر واحملـــذر من ، حنـــو قولنــا حمـــذرين : ( إ

ك ) وقــد يكــون ذكــره جمــردا مــن العطــف والتكــرار التحذير  ك إ بتكــرار احملــذر حنــو قولنــا : ( إ
)3( .  

عنــــد مجهــــور  –يف هــــذه احلــــاالت  –فالفعــــل املقــــدر ( أحــــذر ) ، وهــــو حمــــذوف وجــــو 
، ولعل كال املــذهبني نظــر يف املعــىن والســياق  )5(، وحمذوف جوازا عند حناة آخرين  )4(النحاة 

  خمتلفتني . ، ولكن من جهتني
فاملــذهب األول وصــل بــني علــة احلــذف وواقــع اللغــة اخلــارجي واالجتمــاعي بوجــه عــام ؛ 
ــــك أن التحــــذير ال يكـــــون إال يف ضــــيق الزمـــــان ، فــــال ســـــعة لــــذكر الكـــــالم مفصــــال ، بـــــل  ذل

  االستغناء عما تقوى الدالئل والقرائن عليه .

                                                                                                                                                                      
،  2/154، البدايــة والنهايــة :  5/209: { مــا تركنــاه فهــو صــدقة } . زاد املســري :  تتمــة احلــديث هــي قولــه  )1(

  . 12/8فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 
  . 3/112أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  )2(
  . 3/112ينظر : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  )3(
،  2/192، شــرح التصــريح علــى التوضــيح :  2/87، شــرح ابــن عقيــل :  139 – 1/138ينظــر : الكتــاب :  )4(

  . 2/88حاشية اخلضري : 
  . 1/169هلوامع : ، مهع ا 1/196ينظر : شرح الكافية يف النحو :  )5(
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حملــذر منــه امل كــرر ،         كــون قــال الرضــي : (( وحكمــة اختصــاص وجــوب احلــذف 
تكريـــره داال علـــى مقاربـــة ( احملـــذر منـــه للمحـــذر ) حبيـــث يضـــيق الوقـــت إال عـــن       ذكـــر ( 
احملــذر منــه ) علــى أبلــغ مــا ميكــن ، وذلــك بتكريــره ، وال يتســع لــذكر العامــل         مــع هــذا 

وإمنـــا وجـــب وقـــال أيضـــا : ((  )1(املكـــرر ، وإذا مل يكـــرر االســـم جـــاز إظهـــار العامـــل اتفاقـــا )) 
أن يفــرغ املــتكلم ســريعا             مــن لفــظ  000؛ ألن القصــد  *احلــذف يف األول والثــاين 

خذ املخاطب حذره من ذلك احملذور ؛ وذلك ألنه                ال يســتعمل  التحذير حىت 
فوجوب حذف         الفعــل كــان لضــيق  )2(هذه األلفاظ إال إذا شارف املكروه أن يرهق )) 

وجز                      ما يكون . ا   لوقت عن ذكره ، وللوصول إىل احملذر منه 
ملعــىن أيضــا ؛ ذلــك  ك ) فلــه علــة خاصــة موصــولة  أمــا وجــوب احلــذف مــع الضــمري ( إ

ئب عنه  لفعل و ، فلو ذكر الفعــل معــه لتغــري املعــىن عمــا  )3(أن هذا الضمري بدل من اللفظ 
هـــو الـــذي يـــؤدي معـــىن التحـــذير مـــن دون هـــذا الضـــمري ،  –حينهـــا  –هـــو عليـــه ؛ ألن الفعـــل 

ك والكذب ) جاء التحذير فيه بصيغة الضمري ، خبالف ما لو ذكــر الفعــل وقيــل  فقولنا : ( إ
ك احــذر مـــن الكـــذب ) فـــإن الضـــمري ال يفيــد إال االختصـــاص  مبـــا يـــدل عليـــه تقـــدمي  –: ( إ

  الذي أدى معىن التحذير .وإن الفعل املذكور هو  –املفعول على فاعله 
لفعـــل ؛ وذاك ملـــا فيـــه مـــن معـــىن اإلطـــالق  لضـــمري أبلـــغ مـــن التحـــذير  مث إن التحـــذير 
والتبعيــد ، خبــالف الفعـــل ، فــإن داللــة التحـــذير فيــه مقصــورة علـــى داللــة الفعــل املـــذكور دون 

عــد ) لكــان معــىن  التحــذير سواه ، فلو اختري ذكر الفعل فقيــل : ( احــذر ) أو ( اتــق ) أو ( 
ك ) فــإن ذكرهــا قــد جيمــع تلــك املعــاين  مجيعهــا  حمصورا يف داللة الفعــل املــذكور ، خبــالف ( إ

دة معىن التهديد والوعيد . )4(   فضال عن ز

                                                           
  . 1/365، وينظر : الفوائد الضيائية :  1/196شرح الكافية يف النحو :  )1(
ألول والثـاين مهــا ذكـر ( احملــذر منـه ) مكـررا أو معطوفــا عليـه ، أو ذكــر احملـذر واحملـذر منــه متعـاطفني . ومهــا  * املقصـود 

  الصيغتان اللتان أثبتنامها يف أول هذا الباب .
  . 1/197افية يف النحو : شرح الك )2(
  . 20/323، لسان العرب :  1/139ينظر : الكتاب :  )3(
  . 2/534ينظر : معاين النحو :  )4(
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ـــذا ثبـــت أن وجـــوب احلـــذف عنـــد النحـــاة كـــان لقصـــد املعـــىن ، ولـــيس لصـــنعة النحـــو  و
  واإلعراب . 

ــوزون  –أمــا املــذهب اآلخــر  نظــر أصــحابه إىل أن تكريــر احملــذر منــه هــو فقــد  –وهــم ا
، ولعلهـــم نظـــروا أيضـــا إىل أن تقـــدير  )1(لغـــرض التأكيـــد وهـــذا ال يوجـــب حـــذف العامـــل فيـــه 

الفعـــل ال يـــؤدي إىل مشـــكل يف املعـــىن ، لصـــحة أن يقـــال مـــثال : ( احـــذر األســـد األســـد ) ، 
لقبول ؛ ملراعاته املعىن من جهة الواقع   واملقام . ولكن املذهب األول أوىل 

وجتدر اإلشارة هنا ؛ إىل أن من صيغ التحذير مــا حكــم النحــاة فيهــا اتفاقــا علــى حــذف 
حنــو  )2(الفعل جوازا دون الوجــوب ، وذلــك إذا كــان احملــذر منــه مفــردا مــن غــري عطــف وتكــرار 

  قولنا : ( األسَد ) أو ( احذر األسَد ) فكالمها جائز وصحيح .
ملعــىن أيضــا ، فــإن تكــرار  -الوجوب واجلــواز  –ولعل الفرق بني هذين احلكمني  متصــل 

( احملــذر منــه ) دليــل علــى شــدة التحــذير ، وأنــه قــد بلــغ منتهــاه ، فــال ســعة لــذكر   الفعــل ، 
فوجـــب حذفــــه هنــــاك ، خبــــالف ذكــــر ( احملــــذر منــــه ) مفــــردا هنــــا ، فإنــــه ال دليــــل علــــى شــــدة 

  حذف فهو على سبيل  اجلواز . التحذير فيه ، وإن يف الوقت سعة لذكر الفعل ، فإذا ما
  وهذا إمنا يؤكد على أن احلذف كان لغرض يف املعىن ، سواء أكان واجبا أم جائزا .

  ب اإلغراء .
فهــو نقــيض التحــذير  )3(ويعىن بـ( اإلغراء ) (( تنبيه املخاطب على أمر حممود ليفعله )) 

ه يف بعض صيغه ، ويف احلكم النح   وي القائم عليه .من حيث معناه ، ولكنه يشا
فمن صيغ اإلغراء ، هي ذكر ( املغرى به ) مكــررا أو معطوفــا عليــه ، أو ذكــره مفــردا مــن 

. وأمــــا حكمــــه النحــــوي ، فهــــو منصــــوب بفعــــل حمــــذوف وجــــو يف  )4(دون عطــــف وتكــــرار 
  . )6(، ومنصوب بفعل حمذوف جوازا يف الصيغة األخرى  )5(الصيغتني األوليني 

                                                           
  . 3/191، شرح األمشوين :  1/196ينظر : شرح الكافية يف النحو :  )1(
  . 2/195 ، شرح التصريح على التوضيح : 1/196، شرح الكافية يف النحو :  1/139ينظر : الكتاب :  )2(
  . 3/114أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  )3(
  . 3/114ينظر : م . ن :  )4(
  . 2/89، شرح ابن عقيل :  1/198ينظر : شرح الكافية يف النحو :  )5(
  . 3/114ينظر : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  )6(
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ا هــي نفســها مــع التحــذير ولــذا جعلهــا الســيوطي واحــدة يف كــال ولعــل فائــدة احلــذف هنــ
حملــذوف ، وأن االشــتغال  البــابني فقــال : هــي (( التنبيــه علــى أن الزمــان يتقاصــر عــن اإلتيــان 

ب اإلغراء والتحذير ))    .)1(بذكره يفضي إىل تفويت املهم ، فهذه هي فائدة احلذف يف 
  القطع إىل النصب .

  على ثالثة أبواب ، هي : وتشتمل هذه الظاهرة
  ب النصب على املدح والتعظيم . -
  ب النصب على الذم والشتم . -
  ب النصب على الرتحم . -

ففـــي هـــذه الظـــاهرة ينتصـــب االســـم أو الصـــفة بفعـــل حمـــذوف وجـــو تقـــديره ( أمـــدح أو 
بـــــه  ــل يف    ل إظهـــــار املـــــذكورة آنفـــــا ، ولعـــــ )2(أعظـــــم ) أو ( أذم أو أشـــــتم ) أو ( أتـــــرحم ) كـــ

هـــذه األفعــــال ال يـــؤدي إىل مشــــكل يف املعـــىن ؛ ألنــــه مــــن جنســـه ويــــدل عليـــه ، وإمنــــا وجــــب 
احلــذف ملــا يف الداللــة والصــيغة مــن قــوة عليــه ؛ ذلــك أن هــذه الظــاهرة تقــوم علــى قطــع الصــفة 
ــا إىل النصــب بعــدما كــان حكمهــا رفعــا أو جــرا ، فصــار هــذا التحــول دلــيال قــو  وحتــول إعرا

  احملذوف حىت استغين عن ذكره إجيازا واختصارا . على الفعل
رزة يف النحــو العــريب  مث هناك علة أخرى ، وهي أن هــذا القطــع وحتــول اإلعــراب ظــاهرة 
تنبــه األذهــان ، وتســتدعي اهتمامهــا ؛ ألنــه قطــع وحتــول مــن دون ســبب ظــاهر فيــه ، فلــو ذكــر 

  الفعل ما بقي من تلك املزية شيء .
إىل أن هـــذا الفعـــل مقصـــود إعمـــاال ومعـــىن ، ولكنـــه  –تقـــديري  يف –وهـــذا األمـــر يعـــود 

أضــمر وجــو للعلــم بــه ولتنبيــه األذهــان علــى مــا حيــدث معــه مــن تغيــري ؛ وذاك إليصــال املعــىن 
ــن تعظــــيم أو شــــتم  –املهــــم  َلِكــــِن  بتــــدبر وخفــــاء ، فهنــــاك فــــرق عظــــيم بــــني قولــــه تعــــاىل  –مــ

ُهْم َوالْ  ُمْؤِمنُـــوَن يـُْؤِمنُـــوَن ِمبـَــا أُنْـــزَِل إَِلْيـــَك َوَمـــا أُنْـــزَِل ِمـــْن قـَْبلِـــَك َواْلُمِقيِمـــَني الرَّاِســـُخوَن ِيف اْلِعْلـــِم ِمـــنـْ
وأن يقــال علــى ســبيل االفــرتاض : ( وأمــدح املقيمــني   الصــالة )  ) )3الصَّالَة َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاَة 

                                                           
  . 1/305ز القرآن : ، معرتك األقران يف إعجا 2/57اإلتقان يف علوم القرآن :  )1(
  . 1/175، شرح الكافية يف النحو :  2/19ينظر : شرح املفصل :  )2(
  . 162النساء : من اآلية  )3(
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ــا إىل الن –يف اآليــة  –، فــإن قطــع الصــفة ( املقيمــني )  صــب مــن دون ذكــر الفعــل وحتــول إعرا
معها نبه األذهان عليها ، فضال عن حتقيق معىن املدح والتعظيم فيها ، خبالف ذكــر الفعــل يف 
العبارة املفرتضــة ، فإنــه مل حيمــل مــن تنبيــه الــذهن شــيئا ؛ ألن ســبب النصــب واضــح ، ال خفــاء 

  فيه .
عــد يــذكر أبــدا وقــد يكــون الفعــل ظــاهرا يف نشــأة اللغــة ، ولكنــه حــذف بتطورهــا ، فلــم ي

الزمــا ، ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإن  -عنــد النحــاة  -لقــوة الداللــة عليــه ، حــىت أصــبح حذفــه 
ملعىن بشكل رئيس . بت يف النحو العريب ، وإن حذفه وجو متصل    تقدير الفعل أمر 

لذكر هنا ، أن للفعــل املقــدر أمهيــة يف وضــع املعــىن ، وحتديــده بــني كــل مــن  ومن اجلدير 
ب االختصــــاص ، األبــــ ــــا ، و واب ؛ ذلــــك أن خلطــــا قــــد يقــــع بــــني هــــذه الظــــاهرة بكــــل أبوا

  فيكون التقدير يف اجلميع هو الفعل ( أخص ) .
غري أن التحقيــق عنــد النحــاة هــو الفصــل بينهمــا ؛ بنــاء علــى اخــتالف املعــىن ، فالنصــب 

بويه إذ قــال :       ال يكــون إال علــى وفــق معــان وشــروط حنــو مــا أخــرب ســي –مــثال  –علــى التعظــيم 
ــا ، لــو قلــت  (( واعلم أنه ليس كل موضع جيوز فيه التعظيم ، وال كــل صــفة حيســن أن يعظــم 
: ( مــررت بعبــد هللا أخيــك صــاحَب الثيــاب أو البــزاَز ) مل يكــن هــذا ممــا يعظــم بــه الرجــل عنــد 

يس بنبيــه عنــد الناس وال يفخم به ، وأما املوضــع الــذي ال جيــوز فيــه التعظــيم فــأن تــذكر رجــال لــ
لتعظيم ، مث تعظمه كما تعظم النبيه ، وذلك قولــك :       ( مــررت بعبــد  الناس وال معروف 
هللا الصــاحل ) فــإن قلــت : ( مــررت بقومــك الكــراَم الصــاحلني ) مث قلــت :      ( املطعمــني يف 

  .  )1())  000احملل ) جاز 
ـــذا األمـــر فقـــال معقبـــا : (( حيتـــاج التعظـــيم إىل اجتمـــاع معنيـــني يف  وقـــد عـــين الســـريايف 

املعظم : أحدمها ، أن يكون الذي عظم به فيه مدح وثناء ورفعة ، واآلخــر ، أن يكــون املعظــم 
قــد عرفــه املخاطــب وشــهر عنــده مبــا عظــم بــه ، أو يتقــدم مــن كــالم املــتكلم مــا يتقــرر بــه عنــد 

فــإن ورد  )2(ظــيم )) املخاطب حال مدح وثناء وتشــريف يف املــذكور يصــح أن يــورد بعــدها التع

                                                           
  . 2/69الكتاب :  )1(
  . 2/69نقول من شرح السريايف على كتاب سيبويه ( مطبوع يف حاشية الكتاب ) :  )2(
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فتقــدير الفعــل معــه هــو ( أعــين أو  -كمــا مثــل ســيبويه   -االسم منصو وهو ليس من التعظيم 
  . )1(أريد ) 

ــرحه : (( قــــــالوا وإن كــــــان  ــز فقــــــال يف شــــ ــــــذا الفصــــــل والتمييــــ وكــــــذلك صــــــرح الرضــــــي 
لالم أو اإلضافة بعد ضمري الغائب حنو : ( مررت بــه الفاســَق ) أو بعــد الظــاهر  االختصاص 

حنــو : ( احلمــد  احلميــَد ) أو كــان املخــتص منكــرا فلــيس مــن هــذا البــاب ، بــل هــو منصــوب 
ُـــُه َمحَّالَـــَة   إمـــا علـــى املـــدح حنـــو : ( احلمـــد  احلميـــد ) أو الـــذم حنـــو [ قولـــه تعـــاىل ] :  َواْمَرأَت

  : )3(أو الرتحم حنو قوله  ) )2احلََْطِب 
ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــَل السَّ ــــ ـــــ ــــيَع مثــ ــ ـــ ــ ـــْعثَاً َمراضــ ـــ ــ ـــ   عايل َوُشــ

  
ــــٍل  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــوٍة ُعطَّــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ وي إىل ِنْســــ َ   َو

  
بفعل ال يظهر وهو ( أعين ) أو ( أخص ) يف اجلميع أو ( أمــدح ) أو ( أذم ) أو     ( 

  . )4(أترحم ) كل يف موضعه )) 
  حذف الفعل جوازا .

هناك مواضع عدة حيذف الفعل فيها جوازا ، ولعل العلة الرئيسة فيهــا هــي العلــم بــه لقــوة 
يـــه فحـــذف إجيــــازا واختصـــارا ، وقـــد تــــزاد علـــى ذلـــك معــــان أخـــرى حيـــددها املعــــىن الداللـــة عل
  والسياق .

  فمن مواضع احلذف جوازا .
َوتـَــَرى اْجلِبَــاَل َحتَْســبـَُها َجاِمــَدًة َوِهــَي َمتـُـرُّ  ، حنو قوله تعــاىل :  )1( الفعل العامل يف املصدر -

 َّ مصدر لفعل حمذوف جــوازا تقــديره          ( َصــَنَع )  فـ( ُصْنَع ) ) )2َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع ا
                                                           

  . 1/175ينظر : شرح الكافية يف النحو :  )1(
  . 4:  املسد )2(
، ولكن على اختالف يف روايته مع النحاة إذ  2/184نسب البيت إىل ( أمية بن أيب عائذ ) يف ديوان اهلذليني :  )3(

  ورد فيه : 
  لُه نســوٌة عاطالُت الصُّــدو  (م)  ِر عوٌج َمراضيــُع مثُل السَّعايل

زيل . وأما الشاعر أميـة بـن أيب عائـذ العمـري ومعىن ( عاطالت ) أي ليس عليهن حلي ، ومعىن ( عوج ) هو املها     
، فهو (( أحد بين عمرو بن احلارث بن متيم بن سعد بن هذيل ، شاعر إسالمي من شعراء الدولـة األمويـة )) . ( 

  ) . 24/10األغاين : 
  . 1/175شرح الكافية يف النحو :  )4(
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؛ وذاك ألنــه ملــا قــال جــل ثنــاؤه : ( مــر الســحاب ) علــم أنــه خلــق وصــنع ولكنــه وكــد وثبــت 
  وهذا يفيد اإلجياز واالختصار . )3(للعباد ؛ ألن الذي قبله ( ُصْنٌع ) فكأنه قال : ( صنعا ) 

ــُتْم  عــاىل : ، حنو قولــه ت )4( الفعل العامل يف احلال - ً فَــِإَذا   أَِمنـْ فَــِإْن ِخْفــُتْم َفرَِجــاًال أَْو رُْكبَــا
ََّ َكَما َعلََّمُكْم َما ملَْ َتُكونُوا تـَْعَلُموَن  فعامل احلال حمذوف جوازا تقديره ( صــلوا  ) )5َفاذُْكُروا ا

ت منها ، العلم به لداللة احلال عليه ، ومنها مراعاة  ــم ) ، وإمنا حذف لغا ضيق املقــام ؛ أل
ذه اهليــأة مــن الصــالة ؛   ألن اللفــظ حــني يكــون  يف حال خوف ، ومنها كذلك ، االهتمام 

  منفردا ينصب االهتمام عليه ، مث هو يفيد يف الوقت نفسه عدم العذر يف ترك الصالة أبدا .
ـــه تعـــاىل :  )6(الفعـــل الواقـــع يف جـــواب االســـتفهام  - ـــِئْن َســـأَلْ  ، حنـــو قول تَـُهْم َمـــْن َخَلـــَق  َوَل

 ُ َّ ـــَماَواِت َواْألَْرَض َليَـُقـــوُلنَّ ا فــــ( لفـــظ اجلاللـــة ) فاعـــل لفعـــل حمـــذوف جـــوازا تقـــديره        ) )7السَّ
( خلقهــن ) وقــد حــذف إجيــازا واختصــارا لتقــدم الــدليل عليــه ، فضــال عــن أن فيــه تقلــيال مــن 

ن العناية واالهتمــام بــه ، والــدليل علــى الكفار لشأن هللا ورسوله ، إذ ال يريدون إطالق مزيد م
م األصنام ، حنــو مــا جــاء يف قولــه  م عن سؤال نبيهم عن عباد ذلك هو ظهور الفعل يف جوا

 ) )8قَــاُلوا نـَْعبُــُد َأْصــَناماً فَـَنظَــلُّ َهلـَـا      َعــاِكِفَني  ِإْذ َقاَل ِألَبِيِه َوقَـْوِمــِه َمــا تـَْعبُــُدوَن  تعاىل : 
كيــــدا واهتمامــــا فقــــد ذكــــروا ا م ؛ عنايــــة و ــوا  -حبســــب معتقــــدهم  -لفعــــل ( نعبــــد ) يف جــ

ا .   ألصنام اليت  يعبدو
، فيقــدر اجلمهــور  )9(عطــف اســم علــى اســم وال يتناســب الفعــل املــذكور إال مــع أوهلمــا  -

ــه تعــاىل :  َوالَّــِذيَن  فعــال حمــذوفا يتناســب مــع االســم الثــاين ، ومــن شــواهدهم علــى ذلــك قول

                                                                                                                                                                      
  . 1/380ينظر : الكتاب :  )1(
  .  88النمل : من اآلية  )2(
  .  1/380ينظر : الكتاب :  )3(
  . 1/346ينظر : م . ن :  )4(
  . 239البقرة :  )5(
  . 2/632ينظر : مغين اللبيب :  )6(
  .  25لقمان : من اآلية  )7(
  . 71،  70الشعراء :  )8(
،  3/1270، شـــرح الكافيـــة الشـــافية :  322 – 2/321، األمـــايل الشـــجرية :  2/433ينظـــر : اخلصـــائص :  )9(

  . 2/131، مهع اهلوامع :  2/635ضرب : ارتشاف ال
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اَر َواْألِميَان تـَبَـ  فالتقدير عندهم ( واعتقدوا اإلميان ) بناء على أن الفعــل املــذكور (  ) )1وَّأُوا الدَّ
ت فناســـب ( الــــدار ) ، وأن الفعــــل املقــــدر ( اعتقــــد )  حملسوســــات أو املــــاد تبـــوؤا ) خــــاص 

لروحيات ليتناسب مع ( اإلميان ) .   خاص 
بعض النحاة املعىن على أساس هذا    التقدير  بيد أن يف هذا املوضع خالفا ، فقد وجه

يف حني وجه حناة آخــرون املعــىن علــى أســاس مــن التضــمني ، أي تضــمني الفعــل املــذكور معــىن 
فعــل آخــر يتناســب مـــع االســم الثــاين ، فيكــون الفعـــل ( تبــوؤا ) مبعــىن الفعــل     ( اعتقـــدوا ) 

بــني النحــاة ، فــإن هنــاك مــذهبا ، وفضــال عــن هــذا اخلــالف  )2(ليصــح التشــريك بــني االمســني 
آخر مرجعه إىل البيانيني ، إذ يرون أن الفعل املذكور يصح يف االمسني املتعــاطفني علــى أســاس 

از  ، فهــم يقولــون فيمــا جــاء يف اآليــة املــذكورة آنفــا :      (( وجعلــوا اإلميــان مســتقرا  )3(من ا
  . )4(املدينة       كذلك )) ومستوطنا هلم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه كما جعلوا 

ـــاز ،  -إذن  -وميكـــن القـــول  ــروا يف احلقيقـــة ، وإن البيـــانيني نظـــروا يف ا إن النحـــاة نظـ
حلــذف هــو األمشــل ؛ لكونــه يصــدق  ولكل وجهة من القبول بيد أن املذهب النحــوي القائــل 

ال يصــدق  فإنــه –مــذهب البيــانيني  –على كل شاهد يف هذا الباب ، خبالف املــذهب اآلخــر 
على كل شاهد فيه ، فإذا صــح تطبيقــه علــى مــا جــاء يف قولــه تعــاىل فإنــه ال يصــدق علــى قــول 

  :  )5(الشاعر 
ـــوَ  ـــــ ـــــ ــَب والُعيــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــَن احلَواِجـ ــ ـــ ـــ ــ    *َوزَجَّْجــــ

  
ـــاً    ـــ ــ ـــ ــ ــَرْزَن يومــ ــ ـــــ ــــيَاُت بـَــــــ ـــ ــ ـــ ــ ــا الغانِــ ــــ ــــ ــ ــ   إذا م

  

                                                           
  . 9احلشر : من اآلية  )1(
  . 446-2/445، املساعد على تسهيل الفوائد :  2/635ينظر : ارتشاف الضرب :  )2(
  .  4/505ينظر : الكشاف :  )3(
  . 4/505الكشاف :  )4(
يـة عمـا رواه النحـاة ، إذ ورد الصـدر فيـه ) ، وفيه ختتلـف الروا 150) هو الراعي النمريي . ( شعر الراعي النمريي : 5(

  *  وَهزُة َنشَوٍة ِمْن َحيِّ ِصْدقٍ *         
، شـرح  2/610ومن وروده على الرواية أعاله عند النحاة ما جاء يف املصادر اآلتية : اإلنصـاف يف مسـائل اخلـالف : 

  .  3/91، املقاصد النحوية :  243، شرح شذور الذهب :  3/1265الكافية الشافية : 
  ) . 2/287* زج احلاجب ، رق يف طول ، وزججت املرأة حاجبها ، رققته وطولته . ينظر : ( لسان العرب : 
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إذ ال أســـاس للمجـــاز بـــني التـــزجيج والعيـــون ، فوجـــب تقـــدير فعـــل مناســـب معهـــا لكـــي 
  عىن ويستقيم والتقدير ( وكحلن العيو ) .يصح امل

لتضمني للعلة نفسها ، فإن احلــذف أســلوب  حلذف أحسن من القول  وكذلك القول 
ب واســع لــوروده يف أبــواب النحــو كثــريا ، خبــالف التضــمني ، فإنــه        ال يقــع إال  ظــاهر و

  فعل    املذكور .يف حدود ، فضال عن اشرتاط مقاربة املعىن بني الفعل املضمن وال
  حذف الفاعل

يعد الفاعل عمدة رئيســة يف اجلملــة الفعليــة ، ويزيــد يف ذلــك قــوة شــدة الــتالزم بينــه وبــني 
ــل صــــاحب ذلــــك احلــــدث  ، حــــىت أصــــبحا مبثابــــة اجلــــزأين  )1(الفعــــل ، فالفعــــل حــــدث والفاعــ

حدمها عن اآلخر    . )2(للكلمة الواحدة اليت ال يستغىن 
ســوى   )3(، وإذا ما انعدم لفظه ظــاهرا فهــو مــن قبيــل االســتتار  ولذا منع اجلمهور حذفه

يف موضع واحد ، هو بناء الفعل للمفعول ، فإن الفاعل ال يقــدر حينهــا ،          بــل ينــوب 
عنــه غــريه فيأخــذ حكمــه مــن رفــع وإســناد ، وهــذا هــو مــذهب ســيبويه ،            إذ قــال يف 

  . )4(ذف فاعله ، وال جيوز يف             غريه )) حد الفعل املبين للمفعول : (( هو ما ح
 )5(أما ما ذهب إليه بعض النحاة من جواز حذف الفاعل مطلقا إن وجــد الــدليل عليــه 

َاِقــي   حنــو قولــه تعــاىل :  ــَواَرْت  أي الــروح ، وقولــه كــذلك :  ) )6َكــالَّ ِإَذا بـََلغَــِت الرتَّ َحــىتَّ تـَ
حلَِْجــاِب  ِ )7(  ، فهــو يف احلقيقــة مضــمر ال حمــذوف أي الشــمس)وإذا رفــض بعضــهم  )8 ،

فلــيس هــو بــدليل ؛ وذاك لعــدم  اشــرتاط  )9(هذا اإلضمار (( ألنه مل يتقدم له ظاهر يفســره )) 

                                                           
  .  1/19ينظر : املقتضب :  )1(
  . 2/64، األشباه والنظائر :  81، أسرار العربية :  328 – 1/327ينظر : املقتصد يف شرح اإليضاح :  )2(
  . 2/255، مهع اهلوامع :  1/19املقتضب :  ، 20،  1/14ينظر : الكتاب :  )3(
  . 20،  1/14الكتاب :  )4(
  . 108، الرد على النحاة :  164ينظر : نتائج الفكر يف النحو :  )5(
  .  26القيامة :  )6(
  . 32ص : من اآلية  )7(
ويل مشكل القرآن :  )8(   . 3/144، الربهان يف علوم القرآن :  226ينظر : 
  .  2/103الطراز :  )9(
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مرجع سابق للضمري يعود عليه ، فإن من الضمائر ما ترد وليس هلا من      التفسري إال داللــة 
يت بعدها التفسري  احلال ، وإن منها ما خيتلف األصل فيها   . )1(، فتقع هي أوال مث 

لَــِة اْلَقــْدِر  ومن ذلك ما جاء يف قولــه تعــاىل :  َّ أَنْـزَْلنَــاُه ِيف َليـْ فلــيس هنــاك مرجــع  ) )2ِإ
لنســبة  يعود عليــه الضــمري ، بــل الــذي فســره هــو العلــم بــه وداللــة احلــال عليــه ، وكــذلك األمــر 

لفاعل وداللة احلــال واملعــىن عليــه مهــا اللــذان يفســران مــا إىل اآليتني املذكورتني آنفا فإ ن العلم 
  عليه من إضمار .

فــال حــذف للفاعــل إذن إال يف موضــع بنــاء الفعــل للمفعــول ، ولقــد ذكــر النحــاة لــذلك 
حملذوف أو اجلهل به أو التفخيم والتعظيم أو التحقــري  فوائد وأغراضا ، ومنها ، العلم الواضح 

  . )3(ذكر تشريفا له وتنـزيها أو احملافظة على الفواصل أو القوايف واألسجاع أو صيانته عن ال
ْنَســاُن َضــِعيفاً  وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــاىل :  ــَق اْإلِ فقــد حــذف الفاعــل  ) )4َوُخِل

  وبين فعله للمفعول ، وذلك للعلم الواضح به ، فهو هللا .
َّ ال نَــْدرِي  ومنه أيضا قولــه تعــاىل :  ـُـْم َرَشــداً َوَأ ِــْم َرُّ َأَشــرٌّ أُرِيــَد ِمبـَـْن ِيف اْألَْرِض أَْم أََراَد ِ

 )5(  فقد حذف الفاعل لفظ اجلاللــة ( هللا ) مــن الفعــل األول دون الثــاين ؛ وذلــك تنـــزيها لــه
وتشريفا ؛ ألنه أريد الشر فيه ، ومما يؤكد ذلك هو ورود ذكــره مــع الفعــل    الثــاين ؛ ألنــه أريــد 

  فيه . اخلري 
  
  
  
  

                                                           
  . 143 – 1/142ينظر : الفرائد اجلديدة :  )1(
  . 1القدر :  )2(
، شـرح     مجـل  7/69( رسـالة دكتـوراه ) ، شـرح املفصـل :  2/107ينظر : اللبـاب يف علـل البنـاء واإلعـراب :  )3(

ع : ، مهــع         اهلوامــ 2/962، البســيط يف شــرح اجلمــل :  535 – 1/534الزجــاجي ( الشــرح الكبــري ) : 
  . 100 – 94، ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي :  101، أسرار النحو :  162 – 1/161

  . 28النساء : من اآلية  )4(
  . 10اجلن :  )5(
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  المبحث الثاني 
  حذف بعض العناصر المتالزمة

مل تكن العمدة هي العنصر الوحيد الذي يستلزم التقدير عنــد حذفــه ، بــل هنــاك عناصــر 
أخرى تستلزم ذلك أيضا . وتلك هي األلفاظ املتالزمة اليت ال يقوم أحــدها مــن دون اآلخــر ، 

الصفة ، ومجلة الشرط وجوابه ، بصرف النظر عــن  حنو : املضاف واملضاف إليه ، واملوصوف و 
ا عمدة أو فضلة يف الكالم .   كو

ولذا ، اهــتم النحــاة بتلــك األلفــاظ فلــم جييــزوا حــذفها إال بشــروط وحــدود ، وإن حــذفت 
لوقــوف علــى تلــك األلفــاظ أو العناصــر احملذوفــة بشــيء  صار لزاما تقديرها ولعلنا نتبــني ذلــك 

  من التفصيل .
  ف وإقامة املضاف إليه مقامهحذف املضا

يعد حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه من أهم أنواع احلــذف الــيت          يــدل 
عليها املعىن ، ليس لكونه من األلفاظ املتالزمة فحسب ، بل ملا يرتتــب عليــه         مــن تغــري 

  ة واملألوف . يف احلكم النحوي الذي جيعل املعىن بني نسبة األلفاظ خارجا عن احلقيق
ـــــك أن التغــــــري         هــــــذا اخلــــــروج يف املعــــــىن هــــــو األســــــاس يف تقــــــدير اللفــــــظ املضــــــاف ؛ ذلـ

النحوي القائم على أخذ املضاف إليه حكــم املضــاف ال يــؤدي إىل خــروج األلفــاظ عــن صــنعة 
ــل واملعمــــول ، فــــال يســــتلزم األمــــر فيهــــا أي تقــــدير ، مث إن الصــــنعة       ال  النحــــو بــــني العامــ

فيها أن يكون اللفظ مضافا لكي يقدر إذا حذف من الكالم ، خبالف حذف الفعل  يشرتط
وإبقــاء معمولــه ( املفعــول بــه ) منصــو ، فــإن العمــل النحــوي يســتلزم تقــديره حلاجــة  –مــثال  –
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هــو املعــىن  ) )1َواْســَأِل اْلَقْريَــة  الصنعة إليه ، وبيان ذلك ، أن دليل احلذف يف قولــه تعــاىل : 
مفعــول بــه ، وال مشــكل فيــه ، بــل  –مــن حيــث الصــنعة  –نعة اإلعــراب ؛ ألن القريــة وليس صــ

املشكل يتمثل يف أن القرية ال تسأل بل يسأل أهلها ، ولوال هذا املعىن ما كان مثــة دليــل علــى 
ه  –حـــذف املضـــاف ، ولـــذلك فـــإن قولنـــا : ( ضـــربت  زيـــدا )  ال  –وحنـــن نقصـــد أخـــاه أو أ

ــاز ، وألن هــذا احلــذف  جيوز ؛ ألن وقوع الضرب بـــ( زيــد ) ممكــن ، ولــيس فيــه شــيء مــن   ا
ملعىن احلقيقي فيه    . *يؤدي إىل لبس يف الكالم لعدم العلم 

ملعــىن               بشــكل  ومن هنا ، صار اهتمام النحاة مبواضع هذا احلذف اهتماما 
توســـع هـــو         معـــىن هـــذا رئـــيس ، ولعلنـــا جنـــد إشـــاراته األوىل عنـــد ســـيبويه ، إذ ذكـــر أن ال

إن الفعــل            قــد اســتعمل  َواْســَأِل اْلَقْريَــة  احلــذف ، وقــال معقبــا علــى قولــه تعــاىل : 
لفعــل (  يف اللفــظ ال يف  املعــىن ، أي أن ( القريــة ) مفعــول بــه لفظــا ، وقــد           نصــب 

  . )2(( أهل )              اسأل ) ، ولكن املفعول به احلقيقي هو املضاف احملذوف     
وكــان ابــن جــين واقفــا عنــد هــذا احلــذف ومعانيــه بصــورة أوســع ، إذ فســر           احلــال 
ـــاز ، وذلـــك مـــن خـــالل تبيـــان ثالثـــة معـــان فيـــه ، هـــي      االتســـاع  الـــيت يفضـــي فيهـــا إىل ا

طريــُق ) ففيــه مــن والتشبيه والتوكيد فقال : (( أال ترى أنك إذا قلت : ( بنو فالن يطــؤهم    ال
السعة إخبارك عما ال يصح وطؤه مبا يصح وطؤه فتقــول علــى هــذا :    ( أخــذ علــى الطريــق 

                                                           
  . 82) يوسف : من اآلية 1(

* يف هـذه املسـألة خــالف بـني النحــاة . فقـد ذهــب ابـن جــين إىل جـواز القيــاس مطلقـا علــى هـذا احلــذف بشـرط وضــوح 
حملــذوف ، فيجــوز عنــده أن نقــول : ( ضــربت زيــدا ) وحنــن نقصــد غالمــه أو ولــده ، بشــرط أن يفهــم الــدليل علــى ا

  ) . 453-2/452السامع ذلك . ( ينظر : اخلصائص : 
ولكن التحقيق عند مجهور النحاة عدم القياس مطلقا ، بل القياس يكون يف عدم استبداد الثاين حبكم األول ، حنو قوله 

أي أهلهـا ، فـإن صـح اسـتبداده اقتصـر فيـه علـى السـماع ومل يقـس عليـه . ( ينظـر : مهـع  اْلَقْريَة  َواْسَألِ  تعاىل : 
  ) . 322) ، حنو قول ذي الرمة : ( ديوانه :  2/51اهلوامع : 

ــى الَقــــوِم َهــــوبـَُر    َقَضـــَى َحنْبَــــُه يف ُملَتَـَقــ
  

ـــَدَما    ــــ ـــارِثِيُّون بعــــ ــــ ـــرَّ احلــــ ـــــ ـــ ــــيََّة فـَ ــــ   َعِشـــ
  

ولعل سبب ذلك هو الضرورة الشعرية ؛ رصدا آلخر تفعيلـة يف البيـت ، وميكـن القـول ، إن احلـق  يقصد ( ابن هوبٍر ) ،
مع املذهب األخري ، فإن التوسـع يف احلـذف ال يـؤمن لبسـه يف غالـب األحيـان ، مث إنـه ال بـد مـن غـرض للحـذف 

  ) من ذاك القبيل  شيئا . يرجع إىل املعىن والبيان ، وال أرى يف قوهلم : ( ضربت زيدا ) وهم يعنون ( أخاه
  . 1/212) ينظر : الكتاب : 2(
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لطريــق )  ووجــه التشــبيه إخبــارك عــن الطريــق  000الواطئ لبين فالن ، ومرر بقــوم موطــوئني 
م ، إذ كان هو املؤدي هلم ،     فكأنه هم .    مبا خترب به عن سالكيه فشبهته 

هــم كــان أبلــغ مــن وطء ســالكيه هلـــم ، وأمــ ا التوكيــد ؛ فألنــك إذا أخــربت عنــه بوطئــه إ
بتــة بثباتــه ، ولــيس كــذلك أهــل الطريــق  وذلك أن الطريق مقيم مالزم ، فأفعاله مقيمة معه ، و

م قد حيضرون فيه ويغيبون عنه ))    . )1(؛ أل
اف وإقامــة املضــاف وعلى أســاس مــن هــذه املعــاين الثالثــة وجــه مــا جــاء مــن حــذف املضــ

فقــال : (( أمــا االتســاع ؛ فألنــه اســتعمل لفــظ  َواْســَأِل اْلَقْريَــة  إليــه مقامــه يف قولــه تعــاىل : 
السؤال مع ما ال يصــح يف احلقيقــة ســؤاله ، وهــذا حنــو مــا مضــى ، أال تــراك تقــول : ( وكــم مــن 

  ا وحنوه اتساع . قرية مسؤولة ) وتقول : ( القرى وتسآلك ) كقولك : ( أنت وشأنك ) فهذ
ا ومؤلفا هلا .  ا شبهت مبن يصح سؤاله ملا كان    وأما التشبيه ؛ فأل

لســؤال علــى مــن لــيس مــن عادتــه اإلجابــة ،  وأما التوكيد ؛ فألنه يف ظاهر اللفظ إحالــة 
م تضــمنوا ألبــيهم  أنــه إن ســأل اجلمــادات واجلبــال أنبأتــه بصــحة قــوهلم ، وهــذا  -  -فكــأ

وكيف تصرفت احلال ، فاالتســاع فــاش يف مجيــع أجنــاس شــجاعة  000اخلرب  تناه يف تصحيح
  .  )2(العربية )) 

ــذا التفســري يتبــني أن معــىن هــذا احلــذف مل يكــن بســيطا ، بــل هــو معــىن مركــب ، وقــد  و
از أطلق عليه البالغيون جماز احلــذف لقيامــه علــى حــذف وإحــالل ،  تشكل منه ضرب من ا

  الختالف التعليق بني األلفاظ . ومن مث خروج يف املعىن 
از أيضا  وقد اشــرتك مــع االســتعارة يف مجلــة واحــدة لتحقيــق املعــىن  -ومن شواهد هذا ا

ففــي اآليــة  ) )3َوُأْشــرِبُوا ِيف قـُلُــوُِِم اْلِعْجــَل ِبُكْفــرِِهْم  ما جاء يف قوله تعاىل :  –ببالغة وبيان 
ه ( العجـــل ) ؛ ألن املقصـــود هـــو     ( حـــب شـــاهدان : أحـــدمها ، هـــو جمـــاز احلـــذف يف قولـــ

ولـــيس العجـــل حبـــد ذاتـــه ، فحـــذف مضـــافان وأقـــيم املضـــاف إليـــه األخـــري  )4(عبـــادة العجـــل ) 
مقامهما ، وأما اآلخــر فهــو االســتعارة ؛ وذاك لوجــود الزمــة مــن لوازمهــا وهــي اإلشــراب ، فإنــه 

                                                           
  . 2/446) اخلصائص : 1(
  .  2/447) م . ن : 2(
  .  93) البقرة : من اآلية 3(
  .  2/17) ينظر : شرح ابن عقيل : 4(
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نــه طــوى ذكــر املشــبه بــه تعــاىل شــبه حــب عبــادة العجــل مبشــروب ســائغ ميــازج القلــوب ، غــري أ
  .  )1(ورمز له بشيء من لوازمه ، وهو اإلشراب على سبيل االستعارة املكنية 

م العجــــل مببالغــــة  م وعبــــاد ــق بــــني الشــــكلني البيــــانيني إال لوصــــف قلــــو ومــــا هــــذا التوافــ
كيد .    و

ــــب إليــــــه اجلرجــــــاين ، إذ            وممــــــا جيــــــب التنبيــــــه عليــــــه مــــــن جمــــــاز هــــــذا البــــــاب هــــــو مــــــا ذهــ
ذكر جمازا خاصا يتصل بتغري احلكم النحــوي للمضــاف إليــه بعــد اكتســابه إعــرا           غــري 
ــاز لنقلــك هلــا عــن    معناهــا كمــا  ما كان عليه ، فقال : (( واعلم أن الكلمة كمــا توصــف 
مضــى ، فقــد توصــف بــه لنقلهــا عــن حكــم كــان هلــا إىل حكــم لــيس هــو حبقيقــة فيهــا ، ومثــال 

َواْسَأِل اْلَقْريَــَة  :       *اف إليه يكتسي إعراب املضاف يف حنو [ قوله تعاىل ] ذلك أن املض
 )2(  ــل : ( واســــأل أهــــل القريــــة ) فــــاحلكم الــــذي جيــــب             للقريــــة يف األصــــل واألصــ

وعلى احلقيقة هو اجلر ، والنصــب فيهــا جمــاز ، وهكــذا قــوهلم :             ( بنــو فــالن تطــؤهم 
يريـــدون ( أهـــل الطريـــق ) ، فـــالرفع يف ( الطريـــق ) جمـــاز ؛     ألنـــه منقـــول إليـــه عـــن الطريـــق ) 

املضــاف احملــذوف الــذي هــو ( األهــل ) ، والــذي يســتحقه               يف أصــله هــو اجلــر ، 
از يف  هذا ، احلذُف ، فإن        احلذف إذا جترد عن تغيــري  وال ينبغي أن يقال : إن وجه ا

  .  )3(ما بقي بعد احلذف مل يسم                جمازا )) حكم من أحكام 
ــاز هنــا ســوى معنــاه اللغــوي  والــذي يبــدو يل ممــا ذهــب إليــه اجلرجــاين هــو أنــه مل يعــن 
املتمثل يف نقل الشيء من موضع إىل آخر ، فهو يعين أن النصب يف ( القرية ) ، والرفــع يف ( 

ما ،  بل كا من حــق لفظــني آخــرين حــذفا فحــل حملهمــا مــا  الطريق ) مل يكو أصلني حبد ذا
  كا مضافني إليهما رتبة وحكما . 

از مع جماز البيان ؛ ألنه خاص بنقل عالمات اإلعــراب مــن حــال  ولذا ال يشرتك هذا ا
  إىل أخرى ، وال يؤدي من معىن البيان شيئا . 

                                                           
  .  9) ينظر : تلخيص البيان : 1(

  * ليس من النص فيما بني القوسني . 
  .  82) يوسف : 2(
  .  416ة : ) أسرار البالغ3(
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ـــاز ضـــم ن جمـــاز البيـــان حـــني ولعـــل مـــا يؤكـــد ذلـــك ، أن اجلرجـــاين نفســـه مل جيعـــل هـــذا ا
لــث هلمــا . القســم األول ، جمــاز يف املثبــت ، والقســم اآلخــر ، جمــاز  قسمه علــى قســمني ، ال 

  .  )1(يف اإلثبات 
ومما حتسن اإلشارة إليه ، أن هــذا احلــذف ال يقــع يف املفعــول بــه فحســب ، بــل يقــع بــني 

ما متكافئان فيها ، بــل تــدل املبتدأ واخلرب أيضا ، والدليل عليه هنا ليس حتول العالمات ؛ أل
عليــه قــرائن أخــرى حنــو تباينهمــا يف املصــدر والــذات ، إذ ال جيــوز ذلــك عنــد بعــض  النحــاة ، 

  .  )2(وخرجوا ما وقع منه على حذف مضاف 
وبسبب من كون الطرفني امســني حيتمــل كــل منهمــا أن يكــون يف األصــل مضــافا إليــه نشــأ 

  .  )3(ذف والتقدير خالف أحيا بني النحاة يف موضع احل
رزا يف الرتجيح بينهما ، وال يكون األمــر مرتوكــا  وميكن القول ، إن للمعىن والسياق أثرا 

ـــَل  للخيـــار ، ومـــن شـــواهد ذلـــك مـــا جـــاء يف قولـــه تعـــاىل :  ـــْيَس اْلـــِربَّ َأْن تـَُولُّـــوا ُوُجـــوَهُكْم ِقَب َل
َِّ َواْليَـْوِم اْآلِخــِر اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمنَ  ِ   )4(  اســم )       فبســبب مــن تبــاين

ــاز  لكن ) وخربها بني املصدر والذات ، وخــروج الكــالم علــى أســاس ذلــك مــن احلقيقــة إىل ا
، ذهـــب حنـــاة إىل تقـــدير حمـــذوف بينهمـــا ليضـــعوا الكـــالم علـــى أصـــله ، وليفســـروا ذاك التبـــاين 

ــم اختلفــوا  يف موضــع التقــدير ، إذ ذهــب ســيبويه إىل اخليــار فيــه بــني كونــه واالختالف ، بيد أ
مضافا إىل الرب تقديره ( ذا الرب ) أو كونه مضافا إىل االسم املوصول تقــديره     ( بــر مــن آمــن 

                                                           
ـا ، وذلـك يف نقـل اللفظـة مـن معـىن  535) ينظر : أسرار البالغة : 1( ملثبت (( ما كان سبيله اللغـة حبـد ذا . ويعين 

إىل آخر ، كقولنا ( اليد ) جماز يف النعمة ، و ( األسـد ) جمـاز يف ( اإلنسـان ) . وأمـا جمـاز اإلثبـات ، فيكـون عـن 
ُم  حقيقة وأصال )) حنو قوله تعاىل :  طريق إسناد  اللفظ إىل ما ليس له وشاهد  16البقرة :  َفَما َرِحبَْت ِجتَاَرُ

از الذي ذكره خبصوص حتول عالمات اإلعراب .    من ذلك أن ليس يف هذين القسمني البيانيني إشارة إىل ا
جــواز ذلــك علــى ســبيل . إذ ذهــب ســيبويه إىل تقــدير حمــذوف ، وذهــب آخــرون إىل  1/108) ينظــر : الكتــاب : 2(

از . ( ينظر : اخلصـائص :  ) . وال أرى خالفـا كبـريا بـني  2/113، شـرح التصـريح علـى التوضـيح :  2/203ا
ـاز ، وأمـا املـذهب  اآلخـر  املذهبني ؛ ألن املذهب األول نظر يف أصل الكالم ، وأن غرض احلذف هو املبالغة وا

از وجعل الكالم مبنيا عليه   .  ، فنظر يف ا
  .  2/624، مغين اللبيب :  1/108) ينظر : الكتاب : 3(
  .  177) البقرة : من اآلية 4(
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، يف حني اختار ابن هشام التقــدير الثــاين رادا ذلــك إىل صــنعة النحــو فقــال : (( ( والــرب  )1() 
وذا الرب من آمن ؛ ألنك يف األول قــدرت عنــد احلاجــة  000قدر بر من آمن ) أوىل من أن ي

  .  )2(إىل التقدير ، وألن احلذف من آخر اجلملة أوىل )) 
وميكــن القــول ، إن التقــدير الثـــاين يطلبــه املعــىن أيضــا ، موافقـــة مــع الســياق العـــام ؛ ألن 

رب             بتــويل احلديث فيه منصب على الرب حبد ذاته ، فقــد نفــت اآليــة أوال أن يكــون الــ
حلديث عنــه أيضــا         ببيــان حقيقتــه  الوجوه قبل املشرق واملغرب ، مث استدرك على ذلك 
ومعنــاه ، وهــذا مــا جيعــل احلــديث قبــل االســتدراك وبعــده جــزءا واحــدا      وكــال متكــامال يف 

لفاصــل  اللفظــي واملعنــوي اللفظ واملعــىن ، خبــالف التقــدير األول ، فإنــه أشــبه مــا يكــون       
بني اجلملتني ( النفي واالســتدراك ) ؛ ألن املســتدرك            ال يكــون مــن جــنس املســتدرك 
عليــه ، ومبعــىن آخــر ، فــإن الوصــل بينهمــا يكــون           ضــعيفا ؛ ألن اآليــة نفــت أوال عــن 

  . الرب شيئا ، مث جاء االستدراك على صاحب             الرب ، ال على الرب نفسه 
وفضال عن هذا وذاك ، فإن يف بنية اآلية جمازا عقليا ؛ وذاك لتباين الطــرفني بــني املصــدر 

از.    والذات ، إذ جعل الرب هو املؤمن  على سبيل املبالغة  وا
  حذف املوصوف

، وهلم فيهــا شــروط  )3(حذف املوصوف من املسائل اليت أفاض النحاة يف احلديث عنها 
يف الصفة واملوصوف من تالزم ، فهمــا (( كالشــيء الواحــد مــن حيــث كــان  وحدود ؛ وذاك ملا

ومـــن هنـــا (( كـــان القيـــاس أن  ال حيـــذف  )4(البيـــان واإليضـــاح إمنـــا حيصـــل مـــن جمموعهمـــا )) 
واحد منهما ؛ ألن حذف أحدمها نقض للغرض وتراجع عما التزموه ،   فاملوصوف ، القياس 

ه ؛ وألنه رمبــا و  قــع حبذفــه لــبس ، أال تــرى أنــك إذا قلــت : ( مــررت بطويــل ىب حذفه ملا ذكر

                                                           
  .  1/108) ينظر : الكتاب : 1(
  .  2/624) مغين اللبيب : 2(
، نتائج  372 – 2/368، اخلصائص :  137 – 2/135، املقتضب :  117 – 1/116ينظر : الكتاب :  )3(

 – 2/600، ارتشــــاف الضــــرب :  550 – 546شــــرح عمــــدة احلــــافظ :  ، 210 – 208الفكــــر يف النحــــو : 
  . 71 – 3/70، حاشية الصبان :  603

  . 3/59شرح املفصل :  )4(
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) مل يعلــم مــن ظــاهر اللفــظ أن املــرور بــه إنســان أو رمــح أو ثــوب ، وحنــو ذلــك ممــا قــد يوصــف 
  . )1(لطول )) 

ويرى ابن جين أن حذف املوصوف أكثر ما يقع يف الشــعر ، معلــال ذلــك بقولــه :    (( 
يــث كــان القيــاس يكــاد حيظــره ؛ وذلــك أن الصـــفة يف وإمنــا كانــت كثرتــه فيــه دون النثــر مــن ح

الكـــالم علـــى ضـــربني : إمـــا ( للتخلـــيص والتخصـــيص ) وإمـــا ( للمـــدح والثنـــاء ) وكالمهـــا مـــن 
مقامــات اإلســهاب واإلطنــاب ، ال مــن مظــان اإلجيــاز واالختصــار ، وإذا كــان األمــر كــذلك مل 

  .  )2(يَِلِق احلذف به وال ختفيف اللفظ منه )) 
ـــذا ، ا ـــام الـــدليل وشـــهود احلـــال عليـــه ، (( فكلمـــا ول شـــرتط النحـــاة حلـــذف املوصـــوف قي

حلديث ))  ؛ ألنه غري معروف وال معهــود فوجــب  )3(استبهم املوصوف كان حذفه غري الئق 
  ذكره لعدم وجود دليل عليه .

ملوصــوف واقتصـــرت عليــه ، أو أن املوصــوف ظهـــر  أمــا إن كانــت الصــفة ممـــا اختصــت 
  . )4(وقويت الداللة عليه ، فعند ذاك جيوز حذفه  أمره من السياق

وهذا كله مرجعه إىل النحو ، أمــا مــا يرجــع إىل املعــىن ، فــإن لــه أثــرا فيــه ، وذاك    يتمثــل 
كيــدها ، فضــال عمــا حيققــه  لصــفة وإبرازهــا و مــن إجيــاز  –كــأي حــذف آخــر   –الهتمــام 

  واختصار .
ــا لــه ، مــا جــاء فمن حذف املوصوف لداللة الصفة عليه من ح يث اختصاصها بــه وثبا

َــِة  يف قولــه تعــاىل :  ــاُكْم ِيف اْجلَارِي ــاُء َمحَْلَن ــا َطَغــا اْلَم َّ َلمَّ أي يف الســفينة اجلاريــة ، وقــد  ) )5ِإ
حذف املوصوف لوجود قرينة دالة عليــه ، فــال حيمــل يف املــاء إال الســفن ، وفضــال عــن ذلــك ، 

للموصوف فأغىن عن ذكــره إجيــازا     واختصــارا  )6(لة االسم فإن شيوع هذا الوصف صار مبنـز 
.  
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أما املوصوف احملذوف الــذي تــدل عليــه القــرائن النحويــة أو اللفظيــة ضــمن الســياق العــام 
ـَـا أَِعُظُكــْم  فمتعــددة ، فقــد يــدل الفعــل علــى احملــذوف ، حنــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  قُــْل ِإمنَّ

صـــفة ملوصـــوف حمــذوف تقـــديره ( موعظـــة ) دل عليـــه الفعـــل    (  فــــ( واحـــدة ) ) )1ِبَواِحــَدٍة 
أعظكم ) ، وقد يكــون املســوغ يف ذلــك احلــذف هــو تقريــب املوعظــة إىل اإلفهــام واختصــار يف 

  . )2(االستدالل وإجياز يف نظم الكالم واستنـزال لطائر نفورهم وإعراضهم 
ــذه القرينــة مطــردا يف حنــو قولــه تعــاىل :  يت احلــذف  فـــ(   ) )3َواذُْكــْر رَبَّــَك َكِثــرياً  وقــد 

ـــة الفعـــل عليـــه . أمـــا مـــا قـــدره بعـــض  كثـــريا ) صـــفة ملوصـــوف حمـــذوف تقـــديره ( ذكـــرا ) لدالل
لطول . )4(الباحثني بـ( زمنا )  لكثرة بل يوصف    فليس بصحيح ؛ ألن الزمن ال يوصف 

تهــا ، ومــن وقــد تــدل الصــفة نفســها علــى موصــوفها احملــذوف مــن خــالل صــيغتها ودالل
ِفــيِهنَّ  وقولــه كــذلك  ) )5َوِعْنــَدُهْم قَاِصــَراُت الطَّــْرف ِعــٌني  ذلــك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 

فـ( قاصرات ) صفة ملوصوف حمذوف تقديره ( حور ) وقــد دلــت عليــه  ) )6َقاِصرَاُت الطَّْرِف 
تها إىل الطــرف الصــفة نفســها مــن خــالل معناهــا ، فضــال عمــا فيهــا مــن قرينــة حنويــة هــي إضــاف

حلــور فأغنــت هــذه القرينــة عــن  نيث ، مما يدل على اختصاص هــذه الصــفة  بعد مجعها مجع 
  ذكره .

ــــذه الصـــــفة  ــــرا يف املعـــــىن ، وذاك يتمثــــل يف االهتمـــــام  وال شــــك يف أن هلــــذا احلـــــذف أث
كيدها ، فهي الصفة الرفيعة يف احلور ، ومما يزيد يف ذلك قوة جميئها علــى  زنــة اســم وإبرازها و

  الفاعل الدال على أن القصر منهن طوع .
وهنــاك مــن املوصــوف مــا تكــون صــفته مجلــة وقــد منــع حذفــه بعــض النحــاة ، ويف ذلــك 
يقــول ابــن جــين : إن (( مــن الصــفات مــا ال ميكــن حــذف موصــوفه ، وذلــك أن تكــون الصــفة 
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قلـــت :       مجلـــة حنـــو : ( مـــررت برجـــل قـــام أخـــوه ، ولقيـــت غالمـــا وجهـــه حســـن ) أال تـــراك لـــو
  . )1(( مررت بقام أخوه ، ولقيت وجهه حسن ) مل حيسن )) 

ا شــأن املفــرد يف حــذف موصــوفها مــن حيــث تــوافر القـــرائن  ولكــين أرى أن اجلملــة شــأ
احلالية واللفظية عليه ، فإن يف القرآن الكرمي من اجلمل الصــفات مــا حــذف موصــوفها وبقيــت 

  َن الَّـــِذيَن َهـــاُدوا ُحيَرِّفُـــوَن اْلَكلِـــَم َعـــْن      َمَواِضـــِعِه ِمـــ هـــي دالـــة عليـــه ، حنـــو قولـــه تعـــاىل : 
وقد عقب أبو علي الفارسي على هذه اآلية قائال : (( وأجازوا أن يكون املعىن علــى ( مــن )2(

الذين هادوا فريق حيرفون أو قوم حيرفون ) ، وحنو ذلك ، فإن قلــت : أفيجــوز علــى هــذا ( مــن 
كــل ) تريــد (  كــل ) وهــال جــاز علــى هــذا : ( مــررت بيقــوم ) تريــد : ( برجــل  القــوم  رجــل 

يقوم ) ؟ قيل له : أما اآلية فهذا التقدير فيها ســائغ كأنــه قيــل :    ( مــن الــذين هــادوا فريــق ) 
  . )3(فحذف بعض اللفظ واملراد إثباته ، وعلى هذه الشريطة    حذف )) 

كيــد الصــفة   وإبرازهــا ؛ وكذلك يكون هلذا احلذف أثر يف املعىن ، ولعل ه يف هذه اآلية 
  . -جل يف عاله  -ملا هلا من شأن كبري عند هللا 

  حذف الصفة
بعــا        مكمــال  ــا  مل يكــن حــذف الصــفة ظــاهرة واســعة يف النحــو واللغــة ؛ ولعــل كو

أو كــون غرضــها املتمثــل يف التخصــيص أو املــدح أو  )4(ملتبوعهــا (( ببيــان صــفة مــن صــفاته )) 
هــو الــذي جعــل قصــدها واجــب الــذكر ، وإال فــإن حــذفها ال  )5(لــذم أو الــرتحم أو التأكيــد ا

ــا ال تعــرف أمقصــودة مــن املــتكلم أم ال ؟ إال اللهــم إن دل عليهــا دليــل مــن  يلتفــت إليــه ؛ أل
  . )6(حال أو مقال ، فعند ذاك جيوز حذفها 
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ــه تعــاىل :  ــا السَّــِفيَنُة فَ  وممــا جــاء علــى ذلــك قول َكانَــْت لَِمَســاِكَني يـَْعَملُــوَن ِيف اْلَبْحــِر أَمَّ
َُْخُذ ُكــلَّ َســِفيَنٍة َغْصــباً  أي كــل ســفينة   صــاحلة ،  ) )1َفَأَرْدُت أَْن أَِعيبَـَها وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك 

ـــا ســـفينة ، فـــال فائـــدة فيـــه  )2(بـــدليل ورود قـــراءة عليهـــا  ، (( وإن تعييبهـــا ال خيرجهـــا عـــن كو
  . )3(حينئذ )) 

قُّ ُقْل َلْسُت َعلَــْيُكْم  ومن ذلك أيضا ما جاء يف قوله تعاىل :  وََكذََّب ِبِه قـَْوُمَك َوُهَو احلَْ
أي قومــك الكــافرون ختصيصــا هلــم ، وال بــد مــن هــذا التقــدير لتخصــيص الكــذب  ) )4ِبوَِكيــٍل 

  ، وقد يراد من ذلك التغليب . ) )5م دون خاصة رسول هللا 
ِــيٌم  عــاىل : ومنــه قولــه ت ــا َعــَذاٌب أَل َــا  رِيــٌح ِفيَه َْمــِر َرِّ ِ ُر ُكــلَّ َشــْيٍء  أي كــل  ) )6تُــَدمِّ

ــــــه  ــلطت علي ــــــد مــــــن هــــــذا التقــــــدير أيضــــــا ؛ ألن لفظــــــة              )7(شــــــيء ســــ ــــــه ، وال ب ــــــت علي أو أت
 ( شـــيء ) غارقـــة يف التنكـــري ، وإضـــافتها إىل ( كـــل ) جيعلهـــا شـــاملة لكـــل مـــا يف الوجـــود ، يف

حني إن هذه الريح جاءت على قــوم خمصوصــني ، هــم قــوم عــاد ، فوجــب هــذا التقــدير ، وإمنــا 
كيدا لشمول هذا الدمار وهوله .   حذفت الصفة 

ة ، هــي قولــه   تعــاىل :  ولعل ما يؤكد هذا الغرض هو ورود الصفة مــذكورة يف آيــة مشــا
  َِقيَم َوِيف َعاٍد ِإْذ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الرِّيَح اْلع  َما تَــَذُر ِمــْن َشــْيٍء أَتَــْت َعَلْيــِه ِإالَّ َجَعَلْتــُه َكــالرَِّميِم 
بــع الخــتالف الســياق الــذي وردت فيــه كــل مــن اآليتــني ، فاآليــة األوىل وردت  )8( وإمنــا هــذا 

لغــا بــني النــيب وقومــه ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل :  َواذُْكــْر  يف سياق تضمن جدال كبريا وحتــد 
ْألَْحَقاِف َوَقْد َخَلِت النُُّذُر ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َأالَّ تـَْعُبُدوا إِ  َأَخا ِ ََّ َعاٍد ِإْذ أَْنَذَر قـَْوَمُه  الَّ ا

                                                           
  . 79الكهف :  )1(
) ،  16/2أي قرئت ( سفينة صاحلة ) ، وقد نسبت هـذه القـراءة إىل عبـد هللا بـن مسـعود يف : ( جـامع البيـان :  )2(

ــا  –ونســـبت كـــذلك إىل ابـــن عبـــاس وعثمـــان بـــن عفـــان  يف : ( اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن :  –رضـــي هللا عـــنهم مجيعـ
11/34  . (  

  . 2/627مغين اللبيب :  )3(
  . 66األنعام :  )4(
  . 3/783ينظر : إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج :  )5(
  . 25،  24األحقاف : من اآليتني  )6(
  . 2/627ينظر : مغين اللبيب :  )7(
ت :  )8(   . 42،  41الذار
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تَـَنا لَِتْأِفَكَنا َعْن آِهلَِتَنا َفْأتِنَــا ِمبـَـا  ِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم  َ ِإْن ُكْنــَت قَاُلوا َأِجئـْ تَعِــُد
َِّ َوأُبـَلُِّغُكــْم َمــا أُْرِســْلُت بِــِه َوَلِكــينِّ أََراُكــْم قَـْومــاً َجتَْهلُــوَن  ِمَن الصَّاِدِقَني  َا اْلِعْلُم ِعْنــَد ا  َقاَل ِإمنَّ

ُهــَو َمــا اْســتَـْعَجْلُتْم بِــِه رِيــٌح ِفيَهــا فـََلمَّا رَأَْوُه َعاِرضاً ُمْستَـْقِبَل أَْوِديَِتِهْم َقاُلوا َهــَذا َعــاِرٌض ممُِْطــُرَ بَــْل 
َــا فََأْصــَبُحوا ال يـُــَرى ِإالَّ َمَســاِكنـُُهْم َكــَذِلَك َجنْــزِي اْلَقــْوَم  َعــَذاٌب أَلِــيٌم  َْمــِر َرِّ ِ ُر ُكــلَّ َشــْيٍء  تُــَدمِّ
ويــل العــذاب عــن طريــق حــذف الصــفة بعــد ( كــل شــيء )  ) )1اْلُمْجــرِِمَني    –فقصــد لــذلك 

خبــالف اآليــة الثانيــة فلــم يــرد معهــا مــن هــذا القبيــل شــيء ، فوقــع الكــالم علــى  –كــر كمــا ذ 
ويل . –يف ذكر الصفة  –أصله    تناسبا مع السياق ، إذ مل يرد فيه موجب ملبالغة و

ن مـــن حـــذف الصـــفة ، يســـتدل عليـــه بقرينـــة الصـــوت  وقـــد حتـــدث ابـــن جـــين عـــن نـــوع 
م : ( ســري عليــه ليــل ) وهــم يريــدون ( ليــل   طويــل ) حركة ونغما إذ يقول : ومن ذلك (( قوهل

، وكأن هذا إمنا حذفت فيه الصفة ملا دل من احلال علــى موضــعها ؛ وذلــك أنــك حتــس أن يف  
كالم القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخــيم والتعظــيم مــا يقــوم مقــام  قولــه : ( طويــل ) 

ملتـــه  ، وذلـــك أن تكـــون يف مـــدح إنســـان أو حنـــو ذلـــك ، وأنـــت حتـــس هـــذا مـــن نفســـك إذا 
والثناء عليه ، فتقول : ( كان وهللا رجال ) ، فتزيد يف قوة اللفظ       بـ( هللا ) هــذه الكلمــة ، 
ــا وعليهــا ، أي رجــال فاضــال أو شــجاعا أو كرميــا  ولتمكن يف متطيط الــالم ، وإطالــة الصــوت 

والداللــة احلركيــة مــن أثــر يف اإلغنــاء  فابن جين هنا يبني مــا للنغمــة الصــوتية )2(أو حنو ذلك )) 
عـــن بعـــض القـــول ، بيـــد أن هـــذا ال يتبـــني إال والكـــالم مشـــافهة ، إذ الـــدليل يتمثـــل يف نطـــق 

  ألفاظه حبد ذاته ، من دون النظر فيما بني تلك األلفاظ من نسبة أو تعليق . 
  حذف مجلة جواب الشرط

هــي مجلــة جــواب الشــرط ،  يعد الشرط بنية قائمــة (( علــى تعليــق حصــول مضــمون مجلــة
لــف مجلتــني بعالقــة  )3(حبصول مضمون مجلة أخرى هي مجلة الشرط ))  فهو إذن مبين على 

إسنادية مركبة . ومن هنا ، فإن حــذف مجلــة اجلــواب يســتدعي تقــديرها ؛ وذاك ملــا بينهــا وبــني 
  مجلة الشرط من تالزم يف الرتكيب .

  فها واجبا مرة وجائزا مرة أخرى .ولقد وقف النحاة على تلك اجلملة فرأوا حذ
                                                           

  . 25،  24،  23،  22،  21األحقاف :  )1(
  . 2/373اخلصائص :  )2(
  . 73التعريفات :  )3(



  -110 -

  حذفها وجو .
ويكــــــون ذلــــــك إذا تقــــــدم مــــــا يــــــدل عليهــــــا ، وكــــــان فعــــــل الشــــــرط ماضــــــيا ، حنــــــو قولــــــه                

ُه تـَْعُبُدوَن  تعاىل :  َّ ُتْم ِإ وهــذا مــا اخــتص بــه               البصــريون  ) )1َواْشُكُروا َِِّ ِإْن ُكنـْ
 تقدير جــواب ، وال جييــزون جعــل الــدليل املتقــدم جــوا حبســب قياســهم ، فهم يذهبون إىل )2(

النحــوي ؛ ألن املتقــدم إذا كــان مجلــة امسيــة فــال تــدخل الفــاء عليــه ، وإذا كــان فعــال مضــارعا مل 
  .  )3(يلحقه اجلزم ، واجلواب جيب أن خيضع لتلك القيود 

قـــوهلم : ( أجيئـــك إن  وقـــد بـــني ابـــن الســـراج هـــذا احلـــذف وعلـــة وجوبـــه فقـــال : (( فأمـــا
تين ) فالذي عند أن هــذا اجلــواب حمــذوف كفــى عنــه الفعــل املقــدم ،  جئتين ) و( آتيك إن 

  وإمنا يستعمل هذا على جهتني :
  إما أن يضطر إليه شاعر ، فيقدم اجلزاء للضرورة وحقه التأخري . -
عــدك بــذلك علــى كــل وإمــا أن تــذكر اجلــزاء بغــري شــرط وال نيــة فيــه فتقــول : ( أجيئــك ) في -

حال ، مث يبدو لك أال جييئك بسبب فتقول : ( إن جئتين ) ، ويستغين عن اجلــواب مبــا  قــدم 
 (()4( .  

  . )5(وأما الكوفيون ، فريون أن املتقدم هو اجلواب ، وال موجب ملثل هذا التقدير 
وميكن القول ، إن لكل مذهب جهة مــن القبــول ، مــن حيــث انســجام اللغــة مــع واقعهــا 
اخلارجي العام ، فقد يكون قصــد املــتكلم هــو اإلخبــار جمــردا مــن القيــود ، مث يبــدو لــه أن يضــع 

ــن دليـــــل  ـــــدع األخـــــرى ؛ اســـــتغناء مبـــــا تقـــــدمها مـــ ـــــذكر مجلتـــــه األوىل ، وي ــــى             –شـــــرطا ، في علـ
  .  -مذهب البصريني 

كيــدا وا  –هتمامــا وقد يكون قصد املتكلم هو تقدمي جواب الشــرط علــى مجلتــه عنايــة و
  . -على مذهب الكوفيني 

  حذفها جوازا .

                                                           
  . 172من اآلية البقرة :  )1(
  . 2/647، مغين اللبيب :  9/7، شرح املفصل :  2/196ينظر : األصول يف النحو :  )2(
  . 9/7ينظر : شرح املفصل :  )3(
  . 2/196األصول يف النحو :  )4(
  . 4/15ينظر : شرح األمشوين :  )5(



  -111 -

ــا أو  وحتذف مجلة اجلواب جوازا أيضا ، وال خالف بــني النحــاة فيــه إن علــم املخاطــب 
 )2(، وال شك يف أن لذلك فوائــد ذكــر النحــاة منهــا التعظــيم  والتفخــيم  )1(وجد الدليل عليها 

أال تــرى أنــك إذا قلــت لعبــدك : (  ؛ ذلــك أن (( حــذف اجلــواب أبلــغ يف املعــىن مــن إظهــاره ،
وهللا لــئن قمــت إليــك ) وســكت عــن اجلــواب ذهــب فكــره إىل أنــواع      مــن العقوبــة واملكــروه 
ت وتكــاثرت  مــن القتــل والقطــع والضــرب والكســر ، فــإذا متثلــت يف فكــره        أنــواع العقــو

دعــه وزجــره عمــا يكــره عظمت احلــال يف نفســه ، ومل يعلــم أيهــا يتقــي ، فكــان         أبلــغ يف ر 
منــه ، ولــو قلــت : ( وهللا لــئن قمــت إليــك            ألضــربنك ) وأظهــرت اجلــواب مل يــذهب 
فكــره إىل أنــواع مــن املكــروه ســوى الضــرب      فكــان ذلــك دون حــذف اجلــواب يف نفســه ؛ 

  . )3(ألنه قد وطن له نفسه ، فيسهل ذلك         عليه )) 
يـــني أيضـــا فائـــدة أخـــرى هـــي قصـــد اإلطـــالق وعـــدم وذكـــر أصـــحاب املعـــاين مـــن البالغ

التحديـــد ، فقـــد جـــاء يف اإلتقـــان : (( إمنـــا حيســـن احلـــذف لقـــوة الداللـــة عليـــه ، أو يقصـــد بـــه 
تعديد أشياء فيكون يف تعدادها طول وســآمة فيحــذف ويكتفــى بداللــة احلــال ، وتــرتك الــنفس 

حلال عن ذكرها ))    . )4(جتول يف األشياء املكتفى 
ه الفائـــــدة بيـــــان للفائـــــدة األوىل ؛ ألن التعظـــــيم والتفخـــــيم إمنـــــا حتقـــــق مـــــن أن ولعـــــل هـــــذ

السكوت عن اجلواب داللة على أنه أمر ال حييط به وصف ، فمهما قدر مــن جــواب بقــي يف 
 الذهن أبعاد مــن خيــال عليــه ، ولــذا نــرى املفســرين متبــاينني يف التقــدير يف حنــو قولــه تعــاىل : 

 َِّ ــــوَّاٌب َحِكــــيٌم  َولَــــْوال َفْضــــُل ا ََّ تـَ فمــــن قائــــل تقــــديره           (  ) )5َعلَــــْيُكْم َوَرْمحَتُــــُه َوَأنَّ ا
لعقوبـــة )  قيـــة ، أو مل يصـــلح  )6(لعـــاجلكم   ومـــن قائـــل تقـــديره ( هللكـــتم ، أو مل يبـــق لكـــم 

  . )7(أمركم ) ، وحنوه من الوعيد والتهديد 

                                                           
  . 2/81، املقتضب :  3/103ينظر : الكتاب :  )1(
  . 9/9، شرح املفصل :  462 – 2/461ئل اخلالف : ينظر : اإلنصاف يف مسا )2(
  . 9/9، وينظر : شرح املفصل :  462-2/461اإلنصاف يف مسائل اخلالف :  )3(
  . 2/57اإلتقان يف علوم القرآن :  )4(
  . 10النور :  )5(
  . 3/187ينظر : الربهان يف علوم القرآن :  )6(
  . 6/435ينظر : التفسري الكبري :  )7(
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ـــدتني مل تكـــو مطـــردتني ـــد أخـــرى  علـــى أن هـــاتني الفائ ـــاك فوائ ــل حـــذف ، بـــل هن يف كـ
َفَمــِن اْضــطُرَّ ِيف َخمَْمَصــٍة  خمصوصة يف بعض السياقات ، ومن ذلــك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 

ََّ َغُفوٌر َرِحــيٌم  فجــواب الشــرط هنــا حمــذوف تقــديره ( فليأكــل )  ) )1َغْريَ ُمَتَجاِنٍف ِإلمثٍْ فَِإنَّ ا
احلكــم مقتصــر علــى الرتخــيص واجلــواز ، خبــالف مــا لــو ذكــر وأرى يف حذفه إشارة إىل أن هذا 

اجلــواب ، فــإن هــذا احلكــم قــد حيتمــل الوجــوب ؛ ملــا يف الــذكر مــن داللــة علــى التأكيــد ، وهــو 
  غري مراد .

وقــد حيــذف جــواب الشــرط فيقــع موقعــه مجلــة شــبيهة بــه لفظــا ومعــىن ، بيــد أن التحقيــق 
، وممــا جــاء علــى  )2(ب مســبب عــن الشــرط عنــد النحــاة هــو تقــدير جــواب غــريه ؛ ألن اجلــوا

َِّ َآلٍت  ذلك قوله تعاىل :  َِّ َفِإنَّ َأَجَل ا فلم تكــن اجلملــة املقرتنــة  ) )3َمْن َكاَن يـَْرُجو لَِقاَء ا
لعمــل )  تناســبا مــع مجلــة  )4(بـ( الفــاء ) هــي اجلــواب ، بــل اجلــواب حمــذوف تقــديره ( فليبــادر 

  الشرط نفسها .
دا أحـــد البـــاحثني احملـــدثني علـــى إنكـــار هـــذا التقـــدير ، وجعـــل املـــذكور هـــو وهـــذا مـــا حـــ

اجلواب ، فقال : (( بل قد يكــون اجلــواب مــذكورا يف اجلملــة القرآنيــة ، فيتــدخل النحــاة مبــيلهم 
لثابت ، فيقدرون شرطا آخــر يرونــه أنســب ؛ ألن  الفطري إىل التقدير من أجل وصل املطلق 

يكـــون مســـببا عـــن الشـــرط ، فهـــذه العالقـــة الســـببية هـــي الـــنمط  اجلـــواب يف زعمهـــم ال بـــد أن
ا فيمــا يصــادفهم مــن أســاليب ، فــإذا  م يلتمســو الوحيــد للتعبــري الشــرطي عنــدهم ، ولــذلك فــإ
عز عليهم ذلــك فلــيس مــا مينــع مــن تقــدير حملــذوف يكتمــل بــه منــط اجلملــة كمــا هــي يف أصــلها 

  . )5(الثابت عندهم من حيث أن السبب أصل فيها )) 
ولكــن احلــق مــع املــذهب النحــوي القــدمي ، فإنــه يف ذلــك يتــوخى الدقــة يف املعــىن ولــيس 

 من كان يرجو لقــاء  هللا  رد صنعة النحو واإلعراب ، فهو يف تقديره جوا لقوله تعاىل : 
لعمـــل ) إمنـــا هـــو مقصـــود ومـــراد ؛ (( ألن أجـــل هللا آت ســـواء أوجـــد الرجـــاء أم مل  ( فليبـــادر 

                                                           
  . 3دة : من اآلية املائ )1(
  . 2/648ينظر : مغين اللبيب :  )2(
  . 5العنكبوت : من اآلية  )3(
  . 2/648ينظر : مغين اللبيب :  )4(
  . 73بالغة العطف يف القرآن الكرمي ، دراسة أسلوبية :  )5(
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فلم يكف عن جــواب الشــرط ، ومل يغــن عنــه ، مث إن هنــاك دلــيال     آخــر ، هــو  )1()) يوجد 
َفَمـــْن َكـــاَن يـَْرُجـــوا ِلَقـــاَء َربِّـــِه فـَْليَـْعَمـــْل َعَمـــالً َصـــاِحلاً َوال  ورود اجلـــواب صـــرحيا يف قولـــه تعـــاىل : 

  .  ) )2ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحداً 
ـــذا ؛ هـــو  ن يكـــون مناســـبا وممـــا هـــو علـــى صـــلة  جلـــواب املقـــدر ،  وجـــوب االهتمـــام 

للمعىن واملقام ، فقــد يبــدو لــبعض النحــاة ظــاهرا أن اجلــواب متناســب لفظــا مــع مجلــة الشــرط ، 
  غري أن هناك من النحاة من حقق اجلواب ليجعله متناسبا مع املعىن واملقام .

ً ُســ ومما جاء على ذلك قوله تعاىل :  َْت بِــِه اْجلِبَــاُل َأْو ُقطَِّعــْت بِــِه اْألَْرُض َولَــْو َأنَّ قـُــْرآ ريِّ
َِِّ اْألَْمُر مجَِيعاً  فجــواب الشــرط حمــذوف تقــديره عنــد بعــض النحــاة  ) )3أَْو ُكلَِّم ِبِه اْلَمْوَتى َبْل 

بناء على ورود لفظه يف مجلة الشرط ، غري أن بعضا آخر قــدره ( ملــا  )4(( لكان هذا القرآن ) 
ومــا قــدره هــؤالء أظهــر ؛ علــى وفــق مــا يف الشــرط مــن غايــة ، هــي نفــي اإلميــان عــن  )5(آمنوا ) 

الكافرين ، ولعل ما يؤكد ذلك هــو مــا ورد يف اآليــة مــن ســبب نــزول ، فــإن    (( الكفــار قــالوا 
ســري جبلــي مكــة ، فقــد ضــيقا علينــا ، واجعــل لنــا أرضــا قطفــا   غراســه ، وأحــي لنــا  للنــيب 

ء وأجداد وفال م ال يؤمنون ولو كــان ذلــك كلــه )) آ فهــم مل  )6( وفال ، فنـزلت معلمة أ
لقرآن حىت يكون هو     اجلواب  بــل  –كما هو التقــدير األول   -يطلبوا إثبات تسيري اجلبال 

وهــو الصــواب ،  –كمــا هــو التقــدير الثــاين   –طلبوا ذلك ألجل اإلميان فقرر الشرط نفيه عــنهم 
  عظيما له ، وأنه هو أساس اإلميان . وإمنا ذكر القرآن ت

                                                           
  . 2/648مغين اللبيب :  )1(
  . 110الكهف : من اآلية  )2(
  . 31الرعد : من اآلية  )3(
  . 2/647، مغين اللبيب :  242: الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن : ينظر  )4(
  . 5/30، مواهب الرمحن يف تفسري القرآن :  2/647ينظر : مغين اللبيب :  )5(
  . 2/171النهر املاد :  )6(
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  المبحث الثالث
  حذف الفضلة

مل يكن حذف الفضلة مبقام حذف العمدة عند النحاة ، إذ مل نشهد هلم خالفا كبريا يف 
جوازه ، بل وعدم تقــديره يف غالــب األحيــان ، ورمبــا كونــه فضــلة ال يقــوم ركنــا رئيســا يف اجلملــة 

  هو العلة يف ذلك . 
ن الفضــالت مــا تســتلزم الــذكر أو التقــدير إذا كانــت مقصــودة يف املعــىن غــري أن هنــاك مــ

ــا  ــا فضــلة ، بيــد أ والسياق ، بل إن املعــىن ينــتقض حبــذفها أو عــدم تقــديرها ، فاحلــال مــع كو
نَـُهَمــا الِعِبــَني  يف قولــه تعــاىل :  ــَماَء َواْألَْرَض َوَمــا بـَيـْ   واجبــة ومقصــودة يف  ) )1َوَمــا َخَلْقنَــا السَّ

  ذكرها ؛ لتوقف املعىن عليها وعدم استغنائه عنها .
ومبثـــل هـــذا الفهـــم ، ميكننـــا أن نقـــف علـــى حـــذف الفضـــلة ، لنـــرى كيـــف يســـتلزم املعـــىن 

  تقديرها أحيا ، وال يستلزمها أحيا أخرى .
  حذف املفعول به

إن ، فــ )2(جيوز حذف املفعول به عنــد النحــاة إن دل الــدليل عليــه ، ( ومل يضــر حذفــه ) 
ضر امتنع . وقد قسموا هذا احلذف على قسمني : قسم يكون احلذف فيــه اختصــارا ، وقســم 

  . )3(يكون احلذف فيه اقتصارا 
 )4(فأما االختصــار ، فهــو (( أن حيــذف مــن الكــالم لفظــا ، لكنــه مــراد معــىن وتقــديرا )) 

ــن الصـــنعة أو املعـــىن ، فأمـــا د ــل الصـــنعة ، وال يكـــون ذلـــك إال إذا اســـتوجبه احلـــال بـــدليل مـ ليـ
فيتمثل يف حذف الضمري ( املفعول به ) من مجلة صلة املوصول ، إذ ال بــد مــن تقــديره لكونــه 

                                                           
  . 16األنبياء :  )1(
  ) .  20وهو ما عرب عنه ابن مالك بقوله : ( ألفية ابن مالك :  )2(

ــ ـــا ِسـ ــذِف َم ً أو ُحِصـــْر َكَحـ َ   يَق َجـــوا
  

ـــــْر    ِــ ــْز إْن َملْ َيُضـ ــ ــَلٍة َأِجــ ــ ـــْذَف َفْضــ   وَحـــ
  

أي إن وقع املفعول يف جواب لسؤال حنو أن يقال : ( من ضربت ؟ ) فيجاب : ( ضربت زيدا ) أو إن وقع حمصورا يف 
الفائـدة مـن دونـه . (  حنو قولنا : ( ما ضربت إال زيدا ) فال جيوز حذف املفعول يف كال املوضعني ؛ لعدم حصول

  ) . 156 – 2/155ينظر : شرح ابن عقيل : 
  . 199 – 1/198، شرح األمشوين :  612-2/611ينظر : مغين اللبيب :  )3(
  . 2/514معاين النحو :  )4(
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َذْرِين      َوَمــْن َخَلْقــُت  ، ومن ذلك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  )1(رابطا بني الصلة واملوصول 
  خلقته ) .   فقد حذف املفعول به من مجلة الصلة ، والتقدير ( ومن    ) )2َوِحيداً 

وأما دليل املعىن ، فهو أن يدل معىن الكــالم عليــه ، كــأن يتقــدم ذكــره حنــو قولــه    تعــاىل 
 :  ــاِحُروَن ــا َجـــاءَُكْم َأِســْحٌر َهــَذا َوال يـُْفلِـــُح السَّ فمقـــول  ) )3قَــاَل ُموَســى أَتـَُقولُـــوَن لِْلَحــقِّ َلمَّ

وقــد جعــل                  ابــن هشــام القول الثاين ( أتقولون ) حمذوف تقديره ( هــو ســحر ) 
، ولكن احلــق أنــه لــيس بغريــب ؛ وذاك                   لتقــدم ذكــره يف  )4(هذا احلذف غريبا 

َ  قــوهلم قبــل هــذه اآليــة  مباشــرة ، وهــو يف قولــه تعــاىل :  ــا َجــاَءُهُم اْحلَــقُّ         ِمــْن ِعْنــِد فـََلمَّ
فلم يشأ أن يكرر اللفظ كثريا ما               دام هنــاك دليــل  ) )5 َقاُلوا ِإنَّ َهَذا َلِسْحٌر ُمِبنيٌ 

  عليه ، وال سيما أن هذه اللفظة وقعت يف كالمه وإنكاره عليهم        أيضا .
ذه القرينة مطردا بعد فعل املشيئة  ، سوى أن الدليل هنــاك متقــدم  )6(وقد يقع احلذف 

ُ َجلََمَعُهــْم  ، وذلــك حنــو قولــه تعــاىل : ، وهنا متــأخر ، إذ يقــع يف جــواب الشــرط  َّ َولَــْو َشــاَء ا
فــإن مفعــول الفعــل ( شــاء ) حمــذوف أغــىن عنــه جــواب الشــرط نفســه إجيــازا  ) )7َعَلــى اْهلـُـَدى 
  واختصارا .

حنــو مــا جـــاء يف  )8(مث إن هلــذا احلــذف علــال وأغراضــا ، ذكــر النحـــاة منهــا ( التحقــري ) 
َُّ   قوله تعاىل :    أي الكافرين ، وقد حذف حتقريا هلم .  ) )9 َألَْغِلَنبّ َكَتَب ا

                                                           
، الفرائـد              اجلديـدة  124، شرح قطر الندى وبل الصـدى :  288ينظر : شرح الوافية نظم الكافية :  )1(

: 1/187 .  
  . 11املدثر :  )2(
  . 77يونس :  )3(
  . 633ينظر : مغين اللبيب :  )4(
  .  76) يونس : 5(
  . 2/633) ينظر : مغين اللبيب : 6(
  . 35األنعام : من اآلية  )7(
  . 1/167، مهع اهلوامع :  1/199ينظر : شرح األمشوين :  )8(
ادلة : من اآلية  )9(   . 21ا
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 حنــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :   )1(ومما ذكروه من غرض أيضــا هــو ( مراعــاة الفاصــلة ) 
إذ حذف مفعول الفعل ( خيشــى ) ؛ ليكــون هــذا الفعــل فاصــلة ؛  ) )2ِإالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن َخيَْشى 

  خرى .تناسبا مع فواصل اآلي األ
ومن األغراض أيضا غــرض ( العمــوم واإلطــالق ) وقــد عقــب علــى هــذا الــدكتور اجلــواري 
موضحا فقال : (( واحلق أن ورود الفعل املستحق للمفعول بال مفعول إمنــا يكــون مقصــودا بــه 
إطالق الفعل يف كل ما يسمح املقام بتصوره مفعوال لذلك الفعــل دون الــنص علــى اســم بعينــه 

َوْلــَيْخَش الَّــِذيَن لَــْو تـَرَُكــوا ِمــْن َخْلِفِهــْم ُذرِّيَّــًة ِضــَعافاً  ك ما جــاء يف قولــه تعــاىل : ومن ذل )3()) 
فــــاألظهر أن مفعــــول ( خيـــش ) حمــــذوف ؛ (( لتــــذهب نفــــس الســــامع يف  ) )4َخـــاُفوا َعلَــــْيِهم 

تقديره كل مذهب حمتمل ، فينظــر كــل ســامع حبســب األهــم عنــده ممــا خيشــاه أن يصــيب ذريتــه 
( ()5(  .  

أَِإنَُّكــْم لََتْشــَهُدوَن َأنَّ َمــَع  ومن األغراض غرض ( اإلجياز ) حنو ما جاء يف قوله تعاىل : 
َِّ آِهلًَة أُْخَرى ُقْل ال َأْشَهُد  فقد حــذف مفعــول ( أشــهد ) لداللــة املفعــول الســابق عليــه  ) )6ا

م اليت ي ا من حيث املعىن .من حيث الصنعة ، وإن يف ذلك إهانة وحتقريا لشهاد   شهدو
ــرض خمصوصــــا يف الســــياق حنــــو مــــا جــــاء يف قولــــه تعــــاىل :  ـَـــا َذِلُكــــُم  وقــــد يكــــون الغــ ِإمنَّ

فقــد قــال أهــل العربيــة : معنــاه خيــوفكم أوليــاءه ، أي مــن أوليائــه  ) )7الشَّْيطَاُن ُخيَــوُِّف َأْولِيَــاَءُه 
ـــــك :  )8( ــــه عـــــز وجـــــل بعـــــد ذل ـــــدليل قولـ ـــــال َختَـــــاُفوُهمْ  ب ـــــْؤِمِنَني  َف ـــــُتْم ُم    ) )9َوَخـــــاُفوِن ِإْن ُكنـْ

                                                           
  . 1/314، شرح التصريح على التوضيح :  1/199وين : ينظر : شرح األمش )1(
  . 3طه :  )2(
  . 36حنو القرآن :  )3(
  . 9النساء : من اآلية  )4(
  . 1/429فتح القدير :  )5(
  . 19األنعام : من اآلية  )6(
  . 175آل عمران : من اآلية  )7(
ويل مشكل            القرآن  1/428ش : ، معاين القرآن / لألخف 1/248ينظر : معاين القرآن / للفراء :  )8(  ،

  .  1/490، معاين القرآن وإعرابه :  222: 
  . 175آل عمران : من اآلية  )9(
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فـــاملفعول احلقيقـــي للفعـــل ( خيـــوف )  )1(وبـــدليل ورود قـــراءة عليهـــا ، أي ( ُخيَـــِوُفُكْم َأْولَِيـــاَءُه ) 
  حمذوف ، وال بد من تقديره لكي يتضح املعىن ويستبني .

يائــه ؛ ألن وقــد وجــه بعــض املفســرين هــذا احلــذف إىل (( أن ختويفــه يــؤول إىل خــوف أول
 )2(أولياء الرمحن إذا ثبتوا ألجله أجنز هلم ما وعدهم من النصرة على أولياء        الشــيطان )) 

 .  
 وقد حيذف املفعول الثاين ويبقى مرادا لفظا ومعــىن ، حنــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :     

َ قَـْوِم ِإنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنـْفُ  رِِئُكــم َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه  َ َاذُِكُم اْلِعْجَل فـَُتوبـُـوا ِإَىل    ختِّ ِ  ) )3َسُكْم 
ختــاذكم العجــل إهلــا ) َفَحــْذُف املفعــول الثــاين  (( ال بــد   –لداللــة احلــال        عليــه  –أي ( 

ختاذ صورة       العجل ))  م عوتبوا بذلك وال يعاتب أحد    إهلا . )4(من إضماره أل
فيكــون يف حــذف املفعــول إذا   –و القســم الثــاين مــن حــذف املفعــول وه –وأما االقتصار 

كــان غــرض املــتكلم أن يثبــت معــىن الفعــل للفاعــل مــن دون أن ينــوي ذكــر املفعــول ، فيكــون 
  . )5(الفعل املتعدي كالالزم وال يقدر املفعول به لفظا أو معىن 

يـُْبِصــُروَن                       َوتـَــرََكُهْم ِيف ظُُلَمــاٍت ال ومما جاء على ذلك قولــه تعــاىل : 
 )6(  املفعول الساقط مــن ( ال يبصــرون ) مــن قبيــل املــرتوك املطــروح      الــذي ال يلتفــت ))فـ

لبال ، ال من قبيل املقدر املنــوي ، كــأنَّ الفعــل غــري متعــد  أصــال حنــو ( يعمهــون  إىل إحضاره 
ِِمْ  ) يف قوله تعاىل :    .  ) )7(  (()8                        يـَْعَمُهوَن َوَيَذرُُهْم ِيف طُْغَيا

                                                           
،  1/418، الكشــاف :  1/177) وهــي قــراءة ابــن عبــاس وابــن مســعود وعكرمــة وعطــاء . ( ينظــر : احملتســب : 1(

  ) .  1/334: ، جواهر احلسان يف تفسري القرآن  3/120البحر احمليط : 
ت والسور :  )2(   . 5/132نظم الدرر يف تناسب اآل
  . 54البقرة :  )3(
  . 2/413إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج :  )4(
  . 612 – 2/611ينظر : مغين اللبيب :  )5(
  . 17البقرة : من اآلية  )6(
  . 186األعراف :  )7(
  . 1/155الكشاف :  )8(
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َوأَنَّــُه ُهــَو أََمــاَت       َوَأْحَيــا  َوأَنَّــُه ُهــَو َأْضــَحَك َوأَْبَكــى  ومن ذلك أيضا قوله تعاىل : 
 )1(  : وكذلك قوله  َوأَنَُّه ُهَو أَْغَىن َوأَْقَىن )2(  فلــم يــذكر املفعــول بــه مــع هــذه األفعــال علــى
ــا ا مزة النقل ؛ ألن املقصود نسبة هــذه األفعــال إىل هللا تعــاىل واختصاصــه  لرغم من تعديتها 

  دون سواه . 
  حذف احلال

أجاز النحاة حذف احلــال إذا دل عليهــا الــدليل ، وذكــروا أن ذلــك يطــرد إذا كانــت قــوال 
ٍب  َواْلَمالِئَكــُة يَــْدُخُلونَ   000حنــو قولــه تعــاىل :  )3(أغــىن عنــه املقــول  َ ــْيِهْم ِمــْن ُكــلِّ    َعَل

اِر  فاحلــال حمذوفــة تقــديرها ( يقولــون أو قــائلني )  ) )4َســالٌم َعَلــْيُكْم ِمبـَـا َصــَربُْمتْ فَــِنْعَم ُعْقــَىب الــدَّ
)5( .  

ــك القـــرائن هــــي  ــن تلـ وقـــد تكـــون هنـــاك قـــرائن معنويــــة تثبـــت تقـــدير حـــال حمذوفــــة ، ومـ
ظــاهرة أو  –يستلزم حاال تقيده  –الفعل فيها أحيا  األحكام الشرعية يف القرآن الكرمي ، فإن

لكي يكون احلكم متفقا مع ما يراد به من قيد وشــروط ، وبيــان ذلــك يف قولــه تعــاىل  –مقدرة 
 :  ــِدَيُكم ــالِة فَاْغِســُلوا ُوُجــوَهُكْم َوأَْي ــوا ِإَذا ُقْمــُتْم ِإَىل الصَّ فهنــاك حــال  ) )6َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُن

حبســب مــا    )8(أو (( وأنتم حمدثون ))  )7(فة تقديرها (( وأنتم على غري طهر الصالة )) حمذو 
الوضــوء كيــد   يقتضــيه احلكــم الشــرعي يف الوضــوء ، وقــد يكــون هلــذا احلــذف غــرض ، هــو 

وبعبــارة  -وهــو منــدوب  - أم مــن غــري حــدث –وهو واجب حينئــذ  –سواء أكان من حدث 
  ق إطالق الوضوء وأمر به عند القيام         إىل الصالة . أخرى ، فإن احلذف حق

                                                           
  . 44،  43النجم :  )1(
  . 48النجم :  )2(
  . 1/260ينظر : شرح األمشوين :  )3(
  . 24،  23الرعد :  )4(
  . 1/260ينظر : شرح األمشوين :  )5(
  . 6املائدة :  )6(
  . 6/110) جامع البيان : 7(
  . 1/329تفسري القرآن العظيم  :  )8(
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  حذف التوكيد
مل أحسب أحدا من النحــاة وقــف عنــد حــذف التوكيــد ، ولعــل غرضــه املتمثــل (( يف رفــع 

هو الذي جعل قصــده وذكــره واجبــا ولــيس مثــة داع إىل تقــديره  )1(توهم عدم إرادة الشمول )) 
مــن املفســرين النحــاة مــن يشــري إليــه  ضــمنا وعرضــا ،  إن عدم ذكره مــن الكــالم ، ولكــن هنــاك

لَــْيَس اْلــِربَّ َأْن تـَُولُّــوا ُوُجــوَهُكْم  إذا تطلبه املعىن وما استقام من دونه ، ومن ذلك قولــه تعــاىل : 
فــال  )3(فقــال الزجــاج : (( املعــىن ، لــيس الــرب كلــه يف الصــالة ))  ) )2ِقَبــَل اْلَمْشــرِِق َواْلَمْغــِرب 

ذا التقدير ليست كله ، بل هي بد من ه ذا التقدير لئال خترج الصالة من مفهوم الرب ، فهي 
  قسم منه .

ورمبــا كــان هلــذا احلــذف مــا يســوغه مــن حيــث املعــىن ، فقــد يــدل علــى أن الصــالة إذا مل 
ـــا ال تعـــد مــن الـــرب يف شـــيء ، وال ســـيما أن  تفــض إىل اإلميـــان كلـــه وإىل عمـــل وجــوه اخلـــري فإ

ردا على اليهود والنصارى يف إدعاء كل منهم أن (( اهلدى مقصور على  قبلتــه ، اآلية جاءت 
فرد هللا عليهم ، وبــنيَّ أن العبــادة احلقــة وعمــل الــرب لــيس بتوجــه اإلنســان جهــة املشــرق واملغــرب 

إلميان الصادق والتام وما يتبعه من استقامة وعمل اخلري . )4())   ولكن 

                                                           
  . 3/207شرح ابن عقيل :  )1(
  . 177البقرة : من اآلية  )2(
  . 1/26إعرابه : معاين القرآن و  )3(
  . 1/117صفوة التفاسري :  )4(



  وفيه مبحثان :
  المبحث األول : النكرة وأثرها في البنية النحوية شكال ومعنى .

المبحث الثاني : المعرفة وأثرها في البنية النحوية شكال ومعنى 
.  

  

  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وفيه مبحثان :
  المبحث األول : النكرة وأثرها في البنية النحوية شكال ومعنى .

المبحث الثاني : المعرفة وأثرها في البنية النحوية شكال ومعنى 
.  
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 .  
يقــول ســيبويه : (( واعلــم أن النكــرة أخــف علــيهم مــن املعرفــة ، وهــي أشــد متكنــا ؛ ألن 

 )1(بــه ، فمــن مث أكثــر الكــالم ينصــرف يف النكــرة ))  فُ رَّ َعــالنكــرة أول ، مث يــدخل عليهــا مــا تُـ 
ومــن هــذا الــنص يتبــني أن النكــرة واملعرفــة عنصــران مهمــان يف بــىن النحــو وتركيــب الكــالم ، إذ 

يف االستعمال بينهما تبعا ملا بينهما من فروق كـ( اخلفــة والــتمكن يف النكــرة دون هناك تفاضل 
  املعرفة ) على حنو ما ذكر سيبويه .

تلــك  بني هذين العنصرين جيري علــى أساســهما االختيــار ، ومــن  مث إن هناك فروقا أخر
مــا  مــن   ألفــاظ ، الفــروق ، اخــتالف العنصــرين يف عالقتهمــا حنــو مبــا يســاندمها أو يتعلــق 

امهـــا  فضــال عـــن اختالفهمـــا فيمـــا حيمالنـــه مــن معـــان ودالالت ، فــــ( النكـــرة ) حبكـــم        إ
وشيوعها وعــدم داللتهــا علــى شــيء بعينــه حتقــق املعــاين األضــداد                   كـــ( التعظــيم 

ى شـــيء والتحقـــري والتقليـــل والتكثـــري والتخصـــيص واإلطـــالق ) و( املعرفـــة ) حبكـــم داللتهـــا علـــ
به .   بعينه قد حتقق ( املدح أو الذم أو استغراق جنس األفراد ) كل يف موضعه و

لــذكر ، أن املعرفــة ال يقــف أثرهــا يف املعــىن عنــد منطهــا اخلــاص       بـــ(  وممــا هــو جــدير 
أثــرا يف تشــكيل البنيــة ومعــىن  –علــى اخــتالف أنواعهــا  –األلف والالم ) فحسب ، بل إن هلــا 

  الكالم . 
  هلذا كله ، انقسم هذا الفصل على مبحثني رئيسني : و 

  املبحث األول : النكرة وأثرها يف البنية النحوية شكال ومعىن . 
  املبحث الثاين : املعرفة وأثرها يف البنية النحوية شكال ومعىن . 

لشكل ، الصيغة اليت تكون عليها البنية من حيث تعلق األلفاظ   بــبعض بعضها ونعين 
ما هلما من وظيفة يف تشــكيل  تأكيدلوقفنا عند هذا األمر يف دراسة هذين القسمني ؛ ، وإمنا 

  البنية ، وليس األمر مقتصرا عليهما منفردين . 
، أو مــن  بعضــها بــبعضوأمــا املعــىن ، فنعــين بــه مــا حيصــل فيــه مــن خــالل صــلة األلفــاظ 

ما وتباينهما تنكرياً وتعريفا    .خالل طبيعة اللفظني حبد ذا

                                                           
  . 1/22الكتاب :  )1(
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  المبحث األول 
  النكرة وأثرها في البنية النحوية شكال ومعنى 

النكرة ، هي (( ما شاع يف جنس موجود يف اخلارج تعدده ، أو مقــدر وجــود تعــدده فيــه 
، وقــد وضــع النحــاة هلــا ضــابطا  )2(فهــي لفظــة مبهمــة شــائعة ال تــدل علــى شــيء بعينــه  )1()) 

تعريـــف ، حنـــو لفظـــة ( رجـــل ) فهـــي نكـــرة ، وتقبـــل هـــو قبوهلـــا ( األلـــف والـــالم ) مـــؤثرة فيهـــا ال
  .  )3(األلف والالم فتصري إىل التعريف ( الرجل ) وهي معرفة 

مث النكـــرة ذات موقـــع خـــاص يف الكـــالم ، وتفيـــد معـــاين خمتلفـــة قـــد ال حتققهـــا املعرفـــة ، 
يــة النحــو ولكن قبل الوقوف على تلك املعاين جتدر اإلشارة إىل أن النكرة قد حتقق إجيازا يف بن

ـــا تتلوهـــا مباشـــرة ، مـــن دون  مـــع املعـــىن الـــذي هـــي فيـــه ، وذلـــك إذا مـــا وصـــفت جبملـــة ، فإ
جلملــة إال  واســطة بينهمــا ؛ ألن اجلمــل يف األصــل نكــرات ، خبــالف املعرفــة فــال جيــوز وصــفها 

  بواسطة االسم املوصول مما جيعلها بنية ال سبيل فيها إىل اإلجياز .
ــذا الفهــم ميكننــا أن  ــا موصــوفة جبملــة ، فــإن و نفســر إيثــار النكــرة علــى املعرفــة حــال كو

 اإلجياز هو أهم مقصد وغرض حتققه تلك النكرة ، وبيــان ذلــك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :    
فلــو قــدر  ) )4َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقــَني 

دة حنويــة يف  جمــيء ( مغفــرة وجنــة ) معــرفتني للزمتــا االســم املوصــول بينهــا وبــني صــفتها مــع ز
الصــفة تتمثــل يف الضــمري العائــد علــى االســم املوصــول ، فيكــون الكــالم ( وســارعوا إىل املغفــرة 

هــذا الــيت هــي مــن ربكــم واجلنــة الــيت عرضــها الســماوات واألرض ) بيــد أن النكــرة أغنــت عــن 
ا بنيت من أول لفظ عليه ، وهــو قولــه  اإلطناب ، وحققت اإلجياز يف بنية اآلية ، وال سيما أ

  : ( وسارعوا ) . 
وفضـــال عـــن ذلـــك ، فـــإن املعـــىن خمتلـــف بـــني كـــل مـــن البنيتـــني ، فالـــذي يف اآليـــة تقريـــب 

ا ، ولعــل مغفرة هللا وجنته من العباد من خالل تتابع الصفة واملوصوف دون ذكر واسطة بينهم
ملسارعة إليها والرتغيب فيها . ألمر    هذا هو املراد ، إذ بدأت اآلية 
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يـُْرَســُل َعَلْيُكَمــا  ومما حققته النكرة مــن إجيــاز فضــال عــن املعــىن مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 
َتِصرَاِن  ٍر َوُحنَاٌس َفال تـَنـْ َ يــة والســورة  فقــد حققــت النكــرة إجيــازا متناســبا مــع اآل ) )1ُشَواٌظ ِمْن 

كلهــا ، إذ بنيتــا علــى اإلجيــاز أيضــا ، فإجيــاز اآليــة يتبــني ابتــداء مــن حــذف الفاعــل وبنــاء فعلــه 
ــا ، وإن هــذا التنكــري أيضــا إحيــاء بســرعة إرســال  للمفعول ، وإجياز السورة مبين علــى قصــر آ

املثــال : ( الشواظ ، فضال عن كثرته ، وهذا كله ال يتحقق بوقوعــه معرفــة ، فيقــال علــى ســبيل 
ر والنحاس  ) ، فواضح منها عدم اشتماهلا علــى  000يرسل عليكما الشواظ الذي هو من 

ا ال حتقق تناسبا مع السياق العام ؛ ألنه مبــين علــى اإلجيــاز   –كمــا ذكــر   –اإلجياز ، ولذا فإ
ا ال حتقق املعىن نفسه يف اآلية ؛ ألن التعريف ال يوحي بسرعة أو تكثري .   مث إ

ت ضــمن ســياقها العــام ، مــا جــاء يف و ممــا حققتــه النكــرة مــن إجيــاز يتناســب و  إجيــاز اآل
ت مـــوجزة ؛ وذات  ) )2ِيف َرقٍّ َمْنُشـــوٍر  وَِكَتـــاٍب َمْســـُطوٍر  َوالطُّـــوِر  قولـــه تعـــاىل :  فـــاآل

إنــه إيقاع سريع ، وال شك يف أن تنكري الكتاب هو املؤدي إليه ، خبالف ما لو أتى معرفــة ، ف
يت إال  ـــا مجلـــة صـــفة لـــه ، فـــال جيـــوز أن  ـــذا اإلجيـــاز ؛ أل ســـيحول دون وقـــوع اآليـــة بعـــده 

يف رق منشــور ) وهــذا واالسم املوصول يف صدرها ، فيقــال مــثال : ( والكتــاب املســطور الــذي 
ت من إجياز وإيقاع .   خمتلف إجيازا وإيقاعا ، عما عليه اآل

ة حتقق إجيــازا وفهــم املعــىن إذا وقعــت مفــردة بعــد كــالم ومن حيث اإلعراب أيضا ، فالنكر 
ـــا خـــرب مبتـــدؤه حمـــذوف يعـــود علـــى ذلـــك اإلخبـــار ، فتحقـــق بـــذلك  يف اإلخبـــار ، إذ تثبـــت أ
ــا خــربا إال مبجــيء املبتــدأ معهــا ، إذ  اإلجياز وفهم املعىن ، خبالف وقوع املعرفة ، فال يتعــني كو

هـــا إذا وقعــت مفــردة ، ممـــا جيعلهــا تثــري لبســـا يف جيــوز وقوعهــا مبتــدأ أيضـــا ، فــال يعــرف حكم
عنــد ذاك  –املعىن ، وإذا أريد تعيني حكمها خربا وجب ذكر املبتدأ معها ، فال يتحقــق منهــا  

ال يـَُغرَّنـَّـَك تـََقلُّــُب الـَّـِذيَن َكَفــُروا ِيف  اإلجيــاز ، وميكــن تبيــني ذلــك مــن خــالل قولــه تعــاىل :  -
فوقــوع ( متــاع ) نكــرة جعــل حكمهــا  ) )3ُمثَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلِمَهاُد  َمَتاٌع َقلِيلٌ  اْلِبالِد 

خــربا ، مبتــدؤه حمــذوف ، تقــديره ( ذلــك ) إشــارة إىل مــا ســبق مــن        كــالم ، إذ إن رتبــة 
ا إال بشروط ، ولذلك كان اخلالف بــني النحــاة يف تعيــني  النكرة اإلخبار ، وال جيوز االبتداء 
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، ومل نشـــهد هلـــم خالفـــا إذا كـــان أحـــدمها نكـــرة واآلخـــر  )1(خلـــرب مـــن املبتـــدأ إذا كـــا معـــرفتني ا
  معرفة .

ا  -أما املعاين احملضة اليت تدل عليها طبيعة اللفظة  فمتعددة ومتباينــة ، ولعــل  -حبد ذا
 معظمهــا مســتمد مــن تعريفهــا املتمثــل يف عــدم داللتهــا علــى شــيء بعينــه ، ولــذا جنــدها حتقــق
املعاين األضداد يف الكالم ، كـ( التكثري والتقليل ، والتعظيم والتحقري ، والعموم       والنوعيــة 

) ، وإمنا الذي حيدد املعىن إحدى قرينتني : أوالمها ، خاصــة تتمثــل يف وقــوع النكــرة ضــمن  )2(
جــه ضــمن الســياق بو  –أي النكــرة   -لفظ معــني خــاص ، وأخرامهــا ، عامــة تتمثــل يف وقوعهــا 

  عام .
 فمما أفادته النكرة تكثريا جميئها غالبا يف األمساء الدالة على اجلمع ، حنو قوله تعــاىل : 

فـــ( جنــات وعيــون   وزروع ) نكــرات  ) )3َوُزُروٍع َوَمَقــاٍم َكــِرٍمي  َكْم تـَرَُكوا ِمْن َجنَّــاٍت َوُعيُــوٍن 
  ة من  األشياء .أفدن معىن التكثري ، ويف ذلك توبيخ هلم لرتكهم هذه الكثر 

دة مما جيعلهــا تفيــد املبالغــة يف       داللتهــا  وقد تقرتن النكرة بلفظة ذات داللة على الز
فاختيــار        ) )4يـَْوَم نـَُقوُل ِجلََهــنََّم َهــِل اْمــَتْألِت َوتـَُقــوُل َهــْل ِمــْن َمزِيــٍد  ، حنو قوله تعاىل : 

لغة إلفادة    الرتهيب .التنكري مع لفظة ( مزيد ) يكشف عن معىن الت   كثري بصورة 
للفظــة الدالــة علــى  ــا  وأمــا مــا أفادتــه النكــرة مــن معــىن التقليــل ، فيكــون غالبــا يف اقرتا

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم ِإَىل اْلَمْســِجِد  اإلفراد ، حنو قوله تعاىل : 
رَْكنَــا َحْولَــُه اْألَْقَصــى الَّــذِ  َ ومــوطن الشــاهد هــو قولــه ( لــيال ) بصــيغة   التنكــري ؛ وذاك  ) )5ي 

 )6(لـ(( تقليل مدة اإلسراء وأنه أسرى به بعض الليل من مكة إىل الشام مسرية أربعــني ليلــة )) 
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وممـــا حيقـــق ذلـــك أن ( لـــيال ) يف اللغـــة ال تطلـــق علـــى مجيـــع الليلـــة ،  (( بـــل إن كـــل جـــزء مـــن 
كيد حلقيقة اإلسراء .  )1(ها يسمى ليال )) أجزائ   وهذا 

ُهْم نـَْفَحـــٌة ِمــْن َعــَذاِب َربِـّــَك  ومــن اإلفــادة نفســها مـــا جــاء يف قولــه تعـــاىل :  َولَــِئْن َمسَّــتـْ
َّ ُكنَّــا ظَــالِِمَني  َ َويْـَلنَا ِإ فــإفراد ( نفحــة ) وتنكريهــا جعلهــا غايــة يف القلــة ؛ ولعــل  ) )2لَيَـُقوُلنَّ 

ك أثرا يف املعىن والسياق ، إذ إن هذا اإلفراد والتنكــري وصــف بليــغ للعــذاب الشــديد ، مــن لذل
ب أوىل أن كثــريه أشــد وأقــوى ،  حيــث أن قليلــه جعلهــم يف حســرة واعــرتاف بظلمهــم ، فمــن 
وميكــن القــول ، إن جمــيء ( نفحــة ) مســتعارة مــن نفــح الطيــب أو الــريح هــو مبالغــة يف ذلــك 

ا واحدة وهادئة ولكن فعلها فعل شديد .  الوصف أيضا ، مبعىن   أن هذه النفحة مع كو
ومــن املعــاين معــىن ( التعظــيم ) وهــو لــيس كمعــىن ( التكثــري ) حنــو مــا ذهــب إليــه بعــض 

لكثـــرة ، ويتضـــح ذلـــك مـــن  )3(البالغيـــني  لعظمـــة ووصـــفه  فهنـــاك فـــرق بـــني وصـــف الشـــيء 
َُّ  خـــالل قولـــه تعـــاىل :  ـــُدوِّ  ِيف بـُُيـــوٍت أَِذَن ا ْلُغ ِ ـــُه ِفيَهـــا  ـــَع َويُـــْذَكَر ِفيَهـــا اْمسُـــُه ُيَســـبُِّح َل َأْن تـُْرَف

ــاِء الزََّكــاِة َخيَــاُفوَن  َواْآلَصــاِل  َِّ َوِإقَــاِم الصَّــالِة َوِإيَت ــِر ا ــٌع َعــْن ذِْك رَِجــاٌل ال تـُْلِهــيِهْم ِجتَــارٌَة َوال بـَْي
ففــي اآليتــني نكــرات أفــدن معــىن التعظــيم وهــن : (  ) )4اُر يـَْومــاً تـَتَـَقلَّــُب ِفيــِه اْلُقُلــوُب َواْألَْبَصــ

بيوت ورجال ويوما ) وتوجيه ذلك مع املعىن ، هو أن ( بيوت هللا ) عظيمة وواجب تعظيمهــا 
ا وعبــادة هللا فيهــا ، و( رجاهلــا ) ذوو شــأن عظــيم أيضــا ، إذ انتهــوا عــن التجــارة  وإعــالء شــأ

  هللا ، وخوفا من ذلك ( اليوم العظيم ) .  والبيع حني الصالة تعظيما هلا ولبيوت
ن أفاد معىن التكثري ، ومها ( جتارة وبيع ) ولعل هذا املعــىن يزيــد يف وصــف  وهناك نكر
ا ال تلهيهم عن ذكر هللا ، ولذا أفرد كلمة ( بيع ) مــن  ا مع كثر أولئك الرجال ، من حيث إ

  ب عطف اخلاص على العام ؛ لتأكيد هذا الشيء . 
فواضح إذن ، أن حتديد معىن التعظــيم جــاء مســتمدا مــن صــفات تلــك النكــرات ، وأن 
ــة النكــرة ضــمن الســياق ، ونزيــد أيضــا يف بيــان الفــرق بــني هــذين  معــىن التكثــري جــاء مــن دالل

                                                           
  . 1/191آن : اإلتقان يف علوم القر  )1(
  . 46األنبياء :  )2(
  . 52ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )3(
  .  37،  36) النور : 4(
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املعنيني أن التعظيم يف النكرات األوىل دعوة لتعظيم بيوت هللا واقتفاء أثر رجاهلا ، وأما التكثــري 
م دون العناية بصفتهم .، فال يد   ل سوى على اإلخبار بكثر

قُــْل لِلَّــِذيَن آَمنُــوا يـَْغِفــُروا  ومن إفادة النكرة معىن التعظــيم أيضــا مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 
َِّ لَِيْجــزَِي قـَْومــاً ِمبَــا َكــانُوا َيْكِســُبوَن  َم ا َّ ى فمــع أن ( قومــا ) تــدل علــ ) )1لِلَّــِذيَن ال يـَْرُجــوَن َأ

س معروفني  بيد أن وقوعها نكرة يربز فيها معــىن التعظــيم ، أي تعظــيم  –وهم الذين آمنوا  -أ
م الصــفح عــن الســيئات والتجــاوز عــن  م فكأنه قيل : ( ليجــزي قومــا ، وأي قــوم مــن شــأ شأ

ت وحتمل الوحشة وجترع املكروه )    . )2(املؤذ
ــل حنــــو مــــا ذهــــب إليــــه بعــــض ونقــــيض ( التعظــــيم ) هــــو ( التحقــــري ) ، وهــــو غــــري ال تقليــ

ه آنفــا  –؛ للســبب نفســه  )3(البالغيني أيضــا  أَملَْ  وممــا جــاء عليــه قولــه تعــاىل :  –الــذي ذكــر
فتنكــري ( نطفــة وعلقــة ) دل علــى  ) )4مثَُّ َكاَن َعَلَقــًة َفَخلَــَق َفَســوَّى  َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِينٍّ ُميَْىن 

ية الــيت ابتــدأ ســياقها بــتهكم واســتهزاء ، فتبــني أن التنكــري هنــا مل حتقريها ، وهي موافقة ملعىن اآل
يقصد منه التقليل ؛ ألن التهكم ما كان من خلقهم من شيء قليل ، بل كان من خلقهم مــن 

  شيء مهني . 
 تأكيــدل؛  )5(ومــن املعــاين معــىن ( التخصــيص ) ، وهــو تقليــل االشــرتاك ورفــع االحتمــال 

ُْم  عينــه ، وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــاىل : شــيء خمصــوص وإرادة نــوع ب َّ َأْحــَرَص    َولََتِجــَد
ا من نوع خاص ، وهــي احليــاة املتطاولــة  ) )6النَّاِس َعَلى َحَياٍة  فتنكري ( حياة ) دل على كو

الــيت يعمــر فيهــا الشــخص آالف الســنني ، ويف ذلــك ذم هلــم ، إذ يعلمــون ســوء مصــريهم بعــد 
  . )7(املوت 

                                                           
  . 14اجلاثية :  )1(
  . 27/263، التفسري الكبري :  4/288ينظر : الكشاف :  )2(
  . 52ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )3(
  . 38،  37القيامة :  )4(
  . 1/77عاين : ينظر : خمتصر امل )5(
  . 96البقرة : من اآلية  )6(
  . 1/298ينظر : الكشاف :  )7(
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فقــد نكــر     (  ) )1َولََياٍل َعْشــٍر  َواْلَفْجِر  يضا ما جاء يف قوله تعاىل : ومن ذلك أ
ــا ليــال خمصوصــة مــن بــني  لياٍل ) لتفيد معىن التخصيص يف أكثر مــن جانــب ، فقــد قيــل : أل
ـــا خمصوصـــة بفضـــيلة  ـــا وصـــفت بــــ( عشـــر ) ، وقيـــل أيضـــا : أل جـــنس الليـــايل ، وال ســـيما أ

  .  )2(ليست لغريها 
وقـــرين ( التخصـــيص وإرادة النـــوع ) هـــو ( العمـــوم واإلطـــالق ) إذ قـــد تـــدل النكـــرة علـــى 

َوِإْذ قَــاَل  شــيء مطلــق ال يــراد منــه تعيــني أو ختصــيص ، وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــاىل : 
َُْمــرُُكْم أَْن تَــْذَحبُوا بـََقــرًَة   ََّ علــى مطلــق االختيــار فتنكــري ( بقــرة ) داللــة  ) )3ُموَسى لَِقْوِمــِه ِإنَّ ا

  هلم إذ مل حيددها بنوع أو خيصصها بوصف ، وال شك يف أن النكرة هي الدليل عليه .
َِّ  ومنه قولــه تعــاىل :  ِ ــُتْم تـُْؤِمنُــوَن  َِّ َوالرَُّســوِل ِإْن ُكنـْ فَــِإْن تـَنَــاَزْعُتْم ِيف َشــْيٍء فـَــُردُّوُه ِإَىل ا

 )5(يء ) موغلــة يف العمــوم واإلطــالق ، وتنكريهــا زادهــا إيغــاال فلفظــة ( شــ ) )4َواْليَـــْوِم اْآلِخــِر 
  لريد أي شيء متنازع فيه إىل هللا والرسول .

ــام ) حنــو قولــه تعــاىل :  اِع ِإَىل  وقــد حتقــق النكــرة معــىن ( اإل ُهْم يـَــْوَم يَــدُْع الــدَّ ــَولَّ َعــنـْ فـَتَـ
يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن     َســاٍق  أيضا :  ، ومنه قوله )7(أي إىل أمر فظيع هائل  ) )6َشْيٍء ُنُكٍر 

 )8(  فتنكري ( ساق ) داللة على أنه أمر مبهم يف الشدة خارج عن            املألوف)9( .  
وأخريا ، فقد تدل النكرة على أكثر من معىن يف اللفظ نفسه حبسب وقوعها يف السياق 

ــه تعــاىل : ، ومــن ذلــك جميئهــا دالــة علــى ( التعظــيم والتكثــري ) يف قو  َوِإْن    ُيَكــذِّبُوَك فـََقــْد  ل
ت      عظام ))  ) )10ُكذَِّبْت ُرُسٌل ِمْن قَـْبِلَك    . )1((( أي رسل ذوو عدد كثري ؛ وآ

                                                           
  . 2،  1الفجر :  )1(
  . 4/746ينظر : الكشاف :  )2(
  . 67البقرة : من اآلية  )3(
  . 59النساء : من اآلية  )4(
  . 5/99ينظر : التحرير والتنوير :  )5(
  . 6القمر :  )6(
  . 8/316حر احمليط : ، الب 4/594ينظر : الكشاف :  )7(
  . 42القلم : من اآلية  )8(
  . 8/316، البحر احمليط :  4/594ينظر : الكشاف :  )9(
  . 4فاطر : من اآلية  )10(
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 وقد تدل على ( التقليل والتعظيم ) يف اآلن نفسه ، حنو ما جاء يف قولــه تعــاىل :      
ُ اْلُمــْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنَــا َّ ـَـاُر َخالِــِديَن ِفيَهــا َوَمَســاِكَن طَيِّبَــًة ِيف َوَعَد ا ْ ِت َجنَّــاٍت َجتْــرِي ِمــْن َحتِْتَهــا اْألَ

َِّ َأْكــَربُ  ــْدٍن َورِْضــَواٌن ِمــَن ا فــإذا كــان أصــحاب املعــاين خمتلفــني يف توجيــه معــىن  ) )2َجنَّــاِت َع
ــل ، أي وشــــيء مــــن رضــــوان هللا أكــــرب  ، أو أن يكــــون  )3(هــــذا التنكــــري بــــني أن يكــــون للتقليــ

، فــإين ال أرى تناقضــا بــني املعنيــني ، بــل كالمهــا  )4(للتعظــيم ، أي هلــم رضــوان مــن هللا عظــيم 
لكثــري  مقصود من حيث إن الرضوان على قلته فهو أكرب وأعظــم مــن تلــك اجلنــات ، فكيــف 

ظـــيم ، منـــه ، ومـــن هنـــا تتبـــني أمهيـــة قصـــد املعنيـــني ، إذ إن قصـــد التقليـــل يزيـــد يف معـــىن   التع
خبالف ما لو اقتصر على أحد املعنيني ، فإنه ال يؤدي تلك الداللــة القائمــة علــى أســاس مــن 

  التشريك بينهما .
َوَلُكــْم ِيف اْلِقَصــاِص  وقــد تفيــد النكــرة ( التعظــيم والنوعيــة ) حنــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :    

َ أُوِيل اْألَْلَباب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن  ففي تنكري ( حياة ) إجياز قصــر ؛ لقلــة لفظــه وســعة  ) )5َحَياٌة 
دالالته ومعانيه ، فهو ذو داللــة علــى التعظــيم والنوعيــة ، فأمــا التعظــيم فـــ(( ألن املعــىن ، ولكــم 
ــــم كــــانوا يقتلــــون  ت عظيمــــة ؛ وذلــــك أ يف هــــذا اجلــــنس مــــن احلكــــم الــــذي هــــو القصــــاص آ

 )6(لقصــاص كانــت فيــه حيــاة أي  حيــاة )) فلما جــاء اإلســالم بشــرع ا 000لواحد اجلماعة 
القتصاص من القاتل ؛  الرتداع عن القتل لوقوع العلم  ا (( احلياة احلاصلة  وأما النوعية فأل
لقتل فعلم أنه يقتص منه فارتدع سلم صاحبه من القتل ، وسلم هــو مــن القــود ،  ألنه إذا همَّ 

  . )7(فكان القصاص سبب حياة نفسني )) 

                                                                                                                                                                      
  . 52اإليضاح يف علوم البالغة :  )1(
  . 72التوبة : من اآلية  )2(
  . 341القرآن الكرمي : ، لغة  111، جواهر البالغة :  69، شرح التلخيص :  2/290ينظر : الكشاف :  )3(
ذيب اإليضاح :  )4( ا اجلديد :  3/158ينظر :    . 145، البالغة العربية يف ثو
  . 179البقرة :  )5(
  . 1/222الكشاف :  )6(
  . 1/222) م . ن : 7(
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  الثاني المبحث 
  المعرفة وأثرها في البنية النحوية شكال ومعنى

، أو لتدل على شــيء   بعينــه  )1(املعرفة هي (( كل لفظة وضعت لتستعمل يف معني )) 
  : )3(، وقد حددها النحاة بستة أنواع هي  )2(

  الضمري . -
  العلم . -
  اسم اإلشارة . -
  االسم املوصول . -
  التعريف بـ( األلف والالم ) . -
  التعريف بـ( اإلضافة ) . -

  كما هو مثبت آنفا .  )4(وسنقف عند هذه األنواع حبسب ترتيبها عند النحاة 
  الضمري

حقيقــة ال شــك فيهــا ؛  )5(لعــل اتفــاق مجهــور النحــاة علــى كــون الضــمري أعــرف املعــارف 
مهــا وذاك لــوروده داال علــى معــني ، إذ هــو إمــا أن يكــون للمــتكلم أو اخلطــاب ،          وكال

  . معلوم ، وإما أن يكون ضمري غيبة ، فال بد من ورود مرجعه بلفظ         صريح
أما إن كــان مرجــع الضــمري نكــرة فقــد اختلــف النحــاة فيــه ، بــني كونــه نكــرة أو     معرفــة 

؛ لداللــة الضــمري علــى مــذكور يف الكــالم ، فهــو  )7(، ولكن الرأي الراجح هو كونــه معرفــة  )6(
  لعهد الذكري يف التعريف بـ( األلف والالم ) .نظري ا

                                                           
  .  65) شرح احلدود النحوية : 1(
  . 2/282، معجم املصطلحات البالغية وتطورها :  2/11ينظر : الطراز :  )2(
  . 1/87، شرح ابن عقيل :  250 – 241ينظر : املقرب :  )3(
  .  1/127، الفرائد اجلديدة :  1/87، شرح ابن عقيل :  18) ينظر : اجلامع الصغري يف النحو : 4(
  . 1/127، الفرائد اجلديدة :  243ينظر : املقرب :  )5(
  . 1/127ينظر : الفرائد اجلديدة :  )6(
  . 129 -1/127ينظر : م . ن :  )7(
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رز مــن عناصــر البنيــة النحويــة ، ســواء كــان  ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإن الضــمري عنصــر 
  ذلك يف عملية اإلسناد وتشكيلها أم يف توجيه معانيها . 

أما اإلسناد فيتضح من وقوعه مبتــدأ خاصــة ؛ فإنــه يــؤذن مبجــيء خــرب مهــم بعــده ، ومــن 
َوُهَو الَِّذي يـُنَـّزُِل اْلَغْيَث ِمْن بـَْعِد َما قَـَنطُوا َويـَْنُشُر َرْمحََتُه َوُهَو اْلــَوِيلُّ اْحلَِميــُد  تعاىل : ذلك قوله 

 )1(  ( هو ) الــذي تصــدر اجلملتــني بكونــه  -العائد على ( هللا ) سبحانه وتعــاىل  –فالضمري
  يقدر عليه إال هو .مبتدأ أعطى أمهية لشأن اخلرب بعده يف كونه عظيما وال 

وأما من حيث  تشكيل البنية وتوجيه معانيها بشكل عام ، فإن اإلجياز أهم مسة حيققهــا 
َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبـُـوا  الضمري مبا يغنيه عن ذكر االسم الصريح ، وذلك حنو قوله تعاىل : 

َِّ تـَْوبًَة َنُصوحاً َعَســى َربُُّكــْم أَْن ُيكَ  ــَر َعــْنُكْم َســيَِّئاِتُكْم َويـُـْدِخَلُكْم َجنَّــاٍت َجتْــرِي ِمــْن َحتِْتَهــا ِإَىل ا فِّ
َاُر  ْ غنائه عن إعــادة اللفــظ الصــريح يف  ) )2اْألَ فواضح ما حققه الضمري من إجياز ، وذلك 

  غري موضع من السياق .
ا حنــو قولــه ومن هذا القبيل أيضا ، هو عود الضمري على امسني ، فيغين عن ذكرمهــا ظــاهر 

ُهْم َمــا َكــانُوا َحيْــَذُروَن  تعاىل :   ) )3َوُمنَكِّــَن َهلـُـْم ِيف اْألَْرِض َونـُـرَِي ِفْرَعــْوَن َوَهاَمــاَن َوُجُنوَدُمهَــا ِمــنـْ
فقد أغىن الضمري الدال على املثىن يف قوله ( وجنودمها ) عن تكرار        ( فرعــون وهامــان ) 

  . بلفظيهما ، وهو من اإلجياز أيضا
وال يقتصر إجياز الضــمري علــى إغنائــه عــن ذكــر مرجعــه بلفظــه الصــريح فحســب ، بــل إن 

قــد  -واحلال هــذه  -األمر يتعدى ذلك ليشمل الضمري املسترت يف أسلوب اخلطاب ، بيد أنه 
ــراد مـــــن دون  حيقـــــق اإلجيـــــاز والعمـــــوم يف اآلن نفســـــه ، وذلـــــك يف ورود اخلطـــــاب بصـــــيغة اإلفـــ

ــَرى ِإِذ اْلُمْجرُِمــوَن  كــل مســتمع فيــه ، حنــو قولــه تعــاىل :   اختصــاص معــني بــه ، ليــدخل ــْو تـَ َوَل
ِكُسو ُرُؤوِسِهْم ِعْنَد َرِِّم  َ )4(  فقد ورد العمــوم يف اخلطــاب ؛ قصــدا إىل تفظيــع حــاهلم ، فــال

ا رؤية راء خمتص ، بل كل من يتأتى منه رؤية داخل يف هذا اخلطاب    . )5(ختتص 

                                                           
  . 28الشورى :  )1(
  . 8التحرمي : من اآلية  )2(
  . 6القصص :  )3(
  . 12السجدة : من اآلية  )4(
  . 42ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )5(
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إلجيــاز والعمــوم يف اآلن نفســه ، فــإن اإلجيــاز حتقــق مــن كــون ولعــل هــذا هــو مــا نع نيــه 
املخاطـــب ضـــمريا مســـترتا ، وإن العمـــوم حتقـــق مـــن إطـــالق وتعمـــيم ذلـــك اخلطـــاب دون تقييـــد 

  وحتديد .
ومما حيققه الضمري من إجيــاز أيضــا ، هــو وجــوده داال علــى معــىن أو لفــظ غــري موجــود يف 

اْعـــِدُلوا ُهـــَو  ، وذلـــك حنـــو قولـــه تعـــاىل :  )1(دل عليـــه الســـياق ، إال أن هنـــاك قرينـــة لفظيـــة تـــ
أي العدل أقرب للتقوى ، ولكن الضمري أغىن عن ذكر االسم   صــرحيا ،  ) )2أَقـَْرُب لِلتـَّْقَوى 

  وحقق بنية ال تكون بغريه .
مــن دون ســأم أو  –إذا تطلبــه املعــىن  -وكــذلك يســاعد إجيــاز لفــظ الضــمري علــى تكــراره 

ْآلِخــَرِة ُهــْم َكــاِفُروَن  له تعــاىل : ثقل ، حنو قو  ِ فــال شــك يف  ) )3الَّــِذيَن ال يـُْؤتُــوَن الزََّكــاَة َوُهــْم 
وجز أسلوب . كيدا وإثبا    أن تكرار الضمري حقق للمعىن 

ومــن صــيغ تكــرار الضــمري إلفــادة التوكيــد هــو اتصــال ضــمريي                    خطــاب 
من اإلعراب وال بد من ذكره لتوقف املعىن         عليــه ، واآلخــر لفعل ،  أحدمها ، له حمل 

دة يف بيــان اخلطــاب  كيــده واالهتمــام بــه ، ومــن  )4(، ال حمل له من اإلعراب ، بل هو ز ، و
َِّ أَْو أَتـَــْتُكُم السَّــاَعُة أََغــ ذلــك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  ُكــْم َعــَذاُب ا َ َِّ قُــْل أَرَأَيْـــَتُكْم ِإْن َأ ْريَ ا

ــُتْم َصــاِدِقَني  ــْدُعوَن ِإْن ُكنـْ لفعــل ( أرأيــتكم )  ) )5َت ومــوطن الشــاهد هــو الضــمريان املتصــالن 
فاألول له حمل من اإلعراب ؛ ألنه يف موضع رفــع فاعــل ، واآلخــر ، ال حمــل لــه مــن اإلعــراب ، 

االســتفهام ،  بــل هــو زائــد لتوكيــد اخلطــاب ، ولعــل الــذي حســن موقعــه هــو إرادة التعجــب مــن
هـــم العـــذاب ، مـــن يـــدعون غـــري هللا ؟ وال بـــد واألمـــر   *وطلـــب اإلخبـــار  مـــن املخـــاطبني إن أ

كيده ؛ استدعاء لتنبيه األذهان عليه .    كذلك أن يزيد يف قوة اخلطاب و

                                                           
  . 2/5ينظر : شرح الكافية يف النحو :  )1(
  . 8املائدة : من اآلية  )2(
  . 7فصلت :  )3(
  . 2/246ينظر : معاين القرآن وإعرابه :  )4(
  . 40األنعام :  )5(

* التعجب وطلب اإلخبار واقعـان يف الفعـل ( أرأيـت ) وكالمهـا جمـاز ، قـال الشـهاب : (( اسـتعمال ( أرأيـت ) مبعـىن ( 
لشيء وإبصاره سببا لإلخبار عنه استعمل ( رأى ) اليت مبعىن ( علم  از أنه ملا كان العلم  أخربين ) جماز ، ووجه ا
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وميكن القول ، إن من الضمائر ما يفيد يف اإلســناد ؛ ويف توجيــه املعــىن علــى حــد  ســواء 
  .  *لشأن ) ، ومنها ( ضمري ا

فهــو مــن حيــث اإلســناد ( مبتــدأ ) يســتدعي مجلــة تفســره ، فتكــون خــربا لــه ، ممــا يكــون 
بنية حنوية ال تكون يف كل خرب وابتداء ، وأما من حيث املعىن ، فريتبط بتلك البنية اجلديــدة ، 

يت إال يف موضع التعظيم والتفخيم ؛ وذاك ملا هلــذا الضــمري مــن صــدارة ملــا  ا ال  يفســره ، إذ إ
يت بعــده التفســري ، قصــدا  امــه أوال مث  فهــو يــذكر مــن دون عائــد يعــود عليــه ، وهــذا يعــين إ

؛ (( ألن الشيء إذا كان مبهما فالنفوس متطلعــة إىل فهمــه ،  )1(لتعظيم الشأن وتفخيم املعىن 
 فعلـــى هـــذا ال بـــد (( أن يكـــون مضـــمون اجلملـــة املفســـرة شـــيئا عظيمـــا )2(وهلـــا تشـــوق إليـــه )) 

000  (()3(  .  
ـــــك يف عمليـــــــة          ـــمري ، ســـــــواء أكـــــــان ذلــ وقـــــــد فصـــــــل بعـــــــض النحـــــــاة قـــــــوال يف هـــــــذا الضــــ

ــم إذا أرادوا ذكــر          مجلــة  اإلسناد أم يف توجيه املعىن ، فقــد قــال ابــن يعــيش : (( اعلــم أ
ة ، من اجلمــل االمسيــة أو الفعليــة فقــد يقــدمون قبلهــا ضــمريا يكــون كنايــة عــن تلــك       اجلملــ

ــم يريــدون األمــر  وتكــون اجلملــة خــربا عــن ذلــك الضــمري وتفســريا لــه ، ويوحــدون الضــمري ؛ أل
واحلديث ؛ ألن كل مجلة شأن وحديث ، وال يفعلون ذلك إال يف مواضع التفخــيم والتعظــيم ، 
وذلـــك قولـــك :  ( هـــو زيـــد قـــائم ) فــــ( هـــو ) ضـــمري مل يتقدمـــه       ظـــاهر ، إمنـــا هـــو ضـــمري 

ت يف هـــذه الشـــأن واحلـــد يث ، وفســـره مـــا بعـــده مـــن اخلـــرب وهـــو ( زيـــد           قـــائم ) ومل 
ا هو يف املعىن ، ولذلك كانت   مفسرة له    . )4())  000اجلملة بعائد إىل املبتدأ ؛ أل

                                                                                                                                                                      
إلخبار ، و( اهلمزة ) اليت لالستفهام عن الرؤية يف طلب اإلخبار ؛ الشرتاكهما يف مطلق الطلـب ، ) ، وأبصر يف ا

  ) . 2/28ففيه جمازان )) . ( حاشية الشهاب : 
يت بعده ال قبله ، ولكـن احلـق أنـه   معرفـة  * قد يظن أن ضمري الشأن نكرة ؛ لعدم تقدم ما يعود عليه ، وألن تفسريه 

امه وافتقاره إىل مجلة تفسره ، تكون بعده أيضا .؛ قياسا على اال   سم املوصول من حيث إ
  . 2/27، شرح الكافية يف النحو :  3/114ينظر : شرح املفصل :  )1(
  . 2/410، وينظر : الربهان يف علوم القرآن :  2/142الطراز :  )2(
  . 2/27شرح الكافية يف النحو :  )3(
  . 282-281ر : شرح الوافية نظم الكافية : ، وينظ 3/114شرح املفصل :  )4(
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ُ َأَحــٌد  وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــاىل :  َّ (( إذا قــدر ( هــو ) ضــمري  ) )1قُــْل ُهــَو ا
ــا مفســرة لــه ، واملفســر شــأن فهــو مبتــدأ ومج لــة ( هللا أحــد ) خــربه ، وهــي عينــه يف املعــىن ؛ أل

ــن تعظـــيم وتفخـــيم  )2(عـــني املفســـر ، أي ، الشـــأن هللا أحـــد ))  وال خيفـــى مـــا هلـــذا الضـــمري مـ
ــا نزلــت ردا علــى املشــركني الــذين طلبــوا مــن  يتناســب ومــا للســورة مــن مناســبة وأســباب ، إذ إ

فقــالوا : (  حممــد ، صــف لنــا ربــك ؟ أمــن ذهــب هــو ؟ أم مــن أن يصــف هلــم هللا  الرسول 
قـــــوت ؟ ) فنـــــزلت هـــــذه الســــورة  ؛ تفخيمـــــا لشـــــأن هللا  )3(فضــــة ؟ أم مـــــن زبرجــــد ؟ أم مـــــن 

  وتعظيما . 
ومما حيققه هذا الضمري من بنية جديدة ، فضال عما فيه مــن معــان ودالالت هــو دخــول 

نية جديدة فيتمثل يف إمكــان دخــول ( إن ) علــى مــا ، فأما حتقيقه ب )4(العوامل الناسخة عليه 
ال يصـــح دخوهلـــا عليـــه ، وهـــي األفعـــال ، ولقـــد حســـب بعـــض املستشـــرقني ذلـــك مزيـــة خاصـــة 
ا العربية من غريها من اللغات السامية ، فهي وسيلة لقلب اجلملة الفعليــة امسيــة بــدون  تتميز 

جل ا )    . )5(ملة الفعلية بواسطة ال مباشرة تغيري تركيبها ، فضال عن إحلاق ( إن وأخوا
َِّ َشـــَططاً  ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء يف قولـــه تعـــاىل :   ) )6َوأَنَّـــُه َكـــاَن يـَُقـــوُل َســـِفيُهَنا َعلَـــى ا

ــويال  كيــدا و فضمري الشــأن املتصــل بـــ( إن ) هــو الــذي هيأهــا ملباشــرة تلــك اجلملــة الفعليــة ؛ 
  . 000ألمر ما كانوا يقولون 

املعــــاين والــــدالالت ، فيتمثــــل يف أن دخــــول ( إن ) علــــى هــــذا الضـــــمري ، وأمــــا حتقيقــــه 
، فــإذا كــان  )7(وائتالفهــا معــه ميــنح التعبــري قــوة وجزالــة ال نكــاد حنســها إذا هــي مل تــدخل عليــه 

كيــدا ، ممــا  يؤدي مبفرده داللة التعظيم والتفخيم فإن هذا االتصال يزيد تلك الداللة مبالغــة و
  واضع التهويل .يرشحه ألن يقع يف م

                                                           
  . 1اإلخالص :  )1(
  . 1/206، وينظر : التبصرة والتذكرة :  163 – 1/162شرح التصريح على التوضيح :  )2(
  . 32/175ينظر : التفسري الكبري :  )3(
  .  3/114ينظر : شرح املفصل :  )4(
  .  91ينظر : التطور النحوي :  )5(
  . 4) اجلن : 6(
  . 317ينظر : دالئل اإلعجاز :  )7(



  -134 -

ََّ َوَرُســولَُه فَــَأنَّ        لَــُه  وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــاىل :  أَملَْ يـَْعَلُمــوا أَنَّــُه َمــْن ُحيَــاِدِد ا
َر َجَهنََّم َخاِلداً ِفيَها َذِلَك اْخلِْزُي اْلَعِظيُم  َ )1(  فما من شك يف أن ما تضــمنته      اآليــة مــن

لــذي اســتدعى أن يتصــدرها ضــمري الشــأن متصــال      حبــرف التأكيــد داللة على التهويل هو ا
( إن ) ، فضــال عــن االســتفهام الــذي يــراد منــه اإلنكــار والتــوبيخ ،            إذ إن مضــمون 

ون  ورســـوله مـــن جـــزاء       وعقـــاب ، ومـــا كـــان داآليـــة هـــو اإلخبـــار عمـــا يـــؤول إليـــه احملـــاد
اعتمــاد ذلــك اإلخبــار بطرفيــه علــى ضــمري الشــأن بكونــه لداللــة التهويــل أن تتحقــق فيهــا لــوال 

  تفسريا وخربا له ، فضال عن االتصال بني ( إن ) وهذا الضمري . 
ويــل وتعظــيم ، ومــن ذلــك مــا جــاء يف  دة  وقد يقع الضمري مكررا إذا كان يف املوضــع ز

َِّ ِإنَّــُه َريبِّ َأْحَســَن َمثْـــَواَي  قولــه تعــاىل :  ــُح الظَّــالُِموَن قَــاَل َمَعــاَذ ا فقــد قاهلــا  ) )2ِإنَّــُه ال يـُْفِل
حني تعرض ألمر هائــل وكبــري ؛ ولعــل اســتعماله الضــمري مكــررا يــوحي بشــدة وقــع  يوسف 

  ذلك األمر عليه مما يدل على ما عنده من عصمة األنبياء .
أمــا ومن تلك الضمائر ( ضمري الفصل ) فإنه يفيد يف اإلسناد ويف املعــىن أيضــا ،       ف

إفادة اإلسناد ؛ فألنه ال يكون إال بني مبتدأ وخــرب معــرفتني ؛ ليثبــت خربيــة الثــاين  ويرفــع كونــه 
، وهــو بــذلك حقــق إســناد اخلــرب إىل املبتــدأ ،         وأمــا مــن حيــث  )3(بــدال أو عطــف بيــان 

كيــد  ومــن ،  )4(املعــىن ؛ فإنــه رفــع مــا فيــه مــن لــبس ، فضــال عّمــا أفــاده فيــه مــن قصــر       و
ُ ُهـــَو اْلـــَوِيلّ  ذلــك قولـــه  تعـــاىل :  َّ فقــد وقـــع الضـــمري بـــني    املبتـــدأ وخـــربه ؛ ليثبـــت  ) )5فَـــا

للجملة متامها ، وعدم حاجتها إىل ما يتممها مــن كــالم ،           مث إنــه أفــاد غــرض القصــر 
  والتأكيد ؛ ألنه من حيث املعىن إعادة االسم الظاهر          مرتني .

                                                           
  . 63) التوبة : 1(
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 :41 .  
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  العلم
لعلم هو (( االسم الذي يعني مسماه مطلقا ، أي بال قيد التكلم أو اخلطــاب أو الغيبــة ا

  ، مث هو ينقسم على ثالثة أقسام : اسم وكنية ولقب . )1()) 
فأما االسم ، فهو ( ما ليس بكنيــة وال لقــب ) وأمــا الكنيــة ، فـــ( مــا كــان يف أولــه أب أو 

، فهــو ( مــا أشــعر مبــدح أو ذم ) فاملــدح ، حنــو : ( أم كــأيب عبــد هللا وأم اخلــري ) وأمــا اللقــب 
  . )2(زين العابدين ) والذم ، حنو : ( أنف الناقة ) 

وبعـــد هـــذا التقـــدمي ، ميكـــن القـــول إن للعلـــم أثـــرا يف البنيـــة النحويـــة إســـنادا ومعـــىن ، فأمـــا 
ر اإلســناد ، فــيكمن يف وقــوع العلــم مبتــدأ خاصــة ، فإنــه يف ذلــك يســتدعي خــربا ، ويثــري عنصــ

التشويق حنوه ، ملا يتضمنه من معىن الذات ، فإن هذا حيتاج إىل خرب متضمن معىن الصــفة لــه 
.  

ُ ال ِإلَـــَه ِإالَّ ُهـــَو اْحلَـــيُّ اْلَقيُّـــوُم  وممـــا جـــاء علـــى ذلـــك قولـــه تعـــاىل :  َّ فوقـــوع اســـم  ) )3ا
كمــا   –ج إىل خــرب اجلاللــة مبتــدأ نــوه ببنــاء اخلــرب عليــه ؛ وذاك لتضــمنه معــىن الــذات الــذي حيتــا 

ر عنصر التشويق إىل تلقــي اخلــرب ملــا فيــه مــن معــىن  عظــيم  –ذكر  وال شك يف أن ذلك قد أ
.  

َِّ  ومثل ذلــك قولــه تعــاىل :  مبتــدأ  فواضــح أن وقــوع اســم النــيب  ) )4ُحمَمَّــٌد َرُســوُل ا
  هو لتشويق األمساع إىل تلقي اخلرب عنه لتضمنه معىن عظيما .

ن وأما املعىن  ، فواضح مما أثبتناه أوال من أن قسميه ( الكنيــة واللقــب ) قــد         يــؤد
ــَة          احلََْطــِب  معــىن املــدح أو الــذم ، ولعــل مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  ُــُه َمحَّاَل  ) )5َواْمَرأَت

ـــرد    التعيـــني ، وممـــا ـــيس  ـــادة الـــذم ، ول ـــه مقصـــود يف إف ـــل عليـــه ، إذ إن  مـــن لقـــب خـــري دلي
  ينسجم مع ذلك ويؤكده هو انتصاب اللقب نفسه على الذم             أيضا .
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  اسم اإلشارة
ومــن هــذا املفهــوم قــد يظــن  )1(اســم اإلشــارة هــو (( مــا دل علــى مســمى وإشــارة إليــه )) 

بضــيق أثــره يف اإلســناد وتوجيــه املعــىن إال فيمــا خيــص التنبيــه علــى املشــار إليــه ، ولكــن احلقيقــة 
، فــإن هــذا الغــرض يدخلــه عنصــرا مهمــا يف بنيــة النحــو مبــا لــه مــن داللــة علــى أوســع مــن ذلــك 

استدعاء كالم بعده من خرب أو بدل ، حسب موقعه النحــوي ورتبتــه يف الكــالم ، ولعــل ذلــك 
َِّ َأْن  يــربز أكثــر يف وروده داخــل الســياق حنــو قولــه تعــاىل :  َوَمــْن َأْظلَــُم ِممـَّـْن َمنَــَع َمَســاِجَد ا

نْـَيايُــْذكَ  ـُـْم ِيف الــدُّ ــا َكــاَن َهلُــْم َأْن يَــْدُخُلوَها ِإالَّ َخــائِِفَني َهل ــَك َم َــا أُولَِئ ِ ــا اْمسُــُه َوَســَعى ِيف َخرَا  َر ِفيَه
فوقــوع اســم اإلشــارة ( أولئــك ) مبتــدأ يطلــب خــربا  ) )2ِخــْزٌي َوَهلـُـْم ِيف اْآلِخــَرِة َعــَذاٌب َعِظــيٌم 

ســتدعاء الــذهن إليــه مــن حيــث ســبقه حبقــائق عنــه ، ذلــك أن موقعــه يعــد رابطــا بــني  ويؤكــده 
  حقيقة املشار إليهم أوال وجزائهم عليها آخرا . 

أما إن وقع اسم اإلشارة ، وذكر بعده لفظ بدل منه فيعد حينهــا مبثابــة التوطئــة والتمهيــد 
َهــَذا  ِإنَّ  لكونــه مهمــا يف املعــىن والســياق ، ومــن ذلــك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :     )3(للبدل 

ــَوُم  فمــا مــن شــك يف أن شــأن القــرآن عظمــًة وهدايــًة يســتلزم  ) )4اْلُقــْرآَن يـَْهــِدي لِلـَّـِيت ِهــَي أَقـْ
توطئة ومتهيدا الستدعاء األذهان إليه ؛ ولعل الذي حقق ذلك هو اسم اإلشارة    ( هــذا ) ، 

التوطئة والتمهيــد ، : ( إن القرآن يهدي ) تنعدم فيه  –مثال  –ودليل ذلك أن إلغاءه يف قولنا 
  وال حيقق ما عليه اآلية من معىن وبيان .

جلملــة بــدال مــن اإلفــراد  -إســنادا ومعــىن  –وقــد يشــارك اســم اإلشــارة أيضــا  يف اإلخبــار 
وذلك إذا ما وقع بني مبتدأ وخرب ، أو ما كان أصلهما كذلك ، فينتقل األخري مــن كونــه خــربا 

ب مــا قــرر النحــاة لــه مــن حكــم حنــوي وحمــل إعــرايب ، لألول إىل كونــه خــربا الســم اإلشــارة حســ
دة يف االهتمــام ، وبيــان ذلــك يف قولــه  ا عن املبتــدأ ؛ لتــدل علــى ز فتكون مجلة جديدة خيرب 

ـــَك ُهـــْم َخـــْريُ الَربِيَّـــُة  تعـــاىل :  ــاِحلَاِت أُولَِئ فـــإن لوقـــوع اســـم  ) )5ِإنَّ الَّـــِذيَن آَمُنـــوا َوَعِملُـــوا الصَّـ
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لئــك ) هـــذا املوقــع أساســـا يف نقــل اخلــرب مـــن املفــرد إىل اجلملـــة ، ودليــل ذلـــك أن اإلشــارة ( أو 
ــن دونـــــه يصــــح أن يكـــــون مفــــردا ، إذ يقـــــال  : ( إن الـــــذين آمنــــوا وعملـــــوا  -مــــثال  –اخلــــرب مــ

الصــاحلات هــم خــري الربيــة ) وإمنــا وقــع اســم اإلشــارة لبنــاء مجلــة جديــدة تســند إىل اســم ( إن ) 
دة يف االهتمام .كيدا ملا ذهبنا إليه م   ن ز

أما على مســتوى املعــىن وتوجيهــه دون النظــر يف اإلســناد واإلعــراب ، فلقــد أفــاد      ابــن 
جين توجيها معنو السم اإلشارة من خالل مفهومه الــدال علــى املشــار إليــه بطريقــة    حســية 

 اىل : ، وهو أنه قــد يوظــف الستحضــار الصــورة أو املشــهد يف الســياق ، وجعــل مــن قولــه تعــ
ا ِمــْن  َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحِني َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها فـََوَجَد ِفيَها رَُجَلْنيِ يـَْقَتِتالِن َهَذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهــذَ 

دليال عليه (( إذ أشار سبحانه وتعاىل إليهما إشارة احلاضر ؛ ألنه ملا كان حكايــة  ) )1َعُدّوِِه 
ا حاضــرة ف قيــل ( هــذا وهــذا ) ولــوال ذلــك لقيــل :     ( أحــدمها كــذا واآلخــر  حال صارت كأ

  . )2(كذا ) )) 
ولعــل هــذا مــن قبيــل اخلــروج عــن األصــل (( فأصــل اإلشــارة أن تعــود إىل ذات مشــاهدة 
ا قد خترج عن األصل فتعود إىل ذات مستحضــرة مــن الكــالم بعــد أن يــذكر مــن  معينة ، إال أ

ا وأحواهلا ما ينـزهلا منـ زلة احلاضر يف ذهن املتكلم والســامع ، فــإن الســامع إذا وعــى تلــك صفا
الصــفات وكانــت مهمــة أو غريبــة مــن خــري أو ضــده صــار املوصــوف كاملشــاهد ، فــاملتكلم يبــين 

  .  )3())  000على ذلك فيشري إليه كاحلاضر املشاهد 
متييــز  وقريب من هذا يدخل غرض آخر السم اإلشــارة يتمثــل يف متييــز املشــار إليــه أكمــل

إلشارة إليه حســا  حضاره يف ذهن السامع   ، ومنــه مــا جــاء يف قولــه  تعــاىل :  )4(، وذلك 
ِطــٌل َمــا َكــانُوا يـَْعَمُلــوَن  ــِه َوَ ــْم ِفي فلمــا أراد هللا أن خيــرب عــن هالكهــم  ) )5ِإنَّ َهــُؤالِء ُمَتــربٌَّ َمــا ُه

إلشــــارة  ــز ، وذلــــك  ــزهم ابتــــداء أكمــــل متييــ طــــل صــــنعهم ميــ إلــــيهم وإحضــــارهم يف أذهــــان و
  السامعني .

                                                           
  . 15القصص : من اآلية  )1(
  . 2/274احملتسب :  )2(
  . 1/241التحرير والتنوير :  )3(
  . 44) ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة : 4(
  . 139األعراف :  )5(
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وكــذلك يــؤدي اســـم اإلشــارة أثـــرا يف املعــىن مبالــه مـــن ألفــاظ للقريـــب أو البعيــد ، إذ يقـــع 
جوازا أحدمها بدال من اآلخر لتحقيق غرض يف املعىن ، كـ( التعظــيم وعلــو املنـــزلة ) إذا مــا وقــع 

، ومــن ذلــك مــا جــاء يف قولــه  )1( اللفظ الدال على البعيد بدال من اللفظ الــدال علــى القريــب
ــــَب ِفيــــِه ُهــــدًى لِْلُمتَِّقــــَني  تعــــاىل :  ــــاُب ال َرْي ــَك اْلِكَت فوقــــوع ( ذلــــك ) إشــــارة إىل (  ) )2َذلِــ

الكتاب ) ذو داللة علــى عظمتــه ومســوه ورفعــة شــأنه ، ونفــي مقــدم عــن وقــوع الريــب فيــه ، وال 
ال أن بعـــض املفســـرين ذهبـــوا يف تعليـــل ، إ )3(ســيما أن ذكـــره هنـــا يف مقـــام التحـــدي مبعارضــته 

ذلــك مــذهبا آخــر ، يتمثـــل يف أنــه لصــدق القـــرآن يف معانيــه ونفــع إرشـــاده جيعلــه بعيــدا عمـــن 
  .  )4(يتناوله 

ولكين ال أرى هذا املذهب صوا ؛ ملا فيه من تيئــيس مــن اتبــاع القــرآن والرجــوع   إليــه ؛ 
ت مــا تــنقض مــا فضــ –ألن هذا التوجيه جيعلــه بعيــدا عمــن يتناولــه  – ال عــن أن هنــاك مــن اآل

ذهبــوا إليــه ، فــالقرآن الكــرمي طاملــا ذكــر يف مقــام اهلدايــة واإلرشــاد وقــع بــدال مــن اســم اإلشــارة 
الدال علــى القريــب ؛ لتأكيــد قربــه مــنهم ، وتــرغيبهم فيــه ، حــىت إن كــان ذلــك يف خطــاب غــري 

ُقــْرآَن يـَُقــصُّ َعلَــى بَــِين ِإْســرائيَل َأْكثـَــَر الَّــِذي ِإنَّ َهــَذا الْ  املؤمنني ، حنو ما جاء يف قوله تعــاىل : 
  .  ) )5ُهْم ِفيِه َخيَْتِلُفوَن 

فـــ(( مل تقــل  ) )6قاَلْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُـنَِّين ِفيِه  ومن شواهد ذلك أيضا قوله تعاىل : 
  .)7(نان به )) : ( فهذا ) وهو حاضر ؛ رفعا ملنـزلته يف احلسن ومتهيدا للعذر يف االفت

ــــة أو التحقــــري  ــــدل علــــى اإلهان ــــى القريــــب ، فقــــد ي ، حنــــو مــــا         )8(أمــــا اللفــــظ الــــدال عل
نْـَيا ِإالَّ َهلـْـٌو َوَلعِــٌب  جاء يف قوله تعاىل :  ففــي                         ) )9َوَما َهِذِه اْحلََياُة الــدُّ

                                                           
  .  41-38) ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة : 1(
  . 2البقرة :  )2(
  . 376 ينظر : مفتاح العلوم : )3(
  . 221 – 1/220ينظر : التحرير والتنوير :  )4(
  . 76النمل :  )5(
  . 32يوسف : من اآلية  )6(
  . 46اإليضاح يف علوم البالغة :  )7(
  . 45ينظر : م . ن :  )8(
  .  64العنكبوت : من اآلية  )9(
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وتصــغري                               ألمرهــا  اإلشــارة إىل احليــاة الــدنيا بلفــظ القريــب ازدراء هلــا
)1(  .  

  االسم املوصول
يكتسب االسم املوصول معرفته من خالل صلته الــيت تقــع بعــده ، ومــن هنــا عــده النحــاة 
امــه وافتقــاره أصــال إىل مــا  ضر من ضروب املعرفة ، وإال فإن وقوعه مفردا ال يصــح أبــدا ؛ إل

ام .    يزيل عنه ذلك اإل
أســـاس مـــن هـــذا ، فهـــو يقـــف عنصـــرا مهمـــا يف البنيـــة النحويـــة ، ســـواء يف عمليـــة  وعلـــى

ـــه املعـــىن . فأمـــا اإلســـناد ، فيتمثـــل يف حملـــه اإلعـــرايب ، وال ســـيما إذا كـــان  اإلســـناد أو يف توجي
، وذلــك يتمثــل يف أنــه يتضــمن مــع صــلته معــىن مجلــة الشــرط الــيت  )2(مبتــدأ فإنــه يطلــب خــربا 
دة يف اســتدعاء اخلــرب وتنبيــه الــذهن تفتقــر إىل مــا يتممهــا مــ ن جــواب ، وهــذا مــا يــؤدي إىل ز

ملســبب ؛ وذاك  ملعلــول والســبب  لصــلة إحكــاَم العلــة  على تلقيه ، فضال عــن إحكــام اخلــرب 
  ملا بينه وبني الشرط من شبه كبري .
 َهلـُـْم َوُحْســُن َمــآٍب  الَِّذيَن آَمنُــوا َوَعِملُــوا الصَّــاِحلَاِت طُــوَىب  وبيان ذلك يف قوله تعاىل : 

فواضــح أن االســـم املوصـــول مـــنح اإلســـناد قـــوة تعبرييـــة ال تكـــون حبذفـــه ؛ وذاك ألن وقوعـــه  )3(
مبتدأ استدعى خربا ، وأنه جعل اإلميان والعمل الصاحل علة وســببا يف حصــول اخلــرب وهــو قولــه 

يَن َيْســـَتْكِربُوَن َعـــْن ِإنَّ الَّـــذِ  : ( طـــوىب هلـــم وحســـن مـــآب ) . ومـــن ذلـــك أيضـــا قولـــه تعـــاىل : 
فقــد اســتدعى االســم املوصــول بنــاء اخلــرب عليــه ، فضــال  ) )4ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن 

. وهكــذا فــإن االســم املوصــول يعمــل  )5(عن جعلــه نتيجــة ملــا وقــع يف الصــلة مــن ســبب ومعــىن 
  صل فيه . هنا على إحكام اجلملة جبعل طرفيها كال متكامال ، ال ف

ومن املواضع اليت يالزم االسم املوصول فيها تشكيل بنية ال تكون بغريه هــو وقوعــه صــفة 
جلملة ، فإن اجلمــل يف األصــل نكــرات ، وال يصــح وصــف املعرفــة  للمعرفة عوضا عن وصفها 

                                                           
  . 19 – 18، صفاء الكلمة ( من أسرار التعبري القرآين ) :  3/463ينظر : الكشاف :  )1(
  .  150، خصائص الرتكيب :  43ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )2(
  . 29الرعد :  )3(
  .  60غافر : من اآلية )4(
  .  24/183ينظر : التحرير والتنوير :  )5(
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جلملــة وقــع االســم املوصــول عوضــا  ــا ، بــل تكــون منهــا حــاال ، فــإذا مــا أريــد وصــف املعرفــة 
ـــام ، عنهـــا  ـــه وتزيـــل عنـــه مـــا بـــه مـــن إ ، وإمنـــا جعلنـــاه عوضـــا ؛ الفتقـــاره أصـــال إىل مجلـــة تبين

فصــارت هــذه اجلملــة صــلة لــه مــن حيــث الصــنعة ، وصــفة للمعرفــة مــن حيــث  املعــىن ، وكــأن 
اسم املوصول واسطة يف الربط بينهما ، خبالف إلغائه ، فإنه يؤول إىل كون اجلملــة حــاال ، وال 

خيتلــف بــني احلــالتني ، تبعــا لتباينــه بــني الصــفة واحلــال ، فــإن الصــفة مالزمــة شــك يف أن املعــىن 
  .  *، وال تكون مالزمة له إال بشروط  )1(للموصوف ، وإن احلال منتقلة عن صاحبها 

َِِّ الَِّذي أَنْـَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوملَْ َجيَْعْل  ومما جاء على ذلك قوله تعاىل :  َلُه اْحلَْمُد 
فقد حقق االسم املوصول للفظ اجلاللة وصفا ال يكون بغــريه ، وذلــك مــن خــالل  ) )2ِعَوَجا 

ـــة ) داللـــة ومعـــىن ،  اشـــتماله علـــى مجلـــة هـــي صـــلة لـــه صـــنعة وإعـــرا ، وصـــفة لــــ( لفـــظ اجلالل
للــزوم ، وهــو  النتقــال ال  خبالف إلغائه ، فإن اجلملة ستكون حاال ، وإن معناهــا سيوصــف 

   يراد ، ومن هنا تكمن أمهية االسم املوصول يف تشكيل البنية ، وتعليق األلفاظ فيها . معىن ال
ــا دون االقتصــار  ومما يؤكد هذا ويزيــد فيــه ، وقوعــه مكــررا مــع اجلمــل الــيت يــراد الوصــف 

ــن ذلـــك قولـــه تعـــاىل :  َلـــَح اْلُمْؤِمنُـــوَن  علـــى العطـــف جمـــردة منـــه ، ومـ  الَّـــِذيَن ُهـــْم ِيف  َقـــْد أَفـْ
َوالَّــِذيَن  َوالَّــِذيَن ُهــْم لِلزََّكــاِة   فَــاِعُلوَن  َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضــوَن  َصالِِْم َخاِشُعوَن 

وأرى يف هــذا التكــرار لالســم املوصــول لتأكيــد اســتقالل كــل مجلــة  ) )3ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن 
ملوصوف بشكل    مباشر ورئيس . من حيث املعىن وربطها 

ومن حيث اإلعراب أيضا ، فإن بناء االسم املوصول ولزومه حركة واحــدة جعلــه يف ســعة 
مــن التوجيــه النحــوي ، وال ســيما إذا وقــع بعــد معرفــة ، إذ جيــوز كونــه نعتــا ، وجيــوز كونــه خــربا 

الَّــِذي  ْعَلــى َســبِِّح اْســَم َربِّــَك اْألَ  ملبتــدأ حمــذوف لتقــارب املعــىن بينهمــا . ومنــه قولــه تعــاىل : 

                                                           
  . 2/124) ينظر : توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك : 1(

  * ومن تلك الشروط : 
ْنَساُن َضِعيفاً  يها مشعرا بتجدد صاحبها ، حنو قوله تعاىل : أن يكون العامل ف -   ) .  28. ( النساء :  َوُخِلَق اْإلِ
  ) . 19. ( النمل :   فـَتَـَبسََّم َضاِحكاً  أن تكون احلال مؤكدة لعاملها ، حنو قوله تعاىل :  -
  ) . 2/244: شرح ابن عقيل : يف أمثلة ال ضابط هلا حنو قوهلم : ( دعوت هللا مسيعا ) . ( ينظر  -
  . 1) الكهف : 2(
  .  5،  4،  3،  2،  1) املؤمنون : 3(
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فيجــوز يف االســم املوصــول ( الــذي ) كونــه نعتــا ملــا    قبلــه ، أو كونــه خــربا  ) )1َخَلــَق َفَســوَّى 
  ملبتدأ تقديره ( هو الذي ) ، ولعل كال التوجيهني مقبول إسنادا ومعىن .

 فيــههذا احلكم النحوي لتناقض املعىن فيــه ، بــل جيــب  غري أن من املواضع ما ال جيوز فيه
َنــاُهُم      ِإنََّك ِإذاً َلِمَن الظَّالِِمَني  ، ومنها قوله تعاىل :  )2(االبتداء   اْلِكتَــاَب   الَّــِذيَن آتـَيـْ

ـُـْم َأْصــَحاُب النَّــاِر  وقولــه أيضــا :  )3( َّ ــُه  َأ فــإن  ) )4الَّــِذيَن َحيِْمُلــوَن اْلَعــْرَش َوَمــْن      َحْوَل
 كلتا اآليتني تصدر مجلة منقطعة يف املعــىن عمــا قبلهــا ، فــال جيــوز االسم املوصول ( الذين ) يف

، بل االبتداء هو الواجب فيه ؛ ليكون مجلــة مســتقلة يف اإلســناد ويف  )5(فيها النعت وال اخلرب 
  املعىن على حد سواء . 

تســاع اال        و أافتقار االسم املوصول إىل صلة تبينه ، فإنه قــد حيقــق مســة اإلجيــاز أما 
ــق مــــثال إذا كانـــــت الصــــلة عبـــــارة عــــن مجلتـــــني  حبســــب طبيعــــة تلـــــك الصــــلة ، فاإلجيـــــاز يتحقــ
متعاطفتني ، ومن مث اإلخبار عنهمــا خبــرب واحــد ، بنــاء علــى أن اخلــرب هــو عــن االســم املوصــول 

ْدِق َوَصدََّق بِِه أُوَلئِــَك ُهــمُ  ال عن صلته ، ومن ذلك قوله تعاىل :  لصِّ ِ اْلُمتـَُّقــوَن  َوالَِّذي َجاَء 
 )6(  أي  –، فقد وقع خرب واحد عن االسم املوصول الذي ضم يف صــلته مجلتــني متعــاطفتني

  فصار استعماله ضر من اإلجياز . –أكثر من واحد 
أما االتساع والشمول فيتحقق من ورود الصلة مجلة مركبة ، كــأن تكــون شــرطية أو عبــارة 

الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِيف اْألَْرِض أَقَــاُموا الصَّــالَة  تعاىل : عن حوار ، فمن األوىل ما جاء يف قوله 
َِِّ َعاِقبَــُة اْألُُمــوِر   َْوا َعِن اْلُمْنَكِر َو ْلَمْعُروِف َوَ ِ ومــن األخــرى مــا جــاء  ) )7َوآتـَوُا الزََّكاَة َوأََمُروا 

ً َوقَــاُلوا  الَِّذيَن َقاَل َهلُُم النَّاُس ِإنَّ  يف قوله أيضا :  ــزَاَدُهْم ِإميـَـا النَّاَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم فَاْخَشــْوُهْم فـَ
ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل  َّ ومــوطن الشــاهد يف كلتــا اآليتــني ، هــو مــا يؤديــه االســم املوصــول  ) )8َحْسبـَُنا ا

                                                           
  .  2،  1األعلى :  )1(
  .   1/245ينظر : اإلتقان يف علوم القرآن :  )2(
  .  146،  145البقرة : من اآليتني  )3(
  .  7،  6غافر : من اآليتني  )4(
  .  1/245ينظر : اإلتقان يف علوم القرآن :  )5(
  . 33الزمر :  )6(
  .  41احلج :  )7(
  .  173آل عمران :  )8(
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بــنمط من وساطة يف هذا االتساع التعبريي والشــمول املعنــوي ؛ وذاك لعــدم تقييــد مجلــة الصــلة 
ــا مــن  خــاص ، فقــد وقعــت الصــلة يف اآليــة األوىل مجلــة شــرطية فضــال عمــا عطــف علــى جوا
مجل ، ووقعت الصلة يف اآلية األخرى مجال قائمة على احلوار ، وما قام ذلك إال علــى أســاس 

  هو االسم املوصول . 
وغـــري هـــاتني الســـمتني هنـــاك معـــان وأغـــراض أخـــرى حيققهـــا االســـم املوصـــول مـــن خـــالل 

ه ، إذ يعد معها بدال من ذكر االســم صــرحيا . ومــن تلــك املعــاين واألغــراض هــو         ( صلت
فواضــح أن املقصــود  )2( َوأَْنِفُقــوا ِممَّــا َجَعَلُكــْم ُمْســَتْخَلِفَني ِفيــِه  حنو قولــه تعــاىل :  )1(التنبيه ) 

؛  –معــىن        فضــال عمــا يف صــلته مــن  -الســم املوصــول هــو املــال ، وإمنــا ورد الــنظم بــه 
دة حــث علــى  تنبيها على أن املال  وقد جعــل النــاس خالئــف فيــه ، وال شــك يف أن هــذا ز
اإلنفاق ، فحينمــا يعلــم اإلنســان أن املــال لــيس لــه ، بــل هــو مســتخلف فيــه ، فإنــه يهــون عليــه 

  من جهة ، وينفق منه إرضاء ملالكه من جهة أخرى .
دة تق الغــرض الــذي ســيق الكــالم مــن أجلــه ، حنــو  )3(ريــر وقــد جيــيء االســم املوصــول لــز

فاختيــار االســم املوصــول وصــلته  (  ) )4َوَراَوَدتْــُه الَّــِيت ُهــَو ِيف بـَْيِتَهــا َعــْن نـَْفِســِه  قولــه تعــاىل : 
اليت هو يف بيتها ) استغناء عن ذكر امرأة العزيز يراد به إثبات بــراءة يوســف وعصــمته مــن أول 

مجلة الصلة من إقرار أنــه يف بيتهــا ، وهــذا (( مــن شــأنه أن يطوعــه ملرادهــا  القصة ؛ وذاك ملا يف
  ومما زاد يف ذلك نسبة البيت إليها دون زوجها . )5()) 

أما ما ذهب إليه بعض الباحثني من أن عدم التصريح يف مثل هذه املواضع هو منــط مــن 
ا  صــحا و مــذهب حســن   أيضــا ، ، فهــ )6(أدب القرآن يتمثــل يف الرغبــة عــن إلصــاق العــار 

ولكن تبقى داللة الصلة هي السبب الرئيس يف هذا االختيار ؛ ملا هلا من أثــر يف صــلب املعــىن 
  والسياق .

                                                           
  . 27/369ينظر : التحرير والتنوير :  )1(
  . 7احلديد : من اآلية  )2(
  . 42ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )3(
  .  23يوسف : من اآلية  )4(
  . 12/250التحرير والتنوير :  )5(
  . 241، املعاين يف ضوء أساليب القرآن :  69تقنية والتطور : ينظر : فلسفة البالغة بني ال )6(
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َهــا  ، حنو قولــه تعــاىل :  )1(ومن األغراض أيضا غرض ( التعظيم )  َُمــا الشَّــْيطَاُن َعنـْ َفَأَزهلَّ
َ ِفيِه  التعبري بقوله ( مما كــا فيــه ) أبلــغ يف الداللــة علــى اخلــريات  إذ إن ) )2َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكا

مما لــو قيــل : ( مــن اجلنــة أو النعــيم ) فــإن مــن أســاليب املعــىن يف (( الداللــة علــى عظــم الشــيء 
لتــذهب نفــس الســامع يف تصــور عظمتــه وكمالــه إىل أقصــى مــا  000أن يعرب عنه بلفظ مــبهم 

  . )3(ميكنها أن تذهب إليه )) 
ُ يـَــْرُزُق َمــْن َيَشــاءُ  حنــو قولــه تعــاىل :   )4(كذلك غرض ( اإلطالق والعموم ) ومنها   َّ َوا

فمشــيئة هللا يف الــرزق مطلقــة ، ولعــل وقــوع االســم املوصــول يف التعبــري عــن  ) )5بَِغــْريِ ِحَســاٍب 
  ذلك جاء موافقا هلا .

ــوا اْألَْرَض اْلُمَقدََّســَة َ قَـــْوِم ادْ  ومنهــا كــذلك غــرض ( الرتغيــب ) حنــو قولــه تعــاىل :  ُخُل
ُ َلُكْم  َّ فالرتغيب يتحقق مما محلته صلة املوصول من معىن ، يتمثــل يف قضــاء  ) )6الَِّيت َكَتَب ا

  هللا أن تكون هذه األرض هلم . 
تى من خــالل مجلــة            الصــلة  فكل ما حتقق من تلك املعاين واألغراض إذن قد 

قصود حبد ذاته ، وإن وقوع االسم الصريح قد ال يؤدي     ذلــك الغــرض اليت تعرب عن معىن م
  واملعىن .

ـــا حبســـب مـــا حتملـــه مـــن معـــىن ، فـــإن مثـــة  ــك الصـــالت خمتلفـــة يف دالال وإذا كانـــت تلـ
ـــام ، فيكـــون موقعهـــا مـــع  صـــالت ال حتمـــل مـــن وضـــوح املعـــىن شـــيئا ، بـــل هـــي موغلـــة يف اإل

ــــول داال علـــــى التفخـــــيم والت ـــــل االســـــم املوصـ ـــــَأتـْبَـَعُهْم ِفْرَعـــــْونُ  ، حنـــــو قولـــــه تعـــــاىل :  )7(هوي   َف
وقولــه  )9( فَــَأْوَحى ِإَىل َعْبــِدِه َمــا َأْوَحــى  وقولــه :  ) )8ِجبُُنوِدِه فـََغِشــيَـُهْم ِمــَن اْلــَيمِّ َمــا َغِشــيَـُهْم 

                                                           
  . 1/129ينظر : معاين النحو :  )1(
  . 36البقرة : من اآلية  )2(
  . 52 – 1/51صفوة التفاسري :  )3(
  . 1/130ينظر : معاين النحو :  )4(
  . 212البقرة : من اآلية  )5(
  . 21املائدة : من اآلية  )6(
  . 43ح يف علوم البالغة : ينظر : اإليضا  )7(
  . 78طه :  )8(
  . 10النجم :  )9(
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ــْدرََة َمــا يـَْغَشــى  أيضــا :  ــام وقــد عــد بعــض املفســرين ذلــك مــن قب ) )1ِإْذ يـَْغَشــى السِّ يــل اإل
  . )2(للتفخيم اإلمجايل الذي تضيق عنه عبارات الوصف يف اللغة 

  التعريف بـ( األلف والالم ) 
، وأمجعــوا   )3(أمجع النحاة على أن دخول ( األلف والالم ) على النكرة يفيدها التعريف 

ــذه األداة ، تبعــا الخــتالف داللتهــا بــني اجلــنس       والعهــ ،  )4(د كــذلك علــى تغــري املعــىن 
ولكننا قبل الوقوف على ذلك نتبني من هذه األداة أمهيتها يف البنية النحويــة ســواء يف اإلســناد 

  أو يف توجيه املعىن .
أما اإلسناد ، فلعل أبرز رتبة حنوية وإسنادية يؤثر فيها التعريف هي اخلرب إذا كان نكــرة ، 

د معــىن حيســن الســكوت عليــه ، فــإن تعريفــه يــوحي بتحولــه إىل صــفة وأن الكــالم معــه ال يُفيــ
لنكــرة ، خبــالف تعريفنــا اخلــرب  مة لعدم احتمال وصــف املعرفــة  فقولنا : ( املاء عذب ) مجلة 
بقولنا : ( املاء العذب ) فإنــه يــوحي بتحــول اخلــرب صــفة ؛ لتطــابق اللفظــني تعريفــا ، وأن املعــىن 

ما .   مل يتم 
األلــف والــالم ) ، بــل هــو يكــون كــذلك ، علــى أننــا ال ننفــي أن يكــون اخلــرب معرفــا بـــ( 

 –مــثال  –ولكــن بوجــود قرينــة حنويــة أو لفظيــة أو معنويــة يف الســياق العــام ، فالقرينــة النحويــة 
، إذ هــو مبثابــة  )5(تتمثــل يف إدخــال ضــمري الفصــل بــني هــاتني املعــرفتني لتحقيــق خربيــة الثــاين 

د املعىن على ســبيل القصــر واالختصــاص إعادة املبتدأ مرتني ، فيتحقق إىل جانب اإلسناد توكي
.  

رزا ، إذ ال يقــع اخلــرب معرفــا بـــ( األلــف والــالم ) إال  ولقــد وجــد هــذا يف القــرآن الكــرمي 
َّ لَــَنْحُن الصَّــافُّوَن  إذا فصل الضمري بينهما غالبــا ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل :  َّ لَــَنْحُن  َوِإ َوِإ

                                                           
  . 16النجم :  )1(
  . 27/101ينظر : التحرير والتنوير :  )2(
  .  1/86، شرح ابن عقيل :  243، املقرب :  1/220ينظر : الكتاب :  )3(
  . 50 – 1/49، مغين اللبيب :  2/147ينظر : شرح الكافية يف النحو :  )4(
، املفصل يف علم     العربية  543– 2/542، إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج :  3/392الكتاب :  ينظر : )5(

  . 1/150، الفرائد اجلديدة :  282-281، شرح الوافية نظم  الكافية :  2/26: 
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فــال خــالف يف أن الثــاين  )2( َواْلَكــاِفُروَن ُهــُم الظَّــاِلُمون  ك : وقولــه كــذل ) )1اْلُمَســبُِّحوَن 
هــو اخلــرب مــن خــالل فصــل الضــمري بينهمــا ، وال خــالف أيضــا يف أن هــذه البنيــة مــن تعريــف 
اخلرب وضمري الفصل قد حتقق فيها معــىن احلصــر والقصــر ، وهــذا هــو املقصــود مــن تــالزم املعــىن 

  واإلسناد .
ب عنــه مــن         قرينــة أما إن ورد تعريف  اخلرب من دون فصل الضمري فإن هنــاك مــا 

ــُتُم الُفَقــراُء  يف اللفظ واملعىن ، وبيــان ذلــك يف قولــه تعــاىل :  ُ اْلغَــِينُّ َوأَنـْ َّ فجملــة ( هللا  ) )3َوا
الغين ) ذات خرب معرف بـ( األلف والالم ) ، ولكن مل يقع ضمري    الفصل بينه وبــني مبتدئــه 

لوجود قرينة لفظية ومعنوية تتمثل يف اجلملة بعده وهي       قولــه : ( وأنــتم الفقــراء ) ، فقــد  ؛
ـــم فقـــراء ،  أثبتـــت خربيـــة الثـــاين ال كونـــه صـــفة ، إذ هـــي            أخـــربت عـــن املخـــاطبني 
فثبـــت بـــذلك أن ( الغـــين ) خـــرب عـــن لفـــظ اجلاللـــة            ( هللا ) ؛ ألن العطـــف هنـــا مـــن 

ل املغــايرة والتضــاد ، وفضــال عــن ذلــك ، فــإن هنــاك     قرينــة معنويــة أخــرى تتمثــل يف كــون قبيــ
كيــد     اخلــرب هلــم إذ صــار  معلومــا ،  -عنــدهم  –اخلطاب مــع املــؤمنني ، وهــذا ال يســتدعي 

ولذا جنــد الضــمري يــذكر يف آيــة أخــرى لتنــاقض          القــرينتني مــن تقــدم اجلملــة الثانيــة علــى 
ــا إىل النــاس            مجيعــا ، وذلــك يف قولــه  تعــاىل :  األوىل ، َ أَيـَُّهــا  ومــن توجيــه خطا

ُ ُهَو اْلَغِينُّ   اْحلَِميُد  َّ َِّ َوا   . ) )4النَّاُس أَنْـُتُم اْلُفَقرَاءُ ِإَىل ا
خــريا ، كــأن يبتــدأ بــه علــى  وكــذلك يــؤدي تعريــف اخلــرب إىل جــواز تغــري موضــعه تقــدميا و

التأخري ، أو على نقل حكمه إىل االبتداء حبسب مــا يقتضــيه املعــىن ، ومثــال ذلــك قولنــا :  نية
( حممــد فاضــل ) فــال يصــح تقــدمي ( فاضــل ) إال بتعريفــه فيقــال : ( الفاضــل حممــد ) ، ولقــد 
أفــاض اجلرجــاين يف احلــديث عــن ذلــك ، ومثالــه املشــهور قولــه : ( زيــد املنطلــق ) فهــو يتصــرف 

، وال يكــون ذلــك إال علــى أســاس مــن تعريــف اخلــرب        بـــ( األلــف  )5(خــريا فيــه تقــدميا و
  والالم ) .

                                                           
  . 166،  165الصافات :  )1(
  . 254البقرة : من اآلية  )2(
  . 38حممد : من اآلية  )3(
  .   15فاطر :  )4(
  . 203ينظر : دالئل اإلعجاز :  )5(
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أما من حيث املعىن ، فقد وقف النحاة والبالغيون على ( األلف والــالم ) ، فوجــدوا أن 
، ومل يكــن  )1(منهــا مــا يفيــد اجلــنس ، وأن منهــا مــا يفيــد العهــد ، وجعلــوا لكــلٍّ أمناطــا وفروعــا 

وضح ما   يكون .  ذلك عندهم   حمض تقسيم وتصنيف ، بل هو لتحقيق املعىن وإبرازه 
فمما تكون فيه ( األلف والالم ) جنسية دخوهلا على نكرة فتفيدها معــىن اجلــنس ، وهلــا 
أصــناف خمتلفــة عنــد النحــاة ، لعــل أمههــا هــو اســتغراق جــنس األفــراد ، وقــد وضــعوا هلــا قرينــة 

ُخلِــَق  ، حنــو قولــه تعــاىل :    )2(ع ( كــل ) حقيقــة بــدهلا لفظية تدل عليها ، وهــي صــحة وقــو 
ْنَساُن ِمْن َعَجٍل    أي كل إنسان .  ) )3اْألِ

أما البالغيون ، فكانوا أكثر دقــة حــني جعلــوا مــن هــذا الصــنف صــنفني مهــا : االســتغراق 
تغراق ، واالســتغراق العــريف ، وهــو مــا يشــمل اســ )4(احلقيقي ، وهو ما يشمل أفراد اجلنس كلــه 

، ولقــد أصــابوا يف هــذا التقســيم ؛ ألن  )5(اجلنس أيضا ، ولكن ضــمن زمــان أو مكــان معينــني 
له ما يسوغه من املعىن ، إذ قد يصح وقــوع القرينــة اللفظيــة ( كــل ) بــدال مــن التعريــف لفظــا ، 

  بيد أن املعىن خمتلف عما يراد .
غيني . فمن االســتغراق ويتضح ذلك أكثر من خالل الوقوف عند كل من الصنفني البال

ْهلـُـَدى َوِديــِن اْحلَــقِّ لُِيْظِهــرَُه َعَلــى  احلقيقــي مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  ِ ُهــَو الَّــِذي أَْرَســَل َرُســوَلُه 
فتعريـــف ( الـــدين ) هـــو تعريـــف اجلـــنس احلقيقـــي ، ولـــذا  ) )6الـــدِّيِن ُكلِّـــِه َولَـــْو َكـــرَِه اْلُمْشـــرُِكوَن 

رزا ال مقــدرا ؛ لتأكيــد ظهــور (( هــذا  الــدين احلــق علــى مجيــع اقرتن به لفظ التأكيد ( ك لــه ) 
ن ))  ََّ  اليت تتعرض ألهل اإلسالم ، ومنه قوله تعاىل :  )7(األد َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا اتـَُّقــوا ا

                                                           
، وينظــر مــن  84 – 1/83، شــرح األمشــوين :  1/36ينظــر مــن النحــاة : أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك :  )1(

  . 49-47البالغيني : اإليضاح يف علوم البالغة : 
  . 180،  179،  1/178، حاشية الصبان على شرح األمشوين :  1/50ينظر : مغين اللبيب :  )2(
  . 37األنبياء : من اآلية  )3(
  . 105، علم املعاين / درويش اجلندي :  49 – 47ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )4(
  .  105،  49 – 47ينظر : م . ن :  )5(
  . 9الصف :  )6(
  . 28/193التحرير والتنوير :  )7(
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لصحة أن يقال فتعريف ( الوسيلة ) تعريف اجلنس احلقيقي أيضا ؛  ) )1َوابْـتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلة 
  : ( وابتغوا إليه كل وسيلة ) ، وهذا ما جيعلها لفظا عاما يفيد كل ما يقرب إىل هللا .

وأحســـب أن البالغيـــني وافقـــوا النحـــاة يف هـــذا الصـــنف تقـــديرا ومعـــىن ، ولكـــن اخلـــالف 
يكمن يف الصنف اآلخر ، وهو االستغراق العريف ، ففي احلني الــذي أمهلــه النحــاة ، ومل يعــدوه 

ا قائمـــا بذاتـــه ، وقـــف عنـــده البالغيـــون وفصـــلوا القـــول فيـــه ؛ بنـــاء علـــى أن املعـــىن فيـــه ال صـــنف
  حيتمل استغراق األفراد مجيعا ، بل هو يف زمن خاص أو مكان خاص . 

َ بَــِين ِإْســرائيَل  ما جاء يف قوله تعاىل :  –أي االستغراق يف زمن خاص  –فمن األول 
فاســتغراق   ( العــاملني )  ) )2نْـَعْمــُت َعَلــْيُكْم َوَأّينِ َفضَّــْلُتُكْم َعلَــى اْلَعــاَلِمَني اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَّــِيت أَ 

إمنــا هـــو يف مـــدة عهــدهم فحســـب ، وهنـــا تكمــن الدقـــة يف التقســـيم ، إذ لــواله اللتـــبس املعـــىن 
ــل داللــــة هــــذا االســــتغراق هــــو تــــذكري  ــــم فضــــلوا علــــى العــــاملني يف كــــل عهــــد ومكــــان ؛ ولعــ

  طبني بفضل هللا عليهم يف القدمي ؛ ترغيبا هلم يف هدايتهم حاضرا .املخا
ــه تعــاىل :  –أي االســتغراق يف مكــان خــاص  –ومــن الثــاين  َّ أَْرَســْلَنا  مــا جــاء يف قول ِإ

ُْم أَْعَجاُز َخنٍْل مُ  َعَلْيِهْم رِحياً َصْرَصراً ِيف يـَْوِم َحنٍْس ُمْسَتِمرٍّ  َّ َقعِــٍر تـَْنزُِع النَّاَس َكَأ فواضــح  ) )3نـْ
أن العــذاب مل يكــن ليشــمل ( النــاس ) مجيعــا ، بــل هــو يف حــدود بالدهــم ، وواضــح أيضــا أن 
ويــل وصــف العــذاب ، ولــذا جــاء االســم املعــرف املقصــود ظــاهرا (  غايــة هــذا االســتغراق هــو 

إلضمار يف قوله : ( فأرسلنا عليهم    ) . الناس ) ، وقد كان الضمري يغين عنه ، إذ سبق 
ومن أنواع التعريف األخرى اليت تفيــده هــذه األداة عنــد النحــاة ، هــو تعريــف      العهــد 

يت لواحــد علــى أســاس عهديتــه يف الــذهن ومطابقتــه احلقيقــة  ــا  بشــرط أن  )4(الــذهين ، أي أ
يكــون داال علــى اجلـــنس يف ضــمن فــرد معـــني ؛ لــئال تلتـــبس بـــ( األلــف والـــالم ) العهديــة الـــيت 

ــُتْم َعْنــُه َغــاِفُلوَن  بعــد قليــل ، ومنــه قولــه تعــاىل : ســنوردها  َُْكلَــُه الــذِّْئُب َوأَنْـ  ) )5َوَأَخــاُف َأْن 

                                                           
  . 35املائدة : من اآلية  )1(
  .  47البقرة :  )2(
  .  20،  19قمر : ال )3(
  .  1/84ينظر : حاشية اخلضري :  )4(
  . 13) يوسف : من اآلية 5(
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فتعريف ( الذئب ) تعريف اجلنس مــن حيــث احلقيقــة والطبيعــة املعهــودة يف الــذهن ، ولكنــه ال 
 . )1(يراد به هنا نوع معني أو مجاعة منه ، بل يراد واحد ضمن أفراده 

األلف والالم ) العهدية ، فهي اليت تدخل على النكرة فتفيدها درجة مــن التعريــف أما ( 
ا خمتلفــا بــني العهــد  إذ جتعل مدلوهلا فردا معينا بعد أن كان مبهما شائعا ، وقد يكون مصحو

  .  )2(الذكري أو احلضوري أو العلمي 
امها بــذكره  نكــرة ، فالعهد الذكري ، هو التعريف القائم علــى إعــادة اللفــظ مــرتني ، إحــد

، إذ غـــدا معهـــودا يف الكـــالم ، وعليـــه قولـــه  )3(واألخـــرى بـــذكره مصـــحو بــــ( األلـــف والـــالم ) 
ــَماَواِت َواْألَْرِض َمَثــُل نُــورِِه َكِمْشــَكاٍة ِفيَهــا ِمْصــَباٌح اْلِمْصــَباُح ِيف ُزَجاَجــٍة  تعــاىل :  ُ نُــوُر السَّ َّ ا

َــا َكوَْكــٌب  َّ نيــة قــرن بــه ( األلــف والــالم ) ؛  ) )4ُدّرِّي الزَُّجاَجــُة َكَأ فحيــث أعيــد ذكــر اللفــظ 
ألنه صار معهودا عهدا ذكر ، وذاك يتمثــل يف تعريــف        ( املصــباح والزجاجــة ) إذ ســبق 
ذكرمها نكــرتني ، وأرى يف هــذا تفخيمــا وال ســيما يف إعــادة ذكــر اللفــظ ظــاهرا ، وكــان الضــمري 

مــن متاســك بــني اجلمــل ؛ ألن تعريــف الثــاين وصــل لــألول ، وتــذكري  يغين عنه ، فضال عما فيــه
  بوروده سابقا . 

ُه  َكَمــا أَْرَســْلَنا ِإَىل ِفْرَعــْوَن َرُســوًال   ومنــه قولــه تعــاىل :  َ فـََعَصــى ِفْرَعــْوُن الرَُّســوَل فََأَخــْذ
تــني كــال واحــدا ؛ فال خيفــى مــا لتعريــف ( الرســول ) مــن تفخــيم وجعــل اجلمل ) )5َأْخذاً َوبِيًال 

  مناسبة مع مقام التفخيم فيها ، ولعل خامتتها هي الدليل . 
وميكن القول ، إنه ال شرط يف تعريف اللفــظ مبجــرد ذكــره نكــرًة ســلفا ، فقــد يعــاد اللفــظ 

ََْب  نكرة أيضا حتقيقا للمعىن ، ومن ذلك قوله تعاىل :  ْلَعــْدِل َوال  ِ ــَنُكْم َكاتِــٌب  َوْلَيْكتُــْب بـَيـْ
 َّ ـــَب َكَمـــا َعلََّمـــُه ا فقـــد أعيـــد لفظـــة ( كاتـــب ) نكـــرة أيضـــا لســـببني مهـــا  ) )6َكاتِـــٌب َأْن َيْكُت

ه آنفــا مــن ســبيب التعريــف الــذكري ، فــإذا ذكــر آنفــا داللــة التفخــيم والتعظــيم  نقيضان ملــا ذكــر

                                                           
  . 12/231) ينظر : التحرير والتنوير : 1(
  .  1/149، شرح التصريح على التوضيح :  50 – 1/49ينظر : مغين اللبيب :  )2(
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ذلــك املعــىن والتهويل يف العهد الذكري فــإن اآليــة هنــا يف تفصــيل أمــر الــدين ، وهــي ال تســتلزم 
أو األســـلوب ، وإذا ذكـــر هنـــاك أيضـــا أن التعريـــف يعمـــل علـــى متاســـك اجلمـــل وجعلهـــا كـــال 
واحــدا مــن دون فاصــل أو اســتقالل ، فــإن هــذا ال يــراد هنــا ، بــل إن اســتقالل كــل مجلــة عــن 
األخــرى هــو املــراد ؛ وذاك لتنـــزيلها منـــزلة األمثــال ، فاجلملــة األوىل تضــرب مــثال ملــن اســتخف 

وإن كــان ذا شــأن  -بــة الــدين ، فهــي أمــر لــه ، واجلملــة األخــرى تضــرب ملــن أىب الكتابــة بكتا
ب    كاتـــب ) أكـــدت النكـــرة وجـــوب  -وضـــيع فيهـــا  ـــي لـــه ، فحينمـــا قيـــل : ( وال  فهـــي 

ــا  الكتابة من كاتب أ كان شأنه ، خبــالف مــا لــو عرفــت اللفظــة فقــد يظــن أن هنــاك خمتصــا 
  أو معهودا فيها . 

يؤكد هذا االستقالل أيضا جميء ( الواو ) عاطفة بني اجلملتني وهي دالــة علــى جمــرد ومما 
ت الشــواهد قبلهــا ، ففــي اآليــة األوىل مل يكــن مثــة  اجلمع بينهما ، خبالف ما جــاءت عليــه اآل
حــرف رابــط بــني اجلملتــني ؛ لكــون اجلملــة الثانيــة بيــا لــألوىل ، أمــا يف اآليــة  األخــرى ، فقــد 

فاء ) الدالة على العطف بال مهلة رابطة بني اجلملتــني ، فــال ســبيل إىل االســتقالل جاءت ( ال
  بينهما . 

ومن هذا كله ، يتبني الفرق بني التعريــف والتنكــري مــن جهــة ، ويتأكــد مــا ذهبنــا إليــه مــن 
  داللة التعريف الذكري املتمثل يف التعظيم والتفخيم وتوحد اجلمل من جهة أخرى . 

وري ، فهــو القــائم علــى كــون املعــرف حاضــرا حــال الــتكلم حســا  ومعــىن أمــا العهــد احلضــ
، ومن هنا فإن ما ذهب إليه بعض النحاة من وجوب وقوع هذا املعرف بعد اســم اإلشــارة  )1(

، حنـــو قولنــــا : ( جـــاءين هــــذا الرجـــل ) أو بعــــد ( أي ) يف النـــداء ، حنــــو قولنـــا :    (  أيهــــا 
ة ، حنــو قولنــا : ( خرجــت فــإذا األســد ) ، أو يف اســم الزمــان الرجــل ) أو بعــد ( إذا ) الفجائيــ

جعــل ابــن هشــام ينظــر فيــه إذ قــال : (( ألنــك تقــول لشــامت رجــل  )2(احلاضــر ، حنــو ( اآلن ) 
حبضــرتك : ( ال تشــتم الرجــل ) فهــذا للحضــور يف غــري مــا ذكــر ، وألن الــيت بعــد       ( إذا ) 

لكــــالم فيــــه ، وألن الصــــحيح يف ليســــت لتعريــــف شــــيء حاضــــر حــــال الــــتكلم ، فــــال  تشــــبه 
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ــا الزمــة ، وال يعــرف أن الــيت للتعريــف وردت الزمــة ،  ــا زائــدة ؛ أل الداخلــة علــى ( اآلن ) أ
  . )1(خبالف الزائدة )) 

كــان حيقــق املعــىن بــني الشــاهد واملصــطلح ، فالشــرط عنــده أن   –أي ابــن هشــام  –ولعلــه 
عن حمل وقوعه يف الكالم ، ولــذا رفــض الشــرط  يكون املعرف حاضرا حال التكلم بغض النظر

يئه على خالف ما الكالم فيه ، ونزيد أيضا ؛ ألنه نظري ما جــاء يف   العهــد الــذهين  الثالث 
من إرادة غري معني ضــمن جــنس واحــد ، فهــو مــن العهــد الــذهين ال   احلضــوري ، أمــا الشــرط 

دة فال يصح حذفها .الرابع ، فرفضه ؛ للزوم ( الالم ) يف ( اآلن ) لزوم    ز
ومهما يكن من أمــر ، فــإن ورود هــذه الصــيغة مــن التعريــف حتقــق معــاين أيضــا يف القــرآن 

ُ  الكرمي ، ومنها ( التكــرمي والتعظــيم ) حنــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  َّ َ أَيـَُّهــا النَّــِيبُّ َحْســُبَك ا
إذ جــاء  ) )2 000النَّــِيبُّ َحــرِِّض اْلُمــْؤِمِنَني َعَلــى اْلِقتَــال  َ أَيـَُّهــا َوَمــِن اتـَّبَـَعــَك ِمــَن اْلُمــْؤِمِنَني 

يف مقـــــام         لفـــــظ ( النـــــيب ) معرفـــــا بعـــــد ( أي ) يف النـــــداء ، وهـــــذا مـــــا يـــــدل علـــــى حضـــــوره 
  تكرميا وتعظيما له فيما يلقيه إليه من خطاب .  –جل يف عاله  –ربه 

 يف الكالم ما جاء يف قولــه تعــاىل :   ومن املعىن نفسه على اختالف من وقوع اللفظة 
ِِبْـرَاِهيَم لَلَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه َوَهــَذا النَّــِيبُّ َوالَّــِذيَن آَمنُــوا  فواضــح أن تعريــف اللفظــة  ) )3ِإنَّ أَْوَىل النَّاِس 

الواقعة بعد اسم اإلشارة ( هذا ) ذي الداللة على القريب أتــى موافقــا ملقتضــى  احلــال ؛ ليــدل 
دة يف التكرمي .على ح   ضوره القريب من هللا تعاىل ز

ومن تلك املعاين أيضا معىن ( الرتهيــب ) ، وال ســيما حــني يتضــمن اخلطــاب ترهيبــا يلــزم 
 ) )4َســنَـْفرُُغ َلُكــْم أَيـَُّهــا   الــثـََّقالِن  املنادى أو املخاطب حضوره عند ربه ، حنو قوله تعاىل : 

( أي ) وتعريــف املنــادى بـــ( األلــف والــالم ) يــوحي  فــال شــك يف أن هــذا األســلوب مــن نــداء
حبضــور املخاطـــب املقصــود عنـــد هللا ؛ الشــتمال اخلطـــاب علــى معـــىن   الرتهيــب ، فـــإن األمـــر  
كلما ازداد رهبا كلما كان أدعى إىل إلزام املخاطب احلضور لتوجيه الكالم بصورة مباشــرة إليــه 

.  
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للفـــظ الـــدال علـــى ومــن تلـــك املعـــاين معــىن ( االختصـــاص ) وال ســـيم ا يف حـــال اقرتانــه 
اْليَـــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم َوأَْمتَْمــُت َعَلــْيُكْم نِْعَمــِيت َوَرِضــيُت  الــزمن احلاضــر حنــو قولــه تعــاىل : 

فإن تعريف ( اليوم ) وجعلــه حاضــرا دل علــى اختصــاص هللا تعــاىل بــه  ) )1َلُكُم اْألِْسالَم ِديناً 
ام النعمـــة فيـــه ، وممـــا زاد يف ذلـــك هـــو تقدميـــه ؛ لتأكيـــد ذاك االختصـــاص كمـــال الـــدين وإمتـــ

  وتشريفه وتشويق إىل ما بعده من كالم .
، حنــو  )2(أمــا العهــد العلمــي ، فهــو القــائم علــى كــون املعــرف معهــودا يف علــم املخاطــب 

َُّ  وقوله أيضا :  ) )3ِإْذ ُمهَا ِيف اْلَغاِر  قوله تعاىل :   َعِن اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك َلَقْد َرِضَي ا
ما .  ) )4َحتَْت الشََّجرَة    فتعريف ( الغار والشجرة ) على أساس من علم املخاطب 

ت كــال الصــنفني  الحتمــال توجيــه  –العهــد واجلــنس  –وقد حيتمل التعريف يف بعض اآل
 )5(يز بعضها عــن       بعــض )) املعىن عليهما (( فإن األجناس أمور معهودة يف األذهان متم

فـــ( األلــف والــالم )         ) )6َوِإَذا ِقيَل َهلـُـْم آِمنُــوا َكَمــا آَمــَن النَّــاُس  ومن ذلك قوله تعاىل : 
ومــن معــه ، وهــم  يف ( الناس ) حتتمل أن تكون للعهد ، على معىن (( كما آمن رســول هللا 

م ومــن أبنــاء  جنســهم )) س معهودون ، كـ( عبد هللا بن سالم وأشياع م من جلــد ه ) ؛ أل
وحتتمــل كــذلك أن تكــون للجــنس ، علــى معــىن (( كمــا آمــن الكــاملون يف اإلنســانية ، أو  )7(

م النـــاس علـــى احلقيقـــة ، ومـــن عـــداهم كالبهـــائم يف فقـــد التمييـــز بـــني احلـــق  جعـــل املـــؤمنني كـــأ
  .)8(والباطل )) 

النحـــاة ، هـــي تلـــك النائبـــة عـــن الضـــمري  ومـــن أصـــناف ( األلـــف والـــالم ) األخـــرى عنـــد
مــا معــرفتني ، ولكنهــا مــع ذلــك  )9(املضاف إىل النكرة  ، إذ هي تغين عنه على أساس من كو
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ــا َمــْن َخــاَف      َمَقــاَم رَبِّــِه  ال ختلــو مــن غــرض كـــ( التفخــيم ) مــثال ، حنــو قولــه تعــاىل :  َوأَمَّ
َى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى  فــال خيفــى مــا       لتعريــف ( املــأوى )  ) )1ْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى فَِإنَّ ا َوَ

مــن تفخــيم ، فهنــاك فــرق بــني مــا عليــه اآليــة ، وأن يضــاف الضــمري إىل النكــرة فيقــال : ( فــإن 
اجلنــة هــي مــأواه ) إذ مل تعــُد غــري التعريــف والتخصــيص ، غــري أن      ( األلــف والــالم ) دلــت 

  املعىن والسياق . عليه ، فضال عن تفخيمها
وأ كــان منــط التعريــف ، وأ كــان معنــاه ، فإنــه قــد حيقــق مــع تلــك املعــاين قــوة تعبرييــة ال 

ْنَســاُن َمــا َغــرََّك ِبَربِـّـَك اْلَكــرِِمي  قوله تعاىل :  -مثال  -تكون بغريه ، ومنه  فــال  ) )2َ أَيـَُّها اْألِ
كون مبعزل عن ( أيها ) وهي مبجموعهــا تفيــد شك يف أن نداء املعرف بـ( األلف والالم ) ال ي

  قوة تعبريية ال تتحقق يف قولنا مثال : (  إنسان ) .
وقد يستلزم املعىن والســياق تعريــف اللفظــة إذا أريــد وصــفها ، ليكــون            الوصــف 
مــا نكــرتني ، وذلــك         حنــو قولــه تعــاىل  واملوصوف معرفتني ، ومها أفخم وال شك مــن كو

 :   أَيـَّتـَُهــا الـــنـَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّـــُة َ   اْرِجعِـــي ِإَىل َربِـّــِك رَاِضــَيًة َمْرِضـــيًَّة )3(   فقـــد جـــاء تعريـــف
مــا أفخــم       وأقــوى ضــمن الســياق  الصــفة وموصــوفها ( الــنفس املطمئنــة ) ليكــون املعــىن 

  تشريف .العام ، فضال عما فيهما من معىن التكرمي                     وال
  التعريف بـ( اإلضافة )

هو إضافة االســم النكــرة إىل إحــدى املعــارف بقصــد تعريفهــا ، وميكــن القــول ابتــداء ، إن 
مــن اإلضــافة مــا ال تكــون يف حبثنــا هنــا ، وهــي اإلضــافة اللفظيــة غــري احملضــة املتمثلــة        يف 

الصــفة        املشــبهة ) إضــافة الوصــف العامــل إىل معمولــه ، كـــ( اســم الفاعــل واســم املفعــول و 
ــــه تعــــاىل :  )4( َــــِتِهْم  حنــــو قول ــــا رََأْوُه َعارِضــــاً ُمْســــتَـْقِبَل َأْوِدي فإضــــافة اســــم الفاعــــل (  ) )5فـََلمَّ
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ــا علــى نيــة االنفصــال ، وإمنــا جــاءت  مستقبل ) إىل معموله ( أوديتهم ) ال تفيــده تعريفــا ؛ أل
  . )1(لغرض التخفيف 

ضـــافة املعنويـــة احملضـــة املتمثلـــة يف إضـــافة النكـــرة إىل املعرفـــة أمـــا الـــيت تكـــون هنـــا فهـــي اإل
بقصــد تعريفهــا ، وقــد جعــل النحــاة هلــا ضــابطا يتمثــل يف تقــدير واحــد مــن ثالثــة حــروف بــني 
املضــاف ومــا يضــاف إليــه ، وهــي ( الــالم أو يف أو مــن ) لصــحة تعيينهــا مــن اإلضــافة املعنويــة 

ـــد ) أي احملضـــة ، ومـــن شـــواهدهم قـــوهلم : ( غالمـــا  زيـــد ) أي غالمـــان لزيـــد ، و( خـــامت حدي
، ومـــن هـــذا  )2(خـــامت مـــن حديـــد ، و( أعجبـــين ضـــرب اليـــوم زيـــدا ) أي ضـــرب زيـــد يف اليـــوم 

التقــدير يتبــني حــذف نــون اإلعــراب أو التنــوين مــن آخــر املضــاف مــع هــذه األحــرف املفرتضــة 
  بني املضاف واملضاف إليه .

سيسا على هــذا ، فــإن أوســع مــا حيققــه هــذا التعريــف مــن غــرض هــو اإلجيــاز ، فلــيس  و
ه مــن مراحــل التحــول بــني االســم  مثــة إضــافة إال ويتحقــق فيهــا ، وذلــك مــن خــالل مــا شــهد
نكرة ، وتعريفه مبا يضاف إليــه ، فاإلجيــاز يكــون مــن حــذف التنــوين أو نــون اإلعــراب يف آخــر 

ـــرف املفــــرتض بــــني املضــــاف واملضــــاف إليــــه ،  ومــــن مث جعــــل املضــــاف ، وكــــذلك حــــذف احلـ
ــب حتقيــــق النحــــاة ، فأصــــل اإلضــــافة يف قولــــه تعــــاىل :  اْلَمــــاُل  الكلمتــــني كلمــــة واحــــدة حبســ

نْـَيا   هــي ( زينــة يف احليــاة الــدنيا ) وأصــلها كــذلك يف قولــه :      ) )3َواْلبَـنُــوَن زِيَنــُة اْحلََيــاِة الــدُّ
ـــاِب   قولـــه : هـــي ( عبـــاد للـــرمحن ) وأصـــلها كـــذلك يف ) )4َوِعَبـــاُد الـــرَّْمحَن  ُت اْلِكَت َ ـــَك آ تِْل

ت مجيعهــــا إىل مــــا يشــــبه  ) )5اْلُمبِــــِني  ت مــــن الكتــــاب ) ولكنهــــا اختزلــــت يف اآل هــــي ( آ
  الكلمة الواحدة إجيازا واختصارا .

                                                           
  . 1/166ينظر : الكتاب :  )1(
  . 3/43ينظر : شرح ابن عقيل :  )2(
  . 46الكهف : من اآلية  )3(
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  . 2القصص :  )5(
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أَْم ِعْنــَدُهْم  ولعل هــذا اإلجيــاز يتضــح أكثــر حــال تتــابع اإلضــافات يف حنــو قولــه تعــاىل : 
فمجــيء اإلضــافات متتابعــات (خــزائن رمحــة ربــك) دون  ) )1بَِّك اْلَعزِيِز اْلَوهَّاِب َخَزاِئُن َرْمحَِة رَ 

ذا اإلجياز .   وضع األلفاظ على أصوهلا من التنكري كان سببا يف جعل بنية اآلية 
ب كثــــري الــــورود يف اللغــــة ،  ولكــــن لــــيس اإلجيــــاز هــــو الغــــرض الوحيــــد ، فــــإن اإلضــــافة 

ــل هـــ ي أداة عظيمـــة شـــائعة تســـتعمل يف كثـــري مـــن املواضـــع بيـــا وأســـلوب واســـع فيهـــا ، (( بـ
حبســب مــا يضــاف إىل النكــرة مــن   معــارف  )2(للمعاين املختلفة ، وأداء لألغراض املتنوعة )) 

  ، وحبسب وقوعهما ضمن السياق العام .
وأحسب أوىل املعاين واألغراض هو معىن ( التعظيم والتفخيم ) إذا أضيف االســم النكــرة 

اجلاللــة أو مــا يعـــود عليــه مــن ضـــمري ، فــإن (( كــل شـــيء أضــافه هللا إىل نفســه فقـــد  إىل لفــظ
وإنه (( ال يضاف إليــه إال العظــيم مــن األشــياء يف اخلــري  )3())  000عظم شأنه ، وفخم أمره 

أي (( دار  )5( َهلـُـْم َداُر السَّــالم  فأمــا اخلــري ، فنحــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  )4(والشــر )) 
وأمــا الشــر ، فنحــو مــا جــاء يف  )6())  000، يعــين اجلنــة ، أضــافها إىل نفســه تعظيمــا هلــا هللا 

ـــه تعـــاىل :  ـــَدُة  قول َِّ اْلُموَق ُر ا َ )7(  فقـــد أضـــاف ( النـــار ) إىل نفســـه أيضـــا ؛ تعظيمـــا هلـــا
ويال .   و

ضــاف ا خمصوصة يف الذم والتحقري ، ولكنهــا  تها إىل بل إن من األلفاظ ما تكون دالال
،            ومــن  )8(لفــظ اجلاللــة أو الضــمري العائــد عليــه تكتســب داللــة التعظــيم والتفخــيم 

ذلــك لفظـــة ( العبــد ) ، فهـــي يف أصــل وضـــعها مل حتمــل مـــن داللــة التعظـــيم شــيئا ،   ولكنهـــا 
حتمــل تلــك الداللــة حــال إضــافتها إىل لفــظ اجلاللــة ، ومــن ذلــك مــا جــاء              يف قولــه 

                                                           
  . 9ص :  )1(
  . 77إحياء النحو :  )2(
  . 548فقه اللغة وسر العربية :  )3(
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َ إِبْــــرَاِهيَم َوِإْســـَحاَق َويـَْعُقــوَب أُوِيل اْألَيْـــِدي           َواْألَْبَصـــاِر  اىل :  تعــ  ) )1َواذُْكـــْر ِعبَــاَد
فقــد أثــىن هللا ســبحانه وتعــاىل علــى أنبيائــه ولعــل اختيــار التعبــري بلفــظ ( عبــاد ) يف أول كــالم 

مــن معــىن التشــريف والتعظــيم حــني  وجعِل أمسائهم على سبيل البــدل منــه يؤكــد مــا هلــذه اللفظــة
  تضاف إىل لفظ اجلاللة  ( هللا ) .

َ أُْخـــَت  ومـــن معـــاين اإلضـــافة أيضـــا معـــىن ( التشـــبيه ) حنـــو مـــا جـــاء يف قولـــه تعـــاىل : 
وذلــك        )3(أي  (( شــبيهته يف الصــالح ، وإمنــا املؤمنــون أخــوة مــن هــذا ))  ) )2َهاُروَن 

لصــالح    فشــبهوها بــه ألن املقصــود بـــ( هــارون ) ر  ،  )4(جــل صــاحل يف بــين إســرائيل مشــهور 
  . )5(وليس بـ( هارون ) أخي موسى بن عمران ، فإن بينهما دهرا     طويال 

ولعل حتقيق اإلضافة غرض التشبيه فيه حتقيق لإلجيــاز أيضــا ، ولكنــه لــيس اإلجيــاز الــذي 
ه أوال ، بل هو إجياز القصر القائم على قلة األل فاظ وسعة معانيهــا ، فبــدال مــن أن يقــال ذكر

لتقــــوى والصــــالح ) أوجــــزوا مبــــا يشــــبه الكلمــــة الواحــــدة املتمثلــــة يف املضــــاف  : (  شــــبيهته 
وجـــز  دة فيـــه  واملضـــاف إليـــه ، فقـــالوا : (  أخـــت هـــارون ) فـــدلت علـــى ذلـــك املعـــىن مـــع ز

  أسلوب .
ـــه تعـــا ـــِة ُخيْـــزِيِهْم  ىل : ومـــن تلـــك املعـــاين أيضـــا معـــىن ( التـــوبيخ ) حنـــو قول ـــْوَم اْلِقَياَم ُمثَّ يـَ

ــُتْم ُتَشــاقُّوَن ِفــيِهْم  فقــد قــال تعــاىل : ( شــركائي )      علــى  ) )6َويـَُقــوُل أَْيــَن ُشــرََكاِئَي الَّــِذيَن ُكنـْ
ــم ))  ــا علــى طريــق االســتهزاء           اإلضــافة إىل نفســه (( حكايــة إلضــافتهم ، ليــوخبهم 

)7( .  
َوِجيَء يـَْوَمِئٍذ ِجبََهنََّم يـَْوَمِئٍذ يـَتَــذَكَُّر  معىن ( التخصيص ) حنو قوله تعاىل : ومنها كذلك 

ْنَساُن َوَأىنَّ َلُه الذِّْكَرى  تَــِين قَــدَّْمُت ِحلَيَــاِيت  اْألِ َ َليـْ فــاملعينُّ بـــ( حيــايت ) هــي احليــاة  ) )8يـَُقــوُل 
                                                           

  . 45ص :  )1(
  . 28مرمي : من اآلية  )2(
  . 3/14للنحاس :  /إعراب القرآن  )3(
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  . 24،  23الفجر :  )8(
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مـــن اإلنســـان أن تلــك احليـــاة هـــي حياتـــه  اآلخــرة ، وقـــد أضـــيفت إىل ضـــمري املــتكلم ؛ اعتقـــادا
  احلقيقية .

وأحسب ( العموم والتأكيد ) غرضني مهمــني حتققهمــا اإلضــافة أيضــا ،             حنــو 
ــــْم َلَواِحــــٌد  قولــــه  تعــــاىل :  نَـُهَمــــا  ِإنَّ ِإَهلَُك ــــَماَواِت َواْألَْرِض َوَمــــا                  بـَيـْ َربُّ السَّ

ـــــارِِق  ورب املشـــــارق )  000فاإلضـــــافة يف قولـــــه ( رب الســـــماوات واألرض  ) )1َوَربُّ اْلَمَش
ذات داللة على العموم والتأكيد ، فالعموم يعين ( أنــه هــو رب            الســماوات واألرض 
واملشـــــارق ) يف عمومهـــــا وإطالقهـــــا ، والتأكيـــــد يعـــــين ( أنـــــه ال           رب فيهـــــا ســـــواه ) ، 

ــا ال      تفيــد مــن تلــك املعــاين  خبالف ما لو وضــعت األلفــاظ علــى أصــوهلا مــن التنكــري ، فإ
  شيئا ، ولذا تصدرت اآلية صيغة التأكيد يف إثبات وحدانية هللا   تعاىل .

وأخـــريا ، جتـــدر اإلشـــارة إىل أن املعـــىن قـــد يســـتلزم وضـــع اللفظـــة نكـــرة موصـــوفة مـــن دون 
ا ام ، هذا اإل ا لبس وإ يت يف تعيني أحد احلــروف إضافتها إىل ما بعدها إذا حدث  م قد 

حتمــال اللفظــة غــري واحــد مــن تلــك احلــروف ،  املفرتضة بني املضاف واملضــاف إليــه ، وذلــك 
فلــــو جــــاءت  ) )2َهــــَذا بـََيــــاٌن لِلنَّــــاِس َوُهــــدًى َوَمْوِعظَــــٌة لِْلُمتَِّقــــَني  ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــاىل : 

ن مضافتني فقيل : ( بيان الناس وموعظة املت قــني ) لفهــم غــري املعــىن املــراد ؛ بســبب مــن النكر
ام ، أهي منهم أم هلم ؟ إذ جيوز تقدير ( من ) وتقدير ( الالم ) يف كال املوضعني .   اإل

ـــام أيضـــا ، ولكنـــه يف املعـــىن ولـــيس يف تقـــدير احلـــروف ، ممـــا يســـتلزم كـــون  وقـــد يقـــع اإل
ــام ، وذلــك حنــو قو  َوَيطُــوُف َعلَــْيِهْم  لــه تعــاىل : النكــرة موصــوفة ال مضــافة ؛ رفعــا لــذاك اإل

م يف  ) )3ِغْلَماٌن َهلُم  م ) اللتــبس املعــىن بـــ( غلمــا فلو وقعت اللفظــة مضــافة فقيــل : ( غلمــا
  الدنيا ) ، وليس هذا مبراد .

  وبعد هذا كله ، نود إثبات فرقني رئيسني : 
  : هو الفرق بني صيغ املعارف وأشكاهلا .  الفرق األول
  العام .  املعرفة من جهة أخرى ضمن السياق : هو الفرق بني النكرة من جهة و  رالفرق اآلخ

                                                           
  . 5،  4الصافات :  )1(
  . 138آل عمران :  )2(
  . 24الطور : من اآلية  )3(
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فأما الفرق األول ، فيعود إىل أن املعارف ال تتفاوت يف الرتــب كمــا ذهــب بعــض النحــاة 
 ، بل تتفــاوت يف حتقيــق مــا يــراد مــن معــىن أيضــا . وبيــان ذلــك يف قولــه تعــاىل :  )1(فحسب 

ُ َيْســــتَـْهزُِئ  َّ ِِْم يـَْعَمُهـــــوَن ا ُهْم ِيف طُْغيَـــــا ِـــــْم َوَميُــــدُّ ِ )2(           : وقولــــه كـــــذلك  ُْم ُ َوِإْخـــــَوا
ُْم ِيف اْلَغـــيِّ ُمثَّ ال يـُْقِصـــُروَن  فقـــد عـــرف ( الطغيـــان ) يف اآليـــة األوىل بــــ( اإلضـــافة )  ) )3َميـُــدُّوَ

ا االخــتالف يف التعريــف مــرتبط وعــرف ( الغــي ) يف اآليــة األخــرى بـــ( األلــف والــالم ) ، وهــذ
ختالف السياق ، فالسياق يف اآلية األوىل جاء اإلسناد فيه إىل لفظ اجلاللة إذ قال تعــاىل : 
م ومتاديهم يف  ضالهلم هو من اقــرتاف أنفســهم  م ) وفيه داللة على أن طغيا ( هللا يستهزئ 

ــــان  جديــــد ، خبــــالف واجــــرتاح أيــــديهم ، وأن هللا بــــريء منــــه ، إذ مل           ميــــ دهم يف طغي
حبســب داللــة  –سياق اآلية األخرى ، فإن اإلسناد فيه كان إىل  الشياطني ، فأطلق ( الغــي ) 

م يف غيٍّ      جديد  –هذا التعريف  م ميدو   . )4(أل
قـُْلَنــا           اْهِبطُــوا  ومن وقوع معرفة بدال من معرفة أخرى مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 

هَ  ْتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهدً ِمنـْ َ  َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفال َخــْوٌف َعلَــْيِهْم َوال        ُهــْم َحيَْزنـُـوَن  ىا مجَِيعاً فَِإمَّا 
فتعريــف ( هــداي ) بـــ( اإلضــافة ) دون ( األلــف والــالم ) هــو      خــالف أصــله ؛ وذاك  )5(

الــذكري ، ولكــن اإلضــافة هنــا   لــوروده نكــرة ســلفا ، فكــان األصــل أن يعــرف تعريــف العهــد 
  .    )6(تؤدي معىن ( األلف والالم ) وتضفي عليه مزية التعظيم  والتشريف 

وفضــــال عــــن ذلــــك ، فــــإن هــــذا التعريــــف حيقــــق جلملــــة اجلــــواب فصــــلها وتســــيريها مســــري                
  .  )7(األمثال 

ـ( التفخــ يم والتعظــيم ) حنــو مــا وقــد تقــرتن معرفتــان يف الســياق ، إلفــادة معــان ودالالت كــ
فلــو كــان الكــالم يف غــري  ) )1أَمَّْن َهَذا الَِّذي يـَْرُزُقُكْم ِإْن أَْمَســَك رِْزقَــُه  جاء يف قوله تعاىل : 

                                                           
ــــ )1( ــ ـــ ــــر : اإلنصـ ـــ ـــــالف : ينظـــ ــ ــــــائل اخلـــ ــــو :  708-2/707اف يف مســــ ــ ـــ ــــــغري يف النحـ ــــامع الصــــ ـــــ ــــرح          18، اجلـ ـــ ، شـــ

  .  1/128، الفرائد اجلديدة :  1/48األمشوين : 
  .  15البقرة :  )2(
  .  202األعراف :  )3(
  .  146 – 1/145ينظر : الكشاف :  )4(
  .  38البقرة :  )5(
  .  1/169ينظر : البحر احمليط :  )6(
  .  1/441ر : التحرير والتنوير : ينظ )7(
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السم املوصــول ، ولكــن معــىن اإلنكــار الــذي خــرج  القرآن ألمكن االستغناء عن اسم اإلشارة 
دة يف التعظيم والتفخيم .  إليه االستفهام يستوجب ذكره مبالغة يف التحدي ،   وز

أما الفرق اآلخر القــائم علــى اخــتالف البنيــة النحويــة تنكــريا وتعريفــا ، فهــو        ظــاهرة 
مطردة أيضا ، إذ نــرى تباينــا يف وقــوع النكــرة واملعرفــة يف آيــة واحــدة أو بــني آيــة وأخــرى ، ومــن 

ْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَما ذلك قوله تعاىل :  ً َعرَبِيّــاً َوِمْن قـَ ماً َوَرْمحًَة َوَهَذا      ِكَتاٌب ُمَصدٌِّق ِلَســا
فقــد جــاء ( كتــاب موســى ) معرفــا بـــ( اإلضــافة )  ) )2لِيـُْنِذَر الَِّذيَن ظََلُموا َوُبْشَرى لِْلُمْحِســِنَني 

لتصــديق ، ولعــل عــدم      –وهو القرآن  –، يف حني جاء ( كتاب مصدق )  نكرة موصوفة 
  هو رفع ألي شك ميكن أن يوجه إىل النيب فيه .  ىل النيب ( حممد ) إضافته إ

ــذا  وهذا ال يعين أن الكتــب الســابقة كــان لألنبيــاء نصــيب فيهــا ، بــل كــان إفــراد القــرآن 
كيدا له ؛ ألنه يف عهــد ميكــن أن يعــارض بشــك وإنكــار ، خبــالف الكتــب الســابقة ،  التعبري 

  فإن عهدها قد انقضى . 
ات يف بعــض بنيتهــا ومعناهــا ، ممــا ومن هذا ا ت املتشــا الختالف أيضا ما يقع بني اآل

ويــال ، ومــن ذلــك مــا جــاء بــني قولــه تعــاىل :  ــوا َوَلــْن تـَْفَعُلــوا  يســتدعي تعلــيال و ــِإْن ملَْ تـَْفَعُل َف
َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن  وقولــه أيضــا :  ) )3 َفاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلَكــاِفرِينَ 

َها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال يـَعْ  راً َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليـْ َ ُصــوَن آَمُنوا ُقوا أَنْـُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم 
َ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن  َّ   يتـني هـو وموضع الشـاهد بني اآل ) )4ا

  
لفظة ( النار ) إذ وقعت يف األوىل معرفة ، ويف األخرى نكرة ، وقــد علــل الزخمشــري وتبعــه أبــو 

هــو تعريــف العهــد الــذكري ؛ بنــاء علــى  –من ســورة البقــرة  –حيان أن التعريف يف اآلية األوىل 
ملدينـــة آخـــرا ، –مـــن ســـورة التحـــرمي  –أن اآليـــة الثانيـــة  وإذا ذكـــرت  نزلـــت مبكـــة أوال ، وهـــذه 

  .  )5(النكرة سابقا ذكرت الحقا بـ( األلف والالم ) وصارت معرفة لتقدم    ذكرها 

                                                                                                                                                                      
  .  21امللك : من اآلية  )1(
  .  12األحقاف :  )2(
  .  24البقرة :  )3(
  .  6التحرمي :  )4(
  .  1/107، البحر احمليط :  1/102ينظر : الكشاف :  )5(
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ولكين ال أرى هذا الشكل مــن التعريــف متحققــا هنــا ؛ ألنــه يتحقــق إذا كانــت اللفظتــان 
ن متتابعتني يف الكالم ، وليس على هذا النحو من البعد والتفريق .   املقصود

ــف املاهيــــة وميكــــن القــــول ، إن الت ، وإن االخــــتالف بينــــه وبــــني  )1(عريــــف هنــــا هــــو تعريــ
ــا  التنكــري قــائم علــى أســاس مــن اخــتالف الســياق واخلطــاب بــني اآليتــني ، فاآليــة األوىل خطا
موجـــه إىل الكـــافرين ، فجـــاءت ( النـــار ) فيهـــا معرفـــة تعريـــف املاهيـــة الـــذي ال يفيـــد إال تبيـــني 

ــ ا موجــه إىل املــؤمنني ، ونكــرت ( النــار ) فيهــا إلفــادة الشيء ، خبالف اآلية األخــرى ، فخطا
وذلــك ترهيبــا للمــؤمنني مــن املعصــية  –بوصــفه غرضــا مــن أغــراض التنكــري  –التهويــل والتعظــيم 

م . ولعل الــذي يؤكــد هــذا أمــران :  ويلهــا  األولواقرتافها ؛ رمحة  ، ورود أكثــر مــن صــفة يف 
راً وَ  وتعظيمهــا ، حنــو قولــه تعــاىل :  َهــا َمالِئَكــٌة ِغــالٌظ ِشــَداٌد ال َ ُقوُدَهــا النـَّـاُس َواحلَِْجــاَرُة َعَليـْ

ََّ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َمــا يـُــْؤَمُروَن  خبــالف اآليــة األوىل ، فقــد أردفــت بصــفة واحــدة  يـَْعُصوَن ا
أن هــذا الرتهيــب متهيــد ملــا  ، واآلخــر.    الَّــِيت َوُقوُدَهــا النَّــاُس َواحلَِْجــارَُة  تبينها وهــي قولــه : 

لتوبــة لتكفــري الســيئات والــدخول يف اجلنــات ، وذلــك يف  بعــده مــن ترغيــب ، إذ كــان األمــر 
ـــَر َعـــْنُكْم  قولـــه تعـــاىل :  َِّ تـَْوبَـــًة َنُصـــوحاً َعَســـى َربُُّكـــْم أَْن ُيَكفِّ َ أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا تُوبـُــوا ِإَىل ا

َاُر     ُكْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها َسيَِّئاِتُكْم َويُْدِخلَ  ْ  . ) )2اْألَ

                                                           
ـا (( الـيت ال ختلفهـا ( كـل )  )1( ال حقيقـة وال جمـازا )) ،  ( عرف النحاة ( األلف والالم ) اليت تفيد تعريف املاهية 

َوَجَعْلَنــا ِمــَن اْلَمــاِء ُكــلَّ َشــْيٍء  ) ، وغرضــها بيــان ماهيــة الشــيء وحقيقتــه حنــو قولــه تعــاىل :  1/50مغــين اللبيــب : 
  ) .  30. ( األنبياء : من اآلية  َحي 

  .  8التحرمي : من اآلية  )2(



   وفيه مبحثان :
  المبحث األول : طرق القصر .
  المبحث الثاني : أقسام القصر .
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 .  
القصر واحد من األساليب القائمة على بنية حنوية معينة حتقق غرض            التأكيــد 
خــر بطريــق  والتخصيص حبسب ما عرفــه البالغيــون ، إذ قــالوا : (( هــو ختصــيص أمــر         

فهم يعنــون بـــ( الطريــق املخصــوص ) صــيغه الــيت          تســتلزم وجــود طــرفني  )1(خمصوص )) 
  ومقصور عليه ) فضال عن أداة حتقق معىن القصر بينهما .  فيه ( مقصور

ولعــل هــذا اللــزوم بوجــود الطــرفني وأداة القصــر بينهمــا هــو الــذي نعنيــه بقيامــه علــى بنيــة 
والــدليل علــى ذلــك هــو أن داللــة القصــر قــد تتحقــق يف بعــض  -كمــا ســنرى   –حنويــة معينــة 

ــا مل تعــد مــن صــيغ القصــر وطرقــه  ؛ لعــدم قيامهــا علــى طريــق معــني أو صــيغ الكــالم ، غــري أ
  خمصوص . 

قــد حيقــق داللــة القصــر مــن خــالل خروجــه عــن أصــل وضــعه إىل  –مــثال  –فاالســتفهام 
غرض اإلنكار ، فإن من اإلنكار ما فيه نفي وإثبــات ، مبعــىن أنــه ينفــي أمــرا عــن أحــد ، ويثبتــه 

لــك يف قولــه تعــاىل :   يف الوقــت نفســه آلخــرين ، وهــذه هــي داللــة القصــر بوجــه عــام ، وبيــان ذ
  َوَعِمَل َصاِحلاً َوقَاَل ِإنَِّين ِمَن اْلُمْســِلِمَني َِّ فــإن الكــالم  ) )2َوَمْن َأْحَسُن قَـْوًال ِممَّْن َدَعا ِإَىل ا

هنا استفهام ، ولكنه حقق داللة القصر من خالل إنكاره أو نفيه أن يكون أحد أحسن قــوال 
   الوقت نفسه ( حسن القول ) على أولئك   الداعني . ممن دعا إىل هللا ، وإثباته يف

بيـــد أن هـــذا مل يدخلـــه ضـــمن صـــيغ القصـــر ؛ ألنـــه مل يقـــم علـــى صـــيغة خمصوصـــة بوجـــود 
بتني وأداة معهما ، وألنه مل يوضع هلذه الداللة حقيقة وأصال ، بل إنه خرج إليــه جمــازا  طرفني 

ا مع أساســها النحــوي  قــد وضــعت للداللــة علــى  –مــا ذكــر ك  –، خبالف صيغ القصر ، فإ
  التخصيص حصرا ، فلم ترد أبدا إال دالة عليه . 

وممـــا حتســـن اإلشـــارة إليـــه هنـــا ، هـــو أن النحـــاة تنبهـــوا إىل صـــيغ القصـــر وداللتـــه ، فلقـــد 
ا ، فقالوا مثال : (( وإمنا احتجــت إىل النفــي واالســتثناء ؛ ألنــك إذا  تبينوها وأشاروا إىل دالال

                                      
  .  1/181معرتك األقران يف إعجاز القرآن :  )1(
  .  33فصلت :  )2(
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ءين زيد ) فقــد جيــوز أن يكــون معــه غــريه ، فــإذا قلــت : ( مــا جــاءين إال    زيــد ) قلت : ( جا
يء كله إال جميئه    .  )1())  000نفيت ا

ومن هنا ، فإننا سنتناول يف هذا الفصل ( احلصر والقصــر ) مــن جوانبــه املختلفــة ، طرقــا 
   .وتقسيمات يف مبحثني ؛ لنبني وظيفته يف البنية النحوية شكال ومضمو

  املبحث األول : طرق القصر .
  املبحث الثاين : أقسام القصر .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .  4/389املقتضب :  )1(
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  المبحث األول
  طرق القصر 

منهــا ، وتلــك   هــي  هناك طرق عدة للقصــر ، ولكــن مجهــور البالغيــني اتفقــوا علــى أربــع
)1(  :  

  القصر بـ( إمنا ) . -
  القصر بـ( النفي واالستثناء ) . -
  ) .القصر بـ( العطف  -
   القصر بـ( التقدمي والتأخري ) . -

وهذا يعين قيامه على أساس من النحو ، فإن تلك الطــرق أســاليب مشــهورة فيــه . ولعــل 
  ما حقق القصر فيه أمران : 

األول ، هو قيام تلك األساليب على طرفني خمصوصني ومعينني ، حىت ثبــت أحــدمها مقصــورا 
بتــدأ واخلــرب (( وبــني الفعــل والفاعــل وبــني الفاعــل واآلخــر مقصــورا عليــه ، وذلــك يكــون بــني امل

  .  )2(واملفعول وبني املفعولني وبني احلال وذي احلال )) 
واآلخر ، أن تلك األساليب أفادت قوة التأكيد من خالل طبيعة األدوات فيهــا ، أو      مــن 

كيــد علــى          كيــد ))  خالل بنيتها وتركيبها حىت اتفقــت ومعــىن القصــر الــذي هــو (( 
)3(.  

لوقوف على كل طريقة منها .    ولعلنا نتبني ذلك أكثر 
  القصر بـ( إمنا ) .

كيدية منه ،          وهــي (  تقوم هذه الطريقة على أساس حنوي يتمثل يف وجود أداة 
لــــوظيفتني : األوىل ،          حنويــــة ،  –الكافــــة املؤكــــدة  –إن ) وقــــد دخلــــت عليهــــا ( مــــا ) 

يئتها للدخول على األفعال بعد ما       كانــت خمتصــة تتمثل يف   كفها ( إن ) عن العمل ، و
                                      

، شـروح    التلخـيص  76، شرح التلخـيص :  118، اإليضاح يف علوم البالغة :  508ينظر : مفتاح العلوم :  )1(
، جـواهر البالغـة :  134، علم املعاين / درويش اجلنـدي :  1/213، األطول :  204، املطول :  2/166: 

180  .  
  .  507) مفتاح العلوم : 2(
  .  126) اإليضاح يف علوم البالغة : 3(
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كيــــــدا علــــــى  ــــــا ( إن )            ــل يف إفاد ألمســــــاء حصــــــرا ، واألخــــــرى ، معنويــــــة ، تتمثــــ
كيد  كيد على        .  )1(كيدها حىت صار غرضها موافقا لغرض القصر الذي هو 

ذلك التأكيــد ، فهــي النســبة بــني الطــرفني ( املقصــور واملقصــور وأما اجلهة اليت يقع عليها 
مــــا عمــــدة أو فضــــلة يف الكــــالم ، فقولــــه            تعــــاىل :  ــن كو  عليــــه ) بغــــض النظــــر عــ

ـــٌة  َن ـــَواُلُكْم َوأَْوالدُُكـــْم ِفتـْ ـَــا أَْم كيـــد النســـبة         بـــني املســـند  ) )2َواْعَلُمـــوا أَمنَّ مبـــين علـــى قـــوة 
  ه ومها املقصور واملقصور عليه ؛ وذاك لتصدر ( إمنا ) أول        الكالم . واملسند إلي

  القصر بـ( النفي واالستثناء ) .
تقوم هذه الطريقة على أساس من النحو أيضا ، وهو االستثناء املفرغ فيــه ،        ولعــل 

نائهـــا هـــذه الطريقـــة مـــن أمـــس الطـــرق داللـــة بغـــرض القصـــر أو االختصـــاص ؛ وذاك          لب
علــى مطلــق النفــي وخمصــص اإلثبــات ، فأصــل قولنــا : ( مــا قــام إال حممــد ) هــو         ( قــام 
حممد ) ، ولكن ملا تردد شك يف قائم غريه نفينا القيام مطلقــا ، وأثبتنــاه لــه ،         ومــن هنــا 

ن ( ما وإال ) كاألداة الواحدة ؛ لوقوعهما مجلة واحدة يف          الك   الم . صارت األدا
  القصر بـ( العطف ) .

وقد يكون القصر بـ( العطــف ) ، بواحــد مــن ثالثــة أحــرف فيــه ، هــي :                ( 
لكــن وبــل وال ) ولعــل مــا حيقــق معــىن القصــر يف احلــرفني األولــني هــو مــا يف           داللتهمــا 

قولنــا : ( مــا          ، وذلــك حنــو        )3(من تقرير ما  قبلهما ، وإثبــات نقيضــه ملــا بعــدمها 
  جاء زيد لكن عمرو ) وقولنا : ( ما جاء زيد                                بل عمرو ) . 

واإلثبات أيضــا ، مــن حيــث نفــي شــيء معــني خمصــوص ،  *فالقصر هنا قائم على النفي 
ذين احلرفني .   وإثبات ضده 

                                      
ـــــيح :  )1( ــ ـــ ـــى التوضــ ـــ ــ ــــــريح علــــ ـــ ـــرح التصـــ ــــــ ــــــر : شـــ ـــــع :  1/225ينظــــــ ـــــ ـــــع اهلوامــ ـــ ـــوم                 1/144، مهــــ ــ ـــ ـــان يف علــــ ـــ ـــ ، اإلتقـــ

  .  50 – 2/49القرآن : 
  .  28األنفال : من اآلية  )2(
  .  3/236ينظر : شرح ابن عقيل :  )3(
تقدمها إثبات فهي حرف ابتداء         ( أوجب النحاة يف ( لكن ) العاطفة اعتمادها على النفي فحسب ، فإذا ما  *

) ، ولكــنهم أجــازوا يف ( بــل ) العاطفــة اعتمادهــا  2/235، شــرح ابــن عقيــل :  1/292ينظــر : مغــين اللبيــب : 
) حنـو قولنـا : ( مـا جـاء  2/236، شـرح ابـن عقيـل :  1/112على النفـي واإلثبـات . ( ينظـر : مغـين اللبيـب : 
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لنفـــــي حبـــــد ذاتـــــه ، ولـــــذا        أمـــــا احلـــــرف ( ال ) فيتحقـــــق القصـــــر فيـــــه مـــــن خـــــالل إفادتـــــه ا
يكون املنفي به بعده ال قبله ، ويكون السابق له هو اإلثبات ، حنــو قولنــا : ( جــاء        زيــد 
ــر والتأكيــــد مــــن            هــــذا  ال عمــــرو ) و ( اضــــرب زيــــدا ال عمــــرا ) فواضــــح وجــــه القصــ

  األمر     عليه . األسلوب ، فإن النفي أكد احلكم املثبت من خالل رفع الشك عنه وقصر 
ــُري  ومما جاء على ذلــك قولــه تعــاىل :  قُــْل َمــْن بِيَــِدِه َمَلُكــوُت ُكــلِّ َشــْيٍء َوُهــَو          جيُِ

ــا لــه  ) )1َوال ُجيَاُر َعَلْيِه  فقد قصر تعاىل اإلجارة عليه من دون غــريه ، وذلــك مــن خــالل إثبا
الــذي حقــق معــىن القصــر ؛ ألنــه نفــي  أوال ، ونفيهــا عمــن ســواه آخــرا ، ولعــل هــذا النفــي هــو

  لشيء هو نقيض اإلثبات لريفع أي شك من ذلك اإلثبات ، ويؤكد النسبة     فيه . 
وهنــاك قرينــة أخــرى تــدل علــى هــذا املعــىن ، وهــي تقــدم الفاعــل املعنــوي علــى الفعــل يف 

ن مجلة اإلثبات ، فقال : ( وهو جيري ) إذ هي تدل على التخصيص أيضا ، وأحسب ذلك مــ
  قبيل التوافق أو الوحدة املعنوية بني املتغريات النحوية بوجه عام .  

  القصر بـ( التقدمي والتأخري ) .
تكــاد هــذه الصــيغة تتفــق شــكال وداللــة مــع جوانــب مــن ظــاهرة التقــدمي والتــأخري ، فقــد 
ذكر هناك أن مــن التقــدمي والتــأخري مــا يفيــد االختصــاص ، بــل إن االختصــاص أهــم معانيــه ، 

وحنــو تقــدمي  ) )2َأال لَــُه اْخلَْلــُق َواْألَْمــُر  ذلــك حنــو تقــدمي اخلــرب علــى املبتــدأ يف قولــه تعــاىل : و 

                                                                                                          
( أكرمت خالدا بل زيدا ) . ولكن ( بل ) الـيت أراهـا تفيـد القصـر هـي املعتمـدة علـى زيد بل عمرو ) وحنو قولنا : 

كيد ورفع الشك عـن أذهـان املخـاطبني ، فإننـا يف   قولنـا : (  النفي فحسب ؛ وذلك تناسبا مع غاية القصر من 
عنــه ونثبــت لــه اجلــائي مــا جــاء زيــد بــل عمــرو ) مــا نفينــا عــن ( زيــد ) جميئــه إال كــان املخاطــب يشــك فيــه ، فننفيــه 

يت  احلقيقي ونقصر األمر عليه ؛ رفعا لذلك الشك عنه ، فشرط القصر إذن أن يكون مقصودا حبد ذاته ،  ال أن 
كمـا   -يف الكالم . ولذا قسمه البالغيون تقسيما خاصا على أساس حال املخاطـب مـن قلـب وتعيـني وإفـراد  اعفو 

  .  -سنرى 
كيـدا ، بــل  أمـا إن تقـدم تلـك األداة      ـا ال تفيـد قصـرا وال حتقـق  إثبـات حنـو قولنـا : ( أكرمـت خالــدا بـل زيـدا ) فإ

تفيد حينها اإلضراب فحسب ؛ ألن الغاية مل تكن هـي القصـر ، بـل إن املـتكلم أخـرب أنـه أكـرم خالـدا ، مث أضـرب 
  عنه غلطا ونسيا ليذكر زيدا بعد ذاك اإلضراب . 

  .  88املؤمنون : من اآلية  )1(
  .  54األعراف : من اآلية  )2(
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ُه تَــْدُعوَن  املفعــول بــه علــى الفعــل يف قولــه تعــاىل :  َّ فقــد أفــاد كــال التقــدميني مســة  ) )1بَــْل ِإ
  االختصاص . 

دته هنا هو أن هذه الصــيغة مــع مــا تف يــده مــن قصــر واختصــاص ، فقــد ولعل ما ميكن ز
مــا  –ومهــا ( إمنــا ) و( النفــي واالســتثناء )  -تتفق مــع إحــدى صــيغيت القصــر  فيكــون القصــر 

أُوَلِئَك الَِّذيَن َلْيَس َهلـُـْم ِيف اْآلِخــرَِة  مركبا ، والداللة أكثر اختصاصا ، ومن ذلك قوله تعاىل : 
لتقدمي  ) )2ِإالَّ النَّاُر  والتأخري فحسب ألفــاد معــىن االختصــاص ، بيــد أن ( فلو كان القصر 

النفـــي واالســـتثناء ) أضـــفى علـــى ذلـــك االختصـــاص دقـــة وبالغـــة ، إذ نفـــى أن يكـــون هلـــم أي 
  شيء إال النار . 

وهنا نود اإلشارة إىل أمر مهم بني هذا القصر واملعىن ، فقــد ذكــر أن هــذا االتفــاق يزيــد 
ه أكثـــر لزومــا ، وذا حـــدود خمصوصـــة ال يتجـــاوز يف االختصــاص حـــىت يصـــري القصــر بـــني طرفيـــ

أحدمها اآلخر إىل غريه أبدا ، ولذا وجد أن صيغة ( النفي واالستثناء ) تدخل على صــيغة ( 
التقـــدمي والتـــأخري ) أحيـــا ، وال تـــدخل عليهـــا إال بـــرد املقـــدم إىل أصـــل وضـــعه أحيـــا أخـــرى 

  حبسب ما يطلبه املعىن والسياق . 
فحســب قولنــا مــثال : ( عليــك الــبالغ ) فقــد قــدمنا اخلــرب علــى املبتــدأ  فمن صيغ التقــدمي

رة  و(  ت ورد القصــر فيهــا مركبــا ، إذ دخلــت ( إمنــا )  إلفادة التخصــيص ، غــري أن هنــاك آ
رة أخرى على هذه الصيغة نفسها  دة  –واخلرب ما زال مقدما  –النفي واالستثناء )  وذلك ز

ـَـا َعَلْيــَك اْلــَبالُغ  حنــو قولــه تعــاىل : يف معىن القصر والتخصــيص ،   وقولــه أيضــا :  ) )3َفِإمنَّ
ولعل الفرق واضح بــني احلــالتني ، فالقصــر املركــب يف اآليتــني  ) )4َما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ 

  أبلغ داللة على التخصيص مما لو جاء القصر مفردا كما مثلنا يف قولنا أوال . 
ت يقــع فيهــا غري أن هذا ال قصر املركب مل يكن مطردا يف كــل معــىن وســياق ، إذ نــرى آ

َأال لَــُه اْحلُْكــُم َوُهــَو  القصر بصيغة ( التقدمي والتأخري ) فتفيد االختصاص ، حنو قوله تعاىل : 

                                      
  .  41األنعام : من اآلية  )1(
  .  16هود : من اآلية  )2(
  .  20آل عمران : من اآلية  )3(
  .  99املائدة : من اآلية  )4(
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إال أن دخول ( النفــي واالســتثناء ) علــى مثــل هــذا اللفــظ واملعــىن يف آيــة  ) )1َأْسرَُع اْحلَاِسِبَني 
خرى مل يكن إال برد اخلرب إىل أصله من التــأخري ؛ لــئال يتحــدد االختصــاص ، حنــو قولــه تعــاىل أ

 :  َِِّ فلم يقــل : ( إن  إال احلكــم ) كمــا مــر معنــا يف القصــر املركــب ؛  ) )2ِإِن اْحلُْكُم ِإالَّ 
يكــون ســيزيد يف التخصــيص ولكــن علــى حســاب املعــىن ، إذ ينفــي أن  –واحلــال هــذه  –ألنــه 

 شيء إال احلكــم ، وهــذا مــن املعــىن احملــال ، وفضــال عــن ذلــك ، فــإن الصــيغة يف اآليــة تنفــي 
ا ال متنــع مشــاركة أحــد  فيــه وذلــك  أية مشاركة  يف احلكم ، خبالف الصيغة املفرتضة ، فإ

  . *من حيث اختالف موقع اللفظني بني املقصور واملقصور عليه
عليهــا عنــد مجهــور البالغيــني ، ولكــن هنــاك مــنهم مــن زاد  تلــك هــي طــرق القصــر املتفــق

 –يف الوقـــت نفســـه  –عليهـــا طرقـــا أخـــرى ، رآهـــا مناســـبة ألســـاس القصـــر وصـــيغه ، ومؤديـــة 
كيد ، ولعل أبرزها طريقتان    . )3(وظيفته من مبالغة واختصاص و

ربه حنــو قولنــا : ( هي القصر بـ( تعريف اجلزأين ) وذلك يكون بني املبتدأ وخــ الطريقة األوىل :
  حممد الناجح ) .

هي القصــر بـــ( ضــمري الفصــل ) وذلــك يكــون بــني املبتــدأ وخــربه   أيضــا ،  والطريقة األخرى :
ما معرفتني حنو قولنا : ( حممد هو الناجح ) .    ولكن بوضع ضمري الفصل بينهما حال كو

  التمييز بني طرق القصر حنوا ومعىن .
، ولعلهــا تكــون فروقــا  )4(القصــر فوجــدوا فروقــا بينهــا  وقــف أصــحاب املعــاين عنــد طــرق

مهمــة يف توجيــه املعــىن ضــمن الســياق العــام ، إذ ليســت هــي مــن قبيــل الــرتادف ، بــل إن لكــل 
ا من غريها يف تشكيل البنية والسياق .    طريقة مزية خاصة تتميز 

  التمييز بني القصر بـ( إمنا ) والقصر بـ( النفي واالستثناء ) .

                                      
  .  62األنعام : من اآلية  )1(
  .  57األنعام : من اآلية  )2(
وف على الصفة ال ميتنع أن يشاركه غريه يف الصفة وذلك بناء على ما ذهب إليه البالغيون من أن قصر املوص *

  ) . 508املذكورة ؛ خبالف قصر الصفة على املوصوف . فإن املشاركة متتنع فيه . ( ينظر : مفتاح العلوم : 
اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز :  )3(   .  190،  2/110، اإلتقان يف علوم القرآن :  77ينظر : 
  .  2/76، خمتصر املعاين :  130-126، اإليضاح يف علوم البالغة :  322-316ز : ) ينظر : دالئل اإلعجا4(
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ــروق والتمييــــزات بــــني طــــرق القصــــر كانــــت بــــني طريقــــة ( إمنــــا ) و ( النفــــي إن أ كثــــر الفــ
واالستثناء ) ، ولعل سر ذلك هو كثرة استعماهلما دون غريمها ، ومــن تلــك الفــروق الــيت وقــف 
عندها اجلرجاين هو أن طريقــة ( إمنــا ) جتــيء خلــرب ال جيهلــه املخاطــب وال يــدفع   صــحته ، أو 

ـــزل هــذه املنـــ ــه تعــاىل : ملــن ين َــا َيْســَتِجيُب الـَّـِذيَن    َيْســَمُعوَن  زلة ، حنــو قول وكــذلك  ) )1ِإمنَّ
َا أَْنَت ُمْنِذُر َمْن َخيَْشاَها  قوله :  بــت معلــوم ؛  ) )2ِإمنَّ مــر  فكل من اآليتني     (( تــذكري 

 000وذلـــك أن كـــل عاقـــل يعلـــم أنـــه ال تكـــون اســـتجابة إال ممـــن يســـمع ويعقـــل مـــا يقـــال لـــه 
ثــري إذا كــان مــع مــن يــؤمن   وكــذلك معلــوم أن اإلنــذار ، إمنــا يكــون إنــذارا ، ويكــون لــه 

  .  )3(وخيشاه ، فأما الكافر اجلاهل فاإلنذار وترك اإلنذار معه        واحد )) 
لنفي واإلثبات حنو : ( ما هــذا إال كــذا وإن هــذا إال كــذا ) فيكــون لألمــر  (( وأما اخلرب 

َِّ زُْلَفــى  حنو قوله تعاىل :  )4(خاطب ويشك فيه )) ينكره امل  َما نـَْعبُــُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقّرِبـُـوَ ِإَىل ا
ــذه الصــيغة يف التعبــري ليثبتــوا هلــم أن  )5( م ، فجــاءوا  فالكــافرون اعتقــدوا إنكــار الرســل عبــاد

ن مقصورة على تقريبهم إىل هللا .  م األو   عباد
النفـــي واالســـتثناء ) أبلـــغ مـــن ( إمنـــا ) ، ولعـــل مـــا ذهـــب إليـــه حقيقـــة  فاجلرجـــاين جيعـــل (

جنــدها يف القــرآن الكــرمي ، فمــىت مــا اجتمعــت الصــيغتان لغــرض التأكيــد كانــت صــيغة ( النفــي 
واالستثناء ) هــي املؤكــدة لصــيغة ( إمنــا ) ؛ وذاك ملــا تفضــلها يف مزيــة املبالغــة والتأكيــد ، فضــال 

أن يكون املؤِكد أقل معىن ومبالغــة مــن املؤَكــد ، وبيــان ذلــك يف قولــه عن أنه ال يصح لغة وحنوا 
َا ِعْلُمَهــا ِعْنــَد َريبِّ ال ُجيَلِّيَهــا ِلَوْقِتَهــا ِإالَّ ُهــوَ  تعاىل :  َن ُمْرَساَها ُقْل ِإمنَّ َّ  َيْسأَلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأ

ْتِيُكْم إِ  فحيث تعددت صيغ القصــر يف إثبــات  ) )6الَّ بـَْغَتًة ثـَُقَلْت ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض ال َ
أقوى معىن وأبلــغ داللــة ،  –( ما وإال )  –علم الساعة  وقصره عليه ، كانت الصيغة الثانية 

  وإال ما صح وقوعها يف مقام التأكيد . 

                                      
  .  36األنعام : من اآلية  )1(
  .  45النازعات :  )2(
  . 2/76، وينظر : خمتصر املعاين :  316دالئل اإلعجاز :  )3(
  .  317دالئل اإلعجاز :  )4(
  .  3الزمر : من اآلية  )5(
  .  187 األعراف : من اآلية )6(
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ولكــن قــد يقــع األمــر خالفــا ملــا ذهــب إليــه اجلرجــاين مــن إفــادة كــل صــيغة داللــة تتناســب 
ه لــه أوال مــن تنـــزيل وحــال  املخاطــب أو الســياق ، إال أنــه تنبــه إىل ذلــك أيضــا ، وهــو مــا ذكــر

املخاطــب هــذه املنـــزلة ، إذ قــال : (( وممــا جيــب عليــك أن جتعلــه علــى ذكــر منــك مــن معــاين ( 
ـــا قـــد تـــدخل يف الشـــيء علـــى أن خييـــل فيـــه املـــتكلم أنـــه معلـــوم ،  إمنـــا ) مـــا عرفتـــك أوال مـــن أ

 *ومن ذلك قوله تعاىل حكاية عــن اليهــود  000الصحة حبيث ال يدفعه دافع ويدعي أنه من 
 :  ـَـا َحنْــُن ُمْصــِلُحوَن دخلــت  ( إمنــا ) لتــدل  ) )1َوِإَذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض َقاُلوا ِإمنَّ

ـــم يــدَّعون مـــن ذلـــك أمـــرا ظـــا ـــم مصـــلحون ، أظهـــروا أ ـــم حـــني ادعـــوا ألنفســهم أ هرا علــى أ
معلوما ، ولذلك أكد األمر يف تكذيبهم والرد عليهم ، فجمع بني    ( أال ) الذي هو للتنبيــه 

ُْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ال َيْشــُعُروَن  ، وبني ( إن ) الذي هو للتأكيد ، فقيل :  َّ  ) )2َأال ِإ
د َوَلِكْن ال َيْشُعُروَن  ولعل قوله تعاىل :  )3())  كيد ما ذهب اجلرجاين إليه . هو ز   ة 

ـــه  ــك في وهـــو  –أمـــا إن جـــاء ( النفـــي واالســـتثناء ) لشـــيء هـــو مـــن املعلـــوم الـــذي ال شـ
(( فــذلك لتقــدير معــىن صــار بــه يف حكــم املشــكوك فيــه . فمــن  –خــالف موضــعها وداللتهــا 

إمنــا  ) )4َت ِإالَّ نَــِذيٌر ِإْن أَنْــ َوَمــا أَنْــَت ِمبُْســِمٍع َمــْن ِيف اْلُقبُــوِر   000ذلــك قولــه تعــاىل : 
بـــ( النفــي واإلثبــات ) ؛ ألنــه ملــا قــال تعــاىل : ( ومــا أنــت مبســمع مــن يف  –وهللا أعلــم  –جــاء 

م عمــا هــي  القبــور ) وكــان املعــىن يف ذلــك أن يقــال للنــيب  أنــك ال تســتطيع أن حتــول قلــو
ء ، وال متلــك أن ترفــع اإلميــان يف نفوســهم مــع إصــراره م علــى كفــرهم واســتمرارهم عليــه مــن اإل

ــذا أن جيعــل  مســاعهم عمــا تقولــه هلــم ، وتتلــوه علــيهم ، كــان الالئــق  على جهلهم ، وصــدهم 
يعلــم يقينــا أنــه لــيس يف وســعه شــيء ال حال من قد ظن أنه ميلك ذلــك ، ومــن  حال النيب 

( أكثر مــن أن ينــذر وحيــذر ، فــأخرج اللفــظ خمرجــه ، إذا كــان اخلطــاب مــع مــن يشــك فقيــل : 
  .  )5(إن أنت إال نذير )  )) 

                                      
  * احلق أن اآلية حكاية عن املنافقني .

  .  11البقرة :  )1(
  .  12البقرة :  )2(
  .  336 – 335دالئل اإلعجاز :  )3(
  .  23،  22فاطر :  )4(
  .  319 – 318دالئل اإلعجاز :  )5(
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ـــــــاىل :  ــــُتْم ِإالَّ َبَشــــــــٌر ِمثْـلُنَــــــــا  ومــــــــن ذلــــــــك مــــــــا جــــــــاء يف قولــــــــه تعـ          ) )1قَــــــــاُلوا ِإْن أَنْـــــ
ــذه الصــيغة الدالــة    علــى  فالقــائلون ال ينكــرون أن الرســول ال يكــون بشــرا ، ولكــنهم جــاؤوا 

، وبعبــارة أخــرى ، فــإن   ظــن القــائلني  )2( اإلنكــار لتنـــزيل املخــاطبني منـــزلة مــن ينكــر أنــه بشــر
م بشرا هو املوجب يف استعمال هذه الصيغة من    التعبري .    إنكار املخاطبني كو
قَاَلْت َهلُْم  وأما قوله تعاىل حكاية عن الرسل يف ردهم على ذلك القول من الكافرين : 

ََّ َميـُـنُّ َعلَــى َمــْن َيَشــاُء ِمــْن ِعبَــاِدِه ُرُسُلُهْم ِإْن َحنُْن ِإالَّ َبَشــٌر ِمــثْـُلُكْم َوَلِكــنَّ  فمــع أن قــوهلم   ) )3 ا
ب      (( جمــاراة  كــان جــوا وردا علــى الكــافرين وهــم ال ينكــرون علــيهم هــذا ، إال أنــه مــن 
اخلصم للتبكيت واإللزام واإلفحام ، فإن من عادة من ادعى عليه خصمه اخلــالف يف أمــر هــو 

م قــالوا :   –علــيهم الســالم  –فالرســل  000يــد كالمــه علــى وجهــه ال خيــالف فيــه ، أن يع كــأ
ّ بشر مثلكم هو كما قلتم ال ننكره ، ولكن ذلك ال مينع أن يكون هللا تعــاىل  إن ما قلتم من أ

لرسالة ))    .  )4(قد من علينا 
ة مــن وإذا تبني هذا ، فإمنــا يــدل علــى أن القصــر بـــ( النفــي واالســتثناء ) أقــوى وأبلــغ داللــ

  القصر بـ( إمنا ) . 
ومن الفروق اليت شهدها اجلرجاين بني هاتني الطريقتني أيضا ، هو أن ( إمنا ) تفيد مزية 
ا  التعريض ، وقد جعلها يف أحســن مواضــعها ، إذ قــال : (( مث اعلــم أنــك إذا اســتقريت وجــد

لكــالم بعــدها نفــس  لقلــب إذا كــان ال يــراد  معنــاه ، ولكــن أقــوى مــا تكــون وأعلــق مــا تــرى 
ّ نعلم أن ليس الغرض مــن قولــه تعــاىل :  مر هو مقتضاه ، حنو أ ـَـا يـَتَــذَكَُّر أُولُــو  التعريض  ِإمنَّ

ــم مــن  ) )5اْألَْلَبــاِب  أن يعلــم الســامعون ظــاهر معنــاه ، ولكــن أن يــذم الكفــار ، وأن يقــال إ
، وإنكم إن طمعتم منهم فرط العناد ، ومن غلبة اهلوى عليهم ، يف حكم من ليس بذي عقل 

  .  )6(يف أن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع يف ذلك من غري أويل      األلباب )) 

                                      
  .  10إبراهيم : من اآلية  )1(
  .   2/79:  ، خمتصر املعاين 128ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )2(
  . 11 من اآلية ) إبراهيم :3(
  .   2/79، وينظر : خمتصر املعاين :  128اإليضاح يف علوم البالغة :  )4(
  .  9الزمر :  )5(
  .  334 – 333دالئل اإلعجاز :  )6(
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واحلق أن هذه املزية ال تكون لـ( إمنا ) دون ( ما وإال ) فهمــا فيهــا ســواء ؛ وذاك لتنــاوب 
ت يكــون القصــر فيهــا        بـــ( النفــي  وقوعهمــا علــى اجلملــة نفســها ، فهنــاك عــدد مــن اآل

وهــي  )1( َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلو       اْألَْلَبــاِب  واالستثناء ) للعبارة نفسها ، حنو قوله تعاىل : 
  حتقق مزية التعريض أيضا . 

وقــد حــاول الــدكتور إبــراهيم أنــيس إجيــاد فــرق آخــر بــني هــاتني الصــيغتني ، اســتنبطه مــن 
مــن  –حبســب رأيــه  –اين الصــيغتني إثبــا ونفيــا داللة القصر على التأكيد مــن جهــة ، ومــن تبــ

كيـــد لــــ( اإلثبـــات ) ،  -عنـــده  -جهـــة أخـــرى ، ويـــربط ذلـــك يف الســـياق ، فالصـــيغة األوىل 
كيد لـ( النفي )، ويــرى ذلــك مطــردا يف القــرآن الكــرمي (( فــإذا ســبق الكــالم  والصيغة األخرى 

ت :  ـــ( اإلثبــات ) جــاء القصــر بـــ( إمنــا ) مثــل اآل َ نَــِذيٌر  ب َــا َأ َِّ َوِإمنَّ ُت ِعْنــَد ا َــا اْآل قُــْل ِإمنَّ
َ نَـــِذيٌر ُمبِــٌني  ومثــل :  ) )2ُمبِــٌني  َــا َأ َِّ َوِإمنَّ ـَــا اْلِعْلــُم ِعْنــَد ا وإذا ســبق بــــ(  ) )3(  (()4قُــْل ِإمنَّ

وظــــا أو النفــــي ) جــــاء القصــــر بـــــ( النفــــي واالســــتثناء ) ، (( ســــواء كــــان هــــذا الــــذي ســــبق ملف
يت هــذا األســلوب مؤكــدا لــذلك  ملحوظــا ، ونــراه يســبق يف غالــب األحيــان مبعــىن منفــي ، مث 

، ومــن ذلــك قولــه  )5(املعىن املنفي ، فهو أسلوب نفــي يؤكــد نفيــا ســابقا بطريــق غــري مباشــر )) 
َوَما  وقوله أيضا :  ) )6يٌر ُمِبٌني أََوملَْ يـَتَـَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبِهْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنذِ  تعاىل : 

َ ِإالَّ نَـــِذيٌر َوَبِشـــٌري لَِقـــْوٍم يـُْؤِمنُـــوَن  ـــوُء ِإْن َأ ـــِينَ السُّ (( فقـــد نفـــى ســـبحانه                ) )7َمسَّ
وتعــاىل يف اآليــة األوىل أن بــه جنــة ، أو بعبــارة أدق ، أكــد هــذا     النفــي الــذي يســتفاد مــن  

يــة الثانيــة أكــد نفــي أن الرســول قــد مســه    ســوء ، ويتفــق هــذا مــع مــا كــالم ســابق ، ويف اآل
ب الفصــل والوصــل مــن أن             الفصــل يف اجلملتــني يف كــل آيــة  يقولــه أهــل البيــان يف 

  .  )1())  *من هاتني اآليتني ، إمنا كان ألن اجلملة الثانية مؤكدة لألوىل تفيد معناها 
                                      

  .  269البقرة :  )1(
  . 50العنكبوت : من اآلية  )2(
   . 26) امللك : 3(
  . 194) من أسرار اللغة : 4(
  . 194: أسرار اللغة من  )5(
   . 184) األعراف : 6(
   . 188 من اآلية ) األعراف :7(

  . 165* ينظر : دالئل اإلعجاز : 
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أن القصر بـ( النفي مع االستثناء ) ال مياثــل القصــر بـــ( إمنــا  مث قال معقبا : فقد (( أدركنا
ـــن التجــــوز  ــري مـ ــــون مــــن تســــاوي األســــلوبني فيــــه كثــ ــك ألن  000) وإن مــــا قالــــه البالغي وذلــ

ـــ( إمنــا )  –األســلوب األول أســلوب نفــي ، يف حــني أن األســلوب اآلخــر  أســلوب  –القصــر ب
  .  )2(تقرير وإثبات )) 

ا ذهــب إليــه الــدكتور أنــيس ، فالصــيغتان             كالمهــا ولكن لنا مالحظات على مــ
ه ســـلفا   -تفيـــدان التقريـــر واإلثبـــات  وال ســـيما مـــع ( مـــا وإال )           إذ مهـــا  –كمـــا ذكـــر

مبثابة األداة الواحدة لنفي الشك مطلقا وإثبات اليقني ، وليس لتأكيد املنفي مــن الكــالم ، مث 
ــرآن ، إن جعــــل كــــل صــــيغة خمتصــــة وأســــلوب  معــــني مل يكــــن مطــــردا يف                     القــ

فليست ( إمنا ) مؤكدة للمثبــت مــن كالمــه ، وليســت                              ( مــا وإال ) 
ن يف أعقــاب             املتشــابه مــن الكــالم  مؤكدة للمنفي منه أبدا ، بل مهــا صــيغتان تتنــاو

  ق وغرضه ، وليس بشكله من نفي وإثبات . ؛ ألن غايتهما ترتبطان مبعىن السيا
ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن  فمن ورود ( إمنا ) عقب أسلوب النفي ما جاء يف قوله تعاىل : 

َا يـََتذَكَُّر أُولُــو اْألَْلَبــاِب  فاالســتفهام خــرج إىل معــىن النفــي ،  ) )3يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن ِإمنَّ
  لقصر بـ( إمنا ) . ولكنه أعقب 

وخـــــالف هـــــذا ، هـــــو أن يتصـــــدر اإلثبـــــات كالمـــــا ، مث يُعقـــــب بقصـــــر طريقتـــــه ( النفـــــي 
 يَِعُدُهْم َوُميَنِّيِهْم َوَمــا يَعِــُدُهُم الشَّــْيطَاُن ِإالَّ              ُغــُروراً  واالستثناء ) حنو قوله تعاىل : 

َ ِفْرَعْونُ  وقوله كذلك :  )4( َحِقيــٌق َعَلــى أَْن ال  ِمَني  ِإّينِ َرُسوٌل ِمــْن َربِّ اْلَعــالَ َوقَاَل ُموَسى 
َِّ ِإالَّ اْحلَــقَّ  ومــا هــذا إال دليــل علــى أن الواجــب لــيس هــو التناســب  ) )5 000أَقُــوَل َعَلــى ا

بني الصــيغة وشــكل الكــالم ، بــل الواجــب هــو التناســب بــني الصــيغة  واملعــىن ، فــتالزم الصــيغة 
ينكره املخاطب أو يشك فيه هــو الــذي اســتوجب وقوعهــا هنــا ، فاآليــة األوىل مع األمر الذي 

                                                                                                          
  . 194) من أسرار اللغة : 1(
   . 194. ن :  ) م2(
  .  9الزمر : من اآلية  )3(
  .  120النساء :  )4(
  . 105،  104) األعراف : 5(
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صــحاب الشــياطني ، واآليــة األخــرى حــوار مــع   فرعــون ، وال خيفــى مــا هلــؤالء مــن  تعــريض 
  شك وإنكار . 

امـــه البالغيـــني بتســـويتهم بـــني األســـلوبني ففيـــه مـــن التجـــوز الكثـــري ، إذ هـــو غـــض  أمـــا ا
  .  )1(ين ومن تبعه من البالغيني النظر عما ذكره اجلرجا

وأخريا يف جمال هذا التفريق بني الصــيغتني ، ميكنــين أن أزيــد علــى ذلــك فــرقني مهمــني يف 
  البنية النحوية شكال ومعىن . 

: إن صيغة ( النفي واالستثناء ) حتقق بناء جديدا يف وضع الرتب النحوية ضمن السياق  أوال
للجملــة ال تكــون بـــ( إمنــا ) ؛ وذلــك أن      ( مــا )  ، فضــال عمــا حتققــه مــن معــان وأغــراض

ـــا  لنكـــرة جـــائزا ؛ ملـــا يف النفـــي مـــن مســـوغ لالبتـــداء  ، ويف ذلـــك يتحقـــق  )2(جتعـــل االبتـــداء 
غرض يتمثل يف بلوغ النفي متامه ؛ ألن نفي النكرة يكــون نفيــا مطلقــا مــن حيــث داللــة النكــرة 

اســتثناء مــا يــراد إثباتــه يف الكــالم ، ولعــل ذلــك علــى العمــوم واإلطــالق ، ومــن مث  –أحيــا  –
ََّ  حيقق للمعىن مبالغة وللسياق تناسبا ، ومن ذلــك قولــه تعــاىل :  َلَقــْد َكَفــَر الَّــِذيَن قَــاُلوا ِإنَّ ا

لِــُث َثالثَــٍة َوَمــا ِمــْن ِإلَــٍه ِإالَّ ِإَلــٌه َواِحــٌد  َ )3( ــا لــوال  فواضــح أن لفظــة ( إلــه ) مــا كــان ليبتــدأ 
ا نكرة ، وواضح أيضا ، أن نفي النكرة هنــا يــراد منــه اإلطــالق إلثبــات  اعتمادها على نفي أل

  إله واحد بصيغة االستثناء بعده . 
لكفــر  لسياق ، فلقد ابتدأت اآلية حبكم هللا على الــذين أشــركوا  ولعل هلذه البنية صلة 

لث ثالثة ) فرد هللا علــيهم ردا م عجــزا مبطلــق النفــي وخمصــص    اإلثبــات ، لقوهلم : ( إن هللا 
 .  

: إن صيغة ( النفي واالستثناء ) تكوِّن مساحة أوسع يف القصر من خــالل جتــاوز قصــرها  نيا
من اسم على اسم أو فعل علــى اســم إىل مجلــة فعليــة علــى مجلــة فعليــة أخــرى ، وهــذا ال يكــون 

ْلَبْأَســاِء َوَمــا أَْرَســْلَنا ِيف  بـــ( إمنــا ) ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل :  ِ َ أَْهَلَهــا   قَـْريَــٍة ِمــْن نَــِيبٍّ ِإالَّ َأَخــْذ

                                      
 2/76، خمتصر املعـاين :  130 – 126، اإليضاح يف علوم البالغة :  322-316ينظر : دالئل اإلعجاز :  )1(

 .  
  .  1/96ينظر : شرح األمشوين :  )2(
  .  73املائدة : من اآلية  )3(
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فإن القصــر يف اآليــة مل يكــن بــني لفظــني مفــردين ، بــل كــان بــني  ) )1َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعوَن 
  مجلتني ، وهذا ما ال يكون بغري هذه الطريقة أبدا . 

  اء ) والقصر بـ(حريف العطف بل ولكن ) .التمييز بني القصر بـ( النفي واالستثن
ــن حيــــث  يقــــوم القصــــر يف هــــاتني الطــــريقتني علــــى النفــــي واإلثبــــات ، فبينهمــــا تشــــابه مــ
األساس الذي يقوم عليــه القصــر ، ولكــن هنــاك اخــتالف يف األمــر املنفــي مــن جهتــني : اجلهــة 

فــه يف الصــيغة األخــرى األوىل ، تتمثل يف أن النفي يف الصيغة األوىل يكــون عامــا مطلقــا ، خبال
فإنــه يكــون خاصــا مقيــدا ، واجلهــة األخــرى ، تتمثــل يف أن األمــر املنفــي يف     الصــيغة األوىل 

لكونــه مطلقــا  –يكون حمذوفا ؛ إجيازا واختصارا للعلــم بــه ولعــدم الفائــدة مــن             ذكــره 
لكونــه خمصوصــا  –بــه  خبالفه يف الصيغة األخــرى فــإن األمــر املنفــي يــذكر وجــو لعــدم العلــم –
  وال جيوز إثبات ضد الشيء ونقيضه إذا كان معدوما من الكالم .  –

فــالنفي الــذي يســبق هــذين احلــرفني هــو نفــي خمصــوص ، ولــذا تــرد هــذه الصــيغة يف األمــر 
الـــذي حيتـــاج إىل تفصـــيل لشـــيء معـــني مـــن قـــول وظـــن واعتقـــاد ، فتنفيـــه وتثبـــت ضـــده ، بـــل 

  وتقصر األمر عليه . 
َِّ  على ذلك قوله تعاىل :  ومما جاء َ َأَحٍد ِمــْن رَِجــاِلُكْم َوَلِكــْن َرُســوَل ا ٌد َأ َما َكاَن ُحمَمَّ
فإن هذا التفصــيل وذكــر األمــر املنفــي ينبــئ عــن أمهيتــه لتنبيــه النــاس عليــه ،  ) )2َوَخاَمتَ النَِّبيَِّني 

ولــو عــد                  ولتأكيــد كــون اآليــة مقصــودة يف أمــرهم لتصــحيح مــا ذهبــوا إليــه ،  
إىل مظـــان املفســـرين لوجـــد ســـر ذكـــر األمـــر املنفـــي وإثبـــات ضـــده علـــى هـــذا النحـــو     مـــن 

لتبــين  –ملــا تــزوج زينــب  التفصــيل ، فقــد ذكــر املفســرون أن رســول هللا  قــال  –زوجــة ابنــه 
بعضــهم األمــر    . وقــد وضــح     )3(النــاس :  ( إن حممــدا قــد تــزوج امــرأة ابنــه ) فنـــزلت اآليــة 

املنفي  بقوهلم : (( أي مل يكن أ رجل منكم على احلقيقة حىت يثبت بينه وبني مــا يثبــت بــني 
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، ووضــح بعــض آخــر القــول املثبــت فقــالوا : ((  )1(األب وولــده مــن حرمــة الصــهر والنكــاح )) 
  .  )2(أي لو مل أختم به النبيني جلعلت له ولدا يكون بعده            نبيا )) 

ومن هنا يتضح سر هذا التفصيل ، ووجوب ذكــر األمــر املنفــي ، وعــدم العــدول عنــه إىل 
لغــة اإلجيــاز والتعبــري بـــ( النفــي واالســتثناء ) فيقــال مــثال ( مــا حممــد إال رســول وخــامت النبيــني ) 

ا  ال حتقق تلك الــدالالت واألغــراض الــيت اضــطلعت صــيغة       ( العطــف  –وال شك  –أل
  ) بتأديتها . 

أما ما وقع من خالف بني النحاة يف عد ( لكن ) هنا عاطفة أو غري            عاطفــة 
ا  يت        من أسباب  )3(بناء على اقرتان الواو  ، فإننا مع الرأي الذي يعدها عاطفة ؛ ملا 

 :  
ا غــري عاطفــة يقــدرون  - ــا ، إذ إن الــذين يعــدو ســالمة اللفــظ مــن التقــدير مــع متــام املعــىن 

  حمذوفا ليستقيم هلم الكالم ، حنو ( ولكن كان رسول هللا ) . 
لعطف  –إن الواو  -   زائدة الزمة أو غري الزمة ، فال يضري ذاك   االقرتان .  –عند القائلني 
ـــا وإن اشـــرتكت معهـــا يف صـــيغة  –يف تقـــديري  –إن الـــواو  - ال تتعـــارض مـــع ( لكـــن ) ؛ أل

ــا ختتلــف عنهــ ا داللــة ومعــىن ، فـــ( الــواو ) ذات داللــة علــى التشــريك بــني العطف حنوا ، بيد أ
ـــة علـــى  املعطـــوف واملعطـــوف عليـــه مطلقـــا لفظـــا وحكمـــا ، خبـــالف ( لكـــن ) فهـــي ذات دالل

ما معا .    التشريك بينهما لفظا فحسب ، فال مانع إذن من اقرتا
قصور ومقصــور إن معىن القصر متحقق فيها هنا ، فهي أداة واقعة بني نفي وإثبات وبني م -

  عليه .
  التمييز بني القصر بـ( إمنا ) والقصر بـ( حرف العطف ال ) .

ــا   –ميــز اجلرجــاين بــني صــيغيت القصــر بـــ( إمنــا ) والقصــر بـــ( ال ) فقــال : (( واعلــم     أ
تفيــد الكــالم بعــدها إجيــاب الفعــل لشــيء ونفيــه عــن غــريه ، فــإذا قلــت :  ( إمنــا  –أي ( إمنــا ) 

قل منه أنك أردت أن تنفــي أن يكــون اجلــائي غــريه ، فمعــىن الكــالم      معهــا جاءين زيد ) ع
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ولــيس كــذلك األمــر يف : (  000إجيــاب الفعــل لشــيء ونفيــه عــن غــريه دفعــة واحــدة  000
؛ ولعل هذا هو السر يف قلة ورود هــذه  )1(جاءين زيد ال عمرو ) فإنك تعقلهما يف حالني )) 

  ف صيغة ( إمنا ) فإن ورودها كثري فيه . الصيغة يف القرآن الكرمي ، خبال
  التمييز بني القصر بـ( تعريف اجلزأين ) والقصر بـ( ضمري الفصل ) .

كيدا أكثر مما عليه  ان لوال أن يف الثانية اختصاصا و إن هاتني الطريقتني تكادان تتشا
( حممــد النــاجح  األوىل ، وذلك من خالل وقوع ضمري الفصل بــني اجلــزأين املعــرفني ، فقولنــا :

كيــد ، ولكنــه خيتلــف عــن قولنــا : ( حممــد هــو النــاجح ) إذ فيــه املبالغــة يف  ) فيــه اختصــاص و
  االختصاص والتأكيد . 

وعلــى أســاس مــن هــذا ، ميكــن قياســهما علــى الصــيغتني ( إمنــا ) و( النفــي واالســتثناء )  
طــب وال ينكــره ، وإن يف مــن حيــث إن يف األوىل إثبــات أمــر ال جيهلــه املخا –كما مــر آنفــا   –

  الثانية فضل مبالغة عليها لتثبت أمرا جمهوال أو ترد على إنكار . 
دة الضــمري يف الثانيــة  ولعــل يف ذلــك دليلــني : أحــدمها ، حنــوي معنــوي ، ويتضــح مــن ز
ـــدا ، واآلخـــر ، نقلـــي ، ويتضـــح مـــن  كي ـــدأ مـــرتني  دون األوىل ، إذ هـــو يف حكـــم تكريـــر املبت

تني يف القرآن الكرمي ، فمىت مــا كــان الكــالم لتقريــر أمــر ال جاهــل وال منكــر خالل ورود الصيغ
فيه وقع القصر بـ( تعريف اجلزأين ) ومىت ما كان الكالم خالف ذلك فـ( ضمري الفصــل ) هــو 

  صيغة القصر فيه .
ُهْم َوَرُضــوا َعْنــُه َذلِــَك الْ  فمن األول ، ما جاء يف قولــه تعــاىل :  ُ َعــنـْ َّ َفــْوُز اْلَعِظــيم َرِضــَي ا

 )2(  : ومن اآلخر ، ما جاء يف قوله أيضا  َ َفُعنَــا َوال َيُضــرُّ َِّ َمــا ال يـَنـْ ُقْل أَنَــْدُعو ِمــْن ُدوِن ا
ــَياِطُني ِيف اْألَْرِض َحــْريَاَن لَــُه  ُ َكالَّــِذي اْســتَـْهَوْتُه الشَّ َّ َ ا َحاٌب َأْصــَونـَُردُّ َعَلى أَْعَقابَِنا بـَْعَد ِإْذ َهَدا

َِّ ُهَو اْهلَُدى َوأُِمْرَ لُِنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِمَني    . ) )3َيْدُعونَُه ِإَىل اْهلَُدى اْئِتَنا ُقْل ِإنَّ ُهَدى ا
دة قصــر فيــه ، إذ وقــع بـــ(  ملــؤمنني وال يســتلزم ز فإذا كان الكالم يف اآلية األوىل خاصا 

ز العظــيم ) فإنــه يف اآليــة األخــرى حــوار مــع املنكــرين تعريــف اجلــزأين ) يف قولــه : ( ذلــك الفــو 
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الكـــافرين ، وهـــذا هـــو الـــذي يســـتلزم قـــوة التأكيـــد ، فوضـــع لـــذلك ضـــمري الفصـــل بـــني هـــذين 
اجلــزأين املعــرفني يف قولــه : ( قــل إن هــدى هللا هــو اهلــدى ) ليقصــر هــدى هللا علــى اهلــدى كلــه 

ما ومؤكدا ومبالغا فيه ؛ ردا على الكافرين  املعاندين وال ســيما الــذي ضــرب بــه املثــل يف قصرا 
  احلرية واإلنكار .

وقد تتفق الصيغتان ( ضمري الفصل ) و( النفي واالستثناء ) ضمن سياق         واحــد 
 ، وهــذا إمنــا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه مــن اتفاقهمــا يف الداللــة واملعــىن ، ومــن ذلــك قولــه  تعــاىل : 

َ ِعيَســـى ا  َُّ َِّ قَــــاَل َوِإْذ قَـــاَل ا ـــَي ِإَهلَـــْنيِ ِمـــْن ُدوِن ا ـــُذوِين َوأُمِّ بْـــَن َمـــْرَميَ أَأَنْـــَت قـُْلـــَت لِلنـَّــاِس اختَِّ
َقــْد َعِلْمتَــُه تـَْعلَــُم َمــا ِيف نـَْفِســ ي ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَقُوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَــقٍّ ِإْن ُكْنــُت قـُْلتُــُه فـَ

ُم اْلغُُيوِب َوال أَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسكَ  ََّ   ِإنََّك أَْنَت َعالَّ َما قـُْلُت َهلُْم ِإالَّ َمــا أََمــْرَتِين بِــِه َأِن اْعبُــُدوا ا
َتِين ُكْنــَت أَنْــَت الرَِّقيــَب َعلَــْيِهمْ  ــا تـَــَوفـَّيـْ  َوأَنْــَت َريبِّ َورَبَُّكْم وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشــِهيداً َمــا ُدْمــُت فِــيِهْم فـََلمَّ

ـــه يـــوم القيامـــة  ) )1َشـــْيٍء َشـــِهيٌد َعَلـــى ُكـــلِّ  علـــى رؤوس  )2(فهـــذا احلـــوار يكـــون بـــني هللا ونبي
ــــــــــــــه         ـــــــــى وأمــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــة لعيســــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــى األلوهي ــــــــــــــــ ــن ادعــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــى مـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــهاد ردا عل ــــــــــــــ   األشــــــ

وتربئــة هلمــا مــن ذاك االدعــاء ، فضــال عــن أن إنكــار عيســى بعــد الســؤال  –عليهمــا الســالم  –
  . )3(يكون أبلغ يف تكذيبهم وأشد يف تقريعهم وتوبيخهم 

كيــدا  ولعــل وقــوع أســلوب القصــر بصــيغ خمصوصــة مــع اإلنكــار يف جــواب عيســى كــان 
م معنيــون بــه أيضــا  –منه إلنكار ما وقع يف السؤال أمام هللا وأمام الناس  فقــد أثبــت أن  –أل

قولــه هلــم كــان مقصــورا علــى مــا أمــره هللا بــه مــن توحيــد ، وهــو نفــي يف الوقــت نفســه أن يكــون 
اذه وأمه اهلني ، فجاءت الصيغة بـ( النفي واالستثناء ) ؛ ملا تفيده من مبالغة يف دعاهم إىل اخت

  الرد على اإلنكار ، إذ قال : ( ما قلت هلم إال ما أمرتين به ) .
ا ، وهي القصر بـ( ضمري الفصل ) يف إثبات األلوهية   قبــل تلــك  –وقد جاءت نظري

بني اسم الناسخ وخــربه اللــذين يعــودان علــى هللا وذلك بوقوع ضمري الفصل  –الصيغة وبعدها 
 ( إنك أنت عالم الغيوب ) : وقولــه أيضــا : ( كنــت أنــت الرقيــب علــيهم  ، وذلك يف قوله
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ذين اخلربين الصفتني دون ســواه ؛ ألن القصــر بـــ( ضــمري  كيد اختصاص هللا تعاىل  ) ألجل 
الرقيــب دون ســواه ، ويف هــذا نفــي  الفصل ) يثبت أن هللا هو الذي خيتص بعلم الغيب ، وهــو

ما زعم من ألوهية عنهمــا ، فاتفــاق الصــيغتني وهــذا املقــام يؤكــد صــلة مــا  –يف الوقت نفسه  –
  بينهما يف الوظيفة واملعىن .

يت هـــذه الصـــيغة مـــن دون وجـــود إنكـــار ، ولكنـــه يكـــون تعريضـــا بغـــريهم فيســـتلزم  وقـــد 
ــدِّيُقوَن َوا كيد اخلطاب ، ومن ذلك قوله تعاىل :  َِّ َوُرُسِلِه أُوَلِئَك ُهُم  الصِّ ِ  لَِّذيَن آَمُنوا 

ــم مل  )1( هــل الكتــاب    أيضــا ، إذ إ فمــع أن اخلطــاب موجــه إىل املــؤمنني ، بيــد أنــه تعــريض 
  يؤمنوا برسل هللا مجيعا ، فأبطلت صيغة القصر أن يكونوا من الصديقني.

يت للمبالغة أيضا حنو قوله تعــ قَــاَل َربِّ اْغِفــْر ِيل    :اىل حكايــة عــن ســليمان وقد 
ــاُب  َبغِــي ِألََحــٍد ِمــْن بـَْعــِدي إِنَّــَك أَنْــَت اْلَوهَّ فــإن            ســليمان  ) )2َوَهــْب ِيل ُمْلكــاً ال يـَنـْ

  ، ملا طلب ملكا عظيما من هللا قصر ذلك عليه ، مبعىن أنه ال يقدر علــى ذلــك إال أنــت
  دل على املبالغة ، فاملعىن أنك عظيم امللك واسع العطاء . وهو يف الوقت نفسه

ت ، ومنها :   وهكذا يتبني من عرضنا طرق القصر علل وغا
أن تلــك الطــرق أثبتــت اعتمــاد القصــر علــى صــيغة حنويــة معينــة مــن خــالل دخــول األدوات  -

يــة جمــردة مــن أســاس على اجلملة أو تغيري يف بنيتها ، وأن البالغيني مل جيعلوا القصر ظاهرة معنو 
حنــوي يقــوم عليــه ، فــإن هنــاك كثــريا مــن األســاليب حتقــق معــىن القصــر نفســه ، غــري أن صــيغها 

  خمتلفة عن طرقه وأساسه ، ولذلك مل يدخلوها فيه .
هـــو مـــا حتققـــه كـــل طريقـــة مـــن معـــىن وداللـــة ال تكـــون بغريهـــا ، فهـــي وإن ترادفـــت يف معـــىن  -

تكــون بيــنهن ، وهــذا يؤكــد إثــراء اللغــة مــن خــالل تعــدد القصــر العــام ، بيــد أن فروقــا جوهريــة 
  الصيغ يف األسلوب الواحد منها . 

أن صيغة القصر تعمل أحيا على إجياد بنية جديدة ال تكون بغريها ، حنــو دخــول       (  -
لنكــرة بعــد دخــول النفــي  ــا ، وحنــو جــواز االبتــداء  إن ) علــى األفعــال حــني اتصــال ( مــا ) 

  عليها .

                                      
  . 19من اآلية احلديد :  )1(
  .  35ص :  )2(
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  المبحث الثاني 
  أقسام القصر

قســــم البالغيــــون القصــــر تقســــيمات عــــدة علــــى أســــس خمتلفــــة ، إذ نظــــروا إىل طرفيــــه ، 
، وقصر صــفة علــى  *فقسموا القصر على أساسهما على قسمني : قصر موصوف على صفة 

موصوف ، ونظــروا أيضــا إىل الواقــع ، فقســموا القصــر علــى أساســه علــى قســمني أيضــا : قصــر 
قيقــي وقصــر إضــايف ، ونظــروا أخــريا يف حــال املخاطــب ، فقســموا القصــر علــى أساســه علــى ح

  . )1(ثالثة أقسام : قصر قلب وإفراد وتعيني 
  تقسيمه على أساس طرفيه .

                                      
ـا مـا يقابـل  * ليس املراد بـ( الصفة ) هنا ( الصفة النحوية ) ، وهـي التـابع الـذي يـدل علـى معـىن يف متبوعـه ، بـل يـراد 

لوصف حنو ( عادل ) من قولك : ( ما عمر إال عادل ) أو  الذات ، وهو املعىن الذي يقوم بغريه سواء دل عليه 
و قولـك : ( مـا عمـر إال يعـدل ) . ( ينظـر : اإليضـاح يف        علـوم البالغـة : دل عليه بغري الوصف كالفعـل حنـ

122  . (  
  . 123 -122ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )1(
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بتــا وآخــر متغــريا ، فأمــا الثابــت ، فهــو  ميكــن القــول ابتــداء ، إن يف هــذا التقســيم شــيئا 
بــت أبــدا حبســب طريقــة القصــر  موضــع املقصــور مــن املقصــور عليــه ، فــإن موضــع كــل منهمــا 

الــيت يــردان فيهــا . فاملقصــور يف ( إمنــا ) متقــدم علــى املقصــور عليــه ، ومهــا كــذلك يف ( النفــي 
واالســتثناء ) ، مبعــىن أن املقصــور قبــل ( إال ) واملقصــور عليــه بعــدها ، وأمــا يف ( العطــف ) ، 

) فموضــع املقصــور قبلهمــا وموضــع املقصــور فيتشــابه األمــر يف حــرفني منــه مهــا : ( بــل ولكــن 
عليه بعدمها ، أما يف حرفــه ( ال ) فاملقصــور عليــه قبلــه ال بعــده ، وأمــا يف ( التقــدمي   والتــأخري 
بتــا ؛ حلكــم البالغيــني علــى  ) ، فاملقصور متأخر عن املقصور عليه ، وإمنا جعلنا هذا الشــيء 

لوجوب    . )1(حتديد هذه املواضع 
ري ، فهو األمر اخلاص مبا يتضمنه كال الطرفني من ذات وصفة ، ومها مــا يعنــون وأما املتغ

بـــه ( الصـــفة واملوصـــوف ) فـــإذا كـــان املوصـــوف هـــو املقصـــور ، والصـــفة هـــي املقصـــور  عليـــه ، 
فالقصـــر ( قصـــر موصـــوف علـــى صـــفة ) ، وإذا كانــــت الصـــفة هـــي املقصـــور واملوصـــوف هــــو 

فمــن األول مــا جــاء يف قولــه  )2(علــى موصــوف ) املقصــور عليــه فالقصــر حينئــذ ( قصــر صــفة 
َنــٌة  تعــاىل :  ـَـا أَْمــَواُلُكْم َوَأْوالدُُكــْم ِفتـْ َِِّ َمــا ِيف  ومــن اآلخــر مــا جــاء يف قولــه أيضــا :  ) )3ِإمنَّ

ـــَماَواِت َوَمـــا ِيف اْألَْرض  ــر موصـــوف علـــى صـــفة ؛ ألنـــه  ) )4السَّ فالقصـــر يف اآليـــة األوىل قصـ
والد ( ومهــا الــذات ) علــى الفتنــة ( وهــي الصــفة ) خبــالف القصــر يف اآليــة قصــر لألمــوال واأل

  األخرى ، فهو قصر صفة على موصوف ؛ ألنه خصص كل ما يف السماوات واألرض  .
وواضــح مــن هــذا التقســيم قيامــه علــى األمــر الثابــت يف حتديــد املوضــع لكــل مــن املقصــور 

  جبا اللتبس األمر بني كل من القصرين .واملقصور عليه ، ولو مل يكن ذاك التحديد وا
                                      

. وأما ما ذهب إليه القزويين من جواز تقدمي املقصور عليـه مـع  171ينظر : علم املعاين / د . عبد العزيز عتيق :  )1(
صيغة ( النفي واالستثناء ) حنو قوله : ( ما ضرب إال زيد عمرا ، وما ضـرب إال عمـرا   زيـدا ) حرف االستثناء يف 

فال أرى فيه تغيريا ملوضع املقصور أو املقصور عليه ، بل التغيري كان يف موضـع الفاعـل ، فـإن األصـل فيـه أن يكـون 
داة االسـتثناء واملفعـول بـه بعد الفعل ؛ ألنه منـزل منـزلة اجلزء منه ، ولكن جـاء مفصـوال عنـه  رة و داة االسـتثناء 

ق  رة أخرى ، فالفاعل ليس هو املقصور لكي ينقل موضعه بنقله ، بل الضرب الصادر عنه هو املقصور ، وهو 
  على أصل وضعه من التقدمي قبل ( إال ) .

  .  122ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )2(
  . 15التغابن : من اآلية  )3(
  . 284البقرة : من اآلية  )4(
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لنحو واملعىن . فأما من جهة النحو ، فإن أي تغيري بــني  مث إن هلذا التقسيم صلة وثيقة 
خــريا ال يكــون إال علــى أســاس منــه ، ذلــك أن الصــفة هــي غالبــا يف  الــذات والصــفة تقــدميا و

: ( حممـــد كاتـــب )        فــــ(  حنـــو قولنـــا  )1(حمـــل اإلخبـــار عـــن الـــذات ، فرتبتهـــا هـــي التـــأخري 
  . –وهو الذات  –كاتب ) صفة معنوية تفيد اإلخبار عن ( حممد ) 

ـــــا تفيـــــد  ـــن رتبتهـــــا إىل التقـــــدمي فقلنـــــا : ( الكاتـــــب حممـــــد ) فإ أمـــــا إذا نقلنـــــا الصـــــفة عــ
االختصـــاص ولـــيس اإلخبـــار فحســـب ؛ وذاك لتقـــدم الرتبـــة علـــى موضـــعها ، فـــالنحو إذن هـــو 

املختلفتــني ، وهــو الــذي حــدد داللــة االختصــاص يف الثانيــة دون األوىل ،  الفاصل بني البنيتــني
أمــا إذا دخلــت صــيغة قصــر أخــرى علــى البنيــة الثانيــة ، حنــو قولنــا : ( مــا الكاتــب إال حممــد ) 

  فإن تلك الداللة تزداد اختصاصا القرتان أكثر من صيغة يف البنية نفسها .
ملعىن ، فلقد ذكر البالغيون أن القسم األول ولعل هذا هو ما نعنيه بصلة هذا التقسيم 

ال متتنع فيه مشاركة املوصوف يف الصفة املقصــور عليهــا  –وهو قصر املوصوف على الصفة  –
فــإن تلــك املشــاركة متتنــع فيــه  –وهــو قصــر الصــفة علــى املوصــوف  –، خبــالف القســم اآلخــر 

ه من تعد )2(لتبقى الصفة خالصة للموصوف    د املتغريات أو الصيغ فيه .؛ وذاك ملا ذكر
ــر املوصــــوف علــــى الصــــفة مــــا جــــاء يف قولــــه تعــــاىل :  ــن قصــ ـَـــا أَنْــــَت نَــــِذيٌر  فمـ  ) )3ِإمنَّ

فالقصــر هنــا قصــر موصــوف علــى صــفة ، حبســب ترتيــب املقصــور واملقصــور عليــه ، وحبســب 
نــذار علــى صــفة  اإل - العائد على النيب   -ترتيب الذات والصفة معها ، إذ قصر الضمري 

لــزوم املوصــوف تلــك الصــفة بتأكيــد واختصــاص ، كيــد ، وواضــح أن معــىن هــذا القســم هــو 
يف تلــك الصــفة املــذكورة ، بــل قــد يشــاركه  ولكنهــا ال تــؤدي إىل امتنــاع مشــاركة غــري النــيب 

ا واحلــال هــذه تكــون خالصــة لــه مــن  فيها الكثري ، خبالف ما لو قيل : ( إمنا النذير أنت ) فإ
ـَـا  ن النــاس ؛ وذاك لتقــدمها علــى املوصــوف وقصــرها عليــه ، ونظــري ذلــك قولــه تعــاىل : دو  ِإمنَّ

فقصر ( املؤمنني ) على ( االخوة ) هو قصر موصوف علــى صــفة أيضــا  ) )4اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة 
هـــا وعـــدم جتـــاوزهم إىل غريهـــا ، ولـــذا ال متنـــع هـــذه الصـــيغة  كيـــد لـــزومهم إ ، وإن معنـــاه هـــو 

                                      
  .  2/27، مهع اهلوامع :  1/167ينظر : شرح التصريح على التوضيح :  )1(
  . 122ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )2(
  . 12هود : من اآلية   )3(
  . 10احلجرات : من اآلية  )4(
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؛  )1(شاركة غري املؤمنني فيها ، بل يكــون املنــع فيمــا لــو قيــل مــثال : ( إمنــا األخــوة املؤمنــون ) م
ه آنفا من تقدم الصفة على املوصوف وقصرها عليه .   وذاك للسبب نفسه الذي ذكر

بـ( واحد ) إذا كانــت يف  –وهي صفة معنوية  –ومن هنا نفهم سر وصف لفظة ( إله ) 
ا مقصورا عليه هو قصــر موصــوف علــى صــفة موضع املقصور عليه  ؛ وذاك ألن القصر يف كو

ا صفة يف املعىن  – وال ميتنع فيــه مشــاركة أحــد مــع ( هللا ) فيهــا ، ممــا يســتلزم قرينــة حنويــة  –أل
ومعنويــة متنــع ذلــك الشــيء ، ولعــل الصــفة النحويــة ( واحــد ) هــي الــيت حتقــق ذلــك ؛ لــداللتها 

ــٌه َواِحــد   اىل : علــى اإلفــراد ، حنــو قولــه تعــ ُ إَِل َّ ـَـا ا فإنــه ال حيســن أبــدا جتريــد الصــفة  ) )2ِإمنَّ
ـــع املشـــاركة مـــع  ـــنمط مـــن القصـــر ال مين املعنويـــة هنـــا مـــن وصـــفها النحـــوي ؛ وذاك ألن هـــذا ال
املوصوف فيها ، ولكن الصفة النحوية ( واحــد ) هــي الــيت منعــت ذلــك الشــيء لــداللتها علــى 

ا فضلة ، ولكنها ذات فائدة الزمــة اإلفراد كما ذكر ، ومي كن القول ، إن هذه الصفة مع كو
رد الوصف والبيان ، ودليل ذلك أن حذفها يغري املعىن أو يؤدي إىل نقص فيه .   وليست 

ونعين بــه قصــر الصــفة علــى املوصــوف  –ولعل الدليل على ذلك هو ما يف القسم اآلخر 
فة فال يستلزم قرينة حنويــة معــه تفيــد التخصــيص ؛ من امتناع مشاركة املوصوف يف تلك الص –

الكتفــاء هــذا القســم بداللتــه حبــد ذاتــه واســتغنائه عــن أيــة صــفة أخــرى ، وممــا  جــاء علــى ذلــك 
َا ِعْلُمَها ِعْنَد   َريبِّ  قوله تعاىل :  َن ُمْرَساَها ُقْل ِإمنَّ َّ وقوله أيضا  ) )3َيْسَألوَنَك َعِن السَّاَعِة َأ

 :  ُقْل َّ َا ِعْلُمَها ِعْنَد ا فقد قصــر تعــاىل يف كــال املوضــعني صــفة العلــم علــى نفســه ،  ) )4ِإمنَّ
يـــة  بيـــد أن لفظـــة ( ريب ) يف املوضـــع األول ولفـــظ اجلاللـــة يف       املوضـــع اآلخـــر مل يوصـــفا 
حــال تفيــد التخصــيص حنــو لفظــة ( وحــده ) ؛ وذلــك     المتنــاع مشــاركة املوصــوف يف هــذه 

ه آنفا مــن ســر وصــف لفظــة ( إلــه  الصفة ا إال هللا ، وهذا إمنا يؤكد ما ذكر ، فلم يكن عاملا 
ا يف موضع املقصور   عليه .    ) بـ( واحد ) حال كو
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ـَـا يـَْفــَرتِي اْلَكــِذَب الَّــِذيَن ال  ومــن شــواهد هــذا القســم أيضــا مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  ِإمنَّ
َِّ َوأُ  ِت ا ِ فالقصر هنا قصر صفة على موصوف لتقــدمها  ) )1ولَِئَك ُهُم اْلَكاِذبُوَن يـُْؤِمُنوَن 

 –علــى  ( الــذين ال يؤمنــون )  –وهــي صــفة يف املعــىن  –عليــه ، إذ قصــر ( افــرتاء الكــذب )  
وأمــا داللتــه ، فهــي متنــع أن يشــاركهم أحــد فيهــا ، وممــا يؤكــد ذلــك هــو ورود  –وهــو املوصــوف 

ىن وتؤكــده ، وتلــك هــي صــيغة القصــر      بـــ( ضــمري الفصــل ) صيغة أخــرى تتضــمن ذلــك املعــ
ا اآلية يف قوله : ( وأولئك هم الكاذبون ) .   اليت ختمت 

وميكــن القــول ، إن يف صــيغيت القصــر هنــا داللــة معنويــة عامــة وهــي التحــذير املطلــق مــن 
م إىل الذين ال يؤمنون . –وهي افرتاء الكذب  –هذه الصفة  ا تؤول    أل
َِّ َواْليَـــْوِم       اْآلِخــر  ذلك أيضا قوله تعاىل : ومن  ِ َِّ َمــْن آَمــَن  َا يـَْعُمــُر َمَســاِجَد ا ِإمنَّ

 )2(  فكذلك القصر هنا قصر صفة على موصوف ، إذ إنه قصر ( عمارة   املســاجد ) علــى
اختصـــوا بتلـــك  ( املـــؤمنني ) ، ومل جتعـــل للمشـــركني فيهـــا نصـــيبا ، مبعـــىن أن املـــؤمنني هـــم الـــذين

الصفة دون غريهم ، ومما يؤكد ذلك هو ما ورد يف اآلية السابقة مــن نفــي عمــارة املســاجد عــن 
َِّ  املشركني وذلك يف قوله تعاىل :    . ) )3َما َكاَن لِْلُمْشرِِكَني َأْن يـَْعُمُروا َمَساِجَد  ا

بقائــه علــى      أصــله  ويرى البالغيون داللة أخرى تتعلق بتقدم املفعــول علــى الفاعــل أو
للفـــظ املتـــأخر ، فـــإن قـــدم املفعـــول  علـــى  )4(مـــن التـــأخري  الهتمـــام  ، تلـــك الداللـــة خاصـــة 

ملفعــول  لفاعل ، وإذا قدم الفاعل على املفعول كان االهتمــام     - )5(الفاعل كان االهتمام 
للفظ املتــأخر لــيس لتــأخره بــل لكونــه   -ويف تقديري  يف موضــع املقصــور   أرى أن االهتمام 

  عليه .
َ ِمــْن ِعبَــاِدِه اْلُعَلَمــاء  فمن األول ما جاء يف قوله تعــاىل :  َّ ـَـا َخيَْشــى ا فقــد قــدم  ) )6ِإمنَّ

للفــظ املــؤخر لكونــه مقصــورا  املفعــول ، وأخــر الفاعــل يف هــذه الصــيغة مــن القصــر ؛ اهتمامــا 
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يت من وجوب كــون ( اخلشــية مــن  هللا تعــاىل ) مقصــورة علــى ( العلمــاء ) عليه ، هذه الداللة 
خــري املفعــول ) فــإن  دون غــريهم ، خبــالف مــا لــو وقــع الكــالم علــى أصــله بـــ( تقــدمي الفاعــل و
نــه هللا تعــاىل ، وفضــال عــن ذلــك ،  معىن القصر سيتحدد ببيــان املخشــي مــن هــو ، واإلخبــار 

أن غــريهم خيشــى مــن هللا فإن وجوب اختصاص العلمــاء بتلــك الصــفة ســينتفي ، ويصــري املعــىن 
  . )1(تعاىل أيضا 

ــــياق                       ـــــــــمن ســـــــ ـــــــــة مــــــــــن االهتمـــــــــــام هـــــــــــو مـــــــــــا ورد ضــ ــك الداللــ ــــل مـــــــــــا يؤكـــــــــــد تلـــــــــ ولعــــــ
اآلية نفسها مــن مجــل تتحــدث عــن قضــا كونيــة وعلميــة ال يــدركها إال                العــاملون 

ها هو السبب يف خشيتهم من هللا ، يقــ )2(  ول                    تعــاىل : ، وإن إدراكهم إ
َــا        َوِمــَن  ُ ــَماِء َمــاًء فََأْخَرْجَنــا بِــِه َمثـَـرَاٍت ُخمَْتِلفــاً أَْلَوا ََّ أَنْـــَزَل ِمــَن السَّ اْجلَِبــاِل ُجــَدٌد أَملَْ تـَــَر َأنَّ ا

َا َوَغرَابِيُب ُسوٌد  ُ َوابِّ َواْألَنْـَعــاِم ُخمَْتلِــٌف أَْلَوانـُـُه َكــَذِلَك َوِمَن النَّاِس َوالــدَّ  بِيٌض َوُمحٌْر ُخمَْتِلٌف أَْلَوا
َ َعزِيٌز         َغُفوٌر  َّ ََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ِإنَّ ا َا َخيَْشى ا   . ) )3ِإمنَّ

ملفعول لتــأخره ، بــل لكونــه مقصــورا عليــه ، فنحــو  وأما ما جاء من الثاين وهو االهتمام 
َــ قولــه تعــاىل :  َ اْلَفــَواِحش ِإمنَّ إذ جــاء ردا علــى الــذين حيرمــون علــى أنفســهم  ) )4ا َحــرََّم َريبِّ

الطيبــات مــن الــرزق والزينــة احلـــالل ، فجــاءت مبينــة هلــم : (( أن ربنـــا مل حيــرم هــذا ، بــل حـــرم 
لكــم حترمــون مــا أحــل هللا وحتلــون مــا حــرم ))  وهنــا تكمــن داللــة  )5(الفــواحش وحــدها فمــا 

ملفع ول به ؛ لكونه يف موضــع املقصــور عليــه ، مبعــىن أن ( التحــرمي ) مقصــور علــى ( االهتمام 
  الفواحش ) ال غريها .

وهــذا خــالف مــا لــو تقــدم املفعــول فقيــل : ( إمنــا حــرم الفــواحش ريب ) فإنــه ســيكون هــو 
 –املقصور و( ريب ) يف موضع املقصــور عليــه ، وإن املعــىن ســيختلف أيضــا إذ يصــري           
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ــم هــم  -حينئــذ  : (( أن الفــواحش حرمهــا هللا ال غــريه ، وكــأن هــذا رد علــى الــذين يــدعون أ
  . )1(الذين حرموا الفواحش ، وهذا غري مراد هنا )) 

للفـــظ املتـــأخر مهمـــا كانـــت رتبتـــه  وهكـــذا يـــذهب البالغيـــون يف حتديـــد داللـــة االهتمـــام 
ملفعــول ــم يعنــون  بــه ، وجيعلــون االهتمــام بــه وإن كــان  النحوية ، التقدمي أو التأخري ، ورأينــا أ

  متأخرا . –على أصله  –
ولكن ميكن القول ، إن هذا ال يطرد يف صيغ القصر مجيعهــا ، فــإن مــن           صــيغه 
ملفعــول إذا تقــدم ولــيس حبــال بقائــه متــأخرا ،       وتلــك هــي  ما تكــون داللــة االهتمــام فيهــا 

لتغري موضع املقصور عليه             فيها ، فــإذا كــان صيغة ( التقدمي والتأخري ) وما ذاك إال 
هنــاك مــؤخرا ، فإنــه هاهنــا يف موضــع التقــدمي فتغــريت                  الداللــة تبعــا إليــه ، وممــا 

ُه تَــْدُعون  جــاء علــى ذلــك قولــه تعــاىل :  َّ ملفعــول  ) )2بَــْل ِإ فــإن      االهتمــام هنــا يكــون 
  وذلك         بداللة املعىن وصيغة القصر عليه .  –لفعل والفاعل مع أنه متقدم على ا –به 

فأمـــا املعـــىن ، فواضـــح قصـــدهم ( هللا ) يف مثـــل هـــذه املـــواطن ، ألنـــه هـــو الـــذي يكشـــف 
  عنهم ، ال سواه ، فالدعاء يكون مقصورا عليه . 

و وهــ –وموضــعه التقــدمي هنــا  –وأما صــيغة القصــر ؛ فــألن املفعــول بــه هــو املقصــور عليــه 
متأخرا يف صيغة القصــر بـــ( إمنــا ) و( النفــي      واالســتثناء )  –أي املفعول به  –مبنـزلة وقوعه 

؛ ألن املقصور عليه يكون فيهما متأخرا ، فلو قيل مثال : ( إمنــا تــدعون هللا ) أو ( مــا تــدعون 
ملفعــول  غــريه مــع أنــه  وأنــه هــو املــدعو ال –وهــو لفــظ اجلاللــة  –إال هللا ) لكان االهتمــام هنــا 

  متأخر لفظا ورتبة ؛ وذاك ألنه هو املقصور عليه يف هاتني الصيغتني .
ومزيدا مــن التفصــيل نقــول : إنــه لــو قــدم املفعــول بــه يف هــاتني الصــيغتني علــى الفاعــل يف 

هللا إال املضطرون ) لكان القصد مرتكــزا  وهللا املضطرون ) أو ( ما يدع وحنو قولنا : ( إمنا يدع
ن يف موضع املقصور ، وأن الفاعل يف موضــع املقصــور يف الفاعل  ؛ ألن املفعول وفعله سيكو

عليه ، ولصار املعىن أن املضطرين هم الذين يدعون هللا فحسب دون غــريهم ، وهــذا غــري مــراد 
.  
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خــريا بقــدر مــا  للفــظ تقــدميا و إذن ، فالذي أريد التوصل إليه ، أن االهتمــام ال يكــون 
ع املقصـــور أو املقصـــور عليـــه ، وهـــذا إمنـــا يؤكـــد وجـــوب وصـــل التقـــدمي يكـــون وقوعـــه يف موضـــ

ــذين املوضــعني ؛ ألمهيــة  والتــأخري ســواء أكــان بــني الرتــب النحويــة أم بــني الصــفات والــذوات 
  ذلك يف املعىن والبيان .

وإنه مما جتدر اإلشارة إليه أيضا يف داللة االهتمام ، هو االهتمام مبا قد يتصــل    أحيــا 
قصــور عليــه مــن نعــت أو حــال ، فــإن ذلــك يســتلزم أن يكــون حكــم القصــر منصــبا عليهمــا مل

ن كالكلمــة الواحــدة حكمــا  سواء بسواء ، ذلك أن الصــفة وموصــوفها واحلــال وصــاحبها يكــو
مــا ؛ ملــا فيهمــا مــن  ومعىن ، وال يصح أبدا جتريد املقصور عليه منهمــا ، بــل جيــب االهتمــام   

ما مها اللذان قد حيققان للقصر غايته ومعناه .لزوم الفائدة مع امل   قصور عليه ، وأ
 َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه     الرُُّســُل  ومما جاء على ذلك قوله تعاىل : 

فلم يكن معىن القصر إثبات أن حممدا رسول ، بل إن املعــىن املفــاد منــه هــو جعــل املقصــور  )1(
ن  عليــه ( لصــفة مــن بعــده ( قــد خلــت مــن قبلــه الرســل ) فهمــا ســواء يــؤد رســول ) متصــال 

املعــىن الــذي جــاء القصــر مــن أجلــه ؛ وذاك ملــا يف اآليــة مــن مناســبة وســبب نــزول وهــو أن مــن 
) قـــد        قتـــل ، فبـــني  املـــؤمنني َمـــْن أراد االنقـــالب علـــى عقبـــه بعـــدما ظـــن أن ( حممـــدا 

شأنه شأن الرسل من قبله ، منهم من مات ومنهم من قتل ، فلــيس  تعاىل هلم أن حممدا رسول
  . )2(هذا مبسوغ للردة عنه أو انقطاع الدين 

وليس بصواب ما ذهب إليه بعض البالغيني من جعل قوله تعاىل : ( قد خلت من قبله 
 )3() مقصورا على صفة الرســالة      فحســب  الرسل ) استئنافا ال صفة ، ويكون ( حممد 

ألن هــذا نظــر إىل طــريف القصــر جمــردا مــن املناســبة والســياق ، بــل إنــه ال تقــوم للقصــر غايتــه ؛ 
  احلقة من دون جعل تلك الصفة واملقصور عليه سواء بسواء . 

ملقصــور عليــه مــن حــال تبينــه مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  ــى  وممــا اتصــل  ــبِيُل َعَل َــا السَّ ِإمنَّ
فكذلك يتطلب املعىن هنا تشريكا بــني املقصــور عليــه   (  ) )4ْم أَْغِنَياء الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك َوهُ 
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مــا ســواء  بســواء ؛  الذين يستأذنوك ) ومجلة احلال املبينة لــه ( وهــم أغنيــاء ) وجعــل االهتمــام 
على ( املستأذنني األغنيــاء ) دون  –وهو اإلمث  –وذاك ألن غاية القصر هي قصر ( السبيل ) 

 شك يف أن جعل املقصور عليه هو ( الذين يستأذنوك ) فحســب ال حيقــق ذلــك الفقراء ، وال
  املعىن ، بل يؤدي إىل لبس ووهم فيه .

  تقسيمه على أساس الواقع .
يشــتمل تقســيم القصــر علــى أســاس الواقــع علــى قســمني : األول ، حقيقــي ، واآلخــر ، 

  إضايف .
ملقصـــور عليـــه حبســـب احلقيقـــة ال يتعـــداه إىل  فأمـــا األول ، فهـــو (( أن خيـــتص املقصـــور 

إلضــافة إىل شــيء خمصــوص ال إىل مــا  )1(غريه أصــال ))  وأمــا اآلخــر ، (( فيكــون القصــر فيــه 
  . )2(عدا املقصور عليه )) 

وواضح من القصر األول غاية التأكيد واحلصر فحسب ، خبالف القصر اآلخر ،   فــإن 
  ء اللغة ، وحتقيق املعىن ببالغة       وبيان .غايته تتجاوز التأكيد إىل عنصر املبالغة ، وإثرا

وإذا ما أرد إسناد هذا التقسيم إىل سابقه ، فــإن القصــر احلقيقــي ال يكــون إال       يف 
قصــر الصـــفة علـــى املوصـــوف فهـــو موجـــود حقيقــة وواقعـــا ، خبـــالف قصـــر املوصـــوف     علـــى 

  . )3(فة واحدة   فحسب الصفة ، فإنه ال يتفق وهذا القصر ؛ لتعذر وجود موصوف ذي ص
؛ ألن غايته مل تكن هي احلقيقة   )4(أما القصر اإلضايف فيتحقق وجوده يف كال القصرين 

ومهــا ال مينعــان قصــر موصــوف  -كمــا ذكــر   -كــي يطابقهــا ، بــل هــي املبالغــة والبيــان أصــال 
  على صفة أو قصر صفة على موصوف .

ـزيل ، فمن القصر احلقيقي ما جاء ولعل ذلك يتضح من خالل الوقوف عند شواهد التن
َا لِلنَّــاِس َوَمــا يـَْعِقُلَهــا ِإالَّ اْلَعــاِلُموَن  يف قولــه تعــاىل :  ــاُل َنْضــِرُ ــَك اْألَْمَث ونظــري ذلــك  ) )5َوتِْل
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تَِنا ِإالَّ اْلَكاِفُروَن  قوله أيضا :  ِ فقــد قصــر يف اآليــة األوىل ( تــدبر األمثــال  ) )1َوَما َجيَْحُد 
ت ) علــى ( الكــافرين ) فهــو قصــر  ) على ( العاملني ) ، وقصر يف اآليــة األخــرى ( جحــد اآل

صفة على موصوف قصرا حقيقيا ، غايته التأكيد وتقوية احلكم بــني الطــرفني فحســب ، ولعــل 
ــا صــفة خمتصــة  هذا النمط من القصر متتنع فيه املشــاركة مــع املوصــوف يف تلــك الصــفة ، بــل إ

  ، وال تتعداه إىل ما سواه .ملقصور عليه 
مــن حيــث وجــوده  –كما ذكر   –وأما القصر اإلضايف ، فهو أوسع من القصر احلقيقي 

ضمن كال القسمني مــن القصــر ، ومــن حيــث داللتــه وغايتــه أيضــا ، إذ كثــريا مــا تكــون املبالغــة 
  والبيان .

ــَيا وممــا جــاء عليــه قولــه تعــاىل :  لُــوا الشَّ ِطُني َعَلــى ُمْلــِك ُســلَْيَماَن َوَمــا َكَفــَر َواتـَّبَـُعــوا َمــا تـَتـْ
ــْحَر َوَمــا أُنْــزَِل َعلَــى اْلَمَلَكــْنيِ بَِبابِــَل َهــا ــَياِطَني َكَفــُروا يـَُعلُِّمــوَن النَّــاَس السِّ ُروَت ُسَلْيَماُن َوَلِكــنَّ الشَّ

نَــةٌ  َا َحنُْن ِفتـْ وموضــع الشــاهد قولــه  ) )2فَــال َتْكُفــْر  َوَماُروَت َوَما يـَُعلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َحىتَّ يـَُقوال ِإمنَّ
ب قصر املوصوف على الصــفة ، ألن الواقــع يشــهد  : ( إمنا حنن فتنة ) فهو قصر إضايف من 
مــا فتنـــة ؛ مبالغـــة يف  للملكــني بصـــفات أخـــرى ، وإمنــا أخـــربوا عـــن أنفســهم بصـــيغة القصـــر 

ما ال ميلكان نفعا وال ضرا ، وإمنا مها فتنة حم ضــة ، وابــتالء مــن هللا ليميــز املطيــع مــن اإلقرار 
لنهي عن الكفر ( فال تكفر ) . )3(العاصي    ، ولذلك ختموا قوهلم 

ومن هذا القصر أيضا ولكن على اختالف من طرفيه بني الصــفة واملوصــوف مــا جــاء يف 
ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر  قوله تعاىل :  َّ ب فهو قص ) )4َوَما ِمْن إَِلٍه ِإالَّ ا ر إضايف أيضا ولكنه من 

قصر الصفة على املوصوف ، إذ قصر ( األلوهية ) على ( لفظ اجلاللــة ) فحســب ، وإمنــا عــد 
إضـــافيا ؛ ألن تلـــك الصـــفة مل تكـــن هـــي الوحيـــدة لـــه ، بـــل هـــي مضـــافة إىل صـــفاته األخـــرى ، 

حــد فيهــا ، وواضح أن داللة هذا القصر هي إثبــات الصــفة  تعــاىل دون غــريه ، فــال يشــاركه أ
وميكــن القــول ، إن القصــر هنــا يف هــذه اآليــة نظــري القصــر احلقيقــي لــوال فــرق بينهمــا وهــو أنــه 
هناك تالزم بــني الصــفة واملوصــوف وال يفــارق أحــدمها اآلخــر ، خبالفــه هنــا ، فــإن قصــر الصــفة 

                                      
  . 47العنكبوت : من اآلية  )1(
  . 102البقرة : من اآلية  )2(
  . 1/298ينظر : التفسري الوسيط :  )3(
  . 65ص : من اآلية  )4(



  -188 -

ـــل هـــو يتجاوزهـــا إىل غريهـــا ، وإمنـــا  هـــا ، ب علـــى املوصـــوف ال يعـــين عـــدم جتـــاوز املوصـــوف إ
كيدا وتقوية حلكم اإلثبات ، وردا على املنكرين .قص   رت عليه ؛ 

  تقسيمه على أساس املخاطبني .
جياد الصلة بني القصــر وأحــوال املخــاطبني مــن شــك وإنكــار ،  يعد هذا التقسيم خاصا 
ـــرد اإلخبـــار  ـــام ، ومل يكـــن أســـلو  ــر أســـلوب مقصـــود لغـــرض التوكيـــد ورفـــع اإل فـــإن القصـ

البالغيـــون يف أحـــوال اإلنكـــار عنـــد املخـــاطبني فرأوهـــا ال تتجـــاوز أحـــواال  فحســـب ، فقـــد نظـــر
ثال : فاحلال األوىل ، هي أن يعتقد املخاطب حكما خمالفا ملا عليه املتكلم ، واحلال  الثانيــة 
، هي أن يعتقد املخاطب شركة بني اثنني ، واحلال الثالثة ، هي أن يكون املخاطــب شــاكا يف 

  ترجيح أحدمها . 
فإذا كان القصر لقلب معتقد املخاطب يف األوىل فهو حينئذ ( قصر قلب ) ، وإذا كان 
لرفع احلكم عن أحدمها وإثباته لآلخر فالقصر ( قصر إفراد ) ، وأخــريا ، إذا كــان لرفــع الشــبهة 

  . )1(فهو ( قصر تعيني ) 
حــوال املخــاطبني ، فقــد جتتمــع هــذه األقســام ال ثالثـــة يف ومــا دام هــذا التقســيم خاصــا 

علــى  -مــثال  -املثــال الواحــد إذا كــان املخــاطبون خمتلفــني يف إنكــارهم ، فــإذا كــان املخــاطبون 
فــإن القصــر يف قولنــا :  –حــاش   –فئات يف اعتقادهم  بــني اإلنكــار والتشــريك والشــك 

قصــر ( إمنا اإلله هو هللا ) هو قصر قلب علــى حــال األول ، وقصــر إفــراد علــى حــال الثــاين ، و 
  تعيني على حال األخري .

ومن هنا ، فإنه ال يتعني حتديد أنواع القصر على هــذا األســاس يف القــرآن         الكــرمي 
تلــك القرينــة           قــد تكــون  -وذاك لتبــاين أحــوال املخــاطبني  -من دون قرينة تدل عليــه 

حــال املخــاطبني            لفظية وقد تكون معنوية . فأما القرينة اللفظيــة ، فيكــون تعيــني     
فيها وتبيني ما لديهم من إنكار من خالل السياق العام ، وأما        القرينة املعنوية ، فيكــون 

  تعيني حال املخاطبني فيها من خالل مفهوم املعىن            بشكل عام .
ََّ ُهــَو اْلَمِســيُح َلَقــْد َكَفــَر الَّــِذيَن قَــالُ  فمن القرينــة األوىل مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  وا ِإنَّ ا

ت :  ) )1اْبـــُن َمـــْرَميَ  ـــْرَميَ ِإالَّ َرُســـوٌل قَـــْد َخَلـــْت ِمـــْن قـَْبِلـــِه        مث قـــال بعـــد آ َمـــا اْلَمِســـيُح ابْـــُن َم
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كــان القصــر   –وهــي القرينــة هنــا  –فبســبب مــا يف اآليــة األوىل مــن حكــم وســياق  ) )2الرُُّسل 
ب ؛ وذاك إلثباته أمرا خمالفا ملا يعتقدون ، إذ إنه قلب معتقــدهم مــن يف اآلية األخرى قصر قل

قــوهلم : ( إن هللا هــو املســيح ابــن مــرمي ) إىل احلكــم بـــ( أن املســيح رســول قــد خلــت مــن قبلــه 
  الرسل ) .

لِــُث َثالثَــٍة َوَمــا ِمــ ومن ذلك أيضا قوله تعاىل :  َ  ََّ ْن إِلَــٍه ِإالَّ َلَقْد َكَفَر الَّــِذيَن قَــاُلوا ِإنَّ ا
فالقصر هنــا قصــر إفــراد بــدليل زعــم الكــافرين واعتقــادهم بوجــود شــركاء مــع هللا  ) )3إَِلٌه َواِحد 

  فكان القصر أن أثبت وافرد األلوهية والوحدانية  تعاىل دون ما سواه .
َِّ  ومن األخرى ، ما جاء يف قوله تعاىل :  فالقصــر هنــا  ) )4 َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد ا

ــر ( النصـــر ) علـــى ( هللا ) هـــو رفـــع الشـــك ممـــن قـــد  –يف تقـــديري  - قصـــر تعيـــني ؛ ألن قصـ
  يشتبه عليه األمر بني أن يكون النصر من قوته وعدة جيشه أو أن يكون من هللا . 

                                                                                                          
  . 72املائدة : من اآلية  )1(
  . 75املائدة : من اآلية  )2(
  . 73املائدة : من اآلية  )3(
  . 126آل عمران : من اآلية  )4(
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 .  
إن الفصل والوصل (( هو العلم مبواضع العطف واالستئناف ، والتهدِّي إىل كيفية إيقــاع 

  .أو تركها عند عدم احلاجة إليها  )1()) ف العطف يف مواقعها و حر 
من تعريف هــذا العلــم قيامــه علــى أســاس مــن النحــو العــريب ،       وال  –إذن  –وواضح 

ب العطـــف فيـــه ، بـــل هـــو وصـــل لـــه  ـــداد ، فـــإذا كـــان النحـــاة مهتمـــني يف دراســـة ســـيما  وامت
ملفردات ، فإن البالغيني واصلوا ذلــك بدراســته بــني اجلمــل فصــال ووصــال ، ولعــل مــا  العطف 

  يدل على ذلك أمران :
أحــدمها     التمييــز بــني نــوعني مــن اجلمــل :   جعل الدعامة الرئيسة هلذا العلم األمر األول : 

واآلخــر ، مجــل ال حمــل هلــا منــه ، وهــم يف ذلــك جيعلــون النــوع  ، مجــل هلــا حمــل مــن اإلعــراب ،
ـــه ، وجيعلـــون الفصـــل والوصـــل بينهـــا مـــن قبيـــل  ـــل اجلملـــة ب وي األول يف حكـــم املفـــرد لصـــحة 

، وذلــك حنـــو قــوهلم : ( مــررت برجــل خلقــه حســن وخلقـــه  )2(العطــف أو تركــه بــني املفــردات 
خـــرى ( خلقـــه قبــــيح ) ، وال خيفـــى مــــا قبـــيح ) ، فهنـــا مجلتــــان : األوىل ( خلقـــه حســــن ) واأل

للجملـــة األوىل مـــن موقـــع يف اإلعـــراب ، إذ وقعـــت صـــفة لــــ ( رجـــل ) فعطفـــت عليهـــا اجلملـــة 
   )3(األخرى على أساس تشريكها يف ذلك اإلعراب 

وقــد نــص البالغيــون علــى أن هــذا ال يشــكل أمــره ؛ ألن العطــف أو تركــه موقــوف علــى 
عدمــه ، بــل الــذي يشــكل أمــره هــو النــوع الثــاين ، وذلــك  قصــد إرادة التشــريك يف اإلعــراب أو

أن نعطف على اجلملة العارية من اإلعراب مجلة أخرى ، كقولك : ( زيد قائم وعمرو قاعــد ، 
  . )4(والعلم حسن واجلهل قبيح ) 

ــن هنـــا نفهـــم ســـر عـــدول البالغيـــني عـــن دراســـة املفـــردات فصـــال ووصـــال ، واقتصـــار  ومـ
ــم يــرون يف دراســة النحــاة هلــا مــا يكفيهــا ، مث إنــه   لــيس  دراستهم على اجلمل فحسب ، إذ إ

بذي خفاء كما هو احلال بني اجلمل ، فهذه األخرية أوسع داللة ومعــىن ، والبــد هلــا مــن ســعة 

                                      
  . 151ة : ، وينظر : اإليضاح يف علوم البالغ 158حسن التوسل إىل صناعة الرتسل :  )1(
  . 263، الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن :  231ينظر : دالئل اإلعجاز :  )2(
  . 263،  231ينظر : م . ن :  )3(
  . 233 – 232ينظر : دالئل اإلعجاز :  )4(
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لوصل معىن آخر ، وهــذا هــو مــا  لفصل معىن و يف التعليل والتأويل ، فإن اجلملتني قد حتقق 
  داد .نعنيه بقولنا : هو وصل له وامت

هو متابعة النحاة يف اإلعراب أيضا ، ولكنــه لــيس علــى املســتوى األول ،   بــل األمر اآلخر : 
رزا يف الفصـــل   والوصـــل  علـــى مســـتوى احلكـــم النحـــوي الـــرابط بـــني اجلملتـــني ، فـــإن لـــه أثـــرا 
بينهما ، ولعــل أول مــن نبــه علــى ذلــك هــو اجلرجــاين حــني وقــف مفصــال ومميــزا     بــني اجلمــل 

  بيعة ذلك احلكم من اإلعراب إذ قال : (( إن اجلمل على ثالثة أضرب : حسب ط
مجلة حاهلا مع الــيت قبلهــا حــال الصــفة مــع املوصــوف والتأكيــد مــع املؤكــد ، فــال يكــون فيهــا  -

  العطف البتة ؛ لشبه الشيء فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه .
لــذي قبلــه ، إال أنــه يشــاركه يف حكــم ومجلــة حاهلــا مــع الــيت قبلهــا حــال االســم يكــون غــري ا -

ويــدخل معــه يف معــىن ، مثــل أن يكــون كــال االمســني فــاعال أو مفعــوال أو مضــافا إليــه فيكــون 
  حقها العطف .

االســم مــع االســم ال ومجلــة ليســت يف شــيء مــن احلــالني ، بــل ســبيلها مــع الــيت قبلهــا ســبيل  -
ه وال مشــاركا لــه يف معــىن ، بــل هــو يكون منه يف شيء ، فــال يكــون  شــيء إن ذكــر مل يــذكر إ

مر ينفرد به ، ويكون ذكر الذي قبله وترك الذك ر سواء يف حاله ، لعدم التعلــق بينــه وبينــه إال 
أو االنفصال لغاية إىل افرتك العطف يكون إما لالتصال  ،أسا ، وحق هذا ترك العطف البتة ر 

  .)1(وكان له حال بني حالني ))والعطف ملا هو واسطة بني األمرين إىل الغاية 
لنحــ و واإلعــراب وأثرمهــا وعلى أساس من هــذا ، فــإن االهتمــام يف هــذا الفصــل ســيكون 

يف املعــىن ، يف معاجلـــة مواضـــع الفصــل والوصـــل ، فضـــال عــن االهتمـــام جبملـــة      احلـــال ، إذ 
هــي مجلــة حنويــة مــن جهــة ، ومجلــة تقــوم علــى أســاس الفصــل والوصــل مــن جهــة أخــرى ، وقــد 

  اشتمل هذا الفصل على ثالثة مباحث : 
  املبحث األول : مواضع الفصل . 

  مواضع الوصل . املبحث الثاين : 
  املبحث الثالث : اجلملة احلالية بني الفصل والوصل . 

                                      
  . 246دالئل اإلعجاز :  )1(
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  المبحث األول 
  مواضع الفصل

  . )1(أوال : كمال االتصال 
تبني مما سبق أن الفصل والوصل قائم يف بعــض صــيغه علــى موقــع اجلمــل مــن   اإلعــراب 

لــة الثانيــة جــزءا ممــا ، ولعل هذا املوضع خري دليل عليه ، فقد تضمن ثالثــة أشــكال تكــون اجلم
قبلها ، وهي ( التأكيد والبدل والبيان ) ومن هنا صار اختيار البالغيــني     ( كمــال االتصــال 
) مصطلحا هلذا املوضع جتسيدا للواقع النحوي بني اجلملتني ، فكما أن املصطلحات النحويــة 

ــا من توكيد وبدل وعطف بيان تكــون جــزءا متصــال مبــا قبلهــا مبــا حتققــه مــن غايــ ة هلــا حــال كو
ــا تشــابه املفــردات مــن هــذا البــاب ، ويف هــذا دليــل  ألفاظــا مفــردة ، فكــذلك اجلمــل هنــا ، فإ

سيس القواعد وإطالق املصطلحات . رد    على أن اإلعراب جاء لتوخي املعىن ، وليس 
ـــال ، فحينمـــا يعـــدم الـــرابط  ــر الفصـــل يف املعـــىن ضـــمن هـــذا ا ــن هنـــا إذن يتضـــح أثـ ومـ

بني اجلملتــني ، فإنــه يــدعو إىل التأمــل يف رابــط املعــىن بينهمــا ، فضــال عمــا لــذلك مــن الشكلي 
  مقتضيات ، ولعل ذلك يتضح من خالل الوقوف على تلك اجلمل تنظريا وتطبيقا . 

  اجلملة املؤكدة . -
وهي أن تكون الثانية مؤكدة لألوىل (( واملقتضي للتأكيد دفع توهم التجــوز   والغلــط )) 

أكيـــد قســـمان : (( أحـــدمها ، أن تنــــزل الثانيــــة مـــن األوىل منــــزلة التأكيـــد املعنـــوي مــــن والت )2(
 ، ومن ذلك ما جاء يف قولــه تعــاىل :  )3(متبوعه يف إفادة التقرير مع االختالف يف املعىن )) 

ــا َوىلَّ ُمْســَتْكِرباً َكــَأْن ملَْ َيْســَمْعَها َكــَأنَّ ِيف  تـَُن َ َلــى َعَلْيــِه آ ــراً َوِإَذا تـُتـْ ــِه       َوْق فقــد تــرك  ) )4 أُُذنـَْي
العــاطف مــن بــني اجلملتــني التشــبيهيتني ملــا يف الثانيــة مــن داللــة التأكيــد املعنــوي لــألوىل ، فهــي 

كيــدا ومبالغــة  ا تفضلها   )5(على وزان ( نفسه ) من قولنا : ( حضر اخلليفة نفسه ) ، إال أ

                                      
، شــــروح  94لخــــيص : ، شــــرح الت 141 – 140ينظــــر : التبيــــان يف علــــم البيــــان املطلــــع علــــى إعجــــاز القــــرآن :  )1(

  . 2/30التلخيص : 
  . 154اإليضاح يف علوم البالغة :  )2(
  . 154م . ن :  )3(
  . 7لقمان : من اآلية  )4(
  . 141ينظر : التبيان يف علم البيان املطلع على إعجاز القرآن :  )5(
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هما يف الداللــة علــى نفــي ، فــإذا كــان شــك يف داللــة األوىل ، فــإن الثا نيــة تنفيــه ؛ وذاك لتشــا
ـــ( نفســه )  –الســمع مــن جهــة  لتأكيــد املعنــوي املطــابق ل وملــا فيهــا مــن  –وهــذا هــو املقصــود 

دة  –مبالغة يف الوصف من جهة أخــرى   خــتالف املعــىن بينهمــا إذ فيــه ز وهــذا هــو املقصــود 
  .-عليه 

نيهما ، أن تنـزل الثانية من األو  ىل منـزلة التأكيد اللفظي من متبوعه يف احتــاد املعــىن (( و
ُْم أَْم ملَْ تـُْنــِذْرُهْم ال  ومنــه مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  )1())  ِإنَّ الَّــِذيَن َكَفــُروا َســَواءٌ َعَلــْيِهْم أَأَنْــَذْرَ

)  000فقــــد فصــــلت مجلــــة ( ال يؤمنــــون ) عــــن مجلــــة ( ســــواء         علــــيهم  ) )2يـُْؤِمنُــــوَن 
ا مبثابة التأكيد اللفظي هلا ، فـ( نفي اإلميان ) هو نفسه ( التسوية بــني اإلنــذار وعدمــه )  لكو
قال القزويين : (( ألن عدم التفــاوت بــني اإلنــذار وعدمــه ، ال يصــح  إال يف حــق مــن لــيس لــه 

 )3())  000قلــب خيلــص إليــه حــق ، ومســع تــدرك بــه حجــة ، وبصــر تثبــت بــه          عــربة 
  يؤمنون .فهم ال 

آَمــَن     الرَُّســوُل  ومما تتابع فيه التأكيد من لفظي إىل معنوي مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 
َِّ َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه ال     نـَُفــرِّ  ِ ُق بَــْنيَ َأَحــٍد ِمــْن ِمبَا أُْنزَِل ِإلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن 

ْعَنــا َوأََطْعنَــا ُغْفرَانَــَك َربـَّنَــا َوإِلَْيــَك اْلَمِصــُري ُرُسِلِه وَ  فقــد جــاءت اجلملــة الثانيــة ( كــل  ) )4قَــاُلوا مسَِ
إلميان سوى أن الثانيــة أكدتــه  000آمن  ) مبثابة التأكيد اللفظي ملا قبلها ، فكالمها يبتدئ 

ة التأكيـــد املعنـــوي ؛ ألن ) فهـــي مبثابـــ 000وزادت يف شـــعبه ، أمـــا اجلملـــة الثالثـــة ( ال نفـــرق 
لرســول هــو  دة فيــه ، فاإلميــان  عدم التفرقة بني الرسل هو اإلميان نفسه جبميع مــا تقــدم مــع ز
اإلميــان  ومالئكتــه وكتبــه علــى حــد ســواء ؛ ألن الرســالة ال تتحقــق يف الرســول إال مــن هللا 

دة اليت  كيــد عــدم التفرقــة وبوحي منه ، فضال عن تنـزيل الكتاب إليه ، أما  الز حققها فهي 
  بني الرسل واالهتمام به فهو شرط من شروط   اإلميان .

  اجلملة البدل . -

                                      
  . 154اإليضاح يف علوم البالغة :  )1(
  . 6البقرة :  )2(
  . 156غة : اإليضاح يف علوم البال )3(
  . 285البقرة : من اآلية  )4(
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وذلك إذا كانــت اجلملــة الثانيــة أوىف بتأديــة املقصــود مــن األوىل ، فاملقتضــي لإلبــدال إذن 
شــأنه   لنكتــة هو (( كون األوىل غري وافية بتمام املراد خبــالف الثانيــة ، واملقــام يقتضــي اعتنــاء ب

لنحو من التنبيه والتأكيد والتفصيل والبيان ، وأشــهره يف هــذا  )1(، ككونه مطلو يف نفسه )) 
  الباب قسمان : 

حنــو مــا جــاء يف  )2((( أن تنـــزل الثانيــة مــن األوىل منـــزلة بــدل الــبعض مــن متبوعــه ))  : أحــدمها
َنْـَعاٍم َوبَِنَني  ْعَلُموَن َواتـَُّقوا الَِّذي أََمدَُّكْم ِمبَا تَـ  قوله تعاىل :  ِ  ) )3َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن  أََمدَُّكْم 

فالفصل هنا حقق معىن ال يكون بغريه ؛ ألن اجلملة الثانية جاءت ( بدل بعض ) على ســبيل 
التفصيل بعد اإلمجال ، فإذا أقــرت اجلملــة األوىل علــى املخــاطبني علمهــم مبــا أمــدهم هللا ، فــإن 

ية فصلت بعضا من ذلــك العلــم ، ويف هــذا تنبيــه هلــم مــن  جهــة ، وجتســيد لعنــادهم اجلملة الثان
م وتـــوبيخهم عليهـــا مـــن جهـــة أخـــرى ، وممـــا يزيـــد يف علـــة الفصـــل وداللتـــه هـــو إعـــادة  ومكـــابر
دة االهتمام بذلك   اإلمداد ، فهو للتأكيد اللفظــي ((  الفعل ( أمدكم ) يف مجلة التفصيل لز

خبــالف مــا لــو أتــى الوصــل بينهمــا ،  )4(لتوكيــد والبــدل يقتضــي الفصــل )) وكــال االعتبــارين ، ا
  فإنه أسلوب ال حيمل من تلك املعاين والدالالت شيئا .

حنــو مــا جــاء يف قولــه  )5(أن تكــون اجلملــة علــى ســبيل بــدل االشــتمال مــن متبوعهــا  : واآلخــر
َ قَـــْوِم اتَِّبُعــوا اْلُمْرَســِلَني َوَجــاَء ِمــْن أَْقَصــى اْلَمِديَنــِة َرُجــٌل َيْســَعى قَــ تعــاىل :  اتَِّبُعــوا َمــْن ال  اَل 

ــا بــدل مــن األوىل ، إذ  ) )6َيْسأَُلُكْم َأْجراً َوُهْم ُمْهَتُدوَن  فقد حكــم الفصــل للجملــة الثانيــة 
جعل عدم سؤال األجر صفة ُخُلِقيًَّة يف املرسلني علــى ســبيل بــدل االشــتمال ، ممــا جعلهــا أوىف 

ا حتمله من معىن الرتغيب يف االتباع ؛ ألن فيهــا دلــيال علــى صــحة رســالتهم وصــدق لغرض مل
م .   دعو

                                      
  .  156اإليضاح يف علوم البالغة :  )1(
  . 156م . ن :  )2(
  . 134،  133،  132الشعراء :  )3(
  . 19/170التحرير والتنوير :  )4(
  . 156ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )5(
  . 21،  20يس :  )6(
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فمعــاين البــدل إذن قــد حتققــت مــن الفصــل بــني اجلملتــني ، خبــالف مــا لــو أتــى الوصــل 
بينهما ، فإن تلك املعاين ستعدم من السياق ، وإن معىن املغايرة سيحل حملها ، ويصريوا عليــه  

م صنفان ،    وهو معىن ال يراد .كأ
  مجلة البيان . -

ن تنـــزل منهــا منـــزلة عطــف البيــان مــن متبوعــه  (( أن تكون الثانية بيــا لــألوىل ، وذلــك 
 )1(يف إفــادة اإليضــاح ، واملقتضــي للتبيــني أن يكــون يف األوىل نــوع خفــاء مــع اقتضــاء إزالتــه )) 

َ آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة  فـََوْسَوَس إَِلْيهِ  ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل :  الشَّْيطَاُن قَاَل 
َلــى  ــا تفســريا  000فقــد (( فصــل مجلــة ( قــال  ) )2اْخلُْلــِد َوُمْلــٍك ال يـَبـْ ) عمــا   قبلهــا ؛ لكو

  : )3(وتبيينا ، ووزانه وزان ( عمر ) يف قوله 
ِ َأبـُو َحْفٍص ُعَمْر * ))    )4(* أَْقَسَم 

ن توجه معىن اجلملة األوىل ، ولواله لبقي معناها خفيا ، إذ الوصــل يشــري ففي الفصل إذ
  إىل أن الوسوسة شيء ، وقوله شيء آخر .

تَِنــا أُولَِئــَك َأْصــَحاُب النَّــاِر ُهــْم  ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــاىل :  َ ِ بُوا  َوالَّــِذيَن َكَفــُروا وََكــذَّ
(( أن مجلــة ( هــم فيهــا خالــدون ) بيــان ملضــمون  فقد رأى بعض املفســرين ) )5ِفيَها َخاِلُدوَن 

قوله : ( أصحاب النار ) فإن الصاحب هنا مبعىن املالزم ، ولذلك فصلت لتنـــزيلها مــن األوىل 
  . )6(منـزلة البيان )) 

                                      
  . 157اإليضاح يف علوم البالغة :  )1(
  . 120طه :  )2(
، خزانــة  5/97نســب هــذا الرجــز إىل ( عبــد هللا بــن كيســبة ) يف املصــادر اآلتيــة : ( اإلصــابة يف متييــز الصــحابة :  )3(

) ، والبيت من شواهد النحاة أيضا على أن (عمر ) عطف بيان من ( أبو حفص ) :  157- 5/156األدب : 
  ابعني ، وتتمة رجزه قوله : . والراجز أحد الت 3/219ينظر : شرح ابن عقيل : 

ـــرْ  ـــ ــــاَن َفَج ــ ـــَم إن َك ـــ ــــُه اللَُّه ــ ـــــاغفْر َل   فَـ
  

ـــرْ    ــ ــــٍب وال َدبـَـــ ــ ــْن نـََقــ ــ ـــــَها ِمــــ ـــ ــا َمسَّ ــ   مـــ
  

  
  .  157) اإليضاح يف علوم البالغة : 4(
  . 39) البقرة : 5(
  . 1/446التحرير والتنوير :  )6(
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وقــد حيقــق الفصــل أكثــر مــن داللــة حنويــة ومعنويــة يف اآلن نفســه ، وذلــك إذا احتملــت 
َمــا َهــَذا َبَشــراً ِإْن َهــَذا ِإالَّ َمَلــٌك  و مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : اجلملة الثانية أكثــر مــن وجــه ، حنــ

فـــإن الفصـــل بـــني اجلملتــني قـــد حقـــق داللـــة البيــان والتأكيـــد ، فأمـــا البيـــان فلكـــون  ) )1َكــِرٌمي 
اجلملة الثانية تفسريا وتبيينا لألوىل ؛ ألن نفي كونه بشــرا يســتلزم ذلــك التفســري والتبيــني ، وهــو  

، وأمــا التأكيــد فــألن (( كونــه ملكــا ينفــي كونــه بشــرا ، وألن  )2(مبالغــة يف وصــفه  كونــه ملكــا
العرف فيما إذا قيــل : ( مــا هــذا بشــرا ) واملــراد التعظــيم ، أن يقــال إنــه ملــك وأن يكــىن بــه عــن 

  . )3(ذلك ، فيطابقه الثاين حينئذ ال حمالة )) 
مــا هــذا بشــرا ) قيــل : ( فمــا    هــو وقيل أيضا ، إن معىن الصفة فيه (( كأنه ملا قيل : ( 

؟ ) قيــــل : ( إن هــــذا إال ملــــك كــــرمي ) فيتنـــــزل الثــــاين منـــــزلة ( الظريــــف ) يف قولــــك :       ( 
  . )4(جاءين زيد الظريف ) يف كونه بيا وتعيينا للذي أردت )) 

غري أن هذا املعــىن األخــري مــردود عنــد بعــض البالغيــني ؛ بنــاء علــى أن النعــت يــدل علــى 
ممــا جيعــل   –خبالف عطف البيان ، فإنه يدل علــى متبوعــه كلــه  –ض أحوال متبوعه ال عليه بع

، وهــذا خــالف املعــىن املــراد ، فــإن جعلــه ملكــا حبــد ذاتــه هــو  )5(كونــه ملكــا صــفة جزئيــة فيــه 
  املقصود ، ومما يؤكد ذلك صيغة احلصر والقصر فيه .

  . )6(نيا : شبه كمال االتصال 
بــــ( شـــبه الكمـــال ) ، وذلـــك إذا كانـــت اجلملـــة الثانيـــة ســـببا عـــن  وقـــد يتصـــف االتصـــال

علـــى أســـاس تقــدير ســـؤال عـــن  –عنـــد البالغيــني  –األوىل ، وإمنــا حكـــم بــــ( الفصــل ) بينهمـــا 
وعرفــوه  بقــوهلم :  )7(فحــوى اجلملــة األوىل ، وهــو مــا اصــطلحوا عليــه بـــ( االســتئناف البيــاين ) 

مث بينــوا وظيفــة  )8(ل مقــدر مفهــوم مــن اجلملــة األوىل هــو مــا كانــت اجلملــة فيــه جــوا عــن ســؤا
                                      

  . 31يوسف : من اآلية  )1(
  . 157ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )2(
  . 279 – 278الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن :  )3(
  . 279م . ن :  )4(
  .  158 – 157ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )5(
  . 159-153، اإليضاح يف علوم البالغة :  463، مفتاح العلوم :  140ينظر : دالئل اإلعجاز :  )6(
  . 2/383ينظر : مغين اللبيب :  )7(
  . 159-153، اإليضاح يف علوم البالغة :  235الئل اإلعجاز : ينظر : د )8(
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لفحــوى منـــزلة الواقــع ال يصــار إليــه إال جلهــات لطيفــة  هذا التقدير فقالوا : (( وتنـزيل السؤال 
، إمــا لتنبيــه الســامع علــى موقعــه ، أو إلغنائــه أن يســأل ، أو لــئال يســمع منــه شــيء ، أو لــئال 

تكثــري املعــىن بتقليــل اللفــظ ، وهــو تقــدير ســؤال وتــرك  ينقطع كالمــك بكالمــه ، أو للقصــد إىل
 وجعلوا من شواهدهم قولــه تعــاىل :  )1(العاطف أو لغري ذلك مما ينخرط يف هذا املسلك )) 

لسُّـــوِء  ِ إذ قـــدروا    ســـؤاال : (( هـــل الـــنفس أمـــارة  ) )2َوَمـــا أُبـَـــّرُِئ نـَْفِســـي ِإنَّ الـــنـَّْفَس َألَمَّـــارٌَة 
لسوء )) لسوء ؟ فقيل :    . )3(إن النفس ألمارة 

واحلقيقة أن ليس هلــذا التقــدير مــا يســوغه إال مــن حيــث تقريــب املعــىن إىل اإلفهــام ؛ ألن 
املتكلم ال ينتظــر ســؤاال فيجيــب عليــه ، وألن هلــذا األســلوب نظــائر كثــرية يف النحــو العــريب   ال 

الم الــذي يــؤدي مبجموعــه تقــوم علــى أســاس هــذا التقــدير يف التعليــل ، بــل تعــد مــن قبيــل الكــ
جلملــة األوىل ، فانعــدم الوصــل بينهمــا ؛ لكونــه  ما ، لكون اجلملة الثانية متعلقا أمرهــا  معىن 
م  يفضي إىل املغايرة ، أو اجلمع بني النقيض ، وهذا ما يتناىف وما سبيله مؤد إىل معىن واحد 

.  
، فهــو مــن األســاليب ومــن تلــك األســاليب النظــائر هلــذا األســلوب هــو أســلوب الشــرط 

الرتكيبية اليت ال يتحقــق معناهــا إال بـــ(( تعليــق حصــول مضــمون مجلــة هــي مجلــة جــواب الشــرط 
 ومن شواهده مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  )4(حبصول مضمون مجلة أخرى هي مجلة الشرط )) 

ِلغُــوُه ِإَذا ُهــْم  َ ُهُم الرِّْجــَز ِإَىل َأَجــٍل ُهــْم  فكــذلك هنــا ميكــن تقــدير  ) )5يـَْنُكثـُـوَن فـََلمَّا َكَشْفَنا َعــنـْ
ســؤال بــني اجلملتــني ، كــأن يقــال بعــد اجلملــة األوىل : ( فمــاذا فعلــوا ؟ ) فيجــاب بـــ( إذا هـــم 
ينكثــون ) ، ولكــن لــيس الفصــل بســبب مــن هــذا ، بــل هــو بتــآلف اجلملتــني بعالقــة إســنادية 

  مركبة ، لتدل على نكثهم بعد كشف الرجز عنهم . 
األخــرى هــو أســلوب الطلــب واجلــزاء ، يف حنــو قولنــا : ( اقــرأ تــنجح ) ،  ومــن األســاليب

ومــع أن فيـــه خالفـــا مـــن حيـــث العامـــل اجلـــازم لفعـــل اجلـــواب ، أهـــو جمـــزوم بفعـــل الطلـــب ؟ أم 

                                      
  . 463مفتاح العلوم :  )1(
  . 53يوسف : من اآلية  )2(
  . 160اإليضاح يف علوم البالغة :  )3(
  . 73التعريفات :  )4(
  . 135األعراف :  )5(
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لقبــول ؛ لســالمته مــن  )1(جمــزوم بشــرط مقــدر لتضــمنه معنــاه  ؟ إال أين أرى الــرأي األول أوىل 
   به من جهة أخرى . التقدير من جهة ، ولوضوح املعىن

إذن ، فهـــو أســـلوب قـــائم علـــى مجلتـــني منفصـــلتني أيضـــا ، ولكـــن ال علـــى تقـــدير ســـؤال 
بينهما ، بل على جعل إحدامها جزءا من األخــرى يف أداء املعــىن ، ولعــل جــزم الفعــل يف اجلــزاء 

ر يدل على قوة ارتباطه بفعل الطلب لفظا ومعىن من دون تقدير سؤال بينهمــا ، مــع أن الظــاه
  قد يوحي بذلك التقدير . 

 ) )2قُـــْل تـََعـــاَلْوا أَتْـــُل َمـــا َحـــرََّم َربُُّكـــْم  وممـــا جـــاء علـــى ذلـــك يف التنــــزيل قولـــه تعـــاىل : 
)  000فالفصل بني اجلملتني حيتمل يف الظــاهر تقــدير ســؤال كــأن يقــال : بعــد مجلــة ( تعــالوا 

يت ؟ ) فيقال : ( أتلو ما حرم ربكم ) بيد أن  هذا التقدير مل يكن له وجود   أصــال ، ( ملاذا 
بـــل إن اجلملـــة الثانيـــة مبنيـــة علـــى األوىل ومتممـــة معناهـــا كمـــا هـــو الشـــأن يف أســـلوب الشـــرط 

  املذكور آنفا . 
إن الــذي أريــده مــن ذلــك كلــه أمــران : أحــدمها ، أن هــذا املوضــع مــن الفصــل قــائم علــى 

آلخــر ، أن نفــي تقــدير الســؤال أساس حنوي مــن خــالل قياســه علــى أســاليب حنويــة أخــرى ، وا
جيعل البنيــة كــال واحــدا لفظــا ومعــىن ، فأمــا اللفــظ ، فعلــى أســاس جعــل اجلملتــني بنيــة إســنادية 
مركبـــة ال يفصـــل بينهمـــا فاصـــل وإن كـــان مقـــدرا ، وأمـــا املعـــىن ، فعلـــى أســـاس تعلـــق مضـــمون 

ملعلــول ، فمضــمون اجلملــ لسبب والعلة  ألخرى تعلق النتيجة  ة األوىل هــو النتيجــة إحدامها 
  ، ومضمون اجلملة األخرى هو سببها . 

ُيَضــاَعُف َهلـُـُم اْلَعــَذاُب َمــا                   َكــانُوا  وبيــان ذلــك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 
فالفصل بــني اجلملتــني                 كــان بســبب  ) )3َيْسَتِطيُعوَن السَّْمَع َوَما َكانُوا يـُْبِصُروَن 

لســبب ما بين هما من تعلق مضــمون إحــدامها مبضــمون األخــرى تعلــق                 النتيجــة 

                                      
ن يف جازم جواب الطلب : الرأي األول ، هو أن اجلازم فعل الطلب )1( نفسه ؛ ملا قام مقـام أداة الشـرط أو  هناك رأ

لتضمنه معىن هذه األداة ، وهو مذهب اخلليل . والرأي اآلخر ، هو أن اجلازم ( إن ) الشرطية املقدرة وهو مذهب 
، أوضـــح املســـالك إىل ألفيـــة ابـــن     مالـــك :  2/82، املقتضـــب :  94-3/93ســـيبويه . ( ينظـــر : الكتـــاب : 

3/179 . (  
  . 151اآلية  األنعام : من )2(
  . 20هود : من اآلية  )3(
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ـــبب ـــــــــا جـــــــــــاء مـــــــــــن ســــــــ ــــة األوىل نتيجـــــــــــة ملــ ملعلـــــــــــول ، إذ كـــــــــــان مضـــــــــــمون اجلملـــــــ ــــــة    والعلـــــ
ه  يف اجلملة األخرى ، مبعىن أن مضاعفة العذاب كان بسبب عــدم مســاعهم احلــق وإبصــارهم إ

.  
ين مــن تقــدير حــرف ( البــاء ) بــني اجلملتــني ، وأنــه  أما ما ذهب إليه بعض أصحاب املعا

ـــة ، والتقـــدير عنـــدهم ( مبـــا كـــانوا يســـتطيعون الســـمع وال  جلملـــة الثاني كـــان ينبغـــي أن يتصـــل 
فــال نقــول بــه  )2( َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِمبَا َكانُوا َيْكــِذبُوَن  على قوله تعاىل :  )1(يفعلون ) قياسا 

م ؛ ملا فيه مــن تكلــف وتقــ فيــة واملعــىن  دير ال مســة لــه ســوى اإلســهاب واإلطنــاب ، فـــ( مــا ) 
 –عنــدهم  –ا ، خبالف تقدير ( البــاء ) معهــا ، فإنــه جيعلهــا حرفــا مصــدر ، فصــار لزامــا    

تقدير مجلــة منفيــة أخــرى ليصــح هلــم املعــىن ويســتقيم ، يف حــني أن بنيــة اآليــة أوجــز لفظــا وأدق 
هــذا التقــدير ، فهــي تنفــي عــنهم ابتــداء اســتطاعة الســمع مطلقــا ،  معــىن وأقــوى بيــا مــن دون

خبالف ما عليه التقدير من إثباته هلم أوال ونفيــه عــنهم آخــرا ، وال أرى ذلــك مقصــودا أو مــرادا 
 .  

مث إن قياسهم ضعيف من حيث انعدام الصــلة بــني الشــاهدين ، فـــ( مــا ) يف اآليــة األوىل 
وال يصــح القيــاس بينهمــا ؛ ملــا يف املعــىن مــن اخــتالف بــني  فية ، وهــي يف األخــرى مصــدرية ،

  احلالتني . 
فـــال تقـــدير إذن بـــني اجلملتـــني ، وإن للفصـــل بينهمـــا علـــة واحـــدة ، هـــي تعلـــق إحـــدامها 
ملعلــول كمــا هــو الشــأن يف أســاليب حنويــة أخــرى كـــ(  لسبب ، والعلة  ألخرى تعلق النتيجة 

  الشرط والطلب واجلزاء ) . 
يت مطردا مــع فعــل القــول ، وال  –عند البالغيني  –ضع االستئناف األخرى ومن موا ما 

لفعــل ( قــال ) منفصــلة عمــا قبلهــا ، وقــد  يت اجلملــة املصــدرة  ســيما يف مواضــع احلــوار ، إذ 
عللوا له بتقدير السؤال أيضا ، فقالوا : (( واعلم أن الذي تراه يف التنـزيل من لفظ    ( قــال ) 

َهــْل  أعــين مثــل قولــه تعــاىل :  –وهللا أعلــم  –معطــوف ، هــذا هــو التقــدير فيــه  مفصــوال غــري
َك َحِديُث َضْيِف ِإبْـرَاِهيَم اْلُمْكَرِمَني  َ ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فـََقاُلوا َسالماً قَــاَل َســالٌم قَـــْوٌم ُمْنَكــُروَن  َأ

                                      
  . 2/8) ينظر : معاين القرآن / للفراء : 1(
  . 10) البقرة : من اآلية 2(
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  ــٍني ــرَاَغ ِإَىل َأْهِلــِه َفَجــاَء ِبِعْجــٍل مسَِ َُْكُلــوَن فـََقرَّ  فـَ ــاَل أَال  َــْيِهْم َق ُهْم ِخيَفــًة  بَــُه إِل فَــَأْوَجَس ِمــنـْ
جــاء علــى مــا يقــع يف أنفــس املخلــوقني مــن الســؤال ،  ) )1قَــاُلوا ال َختَــْف َوَبشَّــُروُه ِبغُــالٍم َعِلــيٍم 

فلمــا كــان يف العــرف والعــادة فيمــا بــني املخلــوقني إذا قيــل هلــم : ( دخــل قــوم علــى فــالن فقــالوا  
يب : ( قال           كذا ) )) كذ   .  )2(ا ) أن يقولوا : ( فما قال هو ؟ ) ويقول ا

 يف حني ذهب صاحب التحرير إىل غري هذا التقــدير يف تفســريه قولــه تعــاىل :          
ا َمْن يـُْفِسُد ِفيَهــا َوَيْســِفُك َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا أََجتَْعُل ِفيهَ 

ـــُم َمـــا ال تـَْعَلُمـــوَن  ـــاَل ِإّينِ أَْعَل ـــَك َق ـــدُِّس َل ـــُن ُنَســـبُِّح ِحبَْمـــِدَك َونـَُق ـــدَِّماَء َوَحنْ فقـــال : ((     ) )3ال
وفصـــل اجلـــواب ومل يعطـــف بــــ( الفـــاء ) أو ( الـــواو ) جـــر علـــى طريقـــة       متبعـــة يف القـــرآن 

وإمنا          حــذفوا العــاطف يف أمثالــه   000اورات ، وهي طريقة عربية الكرمي يف حكاية احمل
كراهيــة تكريــر العــاطف بتكريــر أفعــال القــول ، فــإن احملــاورة تقتضــي اإلعــادة يف الغالــب فطــردوا 

  . )4(الباب ، فحذفوا العاطف يف اجلميع وهو كثري يف        التنـزيل )) 
ســــلوب مـــــن احلــــوار ؛ ألن التقـــــدير يف األول ولكــــين ال أرى حتقــــق املـــــذهبني يف هــــذا األ

يقتضــي حلقــة ال تنتهــي ، إذ إن كــل قــول يعقــب بســؤال مــن املخــاطبني ، وإن الســؤال املقــدر 
األخــري ال يكــون لــه جــواب ، وأمــا الثــاين ، فــإن القــول حبــذف العــاطف كراهيــة تكــراره ال يعــين 

ذ ا أن املعىن بــني اجلملتــني املنفصــلتني إلغاء داللته من اجلمع والتشريك بني اجلملتني ، وأعين 
ال يقتضـــي عطفـــا ؛ وذلـــك النقطـــاع اجلملـــة عمـــا قبلهـــا ، ومل تكـــن مناســـبة للجمـــع والتشـــريك 
بينهما ، وفضال عن ذلك ، فإن املكرر إمنــا يكــره إذا كــان تكــراره كثــريا ومــؤد إىل ثقــل وتعــذر 

احلـــوارات وإن كـــان مـــن مجلتـــني  يف النطـــق واألداء ، إال أننـــا نـــرى هـــذا الفصـــل قائمـــا يف أوجـــز
َ  فحسب ، حنو ما جاء يف قوله تعاىل :  َهــا َ َصاِلُح َقْد ُكْنَت ِفيَنــا َمْرُجــّواً قَـْبــَل َهــَذا أَتـَنـْ قَاُلوا 

ُؤَ َوِإنـَّنَــا لَِفــي َشــكٍّ ِممَّــا تَــْدُعوَ ِإلَْيــِه ُمرِيــٍب  َ َ قـَــْوِم أَ  أَْن نـَْعُبَد َما يـَْعبُــُد آ رَأَيْـــُتْم ِإْن ُكْنــُت قَــاَل 

                                      
ت :  )1(   . 28،  27،  26،  25،  24الذار
  . 144 – 143، وينظر : التبيان يف علم البيان :  244دالئل اإلعجاز :  )2(
  . 30البقرة :  )3(
  . 1/401التحرير والتنوير :  )4(



  -202 -

ـــٍة ِمـــْن َريبِّ  فإنـــه حـــوار قـــائم علـــى قـــولني فحســـب ، ولكـــن جـــاء الفصـــل  ) )1 000َعَلـــى بـَيَِّن
  بينهما أيضا .

ـــــــــــوي  ـــــتئناف النحـ ــــــذا أرى أن االســـــــ ــــــــــــه             )2(ولــــــ ــذا الفصــــــــــــل ؛ ألن ـــــــة يف هــــــــــ ـــــ ــــــو العل هــــــ
النقطــاع          اجلملــة استئناف يتحقق من انقطاع اجلملة عمــا قبلهــا ، ومــا الفصــل هنــا إال 

عمــا قبلهــا أيضــا ؛ ألن هــذا احلــوار ال يكــون إال مبخالفــة يف معــاين األقــوال ،         مبعــىن أن  
كـــل مجلـــة يتصـــدرها قـــول جديـــد هـــو خـــالف لـــألوىل مضـــمو ومعـــىن ، ومـــن         مث نشـــأ 

النقطاع .   بينهما أشبه ما يكون 
 )3(تصــدره ( الــواو ) أبــدا ، بــل قــد تتصــدره وال أعــين بــذلك أن االســتئناف النحــوي ال ت

أيضــا ، ولكنهــا ال تكــون إال يف اســتئناف كــالم جديــد ، وهــذا هــو الفــرق بــني االســتئناف بـــ( 
ـــا ، فاالســـتئناف بــــ( الـــواو ) ال يكـــون إال إذا كـــان بـــني  اجلملتـــني متـــام  الـــواو ) وجميئـــه مـــن دو

ا ، فإنه ذو *االنقطاع  داللة على ما بني اجلملتــني مــن شــبه متــام  ، خبالف االستئناف من دو
كــأن تكــون اجلملــة منقطعــة عمــا قبلهــا ، ولكــن تبقــى   –وهو ما حنــن بصــدده اآلن  –االنقطاع 

ا من حيث اشرتاكهما يف غرض رئيس من احلوار .   هلا صلة 
ِديَن َوأُْلِقــَي السَّــَحَرُة َســاجِ  ولقد جاء كال الصنفني من هذا االستئناف يف قولــه تعــاىل : 

  قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِمَني  َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن  ْبــَل أَْن آَذَن َلُكــْم ــُتْم بِــِه قـَ قَــاَل ِفْرَعــْوُن ءآَمنـْ
َهــا أَْهَلَهــا َفَســْوَف تـَْعَلُمــوَن  ــِة لُِتْخرُِجــوا ِمنـْ ــ ِإنَّ َهــَذا َلَمْكــٌر َمَكْرُمتـُـوُه ِيف اْلَمِديَن َعــنَّ أَْي ِدَيُكْم َألَُقطِّ

َّ ِإَىل َربَِّنا ُمْنقِلُبوَن  َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخالٍف ُمثَّ َألَُصلِّبَـنَُّكْم َأْمجَِعَني  َوَما تـَْنِقُم ِمنَّا ِإالَّ َأْن  قَاُلوا ِإ
َنا َصْرباً َوتَـَوفـََّنا ُمْسِلِمنيَ  َنا َربـََّنا أَْفرِْغ َعَليـْ ِت َربَِّنا َلمَّا َجاَءتـْ ِ َوقَاَل اْلَمَألُ ِمْن قَـْوِم ِفْرَعْوَن   آَمنَّا 

َناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي نِ  َساَءُهْم أََتَذُر ُموَسى َوقـَْوَمُه لِيـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض َويََذَرَك َوآِهلََتَك قَاَل َسنـَُقتُِّل أَبـْ
ــاِهُروَن  ــْوقَـُهْم َق َّ فـَ ت هــو مــا ورد فيهــا  ) )4َوِإ مــن حــوار قــائم علــى وموضــع الشــاهد مــن اآل

                                      
  . 63،  62هود :  )1(
  . 2/382هو الكالم املنقطع عما قبله . ينظر : مغين اللبيب :  )2(
  . 2/359وتسمى هذه الواو ( واو االستئناف ) ينظر : مغين اللبيب :  )3(
ب اسـتعمال * ه مبعنـاه مل اعِن بـ( متام االنقطاع ) املصطلح الذي يطلق على موضع الفصل عند البالغيني ، بل هو من 

  اللغوي فحسب .
  . 128،  127،  126،  125،  124،  123،  122،  121،  120األعراف :  )4(
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تكرار فعل القول مفصوال عما قبله إال واحدا ، وهو  قوله : ( وقال املأل )  فقد تصــدره الــواو 
، وواضح أن اجلمل املنفصلة ، إمنا كانت كذلك لتخالف أقواهلا معىن ، ولكنها وقعــت ضــمن 

االســتئناف  حــوار واحــد ، فبينهــا شــبه متــام          االنقطــاع ، وهــذا هــو الصــنف األول مــن
ا الــواو مــع افتتاحهــا بفعــل القــول أيضــا كــان  النحــوي ، وواضــح أيضــا أن اجلملــة الــيت تصــدر
بســـبب مـــن اســـتئنافها كالمـــا جديــــدا ، إذ هـــو شـــيء غـــري احلــــوار الـــذي قبلـــه ، فبينهمـــا متــــام 

  االنقطاع ، وهذا هو الصنف اآلخر من ذلك االستئناف .
  . )1(لثا : كمال االنقطاع 

عــدم وجــود مســوغ للوصــل بــني اجلملتــني ال يف الشــكل وال يف املعــىن ، أمــا مــن  ويعــىن بــه
حيث الشكل ، فاختالفهما خربا وإنشاء لفظا ومعىن ، أو معىن فقط ، وأما مــن حيــث املعــىن 

  ، فانعدام املناسبة بينهما ، وإن اتفقتا يف اخلرب واإلنشاء .
ــع الوصـــل فيـــه  ، أمـــا  )2(البالغيـــون مجـــيعهم وقـــد وقـــع يف القســـم األول خـــالف ، إذ منـ

، ولعــل الــذين ذهبــوا إىل املنــع نظــروا يف الفــرق  )4(واجلــواز  )3(النحاة فقد اختلفوا فيه بني املنــع 
بني األسلوبني ، فرأوا أن اخلرب هو نقــل حقيقــة مــن املنشــئ إىل املتلقــي ، فهــو حيتمــل صــدقا أو  

ه  الف اإلنشــاء ، فإنــه        ال حيتمــل ، خبــ )5(كــذ حســب مطابقتهــا الواقــع أو خمالفتهــا إ
صــدقا وال كــذ ؛ لتعبرييتــه الذاتيــة الناشــئة عــن ذات املــتكلم ، فلــيس لــه وجــود يف الواقــع كــي 

  يطابقه أو خيالفه .
فالفرق إذن يتمثل يف اختالف غرض ومعىن كل أسلوب ، فال جيوز الوصل بينهمــا علــى 

  أساس من ذاك االختالف .
ـــوزون ، فكـــانو  ــواهد الـــيت جـــاء العطـــف فيهـــا واصـــال بـــني أمـــا ا ا ينظـــرون يف بعـــض الشـ

فَــِإْن ملَْ تـَْفَعلُــوا َولَــْن تـَْفَعلُــوا فَــاتـَُّقوا النَّــاَر  األســلوبني ، ومــن شــواهدهم علــى ذلــك قولــه تعــاىل : 
ِر الَِّذيَن آَمنُــ الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِيَن  وا َوَعِملُــوا          الصَّــاِحلَاِت َوَبشِّ

                                      
  . 150، اإليضاح يف علوم البالغة :  470ينظر : مفتاح العلوم :  )1(
  . 3/25، شروح التلخيص :  150،  470ينظر : م . ن :  )2(
  . 2/140وامع : ، مهع اهل 3/1270) ينظر : شرح الكافية الشافية : 3(
  . 2/482) مغين اللبيب : 4(
  . 21-18ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )5(
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000  )1(  ــري أن الزخمشـــــري رده  –يف رأيهـــــم  –إذ عطفـــــت مجلـــــة اإلنشـــــاء علـــــى اخلـــــرب ، غـــ
لعطف ( األمر ) حىت يطلب له مشاكل ، بــل املــراد  بقولني : أحدمها ، هو أنه ليس املعتمد 

، هــو جــواز عطفــه علــى  ، واآلخــر )2(عطــف مجلــة ثــواب املــؤمنني علــى مجلــة عــذاب الكــافرين 
وقد أكد ابــن هشــام القــول األول وزاد عليــه  )3(فعل األمر ( اتقوا ) يف اآلية املتضمنة لإلخبار 

فقــال : (( والكــالم منظــور فيــه املعــىن احلاصـــل عنــه ، وكأنــه قيــل :    ( والــذين آمنــوا وعملـــوا 
(( ألنــه ال يصــح أن وأمــا القــول اآلخــر فنقضــه ونظــر فيــه  )4(الصــاحلات فبشــرهم بــذلك ) )) 

لتبشري مشروطا بعجز الكافرين عن اإلتيــان مبثــل القــرآن  يكون جوا للشرط ، إذ ليس األمر 
 (()5(.  

ولعل ما حققه ابن هشام من قبوله قــول الزخمشــري األول ورفضــه القــول اآلخــر صــواب ؛ 
  وذاك لتنبيهه على املعىن دون النظر يف صنعة اإلعراب فحسب .

فقد ذهــب إىل أن الفعــل معطــوف علــى فعــل أمــر مقــدر قبــل قولــه : (  وأما السكاكي 
، يف حني ذهب القــزويين إىل أن الفعــل معطــوف علــى فعــل مقــدر يــدل عليــه  )6(أيها الناس ) 

  . )7(ما قبله وهو ( فأنذر ) أي فأنذرهم وبشر املؤمنني 
اإلنشــاء يف قولــه  على مجلة –يف تقديري  –وأرى مع ذلك رأ آخر ، فـ( الواو ) عاطفة 

 ) )8َ أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم     تـَتـَُّقوَن  تعاىل : 
ومــع كثــرة اجلمــل الفاصــلة بينهمــا ، إال أن العطــف جــائز مــن حيــث إجيــاد الصــلة بــني نــداء هللا 

  بني بشارة املؤمنني ، فكأن هذه ( الواو ) من خــالل عطفهــا جعلــت الناَس مجيعا لعبادته و
املؤمنني هم املمتثلني ألمــر هللا تعــاىل بعــدما نقــل تعــاىل شــأن الكــافرين ، فيكــون تقــدير املعــىن ( 

                                      
  . 25،  24البقرة :  )1(
  .  254-1/253ينظر : الكشاف :  )2(
  . 254-1/253ينظر : م . ن :  )3(
  . 2/483مغين اللبيب :  )4(
  . 2/483م . ن :  )5(
  . 472ينظر : مفتاح العلوم :  )6(
  . 164ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )7(
  . 21البقرة :  )8(
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)    (( وختــالف الفــاعلني ال  000 أيها الناس اعبدوا ربكم وبشر  أيهــا النــيب الــذين آمنــوا 
  .يف هذا  )1(يقدح )) 

ــْتٌح  ومــن شــواهدهم األخــرى مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  َِّ َوفَـ َــا َنْصــٌر ِمــَن ا َوأُْخــَرى حتُِبُّوَ
ِر اْلُمْؤِمِنَني  إذ يرون وقــوع الوصــل بــني اخلــرب واإلنشــاء ، بنــاء علــى أن الفعــل (  ) )2َقرِيٌب َوَبشِّ

ملـــانعني أيضـــا ، إذ يـــرى بشـــر ) مل يســـبق بفعـــل مثيـــل يف داللتـــه ، غـــري أن ذلـــك مـــردود عنـــد ا
َ  الســكاكي عطفــه علــى الفعــل املضــارع ( تؤمنــون ) يف آيــة ســابقة وهــي قولــه تعــاىل :     

ـــيٍم  ـــَذاٍب أَِل ـــْن َع ـــوا َهـــْل أَُدلُُّكـــْم َعلَـــى ِجتَـــارٍَة تـُْنِجـــيُكْم ِم َِّ  أَيـَُّهـــا الـَّــِذيَن آَمُن ِ تـُْؤِمنُـــوَن         
أي                        (  )4(اس مــــن داللتــــه علــــى اإلنشــــاء علــــى أســــ ) )3 000َوَرُســــولِه 

  وبشر ) وهو من قبيل احلمل على املعىن . 000آمنوا 
ــرى القــــزويين عطفــــه علــــى فعــــل مقــــدر وهــــو ( فأبشــــر ) أي ( فأبشــــر  حممــــد وبشــــر  ويــ

  . )5(املؤمنني ) 
ت أخــرى يــوحي ظاهرهــا العطــف بــني اخلــرب واإلنشــاء ،    بيــد أن          ويف التنـزيل آ

التحقيق يدل على غــري ذلــك ، إذ قــد تكــون الــواو للحــال أو االســتئناف ،          ويف ذلــك 
وضح ما يكون ، ومنــه قولــه تعــاىل :  َوال َُْكلُــوا     ِممَّــا ملَْ يـُـْذَكِر اْســُم  توجيه للمعىن وتوخيه 

ــِه َوِإنَّــُه َلِفْســق  َِّ َعَلْي فســرين إىل أن          مجلــة ( وإنــه لفســق ) فقــد ذهــب بعــض امل ) )6ا
كلوا ) عطف اخلرب على             اإلنشاء    . )7(معطوفة على مجلة ( وال 

غري أن التحقيق عند النحاة أو املفسرين غري ذلــك ، إذ جعلــوا الــواو للحــال مــوجهني يف 
مقيــدة  للنهــي ، ذلك حكما شرعيا ؛ بنــاء علــى أن اجلملــة بعــد ( الــواو ) ســتكون مجلــة حــال 

                                      
  . 2/484مغين اللبيب :  )1(
  . 13الصف :  )2(
  . 11،  10الصف :  )3(
  . 473يعين أن لفظه لفظ اخلرب ، ولكن داللته هي اإلنشاء . ينظر : مفتاح العلوم :  )4(
  .  164ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )5(
  . 121م : من اآلية األنعا )6(
  . 8/41ينظر : التحرير والتنوير :  )7(
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كلــوا منــه حــال كونــه فســقا ، ومفهومــه جــواز األكــل إذا مل يكــن فســقا  ،  )1(علــى معــىن ، ال 
َِّ بِِه  والفسق قد فسره هللا تعاىل بقوله :    . ) )2أَْو ِفْسقاً أُِهلَّ ِلَغْريِ ا

اخلــرب إذن ، فهذه الشواهد مل تكن دليال على جواز ما ذهبوا إليه من صحة العطف بني 
ــرد  واإلنشاء ، فإن لـ( الواو ) دالالت عدة وخمتلفــة ضــمن الســياق العــام ، ومل يكــن وجودهــا 

  وصل بني مجلتني متتابعتني .
أما ما تتابع من خرب وإنشاء ضمن سياق مل حيتج فيه إىل داللة مــن دالالت الــواو ، حنــو 

عطــف بينهمــا ، وهــذا إمنــا يؤكــد ( االســتئناف أو احلــال ) فإنــه ميتنــع ذكرهــا ؛ ألنــه ال معــىن لل
  صحة املذهب القاضي مبنع الوصل بني هذين األسلوبني .

ِإْذ يُــوِحي َربـُّـَك ِإَىل اْلَمالِئَكــِة َأّينِ َمَعُكــْم  ومــن شــواهد ذلــك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 
فقــد وقــع الفصــل بــني اجلملتــني  ) )3فـَثـَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َســأُْلِقي ِيف قـُلُــوِب الَّــِذيَن َكَفــُروا الرُّْعــب 

) وذلك الختالف غاية ومعىن كــل منهمــا  000) واخلربية ( سألقي  000اإلنشائية ( فثبتوا 
فغايــة األمــر شــيء ، وغايــة اإلخبــار شــيء آخــر ، فــال جيــوز الوصــل بينهمــا ؛  –كمــا ذكــر   –

ملعــىن والســياق ، و  مــن شــواهده أيضــا مــا ألنــه يــؤدي إىل اجلمــع والتشــريك بينهمــا ، ممــا خيــل 
ِيَمــُة اْألَنْـَعــام  جاء يف قوله تعاىل :  َ ْلُعُقــوِد أُِحلَّــْت َلُكــْم            ِ َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا أَْوفُــوا 

 )4( . إذ وقع الفصل بني اجلملتني ؛ للغرض نفسه من اختالفهما خربا  وإنشاء  
فحســب ، فهــو أن تكــون اجلملــة اإلنشــائية  أما اختالف اجلملتني خــربا وإنشــاء يف املعــىن

َوَقالَــِت اْليَـُهــوُد يَــُد  خربية لفظا ولكن تبقى داللتها هي اإلنشاء ، وشاهد ذلك قوله تعاىل : 
َِّ َمْغُلولَـــٌة ُغلَّـــْت أَيْـــِديِهْم  فقـــد وقـــع الفصـــل بـــني اجلملتـــني الختالفهمـــا خـــربا وإنشـــاء يف  ) )5ا

اجلملة الثانية خربيــة لفظــا ولكــن معناهــا هــو الــدعاء ، أي دعــاء  املعىن دون اللفظ ؛ وذاك ألن
ــر هلـــــذا الفصـــــل ،   مـــــن هللا علـــــيهم مبـــــا قـــــالوا ، وفضـــــال عـــــن ذلـــــك ، فـــــإن هنـــــاك مســـــوغا آخـــ
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  . 1املائدة : من اآلية  )4(
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يتمثــل يف اخــتالف القائــل لكــل مــن اجلملتــني ، إذ األوىل كانــت عــن اليهــود افــرتاء علــى هللا ، 
لدعاء    . والثانية كانت عن هللا ردا عليهم 

إذن ، فـــال ســـبيل إىل الوصـــل بـــني اجلملتـــني اإلنشـــائية واخلربيـــة ســـواء أكـــان االخـــتالف 
ه مــن شــواهد وأســباب ، وممــا يؤكــد  بينهما لفظا ومعىن أم كان يف املعــىن فقــط ؛ وذاك ملــا ذكــر
هذا أننا لو عمد إىل وضع أداة الوصل بينهمــا ، فــإن ذلــك إقحــام هلــا مــن جهــة ، وإن املعــىن 

ا من جهة أخرى .والسياق    يرفضا
لــذكر والتنبيــه ، أن ( الفــاء ) قــد تقــع بــني هــاتني اجلملتــني ، وال ســيما  وممــا هــو جــدير 
ــا  بني النهي واإلخبار ، ولكن ال على سبيل العطــف ، بــل علــى ســبيل إفــادة الســبب ، غــري أ

دة الصـــلة بـــني اجلمل ا تقويـــة احلكـــم وز ـــا علـــى هـــذا املعـــىن فـــإن مـــن شـــأ ــون مـــع كو تـــني بكـ
إحدامها سببا عن األخرى ، فضال عما حتققه من اختصار مبــا تغنيــه عــن بعــض أجــزاء   القــول 

َّ  ، ومن ذلك مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  فاجلملــة  ) )1َوال تـَتَّبِــِع اْهلـَـَوى فـَُيِضــلََّك َعــْن َســِبيِل ا
علــى ســبيل العطــف ، بــل  األوىل إنشــائية واألخــرى خربيــة ، وقــد وقعــت ( الفــاء ) بينهمــا ، ال

لتقوية احلكم يف جعل اتباع اهلوى سببا للضالل ، وأما ما حتققه من إجياز واختصــار ، فيتمثــل 
دخــال ( إن وامسهــا ) فيكــون التقــدير ( إن اتبــاع اهلــوى  يف أن حذفها ال حيقق هذا املعىن إال 

  ا .يضلك عن سبيل هللا ) بيد أن ( الفاء ) أغنت عنهما إجيازا واختصار 
أمــا القســم الثــاين مــن كمــال االنقطــاع ، فهــو مــا وجــب فيــه الفصــل الخــتالف اجلملتــني 
مناســبة ومعــىن وإن اتفقتــا يف اخلــرب واإلنشــاء ، إذ ال صــحة للعــاطف بينهمــا ؛ ألن ســبيله هــو 
ملعـــىن والســـياق . ولـــذلك منـــع أصـــحاب املعـــاين  اجلمـــع والتشـــريك ، ممـــا يـــؤدي إىل اإلخـــالل 

اليوم من داري وأحسن الــذي يقــول بيــت كــذا ) ، وجعلــوه غــري  مســتقيم ؛ القول : ( خرجت 
ملــا فيــه مــن وصــل بــني اجلملتــني ، يف حــني إن الفصــل هــو الواجــب فيــه ؛ الختالفهمــا مناســبة 

  : )3(، ومن مثَّ عابوا على أيب متام قوله  )2(ومعىن 
ــِرميُ  ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــِني َكــــ ــــ ـــــ ـــــ َ احلَُســــ ــــٌرب وَأنَّ َأ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــاملٌِ     َصــ ـــ ــ ـــ ــــَو عــ ـــ ــ ـــذي ُهــــ ـــ ــ ــ ـــَوى ال َوالَّـــ ـــ ــ ـــ ــ   َأنَّ النـَّ
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  إذ ال مناسبة بني كرم أيب احلسني ومرارة النوى ، ولذا صار الفصل هو الواجب فيه .

وميكن القول هنــا ، إنــه ال يوجــد يف التنـــزيل مجلتــان متتابعتــان أو مرتادفتــان تنعــدم بينهمــا 
اتني املناســـبة واملعـــىن علـــى احلـــد الـــذي ذكـــره هـــؤالء مـــن شـــواهد ومتثيـــل ، ســـواء أكـــان بـــني هـــ

ذا يعد طعنا بنظم القرآن ؛ فإن مجل القرآن مبين  اجلملتني فصل أم وصل ؛ وذاك ألن القول 
بعضها على بعض لفظا ومعىن ومناسبة ومضمو ، سواء أكان ذلــك ظــاهرا أم خفيــا ، فلــيس 

  فيها من ذاك االنقطاع شيء .
ـــذا وهـــو علـــم امل ناســـبة ، ولـــذا ذهـــب بعـــض أصـــحاب اإلعجـــاز إىل إجيـــاد علـــم خـــاص 

وذكــروا أنــه علــم شــريف ، قــل اعتنــاء املفســرين بــه لدقتــه ، وفائدتــه جعــل أجــزاء الكــالم بعضــها 
عنـــاق بعـــض ، فيقـــوى بـــذلك االرتبـــاط ، أو يصـــري التـــأليف حالـــه حـــال البنـــاء احملكـــم  آخـــذا 

  . )1(املتالئم األجزاء 
  . ولعل هلذا العلم حتققا يف مجيع كالم القرآن ؛ مجال ومفردات وحروفا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  . 235 – 2/234ينظر : اإلتقان يف علوم القرآن :  )1(
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  المبحث الثاني 
  مواضع الوصل

ـــ( الــواو )  ، ولــه مواضــعه أيضــا ، ولكــن قبــل  )1(الوصــل ، هــو عطــف مجلــة علــى مجلــة ب
ا .   الوقوف عليها حيسن التنبيه على أمور مهمة تتعلق 

إن الوصــل بــني اجلمــل امتــداد للعطــف بــني املفــردات ، ذلــك أن العطــف بــني املفــردات  أوال :
ـــا : ( جنـــح حممـــد  )2(ن رئيســـني مهـــا : التغـــاير والتشـــريك يقتضـــي أمـــري ، فـــإن العطـــف يف قولن

وخالــد ) يــدل علــى أن ( حممــدا ) غــري ( خالــد ) مــن جهــة ، ولكنــه يــدل علــى اشــرتاكهما يف 
ــى أحـــد هـــذين األمـــرين  أعـــين التغـــاير  –أمـــر واحـــد هـــو النجـــاح مـــن جهـــة أخـــرى ، فـــإذا انتفـ

  فردتني .مل حيسن العطف بني امل –والتشريك 
أمــا التغــاير فظــاهر أمــره ، إذ ال يصــح عطــف الشــيء علــى نفســه ، أو علــى جزئــه ، وأمــا 
التشــريك ، فــال بــد منــه أيضــا ، إذ ال ميكــن اجلمــع بــني أمــرين لــيس بينهمــا نــوع مــن تناســب 
وصالت ، فإذا قلنا مثال : ( طلعت الشمس والنجوم ) ُعــدَّ مــن احملــال ؛ ألنــه وإن وجــد أحــد 

  غري أن الشرط اآلخر انتفى ، وهو التشريك . –وهو التغاير  – شرطي العطف
إذن ، فلكــي يســتقيم الكــالم لفظــا ومعــىن يف عطــف املفــردات ، ال بــد مــن وجــود هــذين 
لنسبة إىل اجلمل ، فإن هذين األمرين  األمرين بينهما ومها التغاير والتشريك ، وكذلك الشأن 

ب العطف شرط لتحقيق الوصل بينهما ، وهذا إمنا ي ؤكد اعتماد الوصل عند البالغيني على 
  عند النحاة .

إن للعطف بني املفردات حروفا كثرية ، ولكن املعتمد منها يف الوصل بني اجلمــل هــو (  نيا :
،                  خبــالف مــا يف  )3(الواو ) ؛ وذاك ألنه ال يفيد إال العطف والتشريك مطلقا 

،  )4(ر يف الدالالت ، فإن لـ( الفاء ) داللة الرتتيــب بتعقيــب األحرف األخرى من قصر وحص
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ومــن مث فهــي ال  000 )2(، وإن لـ( بل ) داللة األضــراب  )1(وإن لـ( مث ) داللة الرتتيب برتاخ 
ويل إذا وقعت عاطفة بني اجلملتني .    تستلزم كثري تعليل و

علــى العطــف والتشـــريك فاختيــار ( الــواو ) إذن حــرف وصــل دون غـــريه ؛ جــاء لداللتــه 
مطلقا ، مما جيعل ملوقعه بني اجلملتني دقة ، واستدعاء إلجيــاد املناســبة واجلهــة اجلامعــة   بينهمــا 

.  
  مواضع الوصل .

، وذلـــك إذا كانـــت اجلملـــة األوىل  )3( أوال : إذا قصـــد إشـــراك اجلملتـــني يف احلكـــم اإلعـــرايب
، أمــا الــيت ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب فــال  ذات حمل من اإلعراب فضال عن املناســبة فيمــا بينهمــا

  تدخل يف هذا املوضع ؛ خللوها أصال من ذلك احلكم اإلعرايب .
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُــوا الصَّــاِحلَاِت  ومما جاء على هذا املوضع قوله تعاىل :  َّ َوَعَد ا

لَِّذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِديــنَـُهُم الَّــِذي اْرَتَضــى َهلـُـْم لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف ا
) ذات  000فجملـــة ( ليســــتخلفنهم يف     األرض  ) )4َولَيـُبَـــدَِّلنـَُّهْم ِمـــْن بـَْعـــِد َخـــْوِفِهْم أَْمنـــاً 

نيــا وقــد عطفــت عليهــا   مجلتــان : اجلملــة ا ألوىل ، ( حمــل مــن اإلعــراب لوقوعهــا مفعــوال بــه 
)  000) واجلملـــة األخـــرى ، ( وليبـــدلنهم مـــن بعـــد خـــوفهم أمنـــا  000وليمكـــنن هلـــم ديـــنهم 

لقصد التشريك يف ذلك احلكم اإلعرايب فضال عما هلا من  تناســب ، إذ كلهــا يف مقــام الوعــد 
  واإلحسان من هللا تعاىل .

 ) )5يـُــْؤَذُن َهلـُـْم فـَيَـْعَتــِذُروَن  َوال َهــَذا يـَــْوُم ال يـَْنِطُقــوَن  ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــاىل : 
ـــا يف موقـــع املضـــاف إليـــه ، وقـــد عطفـــت  فجملـــة ( ال ينطقـــون ) هلـــا حمـــل مـــن اإلعـــراب ؛ أل

  ) لقصد التشريك يف ذلك احلكم اإلعرايب . 000عليها مجلة ( وال يؤذن هلم 
عنـــه يف  وقـــد ذهـــب بعـــض البالغيـــني إىل أن لــــ( الـــواو ) قـــوة اجلمـــع فيمـــا إذا كـــان املخـــرب

اجلملتني واحدا ، وذهبوا أيضا إىل أن هلا حسنا يف موضــع التشــريك بــني اجلملتــني إعــرا ، وال 
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ســيما إذا كــان بينهمــا معــىن التضــاد ، وذلــك حنــو قــوهلم : ( زيــد ينفــع ويضــر وحيســن ويســيء 
مــر وينهــى  ) خبــالف مــا لــو قيــل : ( زيــد يضــر ينفــع ) مــن دون ( الــواو ) ، إذ جيــوز  000و

  لضرب من الغلط أو النسيان . )1(تكون اجلملة الثانية ( ينفع ) رجوعا عن األوىل  أن
ولعل ما ذهب إليه هؤالء البالغيون صواب يف التعليل والتوجيــه ، ســوى أن اصــطالحهم 
رة أخـــرى ، حيتـــاج إىل  تقـــومي ، ذلـــك أن  حلســـن  رة ، و لقـــوة  علـــى داللـــة هـــذه ( الـــواو ) 

ـــ( الــواو ) إال مزيــة احملســنات الــيت مل يكــن وجودهــا فيهــا الزمــا ، يف هــاتني الــداللتني ال  جتعــل ل
مــا ، ويصــري  –هنــا  –حــني إن مزيتهــا  ســقاطها تغــريا  هــي لــزوم الفائــدة ؛ ألن املعــىن يتغــري 

بـــل إن اجلملـــة األوىل يكـــون  –حينئـــذ  –الكـــالم نظـــريا لبـــدل اإلضـــراب ، فـــال تشـــريك بينهمـــا 
  ساقطا .معناها مرتوكا وحكمها 

إذن فداللتها هنا هي الوجوب وليس القوة أو احلسن فحســب ؛ ألن هــذه       الداللــة 
  األخرية غالبا ما تكون يف مواضع اجلواز ، وفرق واضح بني كل من         الداللتني .

ُ يـَْقــِبُض َويـَْبُســط  ومما جاء على ذلك قوله تعاىل :  َّ فوقــوع ( الــواو ) هنــا بــني  ) )2َوا
ــا ذات حســن وقــوة مجــع ا جلملتــني لــيس لقصــد التشــريك اإلعــرايب واملعنــوي بينهمــا ، أو لكو

ــا ، إذ قــد يتــوهم اإلضــراب ، وإســقاط اجلملــة  بينهمــا فحســب ، بــل ألن املعــىن يتغــري مــن دو
  األوىل حكما ومعىن .

 مــن حيــث إن -وإذا مــا عمــد إىل العطــف بــني املفــردات علــى ســبيل املقارنــة واملوازنــة 
ويلهــا بــه  ، فــإن ( الــواو ) ســتكون  -اجلمــل ذات احملــل مــن اإلعــراب يف حكــم املفــرد لصــحة 

ُهــــَو اْألَوَُّل َواْآلِخــــُر َوالظَّــــاِهُر  واجبــــة أيضــــا بــــني األضــــداد منهــــا ، وذلــــك حنــــو قولــــه تعــــاىل : 
ــــاِطُن  ــــواو ) هنــــا واجبــــة ؛ للجمــــع بــــني املعــــاين والتشــــريك بينهــــا ،  ) )3َواْلَب خبــــالف فــــإن ( ال

إسقاطها فإن تلــك الداللــة تنتفــي ، وإن املعــىن يتغــري متامــا ، وهــذا إمنــا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه مــن 
ا بني املعاين األضداد ، سواء أكانت تلك املعاين يف اجلمل أم املفردات .   وجو

  . )4( نيا : اتفاق اجلملتني خربا وإنشاء مع املناسبة يف املعىن
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كمــال االنقطــاع ضــمن مواضــع الفصــل املــذكورة آنفــا ،   هــذا املوضــع هــو خــالف موضــع
فـــإذا كـــان الفصـــل هنـــاك هـــو الواجـــب لتبـــاين اجلملتـــني أســـلو ومعـــىن ، فـــإن الوصـــل هنـــا هـــو 

  التفاق اجلملتني يف هذين األمرين ، ومها ( األسلوب واملعىن ) أيضا .
 يتحقــق فأمــا اتفــاق األســلوب ، فهــو شــرط لصــحة الوصــل القتضــائه أمــر التشــريك ، وال

فيمــا لــو اختلفــت اجلملتــان خــربا وإنشــاء ؛ وذاك ألنــه اخــتالف يف الداللــة والغايــة ، ممــا يتنــاىف 
  وأمر التشريك ، فوجب إذن اتفاق اجلملتني يف اخلرب أو اإلنشاء ، ليصح الوصل بينهما .

ـــه تعـــاىل :  َلُهْم ِمـــْن  فممـــا جـــاء الوصـــل فيـــه واجلملتـــان خربيتـــان قول ـــبـْ قَـْريَـــٍة َمـــا آَمَنـــْت قَـ
ُتْم  أَْهَلْكَناَها أَفـَُهْم يـُْؤِمُنون  َلَك ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي إَِلْيِهْم فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ َوَما أَْرَسْلَنا قـَبـْ

  فلوال كانت اجلملتان خربيتني ما كان وصل بينهما . ) )1ال تـَْعَلُموَن 
َوال تـَْقَربُــوا َمــاَل  ائيتان حنــو قولــه تعــاىل : ونظــري ذلــك هــو جمــيء الوصــل واجلملتــان إنشــ

ْلَعْهـــِد ِإنَّ اْلَعْهـــَد َكـــاَن َمْســـُؤوًال  ِ ُه َوَأْوفُـــوا  لُـــَغ َأُشـــدَّ لَّـــِيت ِهـــَي َأْحَســـُن َحـــىتَّ يـَبـْ ِ  ) )2 اْلَيتِــيِم ِإالَّ 
  فاتفاق اجلملتني إنشاء قد سوغ الوصل بينهما .

وهــذا       خرى ، فإنــه مــا يكــون للوصــل أن يتحقــق فيهــا إال اجلمل األ يفوهكذا األمر 
  املسوغ كائن بينها . 

ـــــــــا اختالفــــــــــا يف اخلـــــــــــرب                 ــــــوحي ظاهرمهــ ــل بـــــــــــني مجلتــــــــــني يــــ ـــــــــع مــــــــــن وصــــــــ أمــــــــــا مــــــــــا وقــ
ا يف الداللة واملعــىن مــن حيــث خــروج اللفــظ            عــن  واإلنشاء ، فذاك ألن بينهما تشا

ض أخــرى يف الســياق ، ممــا جيعلــه والغــرض             الــذي إىل أغــرا –أحيــا  –أصل وضــعه 
خــرج إليــه ســواء بســواء مــن حيــث احلكــم النحــوي فيــه وصــلته بغــريه مــن األلفــاظ .  ومــن ذلــك 
خروج االستفهام إىل غرض التقرير ، فإنــه وإن بقــي علــى لفظــه إنشــاء ، بيــد أن داللتــه وغايتــه 

ا ، ولعــل ذلــك مــن قبيــل احلمــل علــى املعــىن ، هــي اإلخبــار ، ممــا جيعــل عطــف اخلــرب عليــه جــائز 
بنــاء علــى مراعــاة املعــىن عنــد الوصــل مــن دون مراعــاة اللفــظ أو صــيغة األســلوب يف الكــالم ، 

  وهذا إمنا يؤكد ما للمعىن من أثر يف صياغة بىن النحو ، أو ختريج ما أشكل فيه .

                                      
  . 7،  6األنبياء :  )1(
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 َوَوَضــْعَنا َعْنــَك     ِوْزَرَك  َك َأملَْ َنْشــرَْح لَــَك َصــْدرَ  ومما جاء على ذلك قولــه تعــاىل : 
فإن خروج االستفهام إىل غرض التقرير جعل حكم اإلخبار هو الذي جيري عليه ، وذلــك  )1(

  من حيث عطف اخلرب على اإلنشاء ، محال على ما يف اإلنشاء من معىن التقرير .
يضــا             بـــ( وأما اتفاق املعىن أو املناســبة فيــه ، فهــو مــا أصــطلح عليــه البالغيــون أ

األمـــر اجلـــامع ) بـــني اجلملتـــني ، ولقـــد حتـــدثوا عنـــه مبينـــني اجلهـــة الـــيت قـــام علـــى       أساســـها 
الوصل ، وال سيما بني اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب ، إذ إن اجلهة اجلامعة بينها تشــكل 

مع اجلمل الــيت هلــا   أحيا لعدم وجود تشريك مع فاعل أو مفعول كما هو الشأن            
حمل من اإلعــراب ، فــإن األمــر فيهــا واضــح ال لــبس فيــه ، يقــول    البالغيــون مبينــني جهــًة مــن 
ذلك األمر اجلامع وهي : (( أ ال نقول : ( زيد قائم     وعمرو قاعد ) حىت يكــون ( عمــرو 

 ، وحبيـــث إذا ) بســـبب مـــن ( زيـــد ) ، وحـــىت                     يكـــو كـــالنظريين والشـــريكني
عــرف الســامع حــال األول عنــاه أن يعــرف    حــال الثــاين ، يــدلك علــى ذلــك أنــك إن جئــت 
فعطفــت علــى األول شــيئا لــيس منــه      بســبب ، وال هــو ممــا يــذكر بــذكره ، ويتصــل حديثــه 
ــت : ( وأحســــن  ــت :          ( خرجــــت اليــــوم مــــن داري ) مث قلــ حبديثــــه مل يســــتقم ، فلــــو قلــ

   000كذا ) قلت ما   يضحك منه الذي يقول بيت  
واعلــم أنــه جيــب أن يكــون احملــدث عنــه يف إحــدى اجلملتــني بســبب مــن احملــدث عنــه يف 
األخــرى ، كــذلك ينبغــي أن يكــون اخلــرب عــن الثــاين ممــا جيــري جمــرى الشــبيه والنظــري أو النقــيض 

اكلة ، للخــرب عــن األول ، فلــو قلــت : ( زيــد طويــل وعمــرو شــاعر ) كــان خلفــا ؛ ألنــه ال مشــ
وال عالقة بني طول القامة والشاعر ، وإمنا الواجب أن يقال : ( زيد كاتــب وعمــرو   شــاعر ، 

  . )2(وزيد طويل القامة وعمرو قصري ) )) 
وقد أوضح القزويين هذا األمر على حنو من التفصيل ، إذ أوجب أن يكون اجلامع علــى 

ول : (( واجلــامع بــني اجلملتــني جيــب أســاس مــن املســند واملســند إليــه يف كــل مــن اجلملتــني ، يقــ
عتبــار املســند يف هــذه واملســند  عتبار املسند إليــه يف هــذه واملســند إليــه يف هــذه ، و أن يكون 
يف هذه مجيعا ، كقولك : ( يشعر زيد ويكتب ، ويعطي ومينع ) ، وقولــك :     ( زيــد شــاعر 
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ناســبة ، كــأن يكــو أخــوين أو وعمرو كاتب ، وزيد طويل وعمــرو قصــري ) ، إذا كــان بينهمــا م
نظريين ، خبالف قولنا : ( زيــد شــاعر وعمــرو كاتــب ) إذا مل يكــن بينهمــا مناســبة ، وقولنــا : ( 

  . )1(زيد شاعر وعمرو طويل ) كان بينهما مناسبة أو ال )) 
ولعـــل البالغيـــني بنـــوا حكمهـــم يف األمـــر اجلـــامع علـــى أمـــرين رئيســـني يقتضـــيهما أســـلوب 

ة مهـــا التغـــاير والتشـــريك ، فهـــم جيعلـــون املســـند إليـــه يف كـــل مـــن اجلملتـــني  العطـــف عنـــد النحـــا
ما وهو املسند كالشبيه أو النقيض .   كالنظري أو الشريك ، وجيعلون احلكم املتعلق 

إذن ، فـــــ( املغــــايرة والتشــــريك ) مهــــا العنصــــران الرئيســــان يف األمــــر اجلــــامع بــــني اجلملتــــني 
  وصحة الوصل بينهما .

رة ، فأمرها ظاهر بني كل مجلتــني متعــاطفتني ، إذ ال جيــوز عطــف الشــيء علــى فأما املغاي
فعطـــف ( اإلصـــالح ) علـــى  (  ) )2َفَمـــْن آَمـــَن َوَأْصـــَلح  نفســـه ، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــاىل : 

  اإلميان ) ملا بينهما من تغاير وليسا شيئا واحدا .
إن منهــا مــا قــد   خيفــى على أن املغايرة ليست واحدة على هذا النحو من الظهور ، بــل 

ــا ، وال ســيما يف قصــد تعــدد الصــفات واجلمــع بينهــا ، والعــدول  ، وذلــك إذا قصــدت حبــد ذا
عــن كــون الثانيــة مفســرة لــألوىل ، فالــدليل علــى تلــك املغــايرة إذن ، هــو أن تــرك     ( الــواو ) 

بقاءهـــا ينفـــي ، علـــى ســـبيل اإلبـــدال ، وأن إ )3(يـــؤدي إىل كـــون اجلملـــة الثانيـــة مفســـرة لـــألوىل 
  مغايرة بني اجلملتني . –يف الوقت نفسه  –ذلك التفسري ، ويثبت 

ــه تعــاىل :  ــْيُكْم ِإْذ  وممــا جــاء علــى ذلــك قول َِّ َعَل ــِه اذُْكــُروا نِْعَمــَة ا ــاَل ُموَســى ِلَقْوِم َوِإْذ َق
ُونَ   ) )4أَبـَْناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن     ِنَســاءَُكم  َأْجنَاُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َويَُذحبِّ

) أن  000فلقـــد أثبـــت الوصـــل بـــني اجلملتـــني ( يســـومونكم ســـوء العـــذاب ويـــذحبون أبنـــاءكم 
التـــذبيح يف اجلملـــة الثانيـــة عـــذاب آخـــر غـــري العـــذاب املـــذكور يف اجلملـــة األوىل ، (( فمعـــىن ( 

م ميسهم العذاب غري التذبيح كأنه ق  )5(لــذبح ) )) ال : ( يعــذبونكم بغــري الــذبح و الواو ) أ
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ــة املغــايرة ، وجيعــل اجلملــة الثانيــة مفســرة لــألوىل علــى  والــدليل علــى ذلــك أن تركهــا ينفــي دالل
ــك أيضــــــا يف قولــــــه تعــــــاىل :  ــْوَن  ســــــبيل اإلبــــــدال ، ولقــــــد ورد ذلــــ ـــاُكْم ِمــــــْن آِل ِفْرَعــــ َنـــ َوِإْذ َجنَّيـْ

ُوَن أَبْـَنــاءَُكْم َوَيْســَتْحُيوَن      ِنَســاءَُكْم َيُســوُموَنُكْم ُســوَء اْلَعــَذاِب يُــذَ  فبســبب مــن تــرك (  ) )1حبِّ
الواو ) من بني اجلملتني ( يســومونكم ســوء العــذاب يــذحبون أبنــاءكم ) مل يعــد التــذبيح املــذكور 

، ومل يعـــد عـــذا غـــريه علـــى  )2(يف اجلملـــة الثانيـــة ســـوى تفســـري للعـــذاب يف اجلملـــة     األوىل 
  نفراد .سبيل اال

ولعل هلذا التبــاين بــني اآليتــني داللــة يف املعــىن والســياق ، وهــو أن الكــالم يف اآليــة األوىل 
فـــأراد أن يعـــدد علـــيهم أصـــناف العـــذاب ، خبـــالف اآليـــة األخـــرى ،  علـــى لســـان موســـى 

  .  )3(فالكالم فيها من هللا تعاىل ، فلم يشأ أن يعدد احملن عليهم تكرميا هلم يف اخلطاب 
التشريك ، فأمره مشابه للمغايرة أيضا من حيــث الظهــور واخلفــاء ، فــإن منــه مــا هــو  وأما

ظـــاهر ، وإن منـــه مـــا قـــد خيفـــى ، ولـــذا عمـــد البالغيـــون إىل تقســـيم اجلـــامع تبعـــا لـــذاك التبـــاين 
واالخـــتالف ، فقـــد قســـموه علـــى ثالثـــة أقســـام هـــي : اجلـــامع العقلـــي واجلـــامع الـــومهي واجلـــامع 

  . )4(اخليايل 
جلامع العقلي ، فهو (( أن يكون بينهما احتاد يف التصور مثل االحتاد يف املخــرب عنــه أما ا

أو يف اخلرب أو يف قيد من قيودمها أو متاثل هنــاك ، فــإن العقــل بتجريــده املثلــني مــن التشــخيص 
يف اخلارج يرفــع التعــدد عــن البــني ، أو يضــف كالــذي بــني العلــة واملعلــول والســبب واملســبب أو 

ىب أن ال جيتمعا يف الذهن السفل وا   000لعلو واألقل واألكثر ، فالعقل 
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ما شــبه متاثــل ، حنــو أن يكــون املخــرب عنــه يف  وأمــا الــومهي ، فهــو أن يكــون بــني تصــورا
أحدمها لون بياض ، ويف الثانية لــون صــفرة ، فــإن الــوهم حيتــال يف أن يربزمهــا يف معــرض املثلــني 

  : )1(، ومنه قوله 
ــحَ  ــُس الضُّـــ ـــرُ َمشْـــ ــو ِإْســـــَحاَق والَقَمــ   ى وأَبـــ

  
ـــا   ـــ ــ ـــ نيا بَِبهَجِتَهـــ ـــدُّ ـــ ــ ـــ ــِرُق الـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــٌة ُتْشــ ـــ ــ ـــ   َثَالثَـــ

  
ــارة  ــرار  000، وكـــالتحرك والســـكون  000أو تضـــاد كالســـواد والبيـــاض واهلمـــس واجلهـ واإلقــ

الســماء واألرض والســهل واجلبــل واألول   والثــاين ،  000واإلنكار أو شبه تضاد كالذي بني 
ما ، فيجتهد يف اجلمع بينهما يف   الذهن .فإن الوهم ينـزل املتضادي   ن واملشبهني 

وأمــا اخليــايل ، فهــو أن يكــون بــني تصــوريهما تقــارن يف اخليــال ســابق ألســباب مؤديــة إىل 
ذلك ، فإن مجيــع مــا يثبــت يف اخليــال ممــا يصــل إليــه مــن اخلــارج يثبــت فيــه علــى حنــو مــا يتــأدى 

اب علـــى وتـــرية واحـــدة فيمـــا بـــني معشـــر البشـــر إليـــه ويتكـــرر لديـــه ، ولـــذلك ملـــا مل تكـــن األســـب
اختلفت احلال يف ثبوت الصور يف اخلياالت ترتبــا ووضــوحا ، فكــم مــن صــور تتعــانق يف خيــال 
ر علــى  ، وهــي يف آخــر ليســت تــرتاءى ، وكــم صــور ال تكــاد تلــوح يف خيــال ، وهــي يف غــريه 

  . )2(علم )) 
ال مشـــكل يف اجلمـــع بـــني األضـــداد ، وميكـــن رد اجلـــامع العقلـــي إىل ظهـــور املناســـبة ؛ إذ 

فقد قالوا يف حنو ( العلم حسن واجلهل قبيح ) (( إن كون العلم حسنا مضموم يف العقــول إىل  
  . )3(كون اجلهل قبيحا )) 

رة ، وعلــى شأن وكذلك  اجلــامع الــومهي ، فإنــه قــائم علــى اجلمــع بــني األضــداد وشــبهها 
رة أخرى ، و  هو تشابه األمور اليت يقوم عليها اجلامع العقلي وال مشــكل فيهــا ، شبه التماثل 

  وميكن ردها إىل ظهور املناسبة أيضا .
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ــاَر َلِفــي   َجِحــيٍم  ِإنَّ اْألَبْـرَاَر َلِفي نَعِــيٍم  فمما جاء على األول قوله تعاىل :  َوِإنَّ اْلُفجَّ
 )1( يف نعــيم مضــموم يف العقــول إىل   فالوصل هنا قائم على جــامع عقلــي ، وهــو كــون األبــرار

  كون الفجار يف جحيم .
َوَمــا  وممــا جــاء علــى الثــاين مــن قيــام اجلــامع الــومهي علــى شــبه التماثــل هــو قولــه تعــاىل : 

َوَمـــا َيْســـَتِوي  َوال الظِّـــلُّ َوال اْحلَـــُروُر  َوال الظُُّلَمـــاُت َوال النُّـــوُر  َيْســـَتِوي اْألَْعَمـــى َواْلَبِصـــُري 
فالوصل بني اجلمل هنــا قــائم علــى أســاس مــا بينهــا مــن شــبه  ) )2 000َياُء َوال اْألَْمَواُت اْألَحْ 

متاثل ، فإن كل مجلــة هــي متثيــل وتشــبيه بــني الكفــر واإلميــان ، والشــيء ال مياثــل أو يشــبه مبثيلــه 
مطلقــا ، بــل يشــبه بشــيء شــبيه للمثيــل يف بعــض الصــفات لكــي تتحقــق فاعليــة البيــان فيــه ، 

لعمى والظالم فتشبي قائم على أساس وجود متاثل يف بعض األوجه املعنويــة  –مثال  –ه الكفر 
بينهما ، وهذا هــو املقصــود بشــبه التماثــل ، مث إن التشــبيه قــد يربزهــا يف معــرض املثلــني ، مبعــىن 

  أن حقيقة الكفر هي العمى والظالم .
حو من الرتتيب ، فقــد وهناك مناسبة أخرى تتصل بتعاطف اجلمل ووضعها على هذا الن

ذكر األعمى والبصري مثال للكافر واملؤمن ، فذكر ما عليه الكافر من ظلمة الكفــر ، ومــا عليــه 
ميانــه يف ظــل وراحــة ،  املــؤمن مــن نــور اإلميــان ، مث ذكــر مآهلمــا وهــو الظــل واحلــرور ، فــاملؤمن 

ر .، وقد يكون ذاك املآل يف اآلخرة من  )3(والكافر بكفره يف حر وتعب    جنة و
وأما اجلامع اخليايل ، فهو ما ميكن رده إىل املناسبة اخلفيــة الــيت ال تســتبني مــن أول األمــر 
، وذلك أنه جيمع أحيا عن طريق الوصل بني معاٍن ال ظهــور للمناســبة فيهــا ، بــل هــي خفيــة 

بِــِل أَفَــال يـَْنظُــُرو  تســتدعي التفكــر واإلدراك ، وقــد جعــل البالغيــون مــن قولــه تعــاىل :  َن ِإَىل اْألِ
َوِإَىل اْألَْرِض َكْيــَف  َوِإَىل اْجلَِباِل َكْيَف ُنِصــَبْت  َوِإَىل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت  َكْيَف ُخِلَقْت 

شــاهدا عليــه ، وذلــك الجتمــاع أشــياء بــني اجلمــل ليســت مــن قبيــل االحتــاد أو  ) )4ُســِطَحْت 
ــذا الرتتيــب إال علــى التضاد أو التماثل أو شبهها ، بل هي أشيا ء متباينة وما كانت لتجتمع 

  أساس من جامع خفي ضمن السياق واخلطاب .
                                      

  . 14،  13االنفطار :  )1(
  . 22،  21،  20،  19فاطر :  )2(
  . 7/309ينظر : البحر احمليط :  )3(
  . 20،  19،  18،  17الغاشية :  )4(
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ت يــربز بيانــه  وتناســبا     أهــل الــوبر ؛ مراعــاة لبيئــتهم يف ولعل األمر اجلامع يف هــذه اآل
هم معها (( فإن جل انتفاعهم يف معاشهم من اإلبل ، فتكون عنايتهم مصروفة إليهــا ، وانتفــاع

ن ترعى وتشرب ، وذلك بنـزول املطر ، فيكثر تقلب وجوههم يف الســماء  منها ال حيصل إال 
، مث ال بد هلم من مأوى يُؤويهم ، وحصن يتحصنون به ، وال شيء هلم يف ذلك كاجلبــال ، مث 
ال غىن هلم لتعذر طــول مكــثهم يف منـــزل عــن التنقــل مــن أرض إىل ســواها ، فــإذا فــتش البــدوي 

ه وجد صور هذه األشياء حاضــرة فيــه علــى الرتتيــب املــذكور ، خبــالف احلضــري ، فــإذا يف خيال
  . )1(تال قبل الوقوف على ما ذكر ظن النسق جلهله       معيبا )) 

وقد ذهب بعض املفسرين إىل تعليل هذا الوصل ، وتنبيه على أمر جامع بــني مجلــه وهــو 
ـــدوي علـــى االســـتدالل مبـــا  ـــه ، أنـــه تعـــاىل نبـــه (( الب يشـــاهده مـــن بعـــريه الـــذي هـــو راكـــب علي

والســـماء الـــيت فـــوق رأســـه ، واجلبـــل الـــذي جتاهـــه ، واألرض الـــيت حتتـــه علـــى قـــدرة خـــالق ذلـــك 
  . )2())  000وصانعه ، وأنه الرب العظيم 

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث 
  الجملة الحالية بين الفصل والوصل

ــا يف األصل يف احلــال أن تقــع مفــردة ، وال خــالف يف وجــوب تــ رك ( الــواو ) معهــا ؛ أل
ا يف املعىن حكــم عليــه   احلقيقة وصف لصاحبها ، فأصبحت معه كـ( النعت واملنعوت ) ، وأل

                                      
  . 167اإليضاح يف علوم البالغة :  )1(
  . 3/634 ابن كثري : خمتصر تفسري )2(
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لنســبة إىل املبتــدأ  ال يســتلزمان الــواو  –النعــت واخلــرب  –، ويف كــال األمــرين  )1(كحكــم اخلــرب 
  مع ما يتعلقان به من منعوت أو ابتداء .

احلـــال بغـــري ( الـــواو ) ، لكنـــه عـــدل عـــن ذلـــك األصـــل فيمـــا إذا  فاألصـــل إذن أن تكـــون 
لنظــر إليهــا مــن حيــث هــي مجلــة  ا  جياد رابط بينها وبني صاحبها ؛ أل كانت احلال مجلة ، 
لفائدة ، فتحتاج أبدا إىل مــا يربطهــا مبــا جعلــت منــه حــاال ، هــذا الــرابط خمتلــف بــني  مستقلة 

ما مع لفصل والوصل  – )2(ا الواو أو ضمري ذي احلال أو  وهذا  –لتكون بذلك على صلة 
  ما حققه النحاة ووقف عنده البالغيون .

  الفصل والوصل عند النحاة
يقول النحاة : (( وال بــد للجملــة الواقعــة حــاال مــن رابــط وهــو ضــمري صــاحبها أو      ( 

وكــذلك املواضــع الــيت  مث هــم بينــوا املواضــع الــيت متتنــع أو جتــب فيهــا ( الــواو ) ، )3(الــواو ) )) 
  يشرتك فيها الرابطان ( الواو والضمري ) . 

  : )4(فأما املواضع اليت متتنع فيها ( الواو ) فسبعة 
املوضــع األول : أن يتصــدر مجلــة احلــال فعــل مضـــارع مثبــت ، وإمنــا امتنعــت الــواو منــه لشـــدة 

  زيد ويضحك ) . شبهه بـ( اسم الفاعل ) ، تقول : ( جاء زيد يضحك ) وال تقول : ( جاء
ً أَْو ُهــْم  املوضــع الثــاين : اجلملــة الواقعــة بعــد عــاطف ، حنــو قولــه تعــاىل :  َُْســَنا بـََيــا َفَجاَءَهــا 

  .  ) )5َقائُِلوَن 
َذلِــَك اْلِكتَــاُب ال  املوضع الثالث : اجلملــة املؤكــدة ملضــمون اجلملــة قبلهــا ، حنــو قولــه تعــاىل : 

  . ) )6َرْيَب ِفيه 
َْتِــيِهْم ِمــْن  الرابع : اجلملة ذات الفعل املاضي التايل ( إال ) ، حنــو قولــه تعــاىل : املوضع  َوَمــا 

  . ) )1َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا بِِه َيْستـَْهزُِئوَن 

                                      
  . 1/254ينظر : شرح األمشوين :  )1(
  . 1/258ينظر : م . ن :  )2(
  . 1/450الفرائد اجلديدة :  )3(
  . 1/257ينظر : شرح األمشوين :  )4(
  .  4األعراف : من اآلية  )5(
  . 2البقرة : من اآلية  )6(
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ه ذهــب أو ناملوضع اخلامس : اجلملة ذات الفعل املاضي املتلــو بـــ( أو ) ، حنــو قولنــا : ( ألضــرب
  مكث ) .

 ملــة ذات الفعــل املضــارع املنفــي بـــ( ال ) ، حنــو قولــه تعــاىل :         املوضــع الســادس : اجل
 َّ ِ فـــإن ورد بــــ( الـــواو ) أُوِّل علـــى إضـــمار مبتـــدأ              علـــى ،  ) )2َوَمـــا لَنَـــا ال نـُـــْؤِمُن 

  . )4( بتخفيف            النون )3((( َفاْسَتقِيما وال تـَتَِّبعاِن ))  *األصح ، كقراءة ابن ذكوان 
  :  )5(املوضع السابع : اجلملة ذات الفعل املضارع املنفي بـ( ما ) كقوله 

ــا ـــ ــ يََّمـ ــــبَّاً ُمتـَ ـــ ــــْيِب َصـ ــ ــ ــَد الشَّ ـــ ــ ــَك بـَْعـ ـــ ــ   َفَماَلـ
  

ــــِبيَبةٌ    ـــــَك َشــــ ــــُبو َوِفْيـــ ــ ــا َتْصــ ــ ــ ــْدُتَك َمــ ــ ــــ   َعِه
  

ومثة موضــع واحــد جيــب فيــه ( الــواو ) وهــو : إذا كانــت اجلملــة ذات فعــل مضــارع مثبــت 
َ قَـــْوِم ِملَ تـُــْؤُذوَنِين َوقَــْد تـَْعَلُمــوَن  حنــو قولــه تعــاىل :  )6() مقرتن بـ( قــد  َوِإْذ قَــاَل ُموَســى لَِقْوِمــِه 

َِّ ِإلَْيُكم    . ) )7َأّينِ َرُسوُل ا
مــا معــا ، فهــي مــا ســوى تلــك  وأما املواضع اليت جيوز فيهــا ( الضــمري ) أو ( الــواو ) أو 

االمسيـــة ، ومجلـــة املاضـــي مثبتتـــني كانتـــا أو منفيتـــني ، ومجلـــة  وهـــي : اجلملـــة )8(اجلمــل الســـابقة 
املضــارع املنفــي ، ويســتثىن مــن ذلــك مــا تقــدم التنبيــه عليــه ، وهــو اجلملــة االمسيــة الواقعــة بعــد 
عــاطف ، أو املؤكــدة ، ومجلــة املاضــي التــايل ( إال ) واملتلــو بـــ( أو ) ، ومجلــة املضــارع املنفــي بـــ( 

                                                                                                          
  . 11احلجر :  )1(
  . 84) املائدة : من اآلية 2(

  ) . 1/282 بن أمحد بن بشر . ( غاية النهاية يف طبقات القراء : * هو عبد هللا
  . 89يونس : من اآلية  )3(
، إحتاف فضالء البشر  287- 2/286، النشر يف القراءات العشر :  5/425) ينظر : التبيان يف تفسري القرآن : 4(

  . 253عشر :  ةقراءات األربعيف 
، مهـع  1/275، شـرح األمشـوين :  2/104ملصادر اآلتية : أوضـح املسـالك : مل ينسب هذا البيت إىل قائله يف ا )5(

  . 1/203، الدرر اللوامع :  1/246اهلوامع : 
  . 1/257ينظر : شرح األمشوين :  )6(
  . 5الصف : من اآلية  )7(
  . 451 – 1/450ينظر : الفرائد اجلديدة :  )8(
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ما مر ، فلم يبق من أنواع املضــارع املنفــي ســوى املنفــي بـــ( مل ) أو ( ملــا ) ال ) أو بـ( ما ) على 
  ، وأما املنفي بـ( لن ) فال ميكن هنا .

وأمثلة ذلك مع اجلملة االمسية غري ما تقدم . فمن وجود الــواو مــا جــاء يف قولــه    تعــاىل 
 :  ــُن ُعْصــَبٌة ــذِّْئُب َوَحنْ لنــا : ( جــاء زيــد ويــده علــى     رأســه ) ، وقو  ) )1قَــاُلوا لَــِئْن َأَكلَــُه ال

 ) )2َوقـُْلنَــا اْهِبطُـــوا بـَْعُضــُكْم لِــبَـْعٍض    َعـــُدّو  ومــن تــرك ( الـــواو ) مــا جــاء يف قولـــه تعــاىل : 
  وقولنا : ( جاء زيد يده على رأسه ) ، وهكذا النفي .

 ه تعــاىل : وأمثلته مع مجلة املاضي غري ما تقدم ، فمــن وجــود ( الــواو ) مــا جــاء يف قولــ
ِِْم َوقـََعُدوا    : )4(ومن تركها ما جاء يف قول الشاعر  ) )3الَِّذيَن َقاُلوا ِإلْخَوا

ـــلُ  ـــــ ــــ ــ ــ ُت اهلََواِطـ ـــاِرَ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــا والسَّـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ َهـ   َمَعارِفـَ
  

ــــى   ــ ـــريََّ الِبل ـــ ــــْد َغ ــ اِر َق ــدَّ ــ ــ ـــِع ال ـــ ـــُت ِبَرْب ـــ ْف   َوقـَ
  

  وهكذا النفي .
( الــواو ) مــا جــاء يف قولــه   تعــاىل : وأمثلته مع املضــارع املنفــي بـــ( مل ) أو ( ملــا ) ، فمــن 

  أَْو قَاَل أُوِحَي ِإَيلَّ َوملَْ يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء )5( ومن تركها ما جاء يف قول       الشاعر)6(  :  
ـــِم  ـــ ــ ـــا َملْ ُحيَطَّــــ ــ ـــــ ـــبُّ الَفنَـ ـــ ــ ـــــِه َحــــ ــــ ــ ـــَزْلَن ب ــ ــ   نـَــــ

  
ــــزلٍ    ــ ـــ ـــلِّ َمن ـــ ـــِن ِيف ُكــ ــ ـــ ـــــاَت الِعْه ـــ ـــَأَن فـَُت ــ ــ   َكـ

  
ُتْم َأْن تَــْدُخُلوا  من ( الواو ) ما جــاء يف قولــه تعــاىل : وهكذا النفي بـ( ملا ) . ف أَْم َحِســبـْ

ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعلَــَم الصَّــاِبرِيَن  َّ ومــن تركهــا قولنــا : ( جــاء زيــد  ) )7اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلِم ا
  ملا يضحك ) . 

                                      
  .  14يوسف : من اآلية  )1(
  . 36 البقرة : من اآلية )2(
  . 168آل عمران : من اآلية  )3(
) . وموطن الشـاهد فيـه مجلـة ( قَـْد َغـريََّ البِلَـى ) فهـي يف موضـع احلـال ،  152البيت للنابغة الذبياين . ( ديوانه :  )4(

  وقد وردت بدون ( الواو ) جوازا ؛ لكون فعلها فعال ماضيا .
  .  93األنعام : من اآلية  )5(
) . ومـوطن الشـاهد فيـه مجلـة ( َمل ُحيَطـَِّم ) فهـي يف موضـع احلـال ، وقــد  12لمى . ( ديوانـه : هـو زهـري بـن أيب سـ )6(

  وردت بدون ( الواو ) جوازا ؛ لكون فعلها فعال مضارعا منفيا . 
  .  142آل عمران :  )7(
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ســواء أكــان الــربط بـــ(  –النحاة  عند –تلك هي مواضع الربط بني مجلة احلال وصاحبها 
ما معا .    الواو ) أم بـ( الضمري ) أم 

  الفصل والوصل عند البالغيني
بعوهم عليها من حيث العموم ، بيد  وقف البالغيون على مواضع الفصل عند النحاة و
دة يف التقســيم أو الرتجــيح أو التعليــل ، فهــم يــرون أن مجلــة احلــال تكــون علــى  أن هلــم فضــل ز

  ضربني : 
الضــرب األول : أن تكــون خاليــة مــن الضــمري العائــد علــى ذي احلــال ، والضــرب اآلخــر : أن 

  تكون غري خالية منه . 
أمــا الضــرب األول ، فيجــب أن تكــون مجلتــه بـــ( الــواو ) لــئال تصــري              منقطعــة 

فلــو تركــت (      عنه غري متصلة به ، وذلك حنو قولنا : ( جاء زيد والشــمس طالعــة )        
  الواو ) ما عادت اجلملة بعده حاال ؛ وذلك النعدام الرابط                فيها . 

أمــا الضــرب اآلخــر املتمثــل يف اشــتمال اجلملــة علــى الضــمري ، فتنقســم اجلملــة فيــه علــى 
رة ، ووجــوب   أقسام على وفق حتديد الــرابط فيهــا ، وهــي وجــوب ( الضــمري ) دون ( الــواو ) 

رة يســتوي فيهــا   األمــران ( ال رة يــرتجح أحــدمها ، و رة أخرى ، و  )1(واو ) مع ( الضمري ) 
 .  

ولكننــا قبــل الوقــوف عنــد هــذه املواضــع جيــب التنبيــه علــى أمهيــة ( الــواو ) يف مجلــة احلــال 
داللة ومعىن ، وال سيما يف املواضع اليت يرتجح فيها أحد الرابطني أو يستوي فيهــا   األمــران ، 

كما   –بل حىت موضع الوجوب الذي يؤدي حذف الواو فيه إىل كون اجلملة استئنافا ال حاال 
  .  -سنرى 

يقول اجلرجاين : (( وإذا قد عرفت هذا ، فــاعلم أن كــل مجلــة وقعــت حــاال ، مث امتنعــت 
مـــن ( الـــواو ) فـــذاك ألجـــل أنـــك عمـــدت إىل الفعـــل الواقـــع يف صـــدرها ، فضـــممته إىل الفعـــل 

بـــــات واحـــــد ، وكـــــل مجلـــــة جـــــاءت حـــــاال ، مث اقتضـــــت ( الـــــواو ) ، فـــــذاك ألنـــــك األول يف إث
ا خربا ، وغري قاصد إىل أن تضمها إىل الفعل األول يف اإلثبات .    مستأنف 
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تفســـري هـــذا أنـــك إذا قلـــت : ( جـــاءين زيـــد يســـرع ) كـــان مبنــــزلة قولـــك : ( جـــاءين زيـــد 
آلخــر ، وجتعــل الكــالم خــربا مســرعا ) يف أنــك تثبــت جميئــا فيــه إســراع ، وتصــل أحــد ا ملعنيــني 

ذه اهليئة    ) .  000واحدا وتريد أن تقول : ( جاءين كذلك وجاءين 
وإذا قلت : ( جاءين وغالمه يسعى بني يديه ) و( رأيــت زيــدا وســيفه علــى كتفــه ) كــان 
نيـــا لســـعي ـــيء والرؤيـــة مث اســـتأنفت خـــربا وابتـــدأت إثبـــا   املعــىن علـــى أنـــك بـــدأت فأثبـــت ا
الغالم بني يديه ، ولكون الســيف علــى كتفــه ، وملَّــا كــان املعــىن علــى اســتئناف اإلثبــات أحتــيج 
ـــا يف قولـــك :     ( زيـــد  ــــ( الـــواو ) كمـــا جـــيء  ألوىل فجـــيء ب ـــة الثانيـــة  ــربط اجلمل إىل مـــا يـ
منطلــق وعمــرو ذاهــب ) و ( العلــم حســن واجلهــل قبــيح ) وتســميتنا هلــا واو احلــال ال خيرجهــا 

  . )1(تكون جمتلبة لضم مجلة إىل مجلة )) عن أن 
ولعـــل هـــذا مفـــاد مـــن داللـــة الـــواو علـــى االجتمـــاع ، (( فــــ( الـــواو ) إذا مل يكـــن بـــدال مـــن 
احلــرف اجلــار لزمتــه الداللــة علـــى االجتمــاع كلــزوم ( الفــاء ) الداللـــة علــى االتبــاع ، وهــي مـــع 

  ذلك جتيء على ضربني :
يت دالة على االجتماع متعرية من معىن العطف يف حنو ما حكاه النحويون مــن  أحدمها ، أن 

ك ؟ ) .   قوهلم : ( ما فعلت وأ
يت عاطفـــة مـــع داللتهـــا علـــى االجتمـــاع يف حنـــو ( مـــررت بزيـــد وعمـــرو ) فهـــذا  واآلخـــر ، أن 
الضـــرب يوافـــق األول يف الداللـــة علـــى اجلمـــع ويفارقـــه يف العطـــف ؛ ألن الـــواو هنـــاك مل تُـــدخل 

عــراب األول كمــا فعلــت ذلــك يف البــاب الثــاين ، فــإذا كــان كــذلك علــم أن االســم اآلخــر يف إ
  . 000املعىن الذي خيص به ( الواو ) االجتماع 

يـَْغَشــى َطائَِفــًة  وقــد جتــيء الــواو غــري عاطفــة علــى غــري هــذا الوجــه يف حنــو قولــه تعــاىل : 
ُهْم أَنْـُفُســُهْم   العطــف يف هــذا املوضــع أيضــا ؛ وذلــك أن فهــي لغــري ) )2ِمــْنُكْم َوطَائَِفــٌة قَــْد َأمهََّــتـْ

اجلملة اليت بعدها غري داخلة يف إعراب االسم الذي قبلها ، وال هي معطوفة على اجلملــة الــيت 
قبلهـــا ، وإمنـــا الكـــالم جمموعـــه يف موضـــع نصـــب بوقوعـــه موقـــع احلـــال ، فهـــذا مـــا ينبئـــك عـــن 
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أن تكــون مصــاحبة      لـــ(  اســتحكام الــواو يف الداللــة علــى االجتمــاع ، إذ كــان حكــم احلــال
  . )1(ذي احلال ) )) 

وبسبب من هــذه الداللــة أيضــا حكــم البالغيــون علــى أن (( ( الــواو ) إذا كانــت حمذوفــة 
وإذا كانـــت  000فاجلملــة احلاليــة يف حكــم التكملــة والتتمــة ملــا قبلهــا تنـــزل منـــزلة اجلــزء منهــا 

، بنــاء علــى أن      ( الــواو )  )2())  الواو موجودة كانت اجلملة يف حكــم االســتقالل بنفســها
ال تضـــم اجلـــزء إىل نفســـه ، بـــل تضـــم الشـــيء املســـتقل إىل غـــريه ، وهـــذا هـــو       شـــأن ( واو 

  . -كما سنرى   –احلال ) فإن تركها يف موضع يصح وقوعها فيه يؤدي إىل تغري يف املعىن 
مجلــة        احلــال وإذا متهد هذا وتقرر ، فإننــا ســنقف علــى مواضــع الفصــل والوصــل يف 

ملعىن .   تعليال وتوجيها حبسب ما ذهب إليه البالغيون ؛ وذاك لوصلهم أحكام النحو  
  موضع الفصل .

مل يــذكر البالغيــون يف وجــوب تــرك ( الــواو ) مــن مجلــة احلــال إال موضــعا واحــدا ، هــو أن 
ملشــا ة الشــديدة بــني يتصدر تلك اجلملة فعل مضارع مثبت ، وإذا كان النحاة قــد عللــوا لــه 

ة بــني الفعــل املضــارع واحلــال  الفعــل املضــارع واســم الفاعــل ، فــإن البالغيــني قــد حققــوا مشــا
املفردة اليت مل يكن ليأيت ( الواو ) معها أبدا ، إذ قالوا : (( ألن أصل احلــال   املفــردة أن تــدل 

بتة مقــارن ملــا ُجِعلَــْت قيــدا لــه ، واملضــارع امل ثبــت كــذلك ، أمــا داللتــه على حصول صفة غري 
بتــة ؛ فألنــه فعــل مثبــت ، والفعــل املثبــت يــدل علــى التجــدد وعــدم  علــى حصــول صــفة غــري 

لضــمري وحــده   000الثبوت  ، وأما داللته علــى املقارنــة فلكونــه مضــارعا ، فوجــب أن يكــون 
  . )3(كاحلال املفردة )) 

ِِْم   : وممــا جــاء علــى ذلــك يف القــرآن الكـــرمي كثــري ، حنــو قولــه تعــاىل َويَــَذرُُهْم ِيف طُْغيَـــا
ـــِه يـََتَمطَّـــى  وقولـــه أيضـــا :  ) )4يـَْعَمُهـــوَن  فعـــدم وقـــوع ( الـــواو ) بـــني  ) )5ُمثَّ َذَهـــَب ِإَىل أَْهِل

  مجلة احلال وصاحبها يف كلتا اآليتني كان بسبب تصدر فعل مضارع مثبت مجلة احلال .
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  موضع وجوب الواو .
  . )1(مسية مبتدؤها ضمري ذي احلال وذلك إذا كانت اجلملة ا

هــذا املوضــع مل يشــر إىل وجوبــه النحــاة ، بــل جعلــوه ضــمن مواضــع اجلــواز ، وإمنــا الــذي 
أشــار إليــه فأوجبــه هــو اجلرجــاين إذ قــال : (( والقــول يف ذلــك أن اجلملــة إذا كانــت مــن مبتــدأ 

ين وخرب ، فالغالب عليها أن جتيء مع ( الواو ) ، كقولك : ( جاءين زيــد  وعمــرو أمامــه ، وأ
وسيفه على كتفه ) فإذا كان املبتدأ من اجلملــة ضــمري ذي حــال ، مل يصــلح بغــري     ( الــواو ) 
البتة ، وذلك كقولك : ( جــاءين زيــد وهــو راكــب ، ورأيــت زيــدا وهــو جــالس ، ودخلــت عليــه 

فلـــو تركـــت الـــواو يف شـــيء مـــن ذلـــك مل يصـــلح ، فلـــو قلـــت : (  000وهـــو ميلـــي احلـــديث ) 
  . )2( جاءين زيد هو راكب ، ودخلت عليه هو ميلي احلديث ) مل يكن       كالما ))

ن يقــال :        (  (( ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة كان يصل بدون هذا الضــمري 
جــاءين زيــد يســرع أو مســرعا ) ، فاإلتيــان بــه يشــعر بقصــد االســتئناف املنــايف لالتصــال ، فــال 

فادة   . )3(الربط ، فتجب الواو ))  يصلح ألن يستقل 
ولعل بيان السبب جاء عــن طريــق املقارنــة بــني وجــوب الفصــل ووجــوب الوصــل ، وذلــك 
عائــد إىل طبيعــة البنيــة النحويــة ضــمن اجلملــة احلاليــة فـــ(( إذا قلــت ( جــاءين زيــد وهــو يســرع )  

ن إعادتــك كنت قد استأنفت إثبات مجلة ال جتــدها فيمــا إذا قلــت : ( جــاءين زيــد يســرع ) أل
ذكر ( زيد ) بضــمري منفصــل مرفــوع مبنـــزلة أن تعيــد امســه صــرحيا ، وأن   تقــول : ( جــاءين زيــد 
ــيء وتضــمه إليــه يف  وزيــد يســرع ) يف أنــك ال جتــد ســبيال إىل أن تــدخل ( يســرع ) يف صــلة ا
إثبــات واحــد ، أال تــرى أن إعادتــك ذكــر ( زيــد ) إمنــا يكــون قصــد اســتئناف اخلــرب عنــه ، وإال  
ركا امسه الــذي جعلتــه مبتــدأ مبضــيعة كمــا لــو قلــت :       ( جــاءين زيــد وعمــرو يســرع  كنت 
أمامـــه ) وجعلـــت ( يســـرع ) لــــ( زيـــد ) وحـــاال منـــه ، وجعلـــت ( عمـــرا ) لغـــوا ، وإن ذلـــك مـــن 

  .  )4(اإلحالة مبكانة )) 
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كيـــد االتصـــال وإزالـــة االســـتئنا ــن أمـــر ، فـــإن داللـــة واو احلـــال هنـــا  ف ومهمـــا يكـــن مـ
ــا : ( أقبــل أخــوك وهــو فــرح ) ؛  اخلــالص ، فقولنــا : ( أقبــل أخــوك هــو فــرح ) خيتلــف عــن قولن
ألن األول استئناف إخبار جديد نصا ، خبالف اآلخر ، فإن الواو أزالت منه التنصــيص علــى 

 )1(االستئناف ، فكان مــا بعــدها حيتمــل احلــال وهــو الظــاهر ، وحيتمــل االســتئناف       أيضــا 
.  

لـــواو ) إذن جيعـــل اجلملـــة اســـتئنافا جديـــدا ، ويف بعـــد عـــن اجلملـــة األوىل ؛ ألن فـــرتك ( ا
الضمري وحده مل يعد رابطا كافيا ، إذ إنــه يف حكــم ذكــر صــاحب احلــال مــرة أخــرى ، وهــذا مــا 
ســـتئناف خـــرب جديـــد عنـــه ، خبـــالف وجودهـــا ، فإنـــه جيعـــل اجلملـــة حاليـــة مبينـــة هيـــأة  يــوحي 

  االستئناف أيضا .صاحبها ، فضال عن احتماهلا 
ومن هنا ، فإن ما ذهب إليــه اجلرجــاين مــن وجــوب هــذا احلكــم صــحيح ؛ بــدليل مــا بينــه 
مــن ســبب قــائم علــى أســاس مــن النحــو واللغــة ، وبــدليل مــا ورد منــه يف القــرآن الكــرمي أيضــا ، 

ا . ذه الصيغة إال كان ( الواو ) مقرت    فإنه ما وردت فيه مجلة احلال 
فمجــيء      ( )  )2َوَدَخَل َجنـََّتــُه َوُهــَو ظَــاِملٌ لِنـَْفِســه  ذلك قوله تعاىل : ومما جاء على 

الواو ) أكد االتصال وأزال االستئناف اخلالص ؛ ليكون املعىن أنه دخل جنته وقد ســبق ذلــك 
َصــاِحِبِه وََكــاَن لَــُه َمثـَـٌر فـََقــاَل لِ  ظلمه ، وال سيما فيما دلت عليه اآلية السابقة يف قوله تعــاىل : 

َ َأْكثـَُر ِمْنَك َمــاًال َوأََعــزُّ نـََفــراً  وكــأن قولــه هــذا صــار جــزءا مــن ظلمــه حبســب  ) )3َوُهَو ُحيَاِورُُه َأ
  داللة هذه ( الواو ) .

وحتتمل ( الواو ) االستئناف أيضا ، فيكون الظلم مبا قاله الحقــا ، وذلــك يف قولــه تعــاىل 
وهــذه  ) )4َوَمــا َأظُــنُّ السَّــاَعَة قَائَِمــًة    َأْن تَِبيــَد َهــِذِه أَبَــداً قاَل َما َأظُــنُّ  :  -على لسانه  -

هي املزية اليت متنحها ( الواو ) بدخوهلا على اجلملة ، إذ لــو حــذفت مــا كانــت اجلملــة حــاال ، 
  وحلصرت يف خالص االستئناف .
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َهــا  قـُُعــوٌد  ِت اْلَوُقوِد النَّاِر َذا قُِتَل َأْصَحاُب اْألُْخُدوِد  ومنه قوله تعاىل :  ِإْذ ُهــْم َعَليـْ
  ْلُمــْؤِمِنَني ُشــُهوٌد ِ فاجلملــة األخــرية ( وهــم علــى مــا يفعلــون ) يف  ) )1َوُهْم َعَلى َمــا يـَْفَعلُــوَن 

موضع احلال من ضمري مجلة ( إذ هم عليهــا قعــود ) كأنــه قيــل : ( قعــود شــاهدين علــى فعلهــم 
ــذ 000ملــــؤمنني  ــك القعــــود ، وتعظــــيم جرمــــه ، إذ كــــانوا ) (( وفائــــدة هــ ه احلــــال تفظيــــع ذلــ

وال  )2())  000يشــاهدون تعــذيب املــؤمنني ، ال يرأفــون يف ذلــك وال               يشــمئزون 
ن هذا املعىن هو ( الواو ) .   شك يف أن الذي أ

  ترجيح وجود الواو .
هور فيهــا جــواز األمــرين ، وذلك إذا كانت اجلملة امسية ، ليس املبتدأ فيها ضمريا ، فاملش

بتــة ، ولــداللتها  ولكــن جمــيء الــواو أوىل لســببني : أمــا األول ؛ فلــداللتها علــى حصــول صــفة 
دة  لفائـــدة ، فتحســـن ز علـــى املقارنـــة ، وأمـــا اآلخـــر ؛ فلظهـــور االســـتئناف فيهـــا الســـتقالهلا 

  . )3(رابط ليتأكد الربط بينهما 
جـــود ( الـــواو ) يف هـــذا املوضـــع قـــائم علـــى داللـــة وميكـــن القـــول ، إن تـــرجيح البالغيـــني و 

اجلملــة فحســب ، ولكــن هــذا ال يعــين أن تــرك ( الــواو ) أســلوب غــري راجــح فيــه ، فــإن املعــىن 
ــا أيضــــا ، ولــــذا نــــرى وجــــوب اإلشــــارة إىل حكــــم  والســــياق يرجحــــان وجــــود ( الــــواو ) أو تركهــ

الرتجــيح ، فهــو يــرى أن وجــود  اجلرجاين يف ذلــك ، إذ إنــه أعطــى املعــىن والســياق أمهيــة يف هــذا
نيـــا غـــري اإلثبـــات األول ، وأن تركهـــا دليـــل علـــى ضـــم اإلثبـــات  الـــواو ميـــنح مجلـــة احلـــال إثبـــا 

، فوجـــود الـــواو إذن  )4(وجعلـــه واحـــدا بـــني مجلـــة احلـــال واجلملـــة الـــيت اشـــتملت علـــى صـــاحبها 
كيــده حيقق لوقوع احلال مجلة مغزاها وداللتها من إثبات املعىن الذي تضــمنت ه واالهتمــام بــه و

ــا ، خبــالف تركهــا ، فإنــه جيعــل الشــبه بــني احلــال مجلــة واحلــال مفــردة  ســتقالل إثبا ، وذلــك 
  شبها كبريا ، وذلك من حيث توحدمها يف صيغة اإلثبات .

َوال َعلَــى الَّــِذيَن ِإَذا َمــا أَتـَــْوَك  ما جاء يف قولــه تعــاىل :   –يف وجود الواو  –وبيان ذلك 
ــُدوالِــتَ  ً َأّال جيَِ ْمِع َحــَز ــنـُُهْم َتِفــيُض ِمــَن الــدَّ ــِه تـََولَّــْوا َوأَْعيـُ ُلُكــْم َعَلْي َمــا  ْحِمَلُهْم قـُْلــَت ال َأِجــُد َمــا َأمحِْ
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) إذ وقعــت الــواو رابطــة  000فموضــع الشــاهد هــو بــني مجلــيت ( تولــوا وأعيــنهم  ) )1يـُْنِفُقــوَن 
كيــدا واهتمامــا مبــا ورد فيهــا  مجلة احلال بصاحبها ، وهذا يعين قصد إثبــات ن جلملــة احلــال 

  من مضمون ميز املؤمنني من املنافقني .
َوقـُْلَنا اْهِبُطوا بـَْعُضــُكْم لِــبـَْعٍض   َعــُدّو  أما ما جاء من ترك ( الواو ) فنحو قوله تعاىل : 

 )2( ألوىل ؛ ألن فلــم يكــن ( الــواو ) رابطــا بــني اجلملتــني ، ممــا يعــين ضــم إثبــات الثانيــة إىل ا
هلبــوط   –نتيجــة العــداوة أو   بســببها  –املعــىن مل يســتلزم إثبــا جديــدا ؛ وذلــك لكــون األمــر 

إلثبــات ، فكأنــه قــال :       ( اهبطــوا  معلومــا لــدى املخــاطبني ، فلــم يســتلزم ذلــك إفرادهــا 
  ودوامها .     متعادين ) ، وما وقوع احلال مجلة امسية إال داللة على استمرار تلك العداوة   

  تساوي األمرين من غري ترجيح .
وذلك إذا كانت اجلملة فعلية ، فعلها إما ماض مقــرتن بـــ( قــد ) ظــاهرة أو مقــدرة ، وإمــا 
مضـــارع منفـــي ، فأمـــا املاضـــي ، فإمنـــا تســـاوى فيـــه األمـــران مـــن دون تـــرجيح ؛ لداللتـــه      (( 

بتــة لكونــه فعــال ، وعــدم داللتــه علــ ى املقارنــة لكونــه ماضــيا ، وهلــذا علــى حصــول صــفة غــري 
اشــرتط أن يكــون مــع ( قــد ) ظــاهرة أو مقــدرة حــىت تقربــه إىل احلــال ، فيصــح وقوعــه حــاال )) 

)3( .  
وأما املضارع املنفي ، فجاز فيه األمــران مــن دون تــرجيح أيضــا ؛ لداللتــه (( علــى املقارنــة 

  . )4(لكونه مضارعا ، وعدم داللته على احلصول لكونه منفيا )) 
وميكن عــد هــذا التعليــل قاعــدة قائمــة علــى أســاس مــن داللــة الفعــل يف تبيــني علــل اجلــواز 
بني األمرين ، ومن مث فــإن للمعــىن والســياق أثرمهــا يف اختيــار إثبــات الــواو أو تركهــا ، فــإذا كــان 

ـــة املعـــىن ،       ـــة الفعـــل ، فإنـــه ال يتســـاوى حبســـب دالل ــر متســـاو بـــني احلـــالتني حبســـب دالل األمـ
ويف      املوضــع  –ذ لكل حالة مبناها ومعناها يف السياق ، ولعــل مــا أثبتنــاه للجرجــاين أوال  إ

  من متييزه بني إثبات ( الواو ) أو تركها حيقق ذلك ويبينه         بوضوح . –السابق 
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قَــاَل  :   -علــى لســان زكــر  -فمن إثبــات الــواو والفعــل مــاض مــا جــاء يف قولــه تعــاىل 
قَــاَل َربِّ َأىنَّ َيُكــوُن ِيل ُغــالٌم  وكــذلك قولــه :  ) )1 َيُكوُن ِيل ُغالٌم َوَقْد بـََلَغِينَ اْلِكــَربُ َربِّ َأىنَّ 

  . ) )2وََكاَنِت اْمرََأِيت َعاِقراً 
فقد اقرتنت مجلة احلــال بـــ( الــواو ) لكــون فعلهــا فعــال ماضــيا مــن جهــة ، وملقتضــى املعــىن 

عـــىن ، فيعـــود إىل مـــا تضـــمنته مجلـــة احلـــال مـــن أمـــر غريـــب والســـياق مـــن جهـــة أخـــرى ، فأمـــا امل
لغــالم  يستلزم االهتمام والتأكيد واإلثبات اجلديد ، إذ كيف جيتمع كربه وعقر امرأتــه وتبشــريه 

.  
وأما السياق ، فيطلب ( الــواو ) أيضــا ؛ لرتفــع مــا قــد يقــع مــن وهــم فيــه ؛ ذلــك أن مجلــة 

مــا تكــون اجلملــة بــدون ( الــواو ) بعــد االســتفهام  احلــال وردت بعــد مجلــة االســتفهام ، وغالبــا
ــا حــاال ، ولــذا أرى إثبــات (  جوا له ، غري أن وقوع ( الــواو ) نفــى ذلــك وأثبــت للجملــة كو
جلـــواز ، إذ إن تـــرك ( الـــواو ) يغـــري املعـــىن ويثـــري  لوجـــوب ال  الـــواو ) والســـياق هـــذا ، شـــبيها 

  لبسا بني احلال واجلواب .
َأْو َجــاُءوُكْم َحِصــَرْت   ) والفعــل مــاض ، فقــد جــاء يف قولــه تعــاىل :  أمــا تــرك ( الــواو

فإن قولــه : ( حصــرت صــدورهم ) مجلــة يف موضــع احلــال ، وقــد جــاءت بــدون  ) )3ُصُدورُُهم 
ــا وإثبــات اجلملــة قبلهــا إثبــا واحــدا ، إذ لــيس فيــه مــا يســتلزم  ( الــواو ) ؛ لغــرض جعــل إثبا

  اإلثبات اجلديد .
َأْو قَــاَل أُوِحــَي ِإَيلَّ  ات ( الواو ) والفعل مضارع منفي ما جــاء يف قولــه تعــاىل : ومن إثب

فإن اقرتان مجلة احلال بـ( الواو ) جاء لكون فعلها فعال مضارعا منفيا  ) )4َوملَْ يُوَح ِإَلْيِه َشْيء 
و ) هنــا ، فضــال عــن قصــدها يف املعــىن والســياق ، ولعــل أقــوى مــا يــدل علــى قصــد      ( الــوا

بداللتها على استقالل مجلة احلال وإثبات جديد هلا هو أن ضم إثبات مجلة احلال إىل اجلملــة 
األوىل ال يصح هنا أبدا ؛ ذلك أن اجلملة األوىل جارية على لسان من زعــم النبــوة ، وأن مجلــة 

ثبـــات احلــال نفــي ورد مــن هللا عليــه ، أي واحلــال أنـــه مل يــوح إليــه شــيء ، يف حــني إن ضــم اإل
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وجعلـــه واحـــدا بـــني اجلملتـــني ال يتـــأتى إال إذا كـــان الكـــالم صـــادرا عـــن واحـــد فحســـب ، ولـــذا 
  نظريا للوجوب وليس اجلواز. -يف تقديري  -صار وجود ( الواو ) 

ُ َأْخــَرَجُكْم ِمــْن بُطُــوِن أُمََّهــاِتُكْم ال  أمــا جميئــه بــدون ( الــواو ) ، فنحــو قولــه تعــاىل :  َّ َوا
فجملــة احلــال هنــا ( ال تعلمــون شــيئا ) مل تقــرتن بـــ( الــواو ) ؛       لعــدم  ) )1َشــْيئاً تـَْعَلُمــوَن 

ـــا ، بــل إن ضـــمها إىل اجلملـــة األوىل هـــو املــراد ، علـــى معـــىن       أنـــه (  القصــد يف إفـــراد إثبا
  أخرجكم غري عاملني شيئا ) ، ولعل جميء احلال مجلة هو إثبات هذا األمر       بتأكيد .

  ( الواو ) يف تغيري أحكام اجلمل حنوا ومعىنأثر 
ن  ا ، وذلــك  وأخريا جتدر اإلشارة إىل أن لـ( الواو ) شأ يف تغيري أحكام اجلمل وإعرا
ا حاال إذا مــا وقعــت بعــد النكــرة ، وال شــك يف أن لــذلك  ا صفة إىل كو تنقل اجلملة من كو

لصــفة مــن مــزا ، ومنهــا أن  مجلــة احلــال تتميــز أثرا يف املعىن يعود على ما تتميز بــه احلــال مــن ا
ومساهــا حنــاة  )2(مبعىن الظرفية الشتمال ( الواو ) عليه ، ولذا قدر حناة هذه ( الواو )  بـــ( إذ ) 

ــا معــىن التوقيــت  حــىت إن مجلــة احلــال جتــري جمــرى الظــرف ،  )3(آخــرون ( واو الوقــت ) إلفاد
ملــة مــن الراجــع إىل ذي احلــال ؛ إجــراء هلــا جمــرى ومما يدل على ذلك جــواز (( إخــالء هــذه اجل

الظرف النعقاد الشبه بني احلال وبينه ، تقول : ( أتيتك وزيــد قــائم ) و( لقيتــك واجلــيش قــادم 
. (  

  : )4(وقال امرؤ القيس 
ا * )) ِ   . )5( * َوَقْد َأْغَتِدي َوالطَُّري يف وُُكنا

تني يف ال بنية النحويــة إال مــن وقــوع ( واو   احلــال وإذا ثبت هذا فهو متهيد آليتني متشا
َوَمــا َأْهَلْكنَــا ِمــْن قَـْريَــٍة ِإالَّ   ) يف إحدامها ، وتغري احلكم النحــوي تبعــا هلــا ، ومهــا قولــه تعــاىل : 

  .)1(َوَما أَْهَلْكَنا ِمْن قَـْريٍَة ِإالَّ َوَهلَا ِكَتاٌب َمْعُلوٌم  وقوله أيضا :  ) )6َهلَا ُمْنِذُروَن 

                                      
  .  78النحل : من اآلية   )1(
  .  1/47الكتاب :  )2(
  .  1/321، األصول يف النحو :  4/125ينظر : املقتضب :  )3(
ْيِد اَألواِبِد َهْيَكلِ . وهو بيت عجزه : *  19ديوانه :  )4(   * . ِمبُنَجِرٍد قـَ
  .  140وينظر : الكليات :  ، 2/68شرح املفصل :  )5(
  . 208الشعراء :  )6(
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جلمل بعــد النكــرات صــفات ، غــري أن دخــول ( الــواو ) عليهــا مــن شــأنه أن ينقلهــا إىل فا
، ولقــد حتقــق هــذا يف اآليــة  )2(أحوال إذا كان هلا مسوغ ، كـ( اعتماد النكرة على نفي مــثال ) 

بــــ(         –وهـــي معتمـــدة علـــى نكـــرة  –الثانيـــة إذ اقرتنـــت اجلملـــة الواقعـــة بعـــد أداة االســـتثناء 
  ليتغري حكمها من الصفة إىل احلال .الواو ) 

وإذا ما عد إىل ما أثبتناه سلفا من حتقيق الواو جلملة احلال معىن الظــرف أدركنــا حينهــا 
ــا يف اآليــة األخــرى ، فــإن اجلملــة يف اآليــة األوىل بقيــت  ســر تــرك الــواو يف اآليــة األوىل ، وإثبا

ــا صــفة ، (( والتقــدير فيهــا :  لــك إال قريــة  منــذرة ) ومل علــى أصــل وضــعها مــن كو ( أننــا مل 
ــــ( الـــواو ) ؛ ألن املعـــىن عنـــد ذاك يكـــون ( أنـــه مل يهلـــك قريـــة إال وهـــذه حاهلـــا ) أي مل  يـــؤت ب
ــم مــن القــرى  يهلك قرية إال وقت إنذارهم ، يف حني إنه عند اإلهالك خيرج الرســل واملؤمنــون 

ا فال يكونون فيها عند إهالكها كما يف قوم لــ وط وغــريهم ، فلــو قــال : ( وهلــا منــذرون ويرتكو
ــم فيهــا وقــت اإلهــالك كمــا     أوضــحنا ، خبــالف آيــة احلجــر ، فــإن األجــل  ) لكــان املعــىن أ

  . )3(حالٌّ وقت اإلهالك حاقٌّ عليهم مصاحٌب               إلهالكهم )) 

                                                                                                          
  . 4احلجر :  )1(
  . 365 – 2/364ينظر : مغين اللبيب :  )2(
   2/738معاين النحو :  )3(



لثانياالباب 

  
  وفيه أربعة فصول :

  

  
  
  
  
  
  

  التناوب في البنى النحوية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وفيه أربعة مباحث :
  لمبحث األول : نيابة اسم الفاعل .ا

  المبحث الثاني : نيابة اسم المفعول .
  المبحث الثالث : نيابة اسم الفعل .
  المبحث الرابع : نيابة المصدر .
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  توطئة .
النحــوي اخلــاص القــائم علــى ( احلــذف  *مل تكــن النيابــة هنــا لتعــىن مبعناهــا االصــطالحي 

ـــة حنويــــة معينــــة ،  –واإلحــــالل ) فحســــب  ـــــ( احلــــذف واإلحــــالل ) حــــذف لفــــظ برتبـ وأعــــين ب
ب عنــه ، وذلــك حنــو حــذف  وإحالل لفــظ برتبــة حنويــة أخــرى حملــه آخــذا احلكــم النحــوي ملــا 

بة املفعو  بل تعىن النيابة هنا مبعناها اللغــوي العــام القــائم علــى           (  –ل منابه الفاعل وإ
ــظ بلفـــظ أو إقامتـــه مقامـــه ، بغـــض النظـــر عـــن كـــون األلفـــاظ  االســـتبدال ) ، أي اســـتبدال لفـ
مســاء ، أو حروفــا حبــروف ، فضــال عــن تنــاوب الصــيغ فيمــا  مســاء ، أو أمســاء  املتبادلــة أفعــاال 

ثـــىن واجلمـــع ، أو التـــذكري والتأنيـــث ، أو الغيبـــة والـــتكلم واخلطـــاب ، ولكـــن بينهـــا ، كـــاملفرد وامل
يشـــرتط يف مجيـــع هـــذه األشـــكال قيامهـــا علـــى أســـاس مـــن النحـــو العـــريب ، كـــأن تكـــون تلـــك 

  األلفاظ عاملة أو أن تكون آخذة حكمها النحوي مما الزمها من األلفاظ . 
لفـــاظ ، فهــي قائمــة علــى خـــروج ولعــل مــن الواضــح وجــه النيابـــة بــني تلــك الصــيغ أو األ

اللفظة عن أصل وضعها ، فإذا كان األصل يف العمل لألفعال ، فإن وقوع االسم املشتق بدلــه 
يعد من أدلة النيابة هنا ، وإذا كان التطابق الزما بني املبتدأ وخربه يف التــذكري والتأنيــث مــثال ، 

أشــكال  يفأيضــا ، وهكــذا الشــأن  فإن وقوع أحدمها خالفا لذلك األصل يعد من أدلــة النيابــة
  النيابة األخرى .

والبيــان       ومهما يكن من أمر ، فإن لتلك النيابة فوائــد يف املعــىن ، وتزيــد عليــه الدقــة 
ا وأشكاهلا ، ولعلنا نتبني ذلك بوضوح  يت من  يفلوقوف على مفردا   فصول . ما 

  
  
  
  
  

 .  

                                      
ا (  ملعىن االصطالحي للنيابـة دون معناهـا ظاهرة * هناك أطروحة عنوا النيابة يف العربية ، دراسة حتليلية ) ولكنها تعىن 

ا ال يشابه مضمون هذا الباب .فضال عن أاللغوي العام ،    ن مضمو
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لشــكل مــن النيابــة دليلــني : الــدليل األول ، هــو مــا ذكــره ميكــن القــول ابتــداء ، إن هلــذا ا
ه ، وألدائها معناه كـ( اسم الفاعل واســم  تها إ النحاة من وجود أمساء جتري جمرى الفعل ملشا
املفعول واملصدر ) والدليل اآلخر ، هو أن الفعل أصل لالسم يف االشتقاق ، ومعــىن ذلــك أن 

ئــب عنــه ، غــري أن خالفــا نشــأ بــني النحــاة يف  االســم إذا وقــع موقــع الفعــل فهــو دليــل عليــه و
حتديـــد األصـــل منهمـــا ، فقـــد ذهـــب البصـــريون إىل أن املصـــدر هـــو أصـــل املشـــتقات ، وذهـــب 

  . )1(الكوفيون إىل أن الفعل هو األصل هلا 
ــل صـــرفية تتعلــــق  )2(وإذا كـــان الصـــرفيون قـــد أمجعــــوا علـــى تـــرجيح املـــذهب البصــــري  لعلـ

ا  ، فإين أرى املذهب الكويف هــو األرجــح ألدلــة حنويــة تتعلــق بــدخول اللفظــة أللفاظ حبد ذا
ضمن السياق . فمن أدلة كون الفعل أصال للمصدر هو أن املصدر قــد يضــاف إىل فاعلــه أو 
مفعوله ، وإمنا الفاعل واملفعول من صالت األفعال إسنادا وتعليقا ، وإذا ما أريد تبيني األصل 

  إىل الفعل ، فيقال مثال يف ( قـَْتُل زيٍد عمرا ) قـََتَل زيٌد عمرا .واألساس تعني رد املصدر 
يت :   ومن أدلة كون الفعل أصال لـ( اسم الفاعل واسم املفعول ) ما 

إن عمل االسم مقرون بعمل الفعل الــذي يوافقــه ( أو الــذي أخــذ منــه ) والعمــل يف األصــل  -
  لألفعال ، واألمساء فرع عليها .

عل ) يدل علــى احلــدث وصــاحبه علــى حــد ســواء ، وهــذه الداللــة إمنــا تكــون إن ( اسم الفا -
مة يف الكالم .   يف الفعل حلاجته إىل فاعل ليَكوِّن مجلة 

يعــود إىل اخــتالف  –اســم الفاعــل واســم املفعــول  –إن التمييــز بــني صــياغة كــل مــن االمســني  -
ف إمنــا خيــتص بــه الفعــل دون صــيغة الفعــل بــني بنائــه للفاعــل وبنائــه للمفعــول ، وهــذا االخــتال

املصدر ؛ ألن للمصدر صيغة واحدة لكل من الفعلني ، فيقال : ( َضَرب ضر وُضــِرب ضــر 
) وكذلك يشرتط يف صياغة ( اسم املفعول ) من الفعــل الــالزم أن يكــون مقــرت  بـــ( الظــرف ) 

رور ) ، وهذا إمنا خيتص بــه الفعــل ؛ ألن املصــدر ال يو  لتعــدي أو اللــزوم أو ( اجلار وا صــف 
.  

                                      
، التبصـرة  1/121، اخلصـائص :  1/57:  ، املنصـف 3/85، األصول يف النحـو :  1/12ينظر : الكتاب :  )1(

  . 245-1/235، اإلنصاف يف مسائل اخلالف :  2/754والتذكرة : 
  . 68ينظر : شذا العرف يف فن الصرف :  )2(
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إن حماولة رد االسم إىل أصله إمنا يوافقه الفعــل دون املصــدر ، فيقــال مــثال يف ( إين  ذاهــب  -
) إين ذهبت ، ويف ( أمضــروب زيــد ) أضــرب زيــد . وهــذا ينطبــق علــى املشــتقات األخــرى كـــ( 

زيد يفضل عمــرا ، اسم التفضيل واسم الزمان ) فيقال يف حنو قولنا : ( زيد أفضل من عمرو ) 
ويف حنــو قولنــا : ( بلغــت مغــرب الشــمس ) بلغــت حــني غربــت الشــمس ، خبــالف املصــدر ، 

  فإنه ال يصح وقوعه بدال من تلك األمساء .
ومهما يكن من أمر ، فإن ذلك يثبت وقوع االسم موقع الفعــل ، وال شــك يف أن لتلــك 

ا مــن جهتــني : اجلهــة األوىل ، هــي مــا النيابــة فوائــد وأغراضــا يف البــىن النحويــة ، وقــد تناولناهــ
يتميــز بــه االســم مــن الفعــل مــن خصــائص وصــفات ، واجلهــة األخــرى ، هــي مــا تشــكله هــذه 
ألمســاء  األمساء من بنية جديدة ال تكون بغريها ، فضال عن حبثنا يف بعض الظــواهر املختصــة 

رز يف متغريات النحو ؛ لدخوله  رة ، وزوالــه ، كـ( التنوين ) مثال ، فإنه عنصر  علــى األمســاء 
رة أخرى .   عنها 

  وقد انقسم هذا الفصل على أربعة مباحث :
  املبحث األول : نيابة اسم الفاعل .
  املبحث الثاين : نيابة اسم املفعول .
  املبحث الثالث : نيابة اسم الفعل .

  املبحث الرابع : نيابة املصدر .
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  المبحث األول
  نيابة اسم الفاعل

ـــــل )             حـــــــــد  ـــــة علـــــــــى ( فاعــــ ــــ ـــــــالوا : (( هـــــــــو الصـــــــــفة الدال ــــــل ، فقــ ــــــــاة اســـــــــم الفاعـــ النحـ
فهــو    اســم  )1(جارية يف التذكري والتأنيث على املضارع مــن أفعاهلــا ملعنــاه أو معــىن املاضــي )) 

ه يف بعض اخلصــائص ولتأديتــه معنــاه ، فمــىت وجــد  )2(جيري جمرى الفعل املضارع  ته إ ؛ ملشا
ئبا عنه   هذا االسم ، ولعل ملوقع اسم الفاعل           هذا جعــل بعــض  )3(كان دليال عليه و

، ولكــن املــذهب األول هــو         التحقيــق عنــد مجهــور  )4(النحــاة يعدونــه فعــال قائمــا بذاتــه 
، وهـــو القريـــب إىل الواقـــع اللغـــوي هلـــذا االســـم ،           فهـــو حيمـــل مـــن األمســـاء  )5(النحـــاة 

  األفعال خصائص ، فال يصح تسميته              فعال . صفات ، ومن
  معاين اسم الفاعل يف وقوعه موقع الفعل .

يعـــد وقـــوع اســـم الفاعـــل يف الكـــالم تغـــريا يف البنيـــة وخروجـــا عـــن أصـــلها لغايـــة يف املعـــىن 
 والبيان ، وأما ما ذهب إليه ســيبويه مــن أنــه : (( إذا أردت فيــه مــن املعــىن مــا أردت يف       (
يفعل ) كان نكرة منو ، وذلك قولك : ( هذا ضارب زيدا غدا ) ، فمعنــاه وعملــه  مثــل : ( 

ــــه ، وأن  )6(هــــذا يضــــرب زيــــدا غــــدا ) ))  ـــك بعين ــــه ال يقصــــد فيــــه أن يكــــون املعــــىن يف ذلـ فإن
سبيلهما ســبيل اللفظــني يوضــعان ملعــىن واحــد ، فهنــاك (( فــرق بــني أن يكــون يف الشــيء معــىن 

، ولــذا جنــد ســيبويه نفســه يــدل  )7(يكــون الشــيُء الشــيَء علــى اإلطــالق ))  الشيء ، وبــني أن
يف موضع آخر على أول أغــراض التغيــري يف هــذا االســتعمال ، وهــو املبالغــة إذ يقــول :      (( 

                                      
  . 2/671، الفرائد اجلديدة :  3/106، وينظر : شرح ابن عقيل :  2/339) شرح األمشوين : 1(
  . 1/164) ينظر : الكتاب : 2(
  . 3/1383شرح الكافية الشافية : ) ينظر : 3(
  .  222،  2/43،  1/165) ينظر : معاين القرآن / للفراء : 4(
،  1/169، األمـــايل الشـــجرية :  2/221، اخلصـــائص :  4/305، املقتضـــب :  1/164) ينظـــر : الكتـــاب : 5(

  . 115شرح الفصيح : 
  . 1/164الكتاب :  )6(
  . 214دالئل اإلعجاز :  )7(
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يريــد بــه وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا يف األمر جمــراه إذا كــان علــى بنــاء فاعــل ، ألنــه 
  . )1(املبالغة ))    فاعل ) من إيقاع الفعل ، إال أنه يريد أن حيدث عن           ما أراد بـ(

وكــذلك ميــز النحــاة والبالغيــون بــني الفعــل واالســم ، فقــالوا : إن األول يقتضــي التجــدد 
، وقــد جــاء اســم الفاعــل داال علــى هــذه  )2(واحلدوث ، وإن الثاين يقتضي الثبوت واالستمرار 

َ َجــــاِمُع  قــــرآن ، وهــــي متداخلــــة فيمــــا بينهــــا ، ومنهــــا قولــــه تعــــاىل : املعــــاين كثــــريا يف ال َّ ِإنَّ ا
يعــاً  فقــد دل اســم الفاعــل ( جــامع ) علــى ثبــوت ذلــك  ) )3اْلُمَنــاِفِقَني َواْلَكــاِفرِيَن ِيف َجَهــنََّم مجَِ

حلــال املؤكــدة لصــاحبها مبعىن أن هللا سيجمعهم كلهم ، األمر واستمراره ،  ولــذا ختمــت اآليــة 
  وهي قوله ( مجيعا ) . 

ومــن املفارقــات بــني وقــوع الفعــل علــى أصــله داال علــى التجــدد واحلــدوث ، ووقــوع اســم 
يَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُخمْــرُِج  الفاعل داال على الثبوت واالستمرار ، ما جاء يف قوله تعاىل :  ُخيْرُِج احلَْ

فقــد وقــع الفعــل مــع ( احلــي ) واالســم مــع            ( امليــت ) ؛ ((  ) )4اْحلَــي  اْلَميِّــِت ِمــنَ 
لصيغة الفعلية الدالة على احلركة والتجدد  ألن أبرز صفات احلي احلركة والتجدد ، فجاء معه 
لصــيغة االمسيــة الدالــة علــى الثبــات  ، وألن امليــت يف حالــة مهــود وســكون وثبــات ، جــاء معــه 

وإذا ورد التعبــري خــالف ذلــك فإمنــا هــو مــردود إىل  )5(رج امليــت مــن احلــي ) )) فقــال : ( وخمــ
ي  طبيعة السياق ، حنو ما جاء يف قوله تعاىل :  يَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُختْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْ َوُختْرُِج احلَْ

 )6(  هنــا يف التغيــري فقــد وقعــت الصــيغة الدالــة علــى التجــدد يف املــوطنني ؛ وذاك ألن الســياق
ُقِل اللَُّهــمَّ َمالِــَك  واحلدوث والتجدد أبدا ، حبسب ما ورد يف اآلية قبلها ، وهي قوله تعاىل : 

يَــِدَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلــَك َمــْن َتَشــاُء َوتـَْنــزُِع اْلُمْلــَك ِممَّــْن َتَشــاُء َوتُعِــزُّ َمــْن َتَشــاُء َوتُــِذلُّ َمــْن َتَشــاُء بِ 
ْريُ إِنَّ  يَّ ِمــَن  َك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر اخلَْ تُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َوتُوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل َوُختْرُِج احلَْ

                                      
  . 1/110 الكتاب : )1(
  . 159، اجلامع الصغري يف النحو :  169، مفتاح العلوم :  113ينظر : دالئل اإلعجاز :  )2(
  . 140النساء : من اآلية  )3(
  . 95األنعام : من اآلية  )4(
  . 25التعبري القرآين :  )5(
  . 27آل عمران : من اآلية  )6(
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فالســياق هنــا كلــه حركــة  ) )1اْلَميِّــِت َوُختْــرُِج اْلَميِّــَت ِمــَن اْحلَــيِّ َوتـَــْرُزُق َمــْن َتَشــاُء ِبَغــْريِ ِحَســاٍب 
ــــــديل  ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــري وتبـــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــياقوتغيــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــالف السـ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ   ، خبــــ

األول ، فإنه ليس يف التغريات ، بل هو يف بيان صفات هللا تعاىل وقدرتــه وتفضــله علــى النــاس 
 .  

يت ( اسم الفاعل ) كثريا داال على الثبوت يف الصفة ، حــىت يكــاد يكــون علمــا  وكذلك 
ــ لصــاحبها ، حنــو قولــه تعــاىل :  ــاِجُدوَن التَّــائُِبوَن اْلَعابِــُدوَن اْحلَاِمــُدوَن السَّ اِئُحوَن الرَّاِكُعــوَن السَّ

ــِر اْلُمــْؤِمِنَني  َِّ َوَبشِّ ْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر َواْحلَــاِفُظوَن ِحلـُـُدوِد ا ِ فــإحالل  ) )2اْآلِمُروَن 
ا ورسوخها فيهم .    اسم الفاعل على هذه الصفات دليل على متكنها عند أصحا

ــْيطَاِن تَــذَكَُّروا  تعــاىل : ومــن ذلــك أيضــا قولــه  ــُهْم طَــاِئٌف ِمــَن الشَّ ِإنَّ الَّــِذيَن اتـََّقــْوا ِإَذا َمسَّ
فقـــد وقـــع اللفـــظ ( مبصـــرون ) بصـــيغة اســـم الفاعـــل ؛ وذاك (( ألن  ) )3فَـــِإَذا ُهـــْم ُمْبِصـــُروَن 

(  البصر صفة الزمة للمتقي ، وعني الشيطان رمبــا حجبــت فــإذا تــذكر رأى املــذكور ، ولــو قيــل
  .  )4(يبصرون ) ألنبأ عن جتدد واكتساب ، ال عود صفة )) 

علــى أن املبالغــة والثبــوت واالســتمرار مل تكــن هــي األغــراض الوحيــدة فحســب ،      بــل 
هناك أغراض أخــرى ، كـــ( اإلجيــاز ) مــثال مــن حيــث إفــراد لفظــه وســعة معانيــه ،     فهــو لفــظ 

ن اتصـــال أوجـــز اســـم موصـــول بـــه وهـــو ( يـــدل علـــى الفعـــل وفاعلـــه يف اآلن نفســـه ، فضـــال عـــ
ـــــه تعـــــاىل :  ـــك مـــــن قول ــ ـــــالم ) ويتبـــــني ذل ـــــف وال ـــــرَاب  األل ـــــَن اْألَْع ـــــذُِّروَن ِم             ) )5َوَجـــــاَء اْلُمَع

فـ( املعذرون ) اســم فاعــل مل يغــن عــن الفعــل فحســب ، بــل أغــىن عــن اســم            املوصــول 
الــذين اعتــذروا ) ، وألجــل         هــذا حكــم  وصــلته ، فلــو أعــد اللفظــة إىل أصــلها لقيــل (

  النحاة على ( األلف والالم ) املتصلة بـ( اسم الفاعل ) بـ( االسم    املوصول ) . 

                                      
  . 27،  26آل عمران :  )1(
  . 112التوبة :  )2(
  . 201عراف : األ )3(
  . 4/68الربهان يف علوم القرآن :  )4(
  . 90التوبة : من اآلية  )5(
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ولكـــن اإلجيـــاز هنـــا ال يعـــين نفـــي غـــرض املبالغـــة أو االســـتمرار ، بـــل االســـم دال عليهمـــا 
) جعــل لــه جرســا خاصــا يعــرب  *أيضا ، ولعل ما يف اللفظ من إدغام صويت بني ( التاء والذال 

  عن املبالغة ، وهذا ما ال يكون بوقوع الفعل بدال من اسم فاعله . 
ومــن األغــراض األخـــرى ، هــي ( التنويـــع أو التناســب بــني فواصـــل اآلي ) ، وذلــك حنـــو 

ُ الَّــِذيَن َصــَدُقوا َولَــيَـْعَلَمنَّ اْلَكــاِذِبَني  قوله تعــاىل :  َّ  ذلك قولــه :         وكــ ) )1فـَلَــيَـْعَلَمنَّ ا
َُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَليَـْعَلَمنَّ اْلُمَناِفِقَني  إذ جــاءت فاصــلة اآليتــني ( اســم    فاعــل )  ) )2َوَليـَْعَلَمنَّ ا

، تناســبا مــع غريهــا مــن فواصــل اآلي مــن جهــة ، وتغــايرا مــع اجلملــة املعطــوف عليهــا ؛ ألجــل 
  التنويع من جهة أخرى .
يت لغــرض علــى حســاب غــرض آخــر ، فــالتنويع أو  ومن معجز القرآن أن اللفظ فيــه ال 

التناســب بــني فواصــل اآلي مل يكــن شــكال علـــى حســاب املعــىن ، بــل مهــا يتــداخالن ليحققـــا 
أُولَئِــَك الَّــِذيَن َصــَدُقوا َوأُوَلئِــَك ُهــُم       اْلُمتـَُّقــوَن  للنظم أمت معانيه ، ومن ذلــك قولــه تعــاىل : 

 )3( فقد تنوع  ))               اإلخبــار عــن ( أولئــك ) يف كــال املوضــعني إذ جــاء عــن األول
لفعل املاضي لتحقق اتصافهم به ، وأن ذلــك قــد وقــع مــنهم  بـ( الذين صدقوا ) وهو موصول 
وثبت واستقر ، وأخرب عن ( أولئــك ) الثــاين مبوصــول صــلته اســم الفاعــل ليــدل علــى الثبــوت ، 

د ، بل صار سجية هلم ووصفا الزما ، ولكونه أيضا وقــع فاصــلة وأن ذلك وصف هلم ال يتجد
  . )5(؛ ألنه لو كان فعال ماضيا ما كان ليقع فاصلة       أبدا  )4(آية )) 

  التنوين يف اسم الفاعل .
رة ،  ملعىن الذي يدل عليه اســم الفاعــل ، هــو اقرتانــه بـــ( التنــوين )   ومما هو على صلة 

رة أ ته الفعــل ، وإن  وجميئه مــن دونــه  خــرى ، فـــ( التنــوين ) يف اســم الفاعــل دليــل عملــه ومشــا

                                      
  ألن أصل اللفظة هي ( املعتذرون ) وقد حدث إدغام بني التاء والذال ، فصارت ( املعذِّرون ) . *
  . 3العنكبوت : من اآلية  )1(
  . 11العنكبوت :  )2(
  . 177البقرة : من اآلية  )3(
  . 2/8يط : البحر احمل )4(
  . 2/8) ينظر : م . ن : 5(
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؛ ألنــه يشــري إىل متكــن الكلمــة يف وظيفتهــا النحويــة ،  )1(كفــه دليــل علــى انعــدام ذلــك العمــل 
ــا غــري مفتقــرة إىل مــا بعــدها ، وهلــذا ال ميكــن إضــافة االســم حــال كونــه منــو ؛ ألن التنــوين  وأ

  . )2(اف فاصل بني املفرد واملض
 فمما جاء فيه اسم الفاعل منو عامال لداللته علــى احلــال واالســتقبال ، قولــه تعــاىل : 

ــاَل رَبُّــَك لِْلَمالِئَكــِة ِإّينِ َجاِعــٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفــًة  وممــا جــاء فيــه غــري عامــل لداللتــه  ) )3َوِإْذ َق
  .  ) )4َك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلم َوأَْهُلَها َغاِفُلوَن َذِلَك َأْن ملَْ َيُكْن َربُّ  على املضي قوله تعاىل : 

ت كلها ، فــإن منهــا مــا ورد اســم الفاعــل فيهــا   مضــافا  على أن هذا ليس مطردا يف اآل
 ) )5ُكــلُّ نـَْفــٍس َذائَِقــُة       اْلَمــْوت   ، وهو دال على احلــال واالســتقبال ، حنــو قولــه تعــاىل : 

َونـَُقلِّــبُـُهْم  لفاعل فيها منو ، وهو دال على املضي ، حنو قوله أيضا : وإن منها ما ورد اسم ا
ْلَوِصــيِد  ِ ِســٌط ِذرَاَعْيــِه  َ ــَماِل وََكْلــبُـُهْم  فقــد جــاء اســم الفاعــل       ) )6َذاَت اْلَيِمــِني َوَذاَت الشِّ

ــو دال علـــى احلـــال واالســـتقبال ،          وجـــاء يف ا آليـــة األخـــرى يف اآليـــة األوىل مضـــافا وهـ
منو وهو دال على املضي ، وهذا ما جعلــه وجهــا                 مــن أوجــه اخلــالف النحــوي 
بــني البصــريني وبعــض الكــوفيني . فالبصــريون ال يــرون         كــف التنــوين مغــريا للمعــىن ، بــل 
ــــال :              (( واعلــــم أن العــــرب  هــــو لالســــتخفاف علــــى حنــــو مــــا ذهــــب ســــيبويه إذ ق

خفون فيحذفون التنوين والنون ، وال يتغري من املعىن شيء ، وينجر املفعول لكف التنــوين يست
واســتدلوا علــى ذلــك بوصــفه النكــرة ، ودخــول  )7())  000من االسم ، وصار عمله فيه اجلــر 

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــاىل :                  )8(( رب ) عليـــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــه تعـــــ ـــــــــــــــــــــــ ــك قولــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــن ذلــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ   ، ومـــــ

                                      
  . 149 – 4/148، املقتضب :  1/87ينظر : الكتاب :  )1(
  . 204، إصالح اخللل الواقع يف اجلمل :  97اإليضاح يف علل النحو :  )2(
  . 30البقرة : من اآلية  )3(
  . 131األنعام :  )4(
  . 185آل عمران : من اآلية  )5(
  . 18الكهف : من اآلية  )6(
  . 1/216، وينظر : التبصرة والتذكرة :  1/166الكتاب :  )7(
  . 3/45ينظر : شرح ابن عقيل :  )8(
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  ِِلَغ اْلَكْعَبة َ  ً لــغ الكعبــة ) و(  )2( َهــَذا َعــاِرٌض ممُِْطــُرَ  ه : وقول ) )1َهْد فلــو مل يكــن ( 
قيني على تنكريمها ما وقعا وصفني للنكرتني قبلهما .   ممطر ) 

أمــا التنــوين الطــارئ علــى االســم الــدال علــى املضــي ، فجعلــوه ذا معــىن يتمثــل يف حكايــة 
، هــي قولــه تعــاىل : ( ونقلــبهم ) دون    ( احلــال املاضــية ، وتنبهــوا إىل قرينــة حنويــة يف الســياق 

  .  )3(قلبناهم ) 
ســعة يف اســم الفاعــل إعمــاال  -وهــو مــن النحــويني الكــوفيني  –يف حــني رأى الكســائي 

ت ، فأجــاز علــى أساســها قولــه : ( هــذا ضــارب زيــدا  وإضافة ، مستدال مبا أثبتناه آنفا مــن آ
  من دون فرق بني احلالتني .  )4(أمس ) 

ق مع البصريني ؛ وذاك ملا منحوه من ميزة للتنوين ، فهي ظاهرة لغوية مــؤثرة يف ولكن احل
املعىن كفا وإثبا ، فليس سواء قولنا : ( هذا قاتــٌل أخــاك وهــذا قاتــُل         أخيــك ) ؛ وذاك 
ألن التنــوين دليــل علــى عــدم القتــل بعــد ، لداللــة االســم معــه علــى   االســتقبال ، خبــالف كفــه 

  .  )5(على قتله ، لداللة االسم بدونه على املضي ، مبعىن أنه قتلفإنه دليل 
ومــن هنــا صــار تبــني أثــر التنــوين كفــا وإثبــا أمــرا مهمــا يف املعــىن والســياق ،          فـــ( 

َّ  االســتخفاف ) غــرض يتحقــق مــن كــف التنــوين تناســبا مــع الســياق ، حنــو قولــه تعــاىل :   ِإ
نَ  ُهْم َواْصَطِربْ ُمْرِسُلو اْلنَّاَقِة ِفتـْ فقد أضــيف اســم الفاعــل إىل مفعولــه علــى الــرغم  ) )6ًة َهلُْم َفاْرَتِقبـْ

من داللته على االستقبال ، ولعل الدليل على ذلــك هــو قولــه تعــاىل يف ختــام اآليــة ( فــارتقبهم 
واصــــطرب ) مبعــــىن أن ( الناقــــة ) مل ترســــل بعــــد ، وإمنــــا جــــاءت اإلضــــافة مــــن دون اإلعمــــال ؛ 

ا لغرض التناســب مــع الســياق ؛ ذلــك أن الســورة كلهــا قائمــة علــى اإلجيــاز مــن حيــث استخفاف
ــا وســرعة إيقاعهــا ، حنــو قولــه تعــاىل :  أَأُْلِقــَي الــذِّْكُر َعَلْيــِه ِمــْن بـَْيِنَنــا بَــْل ُهــَو َكــذَّاٌب  قصــر آ

                                      
  . 95املائدة : من اآلية  )1(
  . 24األحقاف : من اآلية  )2(
  . 2/340ينظر : شرح األمشوين :  )3(
  . 2/1043 ، شرح الكافية الشافية : 6/77، شرح املفصل :  95ينظر : اجلمل يف النحو :  )4(
ويل مشكل القرآن :  )5(   . 3/224، األشباه والنظائر يف النحو :  11ينظر : 
  . 27القمر :  )6(
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اُب اْألَِشــــُر  َأِشــــٌر  ــل ( اال ) )1َســــيَـْعَلُموَن َغــــداً َمــــِن اْلَكــــذَّ ســــتخفاف ) هــــو الغــــرض ممــــا جيعــ
  املقصود .

علــــى أن ( االســــتخفاف ) مل يكــــن هــــو الغــــرض الــــرئيس مــــن كــــف التنــــوين ، بــــل هنــــاك 
أغــراض أخــرى تتفــق ومــا يف اإلضــافة مــن غــرض ومعــىن ، وال ســيما شــدة الصــلة واملالزمــة بــني 

كلمـــة واحـــدة ، هـــذه اإلضـــافة وإن    –عنـــد النحـــاة  –املضـــاف ومـــا يضـــاف إليـــه ، حـــىت صـــارا 
ـــا تشـــابه احملضـــة مـــن حيـــث افتقـــار االســـم اخلـــايل مـــن التنـــوين إىل مـــا   كانـــت غـــري حمضـــة إال أ

  بعده ، وجعل التنبيه ينصب عليه . 
وقــد يــدل كــف التنــوين أو النــون علــى حقيقــة معــىن خالفــا ملــا عليــه األمــر ظــاهرا ، ومــن 

ْلُبْشــرَ  ذلك قوله تعاىل :  ِ َّ ُمْهِلُكــو أَْهــِل َهــِذِه اْلَقْريَــِة ِإنَّ َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبْـــرَاِهيَم  ى قَــاُلوا ِإ
ــُه  أَْهَلَهــا َكــانُوا َظــاِلِمَني  ــُه ِإالَّ اْمرَأََت يَـنَّــُه َوأَْهَل ــُن أَْعلَــُم ِمبَــْن ِفيَهــا لَنـَُنجِّ ــاَل ِإنَّ ِفيَهــا ُلوطــاً قَــاُلوا َحنْ َق
ِــْم َذْرعــاً َوقَــاُلوا ال َختَــْف َوَلمَّا َأْن َجاَءْت ُرُســ َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن  ِــْم َوَضــاَق ِ لَُنا ُلوطــاً ِســيَء ِ

َّ ُمَنجُّوَك َوأَْهَلَك ِإالَّ اْمرَأََتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن  َّ ُمْنزُِلوَن َعَلى أَْهِل َهــِذِه اْلَقْريَــِة  َوال َحتَْزْن ِإ ِإ
ت  ) )2ُقوَن رِْجزاً ِمَن السََّماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفسُ  فالذي يــدل             عليــه املعــىن يف مجيــع اآل

ــه              ( مهلكــو ) و( منجــوك ) ،  هــو إرادة االســتقبال ، إال أن النــون ألغيــت مــن قول
وأثبتــت يف قولــه ( منـــزلون ) ، والتوجيــه يف ذلــك بــني         ( مهلكــو ) و( منـــزلون ) هــو أن 

،  وأن اآلخـــر يـــدل علـــى االســـتقبال ، مبعـــىن ( أن حكـــم هللا األول يـــدل علـــى املضـــي حكمـــا 
 مضــى يف إهالكهــم ، واآلن سننـــزل الرجــز         علــيهم ) ، وهــذا قيــاس علــى قولــه تعــاىل : 

ً     أَْو ُهْم قَائُِلوَن  َُْسَنا بـََيا من حيث تقدم ( اإلهــالك  ) )3وََكْم ِمْن قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها َفَجاَءَها 
علـــى ( جمـــيء البـــأس ) وقـــد وجـــه             أصـــحاب املعـــىن ذلـــك إىل أن اإلهـــالك ســـبق  )

، وأحســـب هـــذا الـــرتابط مـــن قبيـــل  )4(علـــيهم فيمـــا مضـــى ، مث جـــاءهم                البـــأس 
ت .    وحدة النظم واملعىن بني                   اآل

                                      
  . 26،  25القمر :  )1(
  .  34،  33،  32،  31العنكبوت :  )2(
  . 4األعراف :  )3(
  . 135-134ينظر : التبيان يف علم البيان :  )4(
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ه ، فلهــا               غرضــان أما إضافة اسم الفاعل ( منجــوك ) وعــدم إثبــات النــون فيــ
: أحــدمها ، لفظــي يتمثــل يف ( االســتخفاف ) وال ســيما أن إثبــات              النــون يــؤدي 
إىل ثقل فيه ؛ الجتماع أكثر من نون ، واآلخر ، معنــوي يتمثــل يف             داللــة اإلضــافة 

بتة حكما ماضيا مــن هللا ، وهنــاك   قــرائن حنويــة تثبــت        على املضي من حيث أن جناته 
ذلـــك ، حنـــو وقـــوع األفعـــال الناقصـــة املاضـــية مـــع هـــالك امـــرأة لـــوط       فقـــال : ( إال امرأتـــه  

ــن الغــــابرين ) إذ الكــــالم الظــــاهر   ــــت مــ أن يقــــال   ( ســــتكون مــــن  –يف غــــري القــــرآن  –كان
  ضا .اهلالكني ) غري أن وقوع الفعل ماضيا يف اآلية دل على حكم هالكها يف املضي أي

  أثر اسم الفاعل يف تشكيل بنية جديدة .
ســـم الفاعـــل قـــد حيقـــق بنيـــة جديـــدة ال تكـــون بغـــريه ، وذلـــك  إن االســـتغناء عـــن الفعـــل 
ـــا  ألمســـاء عليـــه ، ومـــن ذلـــك ( ال النافيـــة للجـــنس ) ، فإ بـــدخول أدوات أو أحـــرف خمتصـــة 

ألمساء لتؤدي املبالغة يف نفيها ، ومن ذلك قولــه تعــاىل : ُ فَــال َهــاِدَي   خمتصة  َّ َمــْن ُيْضــِلِل ا
ــُه  فوقــوع اســم الفاعــل حقــق بنيــة جديــدة ال تكــون بغــريه ، وذلــك بــدخول ( ال النافيــة  ) )1َل

ألمســـاء دون األفعـــال ، ومـــن مث حققـــت هلـــذه البنيـــة غـــرض  ـــا خمتصـــة  ـــه ، فإ للجـــنس ) علي
  أنواع النفي األخرى .من  –وال شك  –املبالغة يف  النفي ؛ ألن نفي اجلنس هو أبلغ 

ء التأكيد ) على خرب ( ليس ) أو خــرب    (  ومما خيتص به االسم أيضا ، هو دخول ( 
ُ ِبَكــاٍف َعْبــَده  مــا ) العاملــة عملهــا ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل :  َّ ــْيَس ا فاســم الفاعــل  ) )2أََل

كيــدا ، ال ء التأكيــد ) الداخلــة عليــه أفــاد املعــىن مبالغــة و  يكــون بوقــوع الفعــل علــى مــع ( 
  أصله . 

َلتَــَك َوَمــا  ومن ذلك قوله تعاىل :  َولَِئْن أَتـَْيَت الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَــاَب ِبُكــلِّ آيَــٍة َمــا تَِبُعــوا ِقبـْ
َلَة بـَْعض  َلتَـُهْم َوَما بـَْعُضُهْم بَِتاِبٍع ِقبـْ اتبــاع فلمــا أراد هللا ســبحانه وتعــاىل نفــي  ) )3أَْنَت بَِتاِبٍع ِقبـْ

قبلتهم نفيا بليغا ، أكد ذلك بورود اسم الفاعل منفيا بـ( ما ) ومؤكدا   بـــ( البــاء )  الرسول 
، وكـــذلك كـــان هـــذا التأكيـــد يف نفـــي اتبـــاع أهـــل الكتـــاب  *لقطـــع أطمـــاع أهـــل الكتـــاب فيـــه 
                                      

  .  186األعراف : من اآلية  )1(
  . 36زمر : من اآلية ال )2(
  . 145البقرة : من اآلية  )3(
  . حيث قالت اليهود : لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره ؛ ألجل تغريره  *
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يف  بعضهم قبلة بعض لشدة ما بينهم من خالف ، يف حني نرى نفي اتباعهم قبلة الرسول 
اآليـــة أقـــل مبالغـــة مـــن حيـــث وقـــوع الفعـــل علـــى أصـــله ، ولعـــل هـــذا دليـــل علـــى إمكـــان مطلـــع 

  دخول بعضهم يف اإلسالم . 
مث إن وقوع اسم الفاعل قد ينقل اجلملــة الفعليــة إىل االمسيــة ، وذلــك حنــو قولــه     تعــاىل 

 :   ٌب ُ َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرَ َّ لة الصــلة مــا كانــت لتقــع وبيان ذلك أن مج ) )1َكَذِلَك ُيِضلُّ ا
حــالل اســم الفاعــل ( مســرف ) حمــل الفعــل           ( يســرف ) ؛  امسيــة يف كــال ركنيهــا إال 

  وما ذاك إال لتأدية معىن الثبات واالستمرار واملبالغة يف اجلملة كلها . 
نـَْعبُــُد  قَــاُلوا ومن املفارقات يف وقوع اجلمل بني الفعلية واالمسية ما جاء يف قوله تعاىل : 

ــرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيــَل َوِإْســَحاَق ِإَهلــاً َواِحــداً َوَحنْــُن لَــُه ُمْســِلُموَن  ئِــَك إِبْـ َ ففــي اآليــة  ) )2ِإَهلـَـَك َوإِلَــَه آ
ــل ، إذ افتتحــــت جبملــــة فعليــــة واختتمــــت جبملــــة امسيــــة ، تبعــــا للمعــــىن  فــــرق يف اســــتعمال اجلمــ

وقــع معــه الفعــل ( نعبــد ) ، وحيــث كــان املعــىن  املقصود ، فحيث كان املعىن داال على التجدد
داال علـــى الثبـــوت وقـــع معـــه االســـم ( مســـلمون ) ، وممـــا زاد يف هـــذا األخـــري وقوعـــه خـــربا عـــن 

ا املبالغة يف الداللة على الثبوت      واالستمرار    .  )3(مبتدأ ليكون مجلة امسية ، من شأ
الســم حتقيقــا أل صــل يف البــىن النحويــة ، وذلــك إذا وكذلك يــؤدي االســتغناء عــن الفعــل 

إلفــراد ، وال يكــون ذلــك إال  أريــد بــه اخلــرب أو الصــفة أو احلــال ، فــإن األصــل فيهــا أن تكــون 
  بوقوع األمساء موقع أفعاهلا . 

ومــن وقوعــه  ) )4َوَأْكثـَــرُُهْم لِْلَحــقِّ َكــارُِهوَن  فمــن وقــوع اســم الفاعــل خــربا قولــه تعــاىل : 
َأنَّ  ومــن وقوعــه حــاال قولــه :  ) )5نَــا َأْخرِْجَنــا ِمــْن َهــِذِه اْلَقْريَــِة الظَّــاملِِ َأْهُلَهــا َربـَّ  صفة قولــه : 

ـــُؤالِء َمْقطُـــوٌع ُمْصـــِبِحَني  ـــَر َه ـــق  ) )6َداِب ت مجيعـــا أدى وقـــوع اســـم الفاعـــل إىل حتقي ففـــي اآل
  تقا .األصل للمواضع اليت وقع فيها من خرب وصفة وحال ، وذلك لوقوعها لفظا مش

                                      
  . 34غافر : من اآلية  )1(
  . 133البقرة : من اآلية  )2(
  . 1/403البحر احمليط :  )3(
  . 70املؤمنون : من اآلية  )4(
  .  75نساء : من اآلية ال )5(
  . 66احلجر : من اآلية  )6(
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  المبحث الثاني
  نيابة اسم المفعول
ــه ))  وهــو اســم يقــرتن           بـــ(  )1(اســم املفعــول (( هــو مــا دل علــى احلــدث ومفعول

اسم الفاعل ) كثريا ؛ وذلك التفاقهمــا يف االمسيــة واالشــتقاق ، والتفــاق        داللتهمــا علــى 

                                      
  . 2/345شرح األمشوين :  )1(

ال اخــتالف أصــل اشــتقاقهما ، فاســم املفعــول مشــتق مــن االستمرار والثبــوت ، فهمــا نظــريان لــو 
الفعــل املبــين للمفعــول ، وهــذا مــا جعلــه داال علــى احلــدث ومفعولــه ، خبــالف ( اســم الفاعــل ) 

  فهو مشتق من الفعل املبين للفاعل مما جعله داال على احلدث وفاعله . 
لــف النحــاة يف وهنــا جيــدر احلــديث عــن الفعــل الــذي اشــتق منــه اســم املفعــول ، فقــد اخت

ــا أصــال قائمــا بذاتــه  ــا منقولــة عــن أصــل ، أو كو ، ولكــن الــرأي األول هــو  )1(صيغته بــني كو
الـــراجح فيـــه ، إذ البنيـــة معـــه دليـــل علـــى ذلـــك ، ابتـــداء مـــن تغـــري بنيـــة الفعـــل نفســـه ، وانتهـــاء 

  حبذف فاعله وإحالل رتبة حنوية أخرى حمله . 



  -245 -

ملعــىن عنــد ا لنحــاة ، فلقــد ذكــروا أمــورا معنويــة حيققهــا هــذا الفعــل ولعل هلذا التغــري صــلة 
حملذوف أو اجلهــل بــه أو التفخــيم أو التعظــيم أو التهويــل أو  ومنها : اإلجياز أو العلم الواضح 
ـــام أو اخلـــوف مـــن  ــريفا لـــه وتنــــزيها أو قصـــد اإل التحقـــري أو صـــيانة احملـــذوف عـــن الـــذكر تشـ

  .  )2(رؤوس اآلي احملذوف أو عليه أو احملافظة على فواصل 
  معاين اسم املفعول يف وقوعه موقع الفعل .

إن ما تقدم من كالم على الفعل املبين للمفعول وما يؤديه من معان ودالالت يدل على 
أن وقــوع ( اســم املفعــول ) موقعــه دليــل علــى وجــود تغيــري مركــب يف البنيــة واملعــىن ، وذلــك مــن 

( الفعــــل املبــــين  –، ومــــن حيــــث داللــــة أصــــله حيــــث داللــــة االســــم علــــى االســــتمرار والثبــــوت 
علــى واحــد مــن تلــك املعــاين املــذكورة آنفــا ، وبعبــارة أخــرى ، فــإن داللــة االســم  –للمفعــول ) 

ي معــىن يقصــد مــن بنــاء الفعــل للمفعــول ، فيكــون االســم ذا داللــة بعضــها يف داللــة  تقــرتن 
  أصله ، وبعضها يف داللته حبد ذاته . 

لثبــوت واالســتمرار ) ، وعليــه قولــه تعــاىل : ومن تلك املعاين ، م  عىن ( اإلجيــاز مقــرت 
 ) )3َواذُْكُروا ِإْذ أَنْـُتْم َقلِيٌل ُمْسَتْضَعُفوَن ِيف اْألَْرِض َختَاُفوَن َأْن يـََتَخطََّفُكُم النَّاُس         فَآَواُكْم 

الفاعــل اســتغناء  فـــ( مستضــعفون ) اســم مفعــول دل علــى اإلجيــاز أوال ، مــن حيــث عــدم ذكــر
عنـــه جبملـــة البيـــان بعـــده : ( ختـــافون أن يـــتخطفكم النـــاس ) ولـــو ذكـــر الفاعـــل ببنـــاء الفعـــل لـــه 

                                      
  .  148، املشكاة الفتحية :  7/71، شرح املفصل :  91ينظر : أسرار العربية :  )1(
 535 – 1/534، شـرح مجـل الزجـاجي ( الشـرح الكبـري ) :  2/107ينظر : اللباب يف علل البناء واإلعراب :  )2(

  .  100 – 94، ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي :  101النحو : أسرار 
  . 26األنفال : من اآلية  )3(
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لكــان هنــاك تكــرار دون فائــدة فيــه ، أمــا داللتــه علــى الثبــوت واالســتمرار ، فتتمثــل يف تــذكري 
ه بيــان ملنتــه املــؤمنني حبقيقــة كانــت معهــم علــى الــدوام ، ومــا انفكــوا عنهــا حــىت آواهــم هللا ، ففيــ

  عليهم . 
ســم املفعــول ( األلــف والــالم ) ممــا جيعلــه  وقــد يكــون اإلجيــاز أكــرب مــن ذلــك إذا اتصــل 

َِّ  مغنيا عن بعض القول ، وذلك يف قوله تعاىل :  فَــرَِح اْلُمَخلَُّفــوَن ِمبَْقَعــِدِهْم ِخــالَف َرُســوِل ا
 )1(  يؤديــه مــن معــىن ال يؤديــه هنــا إال االســم فلفظ ( املخلفون ) ذو داللة على اإلجيــاز ، مبــا

املوصول وصلته ، فيقال يف غري القــرآن مــثال : ( فــرح الــذين خلفهــم حــب الــدنيا عــن القتــال ) 
متصــال بـــ( األلــف  –ولكن حذف الفاعل ، وبين الفعل للمفعول إجيازا ، مث وقــع اســم املفعــول 

ول وصــلته . أمــا داللــة االســم علــى موقعــه إجيــازا أيضــا ، إلغنائــه عــن االســم املوصــ –والــالم ) 
  االستمرار والثبوت فتشري إىل أن ختلفهم صار سجية فيهم ، وصفة مالزمة هلم على الدوام . 

الســتمرار والثبــوت ) ، وعليــه  لفاعــل مقــرت  ومــن املعــاين أيضــا معــىن ( العلــم الواضــح 
َْمــرِِه َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َوالشَّ  قوله تعاىل :  ِ  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجــوُم ُمَســخََّراٌت         

لفاعــل  )2( فـ( مسخرات ) اسم مفعول مــن الفعــل ( ســخر ) مبنيــا للمفعــول ، للعلــم الواضــح 
، فضال عن داللته على االستمرار ؛ إشارة إىل دوام تسخريها يف الليل ، ولعلها يف هــذا األمــر 

النهــار والشــمس والقمــر ؛ فــإن ذكرمهــا  مقرتنــني متغــايرين يــدل علــى تتميــز مــن تســخري الليــل و 
  تعاقبهما وجتدد حدوثهما ، ولذا جاء معها الفعل فقال :      ( وسخر لكم )  . 

الســتمرار ) ، وذلــك يف قولــه      تعــاىل  ومن تلك املعاين أيضا معــىن ( التفخــيم مقــرت 
  :  َِلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضــراً يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس َما َعم )3(  ( حمضــرا )   فاســتعمال اســم املفعــول

ــل اشـــتقاقه ،    إذ إن هللا  دون اســـم الفاعـــل ( حاضـــرا ) دل علـــى التفخـــيم ، مـــن حيـــث أصـ
حضــاره ، وهــو حبكــم كونــه امســا دل علــى الثبــوت واالســتمرار ، مبعــىن    أن إحضــاره  تكفــل 

ة إشـــارة إىل إظهـــاره لكـــل نفـــس مجلـــة   واحـــدة ، ال أن أمـــر البـــد منـــه ، مث إن يف هـــذه الصـــيغ
  يكون إحضاره متجددا جزءا بعد جزء ، ويف ذلك من التفخيم           ما ال خيفى .
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أما ما ذهب إليــه بعــض املفســرين مــن أن قولــه ( حمضــرا ) دون ( حاضــرا ) يفيــد التهويــل 
هويــل ، فــالتفخيم غــرض ، فلــيس هــو مبــذهب دقيــق ، مــن حيــث اخــتالف التفخــيم عــن الت )1(

يت يف مواضــع التعظــيم والتشــريف ، خبــالف التهويــل ، فإنــه ذو داللــة علــى الفــزع والتهديــد ، 
مما جيعله يف تناف ومقام اخلري ، فممــا جــاء بــه ( اســم املفعــول ) داال علــى التهويــل قولــه تعــاىل 

 :  َاِد َوتَـَرى اْلُمْجرِِمَني يـَْوَمِئٍذ ُمَقرَِّنَني ِيف اْألَْصــف )2(  فاســم املفعــول    ( مقــرنني ) مشــتق مــن
( يقرنـــون ) وهـــو يفيـــد التهويـــل حلـــذف فاعلـــه هـــوال وفزعـــا ، إذ تـــذهب كـــل نفـــس يف تصـــوره 
م املالئكــــة ) وذلــــك  ــر ــل فيقــــال : ( تقــ ــر ممــــا لــــو ذكــــر الفاعــ ــق أكثــ وتومهــــه ، وأرى هــــذا يتحقــ

ذلــك التهويــل ، مــن حيــث دوام لتحديد نــوع الفاعــل ، مث إن وقــوع االســم موقــع فعلــه يزيــد يف 
  هذا العذاب . 

ُهُم  وقد يفيد االسم تناسب الفاصلة مع رؤوس اآلي ، حنو قوله تعاىل :  ِإالَّ ِعبَــاَدَك ِمــنـْ
فـــ( املخلصــني ) حقــق للفاصــلة تناســبا مــع رؤوس اآلي ، فضــال عمــا أفــاده  ) )3اْلُمْخَلِصــَني 

ن إغـــواء إبلـــيس إال الـــذين لزمـــوا اإلخـــالص مـــن اســـتمرار وإجيـــاز ، علـــى معـــىن أنـــه ال ينجـــو مـــ
  وداموا عليه ، فكان صفة مالزمة هلم . 

وقـــد حيقـــق اســـم املفعـــول معـــاين أخـــرى حبســـب وروده يف الســـياق ، والســـيما إذا كانـــت 
ــَرٌة  صيغة أخرى تصح مكانه لغة وحنــوا ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل :   َوَهلـُـْم ِفيَهــا أَْزَواٌج    ُمَطهَّ

مطهرة ) بصيغة اسم املفعول دون اسم الفاعل ( طــاهرة ) ؛ ملــا فيهــا مــن فخامــة  فمجيء ( )4(
ن مطهــرا طهــرهنَّ ، ولــيس ذلــك إال هللا   لصفتهن ليست يف ( طــاهرة ) (( وهــي اإلشــعار 

  .  )5(املريد بعباده الصاحلني أن خيوهلم كل مزية فيما أعد هلم )) 
ْلَمْعــُروِف ال ُتَكلَّــُف نـَْفــٌس َوَعَلى اْلَمْولُ  ومن ذلك قوله تعاىل :  ِ ُنَّ  وِد لَُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوُ

فوقــوع اســم املفعــول      ( املولــود  ) )6ِإالَّ ُوْسَعَها ال ُتَضارَّ َوالِــَدٌة ِبَولَــِدَها َوال َمْولُــوٌد لَــُه ِبَولَــِده 
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، ذو غــرض يف  *وا له ) يف صدر اآلية ويف ختامها دون اسم الفاعل مع صحة وقوعه لغــة وحنــ
املعــىن الــذي جــاءت اآليــة مــن أجلــه ، فقــد تضــمنت أحكامــا بــني الــزوجني ومولودمهــا مــا بعــد 
ملولــود مــن كــال الوالــدين  ت آخرا عــن املضــارة  ء ، و الطالق ، فأوجبت أوال النفقة على اآل

إذ القوامــة  ، وال شك يف أن الطالق قد يكون مدعاة للتضار بينهما      وال سيما مــن الوالــد
ن وجــوب النفقــة  عليــه كــان بســبب ولــده ، ولعــل جمــيء  بيده ، فأراد احلكيم سبحانه تــذكريه 
الصيغة على وزن اسم املفعول ( املولود له ) أعطــى هلــذا التــذكري مبالغــة ، وللوالــد ترغيبــا ، وممــا 

لضمري العائد على الوا لد وهــو يفيــد يؤكد ذلك إعقاب هذا االسم بـ( حرف  الالم ) متصال 
امللك واالختصاص ، وبعبارة أخرى ، فإن هذه الصــيغة ترغيــب للوالــد وحــث لــه علــى اإلنفــاق 

  ؛ ألن املولود غدا ملكا له . 
ن الولــد لــه  لولد فقد وقعت معه الصيغة نفسها ، لتذكري الوالد  أما النهي عن التضار 

  ته .، فال يصح شرعا وال عرفا اإلضرار به ألجل اإلضرار بوالد
  أثر اسم املفعول يف تشكيل بنية جديدة .

يتشــابه اســم املفعــول مــع اســم الفاعــل مــن حيــث التغــريات الــيت تطــرأ علــى البنيــة بســبب  
كونــه امســا ، وال شــك يف أن تلــك التغــريات تتناســب مــع املعــىن املقصــود والغــرض املــراد ، ومــن 

العاملــة عملهــا ، حنــو قولــه   إمكــان دخــول ( البــاء ) علــى خــرب لــيس أو ( مــا ) -مثال  -ذلك 
َها ِمبُْخَرِجَني  تعاىل :  فلما أريد املبالغة يف نفي اخلــروج  ) )1ال َميَسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمنـْ

دة يف معىن النفي .   وقع اسم املفعول موقع فعله إلمكان دخول ( الباء ) عليه ؛ ز
ظة ( غري ) وهي يف موضع احلــال حنــو قولــه ومن النفي أيضا ، إضافة اسم املفعول إىل لف

ُقــوٍص  تعــاىل :  َّ َلُمَوفُّــوُهْم َنِصــيبَـُهْم َغــْريَ َمنـْ نــه ( غــري  ) )2َوِإ فــإن إرادة بيــان حــال نصــيبهم 
منقوص ) ما كان ليتحقق إال بوقوع اســم املفعــول إلمكــان إضــافته إىل لفظــة          ( غــري ) 

ألمساء .   ، فهي خمتصة 

                                      
. ( لقمـان : مـن       اآليـة  ال َجيْـزِي َوالِـٌد َعـْن َولَـِدِه  * فمن وقوع اسم الفاعل على أصـله مـا جـاء يف قولـه تعـاىل : 

33 . (  
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َ َلِمــَن اْلُمْصــطََفْنيَ   اْألَْخيَــاِر  دخل حرف اجلر عليه حنو قوله تعــاىل : وقد ي ـُـْم ِعْنــَد َّ َوِإ
  )1(  )       ــــم مــــن وكــــذلك الشــــأن يف هــــذه اآليــــة ، فــــإن إرادة اإلخبــــار عــــن الرســــل 

سم املفعول لدخول ( من )    عليه .  –املفيدة للتبعيض  -املصطفني ) ال يكون إال 
نيــا ، فقــد يقــع اســم املفعــول هــذا املوقــع  وممــا اختصــت بــه األمســاء أيضــا وقوعهــا مفعــوال 

 عدوال عن وقوع الفعل علــى أصــله ؛ لغــرض يف املعــىن كبــري ، وذلــك حنــو قولــه تعــاىل :       
َ َربِّ ِإنَّ قَـْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوراً  ( هجــروا القــرآن ) ؛  ومل يقل : ) )2َوقَاَل الرَُّسوُل 

ولعـــل هـــذا  )3((( ألن شـــأن القـــوم هجـــران القـــرآن ، وشـــأن القـــرآن عنـــدهم أن يهجـــر أبـــدا )) 
نيا ، مث إن من احملــال وقــوع الفعــل علــى  املعىن ما كان ليتحقق لوال وقوع اسم املفعول مفعوال 

لغــاء الفعــل ( اختــذوا ) فيقــال مــثال : ( إن قــومي هجــروا هــذا ال قــرآن ) وال شــك يف أصله إال 
ذه الصيغة أوسع معىن ، وأحسن بيا .   أن جميء البنية 

ومما يؤديه اسم املفعول من غــرض ، هــو حتقيقــه أصــال مــن أصــول البــىن النحويــة ، وذلــك 
جلمــل ، ومــن ذلــك  إلفــراد ال  يف جميء األخبــار أو الصــفات ، فــإن أصــل وضــعها أن تكــون 

َّ َوآَخــُروَن ُمْرَجــ قولــه تعــاىل :  وبيــان ذلــك أن ( مرجــون ) اســم مفعــول خــرب  ) )4ْوَن ِألَْمــِر ا
للمبتــدأ وقـــد حقــق للجملـــة أصــلها إذ وقـــع اخلــرب فيهـــا مفــردا ، وبعبـــارة أخــرى ، فإنـــه لــو وقـــع 
ــذا التقــدير ( وآخــرون يرجــؤون ألمــر  الفعل على أصله بــدال مــن اســم املفعــول لكانــت اجلملــة 

  كنني مفردين .هللا ) فال تكون حينها ذات ر 
ُهْم ُجــْزءٌ        َمْقُســوٌم  ونظري ذلك وقــوع االســم صــفة حنــو قولــه تعــاىل :  ٍب ِمــنـْ َ ِلُكــلِّ 

 )5(  فقد حقق اسم املفعول ( مقسوم ) للصفة أصل وضــعها مــن حيــث اإلفــراد ، فضــال عــن
  حتقيقه للفاصلة تناسبا مع فواصل اآلي األخرى .

ل موقعه اخلاص يف السياق العــام ، ولكــن هــذا ال يعــين أن وأخريا ، يتبني أن السم املفعو 
ظــــر بــــني آيتــــني  )1(يكــــون أبلــــغ مــــن الفعــــل حنــــو مــــا ذهــــب إىل ذلــــك أحــــد املفســــرين  ، إذ 
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تني يف املعــىن وخمتلفتــني يف إيــراد االســم والفعــل ، وجعــل األول أبلــغ مــن الثــاين ، وذلــك  متشــا
يـَْوَم  وكذلك قوله  :  ) )2َلُه النَّاُس َوَذِلَك يـَْوٌم َمْشُهوٌد  َذِلَك يـَْوٌم َجمُْموعٌ  بني قوله تعاىل : 

ــْوِم اْجلَْمــِع َذلِــَك يـَــْوُم التـََّغــابُِن  فقــد ذهــب إىل أن االســم يف اآليــة األوىل      (  ) )3َجيَْمُعُكــْم لِيـَ
  .  )4(جمموع ) أبلغ من الفعل ( جيمعكم ) يف اآلية األخرى 

ه حســن وبليــغ وال تفــاوت يف بالغتــه ؛ ألن البالغــة ال تكــون يف واحلقيقــة أن القــرآن كلــ
التمييز بني الصيغتني ، بقدر ما تكون بوضع كــل صــيغة يف موضــعها ، موافقــة ملقتضــى  احلــال 
رة أخــرى ، ال أن يقتضــي االســم فحســب  رة والفعــل  ، فقــد يقتضــي املعــىن والســياق االســم 

  ملفهوم احلقيقي هلا . ألنه هو البليغ ، فهذه هي البالغة أو ا
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  نيابة اسم الفعل

،  )5(( أمســاء األفعــال ) هنــاك طائفــة مــن األلفــاظ اصــطلح علــى تســميتها بعــض النحــاة 
ئبــة عنــه حــىت أعملــت  لفعــل و ولعــل هــذا املصــطلح يــدل علــى جعلهــا (( عوضــا عــن اللفــظ 

فمنهـــا مـــا هـــو مرجتـــل كــــ( هيهـــات ) ،  هـــذه األلفـــاظ كانـــت خمتلفـــة يف أصـــلها ، )6(عملـــه )) 

                                                                                                          
  . 6/138) ينظر : روح املعاين : 1(
  .  103هود : من اآلية  )2(
  .  9التغابن : من اآلية  )3(
  .  6/138ينظر : روح املعاين :  )4(
  .  2/105، مهع اهلوامع :  164 – 1/163مجل الزجاجي : ينظر : البسيط يف شرح  )5(
  .  4/29ينظر : شرح املفصل :  )6(
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ــرور حنــو ( رويــد )           و(  ومنهــا مــا هــو منقــول عــن أصــل كاملصــدر والظــرف واجلــار وا
  .  )1(مكانك ) و ( عليك ) 

ولعل اختالف األصل هذا كان الســبب يف نشــوء اخلــالف النحــوي يف ماهيتهــا وداللتهــا 
ا أفعاال حقيقية ، لدالل ا ( أمســاء ، فالكوفيون يعدو تها على احلدث والزمن ، ولكنهم يسمو

ألفعــال عنــدهم األفعــال  أفعال ) مراعاة أللفاظها اآلتية على طريق األمساء ، وقيل ، املقصــود 
  .  )2(اللغوية ، أي املصادر 

ا أمساء ، ولكنهم اختلفوا يف داللتها    .  )3(وأما البصريون ، فيعدو
 احلـــدث وال الـــزمن ، فهـــي تـــدل علـــى مـــا يـــدل علـــى فقيـــل : مـــدلوهلا لفـــظ الفعـــل ، ال

  احلدث والزمن . 
صل الصيغة .  لوضع ، ال  ا تدل عليهما كـ( الفعل ) ، لكن    وقيل : إ

  وقيل : هي أمساء ملعاين األفعال من األحداث واألزمنة ، ال أللفاظها . 
  وقيل : هي أمساء للمصادر النائبة عن أفعاهلا . 

ٍق علــى أمسيتــه ومن النحاة من ف صل فقال : إن ما سبق استعماله يف ظرف أو مصدر 
  .  )4(وما عداه فعل 

يف حــني ذهــب آخــرون إىل عــده قســما مزيــدا علــى االســم والفعــل واحلــرف ، وأمســوه    ( 
ئبة يف الداللة على معناه ))  )5(اخلالفة )    .  )6(أي خليفة الفعل (( و

ديــة هــذه األلفــاظ معــاين ومهما يكن من خالف ، فإن اتفاقا ي كاد جيمعهم من حيــث 
، ولذا يقــول الصــبان : (( واألوىل عنــدي أن مــذهب البصــريني  )7(األفعال وتشابه استعماهلما 

                                      
  .  3/196ينظر : حاشية الصبان :  )1(
  .  3/195ينظر : م . ن :  )2(
، حاشية   الصبان  2/195، شرح التصريح على التوضيح :  1/163ينظر : البسيط يف شرح مجل الزجاجي :  )3(

  .  2/95ة ابن محدون : ، حاشي 3/195: 
  .  3/196ينظر : حاشية الصبان :  )4(
  .  183، املصطلح النحوي :  2/59، حاشية ابن محدون :  2/105ينظر : مهع اهلوامع :  )5(
  .  3/196حاشية الصبان :  )6(
  .  2/196، شرح التصريح على التوضيح :  4/5ينظر : شرح املفصل :  )7(
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أما املذهب الثالث  )1(ومذهب الكوفيني واحد ، وأن االختالف بينهم ليس إال يف العبارة )) 
أمــا املــذهب األخــري ، فهــو وإن عــدَّه قســما ، فلــم يعــد يف مذهبــه إال التفصــيل يف التســمية ، و 

ه بـ( اخلالفة ) دليل على وقوعه خليفة الفعل لتأدية معناه .   قائما بذاته ، غري أن ومسه إ
  معاين اسم الفعل يف وقوعه موقع الفعل .

دية معناه فحسب ، بــل هنــاك أغــراض  مل يكن غرض وقوع اسم الفعل موقع الفعل هو 
ولــذا وقــف بعــض  -الغايــة مــن التغيــري يف البنيــة و العــدول عــن أصــلها وإال النتفــت  -أخــرى 

يقــول ابــن الســراج : (( ومجيــع  )2(النحاة عليها ، فوجدوا فيها املبالغة أو اإلجياز أو االختصــار 
ا املبالغة ، ولــوال ذلــك لكانــت األفعــال قــد كفــت  ا الفعل ، إمنا أريد  هذه األمساء اليت مسي 

يؤكـــد هنـــا غـــرض املبالغـــة ، وقـــد وجـــه ابـــن اخلشـــاب هـــذا الغـــرض يف حنـــو ( فهـــو  )3(عنهـــا )) 
  : )4(هيهات ) بقوله : (( وأما املبالغة ، فألنه يدل على شدة البعد ، فكأنه قال يف قوله 

00000000000000000000  
  

  00000000000َهْيهاَت َخْرقاُء 

ده الشــيء        واملبالغــة ( بعد جدا ، أو بعدت كل البعــد خرقــاء ) ، ولعلــه خيــرج بتبعيــ
ولعــل ابــن اخلشــاب نظــر         عنــد توجيهــه  )5(يف ذلك كثري من األمر إىل أن يؤيس منه )) 

هذا يف داللة اللفظ وإحياءاتــه ، فليســت هــي مــن قبيــل ألفــاظ اإلخبــار فحســب ، بــل هــي مــن 
ــن داللـــة علـــى معـــان ال يصـــح               ـــل أســـاليب اإلنشـــاء ؛ ملـــا فيهـــا مـ شـــرحها وال  قبي

لفاظ دالــة علــى اإلخبــار إال مــن حيــث تقريــب املعــىن إىل اإلفهــام ،     (( فــإذا قــال  تفسريها 
لوضـــع عـــن         موقـــف ذايت  قائـــل : ( هيهـــات الســـفر ) فإنـــه ســـيؤدي معـــىن معينـــا معـــربا 

                                      
  . 3/195حاشية الصبان :  )1(
  . 4/25، شرح املفصل :  2/134ينظر : األصول يف النحو :  )2(
  . 2/134األصول يف النحو :  )3(
  ) . وهو بتمامه :  50البيت لذي الرمة يف ( ديوانه :  )4(

ــــــبُ  ــــ ــــ ــ ــ ـــ ُت اهلراِجي َ ـــــْعا ــــ ــ ــ ــــ ـــرِش والَشْعَشــــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ   ُذو الَع
  

ــــا   ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ َــ ــــاُء إالَّ أْن يـَُقِرَّ ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــاَت َخْرقَــ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ َهــــ   َهيـْ
  

  
ــل :  )5( ـــ ـــــائص :  249 – 248املرجتـــ ــــر : اخلصـــ ـــــائر :  3/48، وينظــــ ــــــباه والنظـــ ــــة األدب :  1/75، األشــ ـــ ، خزانــ

1/123.  
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ل للمـــتكلم حيـــال ابتعـــاد الســـفر ، وال يعـــين انـــه يفســـره بعبـــارة ( بعـــد الســـفر )      علـــى ســـبي
ـــه وبـــني  ــن معـــىن إنشـــائي            بين ــرب عـ ـــة يريـــد أن يعـ اإلخبـــار ؛ ألن القائـــل يف هـــذه احلال

 )1(التعجب رحــم وقــرىب ، فكــأن املعــىن املــراد التعبــري عنــه ( مــا أبعــد                الســفر ) )) 
.  

ومــن هنــا يتبــني ضــمنا مــا يبتغيــه النحــاة مــن غــرض اإلجيــاز يف نيابــة هــذه األلفــاظ منــاب 
ــا تقــع مفــردة ، ولكنهــا تغــين بــداللتها ومعناهــا عــن القــول الكثــري ، فهــو مــن ا ألفعــال ، إذ إ

  إجياز القصر ال احلذف . 
ــا ال تلحقهــا عالمــات تــدل علــى  -عنــد النحــاة  –أمــا مــا تفيــده مــن اختصــار  فـــ(( أل

يت بصــيغة واحــدة مــن املفــرد واملثــىن واجلمــع واملــذكر واملؤنــث ،  حنــو ( صــه  الفــاعلني ، فهــي 
زيد و هند و زيدان و هندان و زيدون و هندات ) أمــا الفعــل ، فتلحقــه عالمــات تــدل 

ــــــكتوا ،       ـــــكتا ، واسـ ــــكت ، واســـــــكيت ، واســ علـــــــى املؤنـــــــث واملثـــــــىن واجلمـــــــع ، فتقـــــــول : ( أســـ
  . )2( واسكنت ) ))

لفــاظ ؛ ألن ولكــن الــذي يبــدو يل أن املبالغــة هــي الغــرض الــرئيس مــن اســتعمال هــذه األ
ــرد االختصــار يف  لفــاظ ذات دالالت معنويــة مزيــدة علــى دالالت األفعــال  يت  املــتكلم ال 

  عدم إحلاقها بعالمات التأنيث أو التثنية أو اجلموع . 
ــذا اخلصــوص داال علــى   املبالغــة  ولذا كان غالب ما وقع من شواهد يف القــرآن الكــرمي 

ظ املرجتلــة الدالــة علــى املضــي ( هيهــات ) يف قولــه تعــاىل : بغض النظر عن نوعــه ، فمــن األلفــا
  َوِعَظاماً أَنَُّكــْم ُخمَْرُجــوَن ً ُتْم تـُرَا َهــاَت ِلَمــا تُوَعــُدوَن  أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإَذا ِمتُّْم وَُكنـْ َهــاَت َهيـْ  َهيـْ
لعــل يف تكريــر ( فــاملعىن ، بعــد البعــد كلــه هــذا الــذي توعدونــه مــن اإلخــراج مــن القبــور ، و  )3(

هيهات ) إشارة إىل استبعادهم أنه ال يكون أبدا ، ففيه من املبالغة ما ال خيفــى ، وهنــاك قرينــة 
كيدا لألوىل   اليت أفــادت االســتبعاد  –حنوية تدل على تلك املبالغة ، وهي وقوع اآلية الثانية 

                                      
  .  251أقسام الكالم العريب من حيث الشكل والوظيفة :  )1(
  . 35 – 3/25، وينظر : شرح املفصل :  2/170كشف املشكل يف النحو :   )2(
  . 36،  35املؤمنون :  )3(
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بالغــة ، وإال النتفــت وال شــك يف أن التأكيــد يفضــل املؤكــد م –أيضا ولكن بصيغة االســتفهام 
  احلاجة إليه . 

َويـَــْوَم َحنُْشــرُُهْم  ومما جاء على هيأة الظرف املضاف ، هو ( مكانكم ) يف قوله تعاىل : 
نـَُهْم َوَقاَل ُشرََكاُؤهُ  يعاً ُمثَّ نـَُقوُل لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا َمَكاَنُكْم أَنْـُتْم َوُشرََكاؤُُكْم فَـَزيـَّْلَنا بـَيـْ َ ْم َما كُ مجَِ َّ ــُتْم ِإ نـْ

ـــُدوَن  وميكـــن القـــول ، إن هـــذا الظـــرف املضـــاف             ( مكـــانكم ) حـــل حمـــل  ) )1تـَْعُب
الفعـــل لتأديـــة معنـــاه ، إذ األصـــل فيـــه هـــو ( أثبتـــوا مكـــانكم ) ، غـــري أن الفعـــل حـــذف وأقـــيم 

دون  الظــرف مقامــه مبالغــة وإجيــازا ، فأمــا املبالغــة فتحققــت مــن شــدة        وقــع اللفظــة مــن
ـــة علـــى         التهديـــد والوعيـــد ، وأمـــا  إســـنادها إىل شـــيء ، وال ســـيما فيمـــا حتملـــه مـــن دالل

  اإلجياز ، فتحقق من حذف الفعل تناسبا بني ضيق املقام وضيق اخلطاب .
َ  ومــن االســم املنقــول عــن جــار وجمــرور هــو ( علــيكم ) حنــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 

فوقــوع اســم الفعــل  (  ) )2َعلَــْيُكْم أَنْـُفَســُكم ال َيُضــرُُّكْم َمــْن َضــلَّ ِإَذا اْهتَــَديْـُتْم  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُــوا
كيــده صــالح الــنفس ، وعــدم احلســرة علــى  عليكم ) ذو داللــة علــى املبالغــة أيضــا مــن حيــث 
ضــالل الكــافرين ، قــال الزخمشــري : (( كــان املســلمون تــذهب أنفســهم حســرة علــى الكفــرة ، 

ــا يف طريــق  يتمنون صــالحها واملشــي  دخوهلم يف اإلسالم ، فقيل هلم : ( عليكم أنفســكم ) 
  .  )3(اهلدى ، ال يضركم الضالل عن دينكم إذا كنتم مهتدين )) 

  المبحث الرابع 
  نيابة المصدر

ملصدر اهتماما واسعا ، حىت أنه يدخل عندهم يف أبــواب كثــرية مــن أبــواب  اهتم النحاة 
، بيـــد أن مـــا يهمنـــا هنـــا هـــو أثـــره يف البنيـــة النحويـــة لفظـــا ومعـــىن ، والســـيما يف النحـــو العـــريب 

ب املفعول  املطلق ، ممــا  إجرائه جمرى الفعل املضارع يف عمله ومعناه ، أو نيابته عن فعله يف 
  يعد خروجا عن أصل البنية لتحقيق داللة معنوية فيها . 

                                      
  . 28يونس :  )1(
  . 105اآلية املائدة : من  )2(
  . 1/534الكشاف :  )3(
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ــاه ؛ لن تبــني دليــل نيابتــه عــن فعلــه ، فقــد ذكــر ولكــن جيــدر الكــالم أوال علــى عملــه ومعن
  النحاة موضعني يعمل فيهما املصدر عمل فعله : 

، أن يكــون املصــدر مقــدرا بـــ( أن والفعــل ) أو بـــ( مــا والفعــل ) حبســب القرينــة الزمنيــة  أحــدمها
معه ، فيقدر (( بـ( أن ) إذا أريد املضي واالستقبال حنو : ( عجبت من ضربك زيدا أمس أو 

لتقدير ( من أن ضربت زيدا أمــس ، أو مــن أن تضــرب زيــدا غــدا ) ، ويقــدر بـــ( مــا ) غدا ) وا
إذا أريــد بــه احلــال ، حنــو : ( عجبــت مــن ضــربك زيــدا اآلن ) والتقــدير :   ( ممــا تضــرب زيــدا 

، ولعـــل هـــذا التقـــدير للتوضـــيح ، ومتييـــز هـــذا املوضـــع مـــن غـــريه فحســـب ؛ ألن  )1(اآلن ) )) 
كمــا   -ون صــرحيا ، فــإذا وقــع املصــدر مــؤوال فعلــى ســبيل النيابــة عنــه األصــل يف املصــدر أن يكــ

  . * -سنرى 
ب املفعــول املطلــق ، حنــو قولنــا : ( ضـــر  واآلخــر ئبــا منــاب فعلــه يف  ، أن يكــون املصــدر 

ـــا عـــن فعلـــه ( اضـــرب ) ، إذ  ئب زيـــدا ) فــــ( زيـــدا ) منصـــوب بــــ( ضـــر ) لكـــون هـــذا املصـــدر 
ب املصــدر منابــه حــىت أســند  الكالم على أصله ( اضرب زيدا ضر ) ، مث حــذف الفعــل ، و

  . )2(العمل إليه 
  املوضع األول ( وقوع املصدر موقع الفعل املضارع ) .

يكــــاد املصــــدر يف املوضــــع األول يشــــابه اســــم الفاعــــل يف عملــــه دون معنــــاه ، ممــــا جعــــل 
ب مــن املصــادر جــرى  ســيبويه جيــري موازنــة بينهمــا يف أحــد أبــواب الكتــاب فقــال : (( هــذا

جمــرى الفعــل املضــارع يف عملــه ومعنــاه وذلــك قولــك : ( عجبــت مــن ضــرب زيــدا ) فمعنــاه   ( 
أنه يضرب زيــدا ) وإمنــا خــالف هــذا االســم الــذي جــرى جمــرى الفعــل املضــارع يف أن فيــه فــاعال 
لفاعـــل وذكرتـــه ، وإذا  قلـــت : (  ومفعـــوال ؛ ألنـــك إذا قلـــت : ( هـــذا ضـــارب ) فقـــد جئـــت 
لفاعل وإن كان فيه دليل علــى  عجبت من ضرب ) ، فإنك مل تذكر الفاعل ، فاملصدر ليس 
الفاعــل ، فلــذلك احتجــت فيــه إىل فاعــل ومفعــول ، ومل حتــتج حــني قلــت :     ( هــذا ضــارب 

  . )3(زيدا ) إىل فاعل ظاهر ؛ ألن املضمر يف ( ضارب ) هو الفاعل )) 
                                      

  . 3/93شرح ابن عقيل :  )1(
  . 264* ينظر : املبحث األول من الفصل الثاين من هذا الباب : 
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ود اختالف يف شروط عمل كــل منهمــا ، فــإن أما من حيث العمل ، فعلى الرغم من وج
ا يكــاد جيمعهمــا ، ولعلنــا نتبــني ذلــك مــن خــالل الوقــوف علــى شــروط العمــل بينهمـــا،  تشــا
فشروط عمل ( اســم الفاعــل ) هــي : أن يكــون معتمــدا علــى نفــي أو اســتفهام ، أو أن يكــون 

يكــون داال علــى حــال خربا أو صفة أو حاال ، أو أن يكون حملى بـــ( األلــف والــالم ) ، أو أن 
  . )1(أو استقبال 

أما شروط عمل ( املصدر ) فهي : أن يكون مضافا أو منو أو حملــى بـــ( األلــف والــالم 
 ()2( .  

ـــــك حبولعـــــل االخـــــتالف  ــب ، وذل ــل املصـــــدر يكمـــــن يف أوهلـــــا فحســـ ســـــب شـــــروط عمـــ
ألن  الخــتالف داللــة كــل منهمــا ، فاســم الفاعــل حبكــم داللتــه علــى الفاعــل ال يعمــل مضــافا ؛

املضـــاف إليـــه هـــو املفعـــول بـــه أبـــدا ، فلـــم يكـــن هنـــاك لـــبس يوجـــب إظهـــار الفاعـــل ، خبـــالف 
شرط لتميــز الفاعــل مــن املفعــول  –إن كان يف املضاف إليه لبس  –املصدر فإن إظهار الفاعل 

، ومــن ذلــك قولنــا مــثال : ( علمــت قتــل زيــد ) ، فإنــه ال يتعــني كــون زيــد فــاعال أو مفعــوال إال 
م آخــر لتحديــد رتبــة كــل منهمــا حبســب العالمــة اإلعرابيــة عليــه ، فيقــال مــثال : ( ظهــار اســ

علمت قتل زيد عمرا ) ومن هنا صح إعماله مضافا ؛ إلظهار املعــىن ومتييــزه ، فهــو إن أضــيف 
إىل فاعلـــه كـــان االســـم املتـــأخر مفعـــوال منتصـــبا ، وإن أضـــيف إىل املفعـــول كـــان االســـم املتـــأخر 

  .  )3(فاعال مرفوعا 
أما الشرط الثاين ، فهو يطابق اسم الفاعل يف عمله ، وإن كان النحــاة مل         يــذكروا 
هذا الشرط صراحة يف اسم الفاعل ، إال أن التنوين مىت وقع فيه كــان          االســم عــامال ، 

  ولعله هو الشرط نفسه الذي ينص على داللة االسم على احلال    واالستقبال .
ويل .أما الشرط الثال   ث ، فمشرتك بني الصيغتني دون حاجة إىل تعليل و
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ومهما يكن من أمر ، فإننا ال نقصد من هذا االستطراد سوى أن نبــني صــلة املصــدر يف 
مــا يعمــالن عملــه ،  سم الفاعــل مــن حيــث وقوعهمــا موقــع الفعــل ، وال ســيما أ هذا املوضع 

ن معناه .    ويؤد
  ل املضارع .معاين املصدر يف وقوعه موقع الفع

إن مما ال شك فيــه أن يكــون ملوقــع املصــدر موقــع الفعــل املضــارع معــان         ودالالت 
، وال سيما يف اختالف وقوعه بني حالة وأخرى ، تبعا ملــا يطلبــه           الســياق ويقتضــيه ، 

هــا ســلفا مــن إضــافة أو تنــوين أو حتليــة       بـــ( األلــف والــالم ) ،  هــذه احلــاالت هــي مــا ذكر
ــى أيضــــا ، فاإلضــــافة ذات داللــــة علــــى  وهــــي ذات دالالت ســــبقت اإلشــــارة إليهــــا فيمــــا مضــ
املالزمــــة ، وشــــدة الصــــلة بــــني اللفظــــني املتضــــايفني ، والتنــــوين ، ذو        داللــــة علــــى احلــــال 

ا املوصولية    . -يف هذا الباب  –واالستقبال ، و( األلف والالم ) ، غالبا ما يراد 
َوَمــا أَْدَراَك  َفال اقْـَتَحَم اْلَعَقبَــَة  ضافة وتنوينا ما جاء يف قوله تعاىل : فمن االختالف إ

َأْو ِمْســـِكيناً َذا  يَِتيمـــاً َذا َمْقَربَـــٍة  َأْو ِإْطَعـــاٌم ِيف يـَـــْوٍم ِذي َمْســـَغَبٍة  فَـــكُّ َرقَـبَـــٍة  َمـــا اْلَعَقبَـــُة 
ت مصدران وقعا موقع الفع ) )1َمْرتَبٍَة  ملصــدر املــؤول ، ففي اآل ل املضــارع لصــحة تقــديرمها 

فيقــال تقــديرا : ( أن يفــك رقبــة ) و( أن يطعــم يتيمــا أو مســكينا ) ولكــن مــع داللتهمــا علــى 
مــا خيتلفــان داللــة ، علــى وفــق اختالفهمــا بــني  االســتقبال لوقوعهمــا مقرتنــني يف اجلــواب ، فإ

صــدر األول غــري مقيــدة بزمــان ، إذ جــاء اإلضافة والتنوين ، وميكن توجيه ذلك إىل أن حالة امل
كيد ( عتق الرقبة ) مطلقا من غري حتديد ، وهذا خالف      حالته يف املوضع الثاين ، فــإن 

ولــذلك جــاء هــذا الظــرف فاصــال  –أي الفاقــة  –اإلطعام جاء مقيدا بزمان ، وهو يوم املسبغة 
  .  )2(لى النفس )) بني املصدر ومعموله لتأكيد (( أن إخراج املال فيه أشد ع

ت يف القــرآن إال      وكــان  وممــا يــدل علــى هــذا الفــرق بــني احلــالتني هــو أن اإلضــافة مل 
َِّ  الـــزمن مطلقـــا ، حنـــو قولـــه تعـــاىل :  َوَمـــا َكـــاَن َهـــَذا اْلُقـــْرآُن َأْن يـُْفـــَرتَى ِمـــْن            ُدوِن ا
 ) )3ِصــيَل اْلِكَتــاِب ال َرْيــَب ِفيــِه ِمــْن َربِّ        اْلَعــاَلِمَني َوَلِكــْن َتْصــِديَق الَّــِذي بَــْنيَ يََدْيــِه َوتـَفْ 

                                      
  . 16،  15،  14،  13،  12،  11البلد :  )1(
  . 4/322حاشية الصاوي على اجلاللني :  )2(
  . 37يونس :  )3(



  -258 -

ِكــيِم  وكــذلك قولــه :  ــِز احلَْ َِّ اْلَعزِي ــاِب ِمــَن ا فــإن تصــديق القــرآن مل يكــن يف  ) )1تَـْنزِيــُل اْلِكَت
، وكــــذلك  يــــوم حمــــدود ، بــــل هــــو تصــــديق مطلــــق دوام نزولــــه علــــى                الرســــول 

جــل وعــال  -ه وتنـزيله مل حيدد بيوم دون يوم ، بل هو إخبار         على تنـزيله مــن هللا تفصيل
  ، سواء أكان التنـزيل ماضيا أم حاضرا أم   مستقبال . -

أما املصدر احمللى بـ( األلف والالم ) عامال ، فلم نقف على شاهد له يف القرآن ، ولعــل 
  : )3(، ومن وقوعه يف الشعر قول  الشاعر  )2(كالم النحاة أصابوا إذ حكموا على قلته يف ال

ــَوارِعُ  ــــ ـــــ ــــ ــِه َشـ ـــ ــ ـــ ــ ـــِديَنا ِإلَيــــ ـــ ــ ـــ ــ ــاَك وَأيْـــ ـــ ــ ـــ ــ   َدَعــــ
  

ــَدَما   ــ ــ ـــــ ـــــْرَوَة بـَْعــــ ـــــ ـــأِبَني عُــــ ـــ ــ ـــ ــ ــَك والتَّـ ـــ ــ ــ ـــ   َفإنـَّـ
  

فـــ( التــأبني ) مصــدر عامــل لكونــه حملــى بـــ( األلــف والــالم ) ومعمولــه هــو ( عــروة ) وهــو 
احمللــى واملصــدر املضــاف مــن حيــث  منصــوب بــه ، وميكــن القــول ، إن مثــة شــبها بــني املصــدر

بينك عروة ) ، فضال عــن أن كــال املصــدرين ال  صحة وقوعه موقعه ، فيقال مثال : ( فإنك و
  يدل على زمن بعينه ، خبالف املصدر املنون ، فهو ذو داللة على        الزمان . 

ب املفعول املطلق ) .   املوضع الثاين ( نيابة املصدر مناب فعله يف 
هو املوضع الثاين من نيابة املصدر مناب فعله ، وقد نص النحاة عليه ، فقالوا : ((  هذا

وأما املصدر النائب مناب فعله فيعمل فيما قبله كما يعمل فيمــا بعــده ، فنقــول : ( ضــر زيــدا 
ب مناب أضرب ))  ويف هــذا إشــارة إىل مــا تشــكله النيابــة مــن أثــر  )4(، وزيدا ضر ) ؛ ألنه 

ا عبارة عن حذف وتعويض .يف تغي   ري البنية وخروجها عن أصلها ؛ أل
ألمــر والنهــي  وجتــدر اإلشــارة أوال ، إىل أن نيابــة املصــدر عــن املفعــول املطلــق خمصوصــة 

مــا ال  -مــثال  –، وقــد علــل ذلــك بعــض النحــاة فقــال املــربد  )5(علــى أرجــح األقــوال  : (( أل

                                      
  . 1الزمر :  )1(
  . 3/94ينظر : شرح ابن عقيل :  )2(
، املقاصــد النحويــة يف شــرح شــواهد  3/96اآلتيــة : شــرح ابــن عقيــل : مل ينســب هــذا البيــت إىل قائــل يف املصــادر )3(

  .  2/284، شرح األمشوين :  3/524شروح األلفية : 
، شـرح  142، املقـرب :  121-120. وينظـر : أمـايل السـهيلي :  2/626البسيط يف شرح مجل الزجـاجي :  )4(

  .  1/51التصريح على التوضيح : 
  . 1/265النكت يف تفسري كتاب سيبويه :  ، 1/69ينظر : الكتاب :  )5(
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ن إال بفعــل ))  ك : (( ألن داللــة املطلــوب علــى فعــل الطلــب أقــوى ، وقــال ابــن مالــ )1(يكــو
ن األمـــر والنهـــي أمنـــا  )2(وأظهـــر مـــن داللـــة املخـــرب بـــه علـــى فعلـــه ))  وميكـــن التعليـــل أيضـــا ، 

مــا يشــرتكان يف داللــة  اللبس النفرادمها بداللة اإلنشاء ، خبالف الفعــل املاضــي واملضــارع ، فإ
ذه الداللــة حــال حــذف الفعــل وإقامــة املصــدر اإلخبــار ، فــال ميكــن يف الوقــت نفســه تعيــني هــ

ُ ُموَســـى  مقامـــه ؛ وذلـــك اللتبـــاس املعـــىن وعـــدم تعـــني الفعـــل املـــراد ، فقولـــه تعـــاىل :  َّ وََكلَّـــَم ا
إخبار عن تكليم هللا موسى ، خبالف ما لو حــذف الفعــل ، فــإن املعــىن ســينتفي  ) )3َتْكلِيماً 

ــن األفعـــــال ، مث إن حاجـــــ إىل     املبالغـــــة  –يف غالـــــب األحيـــــان  –ة األمـــــر اللتباســـــه بغـــــريه مـــ
ختصار يعد من مسوغات هذه البنية النحوية القائمة على احلذف والتقدمي .   والتأكيد 

ب املفعول املطلق . بته مناب فعله يف    معاين املصدر يف إ
بتــه عــن فعلــه أثــرا يف املعــىن والســياق ، فب عــدما  وكذلك يؤدي استعمال هذا املصدر ، وإ

كان ( ضر ) مؤكدا لعامله فحسب ، أصبح اآلن مؤد معىن الفعــل مــع املبالغــة  فيــه ، تلــك 
ـــداء بـــه ؛ وذاك ألن وظيفتـــه مـــؤخرا هـــي  املبالغـــة الـــيت كانـــت بســـبب مـــن تقـــدم املصـــدر واالبت
التأكيــد ، فــإذا تقــدم كانــت فيــه داللــة علــى املبالغــة والتأكيــد يف اآلن نفســه ،    وال ســيما أنــه 

  شري إىل نفسه وعامله مجلة واحدة . ي
أمــا مــا ذهــب إليــه ابــن جــين مــن نفيــه كــون هــذا املصــدر مؤكــدا يف قولــه : (( أال تــراك ال 
تقول : ( ضر زيدا ) ، وأنت جتعل ( ضــر ) توكيــدا لـــ( اضــرب ) املقــدرة ، مــن قبــل أن تلــك 

ا لنقضــت  اللفظــة قــد أنيبــت عنهــا احلــال الدالــة عليهــا ، وحــذفت هــي اختصــارا ، فلــو أكــد
ــا هلــا ، لكــن لــك أن تقــول : ( ضــر زيــدا ) ،        ال علــى أن  القضية اليت كنت حكمــت 
جتعـــل ( ضـــر ) توكيـــدا للفعـــل الناصـــب لــــ( زيـــد ) ، بـــل علـــى أن تبدلـــه منـــه ، فتقيمـــه مقامـــه 

ئبا عن فعله ، غري أ )4(فتنصب به ( زيدا ) ))  ن صــلته بــه ففيه نظر ؛ ألن املصدر وإن كان 
قيـــا علـــى أصـــله كمـــا               لـــو كـــان الفعـــل  مـــا تـــزال قائمـــة ، مـــن حيـــث كـــون إعرابـــه 
ثره بفعله وعدم انقطاعــه عنــه ، ولقــد ذهــب إىل ذلــك بعــض  مذكورا ، فنصبه إذن دليل على 

                                      
  . 3/267املقتضب :  )1(
  . 2/663شرح الكافية الشافية :  )2(
  . 164النساء : من اآلية  )3(
  . 1/289اخلصائص :  )4(
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ئــب عــن ( اضــرب ) ولكنــه مــع    هــذا  ئبــا  –النحاة فقــالوا : (( ألن املصــدر  أي مــع كونــه 
لفعــــل           احملــــذوف وجــــو ، تقــــديره (  –لفعــــل عــــن ا معــــرب ؛ وذلــــك ألنــــه منصــــوب 

مث إنه لو أريد قطع املصدر            عن فعله ، فــإن حتــول عالمتــه مــن  )1(اضرب ضر ) )) 
  النصب إىل الرفع هي الدالة                             عليه . 

فَـــِإَذا َلِقيـــُتُم الَّـــِذيَن َكَفـــُروا َفَضـــْرَب  ه تعـــاىل : وممـــا جـــاء علـــى هـــذا يف القـــرآن الكـــرمي قولـــ
َق فَِإمَّــا َمنّــاً بـَْعــُد َوِإمَّــا فِــَداًء  ُتُمــوُهْم َفُشــدُّوا اْلــَوَ فـــ( ضــرب ) مصــدر  ) )2الّرِقَاِب َحىتَّ ِإَذا أَْثَخنـْ

، ب منــاب فعلــه ، وأضــيف إىل مفعولــه إضــافة غــري حمضــة ، إذ هــي علــى ســبيل االنفصــال 
  وتقديرها ( ضر الرقاب ) . 

ولعــــل هــــذه اإلضــــافة كانــــت مشــــكال لــــدى بعــــض البــــاحثني ، إذ قاســــها علــــى املصــــادر 
املضافة املبينة للنوع حنو : ( سرت ســري العقــالء ) فقــال هــو بتقــدير ( اضــرب ضــرب   الرقــاب 

  .  )3(يف شيء  –عنده  –) ، فليس هو من النيابة 
و جعلنــاه مبينــا للنــوع الختلــف املعــىن ، فــإن وظيفــة هــذا ولكن احلقيقة غري ذلك ؛ أل لــ

ة ، فقولنا : ( اعمل عمــل الصــاحلني ) مبعــىن (  سلوب املشا النمط من املصادر تبيني عامله 
ا لعمـــــل الصـــــاحلني ) ، مث إن هـــــذه املصـــــادر تكـــــون مضـــــافة إىل فاعلهـــــا       اعمـــــل عمـــــال مشـــــا

ة بــني الفعــل  وفاعلــه املــذكور يف أول اجلملــة مــن جهــة واملصــدر أبــدا ؛ ليتحقــق أســلوب املشــا
مضافا إىل فاعله املذكور يف آخرها من جهة أخــرى ، وعلــى هــذا التقــدير ، فــإن جعــل املصــدر 
يف اآلية مبينا للنوع يكون على معىن ( اضرب ضر مثــل ضــرب الرقــاب ) فتكــون الرقــاب هــي 

  . الضاربة كما بيناه آنفا ، وهو معىن ال يراد هنا أبدا 
أمــا حــذف التنــوين مــن املصــدر وإضــافته فــال مشــكل فيــه ؛ ألنــه يقــع يف املشــتقات كثــريا 

ـــ( االســتخفاف ) ،  )4(علــى حنــو مــا وجــه ســيبويه  ، وال يتغــري مــن املعــىن شــيء ، فقــد يكــون ل
لنسبة إىل اإلضافة يف هذا الباب .   وقد يكون لقوة الصلة بني املتضايفني ، وكذلك الشأن 

                                      
  . 1/51شرح التصريح على التوضيح :  )1(
  . 4حممد :  )2(
  . 368ظاهرة النيابة يف العربية :  )3(
  . 1/190ينظر : الكتاب :  )4(
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ئبا عــن فعلــه ، فإنــه جيــدر تبيــني املفارقــة يف االســتعمال بــني هــذه  وإذا ثبت هذا املصدر 
ة هلا يف املعىن وخمتلفة عنها يف الرتكيب ، إذ ورد فيها الفعل على أصــله  اآلية وآية أخرى مشا

َن آَمنُــوا َســأُْلِقي ِيف ِإْذ يُــوِحي َربُّــَك ِإَىل اْلَمالِئَكــِة َأّينِ َمَعُكــْم فَـثـَبِّتُــوا الَّــِذي ، وهــي قولــه تعــاىل : 
ُهْم ُكلَّ بـََناٍن  وقد بــني الــرازي  ) )1قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب َفاْضرِبُوا فَـْوَق اْألَْعنَاِق َواْضرِبُوا ِمنـْ

فرقا بني اآليتني ، وقدم له مقدمة قائال : (( وهي أن املقصــود أوال يف بعــض الســور قــد يكــون 
ــن فاعـــل وي ــل مـ تبعـــه املصـــدر ضـــمنا ، إذ ال ميكـــن أن يفعـــل فاعـــل إال ويقـــع منـــه صـــدور الفعـ

املصدر يف الوجود ، وقد يكــون املقصــود أوال املصــدر ولكنــه ال يوجــد إال مــن فاعــل ، فيطلــب 
ــل ، مثالـــه مـــن قـــال : ( إين حلفـــت أن أخـــرج مـــن     املدينـــة ) ، فيقـــال لــــه : (  منـــه أن يفعـ

، واخلــروج يف نفســه غــري مقصــود االنتفــاء ، ولــو  فاخرج ) صار املقصود منه صدور الفعــل منــه
كــان عليــه إال أن خيــرج ، لكــن مــن ضــرورات   *أمكــن أن خيــرج مــن غــري حتقــق اخلــروج منــه ملــا 

اخلروج أن خيــرج ، فــإذا قــال قائــل : ( ضــاق يب املكــان بســبب األعــداء ) ، فيقــال لــه مــثال : ( 
طلــوب ، حــىت لــو أمكــن اخلــروج مــن غــري اخلروج ) ، يعين اخلروج فاخرج ، فــإن اخلــروج هــو  امل

ــل حلصـــل الغـــرض ، ولكنــــه حمـــال فيتبعـــه الفعـــل ، إذا عرفــــت هـــذا ، فنقـــول : يف األنفــــال  فاعـ
احلكاية عن احلرب الكائنة وهم كانوا فيها ، واملالئكة انزلــوا لنصــرة مــن حضــر يف صــف القتــال 

القتــال بــدليل قولــه تعــاىل ، فصدور الفعل منه مطلوب ، وها هنا األمر وارد ، وليس فيه وقــت 
: ( فـــإذا لقيـــتم ) واملقصـــود بيـــان كـــون املصـــدر مطلـــو لتقـــدم املـــأمور علـــى الفعـــل ، قـــال : ( 

  . )2(فضرب الرقاب ) )) 
وميكــــن القــــول ، إن هــــذا فــــرق ، ولكنــــه لــــيس الوحيــــد ، وإذا عــــد إىل مــــا قــــرره النحــــاة 

لة االسم على الثبوت  واالستمرار ، والبالغيون من داللة الفعل على التجدد واحلدوث ، ودال
فسنجد أن اآلية األوىل نصت على حدوث القتال وحركة املعركة ، ولعل الفعل يتناسب معهــا 
أكثر ، إذ هو أمر بتجديد الضرب بني األعناق والبنان ، فهو يــوحي بتجــدد الضــرب وحدوثــه 

لضــرب ، ولــيس األمــر كــذلك يف اآليــة األخــرى ، إذ مل يكــن فيهــا حــدوث قتــال  ، بــل األمــر 
                                      

  . 12األنفال :  )1(
* الراجح يف جواب ( لو ) إن كان منفيا هو جترده من الالم ، ولكنه جاء يف هذا النص علـى غـري الرجحـان ، إذ اقـرتن 

  الالم به مع كونه منفيا .
  . 44 – 28/43التفسري الكبري :  )2(
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مقيد بلقيان الذين كفروا ، وبعبارة أخرى ، إنه إذا ما حدث قتال بينكم وبني الكــافرين ، فــإن 
م وقتلهم هو األمر الثابت فيه .   ضر
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 .  
مل تكن األمساء لتجري علــى صــيغة واحــدة ، بــل هــي علــى صــيغ وأقســام ، فمنهــا املشــتق 

القسمني يشتمل على أقسام خمتلفة أيضا ، وقــد وقــف النحــاة  ومنها املصدر ، وكل من هذين
على هذه األمســاء ، فجعلــوا بعضــها أصــوال وبعضــها اآلخــر فروعــا حبســب صــيغتها وموقعهــا يف 

  الكالم . 
أن األصــل يف املفعــول املطلــق أن يكــون مصــدرا ، فــإذا  –مثال على ذلــك  –فمما ذكروه 

  سبيل النيابة عنه . ما وقع لفظ بصيغة أخرى موقعه ، فهو على
وقد يكون دليل النيابة هو اإلسناد ، وذلك إذا وقع املسند بصيغة معينة هي خــالف مــا 

  يطلبه املسند إليه ، كـ( اسم الفاعل واسم املفعول ) فهو على سبيل النيابة أيضا . 
وهكذا يتضح وجه النيابة ودليلها يف هذا الفصل ، وقد انقســم علــى وفــق املتغــريات فيهــا 

  على مخسة مباحث : 
   

  املبحث األول : نيابة املصدر املؤول عن املصدر الصريح . 
  املبحث الثاين : النيابة عن املفعول املطلق .
  املبحث الثالث : التناوب بني املشتقات . 

  املبحث الرابع : نيابة املصدر عن املشتق يف موضع ( اخلرب والصفة واحلال ) . 
  فعول به عن الفاعل . املبحث اخلامس : نيابة امل
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  المبحث األول 
  نيابة المصدر المؤول عن المصدر الصريح

األصــل يف اســتعمال املصــدر أن يكــون صــرحيا ، ولكنــه قــد ينحــل إىل فعــل وأداة ليكــون 
ملصــدر املــؤول ، وال  ويــل املصــدر الصــريح أحيــا  املصدر مؤوال ، وأما مــا يــذكره النحــاة مــن 

ب  ويلهــم املصــدر يف املثــال : ( عجبــت مــن سيما يف (  إعمــال املصــدر عمــل الفعــل ) حنــو 
ب تعيـــني موضـــع املصـــدر العامـــل دون غـــريه مـــن  ضـــرب زيـــدا ) بــــ( أن يضـــرب ) ، فإنـــه مـــن 

  املصادر ، أو لتبيني سبب عمله ، وذلك بوقوعه موقع الفعل .
د لنــا مــن الوقــوف علــى  ولكي نتبني املعىن مــن وقــوع املصــدر املــؤول موقــع الصــريح ، ال بــ

  كل منهما بنية وداللة ، فهو يعطينا املالمح الرئيسة عن الفرق بني هذين املصدرين .
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فاملصـــدر الصـــريح بســـيط يف بنيتـــه ودالالتـــه ، فهـــو مـــن حيـــث البنيـــة يتكـــون مـــن لفظـــة 
ا إىل احلــدث دون اإلشــارة إىل  واحدة ، ومن حيث الداللــة تكــون داللتــه واحــدة أيضــا إلشــار

  مان ، وذلك حنو قولنا : ( يسعدين جميئك ويفرحين اجتهادك ) .الز 
وأمــا املصــدر املــؤول فيتكــون مــن حــرف مصــدري وصــلة لــه ، وبعبــارة أخــرى فهــو     (( 

أي صــلتها ، فأمــا احلــروف املصــدرية فهــي :    ( أنَّ  )1(آلة يف السبك واملسبوك ما بعــدها )) 
ن حيث العموم تكون أفعاال متصرفة إال صــلة ( أن وأما صلتها فهي م )2(وأْن وكي وما ولو ) 

ألمســاء دون األفعــال ،  ) فهــي مجلــة امسيــة ( مبتــدأ وخــرب ) ؛ وذلــك الختصــاص هــذا احلــرف 
وهـــي مـــن حيـــث اخلصـــوص خمتلفـــة تبعـــا الخـــتالف الداللـــة الزمنيـــة لألفعـــال ، فصـــلة   ( أْن ) 

أعجبين أن قمــت ، وأريــد أن تقــوم  يصح أن تكون فعال ماضيا ومضارعا وأمرا ، حنو قولنا : (
ن قــم )  ، حنــو  )4(، وأمــا ( مــا ولــو ) فيصــح يف صــلتها املضــي واملضــارعة  )3(، وكتبــت إليــه 

قولنا : ( أعجبــين مــا قمــت ومــا تقــوم اآلن ، ووددت لــو ذهبــت ولــو تــذهب ) ، وأمــا ( كــي ) 
ملصــدر  أن يــدخل عليهــا ( فال يصح يف صلتها سوى املضــارعة ، وشــرط تقــديرها مــع صــلتها 

، حنــو قولنــا : ( جئــت   )5(الم التعليل ) لفظا ، حنــو قولنــا : ( جئــت لكــي أقــرأ ) أو    تقــديرا 
  كي أقرأ ) ، أي للقراءة .

بته مناب املصدر الصريح .   معاين املصدر املؤول يف إ
ـــان               ــــــــــه ذا معـــــــــ ـــــــــــة جتعلـ دة يف البني ــن ز ـــــدر املــــــــــــؤول مـــــــــ ــــــــه املصــــــ ـــــــــتمل عليـــ ــــــــــا يشــ إن مـ

دة ، هــي احلــروف املصــدرية ،              ولقــد  ودالالت ال حيققهــا إال هــو ، ومــن تلــك الــز
كيــد وتعليــل ومتــٍن  أو مــا يقــع منهــا           بوجــه عــام  )6(ذكر النحاة اختالف معانيها من 

َنَّ  ، فحينمــا يــراد التأكيــد تقــع األداة ( أنَّ ) وعليــه جــاء قولــه تعــاىل :  ِ ََّ ُهــَو َذلِــَك          ا

                                      
  . 3/175حاشية الصبان :  )1(
ــــان العـــــرب :  )2( ـــرب مـــــن لسـ ــاف الضــ ــر : ارتشـــ ـــداين :  519 – 1/518ينظـــ ــ ــــىن ال ــــب :  297، اجلـ ، مغـــــين اللبيـ

1/266.  
  .   1/81، مهع اهلوامع :  1/28ينظر : مغين اللبيب :  )3(
  . 38ينظر : تذكرة النحاة :  )4(
  . 1/193، الفرائد اجلديدة :  1/518ينظر : ارتشاف الضرب :  )5(
  . 1/193،  1/518ينظر : م . ن :  )6(
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َوأَنَّ السَّاَعَة آتَِيــٌة         ال َريْــَب ِفيَهــا َوَأنَّ  احلَْقُّ َوأَنَُّه ُحيِْيي اْلَمْوَتى َوأَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
َعُث َمــْن ِيف اْلُقبُــوِر  ََّ يـَبـْ فــال شــك يف أن األداة                املصــدرية ( أنَّ ) أضــفت  ) )1ا

  تأكيد على معموليها ، وال يتحقق ذلك بوقوع املصدر     صرحيا .ال
ا بـ( الالم ) الــذي يفيــد التعليــل أيضــا  ا تفيد التعليل ، ولذا وجب اقرتا وأما ( كي ) فإ
، حنو قولنا : ( جئت لكي أكرمــك ) ، وإن مل تقــرتن بـــ( الــالم ) ، تعــني تقــديره حكمــا ، حنــو 

أي جئــت لالمتحــان ، وقــد جــاءت كلتــا احلــالتني يف القــرآن  قولنــا : ( جئــت كــي أمــتحن ) ،
ََْســْوا َعلَــى َمــا فَــاَتُكْم َوال تـَْفَرُحــوا  الكرمي ، فمن احلالة األوىل ما جــاء يف قولــه تعــاىل :  ِلَكــْيال 

ُكْم  َ ــ ومن احلالة األخرى ما جاء يف قوله تعــاىل :          ) )2ِمبَا آ َك َكــْي فـََرَجْعنَــاَك ِإَىل أُمِّ
نُـَها َوال َحتَْزن  ويف كلتا اآليتني جــاءت األداة املصــدرية مفيــدة معــىن  التعليــل ، وال  ) )3تـََقرَّ َعيـْ

شــــك يف أن هــــذا املعــــىن ال يكــــون يف املصــــدر الصــــريح إال مــــن خــــالل مــــا يــــدل عليــــه احلكــــم 
ك إىل أمــك اإلعــرايب ، إذ يكــون املصــدر الصــريح مفعــوال ألجلــه ، كــأن يقــدر مــثال : ( فرجعنــا

دة التأكيد واملبالغة فيه .   إقرارا لعينها ) ، ولكن املصدر املؤول حقق هذا املعىن مع ز
ا تفيد التمين ، ولذا غالبا ما تكون هذه األداة وصلتها يف سبك مصــدر  وأما ( لو ) فإ
مــؤول معمــول لفعــل يفيــد التمــين أيضــا ، فهــي تفيــد الســبك مــع صــلتها يف تقــدير املصــدر مــن 

يـَــَودُّ  ة ، وتفيــد الســبك مــع داللــة الفعــل مــن جهــة أخــرى ، وبيــان ذلــك يف قولــه تعــاىل : جه
ــُر أَْلــَف َســَنٍة  فاألصــل يف املصــدر أن يكــون صــرحيا ، ولكــن وقوعــه مــؤوال  ) )4َأَحــُدُهْم لَــْو يـَُعمَّ

 مــن ( لــو وصــلتها ) يفيــد املبالغــة يف وصــف ودهــم ومتنــيهم مــن حيــث إفــادة هــذه األداة معــىن
التمين ، وهي بذلك تــرتبط بداللــة الفعــل علــى التمــين أيضــا ، وممــا يؤكــد هــذا أن وقــوع ( أْن ) 
املصــدرية موقعهــا يصــح حنــوا ومعــىن ، بيــد أن مــا تتميــز بــه ( لــو ) مــن ( أن ) يف داللــة التمــين 

  هو الذي حسَّن وقوعها ، لتكون البنية من أوهلا إىل آخرها يف ترابط لفظي ومعنوي .

                                      
  . 7،  6احلج :  )1(
  . 23احلديد : من اآلية  )2(
  . 40طه : من اآلية  )3(
  . 96البقرة : من اآلية  )4(
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أن ) فــأرى فيهــا التأكيــد بصــورة عامــة ، أو أن غايتهــا فــك املصــدر لتتبــني مــا يف وأمــا ( 
الفعل من داللة زمنية معينة ، ولكن هناك من النحاة من يرى فيها داللــة علــى احتمــال الفعــل 

  . )1(حكم اجلواز دون االستحالة أو الوجوب 
عليهــا   فحســب على أنين ال أرى ذلك صوا ؛ ألن هذا موقوف على صــلتها ، ولــيس 

ــــوب ، ومــــــن         ــــان صــــــلتها فعــــــل أمــــــر ، فكيــــــف جتعلــــــه هــــــذه األداة جــــــائزا دون الوجــ ، فــــــإذا كــ
ـــــه تعـــــاىل :  ـــــك قول ـــــا ِإَىل ُموَســـــى َأِن اْضـــــِرْب ِبَعَصـــــاَك اْلَبْحـــــَر  ذل َن فـــــال خـــــالف          ) )2فََأْوَحيـْ

لــك         فــات يف أن الفعل هنا واجــب حصــوله علــى ســبيل االســتحالة والوجــوب ، ولعــل ذ
أصــــحاب هــــذا الــــرأي فنظــــروا يف صــــيغ خاصــــة منــــه ، كــــأن تكــــون صــــلة ( أن )         فعــــال 

فهنا ال يكون         حتقيــق الفعــل  ) )3َوَأْن َتُصوُموا َخْريٌ َلُكم  مضارعا ، حنو قوله تعاىل : 
ــا ســبقت ببيــان          حكــم ا ملــريض يف علــى ســبيل الوجــوب ، بــل علــى ســبيل اجلــواز ؛ أل

مــاً َمْعــُدوَداٍت َفَمــْن َكــاَن ِمــْنُكْم َمرِيضــاً       أَْو َعلَــى َســَفٍر َفِعــدٌَّة  الصــوم ، إذ قــال تعــاىل :  َّ َأ
ٍم أَُخَر َوَعَلى الَّــِذيَن يُِطيُقونَــُه ِفْديَــٌة طََعــاُم ِمْســِكٍني َفَمــْن         َتطَــوََّع َخــْرياً فـَُهــَو َخــْريٌ  َّ لَــُه  ِمْن َأ

ُتْم                              تـَْعَلُموَن َوأَ    . ) )4ْن َتُصوُموا َخْريٌ َلُكْم ِإْن ُكنـْ
وممــا ضــربوه مــن مثــال قــوهلم : ( ظهــر أن يســافر علــي ) ، فيجــوز أن يقــع الســفر أو ال  

يقع ، خبالف ما إذا قلنا : ( ظهر سفر علي ) فإنه جيوز أن يسبق إىل بعض األذهان وجــوب 
، وهذا التوجيــه صــحيح ، ولكنــه ال يكــون حكمــا عامــا ختــتص بــه (  )5(ر دون اجلواز هذا األم

  أن ) ، بل هو حكم حيدده الفعل قبل كل شيء .
وأما ( ما ) فذات داللة قريبة من ( أن ) من حيث وقوعها مــع الفعــل لتــدل علــى احلــال 

ا فحسب .   ، فداللتها مع صلتها واضحة أكثر من داللتها حبد ذا

                                      
  . 1/176، حاشية الصبان :  1/142ينظر : بدائع الفوائد :  )1(
  . 63الشعراء :  )2(
  . 184البقرة : من اآلية  )3(
  . 184البقرة :  )4(
  . 1/176ينظر : حاشية الصبان :  )5(
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قوفنا على الصلة ، فذاك لنتبني مــا يف املصــدر املــؤول مــن داللــة زمنيــة ميكــن أن تــزاد أما و 
،  )1(على معىن املصدر الصريح ؛ ذلك أن املصدر الصريح ال يدل إال على الــزمن     املطلــق 

فليس يف صيغته ما يدل على مضي أو حال أو استقبال ، (( فجاؤوا بلفظ الفعل املشتق منــه 
ولعل اقــرتان ( أْن )  )2(جتمع هلم اإلخبار عن احلدث مع الداللة على الزمان )) مع ( أْن ) لي

  لداللة الزمنية اليت حيققها املصدر املؤول متأٍت من إمكان دخوهلا على مجيع األفعال .
ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإن لتحديــد الداللــة الزمنيــة دون إطالقهــا أمــرا مهمــا يف املعــىن ، 

ئبا عــن املصــدر الصــريح ، ومــن ذلــك قولــه  تعــاىل وذلك ال يكون إال  حالل املصدر املؤول 
 :  َــا اْألَوَّلُــون ِ ِت ِإالَّ أَْن َكــذََّب  ْآل ِ فقــد وقــع يف اآليــة مصــدران  ) )3َوَمــا َمنَـَعَنــا َأْن نـُْرِســَل 

ان يف داللتهمـــا علـــى احلـــدث ، ولكنهمـــا خمتلفـــان يف داللتهمـــا علـــى الزمـــ ان ، مـــؤوالن متشـــا
وهنــا تكمــن الفائــدة فيــه ، فاملصــدر األول ذو داللــة علــى احلــال واالســتقبال ، واملصــدر الثــاين 
ت يف  آل ذو داللة على املضي ، وتقدير الداللة الزمنية معهما تكــون ( ومــا منعنــا أن نرســل 
ا األولون فيما مضــى ) ، خبــالف مــا لــو جــاء املصــدر صــرحي ا احلال واالستقبال إال أن كذب 

هــول حتديــدها ،  وال ســيما يف املصــدر  ، فــإن داللتــه الزمنيــة ســتكون مطلقــة ، ولصــار مــن ا
األول ، إذ لو جاء صرحيا ( اإلرسال ) ما متيزت داللته الزمنية ، وما تبــني قصــدها وختصيصــها 

أن جيعــل  –عليه الصالة والســالم  –ألهل مكة ؛ ألن نزوهلا كان بسبب من سؤاهلم رسول هللا 
م لعلنــا  هلم الصفا ذهبا ، وأن ينحي عنهم اجلبال فيزرعوا ، فقيل له : ( إن شئت أن تستأين 

جنتــيب مــنهم ، وإن شــئت نعطــيهم الــذي ســألوا فــإن كفــروا أهلكــوا ) ، فقــال : ( ال بــل اســتأين 
  . )4(م ) 

ـــذه الصـــيغة الدالـــة علـــى املضـــي فيـــه إشـــارة إىل معنـــاه  أمـــا املصـــدر الثـــاين ، فـــإن وقوعـــه 
ــة  احلقيقــي مــن وقوعــه ماضــيا مــن لــدن األولــني ، وفيــه إشــارة أيضــا إىل معنــاه املتمثــل يف الدالل
على التحقيق ، مبعىن أن تكذيب املشركني من أهــل مكــة أمــر حمقــق كشــأن األمــم مــن   قــبلهم 

ت .   ، ولذا كان هو السبب يف منع إرسال اآل
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ى ذلك سوى املصــدر املــؤول بوقــوع وقد تراد داللة األمر من وقوع املصدر ، وال يدل عل
نَــا ِإَىل ُموَســى َأْن َأْســِر ِبِعَبــاِدي ِإنَُّكــْم ُمتـَّبَـُعــوَن  فعل األمر فيه ، ومن ذلك قولــه تعــاىل :  َوأَْوَحيـْ

 )1(  فاملصــدر املــؤول مــن ( أن ) و( أســر ) ذو داللــة علــى الفعــل الوجــويب ، وكــذلك أرى يف
ا حاضــرة يف األذهــان ، وال شــك يف أن كلتــا الــداللتني ال هــذه الداللــة تقريبــا للحكايــة وجعلهــ

ملعىن نفسه بوقوع املصدر صرحيا .   تتحققان 
وميكن أن يقع الفعل أيضــا مبنيــا للمفعــول لتحقيــق داللتــه مــن التعظــيم مــثال ، وال يكــون 

ــا َجاَءَهــا نُــوِدَي َأْن بـُـورِ  هــذا إال بوقــوع املصــدر مــؤوال ، حنــو قولــه تعــاىل :  َك َمــْن ِيف النَّــاِر فـََلمَّ
فإن إرادة هذه الصيغة من الفعل ( أن بورك ) يقصد منها التعظــيم والتفخــيم  ) )2َوَمْن َحْوَهلَا 

، ولعلهـــا ال تكـــون كـــذلك إال بوضـــعها ضـــمن هـــذه البنيـــة ( املصـــدر املـــؤول ) ؛ ألن املصـــدر 
  الصريح ال يدل عليها أبدا .

تعيني الفاصلة ، حنو قوله تعاىل  -داللته الزمنية  مع تعيني -وقد يراد من املصدر املؤول 
 :  ــــوِن ُهْم نـَْفســــاً َفَأَخــــاُف َأْن يـَْقتُـُل ــــاَل َربِّ ِإّينِ قـَتَـْلــــُت ِمــــنـْ ففــــي املصــــدر املــــؤول ( أن   ) )3َق

ــرى ، هــــي تعيــــني الفاصــــلة  ــــة احلــــال أو االســــتقبال ، واألخــ ــــان : األوىل ، دالل يقتلــــون ) داللت
  األخرى . وتناسبها مع الفواصل

  اخلصائص الداللية والرتكيبية واإلعرابية للمصدر املؤول .
ــن خـــالل بنيتـــه ( أداة وصـــلة ) خبصـــائص  ــن املصـــدر الصـــريح مـ ــز املصـــدر املـــؤول مـ يتميـ

  تركيبية وإعرابية وداللية ضمن البنية النحوية بوجه عام .
ب ظـــن فاملصـــدر املـــؤول مـــن ( أن ) املشـــددة ومعموليهـــا يســـد عـــن املفعـــولني ،  )4( يف 

حنو : ( ظننت أن زيدا قادم وحسبت أنك ذاهب ) فـ( أن ) وصلتها سدت عــن  املفعــولني ، 
ن إلمتــام البنيــة واملعــىن ، خبــالف املصــدر الصــريح ، فــإن وقوعــه  فــال حاجــة إىل تقــدير مفعــول 

ن ، حنــو : ( ظننــت قدومــه ، وحســبت ذه قصــا وحباجــة إىل مفعــول  ابــك ) هنا يبقي املعىن 
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ـــتم املعـــىن  ــريعا ) ؛ لي قصـــا إال بوضـــع املفعـــول الثـــاين حنـــو : ( متحققـــا أو  سـ ، فـــاملعىن يبقـــى 
  والرتكيب .

وقد وجه أحد الباحثني هذا إىل أن املصدر هنا قد أغىن عــن املفعــولني داللــة          ال 
ويله مبفرد قيل إنــه ســد  )1(تركيبا  عــن امســني مفــردين ، ولكن احلقيقة ، أن هذا املصدر حبكم 

، أو ما يف حكمهما من حيــث اإلعــراب ، أمــا مــن حيــث الداللــة والرتكيــب فيختلفــان ، فمــن 
بتــة علــى التأكيــد ؛  حيث الداللة خيتلف املصدر املؤول عــن املصــدر الصــريح ، فداللــة األول 

غــرية لتمام معناه وعدم حاجته إىل أي إخبار جديد ، خبالف املصدر الصريح ، فــإن داللتــه مت
وهو الذي صار إىل املفعول الثــاين للفعــل ( ظننــت )  –؛ لعدم متامها إال مبا يقع من خرب عنه 

  فداللته مرتبطة مبا حيمله هذا املفعول من معىن .  –
هــرا  جح ) خيتلف عن قولنــا : ( ظننــت جناحــك  وبيان ذلك أن قولنا : ( ظننت أنك 

ألن يف القــول األول داللــة علــى انتفــاء النجــاح ؛ وذاك  –إذا كانت ( ظن ) مبعــىن الشــك  –) 
؛ ألن املــتكلم كــان يظــن ذلــك ، ولكنــه كــان ظنــا خطــأ ، خبــالف القــول الثــاين ، فــإن النجــاح 
هــرا ) متصــل ومــرتبط بفعــل الشــك  حاصل فيه ، ولكنه جاء على أقل مما يظــن ؛ ألن قولــه ( 

هرا .    ، فهو دليل على حصول النجاح ولكنه ليس 
كانــت ( ظــن ) مبعــىن اليقــني ، فالداللــة ختتلــف فيهــا ، إذ تنتقــل مــن الشــك إىل   أمــا إذا

ــون املعـــىن هـــو التأكيـــد ، ســـواء أدخلـــت ( ظـــن ) علـــى املصـــدر املـــؤول أم علـــى  اليقـــني ، فيكـ
ي  املصدر الصريح ، بيد أن دخوهلا على املصدر املؤول يفيده التأكيد من دون قصد وصــفه 

  وصف آخر . 
ن يقال إن املصدر الصريح أوجز من املصــدر املــؤول هنــا علــى حنــو     مــا ولذا ال ميكن أ

؛ وذلــك الخــتالف الداللــة بينهمــا ، بــل علــى العكــس مــن  )2(ذهــب إىل ذلــك أحــد البــاحثني 
ذلك ، فإين أرى اإلجياز متحققا يف املصدر املــؤول دون الصــريح ، إذا أريــد قصــد املعــىن نفســه 

جــح ) يفيــد اإلخبــار بتأكيــد النجــاح إذا   بكــال املصــدرين ؛ وذلــك أن قولنــا : ( ظننــت أنــك 
كانت ( ظن ) مبعــىن اليقــني ، خبــالف مــا لــو أتــى املصــدر صــرحيا ، فإنــه ال يصــح إال أن يــؤتى 
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ن ) ليــتم املعــىن والرتكيــب فيقــال : ( ظننــت جناحــك متحققــا ) ، وال شــك يف أن  بـــ( مفعــول 
  األول أوجز من الثاين .

ب ، فالــذي ســوغ هلــذه الصــيغة املصــدرية أن تســد عــن املفعــولني هــو أما من حيث الرتكي
املبتـــدأ  مهــا ، إذ كالمهـــا يــدخل علـــى    ذلــك الشـــبه بــني ( أن ) و( ظـــن ) مــن حيـــث معموال

واخلرب ، وبعبارة أخــرى ، فــإن معمــويل ( أن ) يصــريان مــن حيــث املعــىن معمــويل       ( ظــن ) 
) فيقـــال بـــدال مـــن ( ظننـــت أن زيـــدا   قـــائم ) (  ، ويســـتبني ذلـــك أكثـــر فيمـــا لـــو ألغيـــت ( أن

  ظننت زيدا قائما ) ، وبدال من ( حسبت أنك كاتب ) ( حسبتك كاتبا ) .
 ومما جاء على صيغة املصدر املؤول ســادا عــن املفعــولني يف القــرآن الكــرمي قولــه تعــاىل : 

ُهَما اذُْكــْرِين ِعْنــَد رَ  ٍج ِمنـْ َ فواضــح أن املصــدر املــؤول مــن   ( أن  ) )1بِـّـَك َوقَاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَُّه 
ومعموليها ) قد سد عن مفعويل ( ظــن ) إعــرا وتركيبــا ، وواضــح أيضــا أن داللــة املصــدر هــي 
ي وصــف آخــر ، ولعــل ذلــك يفيــد     اإلجيــاز ، إذ لــو  كيــد النجــاة فحســب دون وصــفه 

ل الثاين ، كأن يقــال : ( ظــن جناتــه جاء املصدر صرحيا ما دل على هذا املعىن إال بوضع املفعو 
  متحققة ) ، ولكن املصدر املؤول أغىن عنه ، فضال عن كونه أكثر جزالة وبيا .

وما قيل يف ( أن ومعموليها ) يقال يف ( أن والفعل ) فإنــه يســد عــن املفعــولني        يف 
راب  والرتكيــب ، فيقــال : ( حســبت أن تقــوم ) ، فــاإلع )2(البــاب نفســه حنــو مــا ذكــر النحــاة 

مة ، وال حتتاج إىل ما يتمها من مفعول ، ولعل املسوغ يف        ذلك نظري املســوغ  والداللة 
ان معمــويل ( ظــن ) امســا  ه يف ( أن ومعموليهــا ) ســوى أن معمــويل ( أن ) يشــا الــذي ذكــر

مـــني أيضـــا وإفـــرادا ، أمـــا هنـــا ، فـــيمكن القـــول ، إن صـــلة ( أن ) عبـــارة           عـــن ركنـــني 
ولكن أحدمها هو الفعل واآلخــر هــو الضــمري املســترت فيــه ،    ولكنهمــا مــع ذلــك يشــبهان مــن 

  حيث املعىن معمويل ( ظن ) فصح أن يسدا عن     مفعوليها .
وكما سد املصدر املؤول من ( أن والفعل ) مسد مفعويل ( ظــن ) ، فإنــه قــد يقــع بعــد ( 

، وذلك بتحول ( عســى ) مــن النقصــان إىل التمــام  )3( عسى ) فيغين عن امسها وخربها إعرا
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َوَقالَــِت اْمــَرَأُت  ، إذ يكون هذا املصدر فاعلها ، وقد حيقق ذلك اإلجياز ، حنو قولــه تعــاىل : 
َفَعنَــا َأْو نـَتَِّخــَذُه َولَــداً َوُهــْم ال َيْشــعُ   ) )1ُروَن ِفْرَعــْوَن قـُــرَُّت َعــْنيٍ ِيل َولَــَك ال تـَْقتـُلُــوُه َعَســى أَْن يـَنـْ

فقـــد أغـــىن املصـــدر املـــؤول ( أن ينفعنـــا ) عـــن اســـم ( عســـى ) وخربهـــا لكونـــه فـــاعال هلـــا ، ويف 
جياز واختصار ، إذ لو وقع املصدر صرحيا لكان امسا مفتقرا إىل إخبار .    ذلك متام املعىن 
يت ضــمن الب يت مع املصدر حبد ذاتــه ، بــل  نيــة ومن داللته أيضا هي التأكيد ، وقد ال 

ُكتِــَب َعَلــْيُكُم اْلِقتَــاُل َوُهــَو ُكــْرٌه َلُكــْم َوَعَســى   أو السياق بوجــه عــام ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل : 
فالتأكيد إمنا أتى من وقوع احلال مجلة امسية  ( وهو خــري  ) )2أَْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخْريٌ َلُكْم 

أكيد أن كراهية الشــيء     قــد تكــون خــريا ، لكم ) من الفعل يف املصدر املؤول ( تكرهوا ) لت
ــذا  ــذه الصــيغة ، وإن املعــىن ال يكــون  خبالف ما لو أتى املصدر صرحيا فــإن البنيــة ال تكــون 
التأكيد ، ففرق كبري بني البنية يف اآلية أو أن يقال مــثال : ( وعســى كــرهكم لشــيء خــريا لكــم 

. (  
رتكيــب إذا أريـــد نفــي أمـــر مــا ، إذ يتحقـــق وكــذلك يفــاد مـــن املصــدر املـــؤول يف البنيــة وال

دخــول أدوات النفــي علــى األفعــال ، خبــالف املصــدر الصــريح فــال جيــوز دخوهلــا عليــه ، ومــن 
ْلَغْيب  ذلك قوله تعاىل :  ِ فما كان للفعل أن ينفى لــوال جمــيء  ) )3َذِلَك لِيـَْعَلَم َأّينِ ملَْ َأُخْنُه 

زمة واملقصودة مبعانيها اخلاصــة أن تــدخل إال علــى األفعــال املصدر مؤوال ، وما كان لألداة اجلا
لقــول  ، ولعلنا نتبني ذلك أكثر فيمــا لــو قــدر املصــدر صــرحيا ، إذ يســتعاض عــن هــذه األداة 

ال حتقــق مــا عليــه اآليــة مــن بيــان  –وال شــك  -مثال : ( عدم خيانيت أو انتفاء خيانيت ) وهــي 
  وما فيها من معان . 
القول ، إن ما حيققه املصدر املؤول من خصائص ومزا ال تعــين أنــه يغــين وأخريا ، ميكن 

يت املصــدر فيهــا إال صــرحيا ،  عــن املصــدر الصــريح يف املواضــع كلهــا ، فــإن مــن املواضــع مــا ال 
ب املفعــول املطلــق ،  وال ميكــن أن يضــطلع املــؤول بتأديتهــا ، ومــن ذلــك ، وقــوع املصــدر يف 

، فيقــال : ( ضــربت زيــدا ضــر ) ، وال يقــال : (  )4(دون ( املؤول ) فهو خمتص بـ( الصريح ) 
                                      

  .  9القصص :  )1(
  . 216البقرة : من اآلية  )2(
  . 52يوسف : من اآلية  )3(
  . 1/176ينظر : حاشية الصبان :  )4(
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خبـــالف  )1(ضـــربت زيـــدا أن تضـــرب ) ، ويشـــرتط أيضـــا يف وصـــف املصـــدر أن يكـــون صـــرحيا 
املؤول فإنــه ال يوصــف ، فيقــال : ( يعجبــين إميانــك الكبــري ) ، وال يقــال : ( يعجبــين أن تــؤمن 

  الكبري ) .
، حنـــو قولنـــا : ( جئتـــك  )2(عـــن ظـــرف الزمـــان واملكـــان وكـــذلك ينـــوب املصـــدر الصـــريح 

ــه  )3(قــدوم احلــاج ) وقولنــا أيضــا : ( جلســت قــرب زيــد )  ، خبــالف املصــدر املــؤول ، فلــيس ل
  من هذه النيابة شيء . 

وممــا خيــتص بــه املصــدر الصــريح وقوعــه موقــع املشــتق يف موضــع ( اخلــرب والصــفة واحلــال ) 
  . *ه ، كما سنبينه الحقا توسعا يف املعىن مع املبالغة في

  المبحث الثاني
  النيابة عن المفعول المطلق 

لنيابة فيما بني األمساء ، نيابة بعض األلفاظ عن ( املفعول   املطلــق  ومما هو على صلة 
) فمــن املعلــوم أن هــذا املفعــول (( ال يكــون إال مصــدرا ؛ نظــرا إىل أن مــا يقــوم مقامــه ممــا يــدل 

  . )4(ذلك ، وأنه األصل ))  عليه ، َخَلٌف عنه يف
ئبة عن هــذا املفعــول وقائمــة مقامــه ، هــذه األلفــاظ  ولقد عد النحاة طائفة من األلفاظ 

  هي : 
  ، أو ما يف معنامها مضافني إىل املصدر . )5(لفظ ( كل ) و( بعض )  -
  . )6(اللفظ الدال على نوع املصدر  -
  . )1(املرادف له  -

                                      
  . 2/679ينظر : مغين اللبيب :  )1(
  . 3/197ينظر : األشباه والنظائر يف النحو:  )2(
  . 1/393ينظر : الفرائد اجلديدة :  )3(

  . 290فصل : * ينظر : املبحث الرابع من هذا ال
  . 1/208شرح األمشوين :  )4(
  . 2/213، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  87ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد :  )5(
، شــرح املكــودي علــى ألفيــة ابــن  226 – 225، شــرح قطــر النــدى :  2/656ينظــر : شــرح الكافيــة الشــافية :  )6(

  . 80مالك : 
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  . )2(صفته  -
  . )3(غري علم اسم مصدر  -
  . )4(ضمري املصدر  -
  . )5(العدد الدال على املصدر  -
  . )6(اإلشارة إليه  -
  
  . )7(آلته  -
  . )8(هيأته  -
  . )9(وقته  -
  . )10(( ما ) االستفهامية و( ما ) الشرطية  -

  توجيه النحاة نيابة هذا الباب ومناقشته 
ا عبــ ارة عــن ( إســقاط وإحــالل ) ، مبعــىن وجه بعض النحاة النيابة يف هذا الباب على أ

أن املصــدر كــان يف األصــل موجــودا ، مث حــذف وأقــيم اللفــظ مقامــه ، وذلــك حنــو قــوهلم : إن 
األصــل يف ( ضــربته كــل الضــرب ) هــو ( ضــربته ضــر كــل الضــرب ) ، وإن األصــل يف      ( 

  . )11(ضربته ذلك الضرب ) هو ( ضربته ضر ذلك الضرب ) 
                                                                                                          

ــــــاب يف  )1( ــــر : اللبـ ــــراب : ينظـــ ـــاء واإلعـــ ــــل البنــــ ــ ــــرح املفصـــــــل :  2/210علـ ـــاح يف شـــ ــ ــــكاة        1/222، اإليضــ ، املشـــ
  . 221الفتحية : 

  . 264 – 263، شرح ألفية ابن مالك :  87ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد :  )2(
  . 328 – 1/327، شرح التصريح على التوضيح :  2/34ينظر : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  )3(
  . 2/204ينظر : ارتشاف الضرب :  )4(
  . 691، شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ :  1/324ينظر : شرح مجل الزجاجي ( الشرح الكبري ) :  )5(
  . 2/204، ارتشاف الضرب :  87ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد :  )6(
  . 1/169ينظر : األصول يف النحو :  )7(
  . 1/188، حاشية اخلضري :  1/210مشوين : ينظر : شرح األ )8(
  . 87ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد  )9(
ــــــرب :  )10( ـــــاف الضــ ـــر : ارتشـــ ـــ ـــل :  2/205ينظــ ـــ ــن عقيــ ـــ ــــرح ابـــ ــجاعي علــــــــى شــــ ـــ ــــية الســـ ـــــية          154، حاشــــ ، حاشـــ

  . 1/188اخلضري : 
  . 1/328ينظر : شرح التصريح على التوضيح :  )11(
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انطباق هذا على كل لفظ مــن تلــك األلفــاظ ؛ ألننــا   ال  –تقديري  يف –ولكن ال أرى 
منتلك الدليل الواضح علــى وجــود املصــدر ســلفا يف هــذه البنيــة مــن حيــث كونــه فضــلة ، فلــيس 
بة املفعول منابه ، فإن هلذا األخري ما يسوغه وما يــدل  احلال فيه كاحلال يف حذف الفاعل وإ

فعول املطلق ) هــي التأكيــد ، فــإذا حــذف أو عــدم مــن الســياق عليه ، مث إن غاية املصدر ( امل
، فال مثة ما يدعو إىل تقديره النتفاء احلاجة إليــه ، إال إذا اســتوجبه املعــىن أو كانــت قرينــة دالــة 

  عليه ، وال ميكن ختريج املعىن إال بذلك التقدير . 
ك يف تقــدير وفضال عن ذلك ، فإن هناك مشكال يف بعض ما ذهــب النحــاة إليــه ، وذلــ

املصدر مع بعض األلفاظ ، فإذا صح تقــدير املصــدر مــع ( كــل ) مــن حيــث االتفــاق النحــوي 
كيــد ،  كيــد علــى  واملعنــوي بينهمــا لكــون غايتهمــا هــي التأكيــد ، إذ ميكــن أن يقــال : إنــه 

آلخر  فإنه ال يصح مع لفظة ( بعض ) الــيت  -إذا صح هذا  -فحذف أحدمها استغناء عنه 
ـــا تفيـــد التقليـــل ، ممـــا جيعلهـــا يف تنـــاف وغايـــة هـــي قرينـــ ة ( كـــل ) يف هـــذا البـــاب ؛ وذاك أل

املصــدر األوىل املتمثلــة يف التكثــري والتأكيــد ، فــال ميكــن أن يقــال يف ( ضــربته بعــض الضــرب ) 
  ضربته ضر بعض الضرب . 

يره لعــدم احلاجــة إىل تقــد –إذن فالذي أذهب إليه أن املصدر مل يكن موجودا مث حــذف 
نيا  ب عنــه مــن لفظــي ( كــل )  –أوال ، والختالف املعىن يف بعض األحيان معه  بــل إن مــا 

و( بعض ) أو ما يف معنامها مضافني إىل املصدر هــو تركيــب جديــد ، فبــدال مــن أن يقــال : ( 
ـــد املبالغـــة والتكثـــري ، أو      ( ضـــربته  ــربته كـــل الضـــرب ) إذا أري ضـــربته ضـــر ) يقـــال : ( ضـ

لضــرب ) إذا أريــد التقليــل ؛ ألن هــذين اللفظــني يكتســبان داللتهمــا ممــا يضــافان إليــه ، بعــض ا
ً علــى  فيصــريان كالكلمــة الواحــدة ، فــإذا أضــيف إىل مصــدر مــن جــنس عاملــه أعــرب منصــو

  . )1(املفعولية املطلقة نيابة ، وإذا أضيف إىل الظرف أعرب منصو على     الظرفية 
يقال يف العدد النائب مناب املفعول املطلق يف حنو      قولنا  وما قيل يف هذين اللفظني

: ( ضــربته عشــرين ضــربة ) فإنــه ال موجــب يف تقــدير مصــدر حمــذوف ؛ ألن غــرض هــذا النــوع 
من النيابة هو تبيني العدد ، ولعله يستقل عن املصدر املؤكد لعامله ، من حيث حتديده العدد 

 يكـــون املؤكـــد مبهمـــا وال يـــدل إال علـــى الكثـــرة أو بغـــض النظـــر عـــن قلتـــه أو كثرتـــه ، يف حـــني

                                      
  . 1/296إعراب القرآن : ينظر : التبيان يف  )1(
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التأكيـــد ، فـــإذا صـــح أن يقـــال : ( ضـــربته ضـــر عشـــرين ضـــربة ) فإنـــه ال يصـــح أن يقـــال : ( 
  ضربته ضر ضربة واحدة ) .

لنســبة إىل ( اســم اإلشــارة ) ، فــإن لفظــه يــدل علــى معنيــني ، أحــدمها :  وكذلك الشأن 
خـــر : اســـتعماله لغـــرض التعظـــيم ، وال ســـيما يف لفـــظ اإلشـــارة اإلشـــارة احلســـية احلقيقيـــة ، واآل

الــدال علــى البعيــد ، فــإذا أريــد منــه معنـــاه احلقيقــي فاحســبه يف ذلــك مبينــا للنــوع ، فــإذا قـــال 
القائل : ( ضربته هذا الضــرب ) مشــريا إىل ضــرب حاصــل أمامــه كــان مبينــا للنــوع ؛ ألنــه علــى 

كمــا ذكــر   –نــاىف واملصــدر املؤكــد لعاملــه ، إذ هــو مــبهم سبيل املماثلة أو التشبيه ، وهــذا مــا يت
فال جيوز قرنه به أو كونه يف معناه ، بل هو بنيــة جديــدة خمتلفــة عــن املصــدر املؤكــد لعاملــه ،  –

  وتشبه إىل حد كبري املفعول املطلق املبني للنوع يف حنو قولنا : ( سرت سري األمراء ) .
ازي ال دال على التعظيم والتفخــيم ، فلــم يكــن هنــاك تنــاف بينــه أما إذا أريد منه معناه ا

وبــني املصــدر املؤكــد لعاملــه ، ولكننــا مــع ذلــك ال منتلــك دلــيال علــى وقــوع املصــدر وحذفــه مــن 
الســـياق ، والقـــول بعـــدم ذلـــك هـــو األوىل ؛ ألن قولنـــا : ( ضـــربته ذلـــك الضـــرب ) فيـــه مبالغـــة  

ىل تقـــديره مـــا دام يف هـــذه الصـــيغة مـــا كبـــرية تفـــوق وقـــوع املصـــدر علـــى أصـــله ، فـــال حاجـــة إ
كيدا .   يفضله مبالغة و

وشبيه مبا تقدم أيضا هو ( نيابة الصفة عن املفعول املطلق ) فلقد ذكر أولئك النحاة أن 
األصــل يف قولنــا : ( ســرت أحســن الســري ) هــو ( ســرت الســري أحســن الســري أو ســرت ســريا 

  .  )1(ىل مثله أحسن سري ) فحذف املوصوف لداللة إضافة صفته إ
ولكــن هــذا الــنمط مــن املفعــول هــو مبــني للنــوع ، وال مثــة مــا يســتوجب إدخــال املصــدر 

ئب عن املفعول املطلق .    املؤكد لعامله ، بل يقتصر يف القول على أنه 
وهنــاك مــن الصــفات مــا حــذف موصــوفها وهــو مفعــول مطلــق وبقيــت هــي دالــة عليــه ، 

ئبة عنه ، وقد ذكر ذلك ابن هشام  فقال : (( وليس ممــا ينــوب عــن املصــدر  ولكنها مل تكن 
ئبــا عــن  )3( َواذُْكــْر َربَّــَك َكِثــرياً  قولــه تعــاىل : ومــن ذلــك  )2(صــفته ))  فلــم يكــن ( كثــريا ) 

                                      
  . 326 – 1/325ينظر : شرح التصريح على التوضيح :  )1(
  . 226شرح قطر الندى :  )2(
  . 41آل عمران :  )3(
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املفعــول املطلــق ، بــل هــو صــفة ملوصــوف حمــذوف تقــديره ( ذكــرا ) ، وال جيــوز تقــدير احملــذوف 
؛ ألن ذلـــك ممـــا تنفيـــه الصـــفة  )1(ذلـــك أحـــد البـــاحثني  ظرفـــا أي ( زمنـــا ) حنـــو مـــا ذهـــب إىل

نفسها ، فإن الزمن ال يوصف بـ( الكثرة ) ، بل يوصف بـ( الطول )    فيقــال : ( زمنــا طــويال 
. (  

بــة الظــرف منابــه  ب عنــه وقتــه ) فتقــدير املصــدر وإ أمــا عــن الظــرف ، أو مــا يقــال : ( 
هما معـــا ضـــمن الســـياق العـــام ؛ ألن هـــذا علـــى صـــحة املعـــىن ، وتناســـب –يف رأيـــي  –موقـــوف 

التقدير ال يكون إال إذا قصد التشبيه أو تبيني النوع ، وبيان ذلك يف قولنا : ( فالن يبــذر وال 
ة  يتصدق ألنه مل يعــش يــوم الفقــري ) إن التقــدير ( مل يعــش عيشــة يــوم الفقــري ) ، ومعــىن املشــا

ة لعيشة يوم الفقري ، أو من نوع عيشــة أو تبيني النوع يف هذا املثال ، أنه مل يعش عيش ة مشا
يوم الفقري ، ولكن حذفت هذه الفضــالت إجيــازا واختصــارا ، فضــال عــن داللــة الســياق عليهــا 

بة الظرف منابه .   ، فعلى هذا يصح تقدير املصدر احملذوف وإ
  :  )2(أما ما ذهب إليه بعض النحاة يف قول األعشى 

ــَهَدا ] [ وَعـــاَدَك َمـــا َعـــاَد السَّـــلي   *َم املُسَّـ
  

ــَدا   ــ ـــ ــ ـــــَة َأْرَمـــ ـــــ ــ َل ــاَك لَيـْ ـــ ــ ـــ ــــَتِمْض َعيَـَنــ ــ ـــ ــ ْغـ   أملَ تـَ
  

اغتمــاض  –عنــدهم –من أن ( ليلــة ) منصــوبة علــى املفعوليــة املطلقــة نيابــة ؛ ألن األصــل 
، ففيـــه نظــر ؛ وذاك ألن املعـــىن علـــى هـــذا التقــدير واإلعـــراب يســـتلزم التشـــبيه ،  )3(ليلــة أرمـــدا 

تمــاض جديــد غــري الــذي مضــى ، فيقــال فيــه : ( اغتمضــت عينــاه علــى معــىن أن يكــون فيــه اغ
بة الظرف منابــه لداللــة احلــال  عليــه  اغتماض ليلة أرمدا ) ، فيجوز يف هذا حذف املصدر وإ
مــر قــد مضــى ، فيقــول  ، بيد أن األعشى مل يشأ هذا املعىن أو التشبيه ، بل هو يقــرر املتلقــي 

ــة املضــارع إىل املضــي ، لــه : ( أمل تغــتمض عينــاك يف ليلــة أرمــ د ) بــدليل أن ( مل ) ختلــص دالل
وبدليل وقوع الشطر الثاين بصيغة املاضــي أيضــا عطفــا علــى تلــك الداللــة فقــال :    ( وعــادك 

  ما عاد السليم املسهدا ) .
                                      

  . 213ينظر : ظاهرة النيابة يف العربية :  )1(
  . 135ديوانه :  )2(

  نت أعاله حلاجة املعىن إليه يف التوجيه .* مل يذكر النحاة الشطر الثاين ، بل هو تتمة من الديوان ، وقد أثبتناه يف امل
  . 1/211، شرح األمشوين :  2/624ينظر : مغين اللبيب :  )3(
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وعلى هذا املعىن ، فال صحة لتقدير مصدر حمذوف هنا ، وإن إعــراب ( ليلــة ) منصــوبة 
ــا منصــوبة علــى الظرفيــة الزمانيــة هــو  علــى املفعوليــة املطلقــة نيابــة هــو خــالف املعــىن ، وإن إعرا

  األوفق هلا مع املعىن املراد . 
وأما األلفاظ املخصوصــة الدالــة علــى نــوع املصــدر يف حنــو قــوهلم :                     (( 

لـــه قعـــد القرفصـــاء ، أو اشـــتمل الصـــماء ، ورجـــع القهقـــرى ؛ ألنـــه ضـــرب مـــن               فع
فقد اختلف النحاة فيه ، إذ يرى بعضهم أن هذه األلفاظ هــي نــوع مــن  )1(الذي أخذ منه )) 

جنس العامل فيه ، فهي مبينة للنوع عندهم ، فال موجب لتقدير مصــدر            معــه ، فـــ( 
لفعــل           الــذي قبلــه ؛ ألن  القرفصاء ) مثال يف املثال السابق (( ينتصب علــى املصــدر 

رفصاء ملا كان نوعا من القعــود ، والفعــل الــذي هــو                     ( قعــد ) يتعــدى إىل الق
جنس القعود الذي يشتمل على القرفصاء وغريها ، تعدى إىل القرفصاء الــذي هــو نــوع منــه ؛ 

  . )2(ألنه إذا عمل يف اجلنس عمل يف النوع ، إذا كان داخال حتته )) 
 له من حيــث أن األلفــاظ هــي أنــواع مــن     أجنــاس يف حني ذهب آخرون مذهبا مقار 

ــل فيهــــا ، ولكــــن علــــى تقــــدير مصــــدر حمــــذوف ، والتقــــدير : ( قعــــد           القعــــدة  العوامــ
القرفصــاء ، ورجـــع الرجـــوع القهقــرى ) فحـــذف املصـــدر ، وأنيــب عنـــه لفـــظ         دال علـــى 

، ولكــن الــذي عليــه األكثــرون ، مبعىن أن اللفظ املــذكور (( صــفة ملصــدر حمــذوف  )3(نوع منه 
هـــو مــــذهب ســــيبويه ؛ ألنــــه ال يفتقــــر إىل تقـــدير موصــــوف ، أمــــا            املــــذهب األخــــري 

ــك يف أن عــــدم التقــــدير أوىل        مــــن التقــــدير ،  )4( فيفتقــــر إىل تقــــدير موصــــوف )) وال شــ
ا ال خيــالف  وميكن القول ، إن اخلالف بــني املــذهبني لــيس خالفــا كبــريا ؛ ألن توجيــه كــل منهمــ

ما واحد سوى أن املذهب الثاين ذو تفصيل       وتوضيح .    املعىن ، فمضمو
أما األلفاظ اليت تتناسب وتقدير املصــدر ، وأنــه كــان موجــودا يف أصــل البنيــة ، فمعــدودة 
ومنهــــا : ( اآللــــة ) أي آلــــة املصــــدر (( حنــــو : ( ضــــربته ســــوطا ) ، واألصــــل : ( ضــــربته ضــــر 

سع يف الكــالم ، فحــذف املصــدر وأقيمــت اآللــة مقامــه ، وأعطيــت مــا لــه مــن بسوط ) ، مث تو 
                                      

  . 1/166، النكت يف تفسري كتاب سيبويه :  1/160، وينظر : األصول يف النحو :  1/15الكتاب :  )1(
  . 1/223فصل : ، اإليضاح يف شرح امل 1/15، وينظر : الكتاب :  167أسرار العربية :  )2(
  . 1/328ينظر : شرح التصريح على التوضيح :  )3(
  .  324، وينظر : تذكرة النحاة :  176أسرار العربية :  )4(
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إعراب وإفراد وتثنية ومجع ، فنقول : ( ضربته سوطا وسوطني وأسواطا )   واألصــل : ( ضــربته 
ت بسوط ) ))  فــالقول بوجــود املصــدر يف األصــل ، ال  )1(ضر بسوط وضربتني بسوط وضر

 مــن جهـــة ، وتعليــل النصـــب يف    ( ســوطا ) مـــن جهـــة بــد منـــه هنــا ، وذلـــك لتوضــيح املعـــىن
  أخرى . 

ئبــة عــن املفعــول   املطلــق  وهناك ألفاظ مل يقل النحاة بتقدير مصدر معها ، بل أعربت 
ا يف معناه ، ومن ذلك ( مــا ) االســتفهامية و( مــا ) الشــرطية  ،  )2(، لتضمنها مصدره أو كو

) مبعـــىن ( أيَّ ضـــرب تضـــرب    زيـــدا ؟ ) ، ومثـــال  فمثـــال األوىل قولنـــا : ( مـــا تضـــرب زيـــدا ؟
  الثانية قولنا : ( ما شئت فاجلس ) مبعىن ( أيَّ جلوس شئته       فاجلس ) . 

ــق عائــــدا عليــــه ، فيكــــون نفســــه ، وهــــذا خمــــتص   وقــــد يكــــون النائــــب عــــن املفعــــول املطلــ
بُــُه فَــِإّينِ أُعَ  لضــمري ، فــال يقــدر املصــدر معــه ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل :  ً ال أَُعذِّ ذِّبُــُه َعــَذا

ـــاَلِمَني  ـــَن اْلَع ـــا اإلجيـــاز  ) )3أََحـــداً ِم أي ال أعـــذب العـــذاب ، وواضـــح مـــن هـــذه النيابـــة إفاد
  واالختصار . 

وأما ما يالقي الفعل املذكور يف اشتقاقه ، وليس مبصدره علــى األصــل ، فهــو علــى ثالثــة 
  :  )4(أقسام 

  كلمته كالما ) .  اسم مصدر غري علم ، حنو : ( -
ً  اسم عني ، حنو قوله تعاىل :  - ُ أَنْـبَـَتُكْم ِمَن اْألَْرِض نـََبا َّ   .  ) )5َوا
  .  ) )6َوتـَبَـتَّْل إَِلْيِه تـَْبِتيًال  مصدر لفعل آخر ، حنو قوله تعاىل :  -

                                      
  .  1/328شرح التصريح على التوضيح :  )1(
  .  2/205، ارتشاف الضرب :  87ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد :  )2(
  .  115املائدة : من اآلية  )3(
ـــك :  )4( ــرح التصـــريح علـــى التوضـــيح :  2/34ينظـــر : أوضـــح املســـالك إىل ألفيـــة ابـــن مال ،  328 – 1/327، شـ

  .  222 – 221املشكاة الفتحية : 
  .  17نوح :  )5(
  .  8املزمل : من اآلية  )6(
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وقــد نشــأ خــالف بــني النحــاة حــول هــذه التغــريات يف البنيــة وخروجهــا عــن أصــلها ؛ ألن 
ــــــاين ( إنبــــــــــــا ) ويف             ـــال األول أن يكــــــــــــون ( تكليمــــــــــــا ) ، ويف الثــــــ أصــــــــــــل املصــــــــــــدر يف املثـــــــــ

  :  )1(الثالث ( تبتال ) وهذا اخلالف دار حول العامل يف هذا االسم املنصوب على وجهني 
ئب عــن مصــدر هــذا  الوجه األول : هو أن العامل فيه هو الفعل املذكور ، فاالسم على هذا 

   الفعل .
 الوجه اآلخــر : هــو أن العامــل فيــه فعــل آخــر مقــدر ، فـــ(( ( نبــا ) يف قولــه تعــاىل :         

 ً ــَتُكْم ِمــَن اْألَْرِض نـََبــا ُ أَنـْبَـ َّ هــو مصــدر لفعــل دل عليــه ( أنبــتكم ) أي :        فنبــتم  ) )2َوا
  إىل هذا التقدير .  لعدم حاجته -يف تقديري  –ولكن الرأي األول هو الراجح  )3(نبا )) 

ومــن هــذا كلــه ، خنلــص إىل أن األلفــاظ الــيت صــرح النحــاة بنيابتهــا عــن املفعــول املطلــق مل 
بــة لفــظ آخــر منابــه ، بــل إن منهــا مــا هــو   تكــن كلهــا مــن قبيــل حــذف املصــدر مــن األصــل وإ

يس كذلك ، وإن منها ما جاءت اللفظة موقع املصدر على ســبيل النيابــة مبعناهــا اللغــوي ، ولــ
علـــى ســـبيل ( اإلســـقاط واإلحـــالل ) وبعبـــارة أخـــرى ، مل يكـــن املصـــدر والنائـــب عنـــه مقرتنـــني 
ضمن السياق مث حذف األصــل وأنيــب عنــه اللفــظ اآلخــر ؛ ألن ذلــك يرفضــه املعــىن الصــحيح 

  .  -كما ذكر   –
  أغراض النيابة عن املفعول املطلق .

يــث وقــوع لفــظ مكــان لفــظ خالفــا إن النيابة اليت نبحثها يف هذا الفصــل متحققــة مــن ح
ــا املعــىن ، وميكــن تقســيمها علــى  لألصــل ، بيــد أن نيابــة األلفــاظ هنــا متباينــة يف غرضــها وإفاد

  وفق ذلك على قسمني : 
ديـــة املعـــىن  - ـــا ال تكـــون الزمـــة يف  قســـم ، تكـــون النيابـــة فيـــه علـــى ســـبيل اجلـــواز ، مبعـــىن أ

  األساسي ، بل هي لتحقيق الدقة فيه .
ــا و  - قسم آخر ، تكون النيابة فيه على ســبيل الوجــوب ، إذ إن املعــىن املــراد خيتلــف مــن   دو

  ، مما جيعل وجودها الزما .

                                      
  .  1/116، شرح الكافية يف النحو :  112 – 1/111ينظر : شرح املفصل :  )1(
  .  17نوح :  )2(
  .  227-226، وينظر : ليس يف كالم العرب :  2/761شكل إعراب القرآن : م )3(



  -280 -

ولعــل الفاصــل يف ذلــك يتحــدد مــن اللفــظ النائــب حبــد ذاتــه ، فــإذا جــاز إلغــاؤه ووضــع 
ا حتقيــق معــىن م قصــود ، أو املصــدر علــى أصــله ، وحقــق املعــىن املــراد ، فالنيابــة جــائزة وفائــد

توخي الدقة فيه ، أو رفع اللبس منه ، وعلى هذا أغلب ألفاظ البــاب ، وبيــان ذلــك يف  قولنــا 
ئبــة عــن املفعــول املطلــق ، ولكــن ميكــن إلغاؤهــا ووضــع  : ( نصــحته كــل النصــح ) فـــ( كــل ) 
املصدر على أصله ، فنقول : ( نصحته نصحا ) ، واملعىن متحقق أيضــا ، ســوى أن يف األول 

كيدا . مبا   لغة و
وأما إذا انتفى اإللغاء وإحالل املصــدر علــى أصــله لكــون املعــىن يتغــري أو ينعــدم حتقيقــه ، 
فالنيابة واجبة ، وال حيتمل لفظها أي تغري ، ولعل لفظ العدد أهم ما يبني ذلك ، ومثاله قولنا 

ئـــب عـــن املصـــدر ولكـــن   ال  : ( نســـخت الكتـــاب ثالثـــني نســـخة ) فـــإن ( ثالثـــني ) لفـــظ 
ميكـــن اســـتبدال املصـــدر بـــه ، لعـــدم حتقيقـــه مـــا يـــراد مـــن معـــىن ؛ ألن اللفـــظ النائـــب هنـــا مبـــني   

  للعدد ، خبالف املصدر املؤكد فإنه مبهم ، وال يدل سوى على الكثرة والتأكيد . 
وقد التفت النحــاة إىل أمهيــة هــذه النيابــة والســيما يف قســمها األول ، ومــن ذلــك مــا قيــل 

صدر يف حنو : ( ضربت زيدا سوطا ) إن األصــل : ( ضــربت زيــدا ضــر بســوط يف نيابة آلة امل
) ، مث حــذف املصــدر وأقيمــت آلتــه مقامــه إجيــازا واختصــارا ومبالغــة ، وتنبيهــا علــى أن الفعــل 

  . )2(، فهو أكثر اختصارا من قولك : ( ضربته ضر          بسوط )  )1(آللة املخصوصة 
ئبة عن املفعول املطلق على كــال القســمني مــن أغــراض ويف القرآن الكرمي جاءت  ألفاظ 

النيابة يف هذا البــاب ، وال أعــين أن يف القــرآن نيابــة ميكــن ردهــا إىل أصــلها ، فــإن هــذا حمــال ، 
 -بــل أعـــين أن ذلـــك التقســـيم جـــاء علـــى وفــق املفهـــوم اللغـــوي والنحـــوي بشـــكل عـــام         

ــا علــى  ولكــن مــع ذلــك –والقرآن نزل بلغة العــرب  ، فــإن وجــدت نيابــة فيــه يــوحي ظاهرهــا 
ـــا تكـــون نظـــرية للوجـــوب مـــن حيـــث دقـــة املعـــىن الـــيت تؤديـــه ، وال ميكـــن أن  ســـبيل اجلـــواز ، فإ

َوَلْن َتْسَتِطيُعوا  يضطلع بتأديته أي لفظ غريه أبدا ، ومن ذلك لفظة ( كل ) يف قوله تعاىل : 
فـــ( كــل امليــل )  ) )3 َحَرْصُتْم َفال َمتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل فـَتَــَذُروَها َكاْلُمَعلََّقــِة أَْن تـَْعِدُلوا َبْنيَ النَِّساِء َوَلوْ 
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ــا (  كيــدا ؛   ألن املعــىن يكــون  ئبة عن املصدر ( ميال ) وهي تفضله كثرة ومبالغــة و لفظة 
رد  اجلواز فحســ ب ، بــل هــي نيابــة وال متيلوا مجيع امليل وعامته ) ، ولعل هذه النيابة مل تكن 

يطلبها السياق العام لتتحقق دقة املعىن فيه ؛ ذلك أن      هذا النهي جــاء عقــب نفــي مطلــق 
عن العدل التام بني النساء من حيث نفــي الفعــل   املضــارع بـــ( لــن ) ( ولــن تســتطيعوا ) وهــي 

كيــده ، ومــن حيــث وقــوع اجلملــة االعرتاضــية  بيــد النفــي و  –م ) ( ولــو حرصــت –دالــة علــى 
الــيت تفيــد املبالغــة يف نفــي اســتطاعة العــدل بــني النســاء ، أي حــىت ولــو كــان املــرء حريصــا علــى 

  ذلك ومل يقصد ظلما بينهن .
فبــديهي إذن أن يكــون املقصــود بـــ( النهــي ) هــو النهــي عــن امليــل الكبــري املبــالغ فيــه ، ال 

وال  –وهــو ميــل القلــب  –ه عن كل ميل ؛ ألن هناك من امليل ماال يسع اإلنســان جتنبــه وتالفيــ
مــع  –حيقق ذلك املعىن سوى هذا اللفظ النائــب عــن املصــدر ؛ ألن وقــوع املصــدر ( مــيال )   

  قد ال يدل على مقدار النهي عن امليل . –جوازه لغة وحنوا 
ذا ما جاء يف قوله تعاىل :  َها ُكــلَّ َوال َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَىل ُعُنِقــَك َوال تـَْبُســطْ  وشبيه 

ئبـــة عـــن املصـــدر ( بســـطا ) ، وهـــو تعبـــري عـــن الكثـــرة  ) )1اْلَبْســـط  فــــ( كـــل البســـط ) لفظـــة 
، وهـــذا هـــو املنهـــي عنـــه ، خبـــالف مـــا لـــو جـــاء املصـــدر (  )2(املتناهيـــة يف البســـط واملبالغـــة فيـــه 

فإنـــه يفهـــم حصـــول النهـــي عـــن البســـط ولـــو كـــان مقـــداره  –علـــى أصـــله لغـــة وحنـــوا  –بســـطا ) 
ام داللته ، وهذا معــىن ال يــراد ، وفضــال عــن ذلــك ، فــإن نيابــة اللفظــة متو  سطا ، من حيث إ

هنا أنشأت تناظرا يف املعىن بني كل من النهيــني ، فــالنهي األول كــان عــن الشــح الكبــري ، وأمــا 
  النهي اآلخر فكان عن اإلسراف الكبري .

الــيت تالقــي الفعــل املــذكور يف ومن األلفاظ النائبــة عــن املفعــول املطلــق هــي تلــك األلفــاظ 
َ أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا ِإَذا َنَكْحـــُتُم  االشـــتقاق وليســـت مبصـــدر لـــه ، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــاىل : 

َا فَ  عُــوُهنَّ َمتِّ اْلُمْؤِمنَــاِت ُمثَّ طَلَّْقُتُمــوُهنَّ ِمــْن قـَْبــِل َأْن َمتَسُّــوُهنَّ َفَمــا َلُكــْم َعلَــْيِهنَّ ِمــْن ِعــدٍَّة تـَْعتَــدُّوَ
كيــد التســريح أو   تكثــريه ،  ) )3َوَسّرُِحوُهنَّ َسرَاحاً مجَِيًال  ايتهــا توجــب  فلم تكــن اآليــة يف 

                                      
  . 29ية اإلسراء : من اآل )1(
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  . 49األحزاب :  )3(
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بــل هــي لتأكيــد وجــوب أن يكــون التســريح حبســن ومعــروف ، فوقــع اللفــظ         ( ســراحا ) 
ون أذى وال ئبــا عــن املصــدر احلقيقــي ( تســرحيا ) ؛ ألن الســراح اجلميــل (( هــو كلمــة طيبــة د

ـــدل ســـوى علـــى التكثـــري  )1(مـــانع واجـــب ))  ـــو وقـــع املصـــدر احلقيقـــي فإنـــه ال ي خبـــالف مـــا ل
ام ، وهو معىن ال يراد .   والتأكيد 

جيــاد قــرائن أكثــر دالــة عليهــا ، حنــو  كيــدها  وقد يراد من هذا االســتعمال االســتعارة أو 
ً حَ  ما جاء يف قوله تعاىل :  فــإن بدايــة البنيــة تنبــئ عــن االســتعارة مــن  ) )2َســناً َوأَنـْبَـتَـَهــا نـَبَــا

لنبــات ، ال اإلنســان ، ولعــل وقــوع اســم املصــدر      (  حيث وقوع الفعــل ( أنبــت ) اخلــاص 
ئبا عن املصدر احلقيقي ( إنبــا ) يعــد قرينــة مزيــدة علــى القرينــة األوىل ؛ لتأكيــد تلــك  نبا ) 

وج النبات ، فضال عن وصفه بقولــه             ( حســنا االستعارة يف تشبيه خلق اإلنسان خبر 
. (  

ئبــا مــن حيــث أنــه لــيس للفعــل  ومن هذا الباب أيضا وقوع املصدر صرحيا ، ولكنه يعــد 
ه يف االشــتقاق ، ويفارقــه يف الصــيغة وعــدد احلــروف ومــن  املــذكور ، بــل هــو لفعــل آخــر يشــا

فـ( تبتيال ) ليس هو مصــدر الفعــل املــذكور ؛ ألن  ) )3يًال َوتـَبَـتَّْل ِإلَْيِه تـَْبتِ  ذلك قوله تعاىل : 
(( مصدر ( تـَبَـتََّل إليه ) ( تـَبَـتُّْل ) كـ( التعلم والــتفهم ) ، ولكــن جــاء علــى ( التفعيــل ) مصــدر 
لتدريج والتكلــف والتحمــل والتكثــر واملبالغــة  ( فـَعََّل ) لسر لطيف ، فإن يف هذا الفعل إيذا 

لفعــل الــ ملصــدر الــدال علــى    اآلخــر ، فكأنــه قيــل : ( بـَتِّــْل ، فــأتى  دال علــى أحــدمها ، و
نفسك أي تبتيال ، وتـَبَـتَّْل إليه تَبتًُّال ) ، ففهم املعنيان من الفعل واملصــدر النائــب عــن مصــدره 

  . )4(، وهذا كثري يف القرآن الكرمي وهو من حسن االختصار واإلجياز )) 
فمصــدر الفعــل ( أمطــر ) هــو    (  ) )5ْمطَــْرَ َعلَــْيِهْم َمطَــراً َوأَ  ومن ذلك قوله تعــاىل : 

كيــد اإلمطــار فحســب ،  إمطار ) ، ولكن وقع ( مطرا ) موقعه ؛ ألن املعىن املقصود مل يكن 
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خبــالف  )1(بل لإلشارة إىل أن هذا املطر كان من نــوع عجيــب ، ولــيس هــو املطــر    املعــروف 
فإنه ال يدل حينها سوى على الكثرة والتأكيــد دون إشــارة إىل  ما لو وقع املصدر على أصله ،

ـــه تعـــاىل :  ـــه ، حنـــو قول ت تـــدل علي ـــا  نـــوع خمصـــوص ؛ ولعـــل هـــذا مـــرتبط  َه َوأَْمَطـــْرَ َعَليـْ
يٍل  إذ هــي تــدل علــى نــوع املطــر هنــا ، وأحســب ذلــك مــن قبيــل وحــدة  ) )2ِحَجــارًَة ِمــْن ِســجِّ

ت .   النظم واملعىن بني اآل
  ا ألفاظ العدد النائبة عن املصدر فيمكن تقسيمها على قسمني أيضا : أم

قســم يقصــد العــدد فيــه حبــد ذاتــه ، وال مثــة مبالغــة فيــه ، بــل يكــون العــدد مبينــا للشــيء 
ــك قولــــه تعــــاىل :  ــن ذلــ ُهَمــــا ِمائَــــَة        املعــــدود قصــــرا ، ومــ ــُدوا ُكــــلَّ َواِحــــٍد ِمنـْ الزَّانِيَــــُة َوالــــزَّاِين فَاْجلِــ

ئبــان  )4( فَاْجِلُدوُهْم َمثَاِنَني َجْلَدًة  وكذلك قوله :  ) )3ْلَدٍة جَ  فإن لفظــي ( مئــة ومثــانني ) 
ما هنــا الزمــة ، مــن حيــث أن املصــدر ال يــؤدي مؤدامهــا مــن داللــة علــى  عــن املصــدر ، وفائــد

  تبيني املعدود وال سيما ما ترتب عليهما من حكم شرعي . 
يت لقصــد املبالغــة والتكثــري ، وقــد جــاء وقسم آخر ، ال يقصد الع دد فيه حبد ذاته ، بل 

ُ  عليه قوله تعاىل :  َّ اْســتَـْغِفْر َهلـُـْم َأْو ال َتْســتَـْغِفْر َهلـُـْم ِإْن َتْســتَـْغِفْر َهلـُـْم َســْبِعَني َمــرًَّة فـَلَــْن يـَْغِفــَر ا
ب املبالغـــة فلـــم يكــن العـــدد النائـــب ( ســبعني ) مقصـــودا حبــد ذاتـــه ، بـــ ) )5َهلُــْم  ل هــو مـــن 

  والتكثري ، على معىن أنه مهما بلغ استغفارك من الكثرة فلن يغفر هللا هلم . 
ومــن  -يف اآلن نفســه  -وقد يراد من ذكر العدد كلتا داللتيه ، أي قصد العدد واملبالغة 

لَــِت اْألَ  فَــِإَذا نُِفــَخ ِيف الصُّــوِر نـَْفَخــٌة َواِحــَدٌة  ذلك قوله تعاىل :  ــًة َومحُِ َتا دَكَّ ْرُض َواْجلِبَــاُل فَــدُكَّ
فلفظـــة ( واحـــدة ) مقصـــودة يف كـــال املوضـــعني مبعناهـــا الـــدال علـــى التحديـــد ،  ) )6َواِحـــَدًة 

ولكــن مــع ذلــك ، فــإن املبالغــة تكمــن فيهــا ؛ لــداللتها علــى قــوة هللا وعظمتــه ، مــن حيــث أن 
  هذا الشيء القليل وراءه شيء عظيم .

                                      
  .  368، الدراسات النحوية واللغوية عند الزخمشري :  2/126شاف : ينظر : الك )1(
  . 82هود : من اآلية  )2(
  .  2النور : من اآلية  )3(
  .  4النور : من اآلية  )4(
  .  80التوبة : من اآلية  )5(
  .  14،  13احلاقة :  )6(
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  ث المبحث الثال
  التناوب بين المشتقات 

تعد املشتقات  واسعا يف الصرف العريب ، وتعد النيابة بينها  واسعا أيضا ، ولكن 
ال يعنينا منهــا هنــا إال مــا كــان علــى صــلة بتغــري اإلســناد ، أو تعلــق األلفــاظ فيمــا بينهــا ، ذلــك 

وعهــا يف أيــة بنيــة أو أن من هــذه النيابــة مــا تكــون مطــردة يف أصــل وضــعها بغــض النظــر عــن وق
تركيــب ، ومــن ذلــك ورود ألفــاظ علــى زنــة ( فعيــل ) ولكنهــا مبعــىن اســم الفاعــل ، حنــو ( قــدير 

ــا مــن دون  )1(ومسيع وعليم )  ا نيابة حمددة بني الصيغ حبــد ذا ا ال تدخل يف حبثنا ؛ أل ، فإ
لــك أيضــا ألفــاظ علــى أن يكون هلا أثر يف تغيري البنية مــن حيــث تعلــق األلفــاظ فيهــا ، ومثــل ذ

زنة ( فعيل ) لفظا ومفعول معــىن ، حنــو لفظــة ( أســري ) فــإن معناهــا هــو           ( املأســور ) 
ـــر  )2( ــل ذلـــك يتضـــح أكث ـــري البنيـــة والرتكيـــب ، ولعـ ـــا خللوهـــا مـــن تغي ـــا مل تـــدخل حبثن ـــد أ ، بي

فلفظــة  ) )3ِكيناً َويَِتيماً  َوَأِسرياً  َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمسْ  لوقوف عند قوله تعاىل : 
  ( أسري ) مل تكن ذات أثر يف تغيري بنية اآلية اليت وردت فيها .
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، ولكــن  *وال أعين أن هذه النيابة خالية من املعىن ، بل هي حتقق املبالغة ومعاين أخــرى 
ــا ا نيابة تتحدد من داللــة اللفظــة حبــد ذا ، مــن دون تعلقهــا  جماهلا الصرف وليس النحو ؛ أل

  مبا جياورها من األلفاظ .
إذن فالذي يعنينا هنا هو نيابة املشتق عن غريه إذا أنشــأت تغيــريا يف البنيــة أو   الرتكيــب 
، حنو أن يكون وقوع املسند صــيغًة هــي خــالٌف ملــا يطلبــه املســند إليــه ، كــأن يقــع املســند اســم 

                                      
ويل مشكل القرآن :  )1(   . 296ينظر : 
  . 2/625،  2آن الكرمي : قينظر : دراسات ألسلوب القر  )2(
  . 8اإلنسان :  )3(

ْألَْمس   * فمن املبالغة ما ذهب إليه ابن هشام حني وقف عند قوله تعاىل :  ِ .    (  َفَجَعْلَناَها َحِصيداً َكَأْن ملَْ تـَْغَن 
ال يقال ملن جرح يف  ) . فقال : (( وأقيم ( فعيل ) مقام ( مفعول ) ؛ ألنه أبلغ منه ، وهلذا 24يونس : من اآلية 

، وينظر : معاين األبنية يف العربيـة :  102أمنلته : ( جريح ) ويقال له : ( جمروح ) )) . ( شرح شذور الذهب : 
62 . (  

ذي يف قوله : (( وقد ينـوب ( فعـالن ) عـن ( فعِـل ) كــ( غضـبان ) والقيـاس (  ومن املعاين األخرى ، ما ذكرها االسرتا
يجان ، وإمنا كان كذلك ؛ ألن الغضب يلزمه يف األغلب حرارة الباطن )) . ( شرح شـافية غِضب ) إذ الغضب ه

  ) .  147-1/146ابن احلاجب : 
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ــــــند ا ـــــع املســــــ ــــــم الفاعــــــــــــل ، أو يقـــــــ ــراد هــــــــــــو اســــــ ــــــول واملــــــــــ ــــو                             مفعــــــ ــل واملــــــــــــراد هــــــــ ســــــــــــم فاعــــــــــ
  اسم املفعول . 

؛ ألن اإلســناد مل  )1(ولذا اصطلح أصــحاب املعــاين علــى هــذا التغــاير بـــ( جمــاز اإلســناد ) 
ب اســم املفعــول عــن اســم  ــاز ، فــإذا  يكن حقيقيا ، وجعلوا تلك النيابــة مــن عالقــات هــذا ا

ب اســم الفاعــل عــن اســم املفعــول فالعالقــة        مفعوليــة ، و  )2(الفاعل فالعالقة فاعليــة  إذا 
)3( .  

وقبل الوقوف عند هاتني العالقتــني وطبيعــة النيابــة فيهــا ، أود اإلشــارة إىل أن خالفــا وقــع 
بــني أصــحاب املعــاين ، هــذا اخلــالف يتمثــل يف مــا ذهــب إليــه بعضــهم مــن عــد هــذه الصــيغة 

ئبــة عــن من  )4(واردة على أصلها لفظا ومعىن  جهة ، وفيما ذهب إليه بعض آخر من عدها 
  من جهة أخرى . )5(صيغة أخرى جمازا 

وميكــن القــول ، إننــا ســنعتمد املعــىن والســياق أساســا يف التوجيــه والرتجــيح ، وقــد يتطلــب 
  املعىن كال املذهبني من حقيقة وجماز . 

بقاء الوصف على أصله لفظا  ومعىن ال يعد     مــن وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن القول 
ـــاه ، وإمنـــا ذكـــر القـــول  األول  النيابـــة ، بـــل النيابـــة تكـــون بوقـــوع الوصـــف داال علـــى غـــري معن
ــاز ليكــون املعــىن علــى أمت  وأخذ به ؛ ألجل ختــريج املعــىن عليــه ، وأن احلقيقــة قــد تتفــق مــع ا

ا من غريها م   ن اللغات .وجه وبيان ، وأحسب ذلك من خصائص العربية اليت متتاز 
  نيابة اسم املفعول عن اسم الفاعل .

ينــوب اســم املفعــول عــن اســم الفاعــل كثــريا ، وقــد اصــطلح أصــحاب املعــاين علــى ذلــك 
نَــَك  َوبَــْنيَ  لعالقة الفاعلية ، ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل :  َوِإَذا قَـَرْأَت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا بـَيـْ

                                      
  . 630، مفتاح العلوم :  327ينظر : أسرار البالغة :  )1(
  . 28ينظر : اإليضاح يف علوم البالغة :  )2(
  . 28ينظر : م . ن :  )3(
ويل مشكل            القرآن  2/391، معاين القرآن / لألخفش :  3/182فراء : ينظر : معاين القرآن / لل )4(  ،

  . 317، ليس يف كالم العرب :  296: 
  . 1/366ينظر : مشكل إعراب القرآن :  )5(
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ْآل  ِ ً َمْســُتوراً الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن  ؛ بنــاء علــى أن احلجــاب  )2(أي حجــا ســاترا  ) )1ِخــرَِة ِحَجــا
ــاز ذي  ذه الصيغة مــن احلقيقــة إىل ا ال ُيسُرت بل هو الذي َيسرت ما وراءه ، فتحول اإلسناد 

  العالقة الفاعلية .
ــله يف كونــــه اســــم  ق علــــى أصــ ــل يف هــــذا اللفــــظ رأي آخــــر ، وهــــو أن ( مســــتورا )  وقيــ

، ولعل هلــذا الــرأي وجهــا كبــريا  )3(ول لفظا وداللة ، مبعىن أنه حجاب ال يرى فهو مستور مفع
من القبول ؛ وذاك ملا فيه من الداللة على نوع احلجاب وخفائه ، فهو معنوي ال حســي ، وال 
ــاز ، فقــد دلَّ علــى هــذا  تراه العني ، فإذا كان ( مستورا ) اسم مفعول على وجــه احلقيقــة ال ا

وع من احلجب وفرقه عن احلجب احلسية األخرى ، ومما يؤكــد ذلــك هــو عــدم ورود لفظــة ( الن
ــا مجيعــا حجــب حســية  ــذا الوصــف يف القــرآن الكــرمي أبــدا ؛ أل حجــاب أخــرى ) موصــوفة 

خلفــــاء ، ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــاىل :  نَـُهَمــــا ِحَجــــاٌب َوَعَلــــى  مرئيــــة ، فــــال يتــــأتى وصــــفها  َوبـَيـْ
 َوِإَذا َســأَْلُتُموُهنَّ َمَتاعــاً َفاْســأَلوُهنَّ ِمــْن َورَاِء ِحَجــاٍب  وكــذلك قولــه :  ) )4ٌل اْألَْعــرَاِف رَِجــا

)5( .  
ــاز ، بــل إن داللتــه مقصــودة أيضــا ، فــإرادة اســم  وال أعــين بــذلك رفــض الــرأي القائــل 

لـــى هـــي داللـــة ع –حبســـب جمـــاز اإلســـناد  –الفاعـــل ( ســـاترا ) مـــن اســـم املفعـــول ( مســـتورا ) 
املبالغة يف وصف احلجاب سرتا ومنعا ؛ ألن احلجــاب جمــردا مــن هــذا الوصــف ذو داللــة لغويــة 

                                      
  . 45اإلسراء :  )1(
  . 3/231، فتح القدير :  397ينظر : الصاحيب :  )2(
شري وجهني آخرين ؛ خترجيا هلذه الصيغة ، الوجه األول هو أن يراد . وقد ذكر الزخم 2/451ينظر : الكشاف :  )3(

أنــه حجــاب مــن دونــه حجــاب أو حجــب ، فهــو مســتور بغــريه ، والوجــه اآلخــر هــو أنــه حجــاب يســرت أن يبصــر ، 
  ) .  2/452فكيف يبصر احملجب به . ( ينظر : الكشاف : 

ه له يف املـنت هـو الـراجح يف تقـديري ؛ ألن  كمـا   –املعـىن يوافقـه مـن حيـث أنـه حجـاب معنـوي ال حسـي ولكن ما ذكر
ما جيعالنه حجـا مـاد وذلـك جيانـب الصـواب ،  –سنثبت  فهو على هذا ال يرى ، خبالف هذين الوجهني ، فإ

مث إن يف الوجه األول نوعا مـن التأويـل الغيـيب يف ماهيـة هـذا احلجـاب مـن دون تبيـني لـه ، إذ كيـف يكـون حجـاب 
ب ، وأمــا الوجــه اآلخــر فمــردود أيضــا بنــاء علــى أن احلجــاب مينــع البصــر عمــا   وراءه ، ولــيس عــن مــن دونــه حجــا

  هو يف املنت . –كما ذكر   –احلجاب حبد ذاته ، والصحيح 
  . 46األعراف : من اآلية  )4(
  . 53األحزاب : من اآلية  )5(
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ـــا فهـــو  ــن النظـــر دون الســـمع ، أمـــا املـــراد هن علـــى الســـرت واملنـــع ، ولكنـــه معـــروف يف الســـرت عـ
حجــاب الســمع ، وال بــد لــه مــن ذلــك الوصــف لكــي يــدل علــى أنــه أقــوى مــن أي حجــاب ، 

لســرت  واملنــع ، ألنــه ذو ولذا قصدت داللــة اســم ال كيــدا ومبالغــة يف وصــفه  فاعــل ( ســاترا ) 
فكأنـــه قيـــل : ( حجـــا حاجبـــا ) فصـــار  –أي احلجـــاب  –داللـــة لغويـــة مـــن جـــنس موصـــوفه 

صــب ، فــإن  موافقا لقوهلم : (( عز عزيز ، وذل ذليل ، وشــعر شــاعر ، ومــوت مائــت ، وهــم 
ىن مبالغــة ، إذ العزيــز والــذليل والشــاعر مجيــع ذلــك معــىن أطلــق عليــه اســم صــاحب ذلــك املعــ

ــوت             والنصــــب  ــــذل والشــــعر واملــ ـــز وال ــت  واهلــــام ، صــــاحب العـ  )1())  000واملائــ
كيــدا  –كمــا ذكــر   –وكذلك تكــون الصــيغة هنــا  ( حجــاب ســاتر أي حجــاب حاجــب ) ؛ 

جــاب مــن ومبالغــة يف منعــه الســمع ال البصــر فحســب ، ومــن هنــا نفهــم أيضــا ســبب جتريــد احل
ت األخــرى ؛ وذاك لعــدم وجــود مــا يســتوجبه ، فهــي حجــب عــن النظــر  هــذا الوصــف يف اآل

  دون السمع .
ازيــة دلــت علــى نــوع احلجــاب      خفــاء  فصــيغة ( مســتورا ) إذن بــداللتيها احلقيقيــة وا

  وقوة يف الوقت نفسه ، ولعل هذا ال يتحقق فيما لو وقعت اللفظة بصيغة       أخرى .
ذه النيابة هي حماولة لبيان حقيقة اإلســناد     بعــدما   وحتسن اإلشارة هنا إىل أن القول 

از . لنيابة فينتقل الكالم على وفقها من احلقيقة إىل ا   كان جمازا ، ولذا ال يصح أن نقول 
ْلغَ  وبيــان ذلــك يف قولــه تعــاىل :  ِ ــَد الــرَّْمحَُن ِعبَــاَدُه  ــْدٍن الـَّـِيت َوَع ْيــِب ِإنَّــُه َكــاَن َجنـَّـاِت َع

  فقد قيل يف اسم املفعول ( مأتيا ) قوالن :  ) )2َوْعُدُه َمْأتِّياً 
  . )3(األول : أنه مبعىن اسم الفاعل ( آتيا ) 

ــا فهــي  تو ن ( الوعــد ) هــو اجلنــة ، وهــم  ق علــى أصــله ، ووجهــوا لــذلك  واآلخــر : أنــه 
  . )4(مأتية ال آتية 

لقبول ما دام هناك معىن حقيقــي للفظــة                يف ولعل القول الثاين هو األ وىل 
يت بــه  ظاهرها ، وميكننا أن نزيد على ذلك وجها آخر ، وهو أن الوعد شيء معنوي         

                                      
  . 2/87شرح شافية ابن احلاجب :  )1(
  . 61مرمي :  )2(
  . 298ويل مشكل القرآن : ينظر :  )3(
  . 2/877، التبيان يف إعراب القرآن :  2/515، الكشاف :  2/170ينظر : معاين القرآن / للفراء :  )4(
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على  –املفيد للتفخيم  –هللا لفخامته فيكون على هذا ( مأتيا به ) ، ولذا دخل ضمري الشأن 
  مأتيا ) ومل يقل : ( إن وعده كان     مأتيا ) . اجلملة فقال : ( إنه كان وعده 

ــذه الصــيغة جيعــل الوعــد    (  وهذا إمنا يؤكد رفضنا املــذهب األول ؛ ذلــك أن الوصــف 
ــاز ، وال يصــح  *مأتيا به ) وهذه هي احلقيقــة  ، أمــا أن جنعلــه ( آتيــا ) حبــد ذاتــه فــذلك هــو ا

از .أن نتأول الوصف الظاهر بوصف مضمر لنخرج الكالم    من احلقيقة إىل ا
  نيابة اسم الفاعل عن اسم املفعول .

وكــذلك ينــوب اســم الفاعــل عــن اســم املفعــول ، وقــد اصــطلح أصــحاب املعــاين عليهــا بـــ( 
العالقــة املفعوليــة ) ولعــل األمــر يتشــابه فيهــا مــع العالقــة الفاعليــة مــن حيــث احتمــال الــداللتني 

  الظاهرة واملضمرة .
فَـُهــَو                   ِيف  فََأمَّــا َمــْن ثـَُقلَــت َمَوازِينُــُه  له تعاىل : ومما جاء على ذلك قو 

  وموطن الشاهد هو اسم الفاعل ( راضية ) إذ قيل فيه قوالن    أيضا : ) )1ِعيَشٍة رَاِضَيٍة 
األول ، هــو أن هــذا الوصــف علــى زنــة ( اســم الفاعــل ) ، واملــراد هــو ( اســم املفعــول )       ( 

ا موضع الرضا  مرضية   ، فهي مرضي عنها . )2() ، بناء على أ
ق علــى أصــله ، وهــي إرادة اســم الفاعــل  ، فكــأن العيشــة  )3(واآلخــر ، هــو أن هــذا الوصــف 

  . )4(رضيت مبحلها وحصوهلا يف مستحقها 
وميكن القول ، إن كال الرأيني راجح ، ولكل جهة من القبول ، فــالرأي األول إمنــا يــرجح 

  ملعىن عليه ، فالرضا عن العيشة أمر واضح ال لبس فيه .لداللة ا
وأما الرأي اآلخــر فأرجحــه أيضــا ، ولكــن لــيس علــى الوجــه الــذي                  ذهبــوا 
إليه ؛ ذلك أن توجيههم جيعل غاية اإلخبار حمصــورة يف العيشــة                     فحســب ، 

                                      
از ؛ ألن املطر مل ينـزل حبد ذاته بل أنزلـه   هللا ،  * ومن أمثلة توضيح ذلك قولنا : ( نزل املطر ) فإنه على أساس من ا

  الوعد ) فإنه جماز واحلقيقة أن هللا أتى به .وكذلك قولنا : ( أتى 
  . 7،  6القارعة :  )1(
، كشــف  317، وينظــر أيضــا ألمثلــة أخــرى : لــيس يف كــالم العــرب :  3/182ينظــر: معــاين القــرآن / للفــراء :  )2(

  . 296-1/295املشكل يف النحو : 
  .  4/153ينظر : الكشاف :  )3(
  . 307ة : ينظر : ظاهرة النيابة يف العربي )4(
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يــة غــري ذلــك ،                    فقــد أخــرب مــن دون مراعــاة مــن أســندت  إليــه ، بيــد أن الغا
لظــرف ( يف عيشــة راضــية ) عــن املــؤمنني ، فصــارت داللــة                       اســم الفاعــل 

ا راضية مبحلها           فحسب .    الظاهرة أن تكون العيشة راضية عنهم ، ال أ
يل بيان هذه الصــيغة      قــائال وهذا التوجيه إمنا يفيد املبالغة ، فقد نقل سيبويه عن اخلل

: (( وســألته عــن قــوهلم : ( مــوت مائــت وشــغل شــاغل وشــعر شــاعر ) ، فقــال :        ( إمنــا 
صــب وعيشــة              راضــية ) ))  يريــدون املبالغــة واإلجــادة ) وهــو مبنـــزلة قــوهلم : ( هــم 

)1(  .  
مراعــاة الســياق ، وبيــان  وقــد يقصــد الوصــف بكلتــا داللتيــه الظــاهرة واملضــمرة علــى وفــق

ــْوَم  ذلك ما جاء يف قوله تعاىل :  قَاَل َســآوي ِإَىل َجبَــٍل يـَْعِصــُمِين ِمــَن اْلَمــاِء قَــاَل ال َعاِصــَم اْليـَ
َِّ ِإالَّ َمْن َرِحَم    فقد قيل يف ( عاصم ) قوالن أيضا :  ) )2ِمْن أَْمِر ا

ئب عن اسم املفعول ، بناء على أن    .  )3(املعىن هو ( ال معصوم ) أحدمها : أنه 
ق على أصله ، مبعىن أنه نفى ( أي عاصم ) من أمر هللا    .  )4(واآلخر : هو أنه 

ولعل كال القولني مقصود يف السياق العام ، فالقول األول مقصــود مــن خــالل االســتثناء 
وال يتــأتى املعــىن بعد الوصف ، فكأنه قال : ( ال معصوم اليوم مــن أمــر هللا إال مــن رمحــه هللا ) 

مـــن دون هـــذا التقـــدير ، وأمـــا القـــول اآلخـــر ، فيطلبـــه الســـياق قبلـــه ؛ ألن ابـــن نـــوح قـــال : ( 
نــه : ( ال عاصــم اليــوم مــن أمــر هللا )  ســآوي إىل جبــل يعصــمين مــن املــاء ) فأجابــه نــوح 

  على معىن أنه ال أحد يعصم اليوم من أمر هللا . 
لقـــولني كليهمـــا ال يشــكل مـــن حيــث اإلعـــراب ، وال ســـيما   وميكــن القـــول ، إن األخــذ 

فيمــا بعــد االســتثناء لتعلقــه بــه لفظــا ومعــىن ، فاالســم املوصــول يف قولــه : ( إال مــن رحــم ) يف 
حمل رفع بدل من موضع ( عاصم ) على كــال القــولني ، فــإذا كــان ( عاصــم ) مبعــىن          ( 

اليـــوم إال املرحـــوم ) ، وإذا كـــان      ( معصـــوم ) فيكـــون التقـــدير : ( ال معصـــوم مـــن أمـــر هللا 

                                      
  .  273. وينظر : أبنية الصرف يف كتاب سيبويه :  2/92الكتاب :  )1(
  .  43هود : من اآلية  )2(
  .  228 – 5/227، البحر احمليط :  2/700ينظر : التبيان يف إعراب القرآن :  )3(
  .  228 – 5/227، البحر احمليط :  366ينظر : مشكل إعراب القرآن :  )4(
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به أصال ، فيكون التقــدير : ( ال يعصــم اليــوم مــن أمــر هللا إال هللا ) ،  وقيــل :  عاصم ) على 
  . )1(( إال الراحم ) والراحم هو هللا جل يف عاله 

ولعل جميء الصيغة خالية من الضمري العائد على ( االسم املوصول ) يؤكد ما ذهبنا إليه 
ــن صـــيغة   (  ، ــر العائـــد وقيـــل : ( رمحـــه ) أللـــزم ذلـــك كـــون االســـم املوصـــول بـــدال مـ ـــو ذكـ فل

ا الصــيغتني ( تــمعصوم ) فحسب ، ولكن حذفــه جعــل االســم املوصــول حمــتمال اإلبــدال مــن كل
عاصم ومعصوم ) ؛ ألن االسم املوصول يكون بتقدير العائد عليه مبعــىن ( املرحــوم ) ، ويكــون 

  مبعىن ( الراحم ) على حنو ما ذكر املعربون .من دون هذا التقدير 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .  366إعراب القرآن :  ينظر : مشكل )1(
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ينوب املصدر عن املشتق يف مواضع ثالثــة ، هــي ( اخلــرب والصــفة واحلــال ) بنــاء علــى أن 
ن خالفا نشأ بني النحاة يف ذلك ، ولكن مع ذلك ، فإ )1(األصل فيها أن يقع لفظها مشتقا 

  .  )2(على ثالثة آراء 
ملشتق ، أي وقوع املصدر موقع الوصف املشــتق ، فقولنــا : (  - أن يكون ذلك على التأويل 

ويـــل األصـــل : ( مـــررت برجـــل عـــادل ) ، وهـــذا مـــذهب  مـــررت برجـــل عـــدل ) يكـــون علـــى 
  الكوفيني . 

بــه ، وهنــاك  - قيا علــى  مضــاف حمــذوف ، تقــديره : ( مــررت برجــل ذي أن يكون املصدر 
عدل ) ، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه ، وهذا مذهب البصريني ، وهو رأي غري 

نــه قــول ضــعيف  ، ووصــفه  )3(مستحســن عنــد بعــض النحــويني ، فقــد وصــفه ابــن احلاجــب 
نــه فاســد وغــري مســتقيم  ير أوىل مــن ، وفضــال عــن ذلــك فــإن عــدم التقــد )4(أصــحاب املعــاين 

  التقدير . 
- 

ــــس املعـــــىن       ـــــى جعـــــل العـــــني نفـ ـــــل هـــــو (( عل ويـــــل فيـــــه ، وال حـــــذف مضـــــاف ، ب

أن ال 
كيدا .  )5(مبالغة ))    و

لنيابــة ؛ ذلــك  واحلقيقة أن هناك تناسبا بني املذهبني األول واألخــري ، مــن حيــث القــول 
ملشــتق يف املــذهب األول هــو وقــوف علــى أصــ ويــل املصــدر  ئــب عــن أن  له ، وأن املصــدر 

  املشتق يف هذا الباب . 
وأما املذهب األخري ، فإن عده املصــدر نفــس العــني علــى ســبيل املبالغــة هــو إقــرار خبــروج 
البنية عن أصل وضعها أيضا ، فإن املبالغة ال تكون من دون تغيري ، ولعــل مــا يؤكــد ذلــك هــو 

ــاز ، فقــد عــدَّ البالغيــون وال ســيما يف  -هــذا الــنمط مــن اإلســناد  اشــرتاكهما يف ضــرب مــن ا                                       
  .  96ينظر : شرح املكودي على ألفية ابن مالك :  )1(
ــــاب :  )2( ــــك يف : الكتــــ ـــ ــــيل ذل ــر : تفصـــ ـــ ــــل :  44-4/43ينظــ ــــرح املفصـــ ــــرح       50-3/49، شـــ ـــــاح يف شــــ ، اإليضــ

،  2/113، شـرح التصـريح علـى التوضـيح :  148، شرح املكودي علـى ألفيـة ابـن مالـك :  1/443املفصل : 
  .  245، حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل :  137 – 6/136اه والنظائر يف النحو : األشب

  .  1/443ينظر : اإليضاح يف شرح املفصل :  )3(
  .  302ينظر : دالئل اإلعجاز :  )4(
  .  2/113شرح التصريح على التوضيح :  )5(

  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  نيابة المصدر عن المشتق في موضع

  ( الخبر والصفة والحال ) 
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إسنادا جماز ، عالقته املصدرية ؛ بناء على أن املصــدر هــو ســبب تغــاير اإلســناد  -ب اخلرب 
  وخروجه عن احلقيقة واملألوف . 
  معاين املصدر يف موقع املشتق .

وقع املشتق ميكن القول ، إنه ال تنايف بني املصدر واخلرب أو الصفة أو احلال إذا ما وقع م
حلال بلفظ املصدر يفيــد  فيها ، فاملصدرية يف هذا الباب ال تنايف احلال مثال ، (( بل اإلتيان 

دة فائدة احلال فهو أمت معىن ))    .  )2(وأكثر مبالغة  )1(ما يفيده املصدر مع ز
ـــذا وجـــه املفســـرون مـــا وقـــع مـــن مصـــادر موقـــع املشـــتقات يف هـــذه املواضـــع ، وهـــو يف  و

 ن كثري ، فمن وقوعــه موقــع الصــفة املشــبهة يف موضــع اخلــرب مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :    القرآ
َا اْلُمْشرُِكوَن َجنٌَس  م عني     النجاســة ))  ) )3ِإمنَّ ملصدر للمبالغة كأ  )4(فقد (( أخرب عنهم 

كيــد وهــو أمت معــىن ممــا لــو وقــع املشــتق علــى أصــله ؛ ألن يف املصــدر داللــة عليــه مــع فضــل 
  ومبالغة فيه . 

َوَجــاُءوا َعلَــى  ومن وقوعه موقع اسم املفعول يف موضع الصفة مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 
، وهو أمت معىن ومبالغة أيضــا ؛ ألن املصــدر قــد  )6(أي مكذوب فيه  ) )5َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب 

  دل عليه من جهة ، وجعل الدم هو الكذب نفسه من جهة أخرى . 
َواْدُعــوُه َخْوفــاً  ه موقع اسم الفاعــل يف موضــع احلــال مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : ومن وقوع

  أي خائفني وطامعني ، وقد دل عليهما املصدر مع املبالغة والتأكيد .  ) )7َوَطَمعاً 
كثــر مــن مشــتق ، ممــا ميــنح البنيــة  ويــل املصــدر  وممــا تتميــز بــه هــذه النيابــة هــي احتمــال 

ذاك لقلــة اللفــظ وســعة املعــىن ، فــإن تلــك االحتمــاالت قــد تكــون مقصــودة  مبالغــة وإجيــازا ؛ و 
كلها ، وقد دل عليها املصدر وحده ، ومن ذلــك مــا قالــه النحــاة يف أحــد شــواهدهم :      ( 

                                      
  .  722 – 2/721حو : ، معاين الن 3/234، وينظر : املقتضب :  3/17بدائع الفوائد :  )1(
  .  1/198ينظر : شرح مجل الزجاجي ( الشرح الكبري ) :  )2(
  .  28التوبة : من اآلية  )3(
  .  10/76روح املعاين :  )4(
  .  18يوسف : من اآلية  )5(
  .  2/38ينظر : معاين القرآن / للفراء :  )6(
  .  56األعراف : من اآلية  )7(
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قتلتــه صــربا ) أي (( قتلتــه مصــبورا ، إذا كــان حــاال مــن ( اهلــاء ) ، وإن كــان مــن            ( 
َ أَيـَُّهـــا  وممـــا جـــاء علـــى ذلـــك يف كتـــاب هللا قولـــه تعـــاىل :  )1()) التـــاء ) فتقـــديره ( صـــابرا ) 

ــلُّ َلُكــْم أَْن َترِثُــوا النَِّســاَء َكْرهــاً  فـــ( كرهــا ) مصــدر واقــع موقــع  احلــال ،  ) )2الـَّـِذيَن آَمُنــوا ال حيَِ
ســم  ــن كارهــات ذلــك ، أو  ســم الفاعــل ( كارهــات ) ، علــى معــىن ، أ ويــال  وهــو حيتمــل 

ن مكرهات عليه ، وذلــك إذا كــان حــاال مــن املفعــول بــه امل فعول ( مكرهات ) على معىن ، أ
لصحة املعىن يف أن يكن فــاعالت يف الكــره ، مبعــىن أنــه صــادر عــنهن ، ويف أن  )3(( النساء ) 

  يكون الكره واقعا عليهن ، وكال التأويلني صحيح . 
ســم الفاعــل ( مكــرهني ) إذ ا كــان حــاال مــن              ضــمري وكذلك حيتمــل التأويــل 

الفــاعلني ، علــى معــىن ، وال حيــل لكــم أن ترثــوا النســاء حــال كــونكم مكــرهني       هلــن علــى 
ـــاِتُكْم  ذلـــك ، وهـــو مبنــــزلة املعـــىن يف قولـــه تعـــاىل  وبـــذلك تكـــون          ) )4َوال ُتْكرُِهـــوا فـَتَـَي

يـــث احتمالـــه           تلـــك التـــأويالت فائـــدة وقـــوع املصـــدر هنـــا هـــي املبالغـــة واإلجيـــاز مـــن ح
  بلفظ واحد ومعىن كثري . 

هــو مــا جــاء يف قولــه  –ولكــن علــى وجــه آخــر  –ومــن اشــرتاك املبالغــة مــع اإلجيــاز أيضــا 
ــْن أَْهلِــَك إِنـَّـُه َعَمــٌل َغــْريُ َصــاِلٍح  تعــاىل :  َ نُــوُح ِإنـَّـُه لَــْيَس ِم فاملبالغــة واضــحة مــن  ) )5قَــاَل 

ديــة حيــث جعــل العمــ ل غــري الصــاحل هــو عــني الشــخص نفســه ، وأمــا اإلجيــاز ، فيكــون يف 
ملشــتق ،  مــا مــع املبالغــة فيــه دون توســع يف اللفــظ ، ولعــل هــذا يتضــح بتأويلــه  املصدر املعىن 
فيكون التقدير : ( إنه عامل عمال غري صاحل ) ولكن املصدر مفردا أغىن عن ذكر مــا زاد مــن 

  ألفاظ . 

                                      
  . 3/234، وينظر : املقتضب :  1/398يه : النكت يف تفسري كتاب سيبو  )1(
  .  19النساء : من اآلية  )2(
  .  116 – 115 /3/3، دراسات ألسلوب القرآن الكرمي : ق 4/241ينظر : روح املعاين :  )3(
  .  33النور : من اآلية  )4(
  .  46هود : من اآلية  )5(
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  المبحث الخامس 
  نيابة المفعول به عن الفاعل

تعـــد نيابـــة املفعـــول بـــه عـــن الفاعـــل نيابـــة مبعناهـــا االصـــطالحي يف النحـــو العـــريب ؛ وذاك 
لقيامها على حذف الفاعل وإحالل املفعول به حمله آخــذا حكمــه النحــوي مــن رفــع   وإســناد 

 .  
النحــاة         وإنه ملن البديهي أن يكون هلذا االنتقــال والتغيــري معــان وأغــراض ، ذكــر   

لفاعـــــل ، أو اجلهـــــل بـــــه ، أو اإلجيـــــاز واالختصـــــار ،              أو  منهـــــا : العلـــــم الواضـــــح 
ت تعىن بـ( الفاعــل ) ،              وال تتوجــه  )1(التعظيم والتفخيم  ، ولكن هذه العلل والغا

بـــ( املفعــول )       إىل ( املفعــول ) ، ومــا يهمنــا هنــا غــري ذلــك متامــا ، إذ نريــد علــة تتصــل    
  بشكل رئيس ، بناء على حتول حكمه النحوي من كونه فضلة إىل كونه عمدة يف الكالم . 

ولــــذا صـــــار أهـــــم مــــا جيـــــب إثباتـــــه مــــن غـــــرض فيـــــه هــــو ( القصـــــد إىل املفعـــــول ) ولعلـــــه      
دته على ما ذكــروه مــن معــان وأغــراض ،      وبيانــه ،  غرض أغفل ذكره النحويون ، وميكن ز

يكون شأن املفعول به وما يقــع بــه مــن حــدث هــو حمــل العنايــة واالهتمــام ،       ممــا جيعلــه  أن
كيـــدا  ذا فائـــدة تفـــوق فائـــدة الفاعـــل وذكـــره ، فيقـــع املفعـــول حملـــه ليكـــون مســـندا إليـــه        
واهتمامـــا ، وذلـــك حنـــو قـــوهلم : ( قتـــل محـــزة ) فـــإن الغـــرض مـــن حـــذف الفاعـــل        وإقامـــة 

مه ليس لكون الفاعل معلومــا أو جمهــوال ، أو حــذف إجيــازا         واختصــارا ، أو املفعول مقا
تعظيما وتفخيمــا ، ولكــن ألن مــا عنــاهم مــن شــأن املفعــول ومــا وقــع بــه مــن حــدث عظــيم هــو 
أشــد بكثــري مــن ذكــر الفاعــل عنــدهم ، ولــذا اســقطوا الفاعــل وأقــاموا املفعــول بــه مقامــه ليكــون 

لفاعل        أ كان . اإلسناد والتعبري والقصد    متوجها إليه فحسب دون العناية 
فهذا الغرض إذن ال يتحقق إال إذا كان املفعول بــه ذا شــأن مهــم ، فــرياد جعلــه عمــدة ال 

كيدا واهتماما .  ا ،    فضلة ، ليكون حمل الفائدة اليت يتم املعىن 

                                      
، شـــرح مجـــل الزجـــاجي ( الشـــرح  7/69املفصـــل : ، شـــرح  2/107ينظـــر : اللبـــاب يف علـــل البنـــاء واإلعـــراب :  )1(

  .  101، أسرار النحو :  162 – 1/161، مهع اهلوامع :  535 – 1/534الكبري ) : 
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ــه تعــاىل : وقــد ورد يف القــرآن الكــرمي مــا وافــق هــذا الغــرض ، حنــو مــا جــاء  قُتِــَل  يف قول
فبسبب ما قام بــه أصــحاب األخــدود مــن خطــب عظــيم مــع املــؤمنني  ) )1َأْصَحاُب اْألُْخُدوِد 

اإلخبار عن إيقاع القتل علــيهم بصــيغة حصــر املعــىن وأدائــه بــني طــرفني    فحســب  أراد هللا 
مل ب عــن فاعلــه مــن مفعــول ؛ وذلــك لغــرض االهتمــام  عــىن احلاصــل مــن ، مهــا : الفعــل ومــا 

حكم اإلسناد بني هذين الطرفني ، خبالف ما لو ذكر الفاعل هنا فقيل : ( قتــل هللا أصــحاب 
لفاعــل دون املفعــول ؛ ألن الفاعــل هــو الطــرف يف اإلســناد  األخدود ) فإن االهتمام ســيكون 

  ية آنفا . ، وأن املفعول ليس طرفا فيه ، ومن مث فإن املعىن املقصود ال يتحقق كما يف بنية اآل
ت بــين الفعــل نفســه فيهــا للمفعــول مــرة وللفاعــل مــرة  ومما يؤكد ما ذهبنا إليه هــو ورود آ

َويُطَـــاُف  أخــرى حبســب قصـــد معنــاه ملـــا يبــىن لـــه وملــا يســـند إليــه ، ومـــن ذلــك قولـــه تعــاىل : 
نَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنْت قـََوارِيرَا  ِ ُروَها تـَْقِديراً قـََوارِيَر مِ  َعَلْيِهْم   وقولــه :  ) )2ْن ِفضٍَّة َقدَّ

ثُــوراً  تَـُهْم ُلْؤلُــؤاً َمنـْ فحيــث كــان (( القصــد  ) )3َوَيُطوُف َعلَــْيِهْم ِوْلــَداٌن ُخمَلَّــُدوَن ِإَذا َرأَيْـــتَـُهْم َحِســبـْ
بــين الفعــل للمفعــول وحيــث   )4(يف األوىل إىل وصــف مــا يطــاف بــه دون وصــف الطــائفني )) 

بــين الفعــل هلــم ، والــدليل علــى ذلــك هــو  )5(قصد يف الثانية إىل وصــف الفــاعلني )) كان (( ال
اتبــاع كــل مــذكور يف كلتــا اآليتــني بصــفات عــدة لــه ؛ اهتمامــا بــه وتنبيــه الــذهن عليــه ، ولعــل 
أساس ذلك هو جعل املذكور واملقصود حمــل الفائــدة ومســندا   إليــه ، ولــو مل تكــن هــذه الغايــة 

بنيــة وآيــة واحــدة عــن طريــق إســناد الفعــل إىل فاعلــه وجعــل املفعــول أو مــا جلمعــت اآليتــان يف 
  يتعلق به فضله يف الكالم ، فهو أدعى إىل اإلجياز واالختصار ، إال أن هذا مل يكن .

ئب الفاعل حممول على الشيء   بغض  كيد أن  وقد تكون الغاية من هذه البنية هي 
ألفعــال الــيت حتتمــل صــيغة صــرفية أخــرى يصــح معهــا النظر عن ذكر الفاعــل ، وهــذا يكثــر مــع ا

ئــب الفاعــل فــاعال ، وبيــان ذلــك يف قولــه تعــاىل :  َوِإَذا ُصــرَِفْت أَْبَصــارُُهْم تِْلَقــاَء  أن يكــون 

                                      
  .  4الربوج :  )1(
  .  16،  15اإلنسان :  )2(
  .  19اإلنسان :  )3(
  .  1/494، وينظر : بصائر ذوي التمييز :  511 – 510درة التنـزيل :  )4(
  .  1/494،  511 – 510 م . ن : )5(
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( فموطن الشاهد هو اختيار البنية  ) )1َأْصَحاِب النَّاِر َقاُلوا َربـََّنا ال َجتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني 
ـــة األخـــرية لغـــة وحنـــوا ،  صـــرفت أبصـــارهم ) دون ( انصـــرفت أبصـــارهم ) مـــع صـــحة هـــذه البني
وذلك للداللة (( على أن أكثر أحواهلم النظــر إىل أهــل اجلنــة ، وأن نظــرهم إىل أصــحاب النــار 
م إذا محلوا على صرف أبصارهم ، ورأوا مــا  ليس من ِقبلهم ، بل هم حممولون عليه ، واملعىن أ

م من أن جيعلهم معهم )) عليه أه   .  )2(ل النار من العذاب استغاثوا بر
  
  
  
  
  



   وفيه مبحثان :
  المبحث األول : التناوب بين حروف الجر .

  المبحث الثاني : التناوب بين حروف المعاني األخرى .

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  
  
  
  

 .  
يت مــع األمســاء واألفعــال ملعــان  ،  )3(يقصــد النحــاة حبــروف املعــاين تلــك احلــروف الــيت 

وذلك حنــو حــروف اجلــر والعطــف والنفــي والشــرط واالســتفهام ، وقــد وقــف النحــاة خمتلفــني يف 

                                      
  .  47األعراف :  )1(
  .  4/303البحر احمليط :  )2(
  .  54ينظر : اإليضاح يف علل النحو :  )3(
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لثا للفعل واالســم  حتديد حد احلرف وبيان يف  –؛ ألنــه  )1(ماهيته ، فإذا عده سيبويه قسيما 
ســم وال فعــل ، فــإن تطــورا نشــأ حولــه بــني النحــاة مــن بعــده ،  –مفهومــه  أنبــأ عــن معــىن لــيس 

وذلك حبسب فهمهم وظيفته ومعناه . فاحلرف عنــد بعضــهم (( مــا دل علــى معــىن يف غــريه )) 
ال ، بل يتحدد معناه حال دخولــه عنصــرا يف اجلملــة ، ومثــال ، وأما وحده فال معىن له أص )2(

ا تدخل الكالم للتبعيض ، فهي تــدل علــى تبعــيض غريهــا ، ال علــى تبعــيض  ذلك ( من ) فإ
  .  )3(نفسها ، وكذلك إذا كانت البتداء الغاية كانت غاية لغريها 

ــا داللــة ولكــن هنــاك مــن يــرى يف احلــرف داللــة يف نفســه جمــردا مــن أي تركيــب ، بيــ د أ
، ومتامها هو دخول احلرف ضمن مجلة أو تعبري ، فالفرق بينه وبني داللة الفعــل أو  )4(قصة 

االســم ، أن كــل واحــد مــن االســم والفعــل يفهــم منــه يف حــال اإلفــراد عــني مــا يفهــم منــه عنــد 
عنـــد  الرتكيــب ، خبــالف احلـــرف ، فــإن املعـــىن املفهــوم منـــه يف حــال الرتكيـــب أمت ممــا يفهـــم منــه

  .  )5(اإلفراد 
وإذا شــئنا االختيــار ، فــإن املــذهب الثــاين هــو اختيــار ، فهــو األقــرب إىل الواقــع اللغــوي 

يف غالــب  -للرتكيب بوجه عام ، وإىل احلروف نفسها بوجه خاص ، ذلك أن حروف املعــاين 
ــا  كــون تكــون صــلة بــني معنيــني خاصــني ، وأن حتديــد املقصــود مــن الكــالم كثــريا مــا ي -أحيا

بعــا إىل الــدالالت الــيت تؤديهــا هــذه احلــروف حبســب األغــراض املتعــددة فيهــا ، فلــوال أن يف 
قصة  –تلك احلروف داللة  فيــة ، وفئــة أخــرى  –وإن كانت  ما ساغ وقــوع فئــة مــن احلــروف 

فضـــال عـــن اخـــتالف حـــروف الفئـــة الواحـــدة دالليـــا مـــن حيـــث اخلصـــوص مـــع  000عاطفـــة 
ها مـــن حيـــث العمـــوم ــول أمـــر  تشـــا ــي تفيـــد تعليـــق حصـ ، وذلـــك حنـــو حـــروف الشـــرط ، فهـ

حبصــول أمــر آخــر ، ولكــن هــل يصــح تقليــب احلــروف كافــة علــى اجلملــة نفســها مــن دون أي 
تغيري يف الداللة واملعىن ؟ وبيان ذلك وقوع أداة الشرط ( إذا ) يف حنو قولنــا :    ( إذا جتــد يف 

                                      
  .  1/10، شرح الكافية الشافية :  1/12ينظر : الكتاب :  )1(
  .  85، اجلىن الداين :  8/2، وينظر : شرح املفصل :  54اإليضاح يف علل النحو :  )2(
  .  54: اإليضاح يف علل النحو : ينظر  )3(
  . 1/4ينظر : مهع اهلوامع :  )4(
  . 1/4ينظر : م . ن :  )5(



  -299 -

جــح ) فهــل يصــح وضــع ( لــوال) ال شــرطية أيضــا بــدال مــن       ( إذا ) علــى الدراســة فأنــت 
  أساس أن ال داللة فيها إال ضمن السياق ؟ . 

إن هذا ال يصح وال يكون ، وذلك لداللة ( لوال ) داللة خاصة هي ( امتنــاع  لوجــود ) 
، حنـــو قولنـــا : ( لـــوال املصـــلحون لكثـــر الفســـاد ) ، ويف الوقـــت نفســـه ، فـــإن هـــذه الوظيفـــة ال 

ضـــا ، ملـــا بينهمــــا مـــن تغـــاير يف الداللــــة واملعـــىن ، وأن األســـاس يف اخــــتالف تؤديهـــا ( إذا ) أي
الـــداللتني بـــني البنيتـــني الشـــرطيتني هـــو اخـــتالف األداة بينهمـــا ، ولعـــل هـــذا عائـــد إىل اختيـــار 
الواضع األول حرفا دون آخر ؛ وذلك ملا وجد فيه نوعا من الداللــة علــى املعــىن املــراد ، أمــا مــا 

ديـــة ا حلـــرف الواحـــد معـــاين عـــدة ، علـــى اخـــتالف وقوعـــه يف الســـياق ، فـــذلك نالحظـــه مـــن 
ـــا  –يف تقـــديري  –متـــأت  مـــن كثـــرة املعـــاين وتوســـعها وعـــدم حصـــرها ، خبـــالف احلـــروف ، فإ

مهمــا كثـــرت فهــي ضـــمن حــدود ، فنشـــأ بينهــا مـــا يشــبه املشـــرتك اللفظــي ، أي داللـــة اللفظـــة 
ف كــان ذا وظيفــة أو داللــة علــى معــىن ، مث الواحــدة علــى معــاٍن متعــددة ، ومعــىن هــذا أن احلــر 

تطـــورت تلـــك الوظيفـــة أو الداللـــة حبكـــم تطـــور املعـــاين عـــرب العصـــور واألزمـــان ، فغـــدا احلـــرف 
الواحد ذا دالالت ووظائف متعددة ، وهذا ما دفع النحاة إىل استقراء النصوص ضــمن عصــر 

 –ضــبط اللغــة بوجــه عــام  فضــال عــن –االستشــهاد لتثبيــت املعــاين الــيت يؤديهــا احلــرف الواحــد 
ـــاك اشـــتهارا بـــني احلـــرف واملعـــىن ، فقـــالوا  ــن ) يفيـــد التبعـــيض  –مـــثال  –فـــرأوا هن إن       ( مـ

ــم وجــدوه ذا داللــة عليهمــا حــىت اشــتهر فيهمــا هــذا احلــرف ، ولكــن حينمــا  وابتداء الغاية ؛ أل
ديــة معنــا ه ، بــل ميكــن أن يقــع يرون حرفا واقعا ضمن سياق مل يكن فيه اطــرادا ومل يشــتهر يف 

حرف آخر فيه ليؤدي ذلك املعىن أصالة ، هنا نشأ   اخلالف ، هل جيــوز وقــوع حــرف مكــان 
يت مـــن  ديـــة حــرف معـــىن حــرف آخـــر ؟ وهــذا مـــا ســنقف عنـــده تفصــيال فيمـــا  حــرف ؟ أو 

  مبحثي هذا الفصل : 
  املبحث األول : التناوب بني حروف اجلر . 

  حروف املعاين األخرى .املبحث الثاين : التناوب بني 
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إن أقــوى اخلــالف وأشــده نشــأ بــني العلمــاء هــو يف تنــاوب حــروف اجلــر ؛ ولعــل ســـبب 
ا صلة معنوية بــني معنيــني خاصــني ، وال  ذلك يعود إىل كثرة استعمال هذه احلروف ، أو لكو

زة يف وقــوع حــرف مكــان حــرف ، إذ لكــل سيما بني الفعل واملفعول ، فضــال عــن الصــورة البــار 
ا من غريه .    حرف من تلك احلروف داللة يتميز 
، فلقــد منــع البصــريون هــذا التنــاوب ومــا  )1(هــذا اخلــالف نشــأ بــني البصــريني والكــوفيني 

  أجازوه ، ولئن رأوا ما ظاهره كذلك ، ردوه إىل واحد من ثالثة وجوه : 
ويال يقبله اللفظ  -  ، وذلــك حنــو قولــه تعــاىل :     )2(على ســبيل االســتعارة فهو إما مؤول 

فــــ( يف ) ليســـت مبعـــىن ( علـــى ) ، ولكـــن شـــبه املصـــلوب  ) )3َوَألَُصـــلِّبـَنَُّكْم ِيف ُجـــُذوِع النَّْخـــِل 
حلال يف الشيء    .  )4(لتمكنه من اجلذع 

و قولــه ، حنــ )5(وإمــا علــى تضــمني الفعــل املــذكور معــىن فعــل آخــر يتناســب وذلــك احلــرف  -
، فهم (( يشــربون لفظــا معــىن  )7(أي على معىن ( لطف يب )  ) )6َوَقْد َأْحَسَن ِيب  تعاىل : 

  .  )9(، وعدوه ضر من اإلجياز  )8(لفظ فيعطونه حكمه )) 
وأما إذا امتنع فيه الوجهان ، جعلوا ذلك من قبيــل الشــذوذ ، وال جيــوز              القيــاس  -

نه مذهب احلذاق وفقهاء أهــل             العربيــة ، وقد وص )10(عليه  ،  )11(ف مذهبهم ، 
بــع إىل  ، فــإن أغلــب مــن نــزل البصــرة كــانوا مــن العــرب البصــريني يف حنــوهم طبيعــة ولعــل هــذا 

                                      
ـــب : 1( ــــــ ـــر : أدب الكاتـــ ـــ ـــــاب :  549-536) ينظــــــ ـــ ـــداين :  239، االقتضــــ ــ ـــ ـــىن الــــ ـــ ـــين             109-108، اجلــــــ ـــ ـــ ، مغـــ

  . 229-1/228، حاشية اخلضري :  6-2/4، شرح التصريح على التوضيح :  1/111اللبيب : 
  .  229 – 1/228، حاشية الصبان :  2/4، شرح التصريح على التوضيح :  1/111ينظر : مغين اللبيب :  )2(
  .  71طه : من اآلية  )3(
  .  1/111، مغين اللبيب :  192ينظر : شرح عيون اإلعراب :  )4(
  .  2/310ينظر : اخلصائص :  )5(
  .  100يوسف : من اآلية  )6(
  .  1/111يب : ينظر : مغين اللب )7(
  .  401-2/400، وينظر : حاشية الدسوقي :  2/685مغين اللبيب :  )8(
  .  3/96ينظر : إرشاد العقل السليم :  )9(
  .  1/111ينظر : مغين اللبيب :  )10(
  .  2/21ينظر : بدائع الفوائد :  )11(

  المبحث األول
  التناوب بين حروف الجر
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هل املنطق كثريا ، وهــذا مــن شــأنه أن يــؤ نني يف البداوة ، فضال عن املمع إىل إجيــاد دي ثرهم 
  .  )1( يد عنه اللغة حبال من األحوالنظام ال حت

أما الكوفيون ، فحرروا أنفسهم مــن ذلــك كلــه ، ورأوا ســعة يف اســتعمال تلــك احلــروف ، 
نــه أقــل تعســفا  ؛ وذاك لكونــه مبنيــا بوجــه  )2(وجوازا يف التناوب بينها ، وقد وصــف مــذهبهم 

بعــدما  مرونــة يف حنــوهم )3(عام (( على التوسع يف الروايــة ، واألخــذ مبعظــم مــا ورد يف اللغــة )) 
بــع أيضــا إىل أن  رأوا مــا يف املــذهب البصــري مــن حــدود ال جيــوز اخلــروج عنهــا ، ولعــل ذلــك 

احلصــــر يف  -عنــــدهم  –يســــتلزم       ، فــــال أغلــــب مــــن نــــزل الكوفــــة كــــانوا مــــن املتحضــــرين 
  القاعدة أو التضييق يف أسسها . 

وهنــاك مــذهب وســط بــني هــذين املــذهبني ، وهــو يتمثــل يف جــواز التنــاوب بــني احلــروف 
ــب األحــــوال الداعيــــة إليــــه واملســــوغات لــــه ، فأمــــا يف كــــل  )4( املتقاربــــة يف املعــــىن (( علــــى حســ

  .  )5(موضع وعلى كل حال فال )) 
وذاك ملراعاتــه دالالت احلــروف مــن  –مــن حيــث املبــدأ  –ولعل هذا املذهب هــو الــراجح 

ـــا اســـتدراك عليـــه ، وتوجيـــه  ـــة إليـــه مـــن جهـــة أخـــرى ، ولكـــن لن جهـــة ، وموافقـــة احلـــال الداعي
  بصري يف الوقت نفسه . للمذهب ال

فأمـــا االســـتدراك علـــى هـــذا املـــذهب فيـــأيت مـــن حتديـــده أن تكـــون النيابـــة بـــني احلـــروف 
املتقاربــة يف املعــىن دون اســتثناء ، وهــذا إمنــا يصــح وينطبــق علــى الكــالم الظــاهر أو العــام ، وال 

نيابــة       يصح على كــالم القــرآن ، إذ ورد فيــه تنــاوب بــني حــروف ال تتقــارب يف املعــىن ، حنــو
ـــــــــــــالم )                      ـــــ ــــــــــــــى ) عــــــــــــــــــن ( يف ) و ( ال ــــ ــــــــة ( عل ـــــــــــــن ) و ( إىل ) ، ونيابــــــــــ ـــــــن ( مـــــ ـــــــــ ( يف ) عــ

ولكل من هذه احلروف داللة خمتلفــة عــن غريهــا ، وهــي وال شــك نيابــة  –كما سنرى الحقا   –
ــم اســتثنوا مــن حتديــدهم هــذا مبــا ورد يف القــرآن  لكــان ملعــىن معجــز وحــال داعيــة إليــه ، ولــو أ

  مذهبهم شامال للغة القرآن وللكالم بوجه عام .

                                      
  :       ( حبث ) .غريها من األمصار العربية النحو يف البصرة قبل ذا ظهر امل ) ينظر :1(
  .  1/111ينظر : مغين اللبيب :  )2(
  .  176) املدارس النحوية : 3(
  . 2/308، اخلصائص :  332-1/331) ينظر : األصول يف النحو : 4(
  . 2/308) اخلصائص : 5(
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ت  أمــا النيابــة بــني احلــروف املتقاربــة يف املعــىن فــواردة يف القــرآن أيضــا ، وال ســيما ورود آ
ات ســوى مــن هــذه احلــروف فيهــا ، إذ خيتلــف احلــرف بــني آيــة وأخــرى ،     وال يعــين  متشــا

أن هـــذا االخـــتالف يف االســـتعمال إمنـــا هـــو ذلـــك انعـــدام الداللـــة مـــن احلـــرف أبـــدا ، بـــل يعـــين 
  لتوخي الدقة يف املعىن ، وهذا دليل على وجود النيابة وحتقق معانيها .

نَــا َوَمــا أُنْــزَِل  ومن ذلك االختالف ما جاء بني قوله تعاىل :  َِّ َوَما أُنْــزَِل إَِليـْ ِ ُقوُلوا آَمنَّا 
ــرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيــَل َوِإْســَحا َِّ َوَمــا  وقولــه أيضــا :  ) )1َق َويـَْعُقــوَب َواْألَْســَباِط ِإَىل ِإبـْ ِ ــْل آَمنـَّـا  ُق

َنا َوَمــا أُنْــزَِل َعلَــى إِبْـــرَاِهيَم َوِإْمسَاِعيــَل َوِإْســَحاَق َويـَْعُقــوَب َواْألَْســَباِط  والشــاهد هــو  ) )2أُْنزَِل َعَليـْ
األوىل وقــع احلــرف ( إىل ) ، ويف  اختالف حرف اجلر بعد الفعل ( أنــزل ) بــني اآليتــني ، ففــي

ــا موجــه إىل املســلمني ،  األخرى وقع احلــرف ( علــى ) وســبب ذلــك هــو أن اآليــة األوىل خطا
، وهلــذا ال  واملسلمون مل ينـزل عليهم القــرآن ، بــل انتهــى إلــيهم مــن بعــد أن أنــزل علــى النــيب 

  يصح هنا إال ( إىل ) اليت تفيد انتهاء الغاية . 
ا موجــه إىل النــيب أما اآلية  ، وقــد أنــزل القــرآن عليــه مباشــرة ، وهلــذا  األخرى ، فخطا

  .  )3(استعمل ( على ) اليت تفيد االستعالء يف هذا املوضع 
ت ، مهــا : ( إىل ) و ( الــالم ) وذلــك بــني قولــه  ومما اختلف من حرفني بني متشــابه اآل

ََّ يُــوِلُج اللَّ  تعــاىل :  ــَر َأنَّ ا ــْمَس َواْلَقَمــَر أَملَْ تـَ ْيــَل ِيف النـََّهــاِر َويُــوِلُج النـََّهــاَر ِيف اللَّْيــِل َوَســخََّر الشَّ
يُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َويـُـوِلُج النـََّهــاَر ِيف اللَّْيــِل  وقوله أيضا :  ) )4ُكلٌّ َجيْرِي ِإَىل َأَجٍل ُمَسّمًى 

ُ رَبُُّكْم َلُه  اْلُمْلُك َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َجيْرِ  َّ وكذلك قولــه  ) )5ي ِألََجٍل ُمَسّمًى َذِلُكُم ا
 :  َّحلَْقِّ ُيَكّوُِر اللَّْيَل َعلَــى النـََّهــاِر َويَُكــّوُِر النـََّهــاَر َعلَــى اللَّْيــِل َوَســخ ِ َر َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض 

                                      
  .  136البقرة : من اآلية  )1(
  .  84آل عمران : من اآلية  )2(
 – 1/95تأويـل :       ( رسالة دكتـوراه ) ، مـالك ال 35، الربهان يف متشابه القرآن :  35ينظر : درة التنـزيل :  )3(

  .  3/343، اإلتقان يف علوم القرآن :  96
  .  29لقمان : من اآلية  )4(
  .  13فاطر : من اآلية  )5(
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فقد وقــع يف اآليــة األوىل (  ) )1ٍل ُمَسّمًى َأال ُهَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّاُر الشَّْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َجيْرِي ِألَجَ 
  إىل أجل ) ويف اآليتني الثانية والثالثة ( ألجل ) . 

وقد وجه أصحاب املتشابه هذا االختالف بناء على ما يفيــده ( الــالم ) مــن داللــة علــى 
غايــة ، فقــالوا : (( إن معــىن قولــه :       ( التعليل ، وما يفيده ( إىل ) من داللة على انتهاء ال

ألجــل مســمى ) جيــري لبلــوغ أجــل مســمى ، وقولــه : ( جيــري إىل أجــل ) معنــاه ال يــزال جــار 
حىت ينتهي إىل آخر وقت جريه املســمى لــه ، وإمنــا خــص مــا يف ســورة لقمــان         بـــ( إىل ) 

ا تــدل ع لــى جريهــا لبلــوغ األجــل املســمى ؛ ألن اليت لالنتهاء ، و( الالم ) تؤدي معناها ؛ أل
ت منبهــة علــى النهايــة و احلشــر واإلعــادة ، فقبلهــا :    ت الــيت تكتنفهــا آ َمــا َخْلُقُكــْم  اآل

َ أَيـَُّهـــا النَّـــاُس اتـَُّقـــوا َربَُّكـــْم َواْخَشـــْوا يـَْومـــاً ال  وبعـــدها :  ) )2َوال بـَْعـــُثُكْم ِإالَّ َكـــنَـْفٍس َواِحـــَدٍة 
وســائر املواضــع الــيت  000فكــان املعــىن كــل جيــري إىل ذلــك الوقــت  ) )3اِلٌد َعْن َوَلِده َجيْزِي وَ 

فـــاختص مـــا عنـــد ذكـــر  000ذكـــرت فيهـــا ( الـــالم ) إمنـــا هـــي يف اإلخبـــار عـــن ابتـــداء اخللـــق 
حلرف الــدال علــى العلــة الــيت يقــع الفعــل مــن أجلهــا  النهاية حبرفها ، واختص ما عند االبتداء 

 (()4(  .  
ما توجيهنا املذهب البصري ، فيتمثل يف ردهم الكالم املشــتمل علــى النيابــة إىل أســاس وأ

ــــم  مـــن االســــتعارة أو التضـــمني ، فــــإن ذلـــك دليــــل علـــى إعطــــائهم احلـــرف داللــــة ســـابقة ، وأ
يوجهون املعىن تبعا لوقوعه على خالف أصله ، وهذا هو املقصود من التناوب بــني احلــروف ، 

رة فداللــة احلــرف الســابق رة وإىل التضــمني  ة عنــدهم تتبــني مــن خــالل جلــوئهم إىل االســتعارة 
أخــرى ، فلــو أن احلــرف منعــزال عــن الرتكيــب لــيس لــه مــن الداللــة شــيء لقيــل إن هــذا احلــرف 
وقع مفيــدا هــذا املعــىن الــذي عليــه الفعــل أو االســم أو الرتكيــب بوجــه عــام ، مــن دون جلــوء إىل 

ويل وتقدير ، بيد أن هذا   مل يكن . أي 
تــج أوال  وإذا ثبت هذا ، فإن خترجيهم الكالم على أساس االســتعارة أو التضــمني ، هــو 
وآخــراً عــن اســتعمال حــرف معــني مل يكــن مطــردا يف مثــل هــذا املوضــع واملعــىن ، وإال   لــو جــاء 

                                      
  .  5الزمر :  )1(
  . 28لقمان : من اآلية  )2(
  .  33لقمان : من اآلية  )3(
  . 375 – 374درة التنـزيل :  )4(
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احلـــرف علـــى ظـــاهره أو أصـــله ، مـــا كـــان عنـــدهم مـــا يـــدعو إىل توجيـــه املعـــىن توجيهـــا يتناســـب 
ــم وإن رفضــوا أن يكــون احلــرف بــدال مــن حــرف آخــر ، ولكــن واحلرف  املذكور ، وهذا يعين أ

ئب عن غريه . م توحي أن استعمال هذا احلرف مل يكن على أصله ، بل هو    توجيها
وبنــاء علــى هــذا ، فإننــا ســنثبت ( االســتعارة و التضــمني ) غرضــني مهمــني مــن أغــراض 

  التناوب بني احلروف الحقا .
الســتعارة  –أوال  –د ولكننــا نــو  تعقيبــا علــى مــا وجــه البصــريون ، فــإن تقــدميهم التأويــل 

لتضــمني إال بعــد تعــذر تطبيــق  ــم مل يقولــوا  لتضمني كان حســنا ، ودلــيال علــى أ على القول 
ــا تكشــف عــن  الســتعارة هــو األوىل ؛ أل االستعارة بكــل شــروطها ، وال شــك يف أن التأويــل 

يـــان ، (( فلـــيس ينبغـــي أن حيمـــل فعـــل علـــى معـــىن فعـــل آخـــر إال عنـــد املعـــىن ببالغـــة وحســـن ب
، وهــذا ال يعــين خلــو التضــمني مــن  )1(انقطــاع األســباب املوجبــة لبقــاء الشــيء علــى أصــله )) 

الفائدة ، بل هو من سبل احلمل على املعىن ، ويتبني ذلك من خالل حده وتوضيح ابن جــين 
عــىن فعــل آخــر ، وكــان أحــدمها يتعــدى حبــرف واآلخــر له إذ قال : (( اعلم أن الفعل إذا كان مب

ن هــذا الفعــل يف  حبرف آخر ، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد احلــرفني موقــع صــاحبه إيــذا 
، فغــدا بــذلك (( قاعــدة شــريفة جليلــة املقــدار تســتدعي فطنــة ولطافــة  )2(معىن ذلك اآلخر )) 

لتصــريح بــه ، والثــاين ،  إذ يكــون (( فيــه دليــل علــى الفعلــني )3(يف الــذهن ))  :    أحــدمها ، 
حلـــرف الــذي يقتضــيه مـــع غايــة االختصــار ، وهـــذا مــن بــديع اللغـــة  لتضــمني واإلشــارة إليــه 

  .  )4(وحماسنها وكماهلا )) 
فكلتــا الــداللتني الظــاهرة واملضــمرة تــراد يف املعــىن والســياق ، ال أن تــراد املضــمرة   وتلغــى 

الكفــوي إذ قــال : (( إذا ضــمنت كلمــة معــىن كلمــة  أخــرى ، الظــاهرة حبســب مــا ذهــب إليــه 
فــذلك نقــض لوظيفــة التضــمني ؛ ألنــه لــو  )5(ووصــلت بصــلتها مل يبــق معناهــا األول مــرادا )) 

أريــد املعــىن الثــاين فحســب لظهــر لفظــه وفعلــه ، واســتغين عــن اللفــظ املــذكور ، مث إنــين ال أرى 

                                      
  . 6/101األشباه والنظائر يف النحو :  )1(
  . 2/310اخلصائص :  )2(
  . 2/21بدائع الفوائد :  )3(
  . 401-2/400، وينظر : حاشية الدسوقي :  2/21م . ن :  )4(
  . 5/320الكليات :  )5(
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َواْصِربْ نـَْفَسَك َمــَع الَّــِذيَن  ذا يف قوله تعاىل : ضرورة توجب ذكر لفظ ال فائدة فيه ، وبيان ه
ُهْم تُرِيــُد زِينَــَة اْحلََيــاِة ا َناَك َعــنـْ ْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َوال تـَْعُد َعيـْ ِ ُْم  نْـَيا َيْدُعوَن َرَّ  ) )1لــدُّ

؛ ألن  )2(( احــبس )    فالنحويون يضمنون الفعل املذكور ( اصــرب ) معــىن فعــل آخــر هــو     
  الفعل املذكور الزم ، وهذا متعد ؛ ليتناسب مع ورود املفعول به . 

وهنــا ميكــن القــول ، إن كلتــا الــداللتني مقصــودة ؛ ذلــك أن قــرن                        ( 
احلبس ) بـ( الصرب ) هو األمر الواجب واملعىن املراد ، فلــيس كــل حــبس فيــه         صــرب حــىت 

داللة الظــاهر ونبقــي علــى اإلضــمار ، وفضــال عــن هــذا ، فــإن             داللــة الفعــل ( نلغي 
ورفعـــة شـــأنه ،                         وال شـــك يف أن  اصـــرب ) مقصـــودة يف رعايـــة الرســـول 

الفعل ( احــبس ) ال حيقــق ذلــك ، فتبــني مــن هــذا إرادة                  املعنيــني ســواء ، وهــذا 
الختصار                والكمال . هو املقصود   من وصف هذه الظاهرة 

ونود اإلشارة أيضا إىل أن التضمني عنصــر لغــوي دقيــق ، فــال حيســن إقحامــه          يف 
الفعــل الــذي وردت صــلته علــى خــالف األصــل مــن دون مراعــاة الســياق ، فــإن       مراعــاة 

ـَـا ِعَبــاُد  قولــه تعــاىل :  السياق قد تكشف لنا عن املعــىن املقصــود ، وذلــك حنــو َعْينــاً َيْشــَرُب ِ
ـَــا تـَْفِجـــرياً  ُروَ َِّ يـَُفجِّ فبســـبب مـــن تعديـــة الفعـــل ( يشـــرب ) بــــ( البـــاء ) هنـــا ،   ضـــمن  ) )3ا

، بنــــاء علــــى أن الفعــــل ( يشــــرب )        ال  )4(النحــــاة هــــذا الفعــــل معــــىن الفعــــل ( يــــروى ) 
تعدية الفعل ( يــروى ) أن ال تكــون           بـــ( البــاء )  يتعدى بـ( الباء ) ، ولكن الغالب يف

، وحــىت  )5(أيضا ، بــل تكــون بـــ( مــن ) فيقــال : ( يرتــوي مــن املــاء ، ويــروى مــن        املــاء ) 
ــذا  لــو عــدي هــذا الفعــل بـــ( البــاء ) لكــان يف املعــىن تغيــري ؛ ألن             قولنــا : ( ارتــوى 

 يرتــــو إال بــــه كلــــه ؛ وذلــــك لعــــدم          داللــــة ( البــــاء ) علــــى املــــاء ) ذو داللــــة علــــى أنــــه مل
ـــا  التبعــيض خبــالف ( مــن ) الدالــة عليــه واملشــتهرة بــه ، فلــو             قــدر ( عينــا يــروى 

ا كلها ، وهذا خالف       الصحيح .    عباد هللا ) لكانوا مل يرتووا إال 

                                      
  . 28الكهف : من اآلية  )1(
  . 1/145ينظر  : األمايل الشجرية :  )2(
  . 6اإلنسان :  )3(
  . 3/215ينظر : معاين القرآن / للفراء :  )4(
  . 6/2364ا نص اللغويون . ينظر : الصحاح : هكذ )5(
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ــرين إىل توجيهـــــات أخـــــرى غـــــري  هـــــذا التضـــــمني ، فصـــــاحب ولـــــذا ذهـــــب بعـــــض املفســـ
ملــــاء         ـــا اخلمـــر كمـــا تقـــول شـــربت  الكشـــاف رأى يف الكـــالم حـــذفا تقـــديره هـــو (( يشــــرب 

، وصاحب الربهان يرى أن (( العني ههنا إشارة إىل املكان الذي ينبع منه املــاء  )1(العسل )) 
ومعــىن  )2(رب بــه ) )) ، ال إىل املاء نفسه ، حنو : ( نزلت بعني ) فصار كقولــه : ( مكــا يشــ

لعــني يشــربون منهــا ، مــن قولــك : (  زلــون  ــم  ا ) يــدل علــى أ هذا (( أن قوله : ( يشرب 
ملكان ) فهو يدل على القرب والشرب ، فالتمتع حاصل بلذيت النظر والشــراب ))   )3(نزلت 

.  
وأن   وفضال عن ذلك ، فإين أرى فيــه وجهــا آخــر ، وهــو أن الفعــل جــاء علــى أصــله    

كقولنــا : ( أمســكت       بزيــد )   –( الباء ) جــاء علــى أصــله أيضــا يف داللتــه علــى اإللصــاق 
  )4((( إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما حيبسه مــن يــد أو ثــوب          وحنــوه )) 

ا ويشربون ، وهذا الوجه مستنبط من السياق  – فكأن هذه العني طيعة بني أيديهم ميسكون 
ــا ســهلة       ال متتنــع علــيهم ، حــىت ( يفجر  ــا تفجــريا ) إذ ورد يف تفســري هــذا التفجــري ، أ و

إن الرجـــل مـــنهم ميشـــي يف بيوتـــه ، ويصـــعد إىل قصـــوره ، وبيـــده   قضـــيب يشـــري بـــه إىل املـــاء ، 
  .  )5(فيجري معه حيثما دار يف منازله ، ويتبعه حيثما صعد إىل أعلى قصوره 

ا هــو ( التضــمني البيــاين ) الــذي ينســب إىل البيــانيني ، فهــو وممــا جيــب الوقــوف عنــده هنــ
ــا تتعــدى إليــه علــى الوجــه الــذي وقــع  قائم على (( تقدير حال يناسبها املعمــول بعــدها ؛ لكو
عليـــه ذلـــك املعمـــول ، وال تناســـب العامـــل قبلهـــا ؛ لكونـــه ال يتعـــدى إىل ذلـــك املعمـــول علـــى 

من التضمني النحوي ، ولكن البيانيني خيتلفــون عــن  فهو قريب يف داللته )6(الوجه املذكور )) 
ـــم يبقـــون الفعـــل املـــذكور علـــى أصـــله وال تضـــمني فيـــه ، بـــل التضـــمني              –النحـــاة 

يكون بقرينة لفظيــة حمذوفــة هــي الــيت ســوغت وقــوع احلــرف علــى خــالف    أصــله ،  –عندهم 

                                      
  . 4/196الكشاف :  )1(
  . 339 – 3/338الربهان يف علوم القرآن :  )2(
  . 190التعبري القرآين :  )3(
  .  1/101مغين اللبيب :  )4(
  .  4/274ينظر : حاشية الصاوي على اجلاللني :  )5(
  .  401-2/400: ، وينظر : حاشية الدسوقي  2/95حاشية الصبان :  )6(
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، وللحــرف الــذي تعــدى بــه مــن  هذه القرينة عبارة عن حــال مــأخوذة مناســبة للفعــل مــن جهــة
ـــه تعـــاىل :  )1(جهـــة أخـــرى  ـــى َمـــا       َهـــَداُكْم  ، وذلـــك حنـــو قول ََّ َعَل ُوا ا أي  ) )2َولُِتَكـــربِّ

  .  )3(حامدين له على ما هداكم 
وقد يعدل عن هــذا الــرأي بعضــهم ، فيجعــل احملــذوف أصــال واملــذكور                هــو 

ْلَغْيـــِب  جـــاء يف قولـــه تعـــاىل :  املعـــىن املضـــمن ، فيقـــدرون مـــا ِ بــــ(       ) )4الَّـــِذيَن يـُْؤِمنُـــوَن 
، ولكن التوجيــه األول هــو األوىل ، يقــول              الشــهاب : ((  )5(يعرتفون مؤمنني به ) 

وملا كانت مناسبته للمذكور ، مبعونة ذكر صلته قرينًة على اعتبــارِِه      ُجِعــَل كأنــه يف ِضــْمِنه ، 
  .  )6(ن مثة كان جعله حاال وتبعا للمذكور أوىل من             عكسه )) وم

وإن كــان بينهمــا  -ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإن التضــمني البيــاين غــري التضــمني النحــوي 
مــا شــيء واحــد  –تشابه  ينقضــه بعــض اخلــالف يف  )7(وإن ما ذهب إليــه بعــض النحــاة مــن أ

َوال َُْكلُــوا  ذلــك االخــتالف مــا وقــع علــى قولــه تعــاىل :  التوجيه بني النحاة والبيــانيني ، ومــن
كلــوا ) معــىن الفعــل          ( تضــيفوا  ) )8أَْمَواَهلُْم ِإَىل أَْمَواِلُكْم  فقــد ضــمن النحــاة الفعــل ( 

) أو ( ختلطــوا ) فيكــون املعــىن يف داللــة الفعــل الظــاهر وداللــة الفعــل املقــدر هــو ( ال تضــيفوا 
كلوهــا مــع  أمــوالكم أمــواهلم يف األ كــل إىل أمــوالكم ) ، أي إن احتجــتم إليهــا فلــيس لكــم أن 

كلـــوا أمـــواهلم  )9( م جعلـــوا التضـــمني حـــاال حمذوفـــة ، تقـــديرها ( وال  ، خبـــالف البيـــانيني ، فـــإ
  .  )10(مضمومة إىل أموالكم ) 
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يزيـــد عليـــه  وأرى التوجيـــه النحـــوي هنـــا هـــو األوىل ؛ ألنـــه ال يغـــري مـــن املعـــىن املـــراد ، بـــل
دالالت تبينه وتوضحه ، خبالف التوجيه البياين ، فإن احلال املضمنة صــارت قيــدا علــى الفعــل 
، وبعبـــارة أخـــرى فــــ(( ال وجـــه لتقييـــد النهـــي عـــن أكـــل أمـــوال اليتـــامى حبـــال ضـــمها إىل أمـــوال 

  .  )1(األولياء ، بل املراد ، النهي عن أكلها عموما )) 
ضمني البياين مجلــة وتفصــيال ، بــل جتــب مراعــاة الســياق عنــد وال يعين هذا أنين أرفض الت

  التضمني لكيال يؤدي ذلك إىل نقص يف املعىن وإخالل فيه . 
وبقـــي أخـــريا يف جمـــال التعقيـــب علـــى املـــذاهب يف هـــذا البـــاب أن نعقـــب علـــى املـــذهب 

عــدم  الكــويف ، فهــو مــذهب قــائم علــى أســاس مــن املرونــة يف إجازتــه النيابــة مطلقــا ، ولــذا نــرى
األخذ به هو اَألوىل ؛ ألن أصحابه يــرون القيــاس علــى مــا ورد مــن النيابــة مطلقــا مــن دون قيــد 
ومن دون مراعاة املعىن ، بل يقتصرون يف القول على أن هذا احلرف جــاء مبعــىن حــرف آخــر ، 
ملعــىن ؛ ألنــه لــو أريــد معــىن ذلــك احلــرف فحســب لوقــع  وهــذا خــالف الواقــع النحــوي وصــلته 

موقــوف  –كمــا   ذكــر   –ى أصــله مــن دون احلاجــة إىل هــذا التغيــري ، إال أن األمــر احلــرف علــ
  على التناوب احملدود وعلى حسب األحوال الداعية إليه . 

وبنــاء علــى ذلــك كلــه مــن تــرجيح وتوجيــه ، فــإن التطبيــق علــى نيابــة احلــروف ســيبىن علــى 
  املنهج اآليت : 

أو املتغـــايرة فيـــه ،  –يف عامـــة الكـــالم  –ة يف املعـــىن النيابـــة بـــني احلـــروف تكـــون بـــني املتقاربـــ -
  ولكن بشرط وجودها يف القرآن الكرمي . 

  ختريج تلك النيابة على أساس من املعىن أو احلال الداعية إليه .  -
ـــن أغـــــراض النيابــــة بـــــني احلـــــروف ،  - اعتمــــاد ( االســـــتعارة أو التضــــمني ) غرضـــــني مهمـــــني مـ

  ىن . والسيما تلك املتغايرة يف املع
لشــذوذ يف وقــوع النيابــة علــى حنــو مــا ذهــب البصــريون ، وعــدم القــول أيضــا  - عــدم القــول 

ويل على حنو ما ذهب الكوفيون .   بوقوع حرف مبعىن حرف آخر من دون تعليل و
  تطبيقات نيابة حروف اجلر .

                                      
  . ( رسالة دكتوراه ) .  63ينظر : املباحث اللغوية والنحوية يف تفسري أيب السعود :  )1(
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 ، إذ ، وهـــو األصـــل يف هـــذا املعـــىن )1(يـــدل هـــذا احلـــرف غالبـــا علـــى انتهـــاء الغايـــة ( إىل )  -
فـــ( إىل ) ختتلــف عــن   (  –اللــذين يفيــدان االنتهــاء أيضــا  –يغلب على ( حىت ) و ( الــالم ) 

ا جتر اآلخــر وغــريه ، حنــو : ( ســرت البارحــة إىل آخــر الليــل أو إىل نصــفه ) ، أمــا  حىت ) يف أ
آلخــر   ِهــَي َســالمٌ  ، حنــو قولــه تعــاىل :   )2(( حــىت ) فــال جتــر إال مــا كــان آخــرا أو متصــال 

 )4(وال جتر غريمها ، فال تقول : ( ســرت البارحــة حــىت نصــف الليــل )  ) )3َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجِر 
.  

ا مل تشتهر به مثــل مــا اشــتهرت بــه  ا مع داللتها على االنتهاء ، غري أ وأما ( الالم ) فإ
ا اشتهرت بدالالت أخرى ، كـــ( امللــك والتعليــل )  لــيت غلبــت عليهــا ، ، وهــي ا )5(( إىل ) أل

ن يف  –ومـــن هنـــا فإننـــا نـــرى فروقـــا معنويـــة يف وقـــوع ( إىل ) موقـــع ( الـــالم )  مـــا متقـــار مـــع أ
َِّ َوُهــَو ُحمِْســٌن فَـَقــِد  حنو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  –بعض الدالالت  َوَمــْن ُيْســِلْم َوْجَهــُه ِإَىل ا

 َِّ ــُوثْـَقى َوِإَىل ا ْلُعــْرَوِة اْل ِ فقــد عــدي الفعــل  ( يســلم ) بـــ( إىل )  ) )6 َعاِقَبــُة اْألُُمــوِر اْسَتْمَســَك 
بـََلى َمــْن َأْســَلَم َوْجَهــُه  دون ( الالم ) يف حني جاءت التعدية على أصلها يف قوله تعاىل :    

ألن معنــاه مــع ( الــالم  ) )7وَن َِِّ َوُهَو ُحمِْسٌن فَـَلُه َأْجرُُه ِعْنَد رَبِِّه َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُ 
) أنــه جعــل نفســه خالصــا  ، ومــع ( إىل ) معنــاه ســلم نفســه كمــا يســلم املتــاع إىل الرجــل إذا 

  . )8(دفع إليه ، ومعناه التوكل عليه والتفويض إليه 
ولعــل هــذا التوجيــه مفــاد مــن اشــتهار ( إىل ) بداللــة انتهــاء الغايــة دون ( الــالم ) والفعــل 

علــى أن العبــادة منتهيــة إىل هللا تعــاىل دون غــريه ، خبــالف ( الــالم ) فقــد ال تــؤدي معهــا يــدل 
املعـــىن نفســـه ، وميكـــن التفريـــق بـــني هـــذين املعنيـــني أيضـــا مـــن خـــالل ســـياق كـــل مـــن اآليتـــني ، 

ــرطية أراد هللا  ــن بنيــــة شــ ــي عبــــارة عــ ملــــؤمنني ، وهــ أن يبــــني فيهــــا أن  فاآليــــة األوىل خاصــــة 
                                      

  . 1/74ينظر : مغين اللبيب :  )1(
  . 3/17ينظر : شرح ابن عقيل :  )2(
  . 5القدر :  )3(
  . 3/17ينظر : شرح ابن عقيل :  )4(
  . 1/208ينظر : مغين اللبيب :  )5(
  . 22لقمان :  )6(
  . 112البقرة :  )7(
  . 2/30، أنوار التنـزيل وأسرار التأويل :  2/174ينظر : الكشاف :  )8(
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لعروة ن تكــون عبــادة العبــد  االستمساك  إلسالم كله إىل هللا ، وذلك  الوثقى ال يكون إال 
منتهيــة إليــه ، ففيهــا حــث وترغيــب ، أمــا اآليــة األخــرى ، فقــد ورد فيهــا ( الــالم ) الخــتالف 
هل الكتاب وعهدهم قد انقضــى ، فــال مثــة مــا يوجــب احلــث  ا خاصة  املعىن والسياق ، إذ إ

  عليه أو الرتغيب فيه .
ذكر سلفا شيئا من داللة ( حىت ) فهي تشرتك يف بعــض داللتهــا مــع ( إىل ) يف  ( حىت ) -

انتهاء الغاية ، ولكنها ليست هــي األصــل فيــه ، بــل األصــل هــو لـــ( إىل ) ، ولــذا صــار ورودهــا 
ضمن سياق مؤثرة على ( إىل ) حمققا معــاين ال حيققهــا هــذا احلــرف األخــري ، وذلــك حنــو قولــه 

ـُـْم َصــَربُوا َحــىتَّ َختْــرَُج ِإلَــْيِهْم َلَكــاَن َخــْرياً َهلـُـْم  تعــاىل :  َّ فوقــوع       ( حــىت ) يعــود  ) )1َولَــْو َأ
ـــا (( موضـــوعة ملـــا هـــو غايـــة يف نفـــس األمـــر أو جبعـــل جاعـــل   000إىل داللتهـــا اخلاصـــة إذ إ

ــوا فيفيــــد الكــــالم معهــــا أن انتظــــارهم إىل أن خيــــرج  أمــــرا دون  أمــــر الزم لــــيس هلــــم أن يقطعــ
  . )2(االنتهاء إليه ، فإن اخلروج ملا جعله هللا تعاىل غاية كان كذلك يف            الواقع )) 

، ولكنــه قــد يقــع موقــع غــريه ليحقــق  )3(يغلب علــى هــذا احلــرف داللــة االســتعالء  ( على ) -
الَّـــِذيَن ِإَذا  َني َويْـــٌل لِْلُمطَفِِّفـــ للمعـــىن مـــا حيملـــه مـــن داللـــة ، حنـــو مـــا جـــاء يف قولـــه تعـــاىل : 

فاألصل يف تعدية الفعــل  ) )4َوِإَذا َكاُلوُهْم أَْو َوَزنُوُهْم ُخيِْسُروَن  اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفوَن 
( اكتال ) أن يكون بـ( من ) ولكن وقع احلرف ( على ) حمله ، وقد اختلف النحاة يف خترجيــه 

ــــــــــــ ــــــــــــــا مبعــــــــــــ ـــــــــــى ) هنــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــل : ( إن ( عل ـــــــــــ ــــــــــــــــــــني قائ ــــ ـــــــــن ) ) ب ـــــــــ ـــــــــل :              )5(ىن ( مــــــ ـــــــــ ــــــ   وقائ
ـــــــــــى النـــــــــــاس )  ــــلط والـــــــــــتحكم عل ـــــــــىن التســـــــ ــل الفعـــــــــــل متضـــــــــــمن معــ ـــــــــ ــــــــــلطوا                  )6(( ب أي تسـ

عليهم بـ( االكتيال ) ، ولعل األخري هو الصواب ؛ ألن هناك فرقا بني قولك : ( اكتــال منــه ) 
الــه ، خبــالف        اآلخــر ، (( و ( اكتال عليه ) فاألول ال يفيد أنه ظلمه حقــه ، وهضــمه م

فإن فيه معىن التسلط واالستعالء وهذه يف املطففني ، واملطففــون كمــا بيــنهم القــرآن إذا أخــذوا 

                                      
  . 5احلجرات : من اآلية  )1(
  . 2/213، وينظر : حاشية الصبان :  26/143ين : روح املعا )2(
  . 444ينظر : اجلىن الداين :  )3(
  .  3،  2،  1املطففني :  )4(
  . وكأن هذا مذهب الكوفيني . 1/144ينظر : مغين اللبيب :  )5(
  . 1/289ينظر : شرح الدماميين على املغين :  )6(
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مـــن النـــاس أخـــذوا اكثـــر مـــن حقهـــم وإذا أعطـــوهم أعطـــوهم أقـــل مـــن حقهـــم ، ففيـــه إذن معـــىن 
مبعـــىن ( مـــن ) مـــن وهـــو أبلـــغ مـــن احلـــرف ( مـــن ) ولـــيس        )1(الـــتحكم واجلـــور والظلـــم )) 

، فاستعمال احلــرف         ( علــى ) هــو الــذي  )2(حيث إن هذا احلرف ال حيقق هذا  املعىن 
ي        وجـــه يســـري مـــن وجـــوه  000أشــار (( إىل أنـــه اكتيـــال مضـــر للنـــاس حســبما أرادوا 

  . )3(احليل ، وكانوا يفعلونه بكبس املكيل ودعدعة املكيال إىل غري    ذلك )) 
 ع ( على ) حمل ( الالم ) فتغري من داللة الكالم ، وذلــك يف حنــو قولــه تعــاىل : وقد تق

ــبـُُّهْم َوحيُِبُّونَــ ُ ِبَقــْوٍم حيُِ َّ َِْيت ا ُه أَِذلَّــٍة َعَلــى َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا َمــْن يـَْرتَــدَّ ِمــْنُكْم َعــْن ِديِنــِه َفَســْوَف 
ــى اْلَكــ فاألصــل يف ( أذلــة ) أن تتعــدى بـــ( الــالم )    فيقــال : (  ) )4اِفرِين اْلُمــْؤِمِنَني أَِعــزٍَّة َعَل

ـــل عليـــه ) ولـــذا وجـــه املفســـرون ذلـــك  ـــه ) وال يقـــال يف ظـــاهر الكـــالم : ( هـــو ذلي هـــو ذليـــل ل
  توجيهني : 

أحدمها ، أن يضمن ( الذل ) معىن احلنو والعطف ، كأنــه قيــل : ( عــاطفني علــيهم علــى وجــه 
  التذلل والتواضع ) .

م مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم للمؤمنني خافضــون هلــم         أجنحــتهم  واآلخر ، هو أ
 (()5(   

بعيدا ؛ ذلك أنــه ال بــد مــن مقاربــة  –القائم على أساس التضمني  –وأرى التوجيه األول 
ــا الــداللتني تقصــد  –بــني اللفــظ املــذكور ومــا يضــمن مــن معــىن  وهنــا   تنــاقض بــني  –ألن كلت

لعطــف أو احلنــو ، إذ ال يكــون املــرء عاطفــا وهــو ذليــل ، وال ميكــن أن يقــال يف قصــد الذلــة وا
الــداللتني : ( عطفــت عليــه ذلــة أو تــذللت لــه عطفــا ) ؛ ألن العطــف ال يكــون إال عــن قــوة ، 
وأن الذلة ال تكون إال عن ضعف ، وأرى التوجيه الثاين هو الصواب ؛   ألنه بــنيَّ معــىن الذلــة 

ــا تواضــع و  ــذا نقــل هــذا احلــرف معــىن يف أ ــا عــن ضــعف أو خنــوع ، و خفــض جنــاح ، ال أ

                                      
  . 185) التعبري القرآين : 1(
  . 185ينظر : م . ن :  )2(
  . 23، وينظر : حروف املعاين :  30/87روح املعاين :  )3(
  . 54ا ملائدة : من اآلية  )4(
، فـــتح  1/344، أنـــوار التنــــزيل وأســـرار التأويـــل :  12/26، وينظـــر : التفســـري الكبـــري :  1/648الكشـــاف :  )5(

  . 2/406، روح البيان :  144الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن : 
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لذلـــة املســـتعلية ، خبـــالف مـــا لـــو عـــدي (( بــــ( الـــالم )  الذلـــة مـــن الـــذم إىل املـــدح ، إذ أشـــعر 
فيكون ذما ال مدحا ، فقولك : ( هو ذليل له ) يفيد الذم ، وهو هنا يف مقــام املــدح ، فجــاء 

ه )1(بـ( على ) ))    . ملا ذكر
وقــد تقــع ( علــى ) موقــع حــرف الظــرف ، لتحقــق للمعــىن داللــة االســتعالء ، وذلــك حنــو 

فقــد وقعــت ( علــى ) بــداللتها  ) )2َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحِني َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَهــا  قوله تعاىل : 
ة املدينـــة كـــان بقـــو  علـــى االســـتعالء تناســـبا مـــع املعـــىن والســـياق ؛ ذلـــك أن دخـــول موســـى 

وأهلها غافلون ، فصار كأنه مستعل عليهم ، ولعل ما ورد يف اآلية نفسها من خرب قتلــه عــدوه 
فـََوَجَد فِيَها َرُجَلْنيِ يـَْقَتِتالِن َهَذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهــَذا ِمــْن  يؤكد ذلك االستعالء ، إذ قال تعاىل : 
ِذي ِمْن َعُدّوِِه فـَوََكزَُه ُموَسى فَـَقَضى َعَلْيــِه قَــاَل َهــَذا ِمــْن َعُدّوِِه فَاْستَـَغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَّ 

  . ) )3َعَمِل الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبٌني 
لداللــة علــى الظرفيــة ، ســواء أكانــت زمانيــة أم مكانيــة ، ولكنــه  ( يف ) - يشتهر هذا احلرف 

يت يف موضــع مل يطــرد فيــه ، بــل إنــه يتنا ســب مــع حــرف آخــر ، وذلــك حنــو قولــه تعــاىل : قــد 
َلُكــْم ِقَيامــاً َواْرُزقُــوُهْم ِفيَهــا ُ َّ ــَفَهاَء أَْمــَواَلُكُم الَّــِيت َجَعــَل ا فقــال : ( وارزقــوهم  ) )4َوال تـُْؤتُــوا السُّ

فيها ) مع أن الظاهر إيقاع احلرف ( من ) الذي يفيــد التبعــيض ، غــري أن هــذا احلــرف األخــري 
ن   مل يقـــع (( ــون أمـــرا جبعـــل بعـــض أمـــواهلم رزقـــا هلـــم ، فيأكلهـــا اإلنفـــاق ، بـــل أمـــر  كـــيال يكـ

ح ال مــن أصــول  ن يتجروا فيهــا ويرحبوهــا حــىت تكــون نفقــتهم مــن األر جيعلوها مكا لرزقهم 
  ، ولعل الذي أدى هذا املعىن هو احلرف     ( يف ) .  )5(األموال وصلبها )) 

ــاز ، حنــو مــا جــاء يف وكــذلك يقــع هــذا احلــرف موقــع (  إىل ) فيكــون قرينــة دالــة علــى ا
فقــد عــدي الفعــل              (  ) )6َوال َحيْزُنْــَك الَّــِذيَن ُيَســارُِعوَن ِيف اْلُكْفــر  قولــه تعــاىل : 

يســارعون ) بـــ( يف ) نيابــة عــن ( إىل ) للداللــة علــى أن اإلســراع جمــاز مبعــىن التوغــل ، فيكــون 

                                      
  . 183ري القرآين : التعب )1(
  . 15القصص : من اآلية  )2(
  . 15القصص : من اآلية  )3(
  . 5النساء : من اآلية  )4(
  . 9/186التفسري  الكبري :  )5(
  . 176آل عمران : من اآلية  )6(
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از كقوهلم : ( أسرع الفساد يف الشيء        وأســرع الشــيب يف هذا احلرف قرينة دال ة على ا
ه مبنـــزلة  الــرأس ) ، فجعــل الكفــر مبنـــزلة الظــرف ، وجعــل ختــبطهم فيــه      وشــدة مالبســتهم إ

، وفضــال عــن ذلــك فــإن فيهــا داللــة علــى  )1(جوالن الشيء يف الظرف جوال بنشــاط وســرعة 
م مستقرون يف الكفر ال ي ملسارعة من بعض فنونه إىل بعض آخــر أ  )2(ربحون ، بل ينتقلون 

م مل يكفروا عند املسارعة .   ، ولو عدي بـ( إىل ) لفهم أ
وهناك من املفسرين من ذهــب إىل تضــمني الفعــل ( يســارعون ) معــىن الفعــل           ( 

ن معىن التضمني ال يــدل إال أننا ال نقول به ؛ ألن التوجيه األول أبلغ داللة ؛ وأل )3(يقعون ) 
ملــؤمنني ، إذ إنــه ال يتجــاوز معــىن الوقــوع يف  علــى كفــرهم الســابق وحرصــهم وتربصــهم الــدوائر 

 الكفــر حــاال ، وفضــال عــن ذلــك ، فــإن هــذا التضــمني تنقضــه آيــة أخــرى هــي قولــه تعــاىل : 
ْريَاِت  عــل             ( يســارعون ) فال يصح هنا أبدا تضــمني الف ) )4أُولَِئَك ُيَسارُِعوَن ِيف اخلَْ

معىن الفعل ( يقعون ) ؛ لعدم توافقه مع املعىن ، بل إن التوجيه الصحيح فيها هــو اإليــذان (( 
ــم خــارجون عنهــا متوجهــون إليهــا بطريــق املســارعة ))   )5(م متقلبــون يف فنــون اخلــريات ال أ

ــــازي نفســــه الــــذي قلنــــا بــــه يف اآليــــة الســــابقة دون القــــول  ولعــــل هــــذا التوجيــــه هــــو التوجيــــه ا
  لتضمني ؛ ألنه توجيه مينح املعىن داللة من البالغة والبيان .

  : )6(يفيد هذا احلرف دالالت عدة ذكرها ابن مالك يف بيت من ألفيته إذ قال  ( الالم ) -
ــٍة  ــ ـــــ ْعِديَـــ ــــا  –تـَ ــ ـــ ــ ـــي –َأيضـ ـــــ ــٍل ُقِفــــ ـــ ــ ـــ   َوْتعليــ

  
ـــْبِهِه َويف   ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــِك َوِشــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــالَُّم ِلْلِمْل ــــ ـــــ ـــــ   والــــ

  

                                      
  . 199 – 6/197ينظر : التحرير والتنوير :  )1(
  . 2/27ينظر : إرشاد العقل السليم :  )2(
. إذ أول الزخمشري قوله تعاىل ( يسـارعون يف الكفـر ) بــ( يقعـون فيـه سـريعا ) ولكـنَّ  1/481ف : ينظر : الكشا )3(

يف هذا التأويل ضعفا ؛ ألنه يفهم أن النهي عن احلـزن مقيـد حبـال كـون الـواقعني فيـه سـريعا ، أمـا الواقعـون فيـه بغـري 
ملعىن املراد ي عن احلزن عليهم ، وهذا خيل    . تلك احلال ، فال 

  . 61املؤمنون : من اآلية  )4(
  . 18/45روح املعاين :  )5(
  . 26ألفية ابن مالك :  )6(
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 َِِّ َما ِيف السَّــَماَواِت َوَمــا ِيف       اْألَْرض  ا امللك ما جاء يف قوله تعاىل : فمن إفاد

 )1(  : وشـــبه امللـــك حنـــو قولنـــا : ( اجلـــل للفـــرس والبـــاب للـــدار ) والتعديـــة حنـــو قولـــه تعـــاىل 
  . )3(والتعليل حنو قولنا : ( جئت إلكرامك )  )  )2فـََهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َولِّياً 

ــرَاراً َوَجَعــَل  ولكنــه قــد يقــع موقــع ( يف ) وذلــك حنــو قولــه تعــاىل :  ــْن َجَعــَل اْألَْرَض قـَ أَمَّ
َاراً َوَجَعــَل َهلـَـا َرَواِســَي  ْ فوقــوع ( الــالم ) يف قولــه : ( وجعــل فيهــا رواســي ) دون  ) )4ِخالَهلَا َأ

يهــا مــن منــافع ، مــن حيــث احلرف ( يف ) أشار إىل األعجاز العلمي يف شأن الرواسي ، ومــا ف
منعهــــا (( األرض عــــن احلركــــة واملــــيالن اللـــــذين خيرجــــان األرض مــــن حيــــز االنتفــــاع وجيعـــــالن 

ا  )5(وجودها كعدمها ))  وهو (( من أهم ما يذكر هنــا ؛ ألنــه ممــا بــه صــالح أمرهــا ورفعــة شــأ
ذا القبيـــل مـــن ، وذِْكـــُر ( هلـــا ) دون ( فيهـــا ) أو ( عليهـــا ) ظـــاهر يف أن املـــراد مـــا هـــو مـــن هـــ

  .  )6(املنافع )) 
وحىت لو قيــل إن ( الــالم ) وقعــت هنــا علــى أصــلها مــن داللتهــا علــى شــبه امللــك حنــو مــا 

ـــا أيضـــا تـــدل علـــى معـــىن ذلـــك  )7(قالـــه النحـــاة ممثلـــني : ( اجلـــل للفـــرس والبـــاب للـــدار )  فإ
ا ودوامها ، وال حي قــق هــذا املعــىن اإلعجاز من حيث إن تلك الرواسي خمصوصة لألرض إلثبا

  من احلروف غريها . 
فـََنظَــلُّ َهلـَـا       َعــاِكِفَني  وقد يقع ( الالم ) موقع ( علــى ) ، وذلــك حنــو قولــه تعــاىل : 

 )8(  : فالفعــل ( عكــف ) إذا كــان مبعــىن اإلقبــال يتعــدى بـــ( علــى ) حنــو قولــه تعــاىل  فَــَأتـَْوا
ولكن إيراد ( الــالم ) مــن دونــه يف اآليــة املــذكورة آنفــا   ) )9م َعَلى قـَْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم هلَُ 

ــا أو مســتديرين  م قــالوا : ( نظــل ألجلهــا مقبلــني علــى عباد كــان (( إلفــادة معــىن زائــد ، كــأ
                                      

  . 284 من اآلية ) البقرة :1(
  . 5من اآلية ) مرمي : 2(
  .  3/20) ينظر : شرح ابن عقيل : 3(
  . 61من اآلية ) النمل : 4(
  . 20/60) روح املعاين : 5(
  . 20/60م . ن :  )6(
  . 3/20ابن عقيل :  ينظر : شرح )7(
  . 71الشعراء : من اآلية  )8(
  . 138األعراف : من اآلية  )9(
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نَـُهَمــا َفاْعُبــْدُه  ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــاىل :  )1(حوهلــا ) ))  ــَماَواِت َواْألَْرِض َوَمــا بـَيـْ َربُّ السَّ
يّــاً َواْصطَ  فالفعــل ( اصــطرب ) يتعــدى بـــ(على) ولكــن تعديتــه بـــ(  ) )2ِربْ لِِعَباَدتِِه َهــْل تـَْعلَــُم لَــُه مسَِ

الــالم ) هنــا دليــل علــى تضــمنه معــىن الثبــات للعبــادة فيمــا يــورد عليــه مــن الشــدائد واملشــاق ، 
ـــك للمحـــارب :  ـــادة ؛ (( ألن العبـــادة جعلـــت مبنــــزلة القـــرن يف قول ( اصـــطرب مبعـــىن أثبـــت للعب

لقرنــك ) ، أي أثبــت لـــه فيمــا يــورد عليـــك مــن شـــداته ، أريــد أن العبــادة تـــورد عليــك شـــدائد 
ــن ، وال يضــيق صــدرك عــن إلقــاء عــداتك مــن أهــل الكتــاب إليــك  ومشــاق ، فاثبــت هلــا وال 

  . )3(األغاليط وعن احتباس الوحي عليك مدة ومشاتة املشركني بك )) 
يف جانب اخلري ، مقابل ورود ( علــى ) يف جانــب الشــر ومما  اختص به ( الالم ) وروده 

َهــا َمــا اْكَتَســَبْت  ، وذلــك يف قولــه تعــاىل :  فقــد اســتدل املفســرون  ) )4َهلـَـا َمــا َكَســَبْت َوَعَليـْ
، وذلـــك مـــن  )5(علـــى أن صـــلة ( مـــا ) األوىل يف النفـــع واخلـــري ، وأن صـــلتها الثانيـــة يف الشـــر 

ــة ( الــالم ) و( علــى ) فيه ِإنَّ الـَّـِذيَن َســبَـَقْت َهلُــْم ِمنـَّـا اْحلُْســَىن  مــا ، ومثلــه قولــه تعــاىل : دالل
َعُدوَن  َها ُمبـْ ُهْم  وقوله :  ) )6أُولَِئَك َعنـْ فقد جيء بـ( الالم  ) )7ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل ِمنـْ

فعا ، وجيء بـ( على ) يف اآلية ا ألخــرى لكــون الســابق ضــارا ) يف اآلية األوىل لكون السابق 
)8(  .  

يت هــذا احلــرف مفيـــدا دالالت عــدة حبســب وروده يف الســـياق ، ومنهــا : ابتـــداء  ( مــن ) -
ولكنه قــد يــرد يف موضــع كــان يؤديــه  000 )9(الغاية و التبعيض وبيان اجلنس والتعليل والبدل 

ً َوأَْوَحــى َربُّــَك ِإَىل ا حرف الظرفية ( يف ) حنو قولــه تعــاىل :  ــِذي ِمــَن اْجلِبَــاِل بـُيُــو لنَّْحــِل َأِن اختَِّ

                                      
  . 19/93روح املعاين :  )1(
  . 65مرمي :  )2(
  . 143 – 16/142، التحرير والتنوير :  3/288، وينظر : إرشاد العقل السليم :  2/517الكشاف :  )3(
  . 286البقرة : من اآلية  )4(
  . 2/367حمليط : ينظر : البحر ا )5(
  . 101األنبياء :  )6(
  . 27املؤمنون : من اآلية  )7(
  . 18/37ينظر : روح املعاين :  )8(
  . 320 – 1/318ينظر : مغين اللبيب :  )9(
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ـــَجِر َوِممَّـــا يـَْعرُِشـــوَن  ـــا يف كـــل  ) )1َوِمـــَن الشَّ لـــرياد بـــذلك (( معـــىن البعضـــية ، وأن ال تبـــين بيو
ا ))    . )2(جبل وشجر ، بل يف مساكن توافق مصاحلها وتليق 

ــْوَن ِمــْنُكْم َويَــَذُروَن وَ  وقــد يقــع بــدال مــن ( البــاء ) ، وذلــك يف قولــه تعــاىل :  الَّــِذيَن يـُتَـَوفـَّ
ْوِل َغْريَ ِإْخَراٍج َفِإْن َخــَرْجَن فَــال ُجنَــاَح َعلَــْيُكْم ِيف َمــ ا فـََعْلــَن أَْزَواجاً َوِصيًَّة ِألَْزَواِجِهْم َمَتاعاً ِإَىل احلَْ

 قولــه ( مــن معــروف فقد وقع احلرف ( من ) موقع ( الباء ) يف ) )3ِيف أَنْـُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروف 
َوالَّــِذيَن يـُتَـَوفـَّــْوَن ِمــْنُكْم  ) ودليل ذلك ورود آية أخرى وقع ( الباء ) فيها ، وهي قوله تعاىل : 

َنـُْفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشراً فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال ُجَناَح  ِ يَمــا َعَلــْيُكْم فِ َوَيَذُروَن أَْزَواجاً يََرتَبَّْصَن 
ْلَمْعــُروف  ِ لســياق ، ففــي اآليــة األوىل  ) )4فـََعْلــَن ِيف أَنْـُفِســِهنَّ  ولعــل كــل اســتعمال متصــل 

يراد به (( فــال جنــاح علــيكم فيمــا فعلــن يف أنفســهن مــن مجلــة األفعــال الــيت هلــن أن يفعلــن مــن 
بعــض مــاهلن تزويج أو قعود ، فاملعروف هاهنا ، فعل من أفعــاهلن يعــرف يف الــدين جــوازه وهــو 

خبالف اآلية األخــرى ، فإنــه يقصــد  )5(أن يفعلنه ، وهلذا املعىن خص بلفظة ( من ) ونكر )) 
حــه هلــن مــن التــزويج  مــر هللا ، وهــو مــا أ منهــا (( ال جنــاح علــيكم يف أن يفعلــن يف أنفســهن 

عليــه  بعد انقضاء العدة ، فاملعروف هاهنــا ؛ أمــر هللا املشــهور ، وهــو فعلــه وشــرعه الــذي بعــث
  . )6(عباده )) 

                                      
  . 68النحل :  )1(
  . 3/169، وينظر : فتح القدير :  71 – 20/70التفسري الكبري :  )2(
  . 240البقرة : من اآلية  )3(
  . 234: من اآلية  البقرة )4(
  . 53 – 52درة التنـزيل :  )5(
  . 53 – 52م . ن :  )6(
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  المبحث الثاني
  التناوب بين حروف المعاني األخرى

مل يقــع خــالف كبــري بــني النحــاة يف تنــاوب حــروف املعــاين األخــرى ؛ ولعــل ســبب ذلــك 
ــا مل تكــن صــلة معنويــة بــني معــىن الفعــل واملفعــول ، ولكــنهم يف الوقــت نفســه     مل  يعود إىل أ

 متشــابه ونــاك مــن احلــروف مــا هــيغفلوا عن دالالت هذه احلــروف ومواضــع اســتعماهلا ، فــإن ه
يف املعــىن العــام مــع وجـــود اخــتالف جزئــي يف الداللـــة بينهــا كحــروف النفـــي مــثال ، ممــا جيعـــل 
رة أخرى ، وإمنا قلنا ( إيثارا  رة أو اإليثار  وقوع أحدمها بدال من اآلخر على سبيل التناوب 

األلفــاظ مــن معــىن كمــا هــو الشــأن ) ؛ ألن احلرف مل يكن ذا داللــة خمالفــة ملــا عليــه الصــلة بــني 
ــذا الفصــل ، وميكــن إطــالق مصــطلح  بني حروف اجلر آنفا ، ولكن مع ذلك ، فإن له صــلة 

ات إال من احلروف فيها .   النيابة عليه جمازا ، وال سيما يف البىن املتشا
ات يف الظـــاهر ،  ولعـــل ذلـــك يتبـــني مـــن خـــالل الوقـــوف علـــى فئـــة مـــن احلـــروف املتشـــا

  منها داللة معنوية خاصة ال تضطلع بتأديتها إال هي . ولكن لكل
  حرفا االستفهام ( اهلمزة وهل )

يعــد حرفــا االســتفهام ( اهلمــزة وهــل ) مــن احلــروف املتقاربــة يف املعــىن ؛            بــدليل 
صحة وقوع أحدمها بدال من اآلخر يف بعض األحيان ، وجتدر اإلشــارة           أوال يف بيــان 

شابه واالختالف بني احلــرفني إىل أن ( اهلمــزة )                     أعــم اســتعماال مــن أوجه الت
يئهــا يف طلــب التصــور والتصــديق  ــا أم البــاب ؛ وذاك  ، خبــالف ( هــل ) ،  *( هــل ) ؛ لكو

                                      
ا تدخل يف مواضع االستفهام كلها ، وغريها مما يستفهم به علل ابن يعيش سبب كو  * ن اهلمزة أم الباب فقال : (( أل

يلـزم موضــعا وخيــتص بــه وينتقــل عنــه إىل غــري االســتفهام ، حنــو ( مــن ) و ( كــم ) و ( هــل ) فـــ( مــن ) ســؤال عمــن 
مبعـىن ( رّب ) ،   و( هـل )  يعقل ، وقد تنتقل فتكون مبعىن ( الذي ) ، و( كم ) سؤال عن عدد ، وقد تسـتعمل

ا يف مجيع املواضع ، أال ترى أنك تقول : ( أزيد عندك أم عمرو ) علـى معـىن ، أيهمـا عنـدك ، ومل جيـز  ال يسأل 
يف ذلك املعـىن أن تقـول : ( هـل زيـد عنـدك أم عمـرو ) وقـد تنتقـل عـن االسـتفهام إىل معـىن      ( قـد ) حنـو قولـه 

ْهِر َهْل أََتى َعلَ  تعاىل :  ] ، أي قـد أتـى ، وقـد تكـون مبعـىن  1[ اإلنسـان : مـن اآليـة  ى اْألِْنَساِن ِحـٌني ِمـَن الـدَّ
ْحَسـاُن   النفي حنو قوله تعاىل :  ْحَساِن ِإالَّ اْألِ ] )) . ( شـرح          املفصـل :  60[ الـرمحن :  َهْل َجَزاُء اْألِ

  ) . 1/467، وينظر : التبصرة والتذكرة :  1/81
لكــن الواقــع النحــوي خيــالف مــا ذهــب إليــه ابــن يعــيش مــن حيــث ورود ( اهلمــزة ) أداة نــداء ، فهــي ال تســتقل       بـــ( و 

ا ال يصح وقوعها يف كل مواضع االستفهام ، إذ تنعدم فيها الداللـة = = علـى  االستفهام ) أو تنحصر فيه ، مث إ



  -318 -

يت إال لطلب التصــديق ، وهــذا يعــين وجــود اشــرتاك          داليل بينهمــا مــن حيــث  ا ال  فإ
يق ، ولكـــن ال يعـــين هـــذا االشـــرتاك أن احلـــرفني ســـواء يف هـــذا املعـــىن ، بـــل هنـــاك طلـــب التصـــد

فــروق تســتلزم إيثــار أحــدمها علــى اآلخــر حبســب الســياق ،           وإال فــإن مــن الُبعــد وضــع 
حــرفني بداللــة واحــدة ، وبعبــارة أخــرى ، فلــو كانــت الداللــة  نفســها بــني احلــرفني الكتفــَي بـــ( 

ا تؤدي معىن التصور والتصديق .اهلمزة ) إجيازا واخ   تصارا ؛ أل
  وقد ذكر ابن هشام وجوها يف التفريق بني احلرفني أو األداتني ، ومنها :

لتصديق . -((    اختصاص ( هل ) 
إلجيــاب ، تقــول : ( هــل زيــد قــائم ) وميتنــع : ( هــل مل يقــل )  خبــالف  - اختصاص ( هل ) 

  . )2( أََلْن  َيْكِفَيُكم  [ وقوله أيضا ] :  )  )1 َنْشرَْح أَملَْ  اهلمزة ، حنو [ قوله تعاىل ] : 
الستقبال ، حنو ( هــل تســافر ؟ ) خبــالف ( اهلمــزة ) حنــو     (  - ختصيص ( هل ) املضارع 

  . 000أتظنه قائما ) 
ـــدخل علـــى الشـــرط ، وال علـــى ( إن ) ، وال  - الرابـــع واخلـــامس والســـادس : أن ( هـــل ) ال ت

 ده فعل ، يف االختيار ، خبالف ( اهلمــزة ) ، بــدليل [ قولــه تعــاىل ] :           على اسم بع
ــُتْم قـَــْوٌم             ُمْســرُِفوَن  [ وقولــه ] :  ) )3أَفَــِإْن ِمــتَّ فـَُهــُم اْخلَالِــُدوَن   أَِإْن ذُكِّــْرُمتْ بَــْل أَنـْ

  .  )6( أََبَشراً ِمنَّا َواِحداً نـَتَِّبُعه  ه ] : [ وقول )5( أَِإنََّك َألَْنَت يُوُسُف  [ وقوله ] :  )4(

                                                                                                          
يـل ابـن يعـيش هـو قولـه : (( إن ( هـل ) ال تـدخل يف مجيـع احلال أو الزمان واملكان . ولعل ما ميكن أخذه من تعل

ا ال تدخل يف غرضي االستفهام :                (  مواضع االستفهام )) حنو ما ضرب من مثال ، ويعين بذلك أ
  التصور والتصديق ) ، بل إن ذلك يكون لـ( اهلمزة ) قصرا دون غريها من األدوات .

  . 1الشرح : من اآلية  )1(
  . 124آل عمران : من اآلية  )2(
  . 34األنبياء : من اآلية  )3(
  . 19يس : من اآلية  )4(
  . 90يوسف : من اآلية  )5(
  . 24القمر : من اآلية  )6(
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ا تقع بعد العاطف ال قبله ، وبعد ( أم ) ، حنو [ قولــه تعــاىل ] :     -   السابع والثامن : أ
 قُــْل َهــْل َيْســَتِوي اْألَْعَمــى َواْلَبِصــريُ  [ وقولــه ] :   )1( 000فَـَهْل يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن 
  . ) )2أَْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّوُر 

ا النفي ؛ ولذلك دخلت على اخلرب بعدها ( إال ) يف حنو [  - الستفهام  التاسع : أنه يراد 
  . ) )3(  (()4َهْل َجزَاُء اْألِْحَساِن ِإالَّ اْألِْحَساُن  قوله تعاىل ] : 

على أســاس مــن الصــوت واللفــظ ؛ وذاك يتمثــل  وميكن القول ، إن هناك فرقا آخر قائما
يف اختالف أصوات كل من األداتــني ، فـــ( اهلمــزة ) ختتلــف صــو عــن اهلــاء والــالم يف ( هــل ) 
مما جيعل لكل منهما مدخال خاصا على البنية النحوية حبسب ورودهــا يف الســياق ، فـــ( اهلمــزة 

ي ) حنــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : ) مثال حني ختتص بــدخوهلا علــى مواضــع ( مثــل أدوات النفــ
  أَملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل َربُّك بَِعاٍد )5(  : وتقدمها علــى العــاطف ، حنــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل 

إمنا جاء من طبيعة لفظها صو وعدد حــروف ، ولعــل ذلــك يتبــني  ) )6أََفطَاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهد 
ا ، إ ذ ال يصح أبدا أن يقال :  ( هل مل تــر ) أو ( هــل فطــال فيما لو قدر استبدال ( هل ) 

. (  
لفظهــا             األداة ( هل ) فإن تقدَم العاطِف عليها جاء من طبيعــة شأن وكذلك 

تَـُهــوَن  ونطقها ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل :  ــُتْم ُمنـْ فقــد شــكل هــذا احلــرف بنيــة ال  ) )7فـََهــْل أَنـْ
ــ ا هنــا يــؤدي إىل مشــكل صــويت ، فــال ميكــن أن       يقــال : ( حتققهــا اهلمــزة ، ألن النطــق 

  فأأنتم منتهون ) .
ولعل هذا الفرق يف موضع احلروف فرق واجب لتناسب احلــروف واألصــوات ، ممــا جيعــل 

  لكل منهما موضعا ال يضطلع بتأديته إال هو .
                                      

  . 35األحقاف : من اآلية  )1(
  . 16الرعد : من اآلية  )2(
  . 60الرمحن :  )3(
دة [ قولـــه تعــاىل ] وحنـــو اســتعمال االســـم  ، ويف الـــنص املنقــول تصـــرف طفيــف ، 2/350مغــين اللبيــب :  )4( حنــو ز

  الظاهر بدال من املضمر ، لغرض البيان وعدم اللبس يف املعىن .
  . 6الفجر : من اآلية  )5(
  . 86طه : من اآلية  )6(
  . 91املائدة : من اآلية  )7(
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هنـــاك  علـــى أن هـــذه الفـــروق اللفظيـــة والصـــوتية مل تكـــن هـــي الوحيـــدة بـــني احلـــرفني ، بـــل
يف موضــع التصــديق الشــرتاكهما  –فــروق معنويــة تتضــح مــن خــالل إيثــار أحــدمها علــى اآلخــر 

دون أن يؤدي ذلــك إىل مشــكل صــويت بــني احلــرف ومــا يــدخل عليــه ، فــإن إليثــار أحــد  –فيه 
ــرد اجلــواز فحســب ، فلقــد رأيــت      -احلــرفني مــع إمكــان وقــوع اآلخــر داللــة معنويــة ولــيس 

ت الــيت ورد االســتفهام فيهــا بـــ( اهلمــزة ) مــثال مــع جــواز وقــوع ( من خالل قراءة م تأنية يف اآل
أن االســــتفهام بـــــ( اهلمــــزة ) يكــــون بشــــدة وال ســــيما يف املواضــــع الــــيت خيــــرج  –هــــل ) موقعهــــا 

االستفهام فيها عن معناه إىل معــان تســتلزم الشــدة ، كـــ( اإلنكــار اإلبطــايل واإلنكــار التــوبيخي 
  ) .واألمر والتقرير 

ـــاُت َوَهلـُــُم  فمـــن ( اإلنكـــار اإلبطـــايل ) مـــا جـــاء يف قولـــه تعـــاىل :  َفاْســـتَـْفِتِهْم أَلَِربِّـــَك اْلبَـَن
َُْكـــَل َحلْـــَم َأِخيـــِه َمْيتـــاً  وقولـــه أيضـــا :  ) )1اْلبَـنُـــوَن  ـــبُّ َأَحـــدُُكْم َأْن  ومـــن ( اإلنكـــار  ) )2َأحيُِ

أَِإْفكــاً آِهلـَـًة  وقولــه أيضــا :  )3( ُدوَن َمــا تَـْنِحتُــوَن أَتـَْعبُــ التوبيخي ) ما جــاء يف قولــه تعــاىل : 
َِّ تُرِيُدوَن  َ  ومن ( التقريــر ) مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  ) )4ُدوَن ا ِهلَِتنَــا  ِ أَأَنْــَت فـََعْلــَت َهــَذا 

(              ومـــن  )6( أََأْســـَلْمُتم  ومـــن ( األمـــر ) مـــا جـــاء يف قولـــه تعـــاىل :  ) )5إِبْــــَراِهيُم 
ُؤَ  التهكم ) ما جاء يف قوله تعاىل :  َ َُْمُرَك أَْن َنْرتَُك َما يـَْعُبُد آ   . ) )7َأَصالُتَك 

ــا  يت بــه األداة ( هــل ) مــن معــاٍن ، فإ فتلــك معــان كلهــا تســتلزم الشــدة ، خبــالف مــا 
فـََوْســَوَس  نــه قولــه تعــاىل : وم ،غالبــاً مــا تقــع يف مواضــع االســتفهام الــيت تســتلزم الرفــق واللــني 

لَــى  َ آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجرَِة اْخلُْلــِد َوُمْلــٍك ال يـَبـْ فبنــاء مجلــة ( قــال  ) )8إَِلْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل 
يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه مــن  –ن كانــت بيــا هلــا  –) علــى مجلــة ( وســوس )  000 آدم هــل 

ا الطلب برفق ولني ؛ ب   ناء على أن الوسوسة ال تكون بشدة أبدا .إفاد
                                      

  . 149الصافات :  )1(
  . 12احلجرات : من اآلية  )2(
  . 95الصافات : من اآلية  )3(
  . 86الصافات :  )4(
  . 62األنبياء : من اآلية  )5(
  . 20آل عمران : من اآلية  )6(
  . 87هود : من اآلية  )7(
  . 120طه :  )8(
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َ ِعيَســى ابْــَن َمــْرَميَ َهــْل َيْســَتِطيُع َربُّــَك  ومن ذلك أيضــا قولــه تعــاىل :  ِإْذ قَــاَل اْحلََوارِيُّــوَن 
ــَن السَّــَماِء  نَــا َمائِــَدًة ِم فســؤال احلــواريني هنــا مل يكــن للتشــكيك أو اإلنكــار  ) )1أَْن يـُنـَــّزَِل َعَليـْ

م خاصة عيسى  – )2(ما ذهب الزخمشري  على حنو بل هو عند املفســرين اآلخــرين  - أل
على وجهــني : أحــدمها ، أن يكــون الســؤال يف ابتــداء أمــرهم قبــل           اســتحكام معــرفتهم 

م سألوا عيســى (( ســؤال        مســتخرب ، هــل ينـــزل أم ال ؟  –جل وعال  –  واآلخر ، أ
للتثبت         واالطمئنان ، وذلك بقوله تعــاىل حكايــة عــنهم  )3(لنا ))  فإن كان ينـزل فاسأله

 :  ــــا ِمــــَن َه تَـَنا َوَنُكــــوَن َعَليـْ ــــْد َصــــَدقـْ ــــَم َأْن َق ــــا َونـَْعَل َهــــا َوَتْطَمــــِئنَّ قـُُلوبـَُن َُْكــــَل ِمنـْ ــــُد َأْن  قَــــاُلوا نُرِي
جود قــرائن معنويــة تعــززه ضــمن ولعل هذا الرأي األخري هو   أرجح اآلراء ؛ لو  ) )4الشَّاِهِديَن 

السياق العام ، وأن أداة االســتفهام        ( هــل ) جــاءت موافقــة لــه يف داللتهــا علــى الطلــب 
  برفق ولني ، من دون شك         وإنكار .

أمـــا إذا خرجـــت ( هـــل ) عـــن مقتضـــى ظاهرهـــا إىل معـــان أخـــرى فلـــم تكـــن تلـــك املعـــاين 
ليت خرجت إليها ( اهلمزة ) ، ومن تلك املعاين ، معــىن تستلزم شدة كما هو الشأن يف املعاين ا

فـََهـــْل لََنـــا ِمـــْن  ( التمـــين ) وال شـــك يف أنـــه غايـــة يف الطلـــب برفـــق ولـــني ، حنـــو قولـــه تعـــاىل : 
  . ) )5ُشَفَعاَء فَـَيْشَفُعوا َلَنا 

حنــو ومن تلك املعاين أيضا ، معىن ( التقرير ) ، ولكنــه تقريــر ال شــدة فيــه ،              
ْهِر ملَْ َيُكــْن َشــْيئاً               َمــْذُكوراً  قولــه تعــاىل :  ْنَســاِن ِحــٌني ِمــَن الــدَّ  َهــْل أَتَــى َعَلــى اْألِ

صــله وحقيقــة             خلقــه مــن العــدم  –هنا  –فغرض االستفهام  )6( هو تقريــر اإلنســان 
أن مل يكــن شــيئا               ، فهــو إخبــار مــن هللا تعــاىل عــن اإلنســان أنــه أوجــده بعــد      

                                      
  . 112املائدة : من اآلية  )1(
  . 1/540ينظر : الكشاف :  )2(
  . 4/53البحر احمليط :  )3(
  . 113املائدة :  )4(
  . 53األعراف : من اآلية  )5(
  . 1ان : اإلنس )6(
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متفقــا  )1( مذكورا ، ولذا جــاء مــا ذهــب إليــه بعــض النحــاة مــن أن ( هــل ) هنــا مبعــىن   ( قــد )
ان .   وهذا الغرض ؛ ألن ( قد ) تفيد التحقيق ، والتحقيق والتقرير معنيان متشا

وقفنـــا  وال شـــك يف أن ( التقريـــر ) هنـــا غـــرض ال يســـتلزم الشـــدة مثـــل ( التقريـــر ) الـــذي
عنــــده مــــع ( اهلمــــزة ) ، ولعــــل وقــــوع ( هــــل ) متناســــب معــــه ، وأن ( اهلمــــزة ) قــــد ال تــــؤدي       

  معناه .
أمــا مــا ذهــب إليــه ســيبويه مــن أن ( هــل ) ال ختــرج عــن أصــل وضــعها إىل التقريــر وغــريه 
وذلـــك يف قولـــه : (( ( هـــل ) ليســـت مبنــــزلة ( ألـــف االســـتفهام ) ، ألنـــك إذا قلـــت : ( هــــل 

زيـــدا ؟ ) فـــال يكـــون أن تـــدعي أن الضـــرب واقـــع ، وقـــد تقـــول : ( أتضـــرب زيـــدا ؟ ) تضـــرب 
ـــزلة    (  وأنــت تــدعي أن الضــرب واقــع ، وممــا يــدلك علــى أن ( ألــف االســتفهام ) ليســت مبن

  :  )2(هل ) أنك تقول )) 
ً َوَأْنَت ِقنِّْسِريُّ *    )3(* َأَطَرَ

  . )4(، وال تقول هذا بعد ( هل ) )) (( وأنت تعلم ، أنه قد طرب ؛ لتوخبه وتقرره 
فــــإن  ) )5قــــاَل َهــــْل َيْســــَمُعوَنُكْم ِإْذ تَــــْدُعوَن  فقــــد رده بعــــض العلمــــاء بقولــــه تعــــاىل : 

  . )6(غرضها هنا هو التقرير وقالوا : ( إن ( هل ) تشارك ( اهلمزة ) يف هذا الغرض ) 
ريــر وغــريه خالفــا ملــا ذهــب إن ( هــل ) ختــرج إىل التق –كمــا ذكــر ســلفا   –وميكــن القــول 

لداللــة نفســها الــيت خيــرج إليهــا االســتفهام بـــ( اهلمــزة ) خالفــا ملــا  إليــه ســيبويه ، ولكــن ليســت 
ذهب إليه اآلخرون ، وأعين بذلك أن التقرير بـ( هل ) ال شدة فيه ، وذلــك بــدليل ورودهــا يف 

اســتفهام  ْسَمُعوَنُكْم ِإْذ تَــْدُعوَن َهْل يَ  القرآن الكرمي ، فاالستفهام بـ( هل ) يف قوله تعاىل : 

                                      
  . 2/350ينظر : مغين اللبيب :  )1(
  . 3/176) الكتاب : 2(
ِإلْنســاِن َدوَّاِريُّ ، وهــو صــدر ، عجــزه *  1/480هــذا الرجــز لـــ( العجــاج ) يف ديوانــه :  )3( ِ ْهُر  *            (  والــدَّ

  ) . 5/93ان العرب : والقنسري ) لغة ، اإلبل العظام ، ولكن العجاج يعين به الشيخ الكبري . ( ينظر : لس
  . 3/176الكتاب :  )4(
  . 72الشعراء :  )5(
  . 332-2/331ينظر : الربهان يف علوم القرآن :  )6(
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، ممــا يــوحي  )1(تقريري ، ولكن ال على سبيل التوبيخ ، وذلك لوقوع احلوار بني إبراهيم وقومــه 
بكونه تقريرا إلثبات حجته ، خبالف اســتفهام    ( اهلمــزة ) يف قولــه تعــاىل علــى لســان إبــراهيم 

ــُدوَن َمــا تـَْنِحُتــونَ  أيضــا :  فإنــه اســتفهام لغــرض التــوبيخ ، ولــذا مل يقــع حــوار  ) )2 قــاَل أَتـَْعُب
  ؛ ألن التوبيخ غرض ال يستدعي    جوا .  )3(بينهما هنا 

ومن هذا كلــه يتبــني االخــتالف الــداليل بــني كــل مــن األداتــني ، وإن هــذا االخــتالف هــو 
  املسوغ يف التناوب أو اإليثار بينهما لوضع الكالم موافقا ملقتضى احلال .

  ا االستقبال ( السني وسوف )حرف
يدخل هذان احلرفان على الفعل املضارع فينقالن داللته الزمنية مــن احلــال إىل االســتقبال 

مــــا معــــىن التوكيــــد فيــــه  )4( ان يف إفــــادة داللــــة  )5(، فضــــال عــــن إفاد ، فهمــــا حرفــــان يتشــــا
ى اآلخــر حبســب االســتقبال ومعــىن التوكيــد ، ولكــن فروقــا بينهمــا تســتوجب إيثــار أحــدمها علــ

  اختالف املعىن والسياق .
هذه الفروق تتمثل يف الناحيتني الزمنيــة والتأكيديــة ، فأمــا الناحيــة الزمنيــة ، فــإن        ( 
يت يف مواضع ( البعد والرتاخي ) ، وأما  سوف ) أبعد يف االستقبال من ( السني ) مما جيعله 

فكــال احلــرفني يفيــد يف توجيــه  )6(مهــال ) ( الســني ) ، فيــأيت يف مواضــع ( التعجيــل وعــدم اإل
ت ، ومن ذلك مــا جــاء بــني قولــه تعــاىل :  املعىن ، وال سيما إذا وقعا متناوبني بني متشابه اآل

  ْتِيِهْم أَنْـَباُء َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُوَن َ قِّ َلمَّا َجاَءُهْم َفَسْوَف  حلَْ ِ وقوله أيضــا :  ) )7فـََقْد َكذَّبُوا 

                                      
َنظَـلُّ َهلَـا قَـاُلوا نـَْعبُـُد َأْصـَناماً فَـ  ِإْذ قَاَل ِألَبِيـِه َوقـَْوِمـِه َمـا تـَْعبُـُدوَن  َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ إِبْـَراِهيَم  وذلك يف قوله تعاىل :  )1(

َفُعـوَنُكْم َأْو َيُضـرُّوَن  َقاَل َهـْل َيْسـَمُعوَنُكْم ِإْذ تَـْدُعوَن  َعاِكِفَني  َ َكـَذِلَك   يـَْفَعلُـوَن  أَْو يـَنـْ َء َ َ آ قَـاُلوا بَـْل َوَجـْد
  َقاَل أَفـََرأَيْـُتْم َما ُكنْـُتْم تـَْعُبُدوَن  ؤُُكـُم اْألَْقـَدُموَن َ ـُتْم َوآ  74،  73،   72،  71،  70،  69الشـعراء :  ( أَنـْ
 ،75  ،76  . (  

  . 95الصافات :  )2(
ُ َخَلَقُكــْم َوَمــا تـَْعَملُــوَن  قَــاَل أَتـَْعبُــُدوَن َمــا تـَْنِحتُــوَن   وذلــك يف قولــه تعــاىل : )3( َّ ً فَــأَْلُقوُه ِيف  َوا َيــا قَــاُلوا ابْـنُــوا لَــُه بـُنـْ

  ) فهم مل جييبوه على سؤاله لفهمهم داللة التوبيخ منه . 97،  96،  95( الصافات :  اجلَِْحيِم 
  . 139 – 1/138ينظر : مغين اللبيب :  )4(
  . 139 – 1/138ينظر : م . ن :  )5(
  . 2/647ينظر : اإلنصاف يف مسائل اخلالف :  )6(
  . 5األنعام :  )7(
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  فـََقــْد َكــذَّبُوا َفَســَيْأتِيِهْم أَنْـَبــاءُ َمــا َكــانُوا بِــِه َيْســتَـْهزُِئوَن )1(  فــإن اخــتالف أدايت االســتقبال بــني
اآليتني يعطي دليال زمنيا خمتلفا حــول مــا يســتقبلهم مــن وعيــد وعــذاب ، ولعــل ذلــك يعــود إىل 

ن اآليتــني ، فــاملعنيون (( اختالف املعنيني يف اخلطاب وطبيعة الظرف الذي هــم فيــه بــني كــل مــ
ِخــٌع  خاصــة ، يــدلك علــى ذلــك قولــه تعــاىل :  يف سورة الشعراء هــم قــوم الرســول  َ َلَعلَّــَك 

ـَـــا  نـَْفَســــَك َأالَّ َيُكونُــــوا ُمــــْؤِمِنَني  ــــاقـُُهْم َهل َــــًة َفظَلَّــــْت أَْعَن ــــَماِء آي ــــَن السَّ ــــْيِهْم ِم ــــّزِْل َعَل ِإْن َنَشــــْأ نـُنَـ
 )3( مثَُّ الَّــِذيَن َكَفــُروا بِــَرِِّْم يـَْعــِدُلوَن  يف ســورة األنعــام فلعمــوم الكــافرين  وأمــا ) )2َخاِضــِعَني 

فناسب ذلك تعجيل الوعيد ملــن هــم أقــرب إليــه مــن الكفــار الــذين حــاربوا الرســول وكــذبوه قبــل 
عــد الــذين مل تــبلغهم الــدعوة بعــد ، عــالوة علــى مــا يف الســورة مــن تســلية للرســول  فقــد  األ

م ، فهــون عليــك األمــر ، فناســب كــل ذلــك تعجيــل  قــال لــه : لعلــك تقتــل نفســك لعــدم إميــا
، مث إن هــذا االســتعمال قــد يتناســب  )4(التهديد والوعيد ، وليس األمــر كــذلك يف األنعــام )) 

ت أخرى ضــمن الســورة كلهــا ، فقــد ورد يف ســورة األنعــام أن هللا عــز وجــل أمــر الرســول  مع آ
ـــٍة ِمـــْن َريبِّ  لـــيس عنـــده مـــا يســـتعجلون بـــه مـــن العـــذاب ن يقـــول : أْن ((  قُـــْل ِإّينِ َعَلـــى بـَيَِّن

قَّ َوُهَو َخْريُ اْلَفاِصــ بـُْتْم ِبِه َما ِعْنِدي َما َتْستَـْعِجُلوَن بِِه ِإِن اْحلُْكُم ِإالَّ َِِّ يـَُقصُّ احلَْ قُــْل  ِلَني وََكذَّ
لظَّــالِِمَني َلْو أَنَّ ِعْنِدي َما َتْستَـْعِجُلوَن بِهِ  ِ ُ أَْعلَــُم  َّ ــَنُكْم َوا فناســب  ) )5 َلُقِضــَي اْألَْمــُر بـَْيــِين َوبـَيـْ

  . )6(عدم االستعجال ذكر ( سوف ) هاهنا )) 
كيدا مــن   (  وأما الفرق اآلخر ، فيتمثل يف الداللة التأكيدية ، إذ إن ( سوف ) أشد 

ال ذلــك يف القــرآن الكــرمي ، ولعــل موازنــة ، فضــال عــن اســتعم )7(الســني ) بــدليل كثــرة حروفهــا 
َُْكلُــوَن ِيف  بني آيتني تبني ذلك ، يقول تعــاىل :  ـَـا  َُْكلُــوَن أَْمــَواَل اْليَـتَــاَمى ظُْلمــاً ِإمنَّ ِإنَّ الَّــِذيَن 

راً َوَسَيْصـــَلْوَن َســـِعرياً  َ َْ  ويقـــول أيضـــا :  ) )8بُطُـــوِِْم  ُكلُـــوا أَْمـــَواَلُكْم َ أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا ال 
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ـــاَن  َ َك َّ ـــوا أَنْـُفَســـُكْم ِإنَّ ا ـــرَاٍض ِمـــْنُكْم َوال تـَْقتـُُل ْلَباِطـــِل ِإالَّ َأْن َتُكـــوَن ِجتَـــارًَة َعـــْن تـَ ِ ـــَنُكْم  ِبُكـــْم بـَيـْ
راً وََكــاَن َذلِــَك َعلَــ َرِحيماً  َ ً َوظُْلمــاً َفَســْوَف ُنْصــِليِه  َِّ َيِســرياً َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ُعْدَوا  ) )1ى ا

اية اآليتني يف استعمال ( السني ) و ( سوف ) يتناسب وما سبقا به مــن كــالم ،  فاختالف 
فاآليــة األوىل حتــدثت عــن عقوبــة أكــل أمــوال اليتــامى ، واآليــة األخــرى حتــدثت عــن جــرميتني : 

لباطل ، وقتل النفس ظلما ، مما يستلزم مضاعفة العذا ب فيه ، ولذا وردت مها أكل األموال 
  ( السني ) يف اآلية األوىل ووردت ( سوف ) يف اآلية  األخرى .

ومما فضــلت بــه ( ســوف ) علــى ( الســني ) مــن الناحيــة التأكيديــة أيضــا ، هــو قبوهلــا الم 
ــا قــد  )2(التأكيد الذي يدخل عليهــا دون ( الســني )  كيــدها ، حــىت إ كيــدا علــى  فيزيــدها 

لة فحسب دون إرادة داللتهــا الزمنيــة علــى االســتقبال ، ومــن ذلــك قولــه ترد لتحقيق هذه الدال
ـــَل َأْن آَذَن َلُكـــْم ِإنَّـــُه َلَكِبـــريُُكُم الَّـــِذي َعلََّمُكـــُم  تعـــاىل حكايـــة عـــن فرعـــون :  ـــُتْم لَـــُه قَـْب َقـــاَل آَمنـْ

ْحَر فـََلَسْوَف تَـْعَلُموَن َألَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمنْ  فلم  ) )3 ِخالٍف َوَألَُصلِّبَـنَُّكْم  َأْمجَِعَني السِّ
يشــأ فرعــون أن يبعــد يف وعيــده وعذابــه ، بــل هــو لتأكيــده مببالغــة   واهتمــام ، وممــا يــدل علــى 
َعــنَّ وُأَصــلَِّنبَّ ) ، فضــال عــن اختتــام  لفعلــني املضــارعني (أَُقطِّ ذلــك اتصــال نــون التوكيــد الثقيلــة 

  ِعَني ) .قوله بلفظ التوكيد ( َأمجَْ 
  حرفا الشرط ( إن وإذا )

ن مهــا : ( إن ) و( إذا )        يف  هنــاك أدوات شــرط كثــرية ، ولكــن املتشــابه منهــا أدا
إمكان وقوع إحدامها بدال من األخرى ، ولكْن هناك فرق مشهور عند العلماء حناة وبالغيــني 

الظــن ، مبعــىن أن املــتكلم يف اســتعمال هــذين احلــرفني ، فـــ( إن ) تســتعمل يف مواضــع الشــك و 
يت يف احلكــم النــادر الوقــوع أو غــري املقطــوع بــه ،  غــري جــازم بوقــوع الشــرط ، فهــي غالبــا مــا 

ا تستعمل للتحقيق والقطع ، وإن املتكلم جازم بوقوع الشرط    . )4(خبالف ( إذا ) فإ
ل ســيبويه ولعل هذا االختالف الداليل بــني األداتــني قــدمي قــدم الفكــر النحــوي ، فقــد نقــ

ــــزلته يف ( إن )  ــل يف ( إذا ) مبن ــل قولـــه : إن (( الفعـ فــــ( إذا ) فيمـــا  يســـتقبل  000عـــن اخلليـ
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مبنـزلة ( إن ) فيما مضى ، ويبني هذا أن ( إذا ) جتيء وقتا معلومــا ، أال تــرى أنــك لــو قلــت : 
يحــا ، فـــ( ( آتيك إذا امحر البسر ) كان حسنا ، ولو قلــت : ( آتيــك إن امحــر البســر ) كــان قب

وكــذلك ذهــب املــربد إىل التفريــق بــني األداتــني فقــال : (( إذا قلــت : (  )1(إن ) أبدا مبهمة )) 
تــين آتيــك ) ، فأنــت ال تــدري أيقــع منــك إتيــان أو ال  فــإذا قلــت : ( إذا أتيتــين )  000إن 

تيــك إن وجب أن يكون اإلتيان معلوماً ، وتقول : ( آتيك إذا امحر البسر ) ، ولو قلــت : ( آ
ولـــذلك (( إذا قيـــل : ( إذا امحـــر البســـر  )2(امحـــر البســـر ) كـــان حمـــاال ؛ ألنـــه واقـــع ال حمالـــة )) 

وهـــذا هـــو  000فأنـــت طـــالق ) وقـــع الطـــالق يف احلـــال عنـــد مالـــك ؛ ألنـــه شـــيء ال بـــد منـــه 
  . )3(األصل فيهما )) 

 عــاىل :      فمــن ورود ( إذا ) دالــة علــى حتقــق وقــوع األمــر وتيقنــه ، مــا جــاء يف قولــه ت
ُتْم فَــَأِقيُموا  ََّ ِقَياماً َوقـُُعــوداً َوَعلَــى ُجنُــوِبُكْم فَــِإَذا اْطَمــْأنـَنـْ ُتُم الصَّالَة فَاذُْكُروا ا الصَّــالَة ِإنَّ َفِإَذا َقَضيـْ

 ً ً َمْوقُـــو فـــال شـــك يف أن انتهـــاء الصـــالة متحقـــق ال  ) )4الصَّـــالَة َكانَـــْت َعلَـــى اْلُمـــْؤِمِنَني ِكتَـــا
نتهــاء القتــال متحقــق أيضــا ، فجــاءت األداة        ( إذا ) يف   حمــال ، وأن اطمئنــان املــؤمنني 

  كلتا احلالتني ؛ توافقا مع املعىن املقصود .
ـــه تعـــاىل :  ـــْتُح  ومـــن ذلـــك قول َِّ َواْلَف فمجـــيء نصـــر هللا والفـــتح  ) )5ِإَذا َجـــاَء َنْصـــُر ا

  ا هذا املعىن والسياق .متحقق ، ووقوع ( إذا ) كان داال ومؤكد
علــى نــدرة األمــر أو عــدم حتققــه ، ولــذا وردت يف  –كمــا ذكــر   –أما ورود ( إن ) فدالٌّ 

نـَُهَمــا فَــِإْن بـََغــْت ِإْحــَداُمهَا َعَلــى  قولــه تعــاىل :  تَـتـَلُــوا فََأْصــِلُحوا بـَيـْ َوِإْن طَائَِفَتــاِن ِمــَن اْلُمــْؤِمِنَني اقـْ
َِّ اْألُْخَرى فـََقاتُِلوا الَِّيت  فلما كان حدوث القتــال بــني طــائفتني  ) )6 تـَْبِغي َحىتَّ تَِفيَء ِإَىل أَْمِر ا

درا وردت األداة ( إن ) مؤكــــدة ذلــــك املعــــىن  ــن املــــؤمنني أو بغــــي إحــــدامها علــــى األخــــرى  مــ
  لداللتها عليه .
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نُــوا ِإْن ُتِطيُعـــوا َ أَيـَُّهــا الَّـــِذيَن آمَ  ومــن هـــذا االســتعمال أيضـــا مــا جـــاء يف قولــه تعـــاىل : 
ن اإلطاعــة بعيــدة الوقــوع  ) )1الَِّذيَن َكَفُروا يـَــُردُّوُكْم َعلَــى َأْعَقــاِبُكْم  فــورود ( إن ) لإليــذان (( 

  . )2(من املؤمنني )) 
ومن مواضع استعمال هذه األداة أيضا هو وقوعها يف صــدر الشــرط الــذي ينفــى  جوابــه 

َِّ ال  ق ، ومن ذلك قوله تعاىل : ؛ للداللة على أن فعل الشرط ال يتحق َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَت ا
فوقوع ( إن ) تبعيد وتعجيــز ِألَْن يعــدَّ أحــٌد نعمــة هللا ، وقــد جــاء ذلــك متناســبا  ) )3ُحتُْصوَها 

  مع اجلواب ( ال حتصوها ) .
يت يف مواضـــــــــــــــع               ــــد  ـــا قـــــــــــ ــــــــــعها ، ولكنهــــــــــــ ـــــــة ( إن ) ومواضـــــ ــــي داللــــــــ هـــــــــــــــذه إذن هـــــــــــ

لوجوب والتحقيق ، لتفيد املعىن داللة خاصة ، ولتتــوخى الدقــة فيــه ، ومــن ذلــك           مــا ا
ــْن ِمْثلِــِه  جاء يف قولــه تعــاىل :   َ فَــْأُتوا ِبُســوَرٍة         مِّ ــُتْم ِيف َريْــٍب ِممَّــا نـَزَّْلنَــا َعلَــى َعْبــِد َوِإْن ُكنـْ

َِّ ِإنْ  ــُتْم َصــاِدِقَني َواْدُعــوا ُشــَهَداءَُكْم ِمــْن ُدوِن ا فبســبب مــن           وقــوع ( إن ) يف  ) )4 ُكنـْ
موضع الوجوب الذي ال شك فيه دفــع املفســرين إىل توجيــه            ذلــك ومــا يتناســب مــن 
لســورة واجــب ،   فهــال جــيء بـــ( إذا ) الــذي  م  معــىن مــراد ، يقــول الــرازي : (( انتفــاء إتيــا

  اجلواب فيه        وجهان :للوجوب دون ( إن ) الذي للشك ، 
لعجــز  م كــانوا بعــد غــري جــازمني  م ؛ فــإ األول ، أن يســاق القــول معــه علــى حســب حســبا

  عن املعارضة التكاهلم على فصاحتهم واقتدارهم على الكالم .
لغلبة على مــن  يقاومــه :  لقوة الواثق من نفسه  م كما يقول املوصوف  اآلخر ، أن يتهكم 

كما به )) ( إن غلبتك    . )5() ، وهو يعلم أنه غالبه ؛ 
ن ضـــمن ســـياق واحـــد عـــام ، ممـــا يـــدعو إىل إعمـــال الفكـــر واســـتنباط مـــا  وقــد تـــرد األدا

َسَنُة قَــاُلوا  تومئ إليه كل أداة ضمن سياقها اخلاص ، ومن ذلك قوله تعاىل :  ُُم احلَْ ْ فَِإَذا َجاَء

                                      
  . 149آل عمران : من اآلية  )1(
  . 4/87روح املعاين :  )2(
  . 34إبراهيم : من اآلية  )3(
  . 23لبقرة : ا )4(
  . 299 – 3/298، وينظر : الطراز :  2/121التفسري الكبري :  )5(
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ُهْم َسيَِّئةٌ  ُوا ِمبُوَسى َوَمْن َمَعه لََنا َهِذِه َوِإْن ُتِصبـْ فورود ( إذا ) يف جمــيء احلســنات ، و  ) )1 َيطَّريَّ
درة  ورود ( إن ) يف إصابة السيئات (( دليل على حتقق األوىل وغلبتها على الثانيــة ، إذ هــي 
ــــم كـــانوا معرضـــني عــــن  ن نعــــم هللا كانـــت متكـــاثرة لـــديهم ، وأ الوقـــوع ، ويف ذلـــك تعـــريض 

  وهذا إمنا يزيد يف أن لكل أداة موضعا خاصا . )2(الشكر )) 
أما ما ذهــب إليــه الزخمشــري مــن أن األداتــني ســواء يف الداللــة ، أو أنــه املــح إىل اســتبدال 

َنا  أداة مكان أخرى ، وذلك يف تفسريه قوله تعــاىل :  َ َأْســَرُهْم َوِإَذا ِشــئـْ َحنْــُن َخَلْقنَــاُهْم َوَشــَدْد
ْلَنا أَْمثَاَهلُمْ  إذ قــال : (( إن حقــه أن جيــيء بـــ( إن ) ال              بـــ( إذا ) ))  ) )3تـَْبــِديًال  َبدَّ

وقولــه :  )5( َوِإْن تـَتـََولَّــْوا َيْســتَـْبِدْل قـَْومــاً        َغــْريَُكْم  وقد قاس ذلك على قولــه تعــاىل :  )4(
  ِإْن َيَشــــْأ يـُـــْذِهْبُكْم )6( بــــل هــــو أراد القيــــاس أو  فــــال أرى أنــــه يقصــــد االســــتبدال حقيقــــة ،

ــا ، بــل الــذي ينبغــي هــو اعتمــاد هــذا  ت ، أمــا املســاواة ، فــال ينبغــي القــول  املقابلــة بــني اآل
االخــتالف اللفظــي الكتشــاف املعــىن فيــه ، ولــذا رد الــرازي عليــه ، إذ ال يــرى إمكــان إحــالل 

وهــو ضــعيف ؛  حــرف حمــل آخــر فقــال : (( واعلــم أن هــذا الكــالم كأنــه طعــن يف لفــظ القــرآن
ألن كل واحد مــن ( إن ) و ( إذا ) حــرف شــرط ، إال أن حــرف ( إن ) ال يســتعمل إال فيمــا 

 000أما حــرف ( إذا ) فإنــه يســتعمل فيمــا كــان معلــوم الوقــوع  000ال يكون معلوم الوقوع 
مثــاهلم يف نــه ســيجيء وقــت يبــدل هللا فيــه أولئــك الكفــرة   فهــا هنــا ملــا كــان هللا تعــاىل عاملــا 

  . )7(اخللقة ، وأضدادهم يف الطاعة ال جرم حسن استعمال حرف           ( إذا ) )) 
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  حروف العطف ( الواو ومث والفاء )
ــا ، إذ وجــدوا يف ( الــواو ) داللــة علــى  وقــف النحــاة عنــد حــروف العطــف وتبينــوا دالال

( مث ) داللـــة علـــى ، ويف  )2(، ويف ( الفـــاء ) داللـــة علــى الرتتيـــب والتعقيـــب  )1(مطلــق اجلمـــع 
  .  )3(الرتتيب والرتاخي 

ــا علـــى  ا عامــا يـــربط بــني هــذه احلــروف مــن حيـــث إمكــان العطــف  ولعــل هنــاك تشــا
ســـبيل اجلمـــع ســـوى أن يف ( الفـــاء ) و( مث ) داللـــة زمنيـــة حمـــددة ، ولـــذا صـــارت ( الـــواو ) أم 

ل داللــة ال تكــون حروف الباب ؛ لسعة معناها ، ولكن وقوع أحد احلرفني اآلخرين حيقــق فضــ
ا مبهمة  الزمان .    بغريه ، وذلك لتقييد داللتهما زمنيا ، خبالف ( الواو ) ، فإ

وعلــى هــذا األســاس ، فإننــا ســنتناول هــذين احلــرفني لنتبــني انطبــاق داللتهمــا الزمنيــة مــن 
  جهة ، وما ميكن أن يوظفا ملعان ودالالت يف السياق من جهة أخرى .

(( والرتاخــي ال يعــين املهلــة الزمنيــة فقــط  –كمــا ذكــر   –تيب والرتاخــي فهي تفيد الرت  ( مث ) -
 )4(، بل عموم البعد والتباين ، سواء أكان ذلك يف الزمان أم يف الصفات أم يف     غريهــا )) 

.  
ُ  فمــن داللتهــا علــى البعــد يف الزمــان مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  َّ أََوملَْ يـَــَرْوا َكْيــَف يـُْبــِدُئ ا

َِّ َيِسٌري اخلَْ  ُ  ْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه ِإنَّ َذِلَك َعَلى ا َّ قُــْل ِســريُوا ِيف اْألَْرِض فَــاْنظُُروا َكْيــَف بَــَدأَ اْخلَْلــَق ُمثَّ ا
َ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  َّ فمضمون اآليتــني تصــوير خلــق هللا أوال  ) )5يـُْنِشُئ النَّْشأََة اْآلِخرََة ِإنَّ ا

ا ، وال خيفــى مــا بــني اخللقــني بدايــة وإعــادة مــن بعــد يف الزمــان ، فجــاءت  ( مث ) تناســبا وآخــر 
  مع هذا املعىن ، وال شك يف أن هذه الداللة ال تضطلع بتأديتها     ( واو أو فاء ) . 

وقد تفيد ( مث ) داللة على البعد بني الصفات بعدا معنو ، فضال عما حتققه من معىن 
ــا حــاال ؛ ألن ( الــواو ) قـــد  حنــوي وذلــك جبعــل اجلملــة مســتقلة عمـــا قبلهــا دون احتمــال كو

ا حاال فيتغري املعىن ، وهذا يتبني يف قوله تعاىل :  اْحلَْمُد َِِّ الَِّذي َخَلَق السَّــَماَواِت  يوهم كو

                                      
  . 3/39، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  2/354ينظر : مغين اللبيب :  )1(
  . 162 – 1/161، مغين اللبيب :  1/10، املقتضب :  2/304ينظر : الكتاب :  )2(
  . 1/10، املقتضب :  1/218ينظر : الكتاب :  )3(
  . 4/338، وينظر: شرح الكافية يف النحو :  3/234معاين النحو :  )4(
  .  20،  19العنكبوت :  )5(
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ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِطٍني ُمثَّ  يـَْعِدُلوَن َواْألَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ُمثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّْم 
ــُتْم َمتْــَرتُوَن  فــإن لوقــوع      ( مث ) يف كــال املوضــعني  ) )1َقَضى َأَجالً َوَأَجٌل ُمَســّمًى ِعْنــَدُه ُمثَّ أَنْـ

  داللتني : األوىل يف البعد املعنوي بني الصفات ، واألخرى يف معىن النحو واإلعراب .
لـــة األوىل ، فـــإن ( مث ) تشـــري إىل البـــون الشاســـع بـــني عظمـــة اخلـــالق واحنطـــاط فأمـــا الدال

ــن أن هللا خلــــق أعظــــم مــــا يف الوجــــود مــــن أرض ومســــاوات ونــــور  الكــــافرين ، إذ علــــى الــــرغم مــ
ـــؤمن خبالقهـــا ، بيـــد أن الـــذين كفـــروا  ــل أن يعلمهـــا وي وظلمـــات الـــيت جيـــب علـــى كـــل ذي عقـ

، ولعــل ( مث ) هنــا قــد صــورت الفــرق الكبــري بــني مــا  يعــدلون عــن هــذا اخلــالق إىل آهلــة أخــرى
  قبلها وما بعدها . 

ومــا يقــال عــن اآليــة األوىل يقــال عــن اآليــة األخــرى ، فخلــق اإلنســان مــن طــني وحتديــد 
  غري أن الكافرين ميرتون وجيحدون . -جل وعال  -أجله هو من بدائع اخلالق 

أن تكـــون اجلملـــة بعـــده حـــاال ، أمـــا الداللـــة األخـــرى ، فـــإن هـــذا احلـــرف ينفـــي ويقطـــع 
خبالف ما لو وقع ( الواو ) موقعه فإنه قد يوهم أنه تعاىل خلق السماوات واألرض حال كــون 

  الكافرين يعدلون ، وهذا يتناىف وما يف اآلية من معىن .
مث إن هذا احلرف قد يدل على ( التهويل والتعظيم والتفخيم ) خبالف ( الــواو ) ، ولعــل 

اللته على البعد يف الزمان ، ذلك أننا أفد هذا املعىن من خالل قياس احلرف هذا مفاد من د
على بعض األلفاظ اليت وضعت أصال للداللة على البعد ، حنو اسم اإلشــارة        ( ذلــك ) 

  مث هو خيرج عن أصل وضعه للداللة على التفخيم والتعظيم .
( مث ) عاطفــــة بـــني مجلتــــني ؛  وميكـــن القـــول ، إن أبــــرز مواضـــع هـــذه الداللــــة هـــو وقـــوع

كيد لألوىل لشأن عظيم ، ومن ذلك قوله تعــاىل :  ــَر َوقَــدََّر  إحدامها  فـَُقتِــَل َكْيــَف  ِإنَّــُه َفكَّ
ت ، فـــرأوا يف    ( مث )  ) )2ُمثَّ قُتِـــَل َكْيــَف قَـــدََّر  قَــدََّر  وقـــد وقــف املفســـرون عنــد هـــذه اآل

انية أبلغ من األوىل ، (( فكأنه قيل : قتل بنوع ما من القتــل داللة على تفاوت الرتبة ، وأن الث
كيــد ))  شده وأشــده ، ولــذا ســاغ العطــف فيــه مــع أنــه  وميكننــا أن نزيــد علــى  )3(ال بل قتل 

                                      
  . 2،  1األنعام :  )1(
  . 20،  19،  18املدثر :  )2(
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ن هــذا تكريــر ملزيــد مــن الغلظــة عليــه   ؛ ملــا قالــه مــن كــالم يف أمــر الرســول  *ذلــك أيضــا ، 
ويال ، وبيــان والقرآن الكرمي ، وال شك يف أن وق وع ( مث ) عاطفة هلذا التكرير منحت املعىن 

ا ال يعطي ذلك املعىن وال يؤدي ما يف اآلية من نظم وتركيب .   ذلك أن استبدال ( الواو ) 
ذا قوله تعاىل :  فــالتكرير  ) )1ُمثَّ َكالَّ َســْوَف تـَْعَلُمــوَن  َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن   وشبيه 

و( مث ) للداللة على أن الثاين أبلغ كما يقول العظيم لعبــده أقــول لــك مث أقــول  هنا (( للتأكيد
  وال خيفى ما فيها من داللة على التهديد والتهويل . )2())  000لك ال تفعل 

ازيــة ميكــن ختــريج بعــض املواضــع الــيت وردت فيهــا     (  وعلى أساس مــن هــذه الداللــة ا
الرتاخــي ، وبعبــارة أخــرى ، فــإن وقوعهــا مناقضــة لــداللتها مث ) خالفا ألصــلها يف الداللــة علــى 

علــى البعــد يف الزمــان ، ميكــن أن يكــون لغلبــة داللــة التعظــيم والتفخــيم فيهــا ، ومــن ذلــك قولــه 
ــوَء ِجبََهالَــٍة ُمثَّ يـَُتوبُــوَن ِمــْن  َقرِيــٍب  تعــاىل :  َِّ لِلَّــِذيَن يـَْعَمُلــوَن السُّ َــا التـَّْوبَــُة َعَلــى ا فــإن  ) )3ِإمنَّ

رور ( من قريب ) يوجب يف ظاهر النحو إيقــاع حــرف دال  جلار وا تقييد الفعل ( يتوبون ) 
على التعقيب ، مبعىن وجوب أن تكون التوبة عقــب الســوء بــال مهلــة ، ولكــن وقــوع ( مث ) يف 

ا .   اآلية هنا أعطى داللة على تفخيم التوبة وتعظيم شا
فـــال أراه  )4(لـــى أنـــه (( إيـــذان بســـعة عفـــوه تعـــاىل )) أمـــا ختـــريج بعـــض املفســـرين ذلـــك ع

متحققا هنا ، من حيث جميء التعبري بصيغة القصر ، فتوبة هللا كانت على التــائبني مــن قريــب 
يــة تنفــي  ــا أعقبــت  قصرا ، وليس يف اآلية هنا ما يشري إىل غــري ذلــك ، وفضــال عــن ذلــك فإ

َوَلْيَســِت التـَّْوبَــُة لِلَّــِذيَن يـَْعَملُــوَن  بقولــه تعــاىل :  التوبة على املتأخرين عنهــا أو الكفــار ، وذلــك
ولَِئَك السَّيَِّئاِت َحىتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإّينِ تـُْبُت اْآلَن َوال الَِّذيَن َميُوُتوَن َوُهْم ُكفَّاٌر أُ 

ً أَلِيماً  َ َهلُْم َعَذا   . ) )5أَْعَتْد
                                      

ثر ) هو الوليد بن املغرية . وكان تفكريه وتقديره ، أنه قال : ( ما هو إال ساحر ؛ وما هذا الذي يقولـه إال سـحر   يـؤ  *
ت دعــاء مــن هللا عليــه . ( ينظــر : اجلــامع ألحكــام القــرآن :  ، لبــاب         التأويــل :  19/73فنـــزلت هــذه اآل
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ــا الحــق مبــا ذكــ ( الفاء ) - ر أن هــذا احلــرف يفيــد الرتتيــب والتعقيــب ، مبعــىن أن املعطــوف 
ــا جتعــل مــا بعــدها حبكــم الســبب ملــا  )1(قبلهــا بغــري مهلــة أو مبــدة قريبــة  ، ومــن داللتهــا أيضــا أ

ــا َنُســوا َمــا ذُكِّــُروا بِــِه فـََتْحَنــا َعَلــْيِهْم أَ  قبلهــا ، وبيــان ذلــك كلــه يف قولــه تعــاىل :  ــَواَب ُكــلِّ فـََلمَّ بْـ
ُهْم بـَْغَتـــًة فَـــِإَذا ُهـــْم ُمْبِلُســـوَن  َ فـَُقِطـــَع َدابِـــُر اْلَقـــْوِم الَّـــِذيَن  َشـــْيٍء َحـــىتَّ ِإَذا َفرُِحـــوا ِمبـَــا أُوتُـــوا أََخـــْذ

َِِّ َربِّ اْلَعــاَلِمَني  ( فــإذا هــم مبلســون فقطــع  –فــاملعطوف بـــ( الفــاء ) هنــا  ) )2َظَلُمــوا َواْحلَْمــُد 
هم  –وم ) دابر الق الحق مبا قبلها بغري مهلة ، وهو كـ( النتيجة ) هلا ، أي فبسبب أخذ هللا إ

بغتــة أصــبحوا مبلســني فــانقطع دابــرهم ، وفضــال عــن ذلــك فــإن داللــة  ( الفــاء ) هنــا جعلــت 
  الصلة اللفظية قوية بني أجزاء الكالم ، ولعل هذه املعاين ما كانت لتتحقق إال بـ( الفاء ) .

ل ( الفــاء ) علــى االتصــال واالســتمرار مــن دون انقطــاع ومــن غــري       فتــور وكــذلك تــد
ً َفُســْقَناُه ِإَىل بـَلَــٍد  ، حنــو مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  )3( ــُري َســَحا َح فـَُتِث ــرَِّ ُ الـَّـِذي أَْرَســَل ال َّ َوا

َا َكَذِلَك النُُّشو  َنا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ فوقــوع ( الفــاء ) بــني اجلمــل املتعاطفــة  ) )4ُر َميٍِّت َفَأْحيَـيـْ
الـــيت متثـــل كـــل منهـــا مرحلـــة مـــن مراحـــل الغيـــث ، يؤكـــد أن كـــل مرحلـــة مـــع ســـابقتها مـــن دون 

  انقطاع أو فتور ، ويف هذا داللة على اإلعجاز العلمي يف القرآن . 
آن وبعد الوقوف على هــذين احلــرفني حتســن املوازنــة بينهمــا مــن خــالل بعــض شــواهد القــر 

اليت يتناوب فيها كل من احلرفني ( مث ) و( الفــاء ) حبســب داللتيهمــا ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل 
 :  ــَرُه ْنَســاُن َمــا َأْكَف ــَل اْألِ ــْن َأيِّ َشــْيٍء َخَلَقــُه  قُِت ــُه فَـَقــدَّرَُه  ِم ُمثَّ السَّــِبيَل  ِمــْن نُْطَفــٍة َخَلَق

فقد وقــع كــل مــن ( مث )    و( الفــاء ) علــى  ) )5 ِإَذا َشاَء أَْنَشرَُه ُمثَّ  ُمثَّ أََماتَُه فَأَْقَربَُه  َيسََّرُه 
وفق مقتضى احلال ، فـ( الفاء ) يف قوله : ( من نطفة خلقه فقــدره ) دليــل علــى أن تقــدير هللا 
اإلنســان يكــون بغــري مهلــة أو مبــدة قريبــة ، ســواء كــان هــذا التقــدير يعــين أطــوار اجلنــني نطفــة مث 
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 )1( مت خلقه ، أو يعين تقدير الرزق والعمل  واألجــل ، وشــقي هــو أو ســعيد حىت 000علقة 
.  

فقــد  )2(أما قوله : ( مث السبيل يسره ) أي (( مث سهل له طريق اخلروج من بطــن أمــه )) 
وقــع فيــه ( مث ) داللــة علــى مكــث اجلنــني يف ذلــك القــرار حينــا مــن الــزمن ، أمــا قولــه :    ( مث 

قع ( مث ) مع ( اإلماتة ) ؛ ألن مــن النــاس مــن يطــول عمــره ، فوضــع علــى أماته فأقربه ) فقد و 
هــذا األســاس ، أمــا ( اإلقبــار ) ، فوقــع معــه ( الفــاء ) القرتانــه بعــد املــوت وال يكــون فيــه مهلــة 
بــل إســراع ، وأخــريا ، فــإن وقــوع ( مث ) واضــح يف قولــه ( مث إذا شــاء   أنشــره ) إذ النشــر يعــين 

  البعث واإلحياء .
  وف النفيحر 

هناك حروف عدة موضوعة للنفــي ، وهنــاك تشــابه عــام واخــتالف جزئــي يف املعــىن بينهــا 
، فهـــي وإن مجعـــت حتـــت معـــىن واحـــد عـــام هـــو ( النفـــي ) ، إال أن لكـــل حـــرف مزيـــة معنويـــة 
ـــا مـــن غـــريه ، وعلـــى أســـاس مـــن هـــذا ، فإنـــه ال تنـــاوب بـــني هـــذه احلـــروف ، بـــل إن  يتميـــز 

ب إىل التبــاين يف اســتعماهلا ؛ ذلــك أنــه مصــطلح يصــح وضــعه علــى مصــطلح اإليثــار هــو األقــر 
ــني احلــــروف املختلفــــة يف  ــروف ، خبــــالف التنــــاوب ، فإنــــه ال يصــــح إال بــ هــــذا الــــنمط مــــن احلــ
الوظيفة أو الدالالت . وحيســن ابتــداء معرفــة دالالت احلــروف النافيــة ، ومــا تــدخل       عليــه 

.  
ــا أيضــا تدخل على اجلملتني االمسية و  ( إن ) - يت مــن دو الفعليــة مقرتنــة بـــ( إال ) غالبــا ، و
كيد النفــي  )3( ، فمــن دخوهلــا علــى اجلملــة االمسيــة مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :  )4(، وهي تفيد 
  ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإالَّ ِيف ُغُروٍر )5(  : ومن دخوهلا على اجلملة الفعليــة مــا جــاء يف قولــه تعــاىل 
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َ إِ  ـــه    أيضـــا :  ) )1ّال اْحلُْســـَىن ِإْن أََرْد َوِإْن  ومـــن ورودهـــا مـــن دون ( إال ) مـــا جـــاء يف قول
  . ) )2أَْدرِي أََقرِيٌب أَْم بَعِيٌد َما ُتوَعُدوَن 

، وهـــي لــــ( اإلطـــالق ) ،                 مـــن  )3((( أقـــدم حـــرف نفـــي يف العربيـــة ))  ( ال ) -
إذ تدخل على الفعل املضــارع         واملاضــي لفظــا حيث استعماهلا يف حاالت النفي كافة ، 

  . )4(واملستقبل معىن ، فال تقيده بزمن ، فضال عن دخوهلا على             األمساء 
  . )5() حرف جزم ، لنفي املضارع وقلبه ماضيا  مل(  -
،  أيضــا ، فهــي كـــ( مل ) مــن هــذه  اجلهــة )6() حــرف جــزم لنفــي املضــارع وقلبــه ماضــيا  ملــا(  -

ا تفارقها من جهات أخرى ، ومنها :   غري أ
أن منفي ( ملا ) مستمر النفــي إىل احلــال ، ومنفــي ( مل ) حيتمــل االتصــال حنــو قولــه تعــاىل :  -
  ًَوملَْ َأُكــْن بِــُدَعاِئَك َربِّ َشــِقّيا )7(  : واالنقطــاع حنــو قولــه تعــاىل  ًملَْ َيُكــْن َشــْيئاً   َمــْذُكورا 
)8(  .  

في ( ملا ) متوقع ثبوته ، خبــالف منفــي ( مل ) فهــو حاصــل وواقــع ، فمعــىن قولــه تعــاىل أن من -
 :  َبْل َلمَّا َيُذوُقوا َعَذاِب )9(  ه متوقع ، ومعىن قولــه م مل يذوقوه إىل اآلن ، وأن ذوقهم إ أ
 :  ميَاُن ِيف قـُُلوِبُكْم أمــا  )11(مــا        بعــد )) (( أن هؤالء قــد آمنــوا في ) )10َوَلمَّا َيْدُخِل اْألِ
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ــاَب َوملَْ  املنفــي بـــ( مل ) فهــو واقــع ، حنــو قولــه تعــاىل :  ــِدِه اْلِكَت ــَزَل َعَلــى َعْب َِِّ الَّــِذي أَنـْ ــُد  اْحلَْم
  فـ( العوج ) منفي عن القرآن بثبوت        ودوام . ) )1َجيَْعْل َلُه ِعَوَجا 

لنسبة إىل املستقبل ، فأما  لنسبة إىل املاضي ، فهما سواء يف نفــي املتوقــع وهذا الفرق 
وغــريه ، فمثــال املتوقــع أن تقــول : ( مــا يل قمــت ومل تقــم ، أو وملــا تقــم ) ، ومثــال غــري املتوقــع 

  . )2(أن تقول ابتداء : (مل تقم ، أو ملا تقم ) 
كيد النفي وختليص الفعــ )3(حرف ( نصب ونفي واستقبال )  ( لن ) - ل ، وفيه دليل على 

بيــده إذ  )4(لالستقبال  ، ولكن ابن هشام نفى أن يكون هذا احلرف مفيدا لتأكيد النفــي أو 
بيده ، وكالمها دعوى بــال دليــل ، قيــل :  000قال : (( وال تفيد ( لن ) توكيد النفي  ، وال 

 ْليَـــْوَم إِْنِســّياً فـََلــْن أَُكلِّــَم ا ولــو كانــت للتأبيــد مل يقيــد منفيهــا بـــ( اليــوم ) يف [ قولــه تعــاىل ] : 
َـــداً  ولكـــان ذكـــر ( األبـــد ) يف [ قولـــه أيضـــا ] :  )5( ـــْوُه أَب ـــْن يـََتَمنـَّ تكـــرارا ، واألصـــل  ) )6َوَل

  . )7(عدمه )) 
أن الرأي األول هو الراجح خالفا البــن هشــام ؛ وذاك لوقوعهــا مفيــدة  –ويف تقديري  -

بيــده يف غــري موضــع مــن القــرآن حنــو ق فَــِإْن ملَْ تَـْفَعلُــوا َولَــْن تـَْفَعلُــوا  ولــه تعــاىل : كيد النفي و
بيدا  ) )8َفاتـَُّقوا النَّاَر  كيدا و حلرف ( لن ) ليزيدها  فقد نفي الفعل يف اجلملة االعرتاضية 

  يف النفي ، وال يصح القول بغري ذلك .
كيــدا ملذهبــه ، فلــن أراهــا تقــوم لــه دلــيال ت   ، بــل علــى أمــا مــا ذكــره ابــن هشــام مــن آ

بيدا ؛ ذلك أن تقييد النفي بـــ(  كيدا و العكس من ذلك ، فإن فيها دليال على إفادة النفي 
كيــد حبــد ذاتــه علــى تضــمنها داللــة التأبيــد ؛ ألن املعــىن املقصــود  اليــوم ) يف اآليــة األوىل هــو 

( مــرمي )       هــو إرادة أبــد ذلــك اليــوم ، ولــو ألغــي هــذا التقييــد ألفــادت األداة أن نفــي كــالم
                                      

  . 1الكهف :  )1(
  . 279 – 1/277ينظر : مغين اللبيب :  )2(
  . 1/284، مغين اللبيب :  100، معاين احلروف :  8ينظر : حروف املعاين :  )3(
  . 4/567ينظر : معاين النحو :  )4(
  . 26مرمي : من اآلية  )5(
  . 95البقرة : من اآلية  )6(
  . 1/284مغين اللبيب :  )7(
  . 24البقرة : من اآلية  )8(
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ب  معهـــم ســـيكون أبـــدا ، وهـــو غـــري مـــراد ، وأمـــا اآليـــة األخـــرى ، فلفظـــة ( أبـــدا ) فيهـــا مـــن 
  التأكيد ، وال مشكل فيه عند النحاة .

،              فمــن  )1(تعد هذه األداة غري خمتصة ؛ لدخوهلا على األمساء واألفعــال  ( ما ) -
ومــن          دخوهلــا علــى  ) )2َمــا َهــَذا َبَشــراً  ىل : دخوهلا على األمساء ما جاء يف قوله تعا

َِّ  األفعال ما جاء يف قوله أيضا :    . ) )3َوَما تـُْنِفُقوَن ِإالَّ اْبِتَغاَء َوْجِه                 ا
ــا ، إذ  ومن هنا يتبني مــا يف هــذه احلــروف مــن دالالت خاصــة ، وهــذا هــو الســر يف كثر

  مبعىن واحد لكان أحدها مغنيا عن األخرى . لو كانت تلك احلروف
ه ســلفا مــن دالالت خمتلفــة ، ومــن تبــاين يف اســتعماهلا هــو  وميكــن القــول ، إن مــا وجــد
رزا يف وضــع املعــىن  جانــب مــن اإليثــار بــني هــذه احلــروف ، فــإن لوقــوع حــرف دون آخــر أثــرا 

  بوضوح وبيان .
ات ت املتشا إال من اختالف حرف النفي فيها  ولعل ذلك يبدو واضحا يف بعض اآل

َِّ َخاِلَصــًة ِمــْن  ، ومن ذلك ما جاء بني قوله تعاىل :  ُقْل ِإْن َكانَــْت َلُكــُم الــدَّاُر اْآلِخــرَُة ِعْنــَد ا
ــُتْم َصــاِدِقَني  َمْت أَيْــدِ  ُدوِن النَّــاِس فـََتَمنـَّــُوا اْلَمــْوَت ِإْن ُكنـْ ُ َعِلــيٌم َولَــْن يـََتَمنـَّــْوُه أَبَــداً ِمبـَـا قَــدَّ َّ يِهْم َوا

لظَّــاِلِمَني  ِ )4(  : وقولــه أيضــا  ِمــْن ُدوِن َِِّ َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن َهــاُدوا ِإْن َزَعْمــُتْم أَنَُّكــْم َأْولَِيــاُء  قُــْل 
ــــُتْم َصــــاِدِقَني  ــــُوا اْلَمــــْوَت ِإْن ُكنـْ ُ َعِلــــيٌم َوال يـََتَمنـَّْونَــــُه أَبَــــداً ِمبـَـــا قَــــدَّمَ  النَّــــاِس فـََتَمنـَّ َّ ْت أَيْــــِديِهْم َوا

لظَّـــاِلِمَني  ِ )5(  فـــإن تشـــابه اآليتـــني ســـوى مـــن اخـــتالف حـــريف النفـــي فيهمـــا يوجـــب فرقـــا يف
املعىن ، هــذا الفــرق إمنــا يكــون مــن اخــتالف داللــة كــل مــن احلــرفني ، فلقــد ذكــر آنفــا فضــل ( 

بيــدا يف نفيهــا علــى ( ال ) ، وأن ( لــن ) لنفــ كيدا و ي املســتقبل ، خبــالف ( ال ) الــيت لن ) 
ال تقيد منفيها بزمن ، وهذا إمنا ينطبق علــى املعــىن الــذي وردت ضــمنه كــل أداة ، فلمــا كانــت 
لــغ  لغــة قاطعــة ، وهــي كــون اجلنــة       هلــم بصــيغة اخللــوص ،  دعــواهم يف اآليــة األوىل : (( 

                                      
  . 1/303ينظر : مغين اللبيب :  )1(
  . 31يوسف : من اآلية  )2(
  . 272البقرة : من اآلية  )3(
  . 95،  94البقرة :  )4(
  . 7،  6اجلمعة :  )5(
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األخــرى (( قاصــرة مــرتددة ، وهــي  وملــا كانــت دعــواهم يف اآليــة )1(يف الــرد علــيهم بـــ( لــن ) )) 
ــم أوليــاء هللا ، اقتصــر علــى ( ال ) ))  هــذا مــن حيــث الداللــة املعنويــة ، وأمــا مــن  )2(زعمهــم أ

حيـــث الداللـــة الزمنيـــة ، فإنـــه ملـــا كـــان الـــوارد يف اآليـــة األوىل (( جـــوا حلكـــم أخـــروي يســـتقبل 
الــوارد يف اآليــة األخــرى جــوا  ســبه النفــي مبــا وضــع مــن احلــروف لنفــي املســتقبل ، وملــا كــان

م أولياء  مــن دون النــاس ، وذلــك حكــم دنيــوي ووصــف حــايل ال اســتقبال فيــه ،  لزعمهم أ
يت من غري ختصيص ))    . )3(سبه النفي بـ( ال ) لنفي ما 

ت هو االختالف بني األداتــني    (  ومما جاء من اختالف بني األدوات مع متشابه اآل
نْـَيا َمنـُــوُت َوَحنَْيـــا َوَمـــا  ) وذلـــك بـــني قولـــه تعـــاىل : مـــا ) و ( إن  َوقَـــاُلوا َمـــا ِهـــَي ِإالَّ َحَياتـَُنـــا الـــدُّ

ْهُر َوَما َهلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلــٍم ِإْن ُهــْم ِإالَّ َيظُنُّــوَن   وقولــه أيضــا :              ) )4يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ
نْـَيا َمــا َهــَذا ِإالَّ َوقَــاَل اْلَمــَألُ ِمــْن قَـْوِمــِه الَّــ َرفـْنَــاُهْم ِيف اْحلََيــاِة الــدُّ ِذيَن َكَفــُروا وََكــذَّبُوا بِِلَقــاِء اْآلِخــرَِة َوأَتـْ

َُْكلُــوَن ِمْنــُه َوَيْشــَرُب ِممَّــا َتْشــرَبُوَن  َُْكــُل ِممَّــا  َولَــِئْن أََطْعــُتْم َبَشــراً ِمــثْـَلُكْم ِإنَُّكــْم ِإذاً  َبَشــٌر ِمــثْـُلُكْم 
ً َوِعظَامــاً أَنَُّكــْم ُخمَْرُجــوَن  ِســُروَن َخلَا ــُتْم تـُــرَا َهــاَت ِلَمــا  أَيَعِــدُُكْم أَنَُّكــْم ِإَذا ِمــتُّْم وَُكنـْ َهــاَت َهيـْ َهيـْ

ُعـــوِثَني  تُوَعـــُدوَن  ـــُن    ِمبَبـْ ـــا َوَمـــا َحنْ نْـَيا َمنـُــوُت َوَحنَْي ِإْن ُهـــَو ِإالَّ َرُجـــٌل  ِإْن ِهـــَي ِإالَّ َحَياتـَُنـــا الـــدُّ
ً َوَمــا َحنْــُن لَــُه ِمبـُـْؤِمِنَني ا َِّ َكِذ وموضــع الشــاهد بــني اآليتــني هــو جمــيء ( مــا )  ) )5ْفَرتَى َعَلى ا

يف اآلية األوىل ( ما هي إال حياتنا الدنيا ) وجمــيء      ( إن ) يف اآليــة األخــرى ( إن هــي إال 
فــي مــن األداة ( مــا ) أدركنــا حينهــا حياتنــا الــدنيا ) وإذا مــا علمنــا أن األداة ( إن ) أبلــغ يف الن

ســر إيثــار ( مــا ) يف اآليــة األوىل ، وإيثــار ( إن ) يف اآليــة األخــرى ، فــإن التكــذيب يف اآليــة 
األوىل كان ضعيفا ، فناسبته األداة ( ما ) ، خبــالف اآليــة األخــرى ، فــإن التكــذيب فيهــا كــان 

  يق هو :شديدا ، فناسبته األداة ( إن ) ، ومن دالئل ذلك التفر 

                                      
  . 32الربهان يف متشابه القرآن :  )1(
  . 32م . ن :  )2(
  . 1/84مالك التأويل :  )3(
  . 24اجلاثية :  )4(
  . 38،  37،  36،  35،  34،  33املؤمنون :  )5(
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إســــناد التكــــذيب واإلنكــــار يف اآليــــة األوىل إىل ضــــمري الكفــــرة ( وقــــالوا ) ، يف حــــني جــــاء  -
اإلســـــناد يف اآليـــــة األخـــــرى إىل الكفـــــرة صـــــراحة وقـــــد زاد علـــــيهم صـــــفات تزيـــــد يف تكـــــذيبهم 

  وإنكارهم ( الذين كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة ) .
رســـلهم ، يف حـــني وقـــع ذاك اجلـــدال يف خلـــت اآليـــة األوىل مـــن أي جـــدال بـــني الكـــافرين و  -

  اآلية األخرى ، مما يزيد هنا يف قوة عنادهم وتكذيبهم .
وخلــت اآليــة األوىل أيضــا مــن ســخرية الكــافرين ، يف حــني وقعــت تلــك الســخرية يف اآليــة  -

  األخرى ( أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترا وعظاما أنكم خمرجون ) .
م : ( إن هــو  هناك استبعاد شديد يف اآلية - األخرى دون األوىل وهي قوله تعــاىل علــى لســا

  . )1(إال رجل افرتى على هللا كذ وما حنن له مبؤمنني ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  . 138 – 137 القرآين : ينظر : التعبري )1(
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 .  
يقـــوم النحـــو العـــريب يف كـــل أبوابـــه علـــى أســـاس التعلـــق بـــني األلفـــاظ ، فـــال يكـــون للفظـــة 

ــا بغريهــا مــن األلفــاظ ولز  رزا حكم حنوي إال من خــالل اقرتا هــا ، ولعــل ذلــك يكــون  ومهــا إ
بني بعــض األلفــاظ أكثــر مــن بعــض ، حنــو املبتــدأ وخــربه والتــابع ومتبوعــه ، واحلــال وصــاحبها ، 
وبني الضمري وما يعود عليه أو بني املضاف واملضاف إليه ؛ وذلك لعــدم اســتغناء أحــدمها عــن 

  اآلخر . 
هــذه األلفــاظ مــن حيــث صــيغ  وعلى أساس من هذا ، أوجب النحاة وجود املطابقة بــني

ــا قــرائن تثبــت ذلــك  )1(اإلفراد والتثنية واجلمــع ، ومــن حيــث التــذكري والتأنيــث  ، بنــاء علــى كو
  التالزم وتزيد فيه . 

رزا يف تغـــري البنيـــة وخروجهـــا عـــن  ومـــن هنـــا صـــار وقـــوع صـــيغة موقـــع صـــيغة أخـــرى أثـــرا 
 مــن أشــكال النيابــة مــن جهــة ، أصــلها لتأديــة معــان ودالالت ، وهــذا مــا جعلنــا نعــده شــكال

  وضمن انعدام التطابق بني األلفاظ من جهة أخرى . 
وميكننا أن نعد شكال آخر من أشكال النيابة يف هذا الفصل وهو ( االلتفات ) ؛ ذلــك 
أن التطابق ينعدم فيه من حيث االختالف يف الغيبة والــتكلم واخلطــاب ، فــإذا كــان األصــل يف 

بق بــني اجلمــل أو األلفــاظ يف هــذه الصــيغ أو األحكــام ، فــإن اخلــروج النحــو العــريب هــو التطــا
ــل التنـــاوب فيمـــا بينهـــا ، إذ يقـــع اللفـــظ بصـــيغة دون أخـــرى ، وهـــو انعـــدام  ــو مـــن قبيـ عنهـــا هـ

  التطابق فيها أيضا . 
  ومن هنا صار عند ضمن هذا الفصل ثالثة مباحث : 

  . املبحث األول : التناوب بني املفرد واملثىن واجلمع 
  املبحث الثاين : التناوب بني التذكري والتأنيث . 

  املبحث الثالث : التناوب بني الغيبة والتكلم واخلطاب ( االلتفات ) . 
  
  

                                      
، شرح    األمشوين  220،  207،  3/193، شرح ابن عقيل :  124) ينظر : شرح قطر الندى وبل الصدى : 1(

 :1/90  ،254  .  
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  المبحث األول
  *التناوب بين المفرد والمثنى والجمع 

  نيابة املفرد عن اجلمع
ســتنكر يف كالمهــم لقد أشار أوائل النحاة إىل هذه النيابة ، إذ قال سيبويه : (( ولــيس مب

أن يكون اللفظ واحدا ، واملعىن مجيع ، حىت قــال بعضــهم يف الشــعر مــن ذلــك مــا ال يســتعمل 
  : )2(حنو قوله  )1(يف الكالم )) 

    

                                      
* إن وقــوع املفــرد موقــع اجلميــع تــدل عليــه قــرائن كثــرية ، منهــا انعــدام املطابقــة بــني األلفــاظ كمــا ســيتبني يف املــنت ، ومنهــا 

مــوع . ومــن بعــض األدو  ات النحويــة الداخلــة علــى األمســاء ، فــإن االســم معهــا مفــرد لفظــا ، غــري أن داللتــه هــي ا
ذلك ( أل ) التعريف املفيدة الستغراق أفراد اجلنس ، والدليل على ذلك ما وضعه النحاة من شرط ملعرفتها ، وهـو 

) فيقـــال يف لفظـــة        (  175 – 1/174أن ختلفهـــا ( كـــل ) حقيقـــة أو جمـــازا . ( ينظـــر : الفرائـــد اجلديـــدة : 
ْنَســاَن َلِفــي ُخْســٍر  َواْلَعْصــِر  اإلنســان ) يف قولــه تعــاىل :  ِإالَّ الَّــِذيَن آَمنُــوا َوَعِملُــوا           الصَّــاِحلَاِت  ِإنَّ اْألِ

000   : ستغراق األفراد . 3،  2،  1( العصر    ) ( كل إنسان ) فتبني أن املراد هو اجلمع 
يـدل علـى اجلميـع مـا وضـعه  –إن كـان مفـردا  –ومن تلك األدوات أيضا ( ال النافية للجنس ) ، والدليل على أن امسهـا 

ــا التنصــيص علــى اســتغراق النفــي للجــنس كلــه . ( ينظــر : شــرح ابــن عقيــل :  النحــاة هلــا مــن شــرط يتمثــل يف إفاد
ُ ِبُضرٍّ َفال َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإْن يُرِْدَك ِخبَْريٍ فَـال رَادَّ َوِإْن ميَْ  ) وبيان ذلك ما جاء يف قوله تعاىل :  2/5 َّ َسْسَك ا

) فـإن اسـم ( ال ) يف كـال املوضـعني مفـرد لفظـا وجممـوع   معـىن ؛ ألن ( ال )  107( يونس : من اآلية  لَِفْضِلِه 
كاشـف أي كاشـف ، وال راد أي راد ألمـر نصت علـى اسـتغراق نفـي اجلـنس كلـه ، واملعـىن هـو أنـه ال ينبغـي وجـود  

  هللا ، فـ( نفي الواحد ) هنا هو نفي اجلميع بتنصيص . 
وما من شك يف أن هذا الشكل من النيابة يؤدي معىن بليغا ؛ وذلك أن وقوع املفرد وإرادة اجلميع سـواء أكـان ذلـك يف 

مــوع مــن القليــل إىل الكثــري ، خبــالف وقــوع اســتغراق أفــراد اجلــنس أم يف نفيــه ، يفيــد املبالغــة يف االشــتمال علــى  ا
لضرورة على إرادة اإلفراد .     اللفظ مجعا فإنه ال يدل 

. نفى سيبويه أوال وقوع هذا االسـتعمال يف الكـالم ، ويعـين بـه كـالم هللا تعـاىل ، ولكنـه أثبـت  1/209) الكتاب : 1(
فَـِإْن ِطـْنبَ َلُكـْم َعـْن َشـْيٍء ِمْنـُه  ولـه تبـارك وتعـاىل : ذلك يف االستعمال نفسه إذ قال : (( ومثل ذلك يف الكالم ق

  . 1/210) ، وقرر به عينا ، وإن شئت قلت : ( أنفسا وأعينا ) )) الكتاب :  4( النساء : من اآلية  نـَْفسا 
احملتسـب ،  2/172، املقتضـب :  1/108) ورد هذا البيت غري منسوب إىل قائل يف املصادر اآلتيـة : الكتـاب : 2(

:    *  1/307. وقد ورد اختالف يف رواية الشطر األول من البيت ، إذ رواه الفراء يف معاين القرآن :  2/87: 
  * . ُكُلوا يف ِنْصِف َبْطِنُكُم َتعيُشوا

( وال مشكل يف هذا االختالف من حيث ثبوت موطن الشاهد يف كلتا الروايتني ، وهو إيقاع املفرد موقع اجلمع يف قوله 
  بطنكم ) .
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ــــِيُص  ــ ـــ ــ ـــ ــٌن َمخـــ ـــــ ـــــ ـــاَنُكْم َزَمـــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــِإنَّ َزمــ ـــــ ـــــ   فَـــ
  

ــوا    ــ ـــ ــ ـــ ُعفُّـ ـــِنُكُم تـَ ــ ــ ــ ــــِض َبطــــ ــ ـــ ـــ ــوا يف بـَْعـ ـــ ــ ــ   ُكلــــ
  

، فقــــال ( بطــــنكم ) ، وكــــان إذ أضــــيف اللفــــظ مفــــردا إىل الضــــمري الــــدال علــــى اجلمــــوع 
القيـــاس أن يقـــول ( بطـــونكم ) ، إال أن ذلـــك جـــاء توســـعا ، أو تناســـبا مـــع مـــا يف البيـــت مـــن 

  تفعيالت .
على أن ذلك مل يكن من قبيل التوسع أو اجلواز فحسب مــا دام هنــاك مجــع للفــظ ميكــن 

املعــىن ، وإذا  أن يقــع مكانــه ، فوقــوع اللفــظ بصــيغة اإلفــراد بــدال مــن صــيغة اجلمــع ذو أثــر يف
ا يف القرآن الكــرمي  ا ضرورة شعرية ، فإ ويل هذه النيابة يف البيت املذكور آنفا على أ أمكن 
يت لفــظ يف القــرآن مكــان لفــظ مراعــاة للشــكل فقــط ، مــن دون  يت على وفق املعىن ، إذ ال 

  مراعاة املعىن أو املضمون . 
وحــدة والقــوة بنــاء علــى أن الواحــد ال خيــالف ولعل أهم داللة حتققها صيغة اإلفراد هــي ال

بعضه ، فإذا ما وقع اللفظ بصيغة اإلفراد مع داللتــه علــى اجلميــع فقــد يــدل علــى هــذا املعــىن ، 
م    .  )1(فكأن اجلميع صاروا واحدا يف معتقدهم وقو

ُ  ومما جاء على ذلك قوله تعاىل :  َّ إذ  ) )2َأىنَّ يـُْؤَفُكوَن ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاتـََلُهُم ا
فــإن صــيغته هــي اإلفــراد  *وقع املبتدأ ( هم ) ضمريا داال على اجلمع ، خبالف خربه ( العدو ) 

؛ ولعل السر يف ذلك هو املبالغــة يف وصــف عــداوة املنــافقني بشــكل جيعــل منهــا وحــدة ال فرقــة 
مــن  )3(لى َمْن   ِسواُهم } { َوُهْم َيٌد ع فيها ، وهذا قياس على ما ورد يف حديث الرسول 

                                      
  . 2/361) ينظر : احملتسب : 1(
  .  4) املنافقون : من اآلية 2(

* يقول النحاة واملفسرون إن لفظ ( عدو ) يكون للمفرد واجلمع ، لشبهه بـ( املصدر ) كـ( القبول والولوع ) . ( ينظر : 
حق املصـدر أن يكـون  ) . ومن 6/248، إرشاد العقل السليم :  7/23، البحر احمليط :  2/173املقتضب : 

  للمفرد واجلمع . 
ولكــن مــع ذلــك فــإن وقوعــه مفــردا وإرادة اجلميــع ذو أثــر يف املعــىن ؛ ألن لــه مجعــا ، خبــالف مــا لــو مل يكــن لــه إال صــيغة 

  واحدة ، فإن ذلك ال يستلزم التعليل والتأويل .
ما : { املؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم } 3(  1/122. مسند أمحد بـن حنبـل :   ) ونص احلديث 

  . 8/19، سنن النسائي :  2/180، 
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ــــم  ــرب موقــــع اجلميــــع للداللــــة علــــى (( أ حيــــث االســــتعمال ، إذ وقعــــت لفظــــة ( يــــد ) يف اخلــ
  . )1(متضافرون متعاونون ، ال يقعد بعضهم عن بعض ، كما ال خيون بعض اليد بعضا )) 
وخــرب ،  وقد تعرف النيابة من خالل انعدام املطابقة بــني املفعــولني اللــذين أصــلهما مبتــدأ

فــإن األصــل فيهمــا أن يتطابقــا أيضــا ، فــإذا مــا اختلفــا فــذلك علــى ســبيل النيابــة لتأديــة معــىن 
َوالَّــِذيَن يـَُقولُــوَن َربـَّنَــا َهــْب َلنَــا ِمــْن  مقصود وغرض مراد ، ومن ذلك ما جاء يف قوله تعــاىل : 

تِنَــــا قـُــــرََّة أَْعــــُنيٍ َواْجَعْلَنــــا لِْلمُ  ن ،  )3(أي أئمــــة  ) )2تَِّقــــَني ِإَمامــــاً أَْزَواِجنَــــا َوُذرَِّّ ؛ ألنــــه مفعــــول 
لفعــل ( اجعلنــا ) ،  واألصــل فيــه أن يتطــابق مــع املفعــول األول ، وهــو ضــمري اجلمــع املتصــل 
ولكنه جاء مفردا ( إماما ) ؛ (( الحتادهم واتفاق كلمتهم ، قالوا واجعلنا إماما      واحــدا )) 

قا ملعىن ( واجعل كل واحد منا إمامــا ) ، وهــذا يفيــد املبالغــة يف وقد يكون هذا التعبري مواف )4(
  .  )5(التخصيص ، وقد يكون مناسبة لرؤوس اآلي 

وقـــد تكـــون مجيـــع هـــذه األغـــراض مقصـــودة ، وال غرابـــة يف ذلـــك ، فـــإن تركيبـــا واحـــدا يف 
م علــى القــرآن الكــرمي يكــون وراءه املعــىن الكثــري ، وأحســب ذلــك مــن ( إجيــاز القصــر ) ، القــائ

  قلة األلفاظ وسعة معانيها . 
ُمثَّ ُخنْــرُِجُكْم   ِطْفــًال  ومن انعدام املطابقة بني احلال وصــاحبها مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 

 )6(  أي أطفاال ؛ ألن اللفظة يف موضــع احلــال ، واألصــل فيهــا أن تتطــابق مــع صــاحبها وهــو
لفعـــل ( خنـــرجكم ) وإمنــا (( حســـن لفـــظ  الواحـــد هنــا ؛ ألنـــه موضـــع تصـــغري الضــمري املتصـــل 

وهــذا إذا  000لشــأن اإلنســان ، وحتقــري ألمــره ، فــالق بــه ذكــر الواحــد ؛ لقلتــه عــن اجلماعــة 
ســئل النــاس عنــه قــالوا : ( وضــع ( الواحــد ) موضــع اجلماعــة اتســاعا يف اللغــة ) ونســوا حفــظ 

لنسبة إليه   .  )7())  املعىن ، ومقابلة اللفظ به ، لتقوى داللته عليه ، وتنضم 

                                      
  .  2/361) احملتسب : 1(
  .  74) الفرقان : من اآلية 2(
  .  2/642) ينظر : خمتصر تفسري ابن كثري : 3(
  .  6/231، وينظر : إرشاد العقل السليم :  6/517) البحر احمليط : 4(
  .  6/231،  6/517) ينظر : م . ن : 5(
  .  5) احلج : من اآلية 6(
ويل مشكل القرآن :  2/266) احملتسب : 7(   .  284، وينظر : 
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أو أنــه مصــدر يقــع للواحــد واجلميــع  )1(وقيــل إن املعــىن ( خنــرج كــل واحــد مــنكم طفــال ) 
، ولكــن التوجيــه األول هــو األوىل ؛ إلبــرازه معــىن موافقــا ملعــىن الســياق ، وألن هــذا اللفــظ  )2(

ألول مىت ما ورد وأريد منه التصغري ورد مفردا ، ومىت ما ورد على غــري ذلــك ورد مجعــا . فمــن ا
ْفِل الَِّذيَن ملَْ يَْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساِء  ما جاء يف قوله تعاىل :  ومن اآلخــر مــا  ) )3أَِو الطِّ
ولعـــل تبـــاين املعـــىن واضـــح بـــني  ) )4َوِإَذا بـََلـــَغ اْألَْطَفـــاُل ِمـــْنُكُم اْحلُلُـــَم  جـــاء يف قولـــه أيضـــا : 

  اآليتني .
بــدال مــن اجلميــع عــن طريــق عــود الضــمري علــى الواحــد  وقــد يكــون هنــاك اختيــار اإلفــراد

بعــدما كــان الظــاهر يــوحي بعودتــه علــى اجلميــع ، ولعــل يف ذلــك غايــة تتمثــل يف إفــراد املــتكلم 
  ومتييزه ممن سواه لسبب من األسباب . 

َّ  وممـــا جـــاء علـــى ذلـــك قولـــه تعـــاىل :  ـــاَل َأْصـــَحاُب ُموَســـى ِإ ـــاِن َق ـــا تـَـــرَاَءى اْجلَْمَع  فـََلمَّ
فكــان الظــاهر يف جــواب موســى أن يقــع  ) )5ِإنَّ َمعِــَي َريبِّ َســيَـْهِديِن  قَــاَل َكــالَّ  َلُمــْدرَُكوَن 

ولكــن جــاء  –وقــد اســتعملوا يف كالمهــم ذاك الضــمري  –الضمري مجعا ؛ ألنه كان مع أصــحابه 
تتمثــل  الضمري مفردا عائدا عليــه ، دون مــن ســواه يف قولــه : ( إن معــي ريب ســيهدين ) لفائــدة

ــم قطعــوا يقيــنهم وصــلتهم         ، فــأراد  -  –يف أنه  أدرك من أصــحابه اخلــوف ، وأ
ــم ؛ نتيجــة ملــا قــالوا ، وهــو مبثابــة الــردع   والزجــر ، ولــذا تقــدم  ن هللا معــه مــن دو أن خيــربهم 

  جوابَه حرُف ( كال ) الذي يفيد ذلك املعىن . 
ورد الضمري فيهــا علــى أصــله ؛ لتأكيــد مــا ذهبنــا إليــه ولعل من املفيد أن نذكر آية أخرى 

ََّ َمَعَنا  ، وهي قوله تعاىل :  فقد جــاء االســتعمال علــى  ) )6ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه ال َحتَْزْن ِإنَّ ا
أصله من وقوع ضمري املتكلمني (  ) على االثنني ، وذلك الختالف املوقف بــني هــذه اآليــة 

                                      
  . 3/6، الكشاف :  2/390ينظر : إعراب القرآن / للنحاس :  )1(
  . 2/173ينظر : املقتضب :  )2(
  . 31النور : من اآلية  )3(
  . 59النور : من اآلية  )4(
  .  62،  61) الشعراء : 5(
  .  40ة : من اآلية ) التوب6(
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 لــى أصــحاب موســى عنــه يف اآليــة الســابقة ،      فــإن صــاحب الرســول وسابقتها ، فإذا خت
  مل يتخل عنه يف اآلية هنا ، فوقع الضمري موافقا ملقتضى        احلال . 

وميكــن القــول هنــا ، إن التوصــل إىل معرفــة إيثــار الضــمري علــى الضــمري إفــرادا       ومجعــا 
لســياقية ، فــإذا مــا انعــدمت تلــك الــدالئل موقوف على الدالئل النحوية أو اللفظيــة أو ا 000

لنيابــة أو اإليثــار ، ولــذا مــا ذهــب إليــه بعــض املفســرين مــن أن  ، فــال يوجــد مــا يســوغ القــول 
ملفــرد  ) )1َوَلْآلِخَرُة َخــْريٌ لَــَك ِمــَن اْألُوَىل  اخلطاب يف قوله تعاىل :   )2(هــو خطــاب اجلميــع 

لنــيب  ، ليس له من الدالئل شيء ، فخطــاب الســور  فلــيس هنــاك مــا يــدعو  ة كلهــا خــاص 
ا خروج عن مقتضى ظاهرها .  ويل آية يف أ   إىل 

وأخـــريا ، ميكـــن االســـتدالل علـــى هـــذه النيابـــة مـــن خـــالل انعـــدام التطـــابق بـــني املضـــاف 
واملضاف إليه إذ يقع املضاف بصيغة املفرد ، ويقع املضاف إليه بصيغة اجلمع ، ومن ذلك مــا 

نَــاُكْم    ِبُقــوَّة  عــاىل : جاء يف قوله ت ــْوَقُكُم الطُّــوَر ُخــُذوا َمــا آتـَيـْ َ ِميثَــاَقُكْم َوَرفَـْعَنــا فـَ  َوِإْذ َأَخــْذ
ا مضــافة إىل ضــمري اجلمــوع ،    و(( إمنــا قــال  )3( فقد ورد لفظ ( ميثاق ) بصيغة املفرد مع أ

كيــدا  )4(حــد      مــنكم )) : ( ميثاقكم ) ومل يقــل : ( مــواثيقكم ) ؛ ألنــه أراد ميثــاق كــل وا
لتخصـــيص ، وال ســـيما أن املقصـــود بــــ( امليثـــاق ) هـــو      (( العهـــد املؤكـــد بيمـــني  واهتمامـــا 

حكــام التــوراة ))  كيــد  )5(وحنــوه ، واملــراد بــه هنــا العمــل  ، وقــد يــراد مــن صــيغة اإلفــراد أيضــا 
  وحدة امليثاق بينهم . 

  نيابة اجلمع عن املفرد 
غة اجلمع بدال من صيغة املفرد جائزا لغة وحنوا ، وال شك يف أن لــه أثــرا يف يعد وقوع صي

  املعىن ، ومل يكن األمر مقصورا فيه على اجلواز . 
                                      

  .  4) الضحى : 1(
) وهـذا مـا ذهــب إليـه الــرازي إذ قـال : (( مل قــال : ( ولآلخـرة خــري لـك ) ومل يقــل : ( خـري لكــم ) ؟ اجلـواب : ألنــه  2(

لـــذكر  كــان يف مجاعتـــه مــن كانـــت اآلخــرة شـــرا لــه ، فلـــو أنــه ســـبحانه عمــم لكـــان كــذ ، ولـــو خصــص املطيعـــني 
) مث جيب التنبيه على ما يف هذا النص من كالم .  31/211افقون )) . ( التفسري الكبري : الفتضح املذنبون واملن

  فإنه ال جيوز أبدا يف حق هللا تعاىل أن يقال : ( لو أن هللا عمم لكان كذ ) ؟ . 
  .  63) البقرة : من اآلية  3(
  .  1/243) البحر احمليط : 4(
  .  1/64) صفوة التفاسري : 5(



  -345 -

فمن املعاين اليت تؤديها تلــك النيابــة معــىن ( التعظــيم والتفخــيم ) ، وال ســيما إذا اســتعمل 
َّ َحنْــُن  مــا جــاء يف قولــه تعــاىل :   ، حنــو  )1(املتكلم الواحد ضمري اجلمــوع بــدال مــن اإلفــراد  ِإ

َّ لَـــُه َحلَـــاِفُظوَن  جـــل يف  –فضـــمائر اجلمـــع تعـــود إىل واحـــد ، وهـــو     هللا  ) )2نـَزَّْلنَـــا الـــذِّْكَر َوِإ
  وقد وقعت بتلك الصيغة ؛ إلفادة التفخيم والتعظيم .  –عاله 

د ، فهنـــاك معـــان أخـــرى ومـــع أن هـــذا املعـــىن هـــو املشـــهور ، بيـــد أنـــه مل يكـــن هـــو الوحيـــ
تستبني من خالل السياق ، وال سيما إذا كانت النيابة معروفة من انعدام املطابقــة بــني املــتالزم 

  من اجلمل واأللفاظ . 
مــا جــاء يف قولــه  تعــاىل  –وإن كان اخلــرب معنــو  –فمن انعدام املطابقة بني املبتدأ واخلرب 

 :  َِّ ـَـا يـَْعُمــُر َمَســاِجَد ا َِّ َواْليَـــْوِم اْآلِخــِر َوأَقَــاَم الصَّــالَة َوآتَــى الزََّكــاَة َوملَْ َخيْــَش ِإالَّ ِإمنَّ ِ َمــْن آَمــَن 
َ فـََعَســى أُوَلئِــَك َأْن َيُكونـُـوا ِمــَن اْلُمْهَتــِديَن  َّ فاإلخبــار املعنــوي هنــا جــاء بصــيغة اجلمــع (  ) )3ا

ملفــرد يف قولــه تعــاىل ( مــن آمــن  فعســى أولئــك أن يكونــوا مــن املهتــدين ) مــع عودتــه علــى ا
  واليوم اآلخر ) ولعل ذلك تعظيم لشأن اهلداية فيه .

 ومن انعدام املطابقة بني التابع واملتبوع ، كالصــفة واملوصــوف مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 
ً آَخــرِيَن  ــْر َ ِمــْن بـَْعــِدِهْم قَـ وصــفته      ( فقــد انعــدمت املطابقــة بــني املوصــوف  ) )4ُمثَّ أَْنَشــْأ

قر آخرين ) إذ وقعت الصفة بصــيغة اجلمــع بــدال مــن صــيغة اإلفــراد ، وقــد يكــون الغــرض مــن 
  ذلك هو تناسب رؤوس اآلي . 

تِْلــَك ُحــُدوُد  ومن انعدام املطابقــة يف موضــع احلــال وصــاحبها مــا جــاء يف قولــه تعــاىل : 
ــُه جَ  ََّ َوَرُســولَُه يُْدِخْل َِّ َوَمــْن يُِطــِع ا ــْوُز ا ــِديَن ِفيَهــا َوَذلِــَك اْلَف َــاُر َخاِل ْ ــرِي ِمــْن َحتِْتَهــا اْألَ نـَّـاٍت َجتْ

فقــد جــاءت احلــال بصــيغة اجلمــع مــع أن صــاحبها مفــرد ، ولعــل مــن املفيــد قبــل  ) )5اْلَعِظــيُم 
التعقيــب علــى ذلــك أن نــذكر اآليــة بعــدها علــى ســبيل املوازنــة ، إذ جــاءت احلــال فيهــا علــى 

ََّ َوَرُســوَلُه َويـَتَـَعــدَّ  بق مع صاحبها يف اإلفراد وهي قوله تعاىل : أصلها من التطا َوَمــْن يـَْعــِص ا

                                      
  .  2/8: شرح الكافية يف النحو : ) ينظر 1(
  .  9) احلجر : 2(
  .  18) التوبة : 3(
  .  31) املؤمنون : 4(
  .  13) النساء : 5(
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ــُه َعــَذاٌب ُمِهــٌني  راً َخالِــداً ِفيَهــا َوَل َ فقــد تكــون احلكمــة مــن جمــيء احلــال  ) )1ُحــُدوَدُه يُْدِخْلــُه 
خالــدا ) يف اآليــة األخــرى  بصيغة اجلمع ( خالدين ) يف اآلية األوىل ، وجميئها بصيغة اإلفراد (

دة يف   النعــيم ، ومــا يف  الجتماع املســتلزم للتــأنس ز هي (( ما يف صيغة اجلمع من اإلشعار 
دة يف التعـــذيب ، وقيـــل  لوحـــدة ز إنـــه ملـــا ذكـــر يف األول جنـــات  000اإلفـــراد مـــن اإلشـــعار 

) وإن كــان جمموعــا  متعددة ال جنة واحدة ، وقــال ( يدخلــه ) والضــمري املنصــوب يف ( يدخلــه
يف املعىن ، فهو يف اللفظ مفرد من حيث هــو مفــرد ، واملفــرد مــن حيــث هــو مفــرد ال يصــح أن 
ـــام اللفظـــي ، فهـــو اعتبـــار  يكـــون يف جنـــات متعـــددة معـــا ، فجـــاء ( خالـــدين ) لرفـــع هـــذا اإل

را )  فناســبها لفظي ومناســبة لفظيــة وإن كــان املعــىن صــحيحا ، أمــا اآليــة الثانيــة فــذكر فيهــا ( 
  .  )2(اإلفراد يف ( خالدا ) )) 

ومــن عــود الضــمري أيضــا نتبــني نيابــة اجلمــع عــن املفــرد ، وذلــك إذا عــاد الضــمري بصــيغة 
ـــه تعـــاىل :  ـــالَلَة  اجلمـــع علـــى مرجعـــه ذي صـــيغة اإلفـــراد ، حنـــو قول ـــَك الَّـــِذيَن اْشـــَرتَُوا الضَّ أُوَلِئ

ُْم َوَما ْهلَُدى َفَما َرِحبَْت ِجتَاَرُ ــا َأَضــاَءْت   َمــثـَُلُهمْ  َكانُوا ُمْهَتِديَن   ِ راً فـََلمَّ َ َكَمثَــِل الَّــِذي اْســتَـْوَقَد 
ــرََكُهْم ِيف ظُُلَمــاٍت ال يـُْبِصــُروَن  ُ بُِنــورِِهْم َوتـَ َّ فبينــا كــان احلــديث يف مجلــة  ) )3َمــا َحْوَلــُه َذَهــَب ا

مــع ، وقــد تكــون فائــدة ذلــك الشــرط عــن مفــرد ، عــاد الضــمري عليــه يف مجلــة جوابــه بصــيغة اجل
هو اإلشارة والداللة على أن مضمون اجلواب هو مبثابة اخلرب املعنوي العام ســواء للــذي ضــرب 
به املثل ، أو للمنافقني الذين ضرب هلم املثل ؛ وذاك ملا بني هذا املضمون وحال املنــافقني مــن 

هلـــدى ، واجلـــواب هنـــا  نـــص علـــى ذهـــاب هللا بنـــورهم شـــبه كبـــري ، فاملنـــافقون اشـــرتوا الضـــاللة 
وتــركهم يف ظلمــات ال يبصــرون ، فــال خيفــى مــا بــني الطــرفني مــن صــلة وتشــبيه ، فــإن ( اهلــدى 
والضــاللة ) طرفــان متقــابالن مــع ( النــور والظلمــات ) ولعــل وقــوع الضــمري بصــيغة اجلمــع هــو 

  عنصر رابط ودال عليه . 
ْجَهــُه َِِّ َوُهــَو ُحمِْســٌن فـََلــُه َأْجــرُُه ِعْنــَد َربِّــِه بـَلَــى َمــْن َأْســَلَم وَ  ومن ذلك أيضا قولــه تعــاىل : 

إذ انتقل الضمري من املفرد إىل اجلمع يف   قولــه : ( فلــه  ) )4َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َحيَْزنُوَن 
                                      

  .  14) النساء : 1(
  .  1/140) حاشية يس على شرح التصريح : 2(
  .  17،  16) البقرة : 3(
  .  112) البقرة : 4(
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أجــره عنــد ربــه وال خــوف علــيهم وال هــم حيزنــون ) ولعــل هلــذا االنتقــال علتــني : إحــدامها ، يف 
، تتمثـــل يف مناســـبة رؤوس اآلي ، واألخـــرى ، يف املضـــمون ، تتمثـــل يف املعـــىن الـــذي  الشـــكل

اشتمل عليه هذا التعبري ، وهو عدم اخلوف واحلزن ، فإن اجلماعة مما   تبــدده ، خبــالف املفــرد 
  ، فإنه مما يزيد فيه . 

  نيابة املفرد عن املثىن
هــا آنفــا ، ومــن وكــذلك يقــع اللفــظ بصــيغة املفــرد بــدال مــن املثــىن يف ا ملواضــع الــيت ذكر

ذلــك املبتــدأ وخــربه ، أو مــا كــان أصــلهما كــذلك كـــ( اســم إن وخربهــا ) حنــو مــا جــاء يف قولــه 
َّ َرُســـوُل َربِّ اْلَعـــاَلِمَني  تعـــاىل :  فقـــد أخـــرب عـــن االثنـــني  مبفـــرد ،  ) )1َفْأتَِيـــا ِفْرَعـــْوَن فَـُقـــوال ِإ

  :ولذلك وجوه عند أصحاب املعاين ومنها 
أن الرسول اسم للماهيــة مــن غــري بيــان أن تلــك املاهيــة واحــدة أو كثــرية ،             و(  -(( 

األلـــف والـــالم ) ال يفيـــدان إال الوحـــدة ال االســـتغراق ، بـــدليل أن تقـــول : ( اإلنســـان     هـــو 
الضحاك ) وال تقول : ( كل إنسان هــو الضــحاك ) وال أيضــا ( هــذا             اإلنســان هــو 

حاك ) ، وإذا ثبت أن لفظ الرسول ال يفيد إال املاهيــة ، وثبــت أن    املاهيــة حممولــة علــى الض
  قوله : ( إ رسول رب     العاملني ) . *الواحد ، وعلى االثنني ثبت صحة 

  : )2(أن الرسول قد يكون مبعىن الرسالة ، قال الشاعر  -
ـــــوِل  ـــــ ـــــ ــْلتـُُهم ِبَرســـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــرٍّ وال َأْرَســـ ـــــ ـــــ ـــــ ــ   ِبِس

  
ــَذبَ    ـــْد َكـ ــَدُهم لََق ــُت ِعْنـ ــوَن مـــا فـُْهـ    الواُشـ

  
  فيكون املعىن إ ذوو رسالة رب العاملني .

ما رسول واحد . - ما التفاقهما على شريعة واحدة واحتادمها بسبب األخوة صارا كأ   أ
  . )1(املراد كل واحد منهما رسول ))  -

                                      
  . 16الشعراء :  )1(
صــحة قولــه ) ال يصــح وال جيــوز مــع القــرآن ؛ ألن القــرآن صــحيح ، وحنــن ال نثبــت صــحة  أرى أن هــذا التعبــري ( ثبــت *

وال سـيما الـرازي  –قوله بقدر ما جيب أن نقف عند إعجازه أو تبيني معانيه ، وأرى أن الذي سوغ لبعض القـدماء 
طلة تعارض القرآن ، وتشكك مبا جا –   ء فيه .هذا التعبري هو ما كان يف عصره من فرق ومجاعات 

. ومل أجد له ذكرا يف معجم شواهد العربية . ينظر  24/124مل ينسب هذا البيت إىل قائل يف : التفسري الكبري :  )2(
  . 325-1/299: فصل الالم املكسورة : 



  -348 -

وذاك         وميكــن القــول ، إن هــذه الوجــوه صــحيحة وحمتملــة إال األول فإنــه ضــعيف ؛
ألن صاحبه بىن توجيهه فيه على أمــر مل يكــن مثبتــا ضــمن الســياق ، إذ هــو      يتحــدث عــن 

  وظيفة ( األلف والالم ) يف الكلمة ، واحلقيقة أن ال وجود هلذين احلرفني  فيها .
آيــة وميكننا أيضا أن نزيد على ذلك وجها آخر نتبينه مــن خــالل املوازنــة بــني هــذه اآليــة و 

َّ َرُســوال      رَبِّــَك  رى وقعت اللفظة فيها على أصلها ، وهي قوله تعــاىل : أخ  ) )2فـَُقــوال ِإ
  وأرى أن هذا االختالف راجع إىل املعىن والسياق .

التعبري عن الوحدة والقوة ، ولعلها هي املقصــودة يف  –كما ذكر   –فإن من غاية اإلفراد 
تقـــدمها مـــن دالالت ، فلقـــد تقـــدم مـــا يـــدل علـــى خـــوف  اآليـــة األوىل ؛ وذلـــك الرتباطهـــا مبـــا

قَـــاَل َربِّ ِإّينِ َأَخـــاُف َأْن  موســـى مـــن فرعـــون بتأكيـــد وتكـــرار ، إذ قـــال تعـــاىل حكايـــة عنـــه : 
َذنْــٌب َفَأَخــاُف  َوَهلـُـْم َعَلــيَّ  َوَيِضــيُق َصــْدرِي َوال يـَْنطَلِــُق ِلَســاِين َفَأْرِســْل ِإَىل َهــاُروَن  ُيَكــذِّبُوِن 

  أن يرسل معه هارون . –عز وجل  –ولذا هو الذي طلب من هللا  ) )3ْن يـَْقتُـُلوِن أَ 
خــالل   متضــمنا معــىن الوحــدة والقــوة ، مــن  -عــز وجــل  -هلذا ، جاء اجلواب من هللا و 

لنسبة إليــه تعــاىل  تقدم الردع والزجر فيه ، ومن خالل استعمال ضمري اجلمع بدال من اإلفراد 
لنســبة إىل موســى وهــارون ، وذلــك يف قولــه : ، واســتعمال ضــ  مري اجلمــع بــدال مــن االثنــني 

َّ َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوَن  تَِنا ِإ ِ ن يقال عنــد فرعــون :  ) )4قَاَل َكالَّ فَاْذَهَبا  وهلذا كله جاء األمر 
  ( إ رسول رب العاملني ) تعبريا عن الوحدة والقوة بينهما لتبديد ذلك اخلوف .

ـــــذا الشـــــكل  أمـــــا اآليـــــة األخـــــرى ، فقـــــد جـــــاءت ضـــــمن ســـــياق مل يـــــذكر اخلـــــوف فيـــــه 
كيـــد ، وذلـــك يف قولـــه تعـــاىل حكايـــة  واألســـلوب ، بـــل ذكـــر بصـــورة عامـــة مـــن دون تكـــرار و

َنا َأْو أَْن َيْطَغى  عنهم :  وكذلك مل يطلب موسى مــن  ) )5قَاال رَبـََّنا ِإنـََّنا َخنَاُف أَْن يـَْفُرَط َعَليـْ
أن يرسل معــه هــارون ، بــل كــان اخلطــاب منــذ البــدء إليهمــا ، ولــذا اختلــف  -عز وجل  - هللا

أيضــا ، إذ مل يتقدمــه ردع وال زجــر ، ومل يقــع ضــمري اجلمــع نيابــة  –عز وجــل  –اجلواب من هللا 

                                                                                                          
  . 2/240، ينظر : الربهان يف علوم القرآن :  24/124التفسري الكبري :  )1(
  . 47طه : من اآلية  )2(
  . 14،  13،  12 الشعراء : )3(
  . 15الشعراء :  )4(
  . 45طه :  )5(
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ُع قَــاَل ال َختَافَــا ِإنَّــِين َمَعُكَمــا َأْمسَــ عن أي ضمري ، بــل وقــع كــل موقعــه وذلــك يف قولــه تعــاىل : 
  .  ) )1َوأََرى 

ن يقــال عنــد فرعــون : ( إ رســوال ربــك ) بوضــع و  املثــىن        هلــذا كلــه ، جــاء األمــر 
ت هنــاك ، فلــم تكــن      الوحــدة  على أصله ؛ ألن اخلوف مل يكن شديدا مثلمــا كــان يف اآل

ت :  ــْوًال َليِّنــاً َلَعلَّــُه  فـَُقــوال لَــهُ  والقــوة الزمــة أيضــا ، وممــا يعــزز هــذا قولــه تعــاىل يف هــذه اآل قَـ
ت فإنه مل يذكر فيها من هذا        القبيل شيء . ) )2يـََتذَكَُّر أَْو َخيَْشى    خبالف تلك اآل

ومن هذه النيابة أيضا عود الضمري بصيغة املفرد على متعاطفني ، إذ األصــل    النحــوي 
ا األصـــل بوقوعـــه مفـــردا . ، ولكنـــه قـــد خيـــرج عـــن هـــذ )3(هـــو مطابقـــة الضـــمري ملـــا يعـــود عليـــه 

ن :    وللنحاة يف هذا رأ
  . )4(األول ، أنه يعود على أحدمها دون اآلخر 

  . )5(الثاين ، أنه يعود على االثنني ما دام يف صيغته تشريك بينهما 
وميكن القول ، إن الرأي الثاين هو األقرب إىل الصواب ؛ ألن فيه وضوح املعىن من دون 

األوىل ، وفيه أيضــا ختفيــف وإجيــاز ، (( فــالعرب تفعــل ذلــك إذا أشــركوا  التماس التقدير ، وهو
ن اآلخر قد شاركه  بني اثنني قصروا فخربوا عن أحدمها استغناء بذلك وختفيفا ملعرفة السامع 

  . )6(ودخل معه يف ذلك اخلرب )) 
عــين مث إن هلذا األسلوب ما ميكن أن يقاس عليه من بعض األساليب يف هذا الباب ، وأ

ه آنفــا يف قولــه تعــاىل :  فـَُقــوال  به نيابة املفرد عن املثىن يف صريح األلفاظ ، وشــاهده مــا ذكــر
َّ َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمَني    إذ وقع خرب ( إن ) مفردا مع أن املقصود به     اثنان .  ) )7ِإ

                                      
  . 46طه :  )1(
  . 44طه :  )2(
  . 1/54ينظر : شرح األمشوين :  )3(
  . 2/390ينظر : مغين اللبيب :  )4(
  . 2/389ينظر : م . ن :  )5(
  . 177، وينظر : احلذف والتقدير يف الدراسة النحوية :  1/258جماز القرآن :  )6(
  .  16ء : من اآلية الشعرا )7(
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لـــرأي الثـــاين جيعلنـــا نتـــوخى الدقـــة يف إدراك املعـــىن  وفضـــال عـــن هـــذا وذاك ، فـــإن القـــول 
ُ َوَرُســولُُه َأَحــقُّ َأْن       يـُْرُضــوُه  وفهمه على وجه من البيان ، ومن ذلــك قولــه تعــاىل :  َّ  َوا

فبسبب من عود الضمري يف قوله ( أحق أن يرضوه ) بصيغة اإلفراد مع تقدم ( هللا ورســوله  )1(
( أحــــق أن               ) عليـــه ، جعــــل النحــــاة يف خــــالف مــــن رأيهــــم بــــني أن يكــــون اخلــــرب 

يرضــوه ) عــن لفــظ اجلاللــة فحســب ، ويكــون خــرب ( رســوله )               حمــذوفا تقــديره (  
  . )3(أو أن يكون اخلرب عن االثنني ما دام يف معناه تشريك   بينهما  )2(كذلك ) 

ه مــن وضــوح معنــاه وإجيــازه واختصــاره ، فضــال  ولعــل الــرأي الثــاين هــو الــراجح ؛ ملــا ذكــر
عن املعىن املتوخى فيه ، فكون الضمري مفــردا يف قولــه ( يرضــوه ) دليــل علــى أن إرضــاء هللا هــو 

  إرضاء الرسول فاإلرضاء بينهما واحد ، وال يصح أبدا إرضاء أحدمها دون إرضاء اآلخر . 
ــَزَل َعَلــْيُكْم ِمــ ومنــه قولــه تعــاىل :  َِّ َعَلــْيُكْم َوَمــا أَنـْ َن اْلِكَتــاِب َواحلِْْكَمــِة َواذُْكــُروا نِْعَمــَت ا

ـــد أن        مرجعـــه اثنـــان (  ) )4يَِعُظُكـــْم بِـــِه  فــــ( اهلـــاء ) يف قولـــه ( يعظكـــم بـــه ) واحـــد ، بي
مــا يف مؤدامهــا وغايتهمــا شــيء واحــد ،  الكتــاب واحلكمــة ) أي القــرآن والســنة ؛ وذاك (( أل

ا       ا وسلطا بعة من الكتاب ، وصفة أخذت قو   . )5(منه ))    فالسنة 

                                      
  . 62التوبة : من اآلية  )1(
  . 2/390ينظر : مغين اللبيب :  )2(
  . 2/390ينظر : م . ن :  )3(
  . 231البقرة : من اآلية  )4(
  . 1/682التفسري الوسيط :  )5(
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  *نيابة املثىن عن اجلمع 
مل يربز هذا الشكل من النيابة بصورة واسعة كما هو الشأن يف أشــكال النيابــة األخــرى ، 
ب انعدام املطابقة بــني املــتالزم مــن األلفــاظ إال عــود الضــمري  إذ مل أجد من الشواهد عليه يف 

ـــه تعـــاىل  مـــوع ، حنـــو قول ـــا  : بصـــيغة املثـــىن علـــى الشـــيء ا ـــَماَواِت َواْألَْرِض َوَم َقـــاَل َربُّ السَّ
ــــُتْم ُمــــوِقِنَني  نَـُهَمــــا ِإْن ُكنـْ فالضــــمري املثــــىن يف لفظــــة ( بينهمــــا ) يعــــود علــــى الســــماوات  ) )1بـَيـْ

  . )2(واألرض وهي مجع ؛ وذاك ألنه (( أريد ما بني اجلهتني )) 
  نيابة اجلمع عن املثىن

نعدام املطابقة بــني املضــاف واملضــاف إليــه ، إذ يضــاف تربز هذه النيابة كثريا من خالل ا
ت  موع إىل لفظ بصيغة املثىن ، وقد أجاز النحاة ذلك ذاكرين لــه علــال وغــا اللفظ بصيغة ا
، فقـــد ذهـــب بعضـــهم إىل أن الفصـــاحة هـــي العلـــة والغايـــة ؛ إذ ذكـــروا أن   قـــوهلم : ( ضـــربت 

                                      
ية ؛ لعـدم قيـام * هناك ألفاظ اختـذت مـن املثـىن شـكال هلـا ، بيـد أن اجلمـع منهـا هـو املضـمون ، وإمنـا جعلناهـا يف احلاشـ

ــا مــن ألفــاظ ، ومنهــا قــول العــرب : ( لبيــك وســعديك ) إذ لــيس  التغيــري فيهــا علــى عالقــة مبــا يســاندها أو يتعلــق 
) .  279 – 2/278املراد هنا إجابتني ثنتـني ، وال إسـعادين اثنـني ، بـل املـراد هـو اجلمـع . ( ينظـر : احملتسـب : 

أكيد واملبالغة يف عد اجلموع ، وهـذا مـا وقـف عنـده النحـاة إذ قـالوا : (( وإمنا وقع اللفظ ( مثىن ) ؛ لضرب من الت
اعلـم أن التثنيـة يف هـذا البـاب ، الغـرض منهـا التكثـري ، وأنـه شـيء يعـود مـرة بعـد أخـرى ، وال يـراد منهـا اثنـان فقــط 

  الكتاب ) .   ، مطبوع يف حاشية    1/352من املعىن الذي يذكر )) . ( شرح السريايف على كتاب سيبويه : 
وكـان حقـه أن يقـال لبـا  000وكذلك وقف اللغويـون يف تفسـري اللفظـة نفسـها إذ قـالوا : (( أي أ مقـيم علـى طاعتـك 

ج العــروس : ).  4/184لــك ، وثــىن علــى معــىن التأكيــد ، أي البــا لــك بعــد البــاب ، وإقامــة بعــد إقامــة )) . ( 
  بصيغة اجلمع لفظا ومعىن . ويف ذلك من التأكيد ما ال جنده يف التعبري 

مـوع حنـو لفظـة ( كـرتني ) يف قولـه تعـاىل :  الـَِّذي َخلَـَق َسـْبَع  وقد وردت يف القرآن الكرمي ألفاظ بصيغة املثـىن وإرادة ا
ــَرى ِمــْن ُفطُــورٍ  ــِق الــرَّْمحَِن ِمــْن تـََفــاُوٍت فَــاْرِجِع اْلَبَصــَر َهــْل تـَ ُمثَّ اْرِجــِع اْلَبَصــَر َكــرََّتْنيِ   َمسَــاَواٍت ِطَباقــاً َمــا تـَــَرى ِيف َخْل

ا  4،  3( امللك :  يـَنْـَقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئاً َوُهَو َحِسٌري  مـرتني علـى  –أي لفظـة كـرتني  –) . فإنه مل يقصد 
ا مرات كثرية على وجه التكرار ، مرة بعد أخـرى ، وذلـك حبسـب السـياق بعـده  وجه احلصر والقصر ، بل يقصد 

وهو قوله تعاىل : ( ينقلب إليك البصر خاسئا وهـو حسـري ) فهـو دليـل علـى كثـرة النظـر .    ( ينظـر : أثـر النحـاة 
  ) . 62يف البحث البالغي : 

ه آنفـا مـن املبالغـة والكثـرة والتأكيـد ، ومـا ذاك إال لتأكيـد النفـي يف  ولعل غرض هذه النيابة تتفق مع الغرض الـذي ذكـر
رجاع البصر واالستمرار فيه . قوله تعاىل : ( م   ا ترى يف خلق الرمحن من تفاوت )  الذي سبق األمر 

  .  24) الشعراء : 1(
  .  24/130) التفسري الكبري : 2(
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ن العــرب كرهــوا أن  رؤوس الزيدين ) أفصح عندهم مــن ( رأســيهما ) مث عللــوا هلــذه الفصــاحة 
، وذهب بعــض آخــر  )1(جيمعوا بني ثنتني يف كلمة واحدة ، فصرفوا األول إىل لفظ     اجلمع 

  . )2(إىل أن عدم اللبس يف املعىن هو املسوغ هلذا التغيري 
وقريـــب مـــن ذلـــك ذهـــب احملـــدثون ، إذ ذكـــروا أن العلـــة هـــي (( الرغبـــة يف تنويـــع الكـــالم 

م الســري علــى منــوال واحــد ، فهــذا أكثــر راحــة يف الــنفس وتبديــدا للســامة الــيت تنشــأ مــن وعــد
ن الكالم على وترية واحدة ))    .)3(جر

وميكن القول ، إن هذا التعليل ليس على إطالقه ؛ ألنه يهــتم برتتيــب اللفــظ شــكال دون 
قــه يف مثــال النحــاة النظــر يف معانيــه ، وألنــه يتحقــق يف شــواهد دون أخــرى ، فــإذا أمكــن حتقي

؛  ) )4َوالسَّــارُِق َوالسَّــارَِقُة فَــاْقطَُعوا  أَيْــِديـَُهَما  املذكور آنفا ، فإنه ال يتحقق يف قولــه تعــاىل : 
ألن وقــوع ( أيــدي ) مجعــا لــيس كراهــة تــوايل األمثــال حبســب التعليــل النحــوي القــدمي ، ولــيس 

عــدم وجــود لفــظ معــه بصــيغة املثــىن لكــي تنوعــا أو رفــع الســأم حبســب تعليــل احملــدثني ؛ وذاك ل
  يصرف عنه هذا اللفظ إىل صيغة اجلمع .

ت أخرى لتلك النيابة ، والذي أراه هنا أن وقوع اللفظ مجعا مــع اتصــال  إذن فهناك غا
ــظ  ضـــمري دال علـــى املثـــىن بـــه جـــاء مراعـــاة للفـــظ واملعـــىن علـــى حـــد ســـواء . فأمـــا مراعـــاة اللفـ

مــا اثنــان مقصــودان  فحققهــا لفــظ اجلمــع ( أيــدي ) مــن حيــث إن الســارق والســارقة ال يُعــىن 
فحسب ، بل هو حكم يشمل أفراد هذا اجلنس كلــه ؛ تبعــا لداللــة ( األلــف والــالم ) يف لفــظ 

  ( السارق ) على استغراق األفراد .
وأمـــا مراعـــاة املعـــىن ، فتتمثـــل يف املبالغـــة واإلحاطـــة بكـــل شـــيء ميكـــن أن يكـــون القصـــد 

َِّ فـََقـــْد َصـــَغْت  قـُُلوُبُكَمـــا  بيـــان ذلــك يف قولـــه تعـــاىل : متوجهــا إليـــه ، و   ) )5ِإْن تـَتُــوَ ِإَىل ا
ا بصيغة اجلمع لتشــمل كــل شــيء يســمى  فاخلطاب كله بصيغة املثىن ، إال لفظة ( قلوب ) فإ
قلبا عند اإلنسان ، وأعين بذلك أن القرآن قد يطلق لفظ ( القلــب ) ، ويعــىن بــه     ( العقــل 

                                      
  . 2/176. شرح الكافية يف النحو :  3/787) ينظر : إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج : 1(
  . 4/155ينظر : شرح املفصل :  )2(
  . 107حاة يف البحث البالغي : ) أثر الن3(
  . 38) املائدة : من اآلية 4(
  . 4) التحرمي : من اآلية 5(
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ِإنَّ ِيف َذلِــَك لَــذِْكَرى ِلَمــْن َكــاَن لَــُه قـَْلــٌب أَْو أَْلَقــى  علــى وجــه اخلصــوص ، حنــو قولــه تعــاىل :  )
فاملعينُّ بـ( القلب ) هنا هو ( العقل ) ، وقد يطلقه أيضا ، ويعــين بــه  ) )1السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد 

ـَـا ال  القلب الــذي يف الصــدور ، حنــو قولــه تعــاىل :  َّ تـَْعَمــى اْألَْبَصــاُر َوَلِكــْن تَـْعَمــى اْلُقلُــوُب فَِإ
فصــار هــذا االســتعمال نظــريا للحمــل علــى املعــىن مبعــىن أنــه اســتعمال  ) )2الَّــِيت ِيف  الصُّــُدوِر 

  جاء موافقا ملا يف اللفظة من معان ودالالت .
(     وإذا مــا علمنــا أن اآليــة نزلــت يف معاتبــة ثنتــني مــن زوجــات الرســول ، وأن معــىن    

أدركنـــا  )3( صـــغت قلوبكمـــا ) زاغـــت ومالـــت عمـــا جيـــب عليهـــا مـــن اإلخـــالص لرســـول هللا 
حينهـــا أن الغايـــة مـــن وقـــوع اجلمـــع هــــي املبالغـــة يف ذاك العتـــاب ، وأن الزيـــغ وامليـــل قـــد مشــــل 

  القلوب والعقول .
 َوالَّــــِذي َجــــاءَ  وقــــد تكــــون الغايــــة هــــي التعظــــيم والتفخــــيم ، وذلــــك حنــــو قولــــه تعــــاىل : 

َق بِــِه أُولَِئــَك ُهــُم اْلُمتـَُّقــوَن  ْدِق َوَصــدَّ لصِّ ِ )4(  فجملــة اخلــرب ( أولئــك هــم املتقــون ) دالــة علــى
ما وتفخــيم أمرمهــا ، مــن حيــث رســوخ  اجلمع ، مع أن مبتــداه خيــص اثنــني ؛ وذاك لتعظــيم شــأ

  الصدق والتقوى فيهما . 
لرســول وقــد تكــون يف هــذه النيابــة مراعــاة املعــىن ليشــمل كــل م ، فضــال عــن  صــدق 

  مراعاة الشكل من حيث حتقيق التناسب للفاصلة مع غريها . 
  
  
  

                                      
  . 37ق :  )1(
  . 46احلج : من اآلية  )2(
ـــرآن : )3( ـــــل آي القــ وي ــــان عـــــن  ــامع البيـ ــر : جـــ ــــليم :  4/127، الكشـــــاف :  14/161ينظـــ ــل السـ ــــاد العقـــ ، إرشـ

) . وأمـا  8/290، البحر احملـيط :  4/127( الكشاف : . وقد قرأ ابن مسعود ( زاغت قلوبكما ) . 5/174
جــواب الشــرط فمحــذوف تقــديره ( فهــو الواجــب ) وقــد دل عليــه قولــه : ( فقــد صــغت قلوبكمــا ) أي مالــت عــن 

من حب ما حيبه وكراهية مـا يكرهـه . ( ينظـر : مـدارك التنــزيل وحقـائق التأويـل :  الواجب يف خمالصة رسول هللا 
3/1830-1831  (  .  

  . 33الزمر :  )4(
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  المبحث الثاني
  التناوب بين التذكير والتأنيث

يقول ابن األنباري : (( إن مــن متــام معرفــة النحــو واإلعــراب معرفــة املــذكر واملؤنــث ؛ ألن 
ه من نصب مرفوعا أو خفض منصو من ذكر مؤنثا أو أنث مذكرا كان العيب الزما له كلزوم

وعلى أساس من هذا ، تنبــه النحــاة إىل هــذه الظــاهرة وأولوهــا العنايــة  )1(أو نصب خمفوضا )) 
واالهتمام ، ولعلنا جند ذلك واضحا من خالل حديثهم عن العالقة بني املسند واملسند إليــه ، 

 –عنــدهم  –التأنيــث ، فاألصــل أو األلفــاظ املتالزمــة بوجــه عــام إذا مــا اختلفــت يف التــذكري  و 
هو املطابقة بينها ، ولكن هناك من املواضع ما جاز فيه اخلــالف ، هــذا اخلــالف هــو مــا نعنيــه 

  لنيابة هنا ، وذلك لوقوع أحد الطرفني على خالف أصله من التذكري والتأنيث .
  التناوب بني التذكري والتأنيث يف موضع الفعل والفاعل . 

نيثــا بــني الفعــل وفاعلــه كثــريا ، إذ جيــوز يف حــاالت وقــوع الفعــل يقــع التنــاوب تــذكري  ا و
بصــيغة التــذكري مــع كــون فاعلــه مؤنثــا ، وذلــك إذا فصــل بينهمــا فاصــل ، ســواء أكــان الفاعــل 

رزا يف املعىن والسياق ، ومن هنا فإن املعيار الذي  )2(مؤنثا حقيقيا أم جماز  ، ولعل هلذا أثرا 
مـــن تـــرجيح بـــني حالـــة وأخـــرى لقـــي اســـتدراكا مـــن لـــدن بعـــض النحـــاة  اعتمـــده قـــدامى النحـــاة

احملــدثني ، ففــي احلــني الــذي ذهــب فيــه صــاحب الكتــاب إىل أنــه (( كلمــا طــال الكــالم فهــو 
أحسن ، حنو قولك : ( حضر القاضي امرأة ) ؛ ألنــه إذا طــال الكــالم كــان احلــذف     أمجــل 

(( والــذي أراه أن هــذا الكــالم لــيس علــى  اســتدرك عليــه صــاحب معــاين النحــو قــائال : )3()) 
إطالقه ، وإمنا الذي يقرره املعىن ، فليس إثبات التاء يف احلقيقي التأنيــث أجــود ، وال إذا طــال 
الكالم كان احلــذف أمجــل ســواء أكــان املؤنــث حقيقيــا أم جمــاز ، ودليلنــا علــى ذلــك كــالم هللا 

ت مت )4(تعــاىل ))  نيثــا ، وال ســيما فيمــا وقــع فيــه مــن آ ات ســوى مــن الفعــل تــذكريا و شــا
َوأََخــَذ الَّــِذيَن ظََلُمــوا  فإنه يلــزم تفريقــا يف املعــىن ، وبيــا يف الكــالم ، وذلــك حنــو قولــه تعــاىل : 

                                      
  . 87املذكر واملؤنث :  )1(
  . 1/87، شرح ابن عقيل :  148،  2/146، املقتضب :  1/235ينظر : الكتاب :  )2(
  . 1/125، وينظر : بدائع الفوائد :  1/235الكتاب :  )3(
  . 2/482معاين النحو :  )4(
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رِِهــْم َجــاِمثَِني  َ َوَأَخــَذِت الَّــِذيَن  وقولــه مــن الســورة نفســها :       ) )1الصَّْيَحُة فََأْصــَبُحوا ِيف ِد
رِِهـــْم َجـــاِمثَِني َظَلُمـــوا  َ ـــْيَحُة َفَأْصـــَبُحوا ِيف ِد ت اآليتـــان ســـوى مـــن الفعـــل  ) )2الصَّ فلقـــد تشـــا

فيهمـــا ، إذ جـــاء يف األوىل مـــذكرا ، ويف األخـــرى مؤنثـــا مـــع تشـــابه الفاصـــل والفاعـــل بينهمـــا ، 
وهذا إمنا ينفي مذهب سيبويه ؛ ألنه ال يصح أبــدا أن يقــال إن إحــدى اآليتــني أحســن وأمجــل 

ن األخرى ، فالقرآن كله حسن ومجيل ، بل الصحيح والواجب فيه هو تبيــني املعــىن ، فهنــاك م
نيــث الفعــل يف اآليــة الثانيــة  وهــي خاصــة  –فرق فيه ، ولقد تتبعه أصحاب املعــاين ، فــرأوا أن 

ت أخــرى   –بقوم شــعيب   –ختــص قــوم شــعيب أيضــا  –كــان بســبب مــن تكــرار العــذاب يف آ
) فــــأوثرت  ***والظلــــة  **والصــــيحة  *وألفاظــــه ، وتلــــك هــــي ( الرجفــــة  علــــى اخــــتالف أنواعــــه

ت ، فقــد ورد يف  م يف هذه اآل لذلك صيغة التأنيث معهم لتدل على تلك األلفاظ اخلاصة 
التفســري : (( أن هــذه الــثالث مجعــت هلــم إلهالكهــم واحــدة بعــد أخــرى ؛ ألن الرجفــة بــدأت 

ل منهم حر الشمس ، وظهرت هلم ظلــة فتبــادروا إليهــا فلما أصحروا  000م فانزعجوا هلا 
م الصــيحة فهمــدوا هلــا ، فلمــا اجتمعــت  ، وهــي ســحابة ســكنوا إىل روح حتــت ظلهــا ، فجــاء
هلم ثالثة أشياء مؤنثة األلفاظ يف العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به ، غلب التأنيــث يف هــذا 

، ويعنــون بــه اآليــة األوىل إذ ورد  )3(ثــات )) املكــان علــى املكــان الــذي مل تتــوال فيــه هــذه املؤن
  فيها الفعل مذكرا . 

ء التأنيــث  ملعىن والسياق ، فكأن  وأحسب هذا التوجيه سديدا ؛ وذاك لربطه الظاهرة 
ت أخــرى  لفعل أشارت إىل أشكال العذاب ومراحلــه وألفاظــه الــيت وردت يف آ اليت اتصلت 

ت . ، ولعل ذلك من قبيل الوحدة املوضوع   ية واملعنوية بني اآل

                                      
  .  67هود :  )1(
  . 94هود : من اآلية  )2(
ُُم الرَّْجَفـُة  َوقَـاَل اْلَمـَألُ الـَِّذيَن َكَفـُروا ِمـْن قـَْوِمـِه لَـِئِن اتـَّبَـْعـُتْم ُشـَعْيباً إِنَُّكـْم ِإذاً َخلَاِسـُروَن  عاىل : وذلك يف قوله ت * ْ َفَأَخـَذ

  .  91،  90األعراف :  فََأْصَبُحوا ِيف َدارِِهْم َجاِمثَِني 
  وذلك يف اآلية اليت حنن بصددها اآلن . **

ــه تعــاىل : وذلــ *** ــوَن  ك يف قول ــاَل َهلُــْم ُشــَعْيٌب َأال تـَتـَُّق َفَكــذَّبُوُه َفَأَخــَذُهْم  مث قــال بعــدها :  177الشــعراء :  ِإْذ َق
  . 189الشعراء :  َعَذاُب يـَْوِم الظُّلَِّة إِنَُّه َكاَن َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم 

  . 3/368، الربهان يف علوم القرآن :  1/126: ، وينظر : بدائع الفوائد  225 – 224درة التنـزيل :  )3(
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َفرِيقاً َهــَدى َوَفرِيقــاً َحــقَّ َعلَــْيِهُم الضَّــالَلُة  ومن ذاك االختالف ما جاء بني قوله تعاىل : 
 )1(  : وقولــه أيضــا  ُهْم َمــْن َحقَّــْت َعَلْيــِه الضَّــالَلة ُ َوِمــنـْ َّ ُهْم َمــْن َهــَدى ا فقــد وقــع  ) )2َفِمــنـْ

للفــظ واملعــىن ، فأمــا الفعــل يف اآليــة األوىل  مــذكرا ، ويف األخــرى مؤنثــا ؛ ولعــل لــذلك صــلة 
اللفـــظ ، فيتمثـــل يف كثـــرة حـــروف الفاصـــل يف اآليـــة األوىل دون األخـــرى ، واحلـــذف مـــع كثـــرة 
الفواصـــل أكثــــر ، وأمــــا املعـــىن فيتمثــــل يف (( أن ( مــــن ) يف قولـــه: ( مــــن حقــــت ) راجعــــة إىل 

مث قــال : (  ) )3َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُســوًال  تعاىل : اجلماعة وهي مؤنثة لفظا بدليل قوله 
ومــنهم مــن حقــت عليــه الضــاللة ) أي مــن تلــك األمــم ، ولــو قــال :  ( ضــلت ) لتعينــت التــاء 
بتــة  ــا  والكالمان واحد ، وإذا كان معنامها واحــدا ، كــان إثبــات التــاء أحســن مــن تركهــا ؛ أل

وأمــا ( فريقــا هــدى ) فــالفريق مــذكر ، ولــو قــال : ( فريقــا ضــلوا ) لكــان فيمــا هــو مــن معنــاه ، 
ء ) وهـــذا أســـلوب  ء ) ، وقولـــه : ( حـــق عليـــه الضـــاللة ) يف معنـــاه ، فجـــاء بغـــري (  بغـــري ( 
لطيــف مــن أســاليب العــرب أن يــدعوا حكــم اللفــظ الواجــب يف قيــاس لغــتهم إذا كــان يف مرتبــة  

  .  )4(كلمة ال جيب هلا ذلك احلكم )) 
ومن احلاالت األخرى اليت جيوز فيها الفعل أن يقع بني التذكري والتأنيث هي كون فاعلــه 

ولكن هناك من النحــاة مــن وضــع قاعــدة عامــة يف ذلــك تــنص علــى أن تــذكري  )5(مجع تكسري 
نيثه ، فإنه يدل على الكثرة  وهذه القاعدة إمنا متنح اللغة  )6(الفعل يدل على القلة ، خبالف 

يف املعــىن ، وتنفــي يف الوقــت نفســه أن يكــون هــذا اجلــواز مفضــيا إىل االســتعمال مــن دون دقــة 
  ختصيص وتبيني . 

ولقــد جــاء يف القــرآن الكــرمي مــن األســاليب مــا انعــدمت املطابقــة فيهــا بــني الفعــل وفاعلــه 
ــر  نيثــا ، أو ورودمهــا علــى أصــلهما متطــابقني مــن دون تغيــري ، فلــيس األمــر فيهــا  د  تــذكريا و

                                      
  . 30األعراف : من اآلية  )1(
  .  36النحل : من اآلية  )2(
  . 36النحل : من اآلية  )3(
  . 3/471معرتك األقران :  )4(
  . 2/146، املقتضب :  1/235ينظر : الكتاب :  )5(
  . 4/78، حاشية الصبان :  2/93يل الفوائد : ، املساعد على تسه 1/435ينظر : معاين القرآن / للفراء :  )6(
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ا من قبيل احلمل على اجلواز فحســب ، بــل إن ذلــك ملراعــاة  كون الفاعل مجع تكسري ، أو أ
  الدقة يف املعىن ، وللداللة على انسجام لغة القرآن مع الواقع اخلارجي واالجتماعي العام . 

     وقولــه أيضــا : ) )1َوقَــاَل ِنْســَوٌة ِيف اْلَمِدينَــِة  ومن ذلك ما جــاء بــني قولــه تعــاىل : 
ففــي احلــني الــذي كــان الفاعــل مؤنثــا يف اآليــة األوىل أســند إىل فعــل  ) )2َقالَــِت اْألَْعــرَاُب آَمنَّــا 

بصــيغة التــذكري ، ويف احلــني الــذي كــان الفاعــل مــذكرا يف اآليــة األخــرى أســند إىل فعــل بصــيغة 
و تقييــدهن ، وممــا يعــزز ذلــك هــ )3(التأنيــث ، وهــذا قــد يــدل علــى أن عــدد النســوة كــان قلــيال 

ن ( يف املدينة ) فحسب . أمــا األعــراُب ، فتأنيــث الفعــل معهــم دليــل علــى أن  لوصف بكو
يــة حــال  )4(القول قد صدر عنهم مجيعا ؛ ملا يدل عليــه التأنيــث مــن الكثــرة  ، ولــذا مل يقيــدوا 

 .  
  التناوب بني التذكري والتأنيث يف موضع املبتدأ واخلرب . 

نيثــا بــني املبتــدأ واخلــرب ، وإمنــا كانــت هــذه        الظــاهرة وكــذلك يقــع التنــاوب تــذ  كريا و
من النيابة ؛ خلروج البنية عن أصل وضعها ، أو بعبارة أخرى انعدام        املطابقة بني هــذين 
الــركنني املتالزمــني يف اإلســناد ، إذ قــد يقــع املبتــدأ مؤنثــا ،             وخيــرب عنــه خبــرب مــذكر ، 

  جيوز ، وال يكون ذلك إال لغرض يف         املعىن . وكذلك العكس 
َفِطٌر ِبِه  فمن احلالة األوىل ما جاء يف قوله تعاىل :  فـ( السماء ) مبتــدأ  ) )5السََّماُء ُمنـْ

وهي بصيغة التأنيث و( منفطر ) خربها ولكن جاء بصيغة التذكري ، وقد ورد التطابق يف قولــه 
ـــَماُء  تعـــاىل :  وهـــذا مـــا دعـــا النحـــاة إىل توجيـــه املعـــىن يف اآليـــة األوىل  ) )6انْـَفطَـــَرْت ِإَذا السَّ

(( أن       ( الســماء منفطــر  –رمحــه هللا  –خلروجهــا عــن مقتضــى الظــاهر ، فقــد زعــم اخلليــل 

                                      
  .  30يوسف : من اآلية  )1(
  .  14احلجرات : من اآلية  )2(
  .  160 – 159ينظر : التعبري القرآين :  )3(
  .  160 – 159ينظر : م . ن :  )4(
  .  18املزمل : من اآلية  )5(
  .  1االنفطار :  )6(
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ــا   إرضــاع ، وأمــا ( املنفطــرة )  به ) كقولك : ( معضل ) للقطاة وكقولــك : ( مرضــع ) للــيت 
  .  )1(كقولك : ( منشقة ) ، وكقولك :    ( مرضعة لليت ترضع ) )) ، فيجيء على العمل ،  

وهــذا التوجيــه حســن ؛ ملــا فيــه مــن إشــارة إىل أن انفطــار الســماء لــيس اآلن ، بــل هــو يف 
ــا ترضــع اآلن ، بــل  ــا إرضــاع ، وال يعنــون أ يــوم القيامــة قياســا علــى قــوهلم : ( مرضــع ) للــيت 

ــا إرضــاعا ، بغــض النظــر عــن زمــن احلــال أو االســتقبال ، ولعــل الــذي يعــزز هــذا هــو  رد أن 
ــا إخبــار عمــا هــي عليــه  نيثــا يف اآليــة األخــرى : ( إذا الســماء انفطــرت ) فإ وقــوع التطــابق 

  السماء يف يوم القيامة من انفطار حاصل ، تراه العيون .   
مــن حيــث إن  وقد ذكر الزجاج وجها آخر ، وهو أن التذكري من قبيل احلمل على املعــىن

ــَماَء َســْقفاً َحمُْفوظــاً    :قــال هللا  )2(معــىن الســماء هــو ( الســقف )  ــا السَّ وهــو  ) )3َوَجَعْلَن
توجيه قد يكون صحيحا أيضا ، ولكن التوجيه األول هو األحسن لتطابقه مع الداللــة الزمنيــة 

  اليت يقصدها املعىن .
ا ، كـــ( اســم إن وخربهــا ) ،  حنــو مــا وقد ينعدم التطابق بــني مــا كــان أصــلهما مبتــدأ وخــرب 

ـــه تعـــاىل :  ـــَن اْلُمْحِســـِنَني  جـــاء يف قول ـــٌب ِم َِّ َقرِي فاألصـــل يف               ) )4ِإنَّ َرْمحَـــَت ا
النحو العريب أن يقع خرب إن ( قريــب ) مؤنثــا تطابقــا مــع امسهــا                   ( رمحــة هللا ) 

بيد أن تذكريه أوثر على  –أو ما كان أصلهما كذلك  –أ وخربه وذلك للزوم التطابق بني املبتد
  نيثه يف هذه اآلية لعلل ووجوه حبسب ما يراه النحاة واللغويون ،  ومنها : 

أن هذا االختالف من قبيل احلمل علــى املعــىن ؛ ألن الرمحــة والغفــران والعفــو واإلنعــام مبعــىن  -
حملسنني ) مبعىن إنعام هللا قريب وثــواب هللا قريــب ، واحد ، فقوله : ( إن رمحت هللا قريب من ا

  ؛ محال على املعىن .  )5(فأجرى حكم اللفظني على اآلخر 
ويلــه هــو ((أن رمحــة هللا ذات مكــان قريــب  - أن هذا االخــتالف حممــول علــى التأويــل ؛ ألن 

مر) ، أي ذات حيض ولنب ومتر))     .)1(من احملسنني كما قالوا : (حائض والبن و

                                      
  .  2/47الكتاب :  )1(
  .  5/243القرآن وإعرابه :  ينظر : معاين )2(
  .  32األنبياء : من اآلية  )3(
  .  56األعراف : من اآلية  )4(
  .  345 – 2/344ينظر : معاين القرآن وإعرابه :  )5(
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قال ابن السكيت : (( تقول العرب : هو قريب مين ، ومها قريب مين ، وهم قريــب مــين 
ويل هو يف مكان قريب مين . وقد جيوز أيضــا قريبــة مــين وبعيــدة  ، وهي قريب مين ؛ ألنه يف 

  .  )2(مين ؛ تنبيها على معىن ، قربت وبعدت بنفسها )) 
  . )3(وهو لفظ اجلاللة  أن املضاف اكتسب التذكري من املضاف إليه ، -

نيثــا هــو الــذي أفضــى إىل تلــك  وميكن القول ، إن االختالف بني املبتدأ وخربه تــذكريا و
الوجـــوه ، وميكـــن القـــول أيضـــا ، إن ســـر ذاك االخـــتالف هـــو التوســـع يف املعـــىن ليشـــمل تلـــك 

ألخذ والقبول .    الوجوه مجيعها ، فهي جديرة 
تضــمني ، فمثلمــا يضــمن الفعــل املــذكور معــىن فعــل فالوجــه األول ، ميكــن قياســه علــى ال

آخر ليتناسب مع احلرف الذي يذكر معه ، فإن املبتدأ هنا يضمن معــاين أخــرى ليتناســب مــع 
ن مقصود وجز أسلوب ، وهذا وال شك من حماسن اللغــة ودقائقهــا وكماهلــا يخربه ، فيكو ن 

 .  
عطــاء ( الرمحــة ) وأمــا الوجــه الثــاين ، فإمنــا ينقــل الكــالم مــن احلقيقــة  ــاز ، وذلــك  إىل ا

  ظرف مكان ؛ مبالغة يف وصفها ، ويف ذلك من البيان ما ال خيفى . 
وأما الوجه الثالث ، ففيه إشارة إىل أن هللا هو القريــب مــن احملســنني أيضــا ،     وليســت 

كيد    أمرهم .عظم شأن احملسنني وفخامة رمحته فحسب ، ويف ذلك 
للفظ دون املعىن ومنها : وهنا تم إال    ك وجوه أخرى ، ولكنها ال 

نيــث ( الرمحــة ) لــيس حبقيقــي ، ومــا كــان كــذلك فإنــه جيــوز فيــه التــذكري والتأنيــث عنــد  - أن 
  أهل اللغة . 

  . )4(أن ( الرمحة ) مصدر ، ومن حق املصادر التذكري  -
ولــه أحــد البــاحثني احملــد ثني ، إذ يــرى أن تــذكري اخلــرب كــان وبقــي أن نــذكر وجهــا أخــريا 

دة لفظ ( الرمحة ) ، والتقــدير   )5(هــو ( أن هللا قريــب مــن احملســنني )  -عنــده  –بسبب من ز

                                                                                                          
  .  14/136التفسري الكبري :  )1(
  .  593إصالح املنطق :  )2(
  .  50 – 3/49ينظر : شرح ابن عقيل :  )3(
  .  7/23، البحر احمليط :  137 – 14/136، التفسري الكبري :  2/173ينظر : املقتضب :  )4(
  . 1/521ينظر : التأويل النحوي يف القرآن الكرمي :  )5(
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علــى أنــين ال أرى هلــذا التوجيــه مــن احلقيقــة شــيئا ؛ ألنــه ال ينبغــي محــل لفــظ صــريح يف القــرآن 
دة أبدا .   على الز

ِإنَّــِك ُكْنــِت ِمــَن   اْخلَــاِطِئَني   قولــه تعــاىل : ومن شواهد هذا االختالف أيضا ما جاء يف
 )1(  ــا خــرب عــن مؤنــث هــو للتغليــب فحســب وهــو كثــري يف  )2(فتــذكري ( اخلــاطئني ) مــع أ

  القرآن الكرمي .
ملؤنــث فقــد ورد يف القــرآن أيضــا ، ولكنــه  وأما احلالة األخــرى ، أي اإلخبــار عــن املــذكر 

لضرورة إخبــارا عــ ن يتقــدم لفــظ قد ال يكون  ن املبتــدأ ، بــل قــد يكــون إخبــارا معنــو وذلــك 
نيـــث ، حنـــو قولـــه تعـــاىل :  ـــَدُه  مـــذكر مث تعـــود عليـــه مجلـــة ذات طـــريف  ُ ِبَكـــاٍف َعْب َّ ـــْيَس ا أََل

لَِّذيَن  ِ ُ َفَما َلُه ِمْن َهاٍد َوُخيَوُِّفوَنَك  َّ ُ َفَمــا لَــُه ِمــْن َوَمــْن        يـَْهــ ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضِلِل ا َّ ِد ا
ُ بَِعزِيٍز ِذي اْنِتَقاٍم  َّ ُ  َوَلِئْن َسَأْلتَـُهْم َمنْ  ُمِضلٍّ أََلْيَس ا َّ َخَلَق     السََّماَواِت َواْألَْرَض لَيَـُقــوُلنَّ ا

ُ       ِبُضــرٍّ  َّ َِّ ِإْن أَرَاَدِينَ ا َهــْل ُهــنَّ َكاِشــَفاُت ُضــرِِّه َأْو أَرَاَدِين  ُقْل أَفـََرأَيْـُتْم َما تَــْدُعوَن ِمــْن ُدوِن ا
ُ َعَلْيــِه يـَتَـوَكَّــُل اْلُمتَـوَكِّلُــوَن  َّ فجملتــا (  ) )3ِبَرْمحَــٍة َهــْل ُهــنَّ ممُِْســَكاُت َرْمحَتِــِه قُــْل         َحْســِيبَ ا

مــا إخبــارا معنــو  هل هن كاشفات ) و( هل          هن ممسكات ) بصيغة التأنيث مــع كو
ن ، وقــد ذكــر  لــذين مــن دونــه ) أي األو عن مــذكر وهــو يف             قولــه : ( وخيوفونــك 
بعــض املفســرين أن املقصــود مــن ذلــك هــو (( التنبيــه علــى كمــال ضــعفها ؛ فــإن األنوثــة مظنــة 

لتأنيث ويقولون : الالت والعزى ومناة ))  ا  م كانوا يصفو ، وجيــوز أيضــا  )4(الضعف ، وأل
ن ، فهــي  محل هذا االختالف علــى املعــىن ؛ بنــاء علــى أن معــىن ( الــذين مــن دونــه ) هــو األو

  مؤنثة على أساس لفظها .
ا ؛ وذاك ألن الصــفة ال  وميكــن أن يكــون غــرض الصــيغة نفــي العقــل عنهــا ؛ حتقــريا لشــأ
يشــرتط جلمعهــا مجــع مؤنــث ســاملا أن تكــون لعاقــل ، بــل جتمــع هــذا اجلمــع صــفات اجلمــادات 

                                      
  . 29يوسف : من اآلية  )1(
  . 1/48، أنوار التنـزيل وأسرار التأويل :  1/385ينظر : الكشاف :  )2(
  . 38،  37،  36الزمر :  )3(
  . 26/273التفسري الكبري :  )4(
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راوسي شاخمات ) خبالف مجع املذكر الســامل ، فــإن الصــفة ال جتمــع مجعــه إال إذا كانــت حنو ( 
  . )1(لعاقل 

  التناوب بني التذكري والتأنيث يف موضع الصفة واملوصوف .
تعد ( الصفة واملوصوف ) مــن املواضــع الــيت لــزم التطــابق فيهــا لتالزمهــا يف الكــالم ، فــإذا 

نيثــا فإمنــا هــو مــن قبيــل النيابــة ؛ لتأديــة غــرض يف   املعــىن ، مــا وقــع اخــتالف بينهمــا تــذكريا و
ـَـا رِيــٌح َعاِصــف  ومن ذلك قولــه تعــاىل :  ْ فـــ( الــريح ) مؤنثــة ، ولكــن وصــفها جــاء  ) )2َجاَء

ــا قبــل التوجيــه أن نــذكر آيـــة جــاء التطــابق فيهــا ، وهــي     قولــه تعـــاىل :   مــذكرا ، وجيــدر بن
ــل يف أن التــــذكري  تعبــــري عــــن القــــوة  ) )3اِصــــَفة َوِلُســــَلْيَماَن الــــرِّيَح عَ  ــل الفــــرق بينهمــــا يتمثــ ولعــ

ــــة األوىل    جــــاءت واصــــفة  ــــا أن اآلي والشــــدة ، وأن التأنيــــث مظنــــة الضــــعف ، وإذا مــــا علمن
مــن  ةاملقصــود يعــذاب املشــركني ، أدركنــا أن املبالغــة يف وصــف ذلــك العــذاب              هــ

 ) )4َوِيف َعاٍد ِإْذ أَْرَسْلَنا      َعَلْيِهُم الرِّيَح اْلَعِقيَم  ه تعاىل : هذا التذكري ، ومما يعزز ذلك قول
ا جاء وصفها مذكرا ؛ مبالغة            يف وصفه .   فحيث قصد العذاب 

ريـــح عـــذاب ، بـــل هـــي ريـــح  أمـــا اآليـــة األخـــرى فلـــم تكـــن الـــريح املســـخرة لســـليمان 
ــا :  َْمــرِ  وصــفها تعــاىل  ِ رَْكَنــا ِفيَهــا َجتْــرِي  َ فلــم يكــن مــا يــدعو إىل  ) )5ِه ِإَىل اْألَْرِض الَّــِيت 

  تذكري هذا الوصف مثلما كان األمر هناك . 
  التناوب بني التذكري والتأنيث يف موضع الضمري وما يعود عليه . 

نيثــا ؛ ألن الضــمري مبثابــة  يعــد الضــمري ومــا يعــود عليــه موضــعا لــزم التطــابق فيــه تــذكريا و
عادة ذكر الشيء نفسه مــرة أخــرى ، فــإذا مــا وقــع خالفــا ألصــله يف هــذا البــاب ، كــأن يكــون إ

َوِإنَّ  مذكرا ومرجعه مؤنثا ، فإمنا هو لغرض مقصود ومعىن مــراد ، وذلــك حنــو قولــه   تعــاىل : 
 َدٍم لََبنــاً َخاِلصــاً َســائِغاً لِلشَّــارِِبَني َلُكْم ِيف اْألَنْـَعاِم َلِعْربًَة ُنْســِقيُكْم ِممَّــا ِيف بُُطونِــِه ِمــْن بَــْنيِ فَـــْرٍث وَ 
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فبينما كان لفظ األنعــام مؤنثــا ، عــاد الضــمري عليــه مــذكرا ، يف حــني جــاء االســتعمال علــى  )1(
َوِإنَّ َلُكــْم ِيف اْألَنْـَعــاِم َلعِــْربًَة ُنْســِقيُكْم ِممَّــا ِيف  ســبيل التطــابق يف آيــة أخــرى ، هــي قولــه تعــاىل : 

َا وَ  َُْكُلوَن بُطُوِ َها  فالتطابق هنا حاصل بني الضمري ومــا يعــود  ) )2َلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َكِثريٌَة َوِمنـْ
عليـــه ، وقـــد وجـــه املفســـرون ذلـــك وال ســـيما مـــا جـــاء يف اآليـــة األوىل ، اعتمـــادا علـــى أحكـــام 

وىل قــد النحــاة ، فالزخمشــري وجــه ذلــك االخــتالف إىل أن لفــظ       ( األنعــام ) يف اآليــة األ
وافق معاملة املفرد املمنوع من الصــرف الــذي علــى وزن      ( أفعــال ) ، ولــذلك أفــرد الضــمري 
مــع تــذكريه ، خبــالف ورود اللفــظ نفســه يف اآليــة   األخــرى ، فــإن معنــاه اجلمــع ، ولــذلك ورد 
ـــه معتمـــد علـــى مـــا ذكـــره ســـيبويه حـــني قـــال : (( (  ـــا ، وهـــذا التوجي ـــد عليـــه مؤنث الضـــمري العائ

ب مــا ال ينصــرف يف األمســاء املفــردة الــواردة علــى ( أفعــال ) كقــوهلم : ( ثــوب األ نعــام ) يف 
ــا ) يف ســورة املــؤمنني ؛  *أكيــاش  ) ، ولــذلك رجــع الضــمري إليــه مفــردا ،       وأمــا ( يف بطو

ــرين : ((  )3(فــــألن  معنــــاه اجلمــــع ))  وقــــد جــــوز الزخمشــــري أيضــــا يف ( األنعــــام ) وجهــــني آخــ
أن يكون تكسري ( نعم ) كـ( أجبال ) يف  ( جبــل ) واآلخــر : أن يكــون امســا مفــردا  أحدمها :

  :  )4(مقتضيا ملعىن اجلمع كـ( نعم ) ، فإذا ذُكَِّر فكما ُيذّكَُّر ( نعم ) يف قوله 
ــــُه  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ َــ ــوٌم َوتـَْنِتجون ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــُه قَـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   يـُْلِقُحـــ

  
ـــهُ    ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ َــ ــٌم َحتْوون ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــاٍم نـََعـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــلَّ عــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   َأُكـــ

  
  . )5(( نعم ) ، وأنه يف معىن اجلمع ))  وإذا أنث ففيه وجهان : أنه تكسري

  وهناك وجوه أخرى ، اعتمد فيها املفسرون أحيا على ما ذكره النحاة أيضا   ومنها : 
أن لفـــظ ( األنعـــام ) لفـــظ مفـــرد وضـــع إلفـــادة مجـــع ، كــــ( الـــرهط                 والقـــوم  -(( 

ه الواحد ،       وهو التــذكري ، والبقر والنعم ) ، فهو حبسب اللفظ لفظ مفرد ، فيكون ضمري 

                                      
  .  66النحل :  )1(
  . 21املؤمنون :  )2(
لواحدة . ( لسان العرب :  *   ) . 6/344( األكياش ) ، ضرب من برود اليمن ، ويقال أيضا ( أكباش ) 
  . 3/230، وينظر : الكتاب :  2/416الكشاف :  )3(
، تنـــزيل  1/196هــو لصــيب مــن بــين ســعد ، امســه قــيس بــن احلصــني بــن يزيــد احلــارثي . ( ينظــر : خزانــة األدب :  )4(

ت من الشواهد من األبيات :    ) . 4/554اآل
  . 309رآن : ، وينظر : فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف الق 2/416الكشاف :  )5(
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وحبسب املعىن  مجع ، فيكون ضمريه ضمري اجلمــع ، وهــو            التأنيــث ، فلهــذا الســبب 
ا ) ))    . )1(قال هاهنا : ( يف بطونه ) ، وقال يف سورة املؤمنني ( يف     بطو

بنظــائر لــه  )2(يء قوله : ( يف بطونه ) أي يف بطون ما ذكر ، وقد استدلوا علــى ذلــك الشــ -
َا   من القرآن ، مثل قوله تعاىل :  َّ أي ذكر هــذا الشــيء  ) )3ذََكرَُه  َفَمْن َشاءَ  َتْذِكرٌَة َكالَّ ِإ

.  
ومنها ، أن قوله ( يف بطونه ) فيه إضــمار ، و(( التقــدير : ( نســقيكم                ممــا 

ذلـــك ( األنعـــام ) يف آيـــة             ( يف بطونـــه اللـــنب ) ، إذ لـــيس املـــراد كلهـــا ذات لـــنب ، و 
النحــل ) وإن أطلــق لفــظ مجعهــا فــإن املــراد بــه بعضــها ، أال تــرى أن الــدر ال            يكــون 
ثهــــا ، فكأنــــه قــــال : ( وإن لكــــم يف بعــــض األنعــــام     لعــــربة  جلميعهــــا ، وأن اللــــنب لــــبعض إ

أخرب عــن الــنعم الــيت يف أصــناف الــنعم نسقيكم مما يف بطونه ) ، أما يف آية ( املؤمنني ) ، فقد 
ثها وذكورها ، فلم حيتمل أن يراد منه البعض كما كان يف األول     ذلك ))    .  )4(إ

أما احملدثون ، فاعتمــدوا قاعــدة حنويــة أيضــا ، وهــي أن ( التــذكري ) دليــل القلــة ،      و( 
يــة ( النحــل ) علــى إســقاء التأنيــث ) دليــل الكثــرة ، فقــالوا : (( وســبب ذلــك أن الكــالم يف آ

ث ، وأمــا  اللنب من بطون األنعام ، واللنب ال خيرج مــن مجيــع األنعــام ، بــل خيــرج مــن قســم اإل
ـــافع األنعـــام مـــن لـــنب وغـــريه ، فقـــد قـــال بعـــد قولـــه : (  يف آيـــة ( املؤمنـــون ) فـــالكالم علـــى من

كلـــون ) وهــذ ـــا ) ( ولكــم فيهـــا منــافع كثـــرية ومنهــا  ه املنـــافع تعــم مجيـــع نســقيكم ممــا يف بطو
ثها صغارها وكبارها ، فجاء بـ( ضمري القلة ) ، وهو ضــمري الــذكور لألنعــام  األنعام ذكورها وإ
اليت يستخلص منهــا اللــنب ، وهــي أقــل مــن عمــوم األنعــام ، وجــاء   بـــ( ضــمري الكثــرة ) وهــو ( 

ث ) لعمــوم األنعــام ، فلمــا كانــت األنعــام يف اآليــة الثانيــة أك ثــر جــاء بـــ( الضــمري ) ضــمري اإل
  .  )5(الدال على الكثرة )) 

                                      
  . 20/64التفسري الكبري :  )1(
  . 2/50ينظر : املقتضب :  )2(
  .  12،  11عبس :  )3(
  . 235 – 234، وينظر : الربهان يف متشابه القرآن :  268درة التنـزيل :  )4(
  . 159التعبري القرآين :  )5(
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وميكن القول ، إن هــذه التوجيهــات قــد تكــون صــائبة ، ولكنهــا مل تضــع فرقــا فاصــال بــني  
كــل مـــن اآليتـــني ، فمهمـــا قيـــل مـــن فـــرق فلـــم يكـــن فاصـــال ؛ وذاك لتشـــابه اللفـــظ واملعـــىن بـــني 

يت  نْـَعــاِم َلِعــْربًَة ُنْســِقيُكْم ِممَّــا ِيف بُُطونِــه َوِإنَّ َلُكــْم ِيف اْألَ  اآليتــني ، وهــو يف قولــه تعــاىل :  وال 
ــا إن هنــاك فرقــا جــوهر بينهمــا ، وهــو أن وقــوع الضــمري خمالفــا ملرجعــه يف اآليــة  جبديــد إذا قلن
األوىل فيه تنبيه الذهن والنظر على ما ذكر بعده مــن أمــر هــو غايــة يف العلــم واإلعجــاز ، وذاك 

نب مــن بــني فــرث ودم خالصــا ســائغا للشــاربني ) (( أي خيلــق هللا اللــنب يتمثــل يف ( إخــراج اللــ
وســيطا بــني الفــرث والــدم يكتنفانــه وبينهمــا بــرزخ مــن قــدرة هللا ال يبغــي أحــدمها عليــه بلــون وال 

فوقــوع الضــمري إذن علــى خــالف أصــله   )1(طعم وال رائحة ، بل هو خالص مــن ذلــك كلــه )) 
كيـــد ــن تشـــويق وتنبيـــه  هـــذا األمـــر وتنبيـــه كـــان  الـــذهن عليـــه ؛ وذاك ملـــا يف تغيـــري الضـــمري مـ

يئته ملا يلقى عقبه من كالم .    يستدعي إعمال الفكر و
أمــا اآليــة األخــرى ، فلــم يــذكر فيهــا ذلــك اإلعجــاز ، ومــن مث انتفــت الغايــة مــن خــروج 

  الضمري عن أصله ، إذ وقع مطابقا ملا عاد عليه .
  يف موضع العدد واملعدود . التناوب بني التذكري والتأنيث

ــن املواضـــع املهمـــة الـــيت يكـــون التـــذكري  ـــة إىل عشـــرة ) مـ يعـــد العـــدد واملعـــدود ( مـــن ثالث
والتأنيث الزمة مــن لوازمهــا ، إال أن يف هــذا املوضــع اختالفــا عــن املواضــع األخــرى ، فــإذا كــان 

، ووقـــوع  )2( هنــاك التطــابق هــو األصــل النحــوي فيهــا ، فــإن انعــدام التطــابق هنــا هــو األصــل
التطــابق هــو مــن قبيــل النيابــة ، وإمنــا جعلنــاه مــن هــذا القبيــل ؛ خلــروج اللفــظ عــن أصــل وضــعه  

َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمــْنُكْم  كما هو الشأن يف أية نيابة يف البحث هنا ، ومن ذلك قوله تعاىل :  
َنـُْفِسِهنَّ أَْربـَعَ  ِ فالظــاهر أن يكــون قولــه ( عشــرا )  ) )3َة َأْشــُهٍر َوَعْشــرا َوَيَذُروَن أَْزَواجاً يََرتَبَّْصَن 

م ) ، ولــذا  مؤنثا ؛ لوجوب املخالفة بينه وبــني املعــدود الــذي يقــدر حبســب الظــاهر بلفظــة ( أ
ذهب النحاة إىل تقدير املعدود مؤنثا ليكــون هــذا املوضــع متفقــا وذلــك احلكــم النحــوي ، فقــد 

ألن املراد به ( املدة ) ، معناه وعشــر مــدد ، وتلــك املــدة كــل ذكر حناة ، أنه إمنا أنث العشر ؛ 

                                      
  . 2/416الكشاف :  )1(
  . 624،  19ينظر : املذكر واملؤنث :  )2(
  . 234بقرة : من اآلية ال )3(
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م  )1(مدة منها يوم وليلة  ، يف حني قدره آخرون بـ( الليايل ) على أساس من تغليبها على األ
، وذلـــك أن ابتـــداء الشـــهر يكـــون مـــن الليـــل ، فلمـــا كانـــت الليـــايل هـــي األوائـــل غلبـــت ؛ ألن 

ن الســكيت : (( يقولــون صــمنا مخســا مــن الشــهر ، فيغلبــون األوائل أقوى من الثــواين ، قــال ابــ
م ))  م قالوا : صمنا مخسة أ م ، فإذا أظهروا األ م إذا مل يذكروا األ   .  )2(الليايل على األ

وميكــن القــول ، إن التوجيــه الثــاين أقــرب إىل الصــواب لغــة وحنــوا ؛ وذلــك العتمــاده علــى 
ول ، فإن تقدير املعدود بـــ( املــدة ) يبقــى   مبهمــا ؛ أساس لغوي صحيح ، خبالف التوجيه األ

ام .  ام هذه اللفظة ، وافتقارها إىل تبيني ما يزيل عنها ذلك اإل   إل
م احلــزن واملكــروه  م أ على أن املفسرين وجهوا ذلك توجيها بيانيا ، وهو (( أن هــذه األ

م تسمى بـ( الليايل ) على ســبيل االســتعارة ، كقــوهلم :        ( خرجنــا ليــايل  ، ومثل هذه األ
ملعــىن والبيــان  )3(الفتنة ، وجئنا ليايل إمارة احلجــاج ) ))  وهــذا التوجيــه مقبــول أيضــا ؛ لصــلته 

.  
  
  
  
  
  
  

                                      
  . 6/126، التفسري الكبري :  2/159ينظر : املقتضب :  )1(
  . 330إصالح املنطق :  )2(
  . 6/126التفسري الكبري :  )3(
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  المبحث الثالث
  التناوب بين صيغ التكلم والغيبة والخطاب

  *( االلتفات ) 
ال نتقــال مــن صــيغة إىل االلتفات هو العدول عن أســلوب إىل آخــر يف الكــالم ، وذلــك 

وبعبــارة أخــرى وقــوع صــيغة  )1(أخــرى يف الصــيغ النحويــة الــثالث ( الــتكلم والغيبــة واخلطــاب ) 
ــا تقــوم علــى أســاس مــن  )2(مكــان صــيغة ، ولقــد التفــت أوائــل النحــاة  إىل هــذه الظــاهرة لكو

النحوية النحو العريب ، وذلك من حيث اخلروج عن مقتضى الظاهر فيه ، فإذا كانت القاعدة 
ــن قصــــده املــــتكلم أو توجهــــه حنــــو الغيبــــة أو اخلطــــاب ، فــــإن  تــــنص علــــى توحيــــد األســــلوب مــ
االلتفات هو العدول عن هذا التوحيد يف األســلوب ، وذلــك بوقــوع لفــظ اخلطــاب موقــع لفــظ 
لعكــس أيضــا ،        ولعــل هــذا  لعكس ، وبوقــوع لفــظ الغيبــة موقــع لفــظ املــتكلم و الغيبة و

  ات شكال من أشكال التناوب أو انعدام التطابق يف           الكالم .ما جعل االلتف
وجتـــدر اإلشـــارة أوال إىل أن هـــذا االنتقـــال (( يف حقيقتـــه انتقـــال معنـــوي ، ولـــيس لفظيـــا 

ولــذا لقــي مكانــة  )3(فحســب ؛ ملــا يرتكــه مــن أثــر يف الــنفس ، ولــيس جمــرد تغيــري األســلوب )) 
عدوه أسلو ذا وظائف عــدة تتمثــل يف (( تطريــة وصــيانة عند أصحاب املعاين بوجه عام ، إذ 

السمع من الضجر وامللل ملا جبلت عليه النفوس من حــب التــنقالت والســالمة مــن االســتمرار 
 )5(فضال عن أنه أدخل إىل القلوب ، وأحســن يف اســتدعاء إصــغائها  )4(على منوال واحد )) 

 .  

                                      
* جتــدر اإلشــارة أوال إىل أن ( االلتفــات ) هــو املصــطلح الغالــب هنــا مــع قصــد التنــاوب بــني الصــيغ النحويــة الــثالث ؛ 

  ، واستعماله عند أصحاب املعاين من جهة أخرى .وذاك إلجيازه من جهة 
، الربهان يف علوم                القرآن  2/132، الطراز :  284ينظر : التبيان يف علم املعاين والبديع والبيان :  )1(

 :3/314 .  
  . 134، األضداد :  1/195ينظر : معاين القرآن / للفراء :  )2(
  . 143ي : أثر النحاة يف البحث البالغ )3(
  . 3/85اإلتقان يف علوم القرآن :  )4(
  . 1/363ينظر : أنوار الربيع :  )5(
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 بشكل رئيس ، كالتعجب واملبالغة وميكن أن نزيد على ذلك وظائف أخرى ختص املعىن
والتعظيم والتفخيم مما يرشح هذا األسلوب ألْن يتجاوز بالغة البديع إىل بالغــة املعــاين والبيــان 

، إذ يقــول                ابــن جــين مــثال :  )1(، وهــذا مــا جنــده واضــحا عنــد أصــحاب املعــاين 
اب            إىل الغيبة ومن الغيبــة (( فليس ينبغي أن يقتصر يف ذكره على االنتقال من اخلط

إىل اخلطـــاب مبـــا ألـــف أصـــحاب البالغـــة أن يـــردده وهـــو قـــوهلم :          ( إن فيـــه ضـــر مـــن 
االتســاع يف اللغــة النتقالــه مــن لفــظ إىل لفــظ ) ، وهــذا ينبغــي أن       يقــال إذا عــري املوضــع 

هــذا يكــون أكثــر مــن خــالل ولعــل تبيــان  )2(مــن غــرض متعمــد وســر علــى مثلــه تنعقــد اليــد )) 
  يف كل قسم منه . -أو هذا الضرب من التناوب  –الوقوف عند شواهد االلتفات 

  التناوب بني صيغيت اخلطاب والغيبة
لكالم من اخلطاب إىل الغيبة ضــمن ســياق واحــد ، أي وقــوع صــيغة الغيبــة  هو التحول 

ذكر االســم ظــاهرا بعــد مــا بــدال مــن صــيغة اخلطــاب ، ســواء أكانــت الغيبــة بــذكر ضــمريها أم بــ
ـــه تعـــاىل :  ُهـــَو الَّـــِذي  ســـبق ذكـــر ضـــمري يف اخلطـــاب ، فمـــن الصـــيغة األوىل مـــا جـــاء يف قول
ـَـ ِــْم بِــرِيٍح طَيِّبَــٍة َوَفرُِحــوا ِ ــُتْم ِيف اْلُفْلــِك َوَجــَرْيَن ِ ـَـا رِيــٌح ُيَسريُُِّكْم ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحــِر َحــىتَّ ِإَذا ُكنـْ ْ ا َجاَء

ــري إىل أن هــــذا االلتفــــات يفيــــد املبالغــــة أو حكايــــة حــــاهلم  ) )3 َعاِصــــفٌ  وقــــد ذهــــب الزخمشــ
لغـــريهم ، إذ قـــال : (( فـــإن قلـــت : مـــا فائـــدة صـــرف الكـــالم عـــن اخلطـــاب إىل الغيبـــة ؟ قلـــت 

((  )4(املبالغة ، كــأن يــذكر لغــريهم حــاهلم ليعجــبهم منهــا ويســتدعي مــنهم اإلنكــار والتقبــيح )) 
  .  )5(إلجناء وبعده )) لتناقض التصرف قبل ا

ولكن يل مع هذا التوجيه شيء من خالف ، وذلــك يف قولــه : ( حكايــة حــاهلم  لغــريهم 
ي أســـلوب كـــان ، وإن القـــرآن مل يوجـــه  ــرين و ـــة مـــع اآلخـ ) فـــإن قصـــص القـــرآن كلهـــا حكاي

                                      
ـــاف :  1/145ينظــــر : احملتســــب :  )1( ــخ :  2/4، املثــــل الســــائر :  1/88، الكشـ ريــ ـــور و ،      267، البالغــــة تطـ

  . 185حنو املعاين : 
  . 1/145احملتسب :  )2(
  . 22يونس : من اآلية  )3(
  . 2/338: الكشاف  )4(
  . 3/329ينظر : الربهان يف علوم القرآن :  )5(
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ـــــك النعـــــدام غايـــــة التـــــذكري  ــــرف عنـــــه وملـــــا يـــــتم ذاك اخلطـــــاب ؛ وذل خطـــــا إىل أحـــــد مث ينصـ
  ملقصود .للمخاطب ا

والذي أراه مناسبا ، هو وجود صــلة بــني الغيبــة واملضــي ، ومــن مث ، فــإن هــذا  األســلوب 
تصـــوير للخطـــب املاضـــي الـــذي وقـــع فيـــه هـــؤالء املخـــاطبون ، وذلـــك بـــنقلهم إليـــه مباشـــرة عـــن 
طريق هذه النقلة يف األسلوب الذي حكى حاهلم فيما مضى ؛ ملا بني الغيبة واملضي من صــلة 

  . - كما ذكر  –
وميكن القول ، إن هذا التوجيه يشمل اخلصوص والعموم ، فأما اخلصوص ، فإنه يشــمل 
املخاطــب األول املقصــود ، أو كــل مســتمع مــر مبثــل هــذه احلــال ، وذلــك مــن حيــث نقلــه إىل 
ظهار التباين الشديد بني احلــالتني قبــل اإلجنــاء  ا ؛ لبيان فضل هللا ومنته عليه  احلال اليت مر 

هلــذا التعبــري ، وذلــك مــن حيــث  –بوجه عام  –، وأما العموم ، فإنه يشمل كل مستمع  وبعده
  تصوير املشهد له بشكل يتناسب مع املضي لتأكيد األمر واالهتمام به . 

َِّ  ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــاىل :  َقـــْد َكـــاَن َلُكـــْم آيَـــٌة ِيف ِفئَـَتـــْنيِ اْلتَـَقَتـــا ِفَئـــٌة تـَُقاتِـــُل ِيف َســـِبيِل ا
ُْم ِمثْـَلْيِهْم رَْأَي اْلَعْني َوأُ  فقد قال أوال : ( قد كان لكم ) بصيغة اخلطــاب  ) )1ْخَرى َكاِفرٌَة يـََرْوَ

م ) بصــيغة الغيبــة  ؛ وذلــك لنقــل فكــرهم إىل واقــع احلــال الــذي كــانوا فيــه ،  )2(مث قــال : ( يــرو
  فإن األمر معجز وعظيم .
فقــد  –بعد تقــدم ضــمري يف اخلطــاب عليــه  وهي ذكر االسم ظاهرا –أما الصيغة األخرى 

تفيـــد معـــاين عـــدة كــــ( االختصـــاص والتأكيـــد والتفخـــيم والتعظـــيم ) ، وهـــي معـــان تســـتنبط مـــن 
  خالل ذكر ذلك االسم الذي أوثر على الضمري ضمن السياق العام .

َّ َأْحلَْلَنا لَ  فمما جاء مفيدا االختصاص قوله تعاىل :  ِيت َ أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإ َك أَْزَواَجــَك الــالَّ
اتِــَك َوبـَنَــاتِ  ــاِت َعمَّ ــَك َوبـََن ــاِت َعمِّ ــَك َوبـََن ُ َعَلْي َّ ــاَء ا ــَك ِممَّــا أََف  آتـَْيــَت أُُجــوَرُهنَّ َوَمــا َمَلَكــْت َميِيُن

ِيت َهاَجْرَن َمَعَك َواْمرَأًَة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نـَْفَســَها لِ  لنَّــِيبِّ ِإْن أَرَاَد النَّــِيبُّ َخاِلَك َوبـََناِت َخاالِتَك الالَّ
ــَك ِمــْن ُدوِن اْلُمــْؤِمِنَني  فبينمــا توجــه اخلطــاب يف بــدء اآليــة إىل  ) )3أَْن َيْســتَـْنِكَحَها َخاِلَصــًة َل

                                      
  . 13آل عمران : من اآلية  )1(
  . 1/195ينظر : معاين القرآن / للفراء :  )2(
  . 50األحزاب : من اآلية  )3(
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واســتمر اخلطــاب معــه بــذكر ضــمري اخلطــاب العائــد عليــه إىل قولــه :         ( هــاجرن  النيب 
ظــاهرا يف قولــه : ( إن وهبــت نفســها للنــيب إن أراد  معــك ) عــدل عنــه إىل الغيبــة بــذكر االســم

النــيب ) مث اســتأنف اخلطــاب مــن جديــد يف قولــه ( خالصــة لــك ) وقــد ذهــب املفســرون إىل أن 
نــه ممــا خــص بــه وأوثــر  للداللــة علــى أن االختصــاص تكرمــة لــه ألجــل  000هــذا إيــذان (( 

  .  )1(نبوته )) النبوة ، وتكريره تفخيم له وتقرير له الستحقاقه الكرامة ل
ولكن أرى يف ذلك وجها آخر أمس بغرض االختصاص الــذي هــو فيــه ، وهــو أن املعــىن 

لنــيب  وكــان قــد ســبق  الــذي جــاء ضــمن أســلوب االلتفــات عبــارة عــن حكــم شــرعي خــاص 
فيــه ،  هــذا احلكــم حكــم شــرعي ميكــن أن يفيــد العمــوم ؛ الشــرتاك مجيــع املســلمني مــع النــيب 

ــب املــرأة نفســها وهــو وجــوب الصــداق لصــ حة عقــد النكــاح ، أمــا هــذا احلكــم املتمثــل يف أن 
فهــو خــالص لــه ، وال حيــق ألحــد تشــريك نفســه مــع النــيب فيــه أبــدا ، فكــان هــذا  000للنــيب 

التصــريح إمنــا يفيــد التخصــيص مــن هــذه الناحيــة ؛ لــئال يــذهب أحــد يف قياســه علــى مــا تقدمــه 
( خالصــة لــك مــن دون املــؤمنني ) وقــال بعــدها  مــن حكــم عــام ، وممــا يؤكــد هــذا قولــه تعــاىل :

  .  ) )2َقْد َعِلْمَنا َما فَـَرْضَنا َعَلْيِهْم ِيف أَْزَواِجِهْم  أيضا : 
كيــد ، وذلــك حنــو قولــه تعــاىل :  ْعُتُمــوُه  وقــد يفيــد االلتفــات التنبيــه مببالغــة و لَــْوال ِإْذ مسَِ

َنْـفُ  ِ فلم يقل    ( ظننــتم ) بــل  ) )3ِسِهْم َخْرياً َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك ُمِبٌني َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت 
ــا (( داللــة  كيدا يف التنبيه عليها ، فإن التصــريح  م وهي ( اإلميان ) ؛  صرح بصفة خاصة 
علــى أن االشــرتاك فيــه مقــتض أن ال يصــدق مــؤمن علــى أخيــه ، وال مؤمنــة علــى أختهــا قــول 

فيــه تنبيــه علــى أن حــق املــؤمن إذا مســع قالــة يف أخيــه أن يبــين األمــر فيهــا عائــب وال طــاعن ، و 
ملــؤمن اخلــري ( هــذا إفــك مبــني  على الظن ال على الشك ، وأن يقول مبلء فيه بناء علــى ظنــه 

وكذلك أمكن هذا االلتفات من إظهار املؤنث معطوفــا علــى االســم الظــاهر ، وذلــك  )4() )) 
 –ملؤمنــات ) تنبيهــا علــى مــا بــدر مــنهن مــن ســوء يف تلــك احلادثــة يف قولــه : ( ظــن املؤمنــون وا

خبــالف مــا لــو وقــع ضــمري اخلطــاب فقيــل : ( لــوال إذ مسعتمــوه ظننــتم ) ، فــإن  –حادثة اإلفك 
                                      

  . 3/550الكشاف :  )1(
  . 50األحزاب : من اآلية  )2(
  .  12النور :  )3(
  .  3/53الكشاف :  )4(
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لذكر سيكون معــدوما  التغليب سيكون هو العنصر الغالب فيه ، وإن ختصيص ( املؤمنات ) 
 .  

ـُـْم ِإْذ ظََلُمــوا أَنْـُفَســُهْم  جاء يف قولــه تعــاىل : ومن إفادته ( التعظيم والتفخيم ) ما  َّ َولَــْو َأ
ً َرِحيمــاً  ــوَّا ََّ تـَ َ َواْســتَـْغَفَر َهلـُـُم الرَُّســوُل َلَوَجــُدوا ا َّ فلــو جــرى الكــالم  ) )1َجــاُءوَك فَاْســتَـْغَفُروا ا

 موضــــع علــــى األصــــل النحــــوي لقيــــل ( واســــتغفرت هلــــم ) ولكنــــه أظهــــر لفــــظ ( الرســــول ) يف
وتعظــيم اســتغفاره ، وتنبيــه علــى أن  اإلضــمار (( خلصوصــية تتمثــل يف تفخــيم شــأن الرســول 

  . )2(شفاعة من امسه الرسول مبكان )) 
  التناوب بني صيغيت الغيبة واخلطاب

لكــالم مــن الغيبــة إىل اخلطــاب ، أي وقــوع صــيغة اخلطــاب بــدال مــن صــيغة  هو التحول 
ــُتْم َشــْيئاً ِإّداً  َوقَاُلوا اختَََّذ الــرَّْمحَُن َولَــداً   : الغيبة ، وذلك حنو قوله تعاىل فبينمــا   ) )3َلَقــْد ِجئـْ

كــــان الكــــالم يف الغيبــــة ، عــــدل عنــــه إىل اخلطــــاب بقولــــه ( لقــــد جئــــتم ) ويف ذلــــك        (( 
جلرأة على هللا والتعرض لسخطه وتنبيٌه على عظم مــا قــالوا ))  وفضــال عــن  )4(تسجيل عليهم 

ك ، فــإن يف هــذا األســلوب إشــارة إىل استحضــار املشــركني القــائلني عنــد هللا ؛ وذاك لقــوهلم ذلــ
هم علــى مــا قــالوا ،  عليه شيئا عظيما ، فكأن القول الذي تضمنه االلتفات هو حساب هللا إ

  وال شك يف أن حساب احلاضر أشد منه يف حال الغياب .
ـــه تعـــاىل ـــاِت  :  ومـــن هـــذا االلتفـــات أيضـــا مـــا جـــاء يف قول ـــاِفِقَني َواْلُمَناِفَق ُ اْلُمَن َّ َوَعـــَد ا

ُ َوَهلـُـْم َعــَذاٌب ُمِقــيٌم  َّ ــنَـُهُم ا َر َجَهــنََّم َخالِــِديَن ِفيَهــا ِهــَي َحْســبـُُهْم َوَلَع َ ــاَر  َكالـَّـِذيَن ِمــْن   َواْلُكفَّ
داً َفاْســَتْمتَـُعوا ِخبَالِقِهــْم َفاْســَتْمتَـْعُتْم ِخبَالِقُكــْم َكَمــا قـَْبِلُكْم َكانُوا َأَشدَّ ِمْنُكْم قـُوًَّة َوَأْكثـَــَر أَْمــَواًال َوَأْوال

نْـيَ  ــْبِلُكْم ِخبَالِقِهــْم َوُخْضــُتْم َكالَّــِذي َخاُضــوا أُولَِئــَك َحِبطَــْت أَْعَمــاُهلُْم ِيف الــدُّ ا اْســَتْمَتَع الَّــِذيَن ِمــْن قـَ
ـــَك ُهـــُم اْخلَاِســـُروَن  قـــل أســـلوب الكـــالم مـــن الغيبـــة إىل اخلطـــاب ، فقـــد انت ) )5َواْآلِخـــَرِة َوأُولَِئ

وذلك يف مطلع اآلية الثانيــة ، وهــي قولــه : ( كالــذين مــن قــبلكم ) ولعــل الغايــة مــن هــذه اآليــة 
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هي ( التحذير ) على حنو ما ذهب املفسرون ، إذ ذكروا أن املعىن فيها ، هو قــد ســلكتم أيهــا 
لــدن يا ، والكــذب والباطــل علــى هللا ، فاحــذروا املنافقون سبيل من كانوا قــبلكم يف االســتمتاع 

م  م أشد منكم  قوة  )1(أن حيل بكم من عقوبة هللا مثل الذي حل     000، مع أ
فالغاية إذن هي التحذير ، وال شك يف أن أسلوب اخلطــاب يناســبه أكثــر مــن غــريه ؛ ملــا 

ــن األســــاليب األخــــرى ، فضـــال عــــ ن توجيــــه فيـــه مــــن اســــتدعاء وإصـــغاء يف االســــتماع أكثــــر مـ
ســـلوب مباشــر ، فـــإن هنــاك فرقــا يف االســـتجابة بــني أن يكـــون املــرء حاضـــرا  اخلطــاب حنــوهم 

  ويستمع إىل الكالم ، أو أن يكون غائبا وينقل الكالم إليه .
ســلوب الغيبــة يفيــد التحقيــق مــن حيــث إن  أما صيغة اآلية األوىل ، فوقوع الكالم فيهــا 

بت ال شك فيه ، فوضع الكالم بني ما وعد هللا به هؤالء املنافقني وا لكفار من العذاب أمر 
  األسلوبني موافقا ملقتضى احلال .

  التناوب بني صيغيت التكلم والغيبة
لكالم من التكلم إىل الغيبة ، أي وقوع صيغة الغيبة بدال من صيغة التكلم  هو التحول 

َناُه ِيف   000، وذلــك حنــو قولــه تعــاىل :  نْـَيا َوِإنَّــُه ِيف اْآلِخــَرِة َلِمــَن الصَّــاحلَِِني  َوَلَقــِد اْصــطََفيـْ الــدُّ
  ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلِمَني )2(  فاألصل النحوي يف الســياق أن يقــال

ـــ( اصــطفيناه ) ولكــن عــدل عنهــا إىل الغيبــة بــذكر االســم  : ( إذ قلنــا ) بصــيغة الــتكلم اتباعــا ل
رحيا ألكثر من سبب ، لعل أمهها : هو التعرض لعنوان الربوبية بذكر الفاعل صــرحيا ( ربــه ) ص

علــى هــذا املنــوال  (( إلظهار مزيد اللطف واالعتناء برتبيتــه ، وكــذلك جــاء جــواب إبــراهيم 
ـــرب العـــاملني ) ومل يقـــل : ( أســـلمت      لـــك ) ؛ لإليـــذان بكمـــال قـــوة  فقـــال : ( أســـلمت ل

خلضــوع وحســن إســالمه ، ولإل شــارة إىل أن مــن كــان ر للعــاملني ال يليــق إال أن يتلقــى أمــره 
  .  )3(الطاعة )) 

ــن طريـــق إظهـــار االســـم املوصـــول وصـــلته لـــذكر معـــىن مهـــم مـــن  وقـــد يكـــون االلتفـــات عـ
ْـَزْلنَــا َعَلْيــَك اْلُقــْرآَن لَِتْشــَقى  طه  خالهلما حنو قوله تعاىل :  لَِمــْن   َخيَْشــى ِإالَّ تَــْذِكرًَة  َمــا أَن
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  تـَْنزِيًال ِممَّْن َخَلَق اْألَْرَض َوالسََّماَواِت اْلُعَلى )1(  فقد وقع االسم املوصــول موقــع الضــمري يف
حيــة أوىل تفيــد  آخر آية ؛ لفوائد عدة نتبينها مما تضمنته مجلة الصلة مــن معــىن ، فهــي مــن   

ا عليــــك               القــــرآن لتشــــقى ) كيــــد النفــــي الــــذي ورد يف قولــــه تعــــاىل : ( مــــا أنزلنــــ
كيــد النفــي متــأت مــن أن منـــزله هــو خــالق األرض والســماوات    العلــى ، ومــن كــان ذلــك  و
حيــة         أخــرى تفيــد تعظــيم القــرآن ، ولعــل  منـزله فلم يكن مصدر شقاء أبدا ، وهي من 

مــن جهــة  –ذهــب املفســرون لوصف السماوات بـ( العلــى ) أثــرا يف ذلــك       التعظــيم ، وإذا 
إىل أن هــــذا الوصــــف (( داللــــة علــــى        عظــــم قــــدرة مــــن خيلــــق مثلهــــا يف علوهــــا وبعــــد  –

 )3((( وال ميكـــن                   وجـــود مثلهـــا يف علوهـــا مـــن غـــريه تعـــاىل ))  )2(مرتقاهـــا )) 
د ، وصــفا      لعظمــة القــرآن ، مــن حيــث إن منشــئهما واحــ –مــن جهــة أخــرى  –فــإين أراه 

  وإن غاية القرآن مل تكن هي  الشقاء ،   بل هي غاية ذات مسو وعلو وارتقاء .
ذا كله يتميز هذا االلتفات مما لو أعيد الضمري نفسه ، فإنه مل يكن مثــة فائــدة     فيــه  و

  ، ولكان تكرارا ال وصف له سوى اإلطناب .
  التناوب بني صيغيت الغيبة والتكلم

لكــالم مــن ضــ  مري الغيبــة أو االســم الظــاهر فيهــا إىل ضــمري الــتكلم ، أي هــو التحــول 
وقـــــوع صـــــيغة الـــــتكلم بـــــدال مـــــن صـــــيغة الغيبـــــة ، ولعـــــل أهـــــم معـــــىن حيققـــــه هـــــذا التحـــــول هـــــو 

حــىت ولــو كــان بصــيغة   –االختصــاص ، علــى وفــق مــا يف هــذا الضــمري مــن داللــة علــى االنفــراد 
ىن االختصاص يــربز فيــه ويكــون هــو وال سيما يف جميئه عقب أسلوب الغيبة ، فإن مع –اجلمع 

ــِه َمثَــرَاٍت  املقصــود ، ومــن ذلــك قولــه تعــاىل :  ــا ِب ــَماِء َمــاًء فََأْخَرْجَن َ أَنْـــَزَل ِمــَن السَّ َّ ــَر َأنَّ ا أَملَْ تـَ
ــــــا  ـَــــــ ُ ــــــاً أَْلَوا ــــه :             ) )4ُخمَْتِلفـــــــ ـــــــة إىل الـــــــــــــتكلم يف قولـــــــــ ـــــــن الغيبــــــ ــــــــــول األســـــــــــــلوب مــــــ   فقـــــــــــــد حتـــ
ــذا الفعــل ملــا فيــه مــن الصــنع البــديع املنبــئ عــن كمــال قــدرة هللا ( فأخرجنــا ) ؛ وذ لــك عنايــة 

، وقد جاء ذلــك صــرحيا يف  )5(وحكمته ، وأنه مما اختص به تعاىل ، وال يقدر أحد على مثله 
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َنــا بِــِه َحــَداِئقَ  :  -ومن األسلوب نفسه  –قوله تعاىل  ــَماِء َمــاًء َفأَنْـبَـتـْ َذاَت  َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن السَّ
َِّ َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعــِدُلوَن  فــالتحول مــن الغيبــة  ) )1ََْجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َشَجَرَها أَِإلٌَه َمَع ا

ن إنبــات  كيد معىن اختصاص الفعل بذاتــه ، واإليــذان  إىل التكلم يف قوله : ( فأنبتنا ) لـ(( 
جتها  –والطعوم والروائح واألشكال  احلدائق املختلفة األصناف واأللوان مباء  –مع حسنها و

واحــد ، ال يقــدر عليــه إال هــو وحــده ، أال تــرى كيــف رشــح معــىن االختصــاص بقولــه : ( مــا  
  . )2(كان لكم أن تنبتوا شجرها ) )) 

كثــر مــن أســلوب جــاء متهيــدا لوحدانيــة هللا يف آخــر اآليــة إذ  كيــد االختصــاص  ولعــل 
  هللا بل هم قوم يعدلون ) . قال : ( أإله مع

ا أساسا  خذ من البىن النحوية وحتوال وبعد هذا كله ، تبني أن االلتفات ظاهرة معنوية 
ــرد حتســني الكــالم ، بــل هــي ألمــر أعلــى  هلــا ، وأن ســرها املعنــوي مل يكــن توســعا يف اللغــة أو 

 وغرض أمسى كما تبيناه سابقا يف التوجيه .
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يف  لعمـــوم ، إذ جـــاء ة هـــذا الدراســـة توصـــلنا إىل نتـــائج عـــدة ، منهـــا مـــا اتســـمخامتـــيف 
يف املـــادة املدروســـة يف املباحـــث أو  خلصـــوص ، إذ جـــاء ة ، ومنهـــا مـــا اتســـمطروحـــعمـــوم األ
  الفقرات .

يت :    فمن النتائج العامة ما 
نحو مقتصرا علــى مــا يف أواخــر األلفــاظ مــن إن بني النحو واملعىن صلة وأسبا ، ومل يكن ال -

  عالمات .
ملعىن إىل جانب اهتمامهم بصنعة النحو واإلعراب . -   إن للنحاة اهتماما 
  إن البىن النحوية أساس يف أداء املعىن املوافق للموقف أو املقام أو مقتضى احلال . -
ئم علــى الوضــع األول إن معــاين النحــو تنقســم علــى قســمني رئيســني : أحــدمها وظيفــي ، قــا -

لأللفاظ إسنادا وتعليقا ، واآلخر ، معىن مزيد على األول يتناسب مع املوقف والسياق ، وإمنا 
ـــاه معـــىن حنـــو  لقيامـــه علـــى تغـــري ذلـــك اإلســـناد  –مـــع أنـــه منســـوب إىل البالغـــة كثـــريا  –جعلن

  والتعليق .
ه عام ، وهنــاك وحــدة معنويــة هناك صلة بني املتغريات النحوية وما ينشأ عنها من معىن بوج -

  بني شواهد القرآن القائمة عليها .
  إن تعليل املتغريات النحوية ضمن املعىن والسياق هو األوفق هلا . -

يت :   ومن النتائج اخلاصة ما 
حلكــم النحــوي ثبــا وتغــريا علــى قســمني :  - إن التقــدمي والتــأخري ينقســم مــن حيــث اقرتانــه 

قدم فيه علــى حكمــه النحــوي الــذي كــان عليــه ، واآلخــر ، يتغــري معــه أحدمها ، يبقى اللفظ امل
ب . ب إىل    ذلك احلكم من 

وتبعـــا لـــذلك ، فـــإن القســـم الثـــاين يفـــوق القســـم األول وظيفـــة ومعـــىن ؛ بنـــاء علـــى اجتمـــاع  -
  تغيريين للفظ فيه : أحدمها يف املوضع ، واآلخر يف اإلعراب .

ســـم علـــى قســـمني مـــن حيـــث أثرهـــا يف املعـــىن : قســـم ، إن مواضـــع الوجـــوب يف التقـــدمي تنق -
ــون  يكـــون الوجــــوب فيـــه أصــــالة فـــال يــــؤدي ســــوى املعـــىن الــــوظيفي األول ، وقســـم آخــــر ، يكــ

  الوجوب فيه فرعا ، وهذا هو الذي يؤدي املعىن املوافق ملقتضى احلال .
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خري اللفظ لــبس يف املعــ - ىن ومشــكل إن جواز التقدمي قد يكون نظريا لوجوبه إن حصل يف 
  فيه .

إن املعــىن دليــل علــى معرفــة التقــدمي والتــأخري ، وهــو بــذلك يشــرتك مــع داللــة الرتبــة وعالمــة  -
اإلعــراب ، وإنــه دليــل أيضــا علــى التمييــز بــني الرتــب متييــزا قــد خيــالف حكــم النحــو يف بعــض 

  الوجوه ، ولكنه يوافقه يف وجوه أخرى .
  تقتضيه الصنعة ويطلبه املعىن على حد سواء .أمر  -من حيث املبدأ  –إن تتبع احملذوف  -
إن احلــذف الواجــب ينتهــي إىل الــرفض أو القبــول ، تبعــا لقيامــه علــى الصــنعة فحســب ، أو  -

ملعـــىن يف احلكـــم علـــى بعـــض مواضـــع  مراعـــاة املعـــىن معهـــا . وهـــذا إمنـــا يثبـــت للنحـــو اهتمامـــا 
لوجوب .   احلذف 

ســـب أحكـــام إن هنـــاك اختالفـــا يف التقـــدير نوعـــا وموضـــ - عا ، وإن التقـــدير األمثـــل هـــو مـــا 
  النحو ومعانيه ، فضال عن مناسبة السياق .

ليســت العمــدة هــي الواجــب تقــديرها عنــد النحــاة فحســب ، بــل هنــاك عناصــر متالزمــة ،  -
  أيضا ، بناء على حاجة املعىن إليه . -عندهم  -وفضالت واجب تقديرها 

صــنعة النحــو واإلعــراب فحســب ، بــل املعــىن معتمــد ليس املعتمــد يف الوصــول إىل احملــذوف  -
  يف ذلك أيضا .

إن النكرة واملعرفة ال يتفاضالن يف االســتعمال خفــة وثقــال ، بــل يتفاضــالن يف تكــوين البنيــة  -
  شكال ومعىن ، تبعا الختالفهما يف الداللة والصفات .

ن يف الشــكل واملضــمون وإن تفاضال قائم أيضا بني ضــروب املعرفــة نفســها ؛ مبــا هلــا مــن تبــاي -
.  
إن للقصـــر أساســـا حنـــو يقـــوم عليـــه ، وذاك يتمثـــل يف وجـــود رتبتـــني متالزمتـــني منـــه إســـنادا  -

  وتعليقا ، فضال عن وجود أداة أو صيغة جتمع بينهما .
إن تعدد طرق احلصــر والقصــر دليــل علــى ثــراء اللغــة وتنــوع صــيغها ، وهــي ليســت مــن قبيــل  -

  جوهرية يف النحو واملعىن .الرتادف ، بل بينها فروق 
إن من أقسام القصر ما هو قــائم علــى النحــو بشــكل رئــيس ، وذاك هــو القــائم علــى أســاس  -

  الصفة والذات ، إذ يعتمد النحو على هاتني الصيغتني كثريا .



  -376 -

إن أحكــام الوجــوب انتقلــت مــن النحــو إىل البالغــة يف متييــز مواضــع املقصــور مــن املقصــور  -
  وب مينح املعىن دقة وبيا .عليه ، وهذا الوج

إن الفصل والوصل عند البالغيني صلة وامتداد لباب العطف عند النحاة ؛ وذاك لقيامهمــا  -
  على أساس واحد ، سوى أن الباب األول خمتص بني اجلمل ، واآلخر بني املفردات .

ال هــذين إن للنحــو واإلعــراب نصــيبا كبــريا يف التمييــز بــني اجلمــل فصــال ووصــال ، وإن إمهــ -
  املوضعني أو تغيريمها إمنا هو إمهال للمعىن أو تغيري له إىل حد النقيض .

إن من مواضع الفصل ما ال يكون شاهد لــه مــن القــرآن ، وذاك هــو موضــع انعــدام املناســبة  -
ت ، سواء أكانت بظهور أم بتدبر وخفاء .   بني اجلملتني ؛ بناء على حتقق املناسبة بني اآل

رة وامتناعهــا إن مجلة احل - لــواو  ــا  ال حبث قائم على مبــدأ الفصــل والوصــل ؛ وذلــك القرتا
رة أخرى ، وإن األساس املعتمد يف الوصول إىل هاتني احلالتني هو النحو واملعىن .   منه 

إن لنيابــة االســم عــن الفعــل داللتــني : إحــدامها عامــة واألخــرى خاصــة ، فأمــا الداللــة األوىل  -
ـــا  ال تتحـــدد يف أداء االســـم عمـــل الفعـــل وإجرائـــه جمـــراه فحســـب ، بـــل إن فيهـــا فـــتكمن يف أ

دة معىن ، الختالف الداللة بينهما من جتدد إىل ثبوت ، ومن حدوث إىل استمرار .   ز
وإن وقــوع االســم بــدال مــن الفعــل مــن شــأنه أن يكــون بنيــة جديــدة ال تكــون بغــريه ، تبعــا  -

  لعالقة االسم بغريه من األلفاظ .
ــل  –وإن التنــــوين يف هــــذه األمســــاء  - دليــــل علــــى عملهــــا دون إضــــافتها ، وإن  –إال اســــم الفعــ

  وجوده أو انعدامه يعد متييزا للمعىن بني حال وحال .
وأمـــا الداللـــة األخـــرى ، فـــتكمن يف أن اســـم الفاعـــل حيقـــق للبنيـــة مســـة اإلجيـــاز ؛ بنـــاء علـــى  -

معــىن  –فضــال عــن ذلــك  –املفعــول حيمــل  داللته علــى الفعــل وفاعلــه يف اآلن نفســه ، وأن اســم
مركبا ، الجتماع تغيريين فيه : أحدمها ، هو لفظه حبــد ذاتــه ، واآلخــر ، هــو أصــله املشــتق منــه 
فهو فعل بين للمفعول ، وأما اسم الفعل ، فــإن مســة املبالغــة هــي الغالبــة عليــه ، وأمــا املصــدر ، 

اهــا اللغــوي القــائم علــى وقــوع لفــظ حمــل فلــه حالتــان ينــوب فيهمــا عــن الفعــل : إحــدامها ، مبعن
  لفظ ، وأخرامها ، مبعناها االصطالحي القائم على احلذف واإلحالل .

إن لنيابــة املصــدر املــؤول عــن املصــدر الصــريح دالالت عــدة ، تنشــأ مــن األداة املصــدرية أو  -
ا .   الفعل املقرتن 
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ه ، كـــ( ســده مســد املفعــولني ) يف وإن هلــذه النيابــة أثــرا حنــو يف تكــوين بنيــة ال تكــون بغــري  -
ا ، خبالف املصدر الصريح ، فإن وقوعه مفردا ال حيقق للبنية متامها .   ب ظن وأخوا

إن نيابة بعض األمساء عن املفعول املطلق ال تكون من قبيل احلذف واإلحالل على حنو مــا  -
ض النيابــة يتحــدد ذهب بعض النحاة ، بل هي نيابة تكون بوقوع لفــظ مكــان لفــظ ؛ ألن غــر 

ب عنه من مصدر أو مفعول .   للفظ النائب دون إرادة ما 
ــاز فحســب ، بــل قــد تــراد احلقيقــة مــن اللفــظ  - ال يكون التناوب بني املشــتقات طريقــا إىل ا

ـــاز قــد جيتمعـــان يف لفــظ واحـــد طلبــا للمعـــىن  نفســه أيضــا ، وبعبـــارة أخــرى ، فـــإن احلقيقــة وا
  ومناسبة للسياق .

ه ال تنـــايف بـــني املصـــدر واخلـــرب أو الصـــفة أو احلـــال إذا مـــا وقـــع موقـــع املشـــتق فيهـــا ، بـــل إنـــ -
دة فائدة ؛ فهو أقل  ذه الرتب بلفظ املصدر دون املشتق يفيد ما يفيده املشتق مع ز اإلتيان 

  مبىن وأمت معىن .
قصــد إىل إن نيابة املفعول بــه عــن الفاعــل تــؤدي دالالت عــدة ، ومنهــا بشــكل رئــيس هــو ال -

  املفعول .
قصــــة قبــــل دخوهلــــا البنيــــة أو الرتكيــــب ، وإن هــــذا هــــو الســــبب يف  - إن يف احلــــروف داللــــة 

  حصول التناوب بينها ، حبسب األحوال الداعية إليه .
ما البصريون يف ختريج مــا ظــاهره نيابــة  - مهــا  –عنــدهم  –إن االستعارة والتضمني اللذين قال 

  ض التناوب بني احلروف .يف احلقيقة غرضان من أغرا
إن مصطلح اإليثار هو األقرب يف كثري من األحيان من مصــطلح النيابــة إىل حــروف املعــاين  -

ت البــىن  األخــرى ، ولكــن مــع ذلــك فــإن اســتنباط الــدالالت متحقــق فيهــا وال ســيما إذا تشــا
  سوى من هذه احلروف .

وكــذلك الشــأن بــني  –ملعــىن مجيــع لــيس مبســتنكر يف النحــو العــريب أن يكــون اللفــظ واحــدا وا -
ولكنــه خــروج عــن األصــل النعــدام املطابقــة بــني املــتالزم مــن األلفــاظ  –الصيغ العددية األخــرى 

  فيه .
وليس مبستنكر أيضــا أن يكــون اللفــظ بصــيغة التــذكري بــدال مــن التأنيــث ، وكــذلك العكــس  -

  جيوز .
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نيثــا  فــرادا وتثنيــة ومجعــا ، وتــذكريا إن االلتفات مقيس على انعدام املطابقــة بــني األلفــاظ إ - و
؛ وذلــك النعــدام املطابقــة فيــه غيبــة وتكلمــا وخطــا ، وهــو بــذلك ينتقــل مــن علــم البــديع إىل 

 علم املعىن والبيان .



المصادر 
والمراجع
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 . القرآن الكرمي  

  أ   
 -، د . خدجيــة عبــد الــرزاق احلــديثي ، مكتبــة النهضــة  أبنيــة الصــرف يف كتــاب ســيبويه -1

  م .1/1965بغداد ، ط
ــر -2 ــر يف قــــراءات األربعــــة عشــ ــالء البشــ ــن عبــــد الغــــين الــــدمياطي  إحتــــاف فضــ ، أمحــــد بــ

لبنــاء ( ت  بــريوت ،          (  –ة اجلديــدة هـــ ) ، دار النــدو 1117الشــافعي الشــهري 
  د . ت ) .

، جــالل الــدين عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر الســيوطي            (  اإلتقان يف علوم القرآن -3
 –هـــ ) ، حتقيــق : حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم ، مكتبــة ومطبعــة املشــهد احلســيين 911ت 

  م .1/1967القاهرة ، ط
ضــة مصـــر للطباعـــة ، د .  أثــر النحــاة يف البحــث البالغـــي -4 عبــد القـــادر حســـني ، دار 

  م .1970القاهرة ،  –والنشر 
ـــاء النحـــو -5 ــر  إحي ـــأليف والرتمجـــة والنشـ القـــاهرة ،  –، إبـــراهيم مصـــطفى ، مطبعـــة جلنـــة الت

  م .1937
هـــ ) ،         حتقيــق 276، أبو حممــد عبــد هللا بــن مســلم بــن قتيبــة ( ت  أدب الكاتب -6

م 1963-هـــ4/1382مصــر ، ط –حلميد ، مطبعة السعادة : حممد حميي الدين عبد ا
.  

، أبــو عبــد هللا حممــد بــن يوســف بــن علــي املعــروف  ارتشاف الضــرب مــن لســان العــرب -7
هـــ ) ، حتقيــق : د . مصــطفى أمحــد   النمــاس 745يب حيان النحــوي األندلســي ( ت 

  م .1989-هـ1/1409القاهرة ، ط –، مطبعة  املدين 
، أبو السعود حممــد بــن حممــد العمــادي  (  سليم إىل مزا القرآن الكرميإرشاد العقل ال -8

  م .1952القاهرة ،  –هـ ) مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده 951ت 
، عبد السالم حممد هارون ، مؤسسة     اخلــاجني  األساليب اإلنشائية يف النحو العريب -9

  م .1959 –هـ 1387بغداد ،  –مصر ، مكتبة املثىن  –
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، د . أمحد مطلوب ، دار غريب للطباعة ، وكالة          املطبوعــات  أساليب بالغية -10
  م .1/1980الكويت ، ط –
 –هـــ ) ، دار      اهلــالل 468، أبو احلسن بن حممــد الواحــدي ( ت أسباب النـزول  -11

  م .2/1985بريوت ، ط
هــــ ) ، 471ن اجلرجـــاين ( ت ، أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرمحأســـرار البالغـــة  -12

  م .1/1991القاهرة ، ط –حتقيق : حممود حممد شاكر ، مطبعة املدين 
، أبــو الربكــات عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن أيب ســعيد األنبــاري           (  أسرار العربية -13

مــــع العــــريب العلمــــي 577ت  جــــة البيطــــار ، مطبوعــــات ا   –هـــــ ) ، حتقيــــق : حممــــد 
  .م 1957دمشق ، 

شا ( ت  أسرار النحو -14 هـ ) ، حتقيق : د . أمحــد حســني  حامــد ، 940، ابن كمال 
  عمان ، ( د . ت ) . –دار الفكر 

از -15 ، عز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم    (  اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع ا
املنــــــــورة ،              املدينــــــــة –هــــــــ ) ، مطــــــــابع دار الفكـــــــر ، الناشــــــــر املكتبــــــــة العلميـــــــة 660ت 

  ( د . ت ) .
ـــو -16 ــائر يف النحــ ـــباه والنظـــ ، جـــــالل الـــــدين عبـــــد الـــــرمحن بـــــن أيب بكـــــر الســـــيوطي          األشــ

بـــريوت ،  –هــــ ) ، حتقيـــق : د . عبـــد العـــال ســـامل مكـــرم ، مؤسســـة الرســـالة 911( ت 
  م .1/1985ط
هـــ ) ، 852ين ( ت ، أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقال اإلصــابة يف متييــز الصــحابة -17

  مصر ، ( د . ت ) . –حتقيق : علي حممد البجاوي ، دار النهضة 
هـــ ) ،    521، عبــد هللا بــن الســيد البطليوســي ( ت إصــالح اخللــل الواقــع يف اجلمــل  -18

ض ، ط –حتقيق : د. محزة عبد هللا النشريت ، دار املــريخ  م 1979 –هـــ 1/1399الــر
 .  
هـــ ) ،         حتقيــق 244لســكيت أبــو يوســف يعقــوب ( ت ، ابــن ا إصالح املنطــق -19

م 3/1970مصــر ، ط –: أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون ، دار املعــارف 
.  
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، أبو بكر حممد بن ســهل بــن الســراج النحــوي                    (  األصول يف النحو -20
ــق : د . عبــــــد احلســــــني الفتلــــــي ، مؤسســــــة الرســــــ316ت  ـــريوت ،  –الة هـــــــ ) ، حتقيــــ بـــ
  م .1987-هـ2/1407ط
هـــ ) ، حتقيــق : حممــد أبــو الفضــل 327، حممــد بــن القاســم األنبــاري ( ت  األضــداد -21

  م .1960الكويت ،  –إبراهيم ، دائرة املطبوعات والنشر 
، إبــراهيم بــن حممــد بــن عربشــاه اإلســفرايين       (  األطول ( شــرح تلخــيص املفتــاح ) -22

  هـ .1284انة ، هـ ) ، األست951ت 
هـــ ) ، 338، أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل النحــاس ( ت  إعــراب القــرآن -23

  م .1977بغداد ،  –حتقيق : د . زهري غازي زاهد ، مطبعة العاين 
ــرآن املنســـوب إىل الزجـــاج -24 ــراب القـ ، أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن الســـري بـــن ســـهل  إعـ

ــق : إبــــراهيم311الزجــــاج ( ت  ــــاري ، اهليــــأة العامــــة لشــــؤون املطــــابع   هـــــ ) ، حتقيــ األبي
-هــــ1383م ، القســـم الثـــاين 1963 –هـــ 1382مصـــر ، القســـم األول ،  –األمرييــة 
  . 1965 –هـ 1384م ، القسم الثالث 1964

هـ ) ، شرحه وكتب هوامشه : األستاذ عبد 360، أبو الفرج األصبهاين ( ت  األغاين -25
  م .1986-هـ1/1407، دار الفكر ، طأ. علي مهنا واألستاذ مسري جابر 

ـــاب -26 ــ ــرح أدب الكت ــــاب يف شـــ ــــن الســـــيد  االقتضـ ـــــد هللا بـــــن حممـــــد بـ ــــو حممـــــد عب ، أبـ
يـــد ، دار 521البطليوســـي ( ت  ــق : مصـــطفى الســـقا ود . حامـــد عبـــد ا هــــ ) ، حتقيـ

  م .2/1990بغداد ، ط –الشؤون الثقافية العامة 
، د . فاضــل مصــطفى الســاقي ،  ظيفــةأقســام الكــالم العــريب مــن حيــث الشــكل والو  -27

  م .1977القاهرة ،  -مكتبة اخلاجني 
هـــ ) ، مطبعــة 749، حممــد بــن أمحــد التنــوخي ( ت  األقصــى القريــب يف علــم البيــان -28

  هـ .1/1327السعادة ، ط
م 1/1972بريوت ، ط –، د . رميون طحان ، دار الكتاب اللبناين  األلسنية العربية -29

.  
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هـــ ) خبــط : حيــىي 672، حممد بــن عبــد هللا بــن مالــك األندلســي (ت  مالك ألفية ابن -30
  م .1984 –هـ 1404بغداد ،  –سلوم العباسي ، مكتبة النهضة 

هـــ ) ، حتقيــق :       د. 581، أبو القاســم الســهيلي األندلســي ( ت  أمايل السهيلي -31
  م .1/1970القاهرة ، ط –حممد إبراهيم البنا ، مطبعة السعادة 

هـــ ) ، دار             املعرفــة 542، أبــو الســعادات بــن الشــجري (  األمايل الشــجرية -32
  بريوت ، ( د . ت ) . –
صر الدين أمحد بن حممد بــن املنــري اإلنصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال  -33  ،

ــر ، 683اإلســــــــكندري ( ت  ــــــاف ) ، دار الفكــــــ ــــوع يف حاشــــــــية الكشــ هـــــــــ ) ، ( مطبــــ
  م .1983 –هـ 1/1403ط
، كمــال الــدين  أبــو  اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصــريني والكــوفيني -34

هـــ ) ، حتقيــق : 577الربكــات عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن أيب ســعيد األنبــاري النحــوي ( 
  م .1987بريوت ،  –حممد حميي الدين عبد احلميد ، املكتبة العصرية للطباعة والنشر 

صر الدين أبو سعيد  عبــد هللا يل وأسرار التأويل ( تفسري البيضاوي ) أنوار التنـز  -35  ،
بــريوت ، ( د .  –هـــ ) ، دار صــادر 685بــن عمــر بــن حممــد الشــريازي البيضــاوي ( ت 

  ت ) .
ــديع -36 ــ ــ ــواع البـــ ــ ـــ ـــع يف أنــ ــ ـــوار الربيــــ ــ ــ ــــــوم املـــــــــدين                     أنــ ــــــن معصـــ ــــــدر الـــــــــدين بـــ ، علـــــــــي صـــ

النجــف األشــرف  –كر هــادي شــكر ، مطبعــة النعمــان هـ ) ، حتقيــق : شــا 1120( ت 
  .  1/1968، ط

ــل -37 ــرح املفصــ بــــن احلاجــــب  اإليضــــاح يف شــ ، أبــــو عمــــرو عثمــــان بــــن عمــــر املعــــروف 
بغــداد    –هـــ ) ، حتقيــق : د. موســى بنــاي العليلــي ، مطبعــة العــاين 646النحوي ( ت 

  م . 1983، 
رمحن بــن إســحاق الزجــاجي النحــوي   ( ، أبــو القاســم عبــد الــ اإليضاح يف علل النحو -38

  م .4/1982بريوت ، ط –هـ ) ، حتقيق : د . مازن املبارك ، دار النفائس 337ت 
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ــديع ) -39 ، جــالل الــدين أبــو عبــد هللا  اإليضــاح يف علــوم البالغــة ( املعــاين والبيــان والب
تــب هـــ ) دار الك739حممــد بــن ســعد الــدين بــن أيب حممــد عبــد الــرمحن القــزويين ( ت 

  م . 1985 –هـ 1/1405بريوت ، ط -العلمية 

  ب   
، أثــري الــدين أبــو عبــد هللا حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن حيــان املعــروف  البحــر احملــيط -40

طــي ( ت  هـــ ) ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر 745يب حيــان النحــوي األندلســي الغر
  م . 1978 –هـ 2/1398والتوزيع ، ط

بــن قــيم ، إبــ بدائع الفوائــد -41 راهيم بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب الدمشــقي املعــروف 
ض احلديثة 750اجلوزية ( ت  ض ، ( د . ت ) . –هـ ) مكتبة الر   الر

، أبو الفداء عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشــقي        (  البداية والنهاية -42
  هـ ) ، دار الفكر ، ( د . ت ) .774ت 

هـ ) ، حتقيق 794، بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي (   علوم القرآنالربهان يف -43
  م .1980 –هـ 3/1400بريوت ، ط -: حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر 

، كمـــال الـــدين عبـــد الواحـــد بـــن عبـــد الكـــرمي  الربهـــان الكاشـــف عـــن إعجـــاز القـــرآن -44
ود . أمحـــد مطلـــوب ، مطبعـــة هــــ ) حتقيـــق : د . خدجيـــة احلـــديثي 651الزملكـــاين ( ت

  م . 1/1974بغداد ، ط -العاين 
هـــ ) ، حتقيــق : 688، ابن أيب الربيع اإلشبيلي ( ت  البسيط يف شرح مجل الزجاجي -45

  م .1/1986بريوت ، ط -د . عياد بن عيد الثبييت ، دار الغرب اإلسالمي 
مد بــن يعقــوب الفــريوز ، جمد الدين حم بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز -46

دي ( ت  ـــالمي 817آ ــق : حممــــد علــــي النجــــار ، إحيــــاء الــــرتاث اإلسـ  -هـــــ ) ، حتقيــ
  هـ . 1383القاهرة ، 

ريخ -47   م . 1965مصر ،  -، د . شوقي ضيف ، دار املعارف  البالغة تطور و
ا اجلديد  -48 لبنــان   -، د . بكري شيخ أمــني ، مطبعــة دار العلــوم البالغة العربية يف ثو

  م . 1979 –هـ 1/1399، ط
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ــرمي -49 ـــرآن الكــ ــف يف القـ ـــة العطــ ــلوبية ، د . عفــــت الشــــرقاوي ، دار  بالغـ ، دراســــة أســ
  م . 1981بريوت ،  –النهضة العربية للطباعة والنشر 

ــــا -50 ــ ــــ ـــا وأفنا ـــ ــ ــ ـــة فنو ـــ ــ ــــــــاس ، دار الفرقــــــــــان للنشــــــــــر               البالغــ ، د . فضــــــــــل حســــــــــن عبــ
  م . 2/1989األردن ط –والتوزيع 

ــات البالغيــــة -51 ــري الزخمشــــري وأثرهــــا يف الدراســ ــة القرآنيــــة يف تفســ ، د. حممــــد  البالغـ
  بريوت ، ( د . ت ) .  -حسني أبو موسى ، دار الفكر العريب 

، أبــو الربكــات عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن أيب ســعيد  البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن -52
د احلميــد طــه ، مراجعــة : مصــطفى الســقا هـــ ) حتقيــق : د . طــه عبــ577األنباري ( ت 

  م . 1969القاهرة ،  –، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر 

  ت   
هـ ) ، شرحه 276، أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ( ت  ويل مشكل القرآن -53

  م . 3/1981بريوت ، ط –ونشره : أمحد صقر ، دار الكتب العلمية 
، د. عبــد الفتــاح احلمــوز ، مكتبــة           الرشــد  القــرآن الكــرمي التأويل النحوي يف -54

ض ، ط –   م .1/1984الر
، حممــد مرتضــى احلســيين الزبيــدي                (  ج العروس مــن جــواهر القــاموس -55

، حتقيــق : عبــد العلــيم الطحــاوي ، مطبعــة حكومــة  الكويــت ،  4هـــ ) ، ج1205ت 
  م . 1968

أبو حممد عبد هللا بن علي بن إسحاق الصيمري ( مــن حنــاة القــرن ذكرة ، التبصرة والت -56
ــي أمحـــــــد مصـــــــطفى ، دار الفكـــــــر  ــق : د. فتحـــــ ـــــري ) ، حتقيـــــ دمشـــــــق ،  –الرابـــــــع اهلجــ

  م .1982-هـ1/1402ط
هـــ) 616، أبــو البقــاء عبــد هللا بــن احلســني العكــربي (ت  التبيــان يف إعــراب القــرآن -57

  م . 1976ر إحياء الكتب العربية ، حتقيق : حممد علي البجاوي ، دا
لطوسي            (  التبيان يف تفسري القرآن -58 ، أبو جعفر حممد بن احلسن املعروف 

النجـــف ،  –هــــ ) ، حتقيـــق : أمحـــد حبيـــب قصـــري العـــاملي ، مطبعـــة النعمـــان 460ت 
  م . 1957-هـ1376
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الدين عبد الواحد بــن عبــد  ، كمال التبيان يف علم البيان املطلع على إعجاز القرآن -59
هـــ ) ، حتقيــق : د . أمحــد مطلــوب ود . خدجيــة احلــديثي ، 651الكــرمي الزملكــاين ( ت 

  م .1964بغداد ،  –مطبعة العاين 
، شرف الدين حسني بن حممــد الطيــيب       (  التبيان يف علم املعاين والبديع والبيان -60

يل ، مكتبــة النهضــة العربيــة ، عــامل هـــ ) ، حتقيــق : د . هــادي عطيــة مطــر اهلــال743ت 
  م .1987-هـ1/1407الكتب ، ط

  م .1982القاهرة ،  –، د . شوقي ضيف ، دار املعارف  جتديد النحو -61
م ) ، مطبعة الــدار التونســية 1973، حممد الطاهر بن عاشور ( ت  التحرير والتنوير -62

  للنشر ، ( د . ت ) .
يب حيــان ، أبــو عبــد هللا  تذكرة النحــاة -63 حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن حيــان املعــروف 

طي (   –هـ ) ، حتقيق : د . عفيف عبد الرمحن ، مؤسســة الرســالة 745األندلسي الغر
  م .1/1986بريوت ، ط

، مجال الدين حممد بن عبد هللا بــن مالــك         (  تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد -64
ــــــق : حممـــــــد كامــــــل بركــــــا672ت  ــــريب هـــــــ ) ، حتقي القـــــــاهرة ،  –ت ، دار الكتـــــــاب العــ

  م .1967-هـ1387
، حممـــد بـــن حممـــد بـــن أمحـــد بـــن عبـــد هللا بـــن جـــزيء الكلـــيب        التســـهيل لعلـــوم التنــــزيل -65

  م .1973-هـ2/1393بريوت ، ط –هـ ) ، دار الكتاب العريب 758( ت 
بكــري ، مطبعــة ، برجشرتاســر  ، طبعهــا حممــد محــدي ال التطــور النحــوي للغــة العربيــة -66

  م .1929السماح ، 
، د . فاضــل صــاحل الســامرائي ، ســاعدت جامعــة بغــداد علــى نشــره ،  التعبــري القــرآين -67

  م .1987-1986بيت احلكمة ، 
لســيد الشــريف (  التعريفات -68 ، أبو احلسن علــي بــن حممــد بــن علــي اجلرجــاين املعــروف 

  م .1986اق ، العر  –هـ ) ، دار الشؤون الثقافية العامة 816ت 
، عماد الدين أبو الفداء إمساعيــل بــن كثــري القرشــي الدمشــقي (  تفسري القرآن العظيم -69

  م .1/1986بريوت ، ط –هـ ) ، دار ومكتبة اهلالل 774ت 
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بــن  قــيم  التفسري القيم -70 ، إبراهيم بن حممد بــن أيب بكــر بــن أيــوب الدمشــقي املعــروف 
مــد أديــس النــدوي ، حتقيــق : حممــد حامــد الفقــي ، هـــ ) ، مجــع : حم750اجلوزيــة ( ت 

  م .1988-هـ1/1408بريوت ، ط –دار الرائد العريب 
، حممد الرازي فخر الــدين املشــتهر خبطيــب الــري    (  التفسري الكبري ومفاتيح الغيب -71

  م .1985-هـ3/1405بريوت ، ط –هـ ) ، دار الفكر 606ت 
ــــيط -72 ــري الوسـ طنطـــــاوي ، دار الرســـــالة للطباعـــــة والنشــــــر ، ، د . حممـــــد الســـــيد  التفســـ

  م .1987-هـ3/1407ط
، الشــريف الرضــي أبــو احلســن حممــد بــن أيب أمحــد  تلخــيص البيــان يف جمــازات القــرآن -73

م 1955 –هـــ 1375بغــداد ،  –هـ ) ، مطبعة املعارف 406احلسني بن موسى ( ت 
.  
ت مــن الشــواهد مــن األبيــات -74 ـــزيل اآل كشــاف ، األســتاذ حمــب ، شــرح شــواهد ال تن

ـــــــوع يف آخـــــــر الكشـــــــاف ) ، دار الفكـــــــر للطباعـــــــة والنشـــــــر ،  ـــــــدي ، ( مطب ـــــــدين أفن ال
  م .1983 –هـ 1/1403ط
  م .1949، عز الدين التنوخي ، مطبعة اجلامعة السورية ،  ذيب اإليضاح -75
بــن  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك -76 ، احلسن بن القاسم املعروف 

هـــــ ) ، شــــرح وحتقيــــق : د . عبــــد الــــرمحن علــــي ســــليمان ، 749م قاســــم املــــرادي ( ت أ
  ( د . ت ) ./1مكتبة الكليات األزهرية ، ط

  ج   
ــل آي القـــرآن -77 ويـ ــوه  ــن وجـ ـــان عـ ــربي              جـــامع البي ـــر الطـ ، أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن جري

  م .1988-هـ1408بريوت ، طـ األخرية/ –هـ ) ، دار الفكر 310( ت 
، أبــو حممــد عبــد هللا مجــال الــدين بــن يوســف بــن أمحــد بــن  اجلــامع الصــغري يف النحــو -78

هـ ) ، حتقيق وتعليق : د . أمحد حممود اهلرميــل 761عبد هللا بن هشام األنصاري ( ت 
  م . 1980 –هـ 1400القاهرة ،  –، مكتبة اخلاجني 
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، ضياء الــدين بــن األثــري اجلــزري  وراجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنث -79
مــع العلمــي 637( ت  هـ ) ، حتقيق : د . مصطفى جواد ود. مجيل ســعيد ، مطبعــة ا

  م .1975العراقي ، 
، أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري القــرطيب            (  اجلامع ألحكام القــرآن -80

و إســحاق إبــراهيم    أطفــيش ، هـــ ) ، حتقيــق : أمحــد عبــد العلــيم الــربدوين ، أبــ671ت 
  م .1967-هـ3/1387القاهرة ، ط –دار الكاتب العريب 

ليفهـــا وأقســـامها -81 مـــع  اجلملـــة العربيـــة  ، د . فاضـــل صـــاحل الســـامرائي ، منشـــورات ا
  م .1998-هـ1419بغداد ،  –العلمي العراقي 

هـــ ) ، 337ت ، أبــو القاســم عبــد الــرمحن بــن إســحاق الزجــاجي (  اجلمــل يف النحــو -82
م 1984-هـــ1/1404حتقيق : علي توفيق احلمــد ، مؤسســة الرســالة ، دار األمــل ، ط

.  
هـ ) ، حتقيــق : د. 749، احلسن بن القاسم املرادي (  اجلىن الداين يف حروف املعاين -83

ــــرمحن ، مؤسســــة دار الكتــــب للطباعــــة والنشــــر  جامعــــة املوصــــل ،  –طــــه حمســــن عبــــد ال
  م .1976

مصــر    –، أمحد اهلامشي ، املكتبــة الكــربى  الغة يف املعاين والبيان والبديعجواهر الب -84
  م .1960، 
ــرآن -85 ــري القــ ـــان يف تفســ ــــن خملــــوف الثعــــاليب            جــــواهر احلسـ ــــد الــــرمحن بــــن حممــــد ب ، عب

  بريوت ، ( د . ت ) . –هـ ) ، مؤسسة األعلى للمطبوعات 875( ت 

   ح  
، أمحـــد بـــن حممـــد بـــن  ح املكـــودي أللفيـــة ابـــن مالـــكحاشـــية ابـــن محـــدون علـــى شـــر  -86

بـــن احلـــاج الفاســـي ( ت  هــــ ) ، دار إحيـــاء الكتـــب 1269محـــدون الســـلمي املعـــروف 
  القاهرة ، ( د . ت ) . –العربية 

، حممــد اخلضــري الــدمياطي                  (  حاشية اخلضري على شرح ابــن عقيــل -87
  م .1978بريوت ،  –هـ ) ، دار الفكر 1287ت 
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، حممد بــن أمحــد بــن عرفــة الدســوقي            (  حاشية الدسوقي على مغين اللبيب -88
  القاهرة ( د . ت ) .  –هـ ) ، دار الطباعة املعاصرة 1230ت 

املســماة ( فــتح اجلليــل علــى شــرح ابــن عقيــل  حاشية السجاعي علــى شــرح ابــن عقيــل -89
) ، أمحد بن أمحــد الســجاعي              ( على منت األلفية البن مالك يف علم العربية 

  هـ .1325القاهرة ،  –هـ ) ، املطبعة امليمنية 1197ت 
، علــي بــن حممــد بــن علــي الســيد زيــن الــدين  حاشــية الســيد الشــريف علــى الكشــاف -90

هـــ ) ،( مطبــوع يف حاشــية الكشــاف ) ، دار 816أبــو احلســن احلســيين اجلرجــاين ( ت 
  م . 1983 –هـ 1/1403بريوت ، ط –الفكر للطباعة والنشر 

املسماة ( عناية القاضي وكفايــة الراضــي علــى  حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي -91
 –هــــ ) ، دار          صـــادر 1069تفســـري البيضـــاوي ) ، شـــهاب الـــدين اخلفـــاجي ( 

  بريوت ، ( د . ت ) .
املــالكي اخللــويت     ( ، أمحد بن حممد الصاوي  حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني -92

  م .1941-هـ1360هـ ) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ، 1241ت 
هـــ ) ، دار 1206، حممد بن علي الصبان ( ت  حاشية الصبان على شرح األمشوين -93

  القاهرة ، ( د . ت ) . –إحياء الكتب العربية 
صــور بــن احلســن بــن علــي ، أبــو الفضــل من حاشــية الكــازروين علــى تفســري البيضــاوي -94

لكــازروين ( ت  هـــ ) ، ( مطبــوع يف حاشــية 860القرشــي الصــدِّيقي اخلطيــب املعــروف 
  أسرار التأويل وأنوار التنـزيل ) ، دار الفكر ، ( د . ت ) .

، يــس بــن زيــن الــدين احلمصــي العليمــي            (  حاشية يس على شرح التصريح -95
 –شــرح التصــريح علــى التوضــيح ) ، دار الفكــر  هـــ ) ، ( مطبــوع يف حاشــية1061ت 

  بريوت ( د . ت ) . 
هــــ ) ، 337، أبـــو القاســـم عبـــد الـــرمحن بـــن إســـحاق الزجـــاجي ( ت  حـــروف املعـــاين -96

ــــــد ، مؤسســــــــــــة الرســــــــــــالة ، دار األصــــــــــــيل  ـــــــق احلمــــــ ـــــي توفيـــــ ــــــق : علـــــــ األردن ،  –حتقيــــــ
  م .1984-هـ1/1404ط
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هـــ ) ، 725ين حممــود احللــيب ( ت ، شــهاب الــد حســن التوســل إىل صــناعة الرتســل -97
  م .1980مجهورية العراق ،  –حتقيق : اكرم عثمان يوسف ، دار الرشيد للنشر 

  خ  

، عبد القادر بــن عمــر البغــدادي            (  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب -98
ــد الســــالم حممــــد هــــارون ، مكتبــــة اخلــــاجني 1093ت  ــق : عبــ القــــاهرة ،  –هـــــ ) ، حتقيــ
  م .2/1984ط
هـــ ) ، حتقيــق : حممــد علــي النجــار 392، أبو الفتح عثمان بــن جــين ( ت  اخلصائص -99

  م . 4/1990بغداد ،  ط –، دار الشؤون الثقافية العامة 
دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين ، د . حممد أبــو موســى ، دار  – خصائص الرتكيب -100

  م . 2/1980القاهرة ، ط –التضامن للطباعة 

  د   
، حممد عبد اخلالق عضــيمة ، مطبعــة      حســان  دراسات ألسلوب القرآن الكرمي -101
  القاهرة ، ( د . ت ) .  –
، د . فاضل صاحل الســامرائي ، مطبعــة  الدراسات النحوية واللغوية عند الزخمشري -102

  م . 1970-هـ1389بغداد ،  –اإلرشاد 
جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكــر الســيوطي    (  ، الدر املنثور يف تفسري املأثور -103

  م . 1988-هـ2/1409بريوت ، ط –هـ ) دار الفكر للطباعة والنشر 911ت 
، أمحــد بــن  الدرر اللوامع علــى مهــع اهلوامــع شــرح مجــع اجلوامــع يف العلــوم العربيــة -104

ــــــنقيطي ( ت  ـــــريوت  –هـــــــــ ) ، دار املعرفــــــــة للطباعــــــــة والنشــــــــر 1331األمــــــــني الشــ ، بـــ
  م . 1973-هـ2/1393ط
ات يف كتــاب هللا العزيــز -105 ت املتشــا ، حممــد  درة التنـزيل وغرة التأويل يف بيان اآل

ـــريوت ،  –هـــــــــ ) دار اآلفــــــــاق اجلديــــــــدة 420بــــــــن عبــــــــد هللا اخلطيــــــــب االســــــــكايف (  بـــــ
  م .1973-هـ1/1393ط
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هـــ ) 471 ، أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرمحن اجلرجــاين ( ت دالئــل اإلعجــاز -106
م 1969-هـــ1/1389تعليق وشــرح : حممــد عبــد املــنعم خفــاجي ، مكتبــة القــاهرة ، ط

 .  
، ظامل بن عمرو بــن ســفيان بــن جنــدل بــن الــدئل        (  ديوان أيب األسود الدؤيل -107

ــرمي الـــدجيلي ،     ط69ت  ــرحه وقـــدم لــــه : عبـــد الكــ -هـــــ1/1373هــــ ) حققـــه وشــ
  م . 1954

ــوان أيب متــام -108 هــــ )  شــرح العالمـــة 231أبــو متـــام حبيــب بـــن أوس الطــائي ( ت ،  دي
مصــر ،        ( د  –هـــ ) حتقيــق : حممــد عبــده عــزام ، دار املعــارف 502التربيزي ( ت 

  . ت ) . 
هـــ ) شــرح 7، ميمــون بــن قــيس بــن جنــدل األســدي ( ت  ديــوان األعشــى الكبــري -109

  بعة النموذجية ، ( د . ت ) . وتعليق : د . م . حممد حسني ، مكتبة اآلداب ، املط
ق.هـــ)  80، أبــو وهــب بــن حجــر بــن احلــارث الكنــدي (ت  ديــوان امــرئ القــيس -110

-هـــ4/1377القــاهرة ،         ط –حتقيــق : حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم ، دار املعــارف 
  م . 1958

ــوان احلماســة -111 هـــ ) شــرح العالمـــة 231، أبـــو متــام حبيــب بــن أوس الطـــائي ( ت  دي
  بريوت ، ( د . ت ) .  –هـ ) دار القلم 502تربيزي ( ت ال
هـ ) برواية أيب منصــور 231، أبو متام حبيب بن أوس الطائي ( ت  ديوان احلماسة -112

هـــ ) حتقيــق :       د . عبــد 540موهــوب بــن أمحــد بــن حممــد اخلضــر اجلــواليقي ( ت 
  م . 1980داد ، بغ –املنعم أمحد صاحل ، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم 

هــــ ) ، دار 24، متاضـــر بنـــت عمـــرو بـــن احلـــارث بـــن الشـــريد ( ت  ديـــوان اخلنســـاء -113
  م . 1968-هـ5/1388األندلس للطباعة والنشر ، ط

هــــ ) ، 117، غـــيالن بـــن عقبـــة بـــن مســـعود بـــن عبـــد منـــاة ( ت  ديـــوان ذي الرمـــة -114
  م . 1964-هـ1/1384املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر ، ط
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ح ( ت  ديــوان زهــري بــن أيب ســلمى -115 ق.هـــ ) شــرح وصــنعة : أيب  13، ربيعــة بــن ر
هـــ ) ، دار الكتــب    املصــرية 291العباس أمحد بــن حيــىي بــن زيــد الشــيباين ثعلــب ( ت 

  م . 1944-هـ1363القاهرة ،  –
ــاج -116 ــوان العجــ ــن صــــخر ( ت  ديــ ــــن لبيــــد بــ هـــــ ) ، بروايــــة 90، عبــــد هللا بــــن رؤبــــة ب

هـ ) ، حتقيق : د . عبد احلفــيظ الســطلي ، مكتبــة أطلــس 216عي وشرحه ( ت األصم
  دمشق ، ( د . ت ) .  –
د بن معاوية بــن ضــباب بــن ذبيــان                      (  ديوان النابغة الذبياين -117 ، ز

ـــد الســـاتر ، دار الكتـــب العلميـــة  18ت حنـــو   –ق . هــــ ) ، شـــرح وتقـــدمي : عبـــاس عب
  م . 1986-هـ2/1406بريوت ، ط

  م . 1948-هـ1/1367القاهرة ، ط –، دار الكتب املصرية  ديوان اهلذليني -118

  ر   
هـــ ) ، حتقيــق : د . حممــد إبــراهيم 592، ابن مضاء القرطيب ( ت  الرد على النحاة -119

  م . 1/1979القاهرة ، ط –البنا ، دار اإلعتصام 
هـــ ) ، تصــحيح : د . زكــي مبــارك ، 286ر ( ت ، إبراهيم بــن املــدب الرسالة العذراء -120

  م . 1/1931القاهرة ، ط –مطبعة دار الكتب املصرية 
بــريوت ،   –هـــ ) ، دار الفكــر 1137، إمساعيــل حقــي الربوســوي ( ت  روح البيان -121

  ( د . ت ) .
ن ، أبــو الثنــاء الســيد حممــود بــ روح املعاين يف تفســري القــرآن العظــيم والســبع املثــاين -122

  م .1978بريوت ،  –هـ ) ، دار الفكر 1270عبد هللا اآللوسي ( ت 

  ز    
، أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن أيب احلســن بــن حممــد بــن  زاد املســري يف علــم التفســري -123

  م. 1/1964هـ ) ، املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر ، ط597علي اجلوزي ( ت 
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  س    
و بكـــر أمحـــد بـــن موســـى بـــن العبـــاس بـــن جماهـــد التميمـــي ، أبـــ الســـبعة يف القـــراءات -124

ــق : د . شــــــوقي ضـــــيف ، دار املعــــــارف 324البغـــــدادي ( ت  مصــــــر ،  –هـــــــ ) ، حتقيـــ
  م .1980 -هـ2/1400ط
ــائي -125 ـــ ــ ــنن النسـ ــ ـــن حبــــــــر النســــــــائي                     ســــ ـــن شــــــــعيب بـــــ ـــــ ــــــــرمحن أمحــــــــد ب ــــــــد ال ، أبــــــــو عب

أيب بكــر الســيوطي            (  هـ ) ، شــرح : جــالل الــدين عبــد الــرمحن بــن303( ت 
  م . 1987 –هـ 1407القاهرة  –هـ ) ، دار احلديث 911ت 

  ش   
بــريوت ،       (  –، أمحد احلمــالوي ، املكتبــة الثقافيــة  شذا العرف يف فن الصرف -126

  د . ت ) .
ــك -127 ــ ــن مالـ ـــة ابـــ ــى ألفيــ ـــ ــل عل ــ ـــــن عقيـ ـــرح اب ــــن عقيــــــل             شــ ــــــاء الــــــدين عبـــــد هللا بــ  ،  

هـ ) ، حتقيــق : حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر 769( ت 
  م . 1974-هـ16/1394بريوت ، القاهرة ، ط –
، ابــو حممــد يوســف بــن أيب ســعيد الســريايف                    (  شرح أبيات ســيبويه -128

ــــــي ســــــلطاين ، مطبعــــــة احلجــــــاز 385ت  ــــــق : د . حممــــــد عل ــــــ ) ، حتقي مشــــــق ، د –هـ
  م . 1976-هـ1396

املسمى ( منهج السالك إىل ألفية ابــن   مالــك  شرح األمشوين على ألفية ابن مالك -129
هـ ) ، حتقيق : حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد ، 900) ، علي بن حممد األمشوين ( ت 

  م . 1955-هـ1/1375بريوت ، ط –دار الكتاب العريب 
د هللا بــدر الــدين حممــد بــن اإلمــام مجــال الــدين حممــد ، أبــو عبــ شرح ألفية ابن مالك -130

هـــ 1342النجــف ،  –هـ ) ، املطبعــة العلويــة 686بن مالك ( صاحب األلفية ) ( ت 
 .  
هـــ ) ، دار 905، خالــد بــن عبــد هللا األزهــري ( ت  شرح التصريح علــى التوضــيح -131

  بريوت ( د . ت ) .  –الفكر 
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، جالل الــدين أبــو عبــد هللا حممــد بــن ســعد الــدين  شرح التلخيص يف علوم البالغة -132
ـــن أيب حممـــد عبـــد الـــرمحن القـــزويين ( ت  هــــ ) ، شـــرحه وخـــرج شـــواهده : حممـــد 739ب

  م . 1982-هـ2/1402بريوت ، ط –هاشم دويدري ، دار اجليل 
هــــ ) ، 972، عبـــد هللا بـــن أمحـــد بـــن علـــي الفـــاكهي ( ت  شـــرح احلـــدود النحويـــة -133

  فهمي اآللوسي ، املوصل ، ( د . ت ) .حتقيق : د . زكي 
ــل الزجــــاجي -134 ــــدين بــــن يوســــف بــــن هشــــام  شــــرح مجــ ، أبــــو حممــــد عبــــد هللا مجــــال ال

 –هـ ) ، حتقيق : د . علي حمسن عيسى مــال هللا ، عــامل  الكتــب 761األنصاري ( ت 
  م .1/1985بريوت ، ط

ر اإلشـــبيلي      ، علـــي بـــن مـــؤمن بـــن عصـــفو  شـــرح مجـــل الزجـــاجي ( الشـــرح الكبـــري ) -135
ــق : د . صــــاحب جعفـــــر أبـــــو جنــــاح ، وزارة األوقـــــاف والشـــــؤون 669( ت  هـــــ ) حتقيـــ

  م .1982بغداد ،  –الدينية 
ـــن أيب بكـــر بـــن عمـــر بـــن أيب بكـــر  شـــرح الـــدماميين علـــى مغـــين اللبيـــب -136 ، حممـــد ب

بن الدماميين ( ت  هـ ) ، ( مطبوع يف هــامش حاشــية اإلمــام الشــمين ) 827املعروف 
  مصر ، ( د . ت ) . –هـ ) ، املطبعة البهية 872ت  (
، مهام بن غالــب بــن صعصــعة بــن جماشــع                    (  شرح ديوان الفرزدق -137

هـــ ) ، عــين جبمعــه وطبعــه والتعليــق عليــه : عبــد هللا إمساعيــل الصــاوي ، مطبعــة 110ت 
  م .1936-هـ1/1354الصاوي ، ط

ذي النحــوي   ( ،  شرح شافية ابن احلاجب -138 رضــي الــدين حممــد بــن احلســن االســرتا
ــن وحممـــد الزفـــزاف وحممـــد حميـــي الـــدين عبـــد 686ت  هــــ ) ، حتقيـــق : حممـــد نـــور احلسـ

  م .1982بريوت ،  –احلميد ، دار الكتب العلمية 
، أبــو حممــد عبــد هللا مجــال الــدين بــن  شــرح شــذور الــذهب يف معرفــة كــالم العــرب -139

هـ ) ، حتقيق : حممد حميي 761هللا بن هشام األنصاري ( ت يوسف بن أمحد بن عبد 
  الدين عبد احلميد ، ( د . ت ) .
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، أبو عبد هللا حممد مجــال الــدين بــن مالــك     (  شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ -140
ن عبد الرمحن الدوري ، وزارة األوقاف والشؤون الدينية 672ت   –هـ ) ، حتقيق : عد

  .م 1977العراق ، 
اشعي ( ت  شرح عيون اإلعراب -141 هـــ )   حتقيــق : 479، أبو احلسن علي فضال ا

  م . 1985 –هـ 1/1416الزرقاء ، ط –د. حنا مجيل حداد ، مكتبة املنار 
هـــ ) ، حتقيــق : د . مهــدي عبيــد 577، ابــن هشــام اللخمــي ( ت  شــرح الفصــيح -142

  م .1/1988بغداد ، ط –جاسم ، وزارة الثقافة واإلعالم 
، أبــو حممــد عبــد هللا مجــال الــدين بــن يوســف بــن  شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى -143

هـــ ) ، حتقيــق : حممــد حميــي الــدين 761أمحــد بــن  عبــد هللا بــن هشــام األنصــاري ( ت 
  م .11/1963عبد احلميد ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ط

بــن مالــك                  (  ، أبو عبد هللا حممد مجال الــدين شرح الكافية الشافية -144
ــق : د . عبـــد املـــنعم أمحـــد هريـــدي ، دار املـــأمون للـــرتاث 672ت  مكـــة  –هــــ ) ، حتقيـ

  املكرمة ، ( د . ت ) .
ذي              (  شرح الكافية يف النحــو -145 ، رضــي الــدين حممــد بــن احلســن االســرتا

  م .1985-هـ1405هـ ) ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 686ت 
، أبــو حممــد عبــد هللا مجــال الــدين بــن  شــرح اللمحــة البدريــة يف علــم اللغــة العربيــة -146

هـــ ) ، حتقيــق :       د. 761يوســف بــن أمحــد بــن عبــد هللا بــن هشــام األنصــاري ( ت 
ـــر ، مطبعـــة اجلامعـــة ( مبســـاعدة اجلامعـــة املستنصـــرية )  -هــــ1397بغـــداد ،  –هـــادي 

  م .1977
بــن برهــان العكــربي     ( ، أبو ا شرح اللمع -147 لقاســم عبــد الواحــد بــن علــي املعــروف 

ـــــــــلة الرتاثيــــــــــــة 456ت  ـــــــــائز فــــــــــــارس ، السلســـ ــــــق : د. فـــ الكويــــــــــــت ،  –هـــــــــــــ ) ، حتقيــــــ
  م .1984-هـ1/1404ط
، سعد الدين بن مسعود بن عمر بن     عبد  شرح املختصر على تلخيص املفتاح -148

  ) ، طهران ، ( د . ت ) . هـ791هللا املعروف بسعد الدين التفتازاين ( ت 
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هـــ ) ، 643، موفــق الــدين يعــيش بــن علــي بــن يعــيش النحــوي ( ت  شــرح املفصــل -149
  بريوت ، ( د . ت ) . –عامل الكتب 

ــة ابــن مالــك -150 ، أبــو زيــد عبــد الــرمحن بــن علــي بــن صــاحل  شــرح املكــودي علــى ألفي
  .هـ 1301القاهرة ،  –هـ ) ، املطبعة البهية 807املكودي ( ت 

هـــ ) ، حتقيــق 516، أبو حممد القاسم بن علــي احلريــري ( ت  شرح ملحة اإلعراب -151
  م .1/1991األردن ، ط –: د . فائز فارس ، دار األمل للنشر والتوزيع 

بــن  شــرح الوافيــة نظــم الكافيــة -152 ، مجــال الــدين أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــر املعــروف 
ق : د . موســى بنّــاي العليلــي ، مطبعــة هـــ ) دراســة وحتقيــ646احلاجــب النحــوي ( ت 

  م . 1980 –هـ 1400النجف األشرف ،  –اآلداب 
، وهي خمتصر ســعد الــدين التفتــازاين علــى تلخــيص املفتــاح       (  شروح التلخيص -153

هـــ) ومواهــب الفتــاح يف شـــرح تلخــيص املفتــاح ، ابـــن يعقــوب املغــريب وعـــروس 791ت 
ــ اء الــدين أمحــد بــن علــي بــن عبــد الكــايف الســبكي ( األفراح يف شرح تلخيص املفتاح ، 

  مصر ، ( د . ت ).  –هـ ) ، مطبعة عيسى البايب احلليب 777ت 
هــــ ) ، 97، عبيـــد بـــن حصـــني بـــن معاويـــة بـــن جنـــدل ( ت  شـــعر الراعـــي النمـــريي -154

مع العلمــي العراقــي  جي ، مطبعة ا دراسة وحتقيق : د . نوري محودي القيسي وهالل 
  م .1980 –هـ 1400د ، بغدا –
ــهيل -155 ــاح التســ ـــل يف إيضــ ـــفاء العليـ ــــن عيســــى السلســــيلي         شـ ــــد هللا حممــــد ب ــــو عب ، أب

 –هـ ) ، حتقيق : د . الشريف عبد هللا علي احلسيين الربكايت ، دار   النــدوة 770( ت 
  م .1986-هـ1/1406بريوت ، ط

مجــال الــدين حممــد بــن  ، شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلــامع الصــحيح -156
هـ ) ، حتقيق : د . طــه حمســن عبــد الــرمحن ، وزارة 672عبد هللا بن مالك الطائي ( ت 

  م .1985–هـ 1405مجهورية العراق ،  –األوقاف والشؤون الدينية 
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  ص   
، أمحــد بــن فــارس بــن زكــر      (  الصاحيب يف فقــه اللغــة وســنن العــرب يف كالمهــا -157

القــاهرة ،        (  –حتقيق : أمحــد صــقر ، مطبعــة عيســى البــايب احللــيب هـ ) ، 395ت 
  د . ت ) .

ــحاح -158 ـــ ــ ـــــن محـــــــــــاد اجلـــــــــــوهري                     الصـــ ج اللغـــــــــــة وصـــــــــــحاح العربيـــــــــــة ، إمساعيـــــــــــل بــــــ  ،
ـــــــاب 393( ت  ــــد الغفـــــــور عطـــــــار ، دار الكت ـــــــق : أمحـــــــد عبـــ ــــــ ) ، حتقي ــــــر ،              –هــ مصـ

  ( د . ت ) .
، أبو عبد هللا حممد بــن إمساعيــل البخــاري                        (  البخاريصحيح  -159

  م .1980بغداد ،  –هـ ) 256ت 
، د . عبــد الفتــاح الشــني ، دار املــريخ  صفاء الكلمة ( من أســرار التعبــري القــرآين ) -160
ض ،  –   م .1983-هـ1403الر
-هــــ5/1406بـــريوت ، ط –لـــم ، حممـــد علـــي الصـــابوين ، دار الق صـــفوة التفاســـري -161

  م .1986

  ط   
، حيــىي بــن محــزة بــن علــي  الطراز املتضمن ألســرار البالغــة وعلــوم حقــائق اإلعجــاز -162

ــن إبـــــراهيم العلــــوي ( ت  -هــــــ1402بــــريوت ،  –هــــــ ) ، دار الكتــــب العلميـــــة 749بــ
  م .1982

  ظ   
ـــدار اجلامعيـــة ، د . طـــاهر ســـليمان محـــودة ،  ظـــاهرة احلـــذف يف الـــدرس اللغـــوي -163 ال

  م .1989للطباعة والنشر ، 

  ع   
، د . خليـــل  العامـــل النحـــوي بـــني مؤيديـــه ومعارضـــيه ودوره يف التحليـــل اللغـــوي -164

  م .1985اربد ،  –أمحد عمايرة ، جامعة الريموك 
-هــــ2/1381مصـــر ، ط –، د . درويـــش اجلنـــدي ، مكتبـــة النهضـــة  علـــم املعـــاين -165

  م .1962
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بــريوت    –، د . عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربيــة للطباعــة والنشــر  اينعلم املع -166
  م .1974، 
ــده -167 ــ ــه ونقــ ــــعر وآدابــــ ـــن الشــ ــن بــــــن رشــــــيق القــــــريواين             العمــــــدة يف حماســـ ، أبــــــو احلســــ

هـــ ) ، حتقيــق : حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد ، دار اجليــل للنشــر والتوزيــع 456( ت 
  م .4/1972، طلبنان  –والطباعة 

هـــ ) ، حتقيــق :    د. 322، حممــد بــن أمحــد بــن طباطبــا العلــوي ( ت  عيــار الشــعر -168
  م.1956القاهرة ، -طه احلاجري وحممد زغلول سالم ، املكتبة التجارية الكربى 

  غ   
، مشس الدين أبو اخلــري حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري (  غاية النهاية يف طبقات القراء -169

ـــريوت ،  –) عـــــــين بنشـــــــره : ج . براجسرتاســـــــر ، دار الكتـــــــب العلميـــــــة  هــــــــ833ت  بــــ
  م .1980-هـ2/1400ط
، نظــام الــدين احلســن بــن حممــد بــن احلســني القمــي  غرائب القرآن ورغائب الفرقان -170

هـــ ) ، حتقيــق : إبــراهيم عطــوه عــوض ، مكتبــة ومطبعــة مصــطفى 728النيســابوري ( ت 
  م .1965-هـ1/1384مصر ، ط –البايب احلليب

  ف   
، أمحد بن علــي بــن حجــر العســقالين        (  فتح الباري بشرح صحيح البخاري -171

هـــ ) رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه : حممــد فــؤاد عبــد البــاقي ، دار الفكــر للطباعــة 852ت 
  هـ .1379والنشر والتوزيع ، 

صــاري            ( ، أبــو حيــىي زكــر األن فتح الرمحن بكشــف مــا يلتــبس يف القــرآن -172
ــق : حممـــــــد علـــــــي الصـــــــابوين ، دار القـــــــرآن الكـــــــرمي 926ت  ـــريوت ،  –هــــــــ ) ، حتقيـــــ بــــ
  م .1983-هـ1/1403ط
ــة يف علــم التفســري -173 ــة والدراي ، حممـــد بــن علـــي  فــتح القــدير اجلــامع بــني فــين الرواي

  هـ .1/1350هـ ) ، مطبعة مصطفى البايب احلليب ، ط1250الشوكاين ( ت 
، ســليمان بــن عمــر العجيلــي الشــافعي  ات اإلهليــة بتوضــيح تفســري اجلاللــنيالفتوحــ -174

جلمل ( ت    هـ ) ، دار الفكر ، ( د . ت ) .1204الشهري 
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، حتتوي على نظم الفريدة وشرحها املطالع الســعيدة ، جــالل الــدين  الفرائد اجلديدة -175
لكرمي املــدرس ، وزارة هـ ) ، حتقيق : عبد ا911عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ( ت 

  م .1977مجهورية العراق ،  –األوقاف ، الرتاث اإلسالمي 
ــه -176 ــ ـــه وأبنيتــ ــ ــل زمان ـــة الرســــــالة   الفعـــ ـــريوت ،  –، د . إبــــــراهيم الســــــامرائي ، مؤسســـ بـــ

  م .1983-هـ3/1403ط
، أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل الثعــاليب      (  فقه اللغة وسر العربية -177

مصــر  –هـ ) ، حتقيق : مصطفى السقا وآخرين ، مطبعة مصطفى البايب احلليب429ت 
  م .1972-هـ3/1392، ط
، د . رجــاء عيــد ، منشــأة              املعــارف  فلسفة البالغة بني التقنيــة والتطــور -178
  اإلسكندرية ، ( د . ت ) . –
بــد الــرمحن اجلــامي     ( ، شــرح كافيــة ابــن احلاجــب ، نــور الــدين ع الفوائــد الضــيائية -179

هـ ) ، حتقيق : د. أسامة طه الرفاعي ، مطبعة وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة 898ت 
  م . 1983 –هـ 1403العراق ،  –
، د. مهــدي املخزومــي ، دار الرائــد          العــريب  نقــد وتوجيــه –يف النحو العــريب  -180
  م .1986-هـ2/1406بريوت ، ط –
، د . خليــل أمحــد عمــايرة ، عــامل  املعرفــة  ة وتراكيبهــا ( مــنهج وتطبيــق )يف حنــو اللغــ -181
  م .1984-هـ1/1404جدة ، ط –

  ك   
ــل يف اللغــــة واألدب -182 ــن يزيــــد املــــربد ( ت  الكامــ هـــــ ) ، 285، أبــــو العبــــاس حممــــد بــ

ضـــة مصـــر  القـــاهرة ،         –حتقيـــق : حممـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم والســـيد شـــحاته ، مطبعـــة 
  د . ت ) . (
، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنــرب                   (  الكتاب ( كتاب سيبويه ) -183

ــق : عبـــــد الســـــالم حممـــــد هـــــارون ، مكتبـــــة اخلـــــاجني 180ت  القـــــاهرة ،  –هــــــ ) ، حتقيـــ
  م .1983-هـ2/1403ط
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 ، جــار هللا حممــود الكشاف عن حقائق التنـــزيل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل -184
ــــر الزخمشـــــــري ( ت  ــن عمـــ ـــــة والنشـــــــر  538بـــــ ــــــر للطباعــ ـــريوت ،  –هــــــــ ) ، دار الفكـ ــــ ب

  م . 1983 –هـ 1/1403ط
ـــدرة اليمـــين ( ت  كشـــف املشـــكل يف النحـــو  -185 ــن ســـليمان احلي هــــ ) ، 599، علـــي بـ

  م.1984بغداد ،  –حتقيق : د. هادي عطية مطر ، وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
، أبــو البقــاء الكفــوي      (  ملصطلحات والفــروق اللغويــة )الكليات ( معجم يف ا -186

ن درويــش وحممــد املصــري ، وزارة الثقافــة واإلرشــاد 1094ت  هـــ ) ، حتقيــق : د . عــد
  م .1975دمشق ،  –القومي 

  ل   
، عــالء الــدين علــي بــن حممــد بــن  لباب التأويل يف معاين التنـزيل ( تفسري اخلــازن ) -187

ــــــــــراهيم البغــــــــــداد ــــازن ( ت إب خلــــــ ــــــــيب ، 725ي الشــــــــــهري  ـــة البــــــــــايب احللــ هـــــــــــ ) مطبعـــــــ
  م .1955-هـ2/1375ط
، أبو الفضل مجال الــدين حممــد بــن مكــرم بــن منظــور املصــري        (  لسان العرب -188

  م .1968بريوت ،  –هـ ) ، دار صادر 711ت 
احلديثــة        ، د . عبد اجلليل عبد الــرحيم ، مكتبــة الرســالة      لغة القرآن الكرمي -189
  م .1981-هـ1/1401عمان ، ط –
هــــ ) ، حتقيـــق : حامـــد 392، أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جـــين ( ت  اللمـــع يف العربيـــة -190

  م.1985-هـ2/1405بريوت ، ط –املؤمن ، مكتبة النهضة العربية ، عامل الكتب 
: هــــ ) ، حتقيـــق 370، احلســـني بـــن أمحـــد بـــن خالويـــه ( ت  لـــيس يف كـــالم العـــرب -191

  م .1979-هـ2/1399أمحد عبد الغفور عطار ، مكة املكرمة ، ط

  م   
، أبو الفــتح ضــياء الــدين نصــر هللا املعــروف  املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر -192

هـــ ) ، حتقيــق : حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد ، شــركة ومطبعــة 637بــن األثــري ( ت 
  م .1939-ـه1358القاهرة ،  –مصطفى البايب احلليب 
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ــاز يف البالغــة العربيــة -193 ، د. مهــدي صــاحل الســامرائي ، ( ســاعدت جامعــة بغــداد  ا
  م .1974-هـ1/1394سور ، ط –على نشره ) ، دار الدعوة 

هـــ ) ، حتقيــق :     د. 210، أبو عبيدة معمر بن املثــىن التميمــي ( ت  جماز القرآن -194
  م .1981-هـ2/1401ة ، طالقاهر  –فؤاد سزكني ، مؤسسة الرسالة 

ـــرآن -195 ــ ـــري القــ ــــان يف تفســــ ــــع البيـــ ــن الطربســـــــي               جممـــ ــل بـــــــن احلســـــ ، أبـــــــو علـــــــي الفضـــــ
  م .1957-هـ1377بريوت ،  –هـ) ، دار الفكر ودار الكتاب العريب 548(ت 

، أبــو الفــتح عثمــان بــن  احملتســب يف تبيــني وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا -196
صــــــف ود. عبــــــد احللــــــيم النجــــــار         هـــــــ392جــــــين ( ت  ــق : علــــــي النجــــــدي  ) ، حتقيــــ

  هـ .1386القاهرة ،  –ود. عبد الفتاح إمساعيل شليب ، إحياء الرتاث اإلسالمي 
، عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي       (  خمتصر تفسري ابن كثري -197

 –ين ، دار القــرآن          الكــرمي هـ ) ، اختصار وحتقيق : حممــد علــي الصــابو 774ت 
  م .2/1981بريوت ، ط

، ســـعد الـــدين بـــن مســـعود بـــن عمـــر بـــن عبـــد هللا  خمتصـــر املعـــاين يف علـــوم البالغـــة -198
هـــ ) ، حتقيــق : حممــد حميــي الــدين      عبــد 791املعروف بســعد الــدين التفتــازاين ( ت 

  مصر ، ( د . ت ) .  –احلميد ، مكتبة حممد علي صبيح 
هـــ ) ، 458، أبــو احلســن علــي بــن إمساعيــل بــن ســيده األندلســي ( ت  املخصــص -199

بريوت ، مصور عن الطبعــة األمرييــة الكــربى  –املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر 
  هـ .1321القاهرة ،  –
ــة -200 ، د . خدجيــــة عبـــــد الــــرزاق احلــــديثي ، مطبعـــــة جامعــــة بغـــــداد ،  املــــدارس النحويــ

  م .1990-هـ2/1410ط
، أبو الربكات عبد هللا بن أمحــد  مدارك التنـزيل وحقائق التأويل ( تفسري النسفي ) -201

هـــــ ) ، راجعــــه وضــــبطه وأشــــرف عليــــه : إبــــراهيم حممــــد 710بــــن حممــــود النســــفي ( ت 
  م .1989 –هـ 1/1408بريوت ، ط –رمضان ، دار القلم 

هـــ ) ، حتقيــق : د. 328ري ( ت ، أبو بكر حممد بن القاســم األنبــا املذكر واملؤنث -202
  م .1986-هـ5/1406بريوت ، ط –مازن املبارك ، دار النفائس 
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هـــ ) ، حتقيــق : علــي 567، أبــو حممــد عبــد هللا بــن أمحــد بــن اخلشــاب ( ت  املرجتل -203
  م .1972-هـ1392حيدر ، دمشق ، 

ت -204 لبغــــداد ــة  ــكلة املعروفــ ــن بــــن أمحــــد ا املســــائل املشــ ــي        ، أبــــو علــــي احلســ لفارســ
هـ ) ، حتقيق : صــالح الــدين عبــد هللا الســنكاوي ، وزارة األوقــاف والشــؤون 377( ت 

  م .1983بغداد ،  –الدينية 
ــاء الــدين عبــد هللا بــن عقيــل ( ت  املســاعد علــى تســهيل الفوائــد -205 هـــ ) ، 769، 

  م .1980دمشق ،  –حتقيق : د. حممد كامل بركات ، دار الفكر 
ــلمســـند  -206 ، أبــــو عبــــد هللا أمحــــد بــــن حممــــد الــــذهلي الشــــيباين           اإلمــــام أمحــــد بــــن حنبــ

ــــــة والنشـــــــر ، دار صـــــــادر 241( ت  ــــــالمي للطباعـ ـــــــب اإلسـ ـــريوت ،  –هــــــــ ) ، املكت ــــ ب
  م .1969-هـ1/1389ط
، حممد عليان ( حاشية على   الكشــاف  مشاهد اإلنصاف على شواهد الكشاف -207

ــــوع يف حاشــــية الكشــــاف ) -هـــــ1366بــــريوت ،  –، دار الكتــــاب العــــريب  ) ، ( مطب
  م.1947

، حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن أيب  املشكاة الفتحية على الشمعة املضية -208
ــــدمياطي ( ت  ــــديري ال ــــق : هشــــام ســــعيد حممــــود ، وزارة 1140حامــــد الب هـــــ ) ، حتقي

  م .1983-هـ1403بغداد ،  –األوقاف والشؤون الدينية 
هـــ ) ،    حتقيــق 437، مكــي بــن أيب طالــب القيســي ( ت  القــرآنمشكل إعراب  -209

  م .1975بغداد ،  –: د . حامت صاحل الضامن ، وزارة اإلعالم 
، عــوض محــد  املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالــث اهلجــري -210

ض ، ط   م .1/1981القوزي ، عمادة شؤون املكتبات ، جامعة الر
تركيـــا ،  –هــــ ) 791، ســـعد الـــدين التفتـــازاين ( ت  ى تلخــيص املفتـــاحاملطــول علـــ -211

  هـ .1330
، د . فاضل صاحل السامرائي ( ساعدت جامعة بغداد على  معاين األبنية يف العربية -212

  م .1981-هـ1/1401نشره ) ، ط
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هـــ ) ، حتقيــق :  د. 384، أبو احلسن علي بــن عيســى الرمــاين ( ت  معاين احلروف -213
  م .1973مصر ،  –الفتاح إمساعيل شليب ، دار النهضة  عبد
ــــرآن -214 ــــاليب القــ ـــوء أسـ ــــاين يف ضـــ ، د . عبــــــد الفتــــــاح الشــــــني ، دار املعــــــارف ،  املعـ

  م .3/1978ط
د الفـــراء ( ت  معـــاين القـــرآن -215 ــن ز ــو زكـــر حيـــىي بـ ، حتقيـــق :  1هــــ ) ، ج207، أبـ

م 2/1980صــرية العامــة للكتــاب ، طحممد علي النجار وأمحد يوسف جنايت ، اهليــأة امل
ــق : حممـــــد علـــــي النجـــــار ، الـــــدار املصـــــرية للتـــــأليف ، ( د . ت ) ، ج 2ج ،  3، حتقيـــ

  م .1972حتقيق : عبد الفتاح إمساعيل شليب ، اهليأة املصرية العامة للكتاب ، 
هـــ ) ، حتقيــق :          د. 215، ســعيد بــن مســعدة األخفــش ( ت  معاين القرآن -216

  م .1/1985بريوت ، ط –مري الورد ، عامل الكتاب عبد األ
، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل الزجــاج         (  معاين القــرآن وإعرابــه -217

ـــــب 316ت  ـــــده شـــــليب ، عـــــامل الكت ـــــل عب ـــــد اجللي ـــق : د . عب ــ ـــريوت ،  –هــــــ ) ، حتقي ــ ب
  م .1/1988ط
امعــة بغــداد علــى نشــره ) ، ، د . فاضل صاحل الســامرائي ( ســاعدت ج معاين النحو -218

  م .1991،  4وج3م ، ج1987-1986،  2وج1بيت احلكمة ، ج
، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  معرتك األقران يف إعجاز القرآن -219

هـ ) ، ضبطه وصححه : أمحد مشــس الــدين ، دار الكتــب العلميــة 911السيوطي ( ت 
  م .1988-هـ1/1408بريوت ، ط –
ين                (  معجم الشعراء -220 ، أبــو عبيــد هللا حممــد بــن عمــران بــن موســى املــرز

  م .1960-هـ1379هـ ) ، حتقيق : عبد الستار أمحد فراج ، 384ت 
ــواهد العربيــــة -221 ــم شــ مصــــر ،  –، عبــــد الســــالم حممــــد هــــارون ، مكتبــــة اخلــــاجني  معجــ

  م .1972-هـ1/1392ط
مــع العلمــي  وتطورهامعجم املصطلحات البالغية  -222 ، د . أمحــد مطلــوب ، مطبعــة ا

  م .1986-هـ1406العراقي ، 



  -403 -

هـــ ) ، حتقيــق :   د. 680، منصور بن فالح اليمين النحــوي ( ت  املغين يف النحو -223
  م .1/1999عبد الرزاق السعدي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط

حممــد عبــد هللا مجــال الــدين بــن يوســف بــن  ، أبــو مغين اللبيب عن كتــب األعاريــب -224
هـــ ) ، حققــه وفصــله وضــبط غرائبــه : 761أمحد بن عبد هللا بن هشــام األنصــاري ( ت 

  القاهرة ، ( د . ت ) . –حممد حميي الدين عبد احلميد ، مطبعة املدين 
، أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممــد بــن علــي الســكاكي      (  مفتاح العلوم -225

ــق : أكـــــــرم عثمـــــــان يوســـــــف ، مطبعـــــــة دار الرســـــــالة 626ت  بغـــــــداد ،  –هــــــــ ) ، حتقيـــــ
  م .1981-هـ1/1400ط
هــــ ) ، 538، جـــار هللا حممـــود بـــن عمـــر الزخمشـــري ( ت  املفصـــل يف علـــم العربيـــة -226

حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد ، نشره : حممــود توفيــق ، مطبعــة         حجــازي 
  القاهرة ، ( د . ت ) . –
ــة -227 ــرح شـــــواهد شـــــروح األلفيـــ ــة يف شـــ ــد النحويـــ ، حممـــــود بـــــن أمحـــــد العيـــــين         املقاصـــ

  هـ .1299هـ) ، ( مطبوع يف حاشية خزانة األدب ) ، طبعة بوالق ، 855(ت 
، أبو بكر عبد القاهر بن عبــد الــرمحن اجلرجــاين        (  املقتصد يف شرح اإليضاح -228

ر املرجـــان ، منشـــورات وزارة األوقـــاف والشـــؤون هــــ ) ، حتقيـــق : د . كـــاظم حبـــ471ت 
  م .1982بغداد ،  –الدينية  

هـــ ) ، حتقيــق :       حممــد 285، أبو العبــاس حممــد بــن يزيــد املــربد ( ت  املقتضب -229
  بريوت ، ( د . ت ) . –عبد اخلالق عضيمة ، عامل الكتب 

هـــ ) ، املطبعــة اجلماليــة 425، أبو القاسم الراغب األصــفهاين ( ت  مقدمة التفسري -230
  ( د . ت ) ./1مصر ، ط –
بــن عصــفور ( ت  املقــرب -231 هـــ ) ، حتقيــق :  أمحــد 669، علــي بــن مــؤمن املعــروف 

عبد الستار اجلواري وعبد هللا اجلبوري ، وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة ، إحيــاء الــرتاث 
  بغداد ، ( د . ت ) . –اإلسالمي ، مطبعة العاين 
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هـــ ) 444، أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد الــداين ( ت  ملكتفــى يف الوقــف واالبتــداا -232
م 1983هـــ1403بغداد ،  –حتقيق : د . جايد زيدان ، مطبعة وزارة األوقاف العراقية 

 .  
مــالك التأويــل القــاطع بــذوي اإلحلــاد والتعطيــل يف توجيــه املتشــابه اللفــظ مــن آي  -233

ـــزيل طــي ( ت ، أبــو جعفــر أمحــد بــن الــز  التن هـــ ) ، حتقيـــق :          د. 708بري الغر
ــريوت ،  –حممـــــود كامـــــل أمحـــــد ، دار النهضـــــة العربيـــــة للطباعـــــة والنشـــــر  -هــــــ1405بـــ

  م .1985
  ( د . ت ). /3، د . إبراهيم أنيس ، مطبعة األجنلو املصرية ، ط من أسرار اللغة -234
، أبــو الفــتح عثمــان بــن  هـــ ) )249( شرح كتــاب التصــريف للمــازين ( ت املنصف  -235

ـــد هللا أمـــني ، مطبعـــة مصـــطفى 392جـــين ( ت  ـــراهيم مصـــطفى وعب ـــق : إب هــــ ) ، حتقي
  م .1954-هـ1/1373مصر ، ط –البايب احلليب 

، أبو عبد هللا حممــد بــن يوســف بــن  منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك -236
يب حيــان األندلســي ( ت  ) ، حتقيــق : ســدين جليــزر  هـــ745علي بــن حيــان املعــروف 

ت املتحدة األمريكية ،  –ويفر هافن    م .1947الوال
، عبــد الكــرمي حممــد املــدرس ، عــين بنشــره : حممــد  مواهب الرمحن يف تفسري القــرآن -237

  م .1988، 1987-هـ1/1408علي القره داغي ، ط
لكنغــراوي          ( ، صدر الدين عبد القادر بن عبد هللا ا املويف يف النحو الكويف -238

مع العلمي      العريب 1349ت  جة البيطار ، مطبوعات ا  –هـ ) ، حتقيق : حممد 
  دمشق ، ( د . ت ) .

  ن   
، أبو القاسم عبــد الــرمحن بــن عبــد هللا الضــرير الســهيلي     (  نتائج الفكر يف النحو -239

ض للنشــر       والتوزيـــع هـــ ) ، حتقيــق : د . حممــد إبـــراهيم البنــا ، دار ا581ت   –لــر
ض ، ط   م .2/1984الر

مــع العلمــي العراقــي ،  حنــو القــرآن -240 ، د . أمحــد عبــد الســتار اجلــواري ، مطبوعــات ا
  م .1974
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ــو املعــــاين -241 مــــع العلمــــي العراقــــي ،  حنــ ، د . أمحــــد عبــــد الســــتار اجلــــواري ، مطبعــــة ا
  م .1987-هـ1407

، د. حممد محاســة  عبــد  ل لدراسة املعىن النحوي الداليل )النحو والداللة ( مدخ -242
  م .1/1983القاهرة ، ط -اللطيف 

ــر -243 ــر يف القـــراءات العشـ بـــن  النشـ ـــو اخلـــري حممـــد بـــن حممـــد الدمشـــقي الشـــهري  ، أب
  بريوت ، ( د . ت ) . –هـ ) ، دار الكتب العلمية 833اجلزري ( ت 

صف ، دار الكتاب العــريب  دنظرية املعىن يف النقد العريب ،  -244 بــريوت  –. مصطفى 
  م .1/1981، ط
ت والســور -245 ، أبــو احلســن برهــان الــدين إبــراهيم بــن عمــر  نظــم الــدرر يف تناســب اآل

د 885البقاعي ( ت    م .1970الدكن ،  –هـ ) ، مطبعة حيدر آ
 ، أبـــو ســـعيد احلســـن بـــن عبـــد هللا نقـــول مـــن شـــرح الســـريايف علـــى كتـــاب ســـيبويه -246

هـ ) ، ( مطبوع يف حاشية الكتاب ) ، حتقيــق : عبــد الســالم حممــد 368السريايف ( ت 
  م .1983-هـ2/1403القاهرة ، ط –هارون ، مكتبة اخلاجني 

ألعلــم الشــنتمري (  النكت يف تفسري كتاب سيبويه -247 ، يوسف بن سليمان املعروف 
ــق : زهـــري عبـــد احملســـن ســـلطان ، املنظمـــ476ت  ة العربيـــة للرتبيـــة والثقافـــة هــــ ) ، حتقيـ

  م .1/1987الكويت ، ط –والعلوم 
، فخر الــدين حممــد بــن عمــر الــرازي                (  اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز -248

هــــ ) ، حتقيـــق : د . إبـــراهيم الســـامرائي وحممـــد بركـــات محـــدي أبـــو علـــي ، دار 606ت 
  م .1985عمان ،  –الفكر للنشر 

، أبــو عبــد هللا حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن حيــان  اد مــن البحــر احملــيطالنهــر املــ -249
ـــــان األندلســــــي ( ت  يب حيـ ن 745املعــــــروف  ـــوران وهــــــد هـــــــ ) ، تقــــــدمي وضــــــبط : بـــ

  م .1987-هـ1/1407بريوت ، ط –الضناوي ، دار اجلنان 
هـــ 911جالل الدين عبد الرمحن الســيوطي ( ت  ،مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع  -250

  لبنان ، ( د . ت ) . –، دار املعرفة ) 



  -406 -

  األطاريح والرسائل الجامعية
(             ، حممـد بـن محـزة الكرمـاين  الربهان يف متشابه القرآن ملا فيه مــن احلجــة والبيــان -1

صـــر بـــن ســـليمان العمـــر ، رســـالة ماجســـتري مقدمـــة إىل كليـــة أصـــول 505ت  هــــ ) حتقيـــق : 
آللة الكاتبة . الدين يف جامعة حممد بن سعود اإلسال   مية ، مكتوب 

، عائـد كـرمي احلريـري ، رسـالة ماجسـتري ، كليـة اآلداب احلذف والتقــدير يف الدراســة النحويــة  -2
  م .1967-هـ1386، جامعة بغداد ، 

ــتغناء يف النحـــو العـــريب -3 بعـــري ، رســـالة ماجســـتري ، كليـــة  ظـــاهرة االسـ ، عبـــد هللا صـــاحل عمـــر 
  . 1993،  اآلداب ، جامعة الريموك

بعـري ، رسـالة دكتـوراه ،   ظاهرة النيابة يف العربية -4 ، دراسـة وصـفية حتليليـة عبـد هللا صـاحل عمـر 
  م .1997كلية اآلداب ، اجلامعة املستنصرية ، 

(     ، أبـو البقـاء عبـد هللا بـن احلسـني بـن عبـد هللا العكـربي  اللباب يف علل البناء واإلعراب -5
ــة  حلســـون ( رســـالة دكتـــوراه ) ، كليـــةل بنيـــان اهــــ ) ، حتقيـــق : خليـــ616ت  اآلداب ، جامعـ

  م .1976القاهرة ، 
صـر حممـد ، رسـالة  املباحث النحوية واللغوية يف تفســري أيب الســعود -6 دكتـوراه ، كليـة ، علـي 

  م .1993اآلداب ، جامعة بغداد ، 
كــرمي ، رســالة دكتــوراه ، كليــة ، دراســة حنويــة دالليــة ، زينــب كامــل   املصــادر يف القــرآن الكــرمي -7

  م .2000اآلداب ، اجلامعة املستنصرية ، 
، هــدى حممــد صــاحل احلــديثي ، رســالة دكتــوراه ، كليــة  الـــنظم يف املنظـــور النحـــوي والبالغـــي -8

  م .1993اآلداب ، جامعة بغداد ، 

  البحوث
ة رحـيم العـزاوي ، يف  ، مقالـة للـدكتور نعمـ اجلملة العربية يف ضوء الدراســات اللغويــة احلديثــة -1

 –) يف سلســلة كتــاب املــورد ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة 1كتــاب دراســات يف اللغــة ، رقــم (
  م .1986بغداد ، 

لــد  اجلملــة العربيــة عنــد النحــاة القــدماء واحملــدثني -2 ، العــدد  1، ســلمان القضــاة ، املنــارة ، ا
  م .2/1996

النايلـة  ، د . عبـد اجلبـار علـوان ها من األمصــار العربيــة ملاذا ظهر النحو يف البصرة قبل غري  -3
  .       /   العدد بغداد ،  -جملة آفاق عربية ، 
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Abstract in English  
 

Arabic grammar is not only concerned with the marks of parsing and 
voice but is also concerned with the meaning of speech and the intention 
of the speaker. This was one of the basic concerns of Arabic grammar 
ever since its inception. Sibawaih, for instance, classifies the parts. This is 
clear evidence on the relevance of the study of meaning to Arabic 
grammar. 

The present study, therefore, seeks to identify the relationship 
between grammar and meaning. 

This relationship has received less intention in modern linguistic 
studies. Traditional grammarians were mainly interested in correct 
articulation through the observation of the grammatical marks at the end 
of utterances ( , i. e. , détente ) . 

The study also seek to shed lights on the treatment of meaning in 
traditional Arabic grammar and the treatment it received from the mujar 
Arabic grammarians. 

The use of the phrase. (( grammatical structures )) in the title of the 
study rather than (( Grammar )) is meant to show the functionality of the 
grammatical structure in the orientation of meaning . That means that 
meaning is decided by the specific grammatical structure. hence the 
appropriate choice of the phrase (( and their effect in meaning )) which 
reveals the proportion between the utterance and its intention and 
situation . This (( effect )) then is relevant to intentionally . Although this 
kind of meaning is usually discussed in the context of rhetorics , it is 
mainly of grammatical nature . Like the functional meaning that arises 
from the syntactic combination of words , This type of meaning is also 
grammatical because it is based on the modification of this syntactic 
combination . Both types of meaning are, therefore, grammatically based. 
but the later is more relevant to the variables of this grammatical structure 
. The rhetorical dimension of the added meaning, however, derives from 
the adaptable nature of this meaning to suit the changing intentionally of 
the speaker that the functional meaning is not competent to communicate. 

The study falls into two parts . That consists of several chapters 
each: 

Part one m, entitled “ The conditions of grammatical structures,” 
consists of five chapters: 

Chapter one is concerned with fronting delaying. It consits of two 
sections. The first deals with fronting for delaying and the second with 
fronting for fronting.  

Chapter two is concerned with deletion and stating. It consists of 
three sections. The first deals with the deletion of subject or predicate, 
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The second deals with the deletion of correlated items such as the 
consequence clause, and the third is about the deletion of 
complementation such as the object and case. 

Chapter three is concerned with the definite and indefinite. It 
consists of two sections: The first deals with the effect of concepts on the 
form and meaning of the grammatical structure, and the second deals with 
the effect of knowledge on the form and meaning of the grammatical 
structure. 

Chapter four is concerned with shortening. It consists of two 
sections: he first deals with methods of shortening, and the second with 
the classification of shortening. 

Chapter five: conjunction and juncture. It consists of three sections: 
The first deals with the topics of juncture, The second deals with the 
topics of conjunction, and the third deals with sentences devoid of 
conjunction and juncture. Emphases throughout this part was given to 
grammar and meaning.  

Part two, entitled “ Alternation in grammatical structures”, deals 
with grammatical change that occurs through the substitution of 
utterance, either with each other or by positional substitution. As a pro-
form. Part one dealt exclusively with the positional change of utterances 
or their deletion or definition. In the second part change by substitution or 
alternation should be relevant to other adjacent uttereinas and to an actual 
chande in the grammatical structure. This chapter consists of four 
chapters. 

Chapter one deals with noun substitution of verbs. It consists of four 
sections: the first deals with the case of subject participle, the third with 
verbal noun, and the forth with the infinitive. 

Chapter two deals with the alternation of nouns. It consists of five 
sections: the first is about the alternation of the implied infinitive with the 
stated infinitive, the second with the alteration of some nouns with the 
infinitive object, the third with the alteration of derivatives, the forth with 
the alteration of the infinitive with derivatives in objectively or adverbial 
position, and the fifth with the alteration of the object with the subject. 

Chapter three deals with the alteration of meanings. It consists of 
two sections: the first deals with the alternation in preposition and the 
second with the alteration in articles of negation or condition or 
interrogation. Chapter four deals with the look of concord between 
correlated utterances. It consists of three sections: the first is about 
alteration in the singular, dual, and the plural, the second with alternation 
in the feminine and the masculine, and the third with alteration in voice 
and discourse ( i . e , grammatical shift ) . 

Emphasis throughout this part was given to the effect of grammar on 
meaning. The study has adopted the descriptive and analytical methods of 
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investigation in order to prove the grammatical rules and then to show 
their meanings. 

Major among the general findings of the study are: 
1) There is a relationship between grammar and meaning. Grammar is not 
only concerned with détente. 
2) Traditional Arab grammarians show an interest in the study of 
meaning in addition to grammar and parsing. 
3) Grammatical meanings are of two types: functional meaning which is 
the fixed meaning of the individual utterance, and added or contextual 
meaning which arises from grammatical combination of utterance. 
4) The explanation of grammatical variables can best be done within the 
context of meaning. 
Major among the particular finding of the study are: 
1) Obligatory grammatical phases, according to the grammar – ians, are 
decided either by meaning or parsing such as in fronting, delaying, stating 
or deletion. 
2) Fronting is obligatory when delaying causes ambiguity of meaning. 
3) Concepts and knowledge are important in so far as they contribute to 
the formation f grammatical structures and their effect in meaning. 
4) Shortening and conjugation are exclusively grammatically oriented. 
5) Alternation is important in grammar and meaning whether it be in 
nouns and verbs or in meanings and other linguistic forms. 
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