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 ًعٍرفاف                        
في سبيِؿ إخراج ىذه الّدراسة  ىا اّلذي لـ ينفدْ جمدَ  ، أشكُر لمّدكتورة دالؿ دحيدؿبادَئ ذي َبْدءٍ  

ّنو باحث في إنجاز ىذه الدّْراسة، شكأحسف إخراج، كما وأشكرىا عمى توجيييا القويـ لم اًل وفحًوى، وا 
ـَ الّدرِس ال شغفي لعمـِ العربّية كاَف بحضرتيا بأفَّ َليسعُدني حقِّا أْف أعترَؼ  ، وفي جامعّي اأُلَوؿأّيا

ىذا الّشغِؼ معاٍف سامية أنسُبيا بكؿّْ إخالٍص ووفاء لمّدكتورة دالؿ دحيدؿ، فكاَف أسموُبيا شّواًقا 
 أستاذتي، وأدامؾ منياًل لمعمـ. زيًرا، أطاؿ اهلل بقاءؾِ وعمُميا غ

وُرهُ َؿ البشريَّ يعت، فما مف شؾٍّ أّف العمكائًنا ما كافَ  ياىا وتصويبَ نقدَ  وأشكُر لمجنة المناقشةِ  
يا ىذه الّدراسة بغيَة إخراجيا أّيما إخراٍج، فأعترُؼ يقيًنا أّف مثَؿ ىذا متابعتَ  الّنقُص مطمًقا، أشكرىا

، إاّل إذا اّطمَع عميو ذوو االختصاص، فمكـ مّني كّؿ ةٍ رضيَ العمؿ المتواضع ال يستقيـُ عمى صورٍة مُ 
 احتراـٍ وتقدير.  

في إنجاز ىذا  العوِف والمساندةِ  يفوتني أّف أعترَؼ بالجميِؿ لكؿّْ َمف مّد لَي يدَ أّما ختاًما فال  
اّلذي لـ يتأفْؼ مف  ،الحروب رئيس قسـ الّمغة العربّيةالبْحث، وأخصُّ الّدكتور ياسر ُمحمَّد خميؿ 

 .َكثرة اّتصالي بو ُربَّما، دمَت ُذخًرا وسنًدا لمغِة القرآف الحنيؼ
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؛ مكقفو مف الٌسامىرائيٌ الفصؿي الثٌاني: 

 الٌنحاة كآراؤه الٌنحكٌية
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القدامى والّدارسيف المحدثيف في درس 
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 مسائؿ النَّحِو.
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 ممٌخص
مف آراء نحوّيةٍ  تُنَسُب  الّساَمرائيّ ،  ما اكتنَؼ مؤلَّفاِت ىذه دراسٌة ترُصُد، تفصياًل  وتأصيالً 

مػػاِت اّلتػػي اتََّكػػ ، اّلتػػي بثَّيػػا فػػي مؤّلفاتِػػوِ  ةِ حويَّػػالنَّ  أ عمييػػا فػػي االنفػػراِد  بػػاآلراءِ لػػو، وتُبػػِرُز تصػػريًحا المقوّْ
 الّسػاَمرائيُّ ىػا ااّلتػي ارتأ الّنحوِ  أمورِ دامى في  ُكؿّْ الّنحاُة القُ  وُ ستأنسًة بما أثبتَ كما وتستقري ىذا كمَُّو مُ 

 .مبحثًا لمّدرِس عنَدهُ 

بعػِض القضػايا  سِ فػي درْ  حػدثيفَ دامى والمُ مػف بعػِض القُػ الّدراسُة إلى تبياِف موقِفػوِ  تِ وقد َسعَ 
َمػف ُيػركُف إلػييـ فػي  آراءِ  ٍف ونقٍد بعَد سْوؽِ يا بتمعُّ ًة مف تمكـُ القضايا وأبصرتْ مَ مْ جُ  ، إذ تناولتْ الّنحوّيةِ 

ّوح بيػا اّلتػي لػ اآلراء لػتمكـُ  الّسػاَمرائيّ   ره، ونفذت إلى الّتحّقِؽ  مػف موقػؼِ ىذا المضمار كسيبويو وغي
 بعُض الُقدامى والمحدثيف عمى حدٍّ سواء.

ـّ تُػػدارِ  ْـّ  سثُػػ َبػػْدًءا منيِجػػِو وأسػػموِبِو ًفا عػػف ْشػػ؛ كَ الّسػػاَمرائيّ يا اّلتػػي نسػػجَ  فاتِ نَّ َصػػالمُ  بعػػَض أىػػ
ثبات رأيو فييا انتياء.  ورْصد  المسائؿ الّنحوية المبثوثة فييا ومناقشتيا وا 

 تْ دَ نَ تَ اْسػػ بعػػَد أفْ  اَمرائيّْ السَّػػعمػػى  الّػػذي غمَػػبَ  حػػويّْ ِب النَّ ىَ ذْ وتعػػوُد  الدّْراسػػُة لمكشػػِؼ عػػف الَمػػ
مػػذىٍب نحػػويٍّ يبػػدو جميِّػػا  فػػي تحديػػدِ  ةَ حويَّػػالنَّ  يًنػػا أراَءهُ ي، فيػػي تتنػػاوُؿ تعةِ الّنحويَّػػ ِو  لػػاراءِ إلػػى ترجيِحػػ

ْف لـْ فييا ا. ْد لوُ رِ فْ أَ  ، وا   عنواًنا خاصِّ
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 المقد مة

 .والّصالُة والسَّالـُ عمى َمف ال نبيَّ بعَدهُ  ،هِ الحمُد هلل حؽَّ حمدِ 

 ُد:عْ أمَّا بَ 

ِف العربّيِة مف أيّْ وْ صَ تميٍد؛ لِ  زمفٍ  الّنحاُة منذُ  الّنحَو وعاُء العربّية، قصَدهُ  ؾٍّ أفَّ ف شَ ا مِ مَ فَ 
اّلتي  ساَف العربيَّ إذ ذاَؾ واحًدا مف أىْـّ األسبابِ المّْ  ابَ انحراٍؼ كائًنا ما كاَف، فكاَف الّمحُف اّلذي أصَ 

 الؽِ زِ مف االنْ  لعربيّْ ا سافِ حفُظ المّْ  هِ ترسيًخا ُجّؿ مقصودِ  وِ مفاىيمِ  وترسيخِ  ،الّنحاَة لوضِع الّنحو ساقتِ 
 قواعِدِه. وثبتِ  وِ تأصيمِ ب الّنحاَة إلى االىتماـِ  عَ ، ما دفَ العزيزِ  اهللِ  وال سّيما في كتابِ  ِو الّمعيف،في دائِ 

، و الّنحاُة األوائؿُ كاَف يصُدر عّما أثبتَ  الّنحوِ  ِث شأفِ في بحْ  ثيفَ دَ حْ المُ  َلعؿَّ جيوَد الّدارسيفَ وَ 
اّلذيف أخذوا عمى  واحًدا مف المحدثيفَ  الّساَمرائيُّ خرى، فكاَف أُ  وقادحيفَ  ،تارةً  يـ مصدّْقيفَ فأخذوا أقوالَ 

يا عمى بعِض، ورّبما سْوؽ ما بعضِ  اآلراءِ  بمنظاِر الّنقِد وترجيحِ  الّنحوِ  في أمورِ  يـ الّنظرَ عاتقِ 
وُ  ـَ  اآلفاؽَ  شيرُتوُ  ًرا أطبقتْ فْ ؛ فألََّؼ سِ الّنحوِ  ف أبوابِ مِ  مف آراء يرتئييا مناسبًة في كثيرٍ  يخصُّ ُوِس

 ًة مف اآلراِء الّنحوّية .مَ مْ جُ  وِ "بمعاني النَّحِو" أودَع دفتيْ 

ىا في مصنَّفاِتِو ، فأوجدَ رى مف تمكـُ اآلراءِ خْ األُ  وِ لـ يبخْؿ عمى مؤّلفاتِ  الّساَمرائيّ  حقِّا إفّ و 
 وُ إلى حقيقِة ما أضافَ وصوؿ يا ثبًتا ُيعيُف الّدارَس في الوثبتِ  اآلراءِ  شدَّني لدرِس ىذهِ ما كمّْيا، 

عنواَف دراستي " فاضُؿ  فارتأْيُت أْف أجعؿَ  ،سرٍ إلى مكتبِة الّنحِو العربيّْ بكؿّْ سيولٍة ويُ  الّساَمرائيُّ 
 وآراُؤُه الّنحوّية" . الّساَمرائيّ 

اّلتي تنتظُر  المواضيعَ  أفَّ ىذا الموضوِع دونما سواه _عمًما أّما ما دفعني لمكتابِة في 
 ف أف ُتحصى_ فدافعاف.مِ  قواًل وتفصياًل أكثرُ  الّدارسيفَ 

ُليما الّدرِس الجامعّي  رائيّْ منذ أّياـِ َب لمّسامِ لقراءة ما ُنسِ  الجارؼِ  ِؽ الباحثِ وْ ، يتجّمى في تَ : ذاتيّّ أوَّ
ُيفتَرُض أْف ، فاقتنيُت مؤلَّفاِتو مبّكًرا؛ لمقراءِة  والّتدّبر فألفيُتيا مضّمنًة لكثيٍر مف اآلراء اّلتي َوؿاألُ 

 ُتدرَس وُيشاَر إلييا.



 ز
 

في  ظرِ اًل ، ولمنَّ الّنحويّْ أوَّ  ؛ لبياف مذىِبوِ الّساَمرائيّ ُت فيو أْف أثبَت آراَء ثانييما: موضوعّي، حَرصْ 
ظيارِ  الّنحوِ  ألمورِ  وِ درسِ   ثانًيا. الدَّرِس الّنحويّْ  عمىه ُ زادَ ما  وا 

عف  ، والكشؼِ الّساَمرائيّ ّنحوّية اّلتي انفرد بيا ال اآلراءِ  وتتجّمى أىميَُّة الموضوِع في إبرازِ 
كاَف  عف أحِد الّدارسيَف المحدثيفَ  المّْثاـَ  ، إذ ُتزيُؿ ىذه الدّْراسةُ الّنحوِ  في درِس مسائؿِ  هِ جيِة نظرِ وُ 

  الّدراساُت كشًفا وتفصياًل. جديًرا بأْف تتناوَلوُ 

في  وِ ومنيجِ  وِ حياتِ  إلى سيرةِ  فتطرَّؽَ  أمَّا الّتمييدُ ، وتمييدٍ  فصوؿٍ  وجاَءت الدّْراسُة في ثالثةِ 
تقري الكريـ ويس القرآفِ  آيِ  في تفسيرِ  الّساَمرائيّْ  متضمًّْنا جيودَ  األوَّؿُ ، وجاء الفصُؿ أليؼِ والتّ  ثِ البحْ 

، أّما حوّيةالقضايا النَّ  في درِس بعضِ  دامى والمحدثيفَ مف بعِض القُ  الّساَمرائيّ  الفصُؿ الثّاني موقؼَ 
ًنا درَس بعِض مؤلَّفاتِ  الفصُؿ الثّالثُ  ي "الجممة العربّية تأليفيا وأقساميا" ، فخصَّ مؤلَّفوِ فجاء متضمّْ

 حميؿ.ط والتَّ سْ و"الجممة العربّية والمعنى" بالبَ 

سبياًل سمكُو الدَّارُس في ىذه الّدراسة، حيث سْوؽ  خَذ البْحُث المنيَج الوصفيَّ الّتحميميَّ واتَّ 
، كما وركَف إلى كمّْو في ىذا الّساَمرائيّ نظِر  عف ُوجيةِ  ؼ النّْقابِ َـّ كشف ثيا ومِ النَّحويَّة ودرسِ  اآلراءِ 
 و إيَّاىا.نقِده لاراء وترجيحِ  مسألةِ 

 محورَ  الّساَمرائيَّ جعمت فاضاًل  فِ سابقتيْ  إلى دراستْيفِ  ويقتضيني االحتراُس أْف ُأشيرَ 
 ما.يِ درسِ 

وأصُميا  ،"معاني الّنحو" تأليؼ مظّفر عبد رومي الّظاىريّ  وِ في كتابِ  الّساَمرائيّ فاضؿ  األولى: آراءُ 
 .بغدادَ  رسالُة ماجستير ُأعّدت سنَة ألفيف وخمسة في جامعةِ 

ماجستير  رسالةُ وساـ أحمد البكري، وأصُميا  طالؿ الّنحوّية، تأليؼ الّساَمرائيّ  فاضؿِ  الثّانية: جيودُ 
 تكريت. وتسعيف وتسعمئٍة وألؼ في جامعةِ  ُأعدَّت سّنَة تسعٍ 

سّيما في ىذه الدّْراسة، وال  وُ بابُ  المطروؽِ  مف التّفصيؿِ  قد افتقرتا إلى كثيرٍ  فِ أّف تينَؾ الّدراستيْ بيَد 
أليفيا وأقساميا ، إذ ِإفَّ رسالَة البكري أشارت إلى كتاب الجممِة العربيَِّة تالعربّيةِ  الجممةِ  موضوعِ 

إشاراٍت سريعًة، أمَّا كتاُب  الجممة العربيَّة والمعنى فمـ تتناوْلُو ويمكف االختالُؼ عف تينؾ الّرسالتيف 
مًة ألبواٍب لـ تكف مفّصمةً   فييا. أفَّ دراستي ىذِه جاءت مفصّْ



 ح
 

 ،الّساَمرائيّ اجع، مف أىمّْيا مؤلَّفات والمر  ف مجموعٍة مف المصادرِ الّدراسُة ماّدَتيا مِ  واستقتِ 
، والكتاب لسيبويوِ  األخير، الفصؿِ  سِ درْ  جعمُتيما محورَ  وعمى رأسيا ذانَؾ المؤلَّفاِف الّمذاف

 ، وشرح الّرضي عمىاألنباريّ  جّني، وأسرار العربّية البفِ  والخصائص البفِ  والمقتضب لممبرّْد،
 يوطي، وغيرىا.سّ وىمع اليوامع لم ،يّ الكافية لالستراباذ

إلى  أّف ما قابمني مف صعوباٍت ال تعودُ  درَس الّنحو ال يخمو مف صعوباٍت، غيرَ  حقِّا إفّ و 
لمقضايا الّنحوّية، فكاَف  وِ في درسِ  الّساَمرائيّ  عمى فاضؿِ  إلى ما غمبَ  عُ جِ ، بؿ ترْ وِ النَّحِو نفسِ  رِ ىَ جوْ 

رُ  يا، فألفيُتوُ عوبات اّلتي قابمتُ كثِر الصّ مف أ التَّكراُر عنَدهُ  ما مؤلٍَّؼ، وقد  المسألَة الواحدة في غيرِ  يكرَّ
 اّلذي ال ينتظرُ  أجاري ىذا الزَّمفَ  ويّتضُح ىذا الجانُب في الزَّمف، فأخذتُ  ،صعًبا قابْمُت جانًبا آخرَ 

 زاًما عميَّ أف ُأخِرَجيا أصدَؽ إخراج.في إعداِد ىذه الّدراسة؛ فكاَف لِ 

ّنني لسُت بمّدٍع  ني ، ولكنَّ الّساَمرائيّ عند فاضؿ  الّنحوّيةِ  آلراءِ كممًة أخيرًة في ا أّني قد قمتُ وا 
ف كانت األخرى  ُره، فإف كنُت قد ُوِفّقُت فمف اهلل، وذاَؾ رجائي، وا  لـ أبخْؿ بما يخدـُ موضوعي ويطوّْ

 المجتيد. فذلؾ مف ضعؼ قدرتي، وحسبي نصيبُ 

ّنو ليسعدُ  موه لي مف عوٍف، ولسعييـ ا قدّ مَ لِ  لعدٍد مف أساتذتي؛ أعترَؼ بالفضؿِ  ني حقِّا أفْ وا 
 دحيدؿ اّلتي ما بخمتْ الؿ عمّي ِط، وأخّص منيـ الّدكتورة دَ الّذات ونزع قيود الّتخبّ  في تحقيؽِ  الدؤوبِ 

رفاف عميَّ َطواؿ مدَّة دراستي ىذه بتوجيٍو أو بتوضيح، وال يفوتني أْف أتقّدـ بجزيؿ الّشكر والعِ 
 ياسر الحروب فيو اآلخر لـ يتأّفؼ مف نصٍح أو إرشاد.لمّدكتور 

 

 .وِ َؿ  عممي خالًصا لوجيِ عَ جْ يَ  أفْ  واهلَل أسأؿُ   

 و بو وحَده الّتوفيؽ.                                     

 ُمحّمد إبريوش                                             
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 الٌتمييد
 *.الٌسامىرائيٌ سيرة حياًة فاضؿ صالح  

 أ. تعريؼه بو.

ء رامف عشيرة البدري إحدى عشائر سامِ  فاضُؿ بف صالح بف ميدي بف خميؿ البدري ىو
أبوه مبكًرا إلى أحِد  راء سنَة ثالٍث وثالثيَف وتسعمئٍة وألؼ، أصطحبووُيْكنى بأبي محّمد، ُولد بسامِ 

مساجِد ساَمراء " مسجد حسف باشا" لتعّمـ القرآف الكريـ؛ فكشؼ ذلكـُ حّدَة ذكائو، أكمَؿ الّدراسَة 
ـّ انتقؿ إلى األعظمّية ممتحًقا بدورٍة إلعداد المعّمميَف، ّية والمتوّسطة والثّانوّية بسامِ االبتدائ راء، ُث

ـَ ثالثٍة وخمسيَف وتس  عمئٍة وألؼ.وتخرَّج فييا عا

ـّ أكمؿ دراستو في دار المعمميف العالية بقسـ  عِمَؿ معمًّْما بمدينة بمد في العاـِ نفسو، ومف َث
ـَ ستيف وتسعمئٍة  ـَ سبعٍة وخمسيف وتسعمئٍة وألؼ وتخّرج فييا عا الّمغة العربّية، كمّية الّتربية عا

 وألؼ.

 . العممٌيةي  وي مؤٌىالتي ب. 

يسانس" سنَة ستيف وتسعمئٍة وألؼ مف دار المعّمميف بكالوريوس "المّ درجة ال الّساَمرائيّ ناَؿ 
ـّ الماجستير، وذلؾ في أّوؿ دورة فتحت لمّدراسات العميا في العراؽ، وكانت أطروحة  العالية، ث

ـّ الّدكتوراة في جامعة عيف شمس بمصَر سنة  الماجستير عنده بعنواف " ابف جّني الّنحوّي" ، وأت
 ثماٍف وستيَف وتسعمئٍة وألؼ وكانت أطروحتو بعنواف " الّدراسات الّنحوّية والّمغوّية عنَد الّزمخشرّي".

 الكظائؼ األكاديمٌية اٌلتي شغميا.  ت.

 مجموعًة مف الوظائؼ األكاديمّية يمكف جمُميا عمى النَّْحِو اآلتي: الّساَمرائيّ  شَغؿَ 

  ًّْسا في مدينة بمد سنَة ثالث وخمسيف وتسعمئة وألؼ.عمَؿ مدر 
  عمؿ معيًدا في قسـ الّمغة العربّية بكمّية الّتربية بجامعة بغداد وذلؾ بعَد عاـ أربعة وستيف

 وتسعمئة وألؼ.
 .ًسا في كمّية اآلداب بجامعة بغداد  عمؿ مدرّْ
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  َـ  تسعة وسبعيَف وتسعمئة وألؼ.أعير إلى جامعِة الكويت لمتّدريس في قسـ الّمغِة العربّية عا
 .أحد أعضاء المجمع العممّي العراقّي عاـ ثالثة وثمانيف وتسعمئة وألؼ 
 .ـَ ستة وتسعيف وتسعمئٍة وألؼ  ُعيَّْف عضًوا عاماًل في المجمع العممّي العراقّي عا
 .ًسا في جامعة عجماف مّدة سنٍة  عمؿ مدرّْ
  ًّسا لماّدتي الّنحو والّتعبير القرآني في جامعة الّشارقة منذ عاـ تسعة وتسعيف  عمؿ مدرّْ

 وتسعمئة وألؼ إلى عاـ ألفيف وسبعة عشر.
 مكانتيوي العممٌية كآثاريه. ث.

أطبقت شيرُتو اآلفاؽ شرًقا وغرًبا، فكاَف مثارَة فتبّوأ فاضٌؿ مكانًة عممّية سامية، 
ـَ منذ نعومة أظفاره، فاّتصؿ بأىؿ  العمـ بو فأكسبوه كثيًرا إعجاٍب بالٍغ، درَس القرآَف الكري

مّما ُيركف إليو في درس القرآف، فكاف لذلكـ دوٌر كبيٌر في صْقؿ شخصّيتو العممّية، يدُلؾ 
عمى ذلكـُ أّنو حصؿ عمى أفضؿ النتائج في مراحؿ الّدراسة كمّْيا، فكاَف لو باٌع طويٌؿ في 

ـُ الّنحو، فأجادَ  لكتب القديمة بعقمّية يعتوُرىا ما تّمفع في ا درَس  عموـ العربّية وال سّيما عم
الّنقُد والّتحميؿ في آٍف مًعا، ناىيؾ عف جيوده الالفتة في تفسير آي القرآف الكريـ والوقوؼ 

عجاز.  عمى ما يكتنفو مف مواطف جماٍؿ وا 
 ولمّسامرائيّْ أثاٌر عممّية جّمة ىي.

 .ابُف جّني الّنحوّي، وأصمو رسالة ماجستير 
  ّغوّية عنَد الّزمخشرّي، وأصمو رسالة دكتوراه.الّدراسات الّنحوّية والم 
 .أسئمة بيانّية في القرآف الكريـ 
 .الّتعبير القرآنّي 
 .بالغة الكممة في الّتعبير القرآنّي 
 .عمى طريؽ التّفسير البيانّي، ويقع في جزأيف 
  .قبسات مف البياف القرآنّي 
 .لمسات بيانّية في نصوٍص مف التّنزيؿ 
 قرآنّي.مف أسراِر البياف ال 
 .نبّوة محّمد مف الّشّؾ إلى اليقيف 
 .الجممة العربّية تأليفيا وأقساميا 
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 .الجممة العربّية والمعنى 
 .مراعاة المقاـ في الّتعبير القرآنّي 
 .معاني األبنية في العربّية 
 .أبو البركات األنباري 
 ،ويقع في أربعة أجزاء. معاني الّنحو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           

 9_7،، آراء فاضل الّسامرائً فً كتابه معانً الّنحوالّظاهري،مظفرعبدرومً*



 
 

 الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي األٌكؿي 

 "الكريـً  آم القرآفً  في تفسيرً  الٌسامىرائيٌ  جيكدي "

 

 والّتأخيُر في القرآِف الكريـِ وأثُرُه في المعنى. الّتقديـُ  المبحُث األّوؿ:

 ظاىرُة الحْذِؼ في القرآف الكريـ. المبحث الثّاني:

 أسموُب الّتوكيِد في القرآف الكريـ. المبحُث الثّالُث:
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ـي  :المبحثي األٌكؿ  .الكريـ في المعنى في القرآفً  هي كأثري  أخيري كالتٌ  الٌتقدي

إذ يمكُف  ،الّمغات شّتىواىِر اّلتي تمّيُزىا عف باقي تنفرُد الّمغُة العربّيُة بمجموعٍة مف الظّ 
وعميو فإّف  ،والت َمف وَصَؼ العربّية بالجمودالقوُؿ إّف ىذه الّظواىر باتت دلياًل مانًعا لدحِض مق

يقصُدىا  أخير حيثُ التّقديـ والتّ  أسموبك ،يّْ أعناؽ الّتراكيب بأساليَب فّذةٍ قابمة لم العربّية لغٌة مِرنةٌ 
 .معًنى خفيِّا في ذىنو بيا ؤّديَ لي ؛المتكّمـ

 ،يا مف دوٍر جميٍؿ تقّدُمو لممعنىِلما ل ؛يـ والتّأخير القدامى والمحدثيفوقد َشَغمت ظاىرُة التّقد
ـُ  اهلِل وحده بؿ تجاوزه ليشمؿولـ يقتصْر انشغاُليـ عمى كالـِ  كالـَ العرِب بأصناِفو شّتى ، فالتّقدي

 القرآف الكريـ وبياِف معانيو الجميمة.والتّأخير يعيناف عمى فْيـِ بْعِض أسراِر 

ـَ والتّأخيَر  وذكر عبد القاىِر  ،أىمّية المقّدـِ أو العنايِة بوإلى وقد رّد أىُؿ الّمغِة التّقدي
ـَ لألىمّية،"وقد وَقَع في ظنوف الّناِس أّنو يكفي أْف ُيقاَؿ إّنو قُ  بقولو ذلؾ الجرجانيّ  وألّف ذكره  دّْ

أّف عالقَة التّقديـِ والتّأخير بالمعنى وشيجٌة فيو يربُط ىذه الظاىرَة بالمعنى  ويرى الجرجانيّ  ،(1)أىـ"
ـُ الكمـِ فميَس األمُر فيو كذلَؾ؛": فيقوُؿ في موطٍف آخرَ  ،ربًطا يصُعُب التياوُف في حقيقتو  وأّما نْظ

يظيُر مف  (،2)ألّنَؾ تقتفي في نظميا آثاَر المعاني وترتبيا عمى حسب ترتيِب المعاني في الّنفِس"
ـَ المعنى في الّنفِس يسوؽُ   .إلى ضرورِة تقديمو في الّتركيب كالـِ الجرجاني اآلنؼ الّذكِر أّف تقدي

عمماَء البالغة قد وّجيوا عنايَتيـ صوَب ىذه الّظاىرِة وأولوىا عنايًة خاّصًة بما  والحّؽ إفَّ 
المحفوظة، وكاف حديثُيـ عف الّرتبة غيِر  يتعّمُؽ  بعمـ المعاني، إاّل أّنيـ لـ يتحّدثوا عف الّرتبة

ـَ المعاني في ىذه الحاالت ُيعّد عالة عمى عمـِ  وفي ىذا يقوُؿ تّماـ حّساف:" المحفوظة، فإّف عم
الّنحِو، مثؿ ذلَؾ أّف الّنحاَة حّددوا الّرتبة في الكالـ وجعموىا محفوظة وغير محفوظة، وقد ارتضى 

 (3)بوا الكالـ في الرتبة المحفوظة."عمماء المعاني ىذا التّقسيـ وتجنّ 

                                                           
(1)

 108،دالئل اإلعجاز
.
2

نفسهوالّصفحةنفسها
(3)

ٌّةمطلوب،أحمد، 49،بحوث لغو
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يبدو لي أّف حّساف قد عاب عمى البالغييف تشبثَّيـ بالّرتبِة غيِر المحفوظة، فيـ كّرسوا ُجّؿ طاقاِتيـ 
ويرى أّف درَس "التّقديـ والتّأخير في عمـ البالغة إّنما ىو ألسموب الّتركيب  لمحديث عف تمكـ الّرتبة،

 (1)ال لمتركيب نفسو."

ـي  وي كمكانعيو. الٌتقدي : تعريفيو، أغراضي  كالتٌأخيري

 أٌكالن: تعريفو.

، يمجأ مف ىو نقؿ لفٍظ عف رتبتو في نظاـ الجممة العربّية يرى الباحُث أّف التّقديـ والتّأخير
ـُ إلى العدوِؿ عف الّترتيِب المألوؼ لمجممة العربّية لغرٍض يّتصؿ بالمعنى بالّضرورِة.  خالليا المتكّم

يقصُدىا المتكّمـ إلضفاِء   ،مف شؾّْ أّف التّقديـ والتّأخير أسموٌب مف أساليب العربّية وما
البدىيّْ  لـ تكف في الّترتيب المعيود قبؿ الّمجوء إلى تقديـِ مفردٍة وتأخيِر أخرى، و"مف ،معاٍف جديدةٍ 

ّنما يتعّداُه لمفِظ أيًضا".  (2)أّنو ال يتأّتى لخدمة المعنى وحَده وا 

يا " تغيير لبنيِة الّتراكيب األساسّية، أو عدوؿ عف األصؿ ُيكسبُ  أحمد مطموبوقد عّرفو 
 (3)في آف." ودّقةً  مطمقةٍ  غيرَ  حرّيةً 

 ثانينا: أغراضو.

 وبحسب المقاـ والحاؿ ،لمتّقديـ والتّأخير أغراض متعّددة تتعّيف بحسب العنصر المقّدـ
جممٍة مف المعاني  وتبرز في تقديـ المسند والمسند إليو أو تأخيِرىما، في حصرىا الّنحاُة والبالغيوفَ و 

"الّتخصيص، التّنبيو،  :ويمكف جمُميا عمى نحٍو  يخمو مف التّفصيؿ وىي ،ةاّلتي يضفييا إلى الجمم
التّفاؤؿ بتقديـ ما يسّر، الّتشّوؽ إلى ذكر المسند إليو، واالىتماـ والتّبّرؾ، والّتعجب، الضرورة 

 (4)الّتعظيـ، والخّفة وغيرىا."و  ورعاية الفواصؿ والتّناسب، عرّية،الشّ 

                                                           
(1)

ٌّة معناها ومبناها،.  207اللغة العرب
(2)

،فاضل،2،21،ج، المثل الّسائر.ابناألثٌر،ضٌاءالدٌن ًّ ٌّة تألٌفها وأقسامها،َوالّساَمرائ  54الجملة العرب
(3)

ٌّة،.مطلوب،أحمد،  41بحوث لغو
(4)

3،233،جالبرهان فً علوم القرآن.ٌنظر،الزركشً،بدرالدٌن،
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 ثالثنا: مكانعيوي.

 (1)ثالثة أقساـ يمكف إيجاُزىا كما ىو آٍت. إلى الّساَمرائيّ فقّسَميا  أّما موانعوو 

 أواًل: موانع تتعّمُؽ بالمعنى كالقصِر وأمف المَّبِس واإلخالؿ بالمعنى.

وتقديـ الّتوابع  ،تتعّمؽ بموقعيا في الكالـ كتقديـ الّصمة عمى الموصوؿ ثانًيا: موانع موقعّية، أي
عمى المتبوع، وتقديـ المضاؼ إليو وما اّتصَؿ بو عمى المضاؼ، وتقديـ الّضمير عمى متأخر لفًظا 

 ورتبًة، وتقديـ المخبر بو عف مذ ومنذ، والتّقديـ والتّأخير في األمثاؿ وغيرىا.

ثالثًا: موانع تتعّمؽ بالعمؿ كعدـ جواز تقديـ معموؿ اسـ التّفضيؿ ومعموؿ الّصفة المشّبية ومعموؿ 
 اسـ الفعؿ وغيرىا. 

 في المعنى: ماكالتٌأخيًر كأثرًىً  ف الٌتقديـً مً  كالمحدثيفى  القدماءً  مكقؼي 

الّدرِس القديـ والحديث باختالؼ مسمياتيا _ في  التّقديـ والتّأخير _ المتأّمَؿ لظاىرةِ  إفَّ 
فكاف مف الضرورّي أْف  ، الّظاىرة ـُ في دراسة تمك بعض المحدثيفَ  َليجُد تبايًنا بّيًنا في وُجياِت نظرِ 

 ى تمكـُ االختالفاِت بشيٍء يفتقُر إلى التّفصيؿ.ُأشيَر إل

 ق(081)ت،   مكقؼ سيبكيًو:

ـَ والتّأخير فيقوؿ في باب الفاعِؿ  ،باب في كتاِبوِ  إذ عرَض لو في غيرِ  ،جّوَز سيبويِو التّقدي
 ،جرى الّمفُظ كما جرى في األّوؿِ  قّدمَت المفعوَؿ وأّخرت الفاعؿ "فإفْ  :اّلذي يتعداه فاعمو إلى مفعوؿ

 كثير ....وىو عربّي جّيدألّنؾ أّنما أردت بو ُمؤّخًرا أردت بو مقّدًما ضَرب زيًدا عبُد اهلل؛ :ولؾَ وذلَؾ ق
ياُنُو أىـّ ليـ وىـ ببيانو أعنى"ّلذي بكأّنيـ يقّدموَف ا

 دُ رِ يَ  ظاىر كالـ سيبويِو أّف التّقديـ والتأخيرَ  ، (2)
وراَء تقديـِ  مّما يعني أّنو وَقؼ عمى الّسّر اّلذي يكمفُ  ،لممبالغِة بأىمّيِة الشيء ،في كالـِ العرب

ـُ والتّأخيُر عنَده إّنما يأتي لمعناية  بالمقّدـ واالىتماـِ بو سواء تقّدـ المفعوؿ بو الّمفظ أو تأخيره، فالتّقدي
 عمى الفاعِؿ أـ عمى الفعؿ والفاعؿ كمييما.

                                                           
(1)

ٌّة تألٌفها وأقسامها.ٌنظر، ومابعدها55،الجملة العرب
(2)

1،34،جالكتاب 
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ـُ والتّأخيُر لمعنايِة بالمقدَّـِ عنَده، وىذا يبدو بيًّْنا في حديثو عف الفعؿ كسا،  وقد يأتي التّقدي
ف شئَت قّدمَت و أخّ  وما ينصب مفعوليف ليس أصُميما مبتدأ وخبًرا، فيقوؿ: رَت، فقمت: كسَي " وا 

عطَي الماَؿ عبُد اهلل، كما قمت: ضرب زيًدا عبُد اهلل فاألمُر في ىذا كمّْو كأمر الثوَب زيٌد، وأُ 
 (1)الفاعؿ."

في الوقوؼ عند األسراِر البالغّية لمتقديـ والتّأخير،  سيبويو قد كاَف مف الّسباقيفَ  حقِّا إفّ ف
واالىتماـ، وىو إفادُة التّنبيو تحديًدا فيقوؿ في باب ما يكوف رار أخرى غيَر العناية فالتفَت إلى أس

رَ  " فإذا بنيت الفعؿ  :وما يكوف فيو الفعؿ مبنيِّا عمى االسـ فيو االسـ مبنيِّا عمى الفعؿ ُقدّْـ أو ُأخّْ
ّنما تريد بقولؾ مبنّي عميو الفعؿ أّنو في موضع  عمى االسـ قمت: زيٌد ضربتو، فمزمتو الياء، وا 

 (2)إذا قمت: عبد اهلل منطمؽ، فيو في موضع ىذا اّلذي ُبني عمى األّوؿ وارتفع بو." منطمؽ

" فإف ألغيَت قمت: عبُد اهلل أظّف  وكذلؾ في باب األفعاؿ اّلتي ُتستعمُؿ وُتمغى فيقوؿ:
 (3)جّيد."وكّمما أردت اإللغاَء فالتّأخير أقوى وكّؿ عربّي  ،وفييا ُأَرى أبوؾَ  ذاىٌب، وىذا إخاُؿ أخوؾ

ّنما لعدـ  ، ويظير جميِّا أّف التّقديـ ىينا ليَس لألىمّية وا  ويبدو أّف  قّوَة التّأخير مبنّيٌة عمى الّشؾّْ
 التّأّكد واليقيف حيُث حّوؿ المعنى إلى الّشّؾ.

 ق(120)ت، :مكقؼي عبد القاىر الجرجانيٌ 

رائُدىا  فيعّرؼ النظـَ بأّنو فيو  وما ال شّؾ فيو أّف الجرجانّي قد تحّدث عف نظريِة النظـ،
 (4)"توّخي معاني الّنحو في معاني الكمـ."

ـَ بػ"القوِؿ في التّقديـِ والتّأخيِر" عَقَد الجرجانيُّ ف  قاؿ فيو: في كتاِبِو دالئِؿ اإلعجاِز باًبا ُوِس
لؾ عف بديعٍة،  الغاية، ال يزاؿ َيْفَترّ  "ىو باٌب كثيُر الفوائِد، جُـّ المحاسِف، واسُع الّتصّرؼ، بعيدُ 

ـَ  القوَؿ في فيو فّصؿَ  حيثُ  ،(5)وُيفضي بؾ إلى لطيفة." مواضِع التّقديـ والتّأخير ويدحُض فيو تقسي
التّقديـ إلى مفيٍد وغيِر مفيد وعميو؛ فإّف الجرجاني يرى التّقديـ والتّأخير سمًة حسنًة في الكالـ ُتمقي 

                                                           
(1)

1،42،جالكتاب.
(2)

 1،81،جنفسه.
(3)

 1،119.نفسه،ج
(4)

 546ز،دالئل اإلعجا.ٌنظر،
(5)

106،نفسه.
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فيي تتجاوز  ،تي ُيفيُدىا التقديـ والتّأخيرإذ أشار إلى األغراض البالغّية الّ  ،الليا عمى المعنىبظ
 (1).ة واالىتماـ بالشيء الُمقدَّـاألىميّ 

تقديـ ُيقاؿ إّنو عمى نّية التّأخير كخبر المبتدأ إذا ُقدّْـ "التّقديـ عنده عمى وجييِف:  والحّؽ إفَّ 
عمى أف تنُقَؿ ، ولكف الفاعؿ، وتقديـ ال عمى نّية التأخيرمتو عمى عمى المبتدأ، والمفعوؿ إذا قدَّ 

 .(2)حكـ إلى حكـ، وتجعؿ لو باًبا غير بابو ومثمو "المنطمؽ زيد" الشيء مف

 ق(838)ت، مكقؼ الٌزمخشرٌم:

 ،ى في الحكـ عمى تمكـ الظاىرةإذ يتأنّ  ،التقديـ والتّأخير معّمال وَقَؼ الزمخشري عند ظاىرة

)فيقوؿ في تفسيِرِه لقولو تعالى     :)  صّرح بتقديـِ االسـِ إرادًة"

ـَ الفعِؿ أىُـّ  (ؾاْقرأ باسـِ ربّْ )وفي قوِلو تعالى  ،لالختصار فكاَف  ألّنيا أّوُؿ سورٍة نزلت، ؛يرى أّف تقدي
ة اّلتي ينزُع إلى المناقشِة والّتحميؿ لايات القرآنيّ ُظ أّف الزمخشري ُيالحَ  .(3)"األمُر بالقراءِة أىَـّ 

شير إلى تقديـ وفي الثّانيِة يُ  ،المفعوؿففي اآليِة األولى ُيشيُر إلى تقديـ  ،اشتممت عمى ىذه الظاىرة
 .و إّنما يكوف لمعًنى مرادوىذا كمُّ  ،األفعاؿ

 ق(732)ت، مكقؼي ابًف األثير:

أحِدىما ويرى أّنيما ينقسماف إلى قسمْيف:  ،والتّأخيرَكَشؼ ابُف األثيِر عف معاني التّقديـ 
والثّاني  ،الفعؿ وتقديـ الخبر عمى المبتدأ كتقديـ المفعوؿ عمى  ،يختّص بداللِة األلفاِظ عمى المعاني
ـُ ل (إّياؾ نعبد: )فيو يرى أّف قوَلو تعالىيختّص بدرجة التّقدـ في الّذكِر،  ـ يكْف فيو التّقدي

ّنما يتعّداه لمراعاة السّ  ،وحده لالختصاص فيو ، فيو حسف النظـ يَ وعِ وما رُ  واالختصاص، ،جعةوا 
 (4)بيذا يخالُؼ الزمخشري في تفسيره لمتّقديـ في تمؾ اآلية.

 

                                                           
(1)

ومابعدها106دالئل اإلعجاز،ٌنظر،
(2)

 106،107،نفسه.
(3)

 1،24،جالكّشافٌنظر،
(4)

ومابعدها2،20،جالمثل الّسائر،.ٌنظر
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 ق(397)ت، مكقؼي ابف جٌني:

ما يجوز ف، شجاعة العربّيةوعّده صورًة مف صور ، التّقديـ والتّأخير ناقَش ابُف جّني ظاىرة
قياس ما يقبُمو ال :األّوؿ إذ يرى أّنو ُيقَسـ ضربْيف: ،وما يقبُمو القياس وما يرفُضومنو وماال يجوز، 

ما يسّيمو االضطرار، فيو ال  رى والثّاني:أخ الفاعؿ تارة، وعمى الفعؿ الناصب كتقديـ المفعوؿ عمى
ـَ المفعوؿِ   (1)قبُح تقديـ االسـ الممّيز وغيرىا.الفعؿ ويستمَعو عمى  يجيُز تقدي

جّني غايَر سيبويو في حكمو عمى التّقديـ والتّأخير، فقد صّرح بعدـِ تقميده  ُيستنتُج أّف ابفَ 
 (2)لسيبويو في عّمة تقديـ المفعوؿ بو عمى الفاعؿ.

 في المعنى. ماالٌتقديـً كالتٌأخيًر كأثرًىمكقؼي المحدثيفى مف  ثانًيا:

إلى ىذه  اّلذيف التفتواالتّقديـ والتّأخير عند بعِض الّدارسيَف  المحدثيف في درسيتجّمى موقُؼ 
 الّظاىرة في مصّنفاتيـ، ويمكُف جمُميا عمى الّنحو اآلتي.

 :الٌسامىرائيٌ مكقؼي فاضؿ 

 ،أّف التّقديـ والتّأخير قد يقُع في كالـ العرب لمعاٍف كثيرِة كالعناية واالىتماـ الّساَمرائيّ يرى 
"وقد جعَؿ  :يقوؿ ـ والتّأخير إلى المعنى والّسياؽيردُّ التّقدي إذُشذَّ عّما جاء بو القدماُء، فيو لـ يَ 

فإْف جئَت بالكالـ عمى األصؿ لـ يكف مف باِب التّقديـِ اُة رتًبا بعُضيا أسبُؽ مف بعض، الّنح
أو بالعدوِؿ عف  ،بحسب األصؿ فالتّقديـ إّما أف يكوفَ  في الكالـ العربّي، وىذا ىو األصؿُ  ،والتأخير

 (3)األصؿ لمعناية واالىتماـ"

 (4)مف التّقديـ والتّأخير في المواطف اآلتية: الّساَمرائيّ  ويمكُف جْمُؿ موقؼِ 

 أ.األصُؿ في التّقديـ والتّأخير أف يكوَف لمعناية واالىتماـ.

مواطَف العناية واالىتماـ تختمؼ بحسب المقاـ ولذلؾ قد تقّدـ في موطٍف ما وتؤّخره  ب.إفّ 
 في موطف آخر.

                                                           
(1)

2،386،387،جالخصائص.ٌنظر.
(2)

 1،299،جنفسه.ٌنظر.
(3)

37،الجملة العربٌة تألٌفها وأقسامها.
(4)

54نفسه،.
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ت. ليَس معنى االىتماـ تقديـ ما ىو أفضؿ وأشرؼ بؿ قد يكوف تقديـ المفضوؿ ىو 
 موطف االىتماـ.

 ث. إّنما يأتي التّقديـ والتّأخير لمراعاة معًنى معّيف.

 لتّأخير لضرب مف الّتوّسع في الكالـ ال لمداللة عمى معنى معّيف.ج. قد يكوف التّقديـ وا

ح. ال يكوف التّقديـ والتّأخير في القرآف الكريـ عمى حساب المعنى وحَده، بؿ إّف التّقديـ 
 والتّأخير كّمو مراعى فيو جانب الّمفظ والمعنى.

 مكقؼ إبراىيـ أنيس: 

عمى  إذ إّنو عابَ  ،وُقيا التّقديـ والتّأخير لممعنىسأنكر إبراىيـ أنيس الفائدة الجميمَة اّلتي ي
ـَ المفعوِؿ بو عمى الفاعؿ وتقديـ الحاِؿ وتأخيرىا .  النحوييَف القدماء تقدي

عف  الفاعؿِ  في انحراؼِ  "وليَس يشفعُ : في كتابِو ِمف أسراِر الّمغة قائالً فأشار إلى ىذا 
فما  ،بالمتقّدـ سيبويو مف حديث عف العنايِة واالىتماـ وُ ما ساقَ  وِ أو المفعوؿ عف موضعِ  موضِعِو،

فاعمو حيف يؤمف الّمبس ال مبّرر لو مف أساليب صحيحة،  الّنحاة عف جواز تقّدـ المفعوؿ عمىقالو 
إذ كما قاَؿ  ،والمعنى واحد وال يعدو أف يكوف رخصًة مّف بيا بعض النحاة دوف حاجٍة ممّحةٍ 

كذلَؾ ال يشفُع في ىذا االنحراؼ فمسفُة عبد القاىر الجرجاني ، الجرجاني لـ يذكر في ذلؾ مثاالً 
، وأنصرُؼ ىينا ظنِّا أّف (1)قتؿ الخارجيَّ زيٌد ""المشيورة  أراد توضيَح معنى االىتماـ بعبارتوحيَف 

ّنو ال معنى ألف ننساَؽ مع البالغييَف حيَف يعزوف المسند إليو إلى إلى القوؿ إِ  اىذا ما دفَع أنيسً 
 (2)أمور ُتممُس مف شواىَد معّينٍة كالّتمكيف في ذىف الّسامع.

النحوييف في  أنيس الّسابؽ أّنو يدحض قوَؿ إماـِ  في قوؿ حقِّا مّما يدعو إلى االستغراب
ِو لظاىرِة ويخّطُئ الجرجاني في مضاميِف درسِ ّلذي أخذ بو القدماُء والمحدثوف، كتاِبِو قرآف الّنحو ا
 وبيذا يقؼ أنيس مف ىذه الظاىرة موقَؼ المانِع مطمًقا.التّقديـ والتّأخير، 

 

                                                           
(1)

244،من أسرار اللغة.
(2)

ٌُنظر.  259،نفسه.
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 اـ حٌساف:مكقؼي تمٌ 

حيث  ،اـ حّساف مصطمًحا يخصُّ ظاىرَة التّقديـ والتّأخيِر أال وىو "الّترخُّص"صطمح تمّ ا
إذ يرى أّف العدوؿ عف في المعنى،  ماأخير في الجممِة العربّيِة وأثرىيؤمُف حّساف بضرورة التّقديـ والتّ 

 (1)ترتيٍب معتمٍد في الجممة العربّية يعني العدوَؿ عف المعنى الَخفّي الكامِف وراء ذلكـُ الّترتيب.
ساقيـ  ما ،ميـ عمى التّقديـ والتّأخيرواّلذي يبدو جميِّا أّف حّساف قد خالؼ البالغييف في حك

 (2)عو لجعؿ عمـ المعاني عالة عمى عمـ الّنحو.ما دف ، وىولالنصراؼ عف الرتبة المحفوظة

ـّ ت، بعد تفّحِص تمكـُ اآلراء اّلتي ُنسجت في ظاىرة التّقديـ والتّأخير القًيا يمكُف القوُؿ إّف ث
ـُ والتّأخيُر  ،تمتحـُ بالمعنى التحاًما كميِّا أّف ىذه الظاىرة إذ يرى النحويوفَ  ،بيف تمكـُ اآلراء فالتّقدي

ّنما تكوف لخدمة المعنى  ،تنفرُد بيا الجممُة العربّيةليَس ِحْميًة  ـُ والتّأخير وثيُؽ فػوا  الّصمِة بقواعِد "التّقدي
إذ إّف ىذا  الّنحوّي"، حّتى إّف كوىف سّمى االنزياح الناتج مف التّقديـ والتّأخير بػػ"االنزياح ،الّنحو

ّنما يعني ال ، االنزياح ال يخالؼ قواعَد الّمغة العربّية ومثؿ ىذا العدوؿ ال يعني  ،عدوَؿ عف األصؿوا 
 (3)."ح إلى األقؿّْ فصاحةعدواًل عف األفص

موقَؼ القدماء والمحدثيف مف ظاىرة التّقديـ والتّأخير سأحاوُؿ جاىًدا ما  بعد أْف لّخصتُ و 
ظاىرَة التّقديـ والتّأخير في تفسيره آلي  الّساَمرائيّ استطعت إلى ذلؾ سبياًل أْف أقؼ عنَد اعتماِد 

عمى مواطِف الجماؿ  إذ سأبرُز اآلراء اّلتي ساَقيا، وقوًفاوبياف أثِر ذلؾ في المعنى،  ،كريـالقرآف ال
 ليذه الظاىرة.

                                                           
(1)

236،اللغة العربٌة معناها و مبناها.ٌنظر.
(2)

50،، بحوث لغوٌةَومطلوب،أحمد207.ٌنظر،نفسه،
(3)

ٌّة،.وٌس،أحمد، 122االنزٌاح من منظور الّدراسات األسلوب
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ـُ المفضوؿ عممّية ال تعني األفضمّيَة مطمًقا، أّف األى يرى الّسامرائيّ و  ى الفاضؿ إذ ُيقّد
فيو يستشيُد ببعِض  ،االستنتاج عمى آي الّذكر الحكيـ ويّتِكُئ في ىذاقّدـ، والمتأخر عمى المت

ـُ لغير ما اعتبار  (1).اآليات القرآنّية ُأّخرت فييا بعض  المفردات كاَف مف حّقيا التّقدي

ليجُد حتًما أّنو  الحكيـ الباحثِة في آي الّذكرِ  الّساَمرائيّ وبناًء عميو فإّف المتصفّْح لمصّنفاِت 
ّلتي عَثر فييا عمى شيٍء مف إذ يأتي باآليات القرآنّية ا ،قديـِ والتّأخير اىتماًما صارًخايولي باَب التّ 

عمًما أّنو وَقَؼ مواطِف البياف في نصوص التنزيؿ،  َف عفيبِ معّرًجا عمييا بتفصيٍؿ ممحوظ؛ ليُ ىذا، 
 نده يمكف أْف ُيساَؽ في مبحثيِف:ص ىذا الباب عوبعد تفحُّ  موقًفا معتداًل في درس ىذه الظاىرة،

 . (2)"عاممو  عمىالّمفظ تقديـ  والثّاني: في غير العامؿ يا عمى بعضتقديـ األلفاظ بعضِ  :األّوؿِ "

 تقديـ األلفاًظ بعضيا عمى بعض في غير العامؿ:

ـُ األلفاظ بعضيا عمى بعض في القرآف الكريـ كثيًرا ـُ إلى مراٍد  ،ورد تقدي ويرجُع ىذا التّقدي
 إذ آثرتُ ومراعاة ما يقتضيو الّسياؽ،  ،شيءِ وبياف أىمّيِة ال ،يكمف في ذىف المتكّمـ كاالختصاصِ 

مبّيًنا ما جاء ، الّساَمرائيّ ُوجدت في مصّنفاِت اآلياِت القرآنّية اّلتي بعض َ في ىذا المبحِث أْف أثبَت 
ثبات مواضِع االختالِؼ والّتشابِو  بآراء أصحاِب التّفاسير األخرى مذيّْاًل ذلؾَ  ،ُوجية نظرهفييا مف  وا 

 في ُوجيات الّنظر بينيـ.

 وفيما يمي سرٌد ليذه اآليات:

": تعالى قولو                

          "(3)  َـَ  يممُس ، إّف المتأّمَؿ ليذه اآلية ل فييا تقدي

كانت سبَب االنفضاِض السبَب في ذلؾ "أّف الّتجارَة  الّساَمرائيّ وُيرجُع  ،لفظِة الّتجارة عمى لفظة الّميو
ّنما كاف الّميُو والضّ  ،وليس الّميو أّما ، (4)فكاف تقديُميا مف الضرورة بمكاف" ،بالدفوِؼ سبًبا ليارب وا 

                                                           
(1)

 37،الجملة العربٌة تألٌفها وأقسامها،َو49،الّتعبٌر القرآنً.ٌنظر.
(2)

 51_49،الّتعبٌر القرآنًٌُنظر،الّسامرائً،فاضل،
(3)

 11الجمعة،
(4)

ٌّة فً   163،نصوص الّتنزٌللمسات بٌان
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إذ ُيشيُر إلى المراد بالّميِو دونما الوقوِؼ عمى جماؿ  الّساَمرائيّ الزمخشرّي فمـ يأِت بشيٍء مّما ذكره 
 (1).وأثره في المعنى قديـ والتّأخيرالتّ 

التّقديـِ والتأخير في ذلكـ  عند وتوّقؼَ  ،إلى االنفضاِض في يـو الُجُمعةاف وقد أشار أبو حيّ 
" "وتأّمؿ أف قّدمت الّتجارة عمى الميو في الرؤية؛ الموطف ألّنيا األىـّ

بدا جميِّا أّف الّساَمرائي قد  ،(2)
حيُث أرجع ف خالِؿ الّنظر في جوّْىا العاـ، اجتيَد في تفسير أثر التّقديـ والتّأخير في اآلية الّسابقة م

ـَ  قد جارى ما ورد عنَد وبيذا يكوف  الّتجارة إلى االنفضاض اّلذي وقع في المدينة يوـ الُجُمعة،تقدي
إذ إّف الحذؼ فيو مف  خشري فكاَف تفسيُرُه قائًما عمى توجيو الحْذِؼ المقّدرأّما الزم، أبي حياف

َر شيئْيِف؟ قمت البالغة وىو ما لـ يوجيو الّساَمرائّي إذ يقوؿ: "فإف قمت: كيؼ قاؿ إلييا وقد ذك
 (3).تقديُره إذا رأوا تجارًة انفّضوا إلييا أو ليًوا انفّضوا إليو، فُحِذَؼ أحُدىما لِداللِة المذكور عميو"

ـّ تغيًرا حيُث قّدمت ، في رتبِة لفظتي الّتجارة والّميو والمتأّمؿ في اآليِة الّسابقة يجُد أّف ث
ُع الّسامرائّي ىذا التّقديـ إلفادِة رجِ ويُ في اآلية نفسيا،   وُأّخرت أخرى، تارة الّتجارة عمى لفظة الميو

الّميِو عمييا فيما بعُد في قولو تعالى:"قؿ  تقديـُ "وأّما  :يقوؿإّف  الّميَو أعُـّ مف الّتجارة العمـو حيُث 
اس يشتغموف في كّؿ النّ فميس الّميَو أعـّ مف الّتجارة، فذلَؾ ألّف ما عنَد اهلِل خيٌر مف الّميو والّتجارة"؛ 

 (4)يميوف." ولكّف أكثَرىـالّتجارة، 

" :و تعالىقولُ ومف طريِؼ ذاؾ         

       

ـُ ُيالحظ في اآليِة الّسابقِة أّف اهلل جّؿ وعّز قّدـ البصَر عمى السمع في ىذه اآليِة وي، (5)" عكس التّقدي
وعّمة تقديـ البصر عمى السمع في مثؿ ىذا ترتيًبا محكًما،  القرآف مرتّبةٌ  فألفاظُ ىنا معًنى عميًقا، 

ّروا مف قوميـ ولجؤوا إلى الكيؼ؛ وأصحاب الكيؼ ف ،وطف "أّف الكالـَ عمى أصحاب الكيؼالم

                                                           
(1)

 4،456،جالكّشافٌنظر،
(2)

 8،265،جالبحر المحٌط.
(3)

 4،456،جالكّشاف.ٌنظر.
(4)

ٌّة فً نصوص من الّتنزٌل،الّسامرائً،فاضل،  163لمسات بٌان
(5)

 26الكهف،
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،وىذا كّمو ويرى تقّمَبيـويراىـ في ُظممِة الكيؼ  يراىـ وىـ فاّروَف مف قوِميـ، لئال يراىـ أحٌد لكّف اهللَ 
 (1)في مجاِؿ الرؤية ال في مجاؿ السمع."

": قولو تعالىومف عجيب ىذا         

           "(2)  وىذا موطٌف آخر

ومرّد التّقديـ ىنا "قولو عبير القرآنّي في ىذا المقاـ، ُر عمى السمع لضرورٍة اقتضاىا التّ ُقدّْـ فيو البص
يـ قالوا ربنا ومف آخر أنّ ؤيَة مرتبطة بالبصر ىذا مف جانب، في اآلية نفسيا لو ترى إذ إّف الر 

، ذلؾ أنيـ في أبصرنا وسمعنا  ـَ  (3)أّما اآلَف فيـ أبصروه"الّدنيا كانوا يسمعوَف عف جين

معنى مف وجيِة نظر ولتقديـِ البصر عمى السمع في اآليِة الّسابقِة أثٌر آخُر في ال
فيو ، أىمّيةً  الّسمعَ  أّف البصَر يفوؽُ  البدىيّ فمف لَؾ كمُّو بياَف أىمّيِة الشيِء، إذ أفاد ذ، الّساَمرائيّ 

ألّف الّسمع قد والمشاىدَة ىنا أىُـّ مف الّسمع؛ يقينيّّ ِصرؼ في حيف أّف السمع ظنّي "إّف اإلبصاَر 
وبعد التّنقيِب في بعض كتب  (4)"أّما األبصار والمشاىدة فيما حاؿ يقيف يدخُؿ في باب الّشؾ،

وبناًء ، (5)التّفسير األخرى يبدو لي أّنيا لـ تعرض أثر التّقديـ والتّأخير في المعنى في اآلية الّسابقة
حيث سبقو إلى ىذا في ىذه اإلشارة بجديد  يأتِ  لـإّف الّسامرائي  :عمى ما سبؽ فيمكُف القوؿُ 

 آخروف.

": قوُلُو تعالى أيًضا ذلؾ ومف ظريؼِ      

               

   "(6)  ِفي تقديـِ الّنْفِع عمى الّضّر،  ، يتجّمى التّقديـ والتّأخير في ىذه اآلية

ربُط ىذه اآلية بغيرىا مف اآلياِت الواردة في السورِة  الّساَمرائيّ يـ مف وُجيِة نظِر ومرّد مثِؿ ذلكـُ التّقد

                                                           
(1)

،فاضل، ًّ 116،من أسرار البٌان القرآنًالسامرائ
(2)

12السجدة،
(3)

،فاضل، ًّ  116،من أسرار البٌان القرآنً.الّسامرائ
(4)

 ًّ  116،من أسرار البٌان القرآن
(5)

ٌّان، ،أبوح ًّ  3،453،جلكشافوالّزمخشري،أبوالقاسم،ا7،196،جالبحر المحٌطاألندلس
(6)

188األعراف،
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": نفسيا كقوِلِو تعالى               "(1) 

" :وقوُلو تعالى       "(2) ، المالَحُظ أّف تقديـ اليدايِة عمى و

جرًيا لمناسبِة السياؽ" فتقديـ ، رلتقديـِ النفِع عمى الضر  سببٌ  السوء في اآليتيفالضالؿ والخير عمى 
إذ ىو المناسب  والخير عمى السوء سبٌب في تقديـ النفع عمى الضرر،اليداية عمى الضالؿ 

في تفسيِرِه لجمالّياِت التّقديـ والتّأخير وأثِرِه في المعنى ال  الّساَمرائيّ ُيرى مّما سبؽ أّف  ،(3)لمسياِؽ"
ّنما يتعّداىا إلى دراسة  ع مّما غّمَب عميو َطابَ اآليات األخرى مف الّسورة نفسيا، يقُؼ عند اآلية فقط وا 

ـُ الضر ؛ وفي ىذا تأثٌُّر جمّي بأبي حّياف اقشة والّتحميؿ في دراسة اآلياتزوع إلى المنالنّ  عمى  رِ فتقدي
في تينَؾ اآليتيِف الّمتيف استحضَر بيما  الواردَ  مثاًل_ ال يناسُب التقديـَ  النفع في ىذه اآلية _

ِو "وقّدـ ىنا النفَع عمى الضرر؛ وقد أشار إلى ذلؾ أبو حّياف األندلسّي قباًل في محيطِ  ، الّساَمرائيّ 
ستكثرت مف الخير وما مّسني مف ألّنو تقّدـ في مف ييدي اهلل فيو الميتدي ومف يضمؿ وبعده ال

فينا يظير جميِّا أّف الّساَمرائي قد وافَؽ ما أتى بو صاحُب البْحر  ،(4)فناسب تقديـ الّنفع" السوء،
 في أثر التّقديـ والتّأخير الوارد في اآليات الّسابقة. المحيط

ـُ تارًة وتُأّخُر أخرى في القرآِف الكريـ لفظ وىذه تا الرحمِة والعذاب، ومف األلفاِظ اّلتي تُقّد
التّقديـِ والتّأخير في تينؾ و عمى درس ظاىرِة في وقوفِ  الّساَمرائيّ بعض اآليات اّلتي وقَؼ عندىا 

 الّمفظتيِف.

": و تعالىقولُ  ومف لطيِؼ ىذا    

      "(5) 

إّنو حيث ذكر الّرحمة والعذاب بدأ بذكر  ": قيؿأف ُيبَتدَأ بتقديـِ الخير حيُث األصؿ ىنا ف
 ،(6)"مواضع اقتضت الحكمة فييا تقديـ ذكر العذاب في الّرحمة..... وقد خرج عف ىذه القاعدة 

                                                           
(1)

178.األعراف،
(2)

188.األعراف،
(3)

،فاضل، ًّ 60،الّتعبٌر القرآنًالّساَمرائ
(4)

 4،433جالبْحر المحٌط،.ٌنظر،
(5)

 18.المائدة،
(6)

 60،61،التعبٌر القرآنًالسامرائً،فاضل،
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" :كقولو تعالى           

  "(1)  ُالّزجر والّترىيب بعد أْف وردت تمكـُ اآليات في سياؽ ذكر عّمة التّقديـ ىنا إلى  وُيرجع"

 فاقتضى المقاـ تقديـ العذاب عمى الّرحمة.  ،(2)قّطاع الّطرؽ والمحاربيف"

" :قوُلُو تعالى وتبارؾَ ومف ىذا أيًضا            

                           

       "(3)  ْـّ ترتيٌب في اآلية الّسابقة جديٌر بأف َيشدَّ  َث

 .؟ عمى األب وىكذا دواليؾَ ما السرُّ وراء تقديـِ األخ عمى األـّ وتقديـ األـّ االنتباَه، فمسائٍؿ أْف يسأَؿ: 

ذلؾ  أّف سببَ  ويرى ،عند ىذا التّقديـ بعَد أْف أباَف عف الجوّْ العاـ لمسورة الّساَمرائيّ وَقَؼ 
ـُ_ ـّ ينتيي يرب، أّف المقاـ في عبس مقاـ الفرار وال" _واهلل أعم واإلنساُف يِفّر مف األباعِد أواًل ث

وىو ، ى األـّ وقّدـ األب عم ء آخر َمف يفّر منيـ المرء وييرب،بألصِؽ الّناِس بو وأقربيـ لو ..فاألبنا
إلى  وأشار الّزمخشريّ ، (4)أقدر منيا عمى اإلعانِة في الّرأي والمشورة وأقدر منيا عمى النفع والّدفع"

ـّ باألبويف؛  يقوؿ:حقيقِة ىذا الترتيب المقصود  ـّ بالصاحبة والبنيف؛  ألنيما"وبدأ باألخ ث أقرب منو ث
لتّأخيِر في درِس أثر التّقديـِ وا أبدى رأًيا قد الّساَمرائيّ ، يّتضح مّما سبَؽ أّف (5)ـ أقرُب وأحّب "يألن

 .متأثًّْرا بما أورده الّزمخشرّي في بياف عّمِة ذلؾ في اآلية الّسابقة في المعنى

" :قوُلو تعالىومنو            "(6) وقولو :"  

               

               "(7)،  وردت لفظُة

                                                           
(1)

40.المائدة،
(2)

،فاضل، ًّ 61الّتعبٌر القرآنً،.الّساَمرائ
(3)

33،37.عبس،
(4)

ٌّة فً نصوٍص من الّتنزٌلٌنظر،  181،لمسات بٌان
(5)

 4،603،جلكّشاف.ٌنظر،ا
(6)

 46.الكهف،
(7)

24توبة،.ال
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ـُ الماؿ في سورة الكيِؼ إلىتّقديـِ تارًة وبالتّأخيِر أخرى، الماؿ في اآليات الّسابقِة بال أّف  ويعوُد تقدي
ويربُط  ،(1)إّما ألّف االنشغاَؿ بو أكثر أو ألّنو أدعى إلى الزينة والتفاخر."الماَؿ "أدعى إلى التّقديـ، 

وال شّؾ أّف المتقدميَف مف  ألّف "المقاـ مقاـُ حبٍّ ا في سورة التوبة بالمعنى العاـ؛ الّساَمرائي تأخيَرى
 (2)األبناِء واألزواِج وغيرىـ أحّب إلى المْرِء مف األمواؿ."

ـي الٌمفًظ عمى عاممو.  ثانينا: تقدي

ـُ الّمفظ عمى  ـُ المبتدأ عمى الخبر، ورد تقدي وتقديـ عامِمو في القرآف الكريـ كثيًرا، ومنو تقدي
 وتقديـ المفعوؿ بو عمى فعمو. حاؿ عمى فعمو،الظرؼ أو الجار والمجرور عمى فعميما وتقديـ ال

أـ سواء أكاف ىذا في الجممِة االسمّية ممِة العربّيِة ترتيًبا مألوًفا، ومف المعموـِ ىنا أّف لمج
ـّ الفعمّية،  ـّ بإذ إّف الجممة الفعمية تبدأ بالفعِؿ ث وىكذا الحاؿ بالنسبة لمجممة  ،المفعوؿ بوبالفاعؿ ث

عمى غير الّترتيب اّلذي نّص عميو  الجممة العربّيةُ  دُ وقد ترِ سمّية إذ تأتمُؼ مف مبتدأ وخبر، اال
عمًما أّف الّتغييَر أ والمفعوؿ بو عمى الفاعؿ مثاًل، وقد رسموا شروًطا لتقديـ الخبر عمى المبتد ،النحاةُ 

ومف مقي بأثِرِه عمى المعنى، تكّمـ يُ في ترتيب الجممة المنصوِص عميو إنما يكوف لغرٍض في ذىف الم
في المعنى َلْبًسا "والّصورة األساسّية لمجمؿ  ثَ دِ حْ َة أاّل يُ مثَؿ ىذا التّقديـ شريطىنا فقد جّوَز الّنحاة 

ـَ الفعؿ عمى المسند إلي ـُ الفاعؿ عمى الفعؿ، اّلتي مسندىا فعؿ أْف يتقّد ورُة و وال يتقّد أّما الصُّ
ـَ المسند إليو عمى المسندفاألساسّية لمجمؿ اّلتي مسندىا اسـ  أي أف يتقّدـ المبتدأ عمى  أْف يتقّد

أخير في يظير مف القوؿ الّسابؽ أّف لمتقديـ والتّ  (3)وال ُيقّدـ الخبر إاّل بسبٍب يقتضيو المقاـ ."الخبر، 
، وأشاَر الّنحاة إلى ليذه الظاىرة في أمور الّنحِو كمّْيا فال ُيطمُؽ الِعناُف  ،في الّنحِو العربيّْ ضوابطَ 

 (4).تمكـُ الّضوابط إشارة يرفقيا الّتعميؿ

مـ العربّيِة ثالثة عشر "الّصمة، توابع األسماء، واألشياء اّلتي يجوُز أاّل نقّدَميا في ع
األسماء والحروؼ اّلتي العوامؿ في األفعاؿ اّلتي ال تتصّرؼ، الّتمييز،  الفاعؿ،، المضاؼ إليو

تقديـ المضمر عمى ال يقّدـ ما بعدىا عمييا، الحروؼ اّلتي ليا حّؽ الصدارة  تدخؿ عمى األفعاؿ،
ذا كاف العامُؿ معنى الفعؿ ولـ و  ا ألَبس عمى الّسامع أّنو مقّدـ،التّقديـ إذوالمعنى،  الّظاىر في الّمفظِ  ا 

                                                           
(1)

،فاضل، ًّ ٌّة فً نصوص من التنزٌل،.الّساَمرائ  169لمسات بٌان
(2)

 170،نفسه.ٌنظر،
(3)

،فاضل، ًّ  95،، بناء الجملة العربٌةَوحماسة،محمدعبداللّطٌف1،15،جمعانً الّنحوِ .الّساَمرائ
(4)

2،386،جلخصائص.ٌنظر.ا
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مف الّصفات تشبيًيا بأسماء الفاعميف، وما عِمؿ عمؿ  ، وما ُأعمؿيكف فعاًل فال يقّدـ معمولو عميو
 (1)"الفعؿ" الّصفة المشّبية".

مف اإلشارة ف ال مناَص كانحاة في باب التّقديـ والتّأخير، وبعَد أْف َعرضت ما لـ يجْزه ال
المقصود بعَد ىؿ يبقى المعنى ممة، ولسائٍؿ أْف يسأَؿ: اّلتي يكسُبيا التّقديـ والتّأخير لمجإلى المعاني 

ـّ تّغيٌر يضفيو عمى المعنى؟  تقديـِ األلفاظ وتأخيرىا عمى حالو أـ ث

في  الّساَمرائيّ ىذا السؤاؿ سنقؼ عند بعض اآليات القرآنّية اّلتي درسيا  لإلجابِة عف
 مصّنفاِتو تحت باب التّقديـ والتّأخير .

 .تقديـ شبو الجممة :أوالً 

العربّيِة بالّظرؼ وحرؼ الجرّْ األصمّي مع مجروره، فقد عّرؼ ارتبطت شبو الجممِة في عمـِ 
ّنما سميت بذلَؾ؛ ألّنيا مرّكبة  الّنحاة شبو الجممة بػػ" الّظرؼ أو الجاّر األصمّي مع المجرور، وا 
كالجمِؿ، فيي تتألؼ مف كممتيف أو أكثر لفًظا أو تقديًرا، وىي غالًبا ما تدّؿ عمى الّزماف أو المكاف، 

 (2)الجمِؿ في تركيبيا، وليذا فيي تغني أحياًنا عف ذكِر الجممِة وتقوـ مقاَميا."فكانت ك

وقد نحا آخروف في تقسيـ شبو الجممة منًحى آخَر، فيرى ابُف ىشاـ أّف شبَو الجممة ترتبُط 
 (3)وىي الّظرؼ والجاّر والمجرور والّصفة الّصريحة. بثالثِة أشياء

ة في الّتركيِب العربّي تأتي بصور مختمفة مف حيُث وميما يكف مف شيٍء فإّف شبو الجمم
وكّؿ ىذا إّنما يحصؿ في الكالـ  يا تتصّدُر الكالـ تارًة وتتأّخر أخرى،حقِّا إنّ ف التّقديـ والتّأخير،
يخرج ليفيَد األغراض اّلتي ، وَلعّمو مف قبيؿ االتّفاؽ أف ُيقاَؿ إّف تقديـ شبو الجممة لخدمة المعنى

" إّف أغراَض تقديـ الجاّر والمجرور ال تكاد  :الّساَمرائيّ تقديـ المفعوؿ وغيره، وفي ىذا يقوؿ  يفيدىا

                                                           
(1)

 2،77،جاألصول فً الّنحوٌُنظر.ابن،السراج،محّمدبنسهل،
(2)

ٌُنظرأًٌضا،129،فً نحو اللغة وتراكٌبهاوٌنظرأًٌضا.عماٌرة،خلٌل،271إعراب الجمل وأشباه الجمل،.قباوة،فخرالّدٌن، َو

 133،إعراب الجمل وأشباه الجملالمعري،شوقً،
(3)

133شرح قطر الّندى وبل الّصدى،.ٌنظر.
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تختمؼ عف غيرىا مف أغراض تقديـ المفعوؿ والحاؿ والّظرؼ ونحوىا، ومداُر األمر في ذلَؾ ىو 
 (1)العناية واالىتماـ."

" :قوُلو تعالىومف قبيؿ ىذا        "(2)،  ّحيث تقّدـ الجار 

ة ليست  يكوف إاّل عمى اهلل وحَده واإلنابوذلَؾ "ألّف التوّكؿ ال، "عمى اهلل" عمى الفعؿ العامؿالمجرورو 
في البحر المحيط فإّف  وىذا الّتوضيح لـ يرد ،(3)ه وىذا عمى معنى االختصاص"إاّل إليو وحدَ 

 (4)وكذلَؾ الزمخشرّي في كّشافو. صاحَبو لـ يقؼ عند جوىِر التّقديـ في اآلية الّسابقِة،

" :قوُلو تعالى الّساَمرائيّ ومف مواطف تقديـ الجار والمجرور في القرآف الكريـ واّلتي أشار إلييا 

            

  "(5)


ـُ الجاّر والمجرور بّينً  ـَ في صالتيـ عمى "خاشعوف" و عف ا في اآلية الّسابقة، بدا تقدي فقّد
ومثؿ ىذا االنزياح المكاني اّر والمجرور لمزكاة عمى فاعموف، الّمغو عمى "معرضوف وكذلَؾ قّدـ الج

ّنما ُقصد لمعًنى عميؽ، لممفردات لـ يكف بمحض الم ولو جاء بيذه المفردات دونما تقديـ صادفة، وا 
ـَ يفيُد "أّف التّ  ىينا أو تأخير َلما أّدت المعنى المرجّو إثباُتو ، والغرض مف تقديـ الجاّر والمجرور قدي

ـَ الّصالة؛ العناي ولو ة إّف تارَكيا كافٌر ىادـ لمديف، ألّنيا أىـّ ركٍف في اإلسالـ لدرجة واالىتماـ، فقّد
 (6)"قّدـ الخشوع لفاؽ الخشوع الّصالة أىمّيةً 

                                                           
(1)

 3،105جمعانً الّنحو،.
(2)

12.إبراهٌم،
(3)

50،الّتعبٌر القرآنً.الّساَمرائً،فاضل،
(4)

 3،387،جوالكشاف5،400،جالبحر المحٌط.ٌنظر.
(5)

1،4.المؤمنون،
(6)

ٌّة فً نصوص من الّتنزٌل.الّساَمرائً،فاضل، 124،لمسات بٌان
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ـُ الجاّر والمجرور "عف المغو م إذ المقاـ يقتضي عرضوف " فيو "لالىتماـِ والحْصر، أّما تقدي
ـَ الُمعَرض عنو ال اإلعراض، أف يُ  فإّف اإلعراَض قد يكوف عف الخير فتقديـ الباطؿ مف القوؿ قدَّ

 إذ اإلعراض ال ينبغيما أّف فيو حصًرا لما ُيعرض عنو، كأولى، ر أّنيـ معرضوف عنو والفعؿ ليخب
ؿ اآليات فتقديـ الجار والمجرور ليس لفواصأف يكوَف عف الخير، بؿ الخير ينبغي أف ُيساَرع فيو، 

"واّلذي ىـ لمزكاة فاعموف" ليفيَد  :وجاء تقديـ الّزكاة في قولو (1)فقط بؿ ألّف المعنى يقتضيو"
ُيرجع تقديـ الجاّر والمجرور في اآليات  الّساَمرائيّ  مّما سبَؽ يظير أفّ  (2)"االىتماـ والعناية والقْصر"

ـُ مف إلى العناية واالىتماـِ والحْصر، الّسابقة  وُجيِة نظِره يفيُد االىتماـ فيو يجاري سيبويو في فالُمقّد
      اّلذي يضفيو التّقديـِ والتّأخير عمى المعنى. لمغرضنظرتو 

" :ومنيا أيًضا قوُلُو تعالى       "(3)،  يالحُظ تقديـ الجاّر والمجرور

ـُ المبتدأ وتأخير الخبر؛ ألاأل"أّف وورد عف الّنحاة قّر عمًما بأّف المبتدَأ معرفٌة، عمى الُمست ّف صَؿ تقدي
المبتدأ محكوـٌ عميو فال بّد مف تقديِمو ليتحّقؽ،ويجوز تأخيُره"
(4) 

إذ وضعوا ليذا كمّْو قواعَد تجعُؿ يز تقديـِ الخبر وتأخير المبتدأ، استقّر رأُي النحاِة عند تجو 
ـَ الخبِر جائًزا تارًة وواجًبا أخ أْف يكوَف ومف األسباب الموجبة لتقديـِ الخبر "وكذلؾ المبتدأ،  ى،ر تقدي

، د فمو أّخر لـ ُيفيـْ منو معنى الّتعجب"هلِل درُّؾ،  :وال ُيفيـُ بالتّأخير نحواالِّ عمى ما ُيفيـُ بالتّقديـِ
(5)، 

في الّربط بيف  عميو حقيقةً  اجتياًدا ُيحمدوفَ ظاىُر القوِؿ الّسابؽ أّف النحاة اجتيدوا ف ،(5)الّتعجب"
 الّساَمرائيّ ويرّد  روا ىذه الظاىرة بمنحى عف المعنى،فيـ لـ يفسّ ىرة التّقديـ والتّأخير والمعنى، ظا

والتّقديـ عنده ىنا يقتضيو إلى "إفادِة القْصِر واالختصاص، فميس ثـّ مستقّر إلى سواه،  ذلكـُ التقديـ
عف مكاٍف يفّر إليو ساف يبحث _في تمؾ الحالة_اإلنفوىو االختصاص، المعنى يتْيِف: الّسياُؽ مف ج

 عّمة التقديـ إلى االختصاص وُيرِجُع الّزمخشريُّ  ،(6)ألىمّيتِو "ويستقّر فيو، فقّدـ لو ما يبحُث عنو؛ 
في بيا الحصر وال تدخؿ تحت العدد  إلى أشياَء ال يحيطُ  ينظروف "ومعموـ أّف المؤمنيف فيقوؿ:

ويرى ، (7)فاختصاصو بنظرىـ إليو " اليوـ فإّف المؤمنيَف نّظارة ذلؾ ؛كّميـمحشر يجتمع فيو الخالئؽ 
                                                           

(1)
ٌّة فً نصوص من الّتنزٌل.  128،لمسات بٌان

(2)
 133.نفسه،

(3)
 12.القٌامة،

(4)
 1،329،جهمع الهوامع.السٌوطً،جاللالّدٌن،

(5)
 1،332.نفسه،ج

(6)
ٌّة فً نصوص من الّتنزٌل.ٌنظر،  195،لمسات بٌان

(7)
 4،565،جالكّشاف.ٌنظر.
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ـَ في الموطف الّسابؽ لـ يُكف لالختصاصويرى بعضُ  ورِة لمراعاة  ،يـ أّف التّقدي نما تُبنى بيذه الصُّ وا 
عمى  الّسجعة ال غير "وفي القرآف مواضُع كثيرٌة مف ىذا القبيؿ يقيسيا غيُر العارؼ بأسرار الفصاحة

 (1)" .وليست كذلؾمواضع أخرى وردت لالختصاِص، 

" :أّما قوُلُو تعالى     "(2)،  ِفقد ُقّدـ الجاّر والمجرور عمى اسـ

عمًما أّنو ال يجوز تقديـ أخبار ىذه النواسخ عمييا إاّل في حاِؿ كونو  ،اّلتي تفيُد التّأكيد الّناسخ إفّ 
ـَ عمى اسميا إاّل أف يكوَف ظرفً جممًة  ا أو ظرفّية أو جاّر ومجرور "أّما خبُرىا فال يجوز أف يتقّد

ّنما جاز ذلَؾ؛   في اآليِة الّسابقِة يفيُد معًنى واالنزياُح المكانيّ  ، (3)ألّنو مراٌد في المعنى"حرؼ جرٍّ وا 
ا موطٌف مف مواطِف وىذعو وتالوتو لمناس صحيًحا كاماًل، جديًدا ىو" أننا نحف المتكفموف بجم معًنى

وىذا التّقديـ اقتضاه المعنى كما اقتضتو حٍد غيِر اهلِل أْف يفعَؿ ذلؾ، ألّنو ال يمكُف أل القْصر؛ِ 

": وكذلؾ األمر في قولو تعالى ،(4)الفاصمة ولو أّخر الجاّر والمجرور ألخّؿ المعنى " 

  "(5)، ـَ الجاّر والمجرور ىنا يخرج ليفيد االختصاص "وتقديـ الجاّر والمجرور يفيد  فإّف تقدي

ـَ ، (6)ذلؾ أف تبييَف ما أشكؿ منو مختّص باهلل وحده"االختصاص،  وبناًء عمى ما سبؽ فإّف تقدي
والمجرور في اآليتيف الّسابقتيف مف سورة القيامة مف ُوجيِة نظر الّساَمرائي وآخريف كابف  الجارّْ 
ولكّنيـ مف جيٍة ويخدـ الّسجعَة مف أخرى، المعنى  عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر يخدـُ  (7)األثير
 عمى حسِف السجعة . لوا عمى المعنى أكثر تعويميـعوّ 

" :قوُلو تعالىالقرآف الكريـ  ومف لطيؼ تقديـ الجاّر والمجرور في    

           "(8)  فينا تقديـ الجاّر والمجرور

أّف ذلكـُ التقديـ  الّساَمرائيّ ويرى ، وقّدـ يومئٍذ كذلَؾ، والمجرور أيًضا حيث قّدـ إلى رّبيا عمى ناظرة

                                                           
(1)

 2،25،جالمثل الّسائر.ابناألثٌر،ضٌاءالدٌن،
(2)

17.القٌامة،
(3)

 48،اللمع فً الّنحو شرح.الّضرٌر،القاسمبنمحّمد،
(4)

،فاضل ًّ ٌّة فً نصوص من الّتنزٌل.الّساَمرائ  198،،لمسات بٌان
(5)

19.القٌامة،
(6)

ٌّة فً نصوص من الّتنزٌل،.ٌنظر، 199لمسات بٌان
(7)

 2،25جالمثل الّسائر،.ٌنظر،
(8)

21،25.القٌامة،
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فإّف ىذه والمجرور فمالختصاص،  "أّما تقديـ الجارّْ  ُيضفي معنى االختصاص إلى اآلية الّسابقةِ 
 (1)."الوجوه ال تنظر إاّل إليو

ختصاِص ومراعاة الفاصمة "فإّف في اآلية الّسابقة إفادُة اال "يومئذ"والعّمة في تقديـ الظرِؼ 
ويأبى  ،(2)أّما في الّدنيا فرّبما ال تعرؼ وجوىيـ النضرَة "حاب الّنعيـ خاّصٌة بذلَؾ اليوـ، رة أصنظ

ـُ الّظرِؼ ىاىنا ليس لالختصاِص، "فتقدي فيقوؿ: ابف األثير أف يكوف تقديـ الظرؼ ىنا لالختصاص
ّنما ُقّدـ مف أجؿ نظـ الكالـ  ثيِر وأطمؽ العناف لمقولِة لـ يأخذ بقوِؿ ابف األ الّساَمرائيّ ولكّف ، (3)"وا 

 سيبويو تمؾ اّلتي ُيرجع فييا التّقديـ والتّأخير إلى العنايِة واألىمّية .

األندلسّي يدحُض  أبو حّياف فيذا ،شّتى وذىب آخروف في تفسير عمِة تقديـ "يومئٍذ" مذاىبَ 
ـَ ىيناق إّنما يكوُف ليفيد التوّقع  أّف التقديـ إذ يرى  ُيراُد بو االختصاص، وَؿ َمف قاَؿ إّف التّقدي

في محشٍر يجمع اهلل فيو الخالئؽ، بيا الحصر  والرجاء "ومعموـ أّنيـ ينظروف إلى أشياَء ال يحيطُ 
 :واّلذي يصّح معو أف يكوَف مف قوِؿ الّناس ،فوجب حمُمو عمى معنى ال يصّح معو االختصاص

 (4)".جاء"أنا إلى فالٍف ناظر ما يصنُع بي"يريد معنى الّتوّقع والرّ 

": أّما قوُلو تعالى       

    "(5) ، ـَ الجاّر والمجرور "بيا" عمى الفاعؿ "إبراىيـ" جاء فإّف تقدي

وال يختمؼ أمُرىا سواء أكاف الموّصي لوصّية وأّنيا أعظـُ مف الموّصي، ليدّؿ "عمى عظـ ىذه ا
ديـ الوارد في اآليِة وبعَد التّقّصي في كتب التّفسير فإّنيا لـ ُتصرّْح  بعّمة التّق ،(6)إبراىيـ أـ غيُره "

 الّسابقِة .

 

 

                                                           
(1)

ٌّة فً نصوص من التنزٌل.ٌنظر،  202،لمسات بٌان
(2)

ٌّة فً نصوص من الّتنزٌل.الّساَمرائً،فاضل،  203،لمسات بٌان
(3)

 2،25،جالمثل الّسائر.ٌنظر،
(4)

 8،380،جالبحر المحٌط.ٌنظر.
(5)

132.البقرة،
(6)

 41،الجملة العربٌة ،تألفٌها وأقسامها.الّساَمرائً،فاضل،
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 .تقديـ المفعكؿ بو ثانًيا :

عمى الفاعؿ في الّتركيِب العربّي، فخمصوا إلى التفت الّنحاة إلى قضّية تقديـِ المفعوؿ بو 
ـَ المفعوؿ وضِع قواعَد تضبطُ  و فقّسموه إلى واجٍب وآخَر جائز، وضرب ممتنع وفيو ُيمتنُع أف ُيقدَّ

 عمى الفاعؿ.

مشتماًل عمى ضمير يعود عمى المفعوؿ بو  "كوف الفاعؿِ أّما التّقديـ الواجب فيتجّمى في 
؛ نحو" يحّب األرَض فالحوىا ـَ الفاعؿ يحدث عودة الضمير  " فالمفعوؿ ىينا واجُب التّقديـِ ألّف تقدي

 ـِ المفعوؿ بو وجوًبا أف يحْصرَ مف مواطف تقديرتبًة وىذا مّما ال يجوز عندىـ، و إلى متأّخر لفًظا و 

" : عمى الفاعِؿ بإّنما ومنو قولو تعالى        

 "(1)،  أف يكوَف  العمماء يخشوف اهلل، ومنيا  معناه أفّ  الفاعِؿ وتقديـ المفعوؿ يؤذُف فتأخيُر

المفعوؿ بو مف األسماء اّلتي ليا حّؽ الّصدارة في الجممة كأسماء االستفياـِ وغيرىا، ويتقّدـ المفعوؿ 
" : بو عمى الفاعؿ وجوًبا إذا كاف ضميًرا منفصاًل فيتقّدـ عمى الفعؿ والفاعؿ نحو قولو تعالى

    "(2)  ويتقّدـ بوجٍو مف الوجوب إذا وقع قبؿ فاء الجزاء نحو

": قولو تعالى            "(3)  ـُ الجائز فمعموـ أّف أّما التقدي

يجوز فاكتفوا بالقوؿ بأّنو  وركنوا في ىذا كّمو عمى المعنى، ،والّنحاة لـ يضعوا لو قواعَد تضبط
تقديمو عمى الفعؿ وتأخيره عنو وذلؾ إذا خال مف موجب التّقديـ ومّما يمنعو مف توسيطو، وذكر 

": بعضيـ شواىَد دونما شروط كما في قولو تعالى        

 "(4) .(5)فقّدـ المفعوؿ بو أحدىـ عمى الفاعؿ الموت دونما شرط 

                                                           
(1)

28.فاطر،
(2)

5.الفاتحة،
(3)

3،5.المدّثر،
(4)

99.المؤمنون،
(5)

ومابعدهاَومطلوب،80، الّتقدٌم والتأخٌر عند النحاة،َوفرجً،أحمد208،شرح قطر الندى وبل الّصدى.ٌنظر،ابنهشام،

ومابعدها44،بحوث لغوٌةأحمد،
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"قوُلو تعالى ومف غريب ىذا التقديـ        

         "(1) ،ـَ ال بو عمى مفعوَؿ حيُث قّد

ـَ المفعوِؿ بو عمى الفاعؿ "فإف قّدمت الىتماـ والعناية بو وسبب ذلؾ االفاعؿ،  ،وقد جّوز الّنحاُة تقدي
 ،(2)المفعوؿ وأّخرت الفاعؿ جرى المفظ كما جرى في األّوؿ وذلَؾ قولَؾ :ضرَب زيًدا عبُد اهلل "

ـَ المفعوؿ بو فسيبويو يزعـ  وتقديُمو عنده إّنما يكوُف لمعناية َر، أـ ُأخّ أّف المعنى واضٌح سواء أُقّد
 واالىتماـ .

 ،لـ يكف لوال التقديـو عمى الفاعؿ أّدى معًنى جديًدا، أي تقديـ المفعوؿ بفالتّقديـ الّسابؽ 
ىي األىـّ وىي المقصودة ألّنيا  تماـ "فقّدـ القسمَة عمى الفاعؿ؛وىذا المعنى يتجّمى في العناية واالى

يكف الحضور إاّل بسبِبيا والّسياُؽ إّنما ىو في األمواؿ والّتصّرؼ فييا فناسب تقديـ ولـ بالكالـ، 
 (3)" .ى الفاعؿ ىيناالمفعوؿ بو عم

" :قولو تعالىوفي       "(4) ، حيث قّدـ

إذ إّف الُمقاـ،  وىذا لما يقتضيواب تقديـ المفعوؿ بو عمى الفاعؿ، وىذا مف ب، الحممةالكتاَب عمى 
الكالـ في مف الضرورة بمكاف "ذلَؾ أّف  وفكاف تقديمفي سورة فاطر تتحّدث عف الكتاب،  اآليات

فالكالـ ىينا عمى ية إّف اّلذيف يتموف كتاب اهلل، فقد قاؿ قبؿ ىذه اآلسورة فاطر عمى الكتاب، 
 (5)الكتاب"

" :قوُلو تعالىومف عجيب تقديـ المفعوؿ بو في القرآف الكريـ     

     "(6) قّدـ اهلُل جّؿ وعّز في ىذه اآلية ضميَر النصِب ،

فيذا الّنحاة عنَد تقديـ المفعوؿ بو،  وقد وقؼَ الفعمْيِف نعبُد ونستعيف تباًعا، المنفصؿ "إّياؾ" عمى 
ظ كما جرى في األّوؿ وذلَؾ قولؾ: وأخرت الفاعؿ جرى الّمف المفعوؿ "فإْف قّدمت :سيبويِو يقوؿ

                                                           
(1)

8.الّنساء،
(2)

 1،34،جلكتاب.سٌبوٌه،أبوبشرعمروبنعثمان،ا
(3)

ٌّة.الّساَمرائً،فاضل، 42،تألفٌها وأقسامها الجملة العرب
(4)

 32.فاطر،
(5)

 42الجملة العربٌة ،تألٌفها وأقسامها،.الّساَمرائً،فاضل،
(6)

6_5.الفاتحة،
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سيبويو تجويز تقديـ  ظاىُر كالـف ،(1)ًرا ما أردت بو مقّدًما"ألّنؾ أردت بو مؤخّ ؛ ضرب زيًدا عبُد اهللِ 
ـَ قد ُيضفي إلى أجاء المفعوؿ مقّدًما أـ مؤخًرا، إذ إّف المعنى واحد سواء المفعوؿ بو،  ولكّف التقدي

ـُ َوْفَؽ ترتيبو المألوؼ "كأّنيـ يقّدموَف اّلذي بيانو  أىـّ، وىـ ببيانوِ  معاٍف جديدة لـ تكف إذا جاء الكم
ف كاَف جميًعا ييمانيـ ويعنيانيـ " أعنى، عمى االىتماـ  والعناية فيو يقصُر تقديـ المفعوؿ  (2)وا 

تّصاف ذلكـُ التّقديـ أّف العبادة واالستعانة مخ الّساَمرائيّ ويفّسُر . بالمقّدـِ وىذا جميّّ في كالمو الّسابؽ
"وذلَؾ ألّف طمب اليداية  ،انا اىِد" في معِرض اآليِة نفسيا"إي :أّنو يجوز أاّل نقوؿَ ويرى  ،باهلل وحَده

 .(3)ال يصّح فيو االختصاص "

إذ يرّد التّقديـ ىنا أعني تقديـ المفعوؿ بو إلى توقَؼ ىذا التّقديـ ابَف األثير، واس
موضع قصد بو االختصاص ومراعاة الّسجعة "وقد ذكر الزمخشرّي في تفسيره أّف التّقديـ في ىذا ال

ّنما قّدـ لمكاف نظ فإنو لـ يقّدـ ،وليس كذلؾ ،االختصاص ـ المفعوؿ بو عمى الفعؿ لالختصاص، وا 
 (4)أي مراعاة حسف الّنظـ الّسجعي."الكالـ، 

قة تأّثر بأقواؿ الّنحاة في في الوقوِؼ عمى التّقديـ والتّأخير في اآلية الّساب الّساَمرائيّ يبدو أّف 
إّنو يسوؽ ىذا التّقديـ في  إذوىذا ظاىر كالـ سيبويو،  ،األىمّيةىذا التّقديـ والتّأخير إلفادِة  رّدىـ

أنجدت خالًدا يفيد في الغالب يفيد االختصاص فقولؾ:  االختصاص "وىذا التّقديـُ ىذا الباب إلى 
أفاد ذلَؾ أّنؾ خّصصت خالًدا دت خالًدا ولـ تخّصْصو بالنجدِة، فإذا قمت خالًدا أنجدت، أّنؾ أنج
  (6)ويرجع األندلسّي التّقديـ ىنا" لالىتماـ واالعتناء بالمفعوؿ." ،(5)بالّنجدِة "

" :أيًضا قوُلو تعالىومف ىذا     "(7) ،ّدـ المفعوؿ بو عمى وىنا ق

ـُ اعتباًطا ،العامؿ ىدينا ّنما ُقصدَ  ،ولـ يرد ىذا التّقدي ـَ ىينا لـ لمعًنى،  وا  يفد ويرى بعُضيـ أّف التّقدي
ّنما ىو لممبالغة في االىتماـ االختصاص؛ ألّف السياَؽ يدحض ذلَؾ،  "ورّبما كاف التّقديـُ عمى وا 

ريَف فسّْ بعُض المُ  عُ رجِ كما يُ  ،(8)فإّنو لـ يخّص نوًحا باليداية"مؿ لزيادة االىتماـ ال لالختصاص، العا

                                                           
(1)

 1،34،جالكتاب.ٌنظر،
(2)

 .نفسهوالّصفحةنفسها
(3)

 49،50،الّتعبٌر القرآنً.ٌنظر،
(4)

 2،21،جالمثل الّسائر.ٌنظر،
(5)

ٌُنظر،  49،الّتعبٌر القرآنً.
(6)

1،141،جالبحر المحٌط.ٌنظر،
(7)

84.األنعام،
(8)

ٌّة تألٌفها وأقسامها.الّسامرائً،فاضل،  51،التعبٌر القرآنًو45،الجملة العرب
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الّسياؽ اّلذي  ألىمّية اّلتي يستقّؿ بيا في ذلؾَ أي التنبيو إلى ا (1)ريَف التّقديـ ىينا إلى" التّنبيو"فسّْ المُ 
 (2).بتقديـ االسـ إرادة لالختصاصفقد صّرَح أّما الزمخشري  ،أقحـَ فيو

" :ومّما ُيدرُج ضمَف ىذا الباب قوُلو تعالى     

               

   "(3)،  إذ قّدـ المفعوَؿ بو "غير" عمى الفاعؿ المّتصؿ بالفعؿ

ياه عمى تدعوف  "تدعوف"  ـُ ىينا حاماًل في ثناياه معنى الّتخصيصوا  إذ إفَّ العبادَة ال  ؛وجاَء التّقدي
 االختصاص "أي تخصونو يفيدُ  قديـأّف التّ  الّساَمرائيّ تكوف إاّل لوجيو عّز وجّؿ وفي ىذا يرى 

ـَ ىينا يفيد  الّزمخشريويذىب صاحب  (4)" بالّدعاء وال تدعوَف أحًدا سواه إلى أّف التّقدي
اهلل تدعوف "  ويفّسر قولو تعالى "أغيرَ  ،إذ يرى أّف الدعوة مختّصٌة باهلل عّز وجؿّ  ،االختصاص

أنكر األندلسّي أف يكوف ىذا وقد ، (5)" يما ىو عادتكـ إذا أصابكـ ُضرّ "أتخصوَف آليتكـ بالدعوة ف
اّلذي أشار فيو صاحُبو إلى معنى التّقديـ  ،التّقديـ إلفادة الّتخصيص ودحض رأي الزمخشري ذاؾ

"وتقديـ المفعوؿ بو ىنا بعد اليمزة يدّؿ عمى اإلنكار عمييـ دعاء األصناـ إذ ال ينكر فيقوؿ: ىينا 
جميِّا  يظيرُ ، (6)التقديـ ىنا ال يدؿ عمى الحصر والّتخصيص"الدعاء إّنما ينكر أّف األصناـ تُدعى و 

ـّ تغايًرا في اآلراء اّلتي ُتَصبُّ في قالب التّقد فالّسياُؽ يـ والتّأخير وأثرىما في المعنى، مّما سبؽ أّف َث
ما أّف كِؿ إلى حقيقة التّقديـ والتأخير، والجّو العاـ لايات القرآنّية ىما ما ُيعوَّؿ عمييما في الوصو 
عمًما بما جاء عند الّزمخشرّي تحديًدا، الّساَمرائي في وقوفو عمى ىذه الظاىرة ودرسيا يبدو متأّثًرا 

 مستقّمة تُنسُب إلى اجتياده . بأّف إشارتو لحقيقِة التّقديـ والتّأخير

" :ومف المواطف اّلتي ُقّدـ فييا المفعوُؿ عمى عاممو قوُلو تعالى  

        "(7)، ـَ اسـَ اإلشارة ىذا ويرى بعضيـ  ،حيُث قّد

                                                           
(1)

ٌّان،  4،177،جالبحر المحٌط.األندلسً،أبوح
(2)

4،642جالكّشاف،ٌنظر.
(3)

40،41.األنعام،
(4)

 44،العربٌة تألٌفها وأقسامها الجملة.ٌنظر،
(5)

 1،625،جالكّشاف.ٌنظر،
(6)

 4،131،جالبحر المحٌط.ٌنظر،
(7)

68.النمل،
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ـَ اسـ اإلشارة ىذا؛  بعيدِ التّ و  إلفادِة العجبِ  أّف مثَؿ ذلكـُ التّقديـ يخرجُ  عى إلى العجب ألّنو أدْ "فقّد
ـَ أي تقديـ اسـ اإلشارة ىذا عمى "نحف وآباؤنا" دليؿ عمى ومنيـ مف يرى أّف  (1)والتبعيد " التّقدي

وأّف الكالـ إّنما سيَؽ ألجمو  ،ّدـ ىو الغرض الُمتعمَّد بالّذكرأىمّية الُمقدَّـ  "فالتّقديـ دليؿ عمى أّف المق
"(2) 

تقديـ المفعوؿ  رُ العنايِة واالىتماـ، فمداإلى  المفعوؿِ  عّمَة تقديـِ  رجعُ يُ  الّساَمرائيّ  حقِّا إفّ ف
قد استدرؾ  الّساَمرائيّ ، ويرى الباحُث أّف (3)عمى العناية واالىتماـ عمى الفاعؿ في الّمغة إّنما يدورُ 

 (4)بخصوص تقديـ المفعوؿ عمى الفاعؿ، إذ يرّد ذلؾ كمَّو إلى العناية واالىتماـ. ما قالو سيبويوِ 

وَلعّمو _في نياية ىذا المبحث_ مف قبيؿ االتّفاَؽ أّف البالغييف والّنحاة قد تنّبيوا إلى ظاىرة 
التّقديـ والتّأخير في اإلرث الّمغوّي عند العرب وفي القرآف الكريـ كذلؾ، وقد عقدوا ليذا المبحِث 

ـ ليذه الّظاىرة بمعزٍؿ درُسي أبواًبا في مؤّلفاتيـ، إذ بيـ يربطوف التّقديـ والتّأخير بالمعنى، ولـ يؾُ 
عوا المعاني التي يخمُقيا ىذا األسموب، ومدار ىذا يقع في باب يـ قد تتبّ حقِّا إنّ و عنو بالّضرورة،  

العناية واالىتماـ، سواء أكاف ىذا مف باب تقديـ المفردات بعضيا عمى بعض مف غير العامؿ، أـ 
 وشبو الجممة. تقديـ المفردات عمى العامؿ، كتقديـ المفعوؿ بو

قد أولى ىذه الّظاىرَة عنايًة فائقة، فال أحسُبيا راحمًة مف  الّساَمرائيّ واّلذي يبدو جمّيا أّف 
و قد استدرؾ عمى القدماء في اإلشارة إلى المعاني المكتسبة مف التّقديـ والحّؽ إنَّ يا، مؤّلفاتو كمّْ 

 ىذه الّظاىرِة.مالًذا لو في درِس  والتّأخير، فكاف الّنصُّ المقّدُس 

قد اجتيد في الّتعّمؽ في معاني التّقديـ والتّأخير الوارد في اآليات اّلتي  الّساَمرائيّ  والحّؽ إفَّ 
قد  إنَّوُ  :ساقيا لخدمة موضوعو، فألفيُتو رابًطا إّياىا بالمعنى ال محالة، ومف قبيؿ اإلنصاِؼ القوؿ

                                                           
(1)

 44،الجملة العربٌة تألٌفها وأقسامها.الساَمرائً،فاضل،
(2)

 3،337،جالكّشاف.الزمخشري،أبوالقاسم،
(3)

2،55،جمعانً الّنحو.ٌنظر،
(4)

1،34جالكتاب،.ٌنظر،
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ف وقد ركَ المصّنفات القديمة ليا،  فتِ تواّلتي لـ تم أدرؾ معاني ىذه الّظاىرة في بعِض اآليات القرآنّية
ـّ لسور القرآف، ولـ يبِف درَسو ليا عمى اآلية القرآنّية  في درسو لظاىرة التّقديـ والتّأخير إلى الجوّْ العا

ّنما يربطُ   بالّسابؽ والالحؽ . كمَّوُ  ىذا وحَدىا، وا 

لوجاء درُسو ليذه ال : تقديـ المفردات بعضيا عمى بعض في يماّظاىرة مبنيِّا عمى أمريف أوَّ
غير العامؿ وثانييا: تقديـ المفردات عمى عامميا، وىذا الثّاني ىو مثار عمـ الّنحِو في رسـ الشروط 

 اّلتي تجّوز ىذا التّقديـ وتمنع ذاؾ.

بالمعنى، ّف التّقديـ والتّأخير في العربّية يمّثؿ ظاىرًة جمّيًة، ترتبُط أيَّما ارتباٍط إِ وصفوة القوِؿ 
ّنما سيَؽ  حاضرًة في كالـِ العرِب كمّْو، ولـ يُؾ ىذا الحضورُ  ألغراٍض جاثمٍة بمحِض المصادفة وا 
 في الّذىف الباطف، وكفى دلياًل كالـ اهلل جؿَّ وعّز.
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  في ضكء القرآف الكريـ. الٌسامىرائيٌ ظاىرةي الحٍذًؼ عند  :المبحثي الثٌاني

ـُ وضوًحا اّلتي تتفّرد بيا الّمغة العربّية الظواىرِ  الحْذؼ مف أىْـّ ُتعّد ظاىرُة        ، إذ يجنُح المتكّم
والمقصود بالحْذِؼ  ، ولمغًزى يكمُف في ذىنِ مف أركاف الجممة المألوفة؛  أساسفييا إلى حذِؼ ركٍف 

في الكالـ  المَّْبُس  الُمخّؿ اّلذي مؤّداهُ  الّلذي ُيسّجؿ إيجاًبا لمجممة، ىنا ذلكـُ الحْذؼ المحمود ا
حداثُ  بّية وقد يكوف الحْذؼ في الجممِة العر  ،(1)"فإْف ضّر الحذُؼ امتنع": فقد قالوا الّضرِر فيو وا 

وترى  ،أّف الحْذَؼ "أحسُف مف ذكره ويرى الجرجانيُّ  ،خماًل فييا عنصَر قوة شريطَة أاّل يحدثَ 
 (2)" .مف النطؽ بو إضماره في الّنفس أولى وآنَس 

 .وي أٌكالن: تعريفي 

الّدابة؛  منو حذفت مف شعري ومف ذنبو حْذؼ الشيِء إسقاطو  :ُيقاؿُ  ،اإلسقاطُ لغةن:" ؼي الحذٍ       
اأّما ، (3)أي أخذت منو " وعند الّتدقيِؽ في  ،(4)فيو" إسقاُط جزء الكالـ أو كّمو لدليؿ " اصطالحن

ّدليؿ عمى وال ،شيًئا مّما ُوضع مف شروط لمحذؼ المعنى االصطالحي لمحذِؼ يجُد فيو القارئُ 
ورّبما طالعتنا بعض الجمؿ بعض المزايا كاالختصار واإليجاز، الّنصَّ ب صبغُ اّلتي تَ  ؼ القرينةُ الحذْ 

اّلتي تترّدد كثيًرا عمى الّمساف العربّي كمقولتيـ "خيُر الكالـ ما قّؿ ودّؿ " وفي ىذا يرى المبّرد 
"ال بّد أْف يكوَف في ما ُأبقَي دليٌؿ عمى  فيقوؿ: ّلؿ عمى المحذوؼ في الجممةضرورة وجود قرينٍة تد

 (5)ما ُألقَي. "

 :أنكاعيوي ثانينا: 

في المغني "أّف الحذَؼ يقُع  ، فجاءَ في الكالـ العربيّْ  الواقعةِ  ؼِ الحذْ  عمى ضروبِ  الّنحاةُ  نصَّ       
في االسـ المضاؼ، والمضاؼ إليو، وحذؼ الموصوؿ االسمي، وحذؼ الّصمة، وحذؼ الموصوؼ 
والّصفة واالسـ المعطوؼ والمعطوؼ عميو، ويقع كذلؾ في المبدؿ منو، وحذؼ المبتدأ والخبر، 

                                                           
(1)

،َوٌنظربركات،إبراهٌم،168،شرح األشمونً.األشمونً،أبوالحسن، ًّ  1،131جالّنحو العرب
(2)

 117،دالئل اإلعجاز.الجرجانً،عبدالقاهر،
(3)

،ماّدة)َحَذَف(لسان العرب.ابنمنظور،جمالالّدٌنمحّمدبنمكرم،
(4)

 3،103،جعلوم القرآنالبرهان فً .الزركشً،بدرالدٌن،
(5)

 3،112،جالمقتضب.ٌنظر،
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لناصبة وحذؼ والمفعوؿ والحاؿ، وحذؼ بعض الحروؼ، كحذؼ الجاّر وحذؼ أف اوحذؼ الفعؿ 
 (1)الحذؼ في الجممة كاممًة." حرؼ الّنداء وىمزة االستفياـ، وقد يقعُ 

الحذؼ الجاري في الّصيغ أي الحذؼ الّصوتي والّصرفّي كحذؼ "وقد قّسمُو آخروَف إلى        
حروؼ العّمة والنوف وىمزة الوصؿ والتنويف والحركات وغيرىا، والحذؼ الجاري في الّتراكيب كحذؼ 

ماء واألفعاؿ، وقد يكوف الحذؼ قياسيِّا كحذؼ الجاّر قبؿ أف المصدرية وحذؼ ُرّب والـ الّتعميؿ األس
وغيرىا، وسماعيِّا كحذؼ الـ الجواب وحرؼ القسـ والالـ الموطئة لمقسـ، وىذا الضرب مف الحذؼ 

 (2)وارد في كالميـ بقّمٍة."

وي:ثالثنا:   أغراضي

ّنما ُيساُؽ         يمكُف  في كالِمِيـ لجممٍة مف األغراضِ لـ يرِد الحذُؼ في كالـِ العرِب اعتباًطا، وا 
 (3)حْصُرىا عمى ىذا الّنحو.

 أ.االختصار.

وأّف االشتغاؿ بذكره يفضي إلى تفويت  ب.التّنبيو عمى أّف الّزماف يتقاصر عف اإلتياف بالمحذوؼ
 .الميـّ 

 ت.التّفخيـ واإلعظاـ.

 ث.الّتخفيؼ لكثرة دوراف في الكالـ كما حذؼ حرؼ النداء ونوف كاف .

 ج. الّتعظيـ والتشريؼ.

 ح.رعاية الفاصمة.

 البياف بعد اإلبياـ.خ.العموـ وقصد 

 د.المحافظة عمى الوزف في الّشعر وغيرىا.

                                                           
(1)

 ومابعدها278.ٌنظر،ابنهشام،
(2)

 ومابعَدها.164ظاهرة الحذف فً الّدرس اللّغوي،.ٌنظر،حمودة،طاهرسلٌمان،
(3)

 ،ومابعدها92.نفسه،)أغراضالحذف(
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 شركطيوي.رابعنا: 

أو  عمى دليؿٍ  يا أف يّتكَئ الحذؼُ أىمّ ، مف الّشروطِ  إذا توافرت فيو جممةٌ  أجاَز الّنحاُة الحذؼَ        
 ؼ أف يستندَ ضرورات الحذْ  إّف مف" :ىو مذكور وفي ىذا يقوؿ الزركشيُّ  يا القارُئ فيمايمتمسُ  قرينةٍ 

 (1)." وِ أو مف سياقِ  المحذوؼِ  تتأّتى مف لفظِ  عمى داللةٍ 

حذفت العرب الجممة والمفرد " قد  وجود دليٍؿ عمى المحذوؼ فيقوؿ: ويؤّكُد ابُف جّني ضرورةَ        
اّل كاَف فيو ضرٌب مف تكميؼ عمـ  والحرؼ والحركة، وليس شيٍء مف ذلَؾ إاّل عف دليؿ عميو، وا 

 (2)الغيِب في معرفتو."

أو مقالّي أو صناعّي،  حاليٍّ  وجود دليؿٍ "أوليا  ؼ جعؿَ ىشاـ شروًطا ثمانية لمحذْ  وذكر ابفُ       
كالجزء، وأاّل يكوَف المحذوُؼ مؤّكًدا، وأاّل يؤدَي  حذؼُ ما يُ  أّما الشروط األخرى فيي أاّل يكوفَ 

الحذُؼ إلى اختصار المختصر، وأاّل يكوَف المحذوُؼ عاماًل ضعيًفا كحذؼ الجاّر والّناصب والجاـز 
يٍء، وأاّل يؤدَي الحذُؼ إلى تييئة العامؿ لمفعؿ، ومنيا أيًضا أاّل يكوَف المحذوُؼ عوًضا عف ش

 (3)"أكمُت الّسمكَة حّتى رأَسيا" لعدـ ذكر خبٍر لو. ، كمنع رفع الّرأس في القوؿ:لمعمؿ وقطعو عنو

يقوُؿ ف ،(4)والحذؼ كثيٌر في كالـ العرِب فيو "ُجّؿ مقصود العرب وعميو مبنى أكثر كالميـ"      
إذا أنسوا واالختصار في كّؿ الفصحاء كثير موجود  ،كالميـ كثيرةوالمحذوفات في " :اجرّ ابف السّ 

ـُ عمى الحذؼ "ومف  (5)."بعمـ المخاطب ما يعنوف وقد ضّمف الّنحاُة مؤّلفاِتيـ األسباب اّلتي تحّت
والحذؼ  الحذؼ لمضرورة الشعرّية،و الحذؼ لطوؿ الكالـ، و الحذؼ كثرة االستعماؿ، دواعي 
 (6)الحذؼ ألسباب قياسّية صرفّية أو صوتّية وغيرىا ."و الحذؼ لمتركيب، و  ،لإلعراب

ؿ عميو ت القرينةكانَ  وقد عند الّنحاة "والمشترط في القرينة  في درس ظاىرة الحذؼ مّما ُعوّْ
المفّسرة لممحذوؼ أف تكوَف في كالـ واحد وجممة واحدة، والقرينة الّظاىرة والمقّدرة جممتاف، فإذا قّيدنا 

إذ ال يجوز الحذؼ دونما دليؿ متبٍؽ في الجممة اّلتي لجأ ، (7)بما ذكرنا انتفى ىذا اإلشكاؿ بالكمّية"

                                                           
(1)

 ومابعدها3،122جالبرهان فً علوم القرآن،.ٌنظر،
(2)

 2،362جالخصائص،.
(3)

 ومابعدها259،المغنً.
(4)

 1،30،جاألشباه والنظائر.السٌوطً،جاللالدٌن،
(5)

 2،341جاألصول فً الّنحو،.
(6)

ومابعدها31،ظاهرة الحذف فً الّدرس اللّغويّ .حمودة،طاهرسلٌمان،
(7)

 2،883،جأمالً ابن الحاجب.ابنالحاجب،أبوعمروعثمان،
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ـُ إلى أحد أركانيا ال عمى وال يتوّقُؼ الحذؼ عربّي أصيؿ،  عمًما أّف الحْذؼ الحسفَ حاذًفا، متكّم
ّنما يتجاوُزىا إلى حذؼ الجممة وىذا واقٌع في كال ـ العرِب "قد حذفت العرب حْرٍؼ أو كممٍة وا 

اّل كاف فيو ضْرٌب مف يس شيء مف ذلَؾ إاّل دليٌؿ عميو، ولالجممة، والمفرد، والحرؼ، والحركة،  وا 
وُعّد سيبويو أّوؿ َمف نظر في ىذه الظاىرة مف حيُث أركاُف ، (1)الغيِب في معرفتو "تكميؼ عمـِ 

حّتى أّف  ،الجممة اّلتي ُتساؽ في باب الحذؼ والمعاني البالغّية اّلتي يؤدييا الحذؼ في الجممة
بالشيء عف الشيء فيضحي الُمستغَنى عنو ساقًطا مف كالميـ البّتَة "ويستغنوَف  استغنت العرَب إذا

 (2)".بالشيء عف الشيء اّلذي أصُمُو في كالميـ أف يستعمَؿ حّتى َيصيَر ساقًطا

اؿ في الّصياغة في غير ما القّوة والفّف والجم موطًنا مف مواطفِ  الحْذؼَ  الّساَمرائيّ وعّد 
حذِؼ  :دا في القرآف الكريـجِ و ليذه الظاىرِة عمى لونْيِف مف الحذؼ وُ في درسِ  إذ وقؼَ موضٍع، 

ّنما  ـ يأِت بو المتكّمـ دونما مسّوغ،ويرى أّف الحذؼ ل ،الحروِؼ وحذؼ الكممة لغرٍض ذي يأتي بو وا 
اللة "فقد يحذؼ حرًفا أو يذكره أو يجتزئ بالحركة لمدّ   ،وشيجٍة بالمعنى ال يكوف إْف لـ يكف الحذؼ

إّف المتأّمؿ في كالـ ، (3)فيو غايُة الففّْ والجماؿ " محظُ ذلؾ لغرٍض بالغّي تُ  كؿُّ عمى المحذوؼ، 
ا عمى أمريِف ىما في الحقيقة أسُّ  الّساَمرائيّ  األّوِؿ:  الحْذِؼ في العربية: الّسابؽ ليجد أّنو جاَء ناصِّ

ّف إما لّوح بو القدماُء والثّاني:  وىذاو، ممة إاّل بوجود دليٍؿ ينّص عميّف الحذَؼ ال يكوف في الجإ
 الحذؼ يخدـ المعنى خدمًة جميمًة وحسبؾ مف خدمٍة يضفييا الحذُؼ عمى المعنى.

فييا الحذؼ في  المواطف اّلتي يقع في كتابو معاني الّنحو جممًة مف الّساَمرائيّ وقد ساؽ 
 ، االسـ الموصوؿ وحذؼ الّصمة  "كحذؼو عمى سبعَة عشر موضًعا إذ ذكر ما يربالكالـ العربيّْ

يو وحذؼ وحذؼ نوف كاف المجزومة وحذؼ المفعوؿ بو وحذؼ الفعؿ وحذؼ المضاؼ والمضاؼ إل
 (4)غيرىا"و الّصفة وحذؼ جواب الشرط، 

توّقَؼ عند حذِؼ فْفَؽ بعِض نصوِص التّنزيؿ، ْذؼ وَ درَس ظاىرة الحقد  الّساَمرائيّ  حقِّا إفّ و        
 وفيما يمي تبياٌف لذلَؾ.فصيؿ حيًنا واإليجاز حيًنا آخر، ِوْقَفًة يشوُبيا التّ الحرؼ والكممة 

                                                           
(1)

 2،362،جالخصائصً،أبوالفتحبنعثمان،.جن
(2)

 ومابعدها1،267جالخصائص،َوابنجّنً،أبوالفتحعثمان،1،24،جالكتاب.سٌبوٌه،أبوبشرعمروبنعثمان،
(3)

ٌّة تألٌفها وأقسامهاَو90،من أسرار البٌان القرآنًَو75،الّتعبٌر القرآنً. ٌّةومابعدهاَو75،الجملة العرب والمعنى الجملة العرب

 ومابعَدها.59،
(4)

4،120،178،186،َوج3،142،145،202،268،269َوج2،84،165َوج1،142،147،230،ج،معانً الّنحو.ٌنظر

186،237،322. 
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 أٌكالن : حٍذؼ الحركؼ.

وعّد مباٍف عاٍف أـ حروؼ سواء أكانت حروَؼ ممف كالميا كثيًرا،  ؼَ و ُب الحر أسقطِت العر 
فقد ذكر ابُف  ،كالميـبيذا يكوف موطَف قّوٍة في و  ،الكالـ العربيّ  مف خصائصِ  الحذؼَ  ذلكـُ النحاُة 

ونّص في الوقت ، ىشاـ أحَد عشر موطًنا مف مواطِف حذؼ الحروؼ اّلتي تقع في الّمساف العربيّ 
األثير عف  ابفُ  وتحّدثَ ،  (1)ينبغي أف تتوافر في الحذؼ الجّيد عينو عمى شروطو أي الشروط اّلتي

إذ ُيستنتج مف مضموف كالمو أّف حذَؼ بعض الحروؼ في  ،ال والواوحذؼ بعض الحروؼ ك
فيا مف المعطوؼ  والمعطوِؼ "وأحسف حذو  :بعض المواطِف أبمُغ مف ذكرىا فيقوؿ في حذؼ الواو

يجاًزا "عميو،  ذا لـ ُيذكر الحرؼ المعطوؼ بو كاف ذلؾ بالغًة وا  ومف الحروؼ اّلتي جّوز  ،(2)وا 
حذؼ نوف كاف في المضارع، وحذؼ نوف الوقاية، و الشرط،  مف جواب"حذؼ الفاء الّنحاُة حذفيا 

أثر ىذا بياف  الّنحو  حذؼ حروؼ المعاني و والمعّوؿ عميو في درس، (3)وحذؼ الناصب وغيرىا "
وقد أشار الّساَمرائي إلى دالئؿ ىذا الحذؼ مف خالؿ وقوفو عند بعض اآليات في المعنى،  الحذؼ
وجرى الحذؼ في حروؼ "أّف الحذَؼ كثيٌر في العربّية، وقد توّسعت فيو توّسًعا كبيًرا،  ويرىالقرآنّية 

"قولو تعالى:  حوالمعاني ن     "(4)،  ".(5)أي ال تفتأ 

 رائي عند ظاىرة حذؼ الحروؼ منيا.لايات القرآنّية اّلتي وقؼ الّسامَ  وفيما يمي سردٌ 

" :قوُلو تعالى           

    "(6) ، يالحُظ ىنا أّف الّسياؽ

وأقرب حرؼ ليذا الموطِف حرؼ العطؼ ، الكممات صـّ وبكـ وعمي الّسياؽ بحاجٍة إلى حرٍؼ يربط
وىو  ا"أّف عّمة الحذؼ تمؾ لذاؾ الحرؼ أّف ُصـ بكـ ال تحتمُؿ إاّل معنًى واحدً  الّساَمرائيّ الواو ويرى 

وقد  ،(7)."ود عمى قوـٍ ذوي كفر وضالؿ كبيريففيي تعيـ صنؼ واحد، فجمعوا الوصفْيِف، أّنيـ 

                                                           
(1)

 ومابعدها278،مغنً اللّبٌب.ابنهشام،أبومحّمدعبدهللا،
(2)

 2،91،جالمثل الّسائر.ٌنظر،
(3)

قطر الندى شرحومابعدهاوابنهشام،أبومحّمدعبدهللا،64،الضرائر وما ٌسوغ للشاعر دون الناثر.األلوسً،محمدشكري،

 161،الصدى وبل
(4)

 85.ٌوسف،
(5)

ٌّة تألٌفها وأقسامها.ٌنظر، 75،الجملة العرب
(6)

17،18.البقرة،
(7)

 90،91،،من أسرار البٌان القرآنً.ٌنظر
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ذىبت إلى اللة نحو: حذؼ حرؼ العطؼ الواو " قد يحذؼ حرؼ العطؼ الواو لمدّ  أشار إلى ظاىرة
وُيحتمؿ نصب الّمحـ  ،وفاكيةً  ،ولحًما ،فاكيًة والمعنى فاشتريت خبًزا ،لحًما ،السوؽ فاشتريت خبًزا

فيكوف المحـ والفاكية كالمسكوت عنيما إضراب أي بؿ لحًما بؿ فاكيًة، والفاكية عمى أّنو بدؿ 
 (1)فيو تعبير احتمالي"اشتراىما ويحتمؿ أنو لـ يشترىما، أّنو  يحتمؿ

مف حذٍؼ ورّد  الكّنو لـ ُيشْر إلى ما كاف فييعند تفسير ىذه اآلية،  د الزمخشريّ وقد استطر 
 (3).أّما األندلسي فمـ يتطّرؽ ىو اآلخر لمحذؼ في اآلية السابقةِ  ،(2)ذلؾ إلى الّتشبيو البميغ 

 بما ورَد عنَد األسبقيف.  بتوجييو ذاؾ تأّثر مّما سبؽ يّتضُح أّف الّساَمرائي قد 

" :عمًما أّف ىذا ورد في سورة البقرة واألنعاـ ، قاؿ تعالى في األنعاـ 

               

فالقوـ الذيَف قاؿ اهلل عنيـ في  ؛ذلؾ إلى المعنى الّساَمرائيّ ويرّد أّف الواَو مثبتٌة،  المالحظ ىنا ،(4)"
 (5)سورة البقرة أشدُّ ضالاًل وتعّنتًا وسفًيا وسخريًة إذ اقتضى المقاـ إسقاط الواو في تمَؾ اآلية .

" :الباِب قوُلُو تعالىومّما يساُؽ في ىذا           

          

"(6)،  ْإذ ، َمرائي عّمة ذلكـُ الحذؼِ الّسا وقد فّصؿالّسببّية جميِّا فيما سبؽ،  لفاءِ ا ؼُ بدا حذ

ؿ ّلذي جعَ في ىذه اآلية ا قًعا مف اهللاإّف الّتيديد لـ يُؾ و "حيث يا إلى الجوّْ العاـ لايات، أرجعَ 
في المعنى "فقاؿ سوؼ  وفي ذلَؾ إشارة بّينٌة إلى األثر اّلذي يبقيو الحذؼُ ممّحة،  الفاء ضرورةً  حذؼَ 

ا يكوف عمى والّتيديد إّنم هلل، فكاف الّتيديُد أخؼَّ وقًعا، ولـ يكف قوالً ألّنو قوُؿ شعيب  ؛مف دوف فاء
 (7)ُد عظيًما قادًرا كاف أشدَّ."فإف كاف المتوعّْ حسب َمف توّعد وىّدد، 

                                                           
(1)

،فاضل، ًّ  3،269،جمعانً النحو.ٌنظر،الّسامرائ
(2)

 1،86،87،جالكّشاف.ٌنظر،
(3)

 1،208،جالبحر المحٌط.ٌنظر،
(4)

39.األنعام،
(5)

ًّ .ٌنظر، 90،من أسرار البٌان القرآن
(6)

93.هود،
(7)

 92،93،من أسرار البٌان القرآنً.الّساَمرائً،فاضل،
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بيف  فرؽٍ  أيّ "فإف قمت:  قائاًل: ي قوِلو تعالى الّسابؽإلى نْزِع الفاء ف وقد أشار الزمخشريّ 
ونزعيا ظاىٌر بحرؼ موضوع لموصؿ،  إدخاؿ الفاء وصؿٌ إدخاؿ الفاء ونزعيا في سوؼ؟ قمت: 

ولكّنو لـ يمتفْت مخشرّي أّنو عّمؽ عمى حذؼ الفاء، ظاىُر كالـ الز و ، (1)وصؿ تقديري باالستئناؼ "
ـّ ؿ النظر مف خال ،الفاء عمى المعنى إسقاطُ  وُ _في حدود بحثي_ إلى األثر اّلذي يتركُ  في الجوّْ العا

 ليا.

": ومنيا أيًضا قوُلو تعالى       "(2) 

 حيُث حذؼذًفا مقارنة ببعض اآليات األخرى، إّف المدّقَؽ في اآلية الّسابقة ليجد أّف فييا ح
ذلؾ الحذؼ يعود إلى "أّف سورة ويرى الّسامرائي أّف سبَب  ،حرؼ الجّر والضمير المّتصؿ "بو"

 (3)."كذيب ولـ يذكر بما كّذبوا األعراؼ سياقيا إطالؽ التّ 

أّما األندلسّي فقد رّد ذلكـ ، (4)ولـ ُيشْر الزمخشرّي إلى اإلسقاط الواقع في اآلية الّسابقة
أىؿ القرى اإلسقاط إلى ما لّوح بو الكرماني "فحذؼ متعمؽ التكذيب لما ُحذؼ المتعّمؽ في "ولو أّف 

 (5).أمنوا واتّقوا " فوافؽ الختـ في كؿّْ منيما بما يناسب ما قبمو

في درس ظاىرة  تعّمؽقد  الّساَمرائيّ جميِّا أّف  يظيرمّعف في األقواؿ الّسابقة، بعد التّ 
 .ىا إلى المعنى أينما حّطت دُّ فيو ير الحذؼ، 

" :ومّما عّده الّساَمرائي حذًفا ما جاء في قولو تعالى    

  "(6) إاّل أّنو ُحذؼ إلفادة معًنى قبؿ الظرؼ، تحتمُؿ ىذه اآلية أْف ندخَؿ حرؼ الجّر مف ف

ـُ "أّف  ، ومرّد الحذؼال يتوّصُؿ إليو إال َمف أدرَؾ أسرار الحذؼ ومعانيو الخفّية آخرَ  ىينا واهلل أعم
وىذا يغاير مف فوؽ معًنى لبعيدَة بيف صبّْ الحميـ والرأس، إسقاط مف يحتمؿ المسافَة القريبَة وا

                                                           
(1)

2،285،جالكّشاف.ٌنظر،
(2)

 101.األعراف،
(3)

 91،التعبٌر القرآنً.ٌنظر،
(4)

ومابعدها2،41،جالكشاف.ٌنظر،
(5)

4،354،جالبحر المحٌط.
(6)

48.الدخان،
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وعميو فإّف الّتعذيَب سيكوُف  ،القريبة إاّل المسافةَ  ر ال يحتمؿُ فالمعنى في الّتركيِب األخي ،لضرورةبا
 (1)".أشدّ 

 فرٍؽ بيف وجودَ  إذ يوّضحُ ى المعنى، عم ؼُ اّلذي يمقيو الحذْ وقد أباَف الزمخشرّي عف األثر 
وتوّقَؼ  ،(2)"أىوَؿ وأىيب اًرا لو ليكوفَ بمف أو إسقاطيا "فذكر العذاب معمًَّقا بو الصّب مستع المجيءِ 

إذا يرى أّنيا تأتي مف باب قة ىذا الحذؼ دونما الّتصريح بو، صاحُب البحر المحيط عند حقي
ف يؤدي إلى المبالغة في العذاب واآلالـ وحذفيا مِ  إذ إّف إقحاـَ حقيقة تارًة ومف االستعارة أخرى، ال

" :يعني عكس ذلَؾ تماًما "وفي الحجّ     "(3)  في والمصبوب

فقد صّب الحقيقة ىو الحميـ، فتارة اعتبرت الحقيقة، وتارًة اعتبرت االستعارة؛ ألّنو أذـ مف الحميـ، 
 (4)".ما توّلد عنو مف اآلالـ والعذاب

ّزمخشّري وصاحب البْحر المحيط في اإلبانِة قد وافؽ ال الّساَمرائيّ إّف  :ومف الحؽّْ أف ُيقاؿَ 
 . ؼ في اآلية الّسابقةعف سرّْ الحذْ 

" :تعالى قوُلوُ  الحرؼِ  ومّما ُيدَرُج في باِب حْذؼِ       

             

   "(5) ظر ظاىًرا في اآلية الّسابقة، وذلؾ مف خالؿ إمعاف النَّ  لنداء، بدا حذؼ حرؼ ا

أعمـ_ ضيُؽ المقاـ  واهلل الحذؼ _ ومردُّ  ،يا ربّْ  :فيقوؿَ داء، أف ترَد بحرؼ النّ  فاألصؿُ فييا، 
فيختصر  وِ في طمبِ  أف يستعجؿَ  بؿ يريدُ  ،فيأتي ب"يا"في الكالـ؛  ضييعَ التَّ  يحتمؿُ  دْ عُ لـ يَ "فالوقت 

 (6). "هِ لو بو ليفرغ إلى مرادِ  ال حاجةَ مف الكالـ ما 

                                                           
(1)

،فاضل، ًّ 94من أسرار البٌان القرآنً،.الّساَمرائ
(2)

 4،246،جالكّشاف.ٌنظر،
(3)

19.الحج،
(4)

 8،40،جالبحر المحٌط.ٌنظر،
(5)

10.المنافقون،
(6)

ٌّة فً نصوص من الّتنزٌل.الّساَمرائً،فاضل،  174،لمسات بٌان
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 وضرورةِ  المقاـِ  إلى ضيؽِ  إاّل أّنو أشارَ  وِ ؼ في كّشافِ مخشرّي إلى ىذا الحذْ الزَّ  ولـ يمتفتِ 
 ، وكذلؾَ قباًل  الّساَمرائيّ ما خّصو  بشكٍؿ عاـّ ال يخصُّ  وىذا جاءَ تحديًدا،  في ىذا الوقتِ  ؿِ الّتعجُّ 

ؿْ   (1)ىينا . ؼِ مغزى الحذْ  األندلسّي إذ إّنو لـ يفصّْ

" تعالى: وُ قولُ  ومنو أيًضا      "(2) ، ُالفعؿِ  حيُث  ُحذفت نوف 

"كأف تكوف بصيغة يا، َؽ شروط خّطوىا لحذفِ يا َوفْ نونِ  ؼَ الّنحاُة حذْ  الناسخ "يكوف" وقد أجازَ 
، (3)وال بساكف" ،وأاّل تكوَف في موضٍع وقٍؼ وال مّتصمة بضمير نصبٍ  مجزومةً  وأف تكوفَ  ،المضارع

فييا "وحذؼ  ة اّلتي ُتمحظُ مَ جَ ناسبة العَ لايات حيث م يـ إلى الجّو العاـّ ىا بعضُ فيردُّ  ؼِ أّما عّمة الحذْ 
ال  ّف اإلنسافَ إ الّسورة والثّاني: ة اّلذي ُطبعت بومَ جَ مراعاة لجانب العَ  األّوؿ: أعمـُ  النوف لسببيف واهلل

فنقص مف فعؿ الكوِف إشارة  إنساًنا مف المِنيّْ وحَده حّتى ُيراَؽ في الّرحـ ويمتقي بالبويضة، يكوفُ 
ولـ ، أّما المِني فيو جزء مف الّسبب، إلى أّف التطوير المذكور في اآليات ىذه ال يكوُف إاّل بيما مًعا

بيذا التّفصيؿ اّلذي لـ يشر  قد انفرد الّساَمرائيّ ويرى الباحُث أّف  ،(4)"يكتمؿ الفعؿ إشارة إلى ذلَؾ 
يرى الزركشي أّف حذؼ النوف في نحو ىذا قد يكوف في حيف  ،(5).إليو صاحبا الكّشاؼ والمحيط

 (6)" .وِ بعممِ  إلى ما ال يحيطُ  ويزيدُ  وأّف منو ينشأُ ًيا عمى مبدأ صغر الشيء وحقارتو، "تنبي

": الحرؼ أيًضا ما في قولو تعالىومف حْذؼ      

    "(7)،  موطف آخر مف مواطِف حذؼ نوف كاف، وىذا

المعنى اّلذي يخمُقو ولكّف ىرة عينيا، وقد يكوُف تكراًرا لمظا ،المجيُء بو ىينا ال يعني الّتكرارو 
ُظ يجُد أّف اآلية تتحّدُث عف الّرسوؿ والمالحِ معنى في مواطَف ُأخَر بالضرورِة، الحذؼ ىنا سيغايُر ال

 (8)".الحذؼ  عميو الّصالة والّسالـ والقرآف الكريـ "فمّما كاَف الكالـُ في القرآف وفي قوِمو ناسبَ 

                                                           
(1)

 8،271جالبحر المحٌط ،َو4،462،جالكّشاف.ٌنظر،
(2)

37.القٌامة،
(3)

 161،شرح قطر الندى وبل الصدى.األنصارّي،أبومحّمدعبدهللاجمالالدٌنبنهشام،
(4)

217،لمسات فً نصوص من الّتنزٌل،فاضل،.الّساَمرائً
(5)

 8،382جالبحر المحٌط ،و4،566جالكّشاف ،.ٌنظر،
(6)

 1،407،جالبرهان فً علوم القرآن.الزركشً،بدرالدٌنبنمحّمد،
(7)

 17.هود،
(8)

 78،التعبٌر القرآنً.الّساَمرائً،فاضل،
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وىي الكّشاؼ لمّزمخشري والبحر المحيط ألبي حّياف  ةفي كتب التّفسير الُمعتمدَ  البحثِ  وبعدَ 
الّساَمرائي  والحّؽ إفَّ ، (1)ه الّذوؽعندَ  فُس ويستقرُّ إليو النّ  فُّ ، فإّني ما عثرُت عمى قوٍؿ تطمئِ األندلسيّ 

لايات  تماد عمى الجّو العاـّ معتمًدا أيَّما اع ؼِ لموصوؿ إلى حقيقِة ىذا الحذْ  طاقاِتوِ  قد كّرس كؿَّ 
في  تماـ اإليماف أّف الحذؼ لـ يأتِ  فيو يؤمفُصمب المعنى، ىذا الحذؼ أو ذاؾ في  وكوف

نما سياقاِتو عبثًا،   . لمعًنى عميؽ ولغرٍض سائغوا 

حرؼ الجّر في قولو تعالى " ؼُ ومف لطيِؼ حذؼ الحرؼ في القرآف حذْ   

 "(2)،  ففي اآليِة حذٌؼ مقصوٌد لحرؼ الجرّ، ومعموـٌ أّف حذَؼ حرِؼ الجّر ال يقُع في

ـَ  ىينا يحتمؿ معنييفِ تعّيف المقصود، المَّْبس و  فَ مِ الكالـِ إاّل إذا أَ   :ويرى الّساَمرائي أّف الحذَؼ القائ
وذىب  (3)الحالتْيِف"والحكـ واحد في  ،"إّما الرغبة فييّف لجماليّف أو الرغبة عنيّف لدمامتيفّ 

الزمخشري إلى ىذيِف االحتماليِف "يحتمؿ في "أف تنكحوىف" لجماليّف وعف "أف تنكحوىّف 
فالمعنى في الّمفظ يحتمؿ الّرغبة والّنفرة،  "ىذا  :وأشار أبو حّياف إلى سبؽ يقوؿ ،(4)"لدمامتيف"

 .(5)وترغبوف عف أف تنكحوىف لقبحيّف"  ،الرغبة أف تنكحوىف لجماليف

 .ثانينا :حٍذؼي الكممةً 

ّنماىا، وحدَ  الحروؼ ًرا عمىكْ حِ ليس الحذُؼ  فيذه األركاف يا، الجممِة كمّْ  ىا ألركافِ يتجاوزُ  وا 
في صيٍغ كاف  إّنما يكوفُ  فالحذؼُ  خدمًة لممعنى،  ؼُ ذا قّدـ ىذا الحذْ معرّضٌة لمحذؼ واإلسقاط إ

خؿ الّنصّْ الّتركيبّي "إّف الحذؼ إسقاٌط لصيغ دا ىا في تمكـُ الّتراكيب اّلتي وجدت فييااألصُؿ إبقاءَ 
لسالمِة الّتركيب وتطبيًقا ه الّصيغ ُيفترض وجودىا نحويِّا؛ وىذاقؼ الّمغوّية، في بعض المو 

أّما الّمجوء إلى الحذؼ في األصؿ في الكالـ العربّي الّذكر، يظير مّما سبؽ أّف  (6)".لمقواعد
وبما أّنو يترؾ أثًرا فذِّا في المعنى فال ضيَر مف  ،عّما ىو مألوؼ المواقِؼ الّمغوّية فيعني الخروجَ 

 المجوء إليو.

                                                           
(1)

2،254،جالكّشاف.ٌنظر،
(2)

 127.النساء،
(3)

،)حروفالجّر(3،جَومعانً الّنحوّ 206،الّتعبٌر القرآنً.ٌنظر،
(4)

 1،508،جالكشاف .ٌنظر،
 3،378،جالبحر المحٌط.1
(6)

ًّ .أبوالمكارم،علً، 200،الحذف والتقدٌر فً الّنحو العرب
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ـُ إلييا قاصًدا الحذَؼ العامؿ ، واالسـ الموصوؼ، ومف أركاف الجممِة اّلتي يمجأ المتكّم
 (1)والمبتدأ وغيرىا. ،والخبر ،ؿ بووالمفعو  ،والّضمائر واالسـ الموصوؿ

الّساَمرائي إزاء حذؼ الكممة في تفسيره لبعض آي الّذكر الحكيـ وفيما يمي سرد  وقد وقؼَ 
 مفّصاًل . الّساَمرائيّ لمواطف حذؼ الكممة اّلتي عّرج عمييا 

 .أٌكالن :حٍذؼي الفعؿ 

وقد ورد عف الّنحاة وليَس مف السيولِة إسقاطُو،  ،ُيعّد الفعُؿ ركًنا أساسيِّا مف أركاف الجممةِ 
يـ نادوا بإسقاِط فدّؿ عميو دليٌؿ قائـٌ في الجممة، أّنيـ جّوزوا إسقاَط الفعِؿ مف الجممة العربّية إذا 

"ففي قوِلنا جّؿ وعّز الفعؿ بعد إذا،       "(2)  َـَ  يرْوَف أّف التّأويؿ الّسميـ يتطّمُب إقحا

فسيرّية ال محّؿ جممُة انشقت الثّانية جممًة تف ،شقت الّسماء انشقتر إذا انفعٍؿ بعد إذا فيكوف التّقدي
ّضرَب مف عمًما أّف ىذا ال ،وىي الّدليؿ القائـ عمى حذِؼ الفعؿ في ىذه اآليةليا مف اإلعراب، 

، وعندىـ "إْف ،إذا ،لو"بعِض الحروؼ وىي فيـ سّمموا بحذؼ الفعؿ بعد اإلسقاط ىو إسقاط واجب، 
أّف االسـَ التّابع ليذه الحروؼ فاعٌؿ لفعؿ محذوؼ يفّسُره اّلذي يميو، عدا األخفش فيو يرى أّف 

 االسـَ التّابَع ليا مبتدأ.

كأف  ٍب كاالختصار مثاًل ومف ىذاويأتي حذُفو ألسباكثير سائغ، أّما الحذؼ الجائز لمفعؿ ف
أوليما أتى يكوف بصورتْيف:  زيٌد ،والتّقديُر في ىذافاده: َمف أتى ؟ فيقوؿ قائؿ: يجاَب عف سؤاؿ م

وؿ حيث تقديـ الفعؿ عمى الفاعؿ؛ ومعموـٌ أّف المقصود بيذا كمّْو التّقدير األ ،أتى والثّانية زيدٌ ، زيدٌ 
 ؾ تخبر عف اإلتياف ال عف زيٍد.ألنّ 

ذا ُحِذؼ ي تركيب الجممة يؤّثر فيما بعده، فيرفع فاعاًل وينصب مفعواًل، "والفعُؿ ف يبقى أثره وا 
فيدّؿ ذلؾ عمى أّف ناصَبو لو ناصب، ومف ذلَؾ أف تجد لفًظا منصوًبا ليس اإلعرابي دلياًل عميو، 

 :وقد أشار سيبويو إلى حذؼ الفعؿ استغناًء بدليؿ الحاؿ فيو يقوؿ في معِرض ذلؾ، (3)محذوؼ "
 (4)"إّنما حذفوا الفعؿ استغناًء بما يرْوَف مف الحاؿ "

                                                           
(1)

278المغنً،.ٌنظر،
(2)

1.االنشقاق،
(3)

43،اللً لحذف الفعل فً القرآن الكرٌماألثر الدّ .الجنابً،زهراءمٌري،
(4)

1،275،جالكتاب.سٌبوٌهأبوبشرعمروبنعثمان،
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المبّيف لمنوع أو العدد جائٌز؛ لدليٍؿ حالّي أو مقالّي،   المصدر فإّف حذؼ الفعؿ"وعميو 
ا مبروًرا،  وكثرما ُوجد ىذا في كالـ العرب  . (1)"وسفًرا ميّسًرا وغيرىافمنيا قوليـ حجِّ

الّنحاَة قد أوجبوا حذَؼ الفعؿ في أسموبي الّتحذير واإلغراء، فالّتحذيُر عندىـ  والحّؽ إفَّ 
لذا لـ يجوّْزوا القوؿ: إّياَؾ احذر الخيانة، فحذؼ  لضيؽ المقاـ، "إّيا" ال يقتضي ذكر الفعَؿ مَعو؛ب

ْف أجاز آخروف إثباَتو؛ ،الفعؿ ىينا ىو المذىُب األرجح  (2).نظًرا إلى تكرير إّيا وا 

ذُفو مبنيّّ عمى المطمؽ، وح المفعوؿِ  معموؿِ  ؼُ حذْ  في العربّيةِ  الفعؿِ  ؼِ حذْ  مواطفِ  ومف
 المفعوؿِ  أوَ  الفاعؿِ  كذكرِ  ومعنى القياس ىينا" أف يقَع الحذُؼ بضابطٍ  ،األعـّ  في الغالبِ  القياسِ 

الجّر كسعديؾ وعقًرا لَؾ، ووجوب حذؼ الفعؿ؛ ذلؾ ألّف حّؽ  مضاًفا إليو أو بحرؼِ  بعد المصدرِ 
 (3)ًنا."ستحسَ مُ  ؼُ ويّتصال بو، فكاف الحذْ  الفاعؿ والمفعوؿ بو أف يعمَؿ فييما الفعؿُ 

 نصوصٍ  مف الوقوؼ عندَ  كاف ال بدَّ اّلتي كانت في حْذؼ الفعؿ،  قواؿِ وبعد سوِؽ تمكـُ األ
ـّ  بياف ُوجية نظر الّساَمرائي وغيره مف المُ  مف التّنزيؿ ُأسقطتْ  في ىذا  ريفَ فسّْ منيا األفعاؿ ومف َث

 الحْذؼ.

" :قولو تعالى في ب حذؼ الفعؿباال ىذا في الّساَمرائيُّ ومّما تناولو    

       "(4)، الفعؿ  ِذؼُ يبدو ح

إلى  ؼَ ذلكـُ الحذْ  الّساَمرائيّ  ويردُّ  ،فقاؿ لنفسو دونما أف ُتسبَؽ بفعؿٍ  ،ظاىًرامف جواب شرط اليداية 
 ،"فمـ يقْؿ فإّنما ييتدي لنفسو وارٌد  في الّضاليَف دوف سواىـ سياؽ اآليات القرآنّية أفّ  الّسياؽ أي

 (5)"الّضاليفذلَؾ أّف الّسياَؽ  في 

مف خالؿ شرحو ليذه اآلية وكذلَؾ صاحب  ،ىذا الحذؼ ولـ يقؼ صاحُب الكّشاؼ عمى
 (6)المحيط.

                                                           
(1)

 2،165،جمعانً الّنحو.الّساَمرائً،فاضل،
(2)

2،105،جمعانً النحو،َوالّساَمرائً،فاضل،1،571جشرح الرضً على الكافٌة،.ٌنظر،
(3)

 1،355،جشرح الرضً على الكافٌة.ٌنظر،
(4)

41.الّزمر،
(5)

 111،من أسرار البٌان القرآنً.ٌنظر،
(6)

ٌُنظر،  7،414،جوالبحر المحٌط،4،120،جالكّشاف.
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 ":تعالى في القرآف الكريـ قوُلوُ  الفعؿِ  ومف لطيِؼ حذؼِ     

   "(1)  ذه اآلية قد حّؿ محّؿ فعٍؿ المصدَر الوارد في ىيّتضُح لمقارِئ أّف

 فّرؽ الّنحويوَف  بيَف المصدرِ  ، وا وتارًة أخرى يأتي منصوًبامرفوعً  فتارًة يأتي المصدرُ  ،محذوؼ
المرفوع النائب عف الفعؿ" يفيد الحصوؿ  فالمصدرُ ، والّنصبِ  الّرفعِ  وِ بحالتيْ اّلذي يحّؿ محّؿ الفعؿ 

ويرجع الّساَمرائي حذَؼ  الفعؿ في اآلية الّسابقة إلى الّدواـ واالستمرارّية ، (2)واالستقرار والثبات"
كما ىو الحاؿ في المصدر  "فرفَع إمساًكا وتسريًحا لمّداللة عمى الّدواـ وعمى أّنيا ليست حالة موقوتةً 

 (3)"المنصوب

عف حقيقِة حذِؼ  ، لمكشؼِ اّلتي عّوؿ عمييا البْحثُ  التّفسير بِ تُ كُ  في بعضِ  وبعد الّتمعفِ 
نابةِ  الفعؿِ  ُوِجَد أّف الّزمخشريَّ قد جَنَح عف حقيقِة الحذؼ ىنا ولـ يمّوح المصدر المرفوع مناَبو،  وا 

 . (4)إلييا القارئُ  قد يطمئفُّ لو  بمسّوغاتٍ 

أّف المعنى  يجدُ إذ ، الواقع في اآلية الّسابقة ؼَ الحذْ  األندلسّي بابَ أبو حيَّاف وقد طَرَؽ 
وبدا ىذا المعنى جميِّا في إشارة إلى ذلكـ الحْذؼ "فإْف ُقدَّْر لمصدر ىنا إفادُة االستمرارّيِة، لممجيء با

 (5)عف استمرار الّزوجّيِة "  كنايةً  اإلمساؾَ  وجعؿَ  ،شرٌط محذوٌؼ وجعؿ فإمساَؾ جواًبا لذلَؾ الّشرط

 جماؿِ  ه في بيافِ عندَ  أ إلى رأٍي استقّر ذوُقوُ قد اّتكَ  الّساَمرائيّ ّف أ يرى الباحثُ  ؽَ مّما سبَ 
ْف جارى بعَض المفّسريَف و المحَكـ،  معًنى لمّسياؽ القرآنيّْ مف  في القرآف الكريـ وما يضفيوِ  ؼِ الحذْ  ا 

 يا الّنحاُة والبالغيوف قباًل.المعاني اّلتي أثبتَ  عفِ  رأًيا، إاّل أّنو لـ يخرجْ 

" قرآف الكريـ قوُلوُ ومف ظريؼ حذؼ الفعؿ في ال       "(6) 

 وُ شرح الكافية يرى أّف حذفَ  ، فيذا صاحبُ الحاؿِ  عامؿِ  ؼِ الّنحاَة قد التفتوا إلى حذْ  حقِّا إفّ 
 ؼُ يضحَي الحذْ ، لكيال قرينةٍ  إلى وجودِ  ؼِ الحذْ  وجوًبا قياًسا، ويرّد صّحةَ  جواًزا وقد يكوفُ  قد يكوفُ 

                                                           
(1)

229.البقرة،
(2)

2،169،جمعانً الّنحو.الّساَمرائً،فاضل،
(3)

.نفسهوالّصفحةنفسها
(4)

1،260،261،جالكّشاف.ٌنظر،
(5)

2،204،جالبحر المحٌط.ٌنظر،
(6)

4.القٌامة،
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مف  جواًزا أو وجوًبا أيًضا في مواضَع قياسّيٍة، وال بدَّ  حذؼُ قد يُ  " اعمـ أّف عامَؿ الحاؿِ  ممبًسا فيقوؿ:
ما حذؼ جائًزا حضوُر معناه كقولؾ لممسافِر: راشًدا  أـ جائًزا، فقرينةُ  واجًبا كافَ  ؼِ مع الحذْ  قرينةٍ 

ي جواب مف ّما في استفياـ أو غير االستفياـ كقولؾ قائًما فإ هُ راشًدا، أو تقّدـ ذكرُ  ْر ميدًيا، أي سِ 

": قاؿ كيؼ خّمفَت زيًدا، وكقولو تعالى         ،" ومف المواطف اّلتي

ـّ  ه شيًئا فشيًئا مقرونةً أو غيرَ  ثمفٍ  ازديادَ  الحاؿُ  أف تبّيفَ  فييا قياًسا عمى الوجوبِ  حذؼُ يُ  بالفاء أو ُث
 (1)فصاعًدا." بدرىـٍ  وُ نحو بعتُ 

 إذ يرى أّف الحذؼَ  ،الّساَمرائي تفسيًرا يبمُغ غايَة اإلصابةِ في اآلية الّسابقة فيفّسره  أّما حذُفوُ 
"وىذا الحذؼ يتناسُب والعجمَة اّلتي دّلت عميو الّنفس المّوامة  :فيقوؿ ،العجمةجّو في الّمغة يناسُب 

في ىذا  في الوقت عيِنو أّف الحذؼَ  الحاؿ في الكالـ العربّي ويؤمفُ  فيو يقّر بحذؼ عامؿِ  (2)"
 ِو .المعنى بطرٍؼ مف أطرافِ  لمراٍد يمسُّ  أو ذاؾ إّنما يكوفُ  العجيبِ  الّتركيب القرآنيّْ 

بمى " ماىُ عندَ  في ىذه اآلية، والتقديرُ  حاؿِ ال قّدر كؿّّ مف الّزمخشرّي وأبي حّياف عامؿَ و   
ولـ  ،اّلتي قّعَدىا الّنحاةُ  المّطردةِ  الواقع في القواعدِ  . وقد اكتفيا باإلشارة إلى ىذا التّقديرِ (3)نجمعيا"

 .عمى المعنى ؼُ يمتفتا إلى شيٍء مف األثر اّلذي يمقيو ىذا الحذْ 

" : عّز وجؿّ  في آي القرآف الكريـ قوُلوُ  لّساَمرائيَّ ومف عجيِب مواطف الحذؼ اّلتي استوقفت ا

       "(4)،  تبدو حقيقُة الحْذؼ ىنا مغايرًة ما سبَؽ مف

  ،عربيّْ ال مف الكالـِ  تي سقطتْ الَّ  بعَض  الكمماتِ  يطوؿُ  فالحذؼُ ، في الّنظـ القرآنيّْ  لألفعاؿِ  حْذؼٍ 
يـ واستعاضت عنو " مف كالمِ "تذروف الفعؿَ  العرَب أسقطتِ  عموـٌ أفَّ ومالّنطُؽ بيا ضئياًل،  وباتَ 
ـَ لـ يقؿ:، (5)بترؾ أيَف  :معترٍض أف يعترَض فيقوؿَ أو تدعوَف ؟ ول تتركوفَ  فمسائٍؿ أف يسأَؿ ىنا ِل

 الحْذؼ مف ىذه اآلية وقد ورَد فييا الفعؿ تذروف؟ 

                                                           
(1)

 1،683،جاإلسترباذي، رضً الدٌن.
(2)

ٌّة فً نصوٍص  من الّتنزٌل.ٌنظر،  192،لمسات بٌان
(3)

 3،208المنسوبللفّراء،جمعانً القرآنَوٌنظرف8،376ًجوالبْحر المحٌط4،562،جالكّشاف.ٌنظر،
(4)

20،21.القٌامة،
(5)

1،24،جالكتاببشرعمروبنعثمانبنقنبر،.ٌنظر،سٌبوٌه،أبو
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فيو حذٌؼ  رَ ذَ فألّف الفعَؿ وَ  ؛ترَؾ واالستعاضة عنو بػ"وذر" الفعؿِ  ؼَ ما يخصُّ حذْ أّما 
في ىذه اآلية  اّلذي يطغى عمى الّنفس المّوامةِ  (1)وأصمو "توذروف "وىذا" يناسُب أيًضا جوَّ العجمِة "

 ففي اآلية حْذؼ لفعؿ اُستعيض عنو بآخر . ،(2)والفعؿ  تذروف" في ُجؿّْ معانيو يفيُد الّذـ "ريمة، الك

" تعالى: وُ الكريـ قولُ  في القرآفِ  الفعؿِ  ؼِ ومف ُصور حذْ       

    "(3)،  ِعنو  اّلذي ينوبُ  الفعؿِ  ؼُ ، حذْ لمفعؿِ  زِ الجائِ  ؼِ الحذْ  ومف لطيؼ

بيف ما ىو  وقد فّرَؽ الّنحاةُ حالة نصٍب وأخرى في حالِة رفٍع، في  تارةً  بالمصدرِ  فجاءَ ، المصدرُ 
 والرفع يشيرُ   ،معنى الحدوث والّتجدد ففي الّنصِب يظيرُ مرفوع وما ىو منصوب مف حيث المعنى "

 (4)" .إلى الثّبات

 ثانينا: حٍذؼي المضاؼ

ّنما يُ اعتباطيِّا،  في الكالـ العربيّْ كثيٌر، ولـ يُؾ حذُفوُ  لمضاؼِ ا حْذؼُ  حذؼ لغير ما وا 
يؿ المثاؿ ال الحْصِر "االختصار، في أموٍر منيا عمى سب ىذه األغراَض  وقد حَصَر الّنحاةُ غرٍض، 

واالستغناء بداللة المضاؼ المذكور عمى المحذوؼ إذا دّلت عميو ّتجّوز في الكالـ واالّتساع فيو، ال
، وتحّدث سيبويو عف ىذا القبيؿ تحت باب استعماؿ الفعؿ في الّمفظ ال في المعنى (5)قرينة."

 ي الكالـ، واإليجاز واالختصار ومثؿ ذلَؾ في كالميـ بنو فالٍف َيَطُؤىـ الطريُؽ يريدُ الّتساِعيـ ف
 (6)الّطريؽ. ـ أىؿُ ىُ يطؤُ 

أكثرىا وروًدا في العربّية ذلكـُ  المضاؼ في العربّية يرد بشكميِف: أّف حَذَؼ  ويرى الّنحاةُ 
 ويقاـُ  المضاؼُ  الّنحو"وقد يحذؼُ ، جاء في أسرار مقاَمو المضاؼُ  ويقوـُ  المضاؼ اّلذي ُيحذؼُ 

 (7)اعتبار الجمع." ومعَ  وِ وتأنيثِ  المضاؼِ  و في اإلعراب فقط، مع اعتبار تذكيرِ إليو مقامَ  المضاؼُ 
 (8)في المضاؼ إليو. وِ عممِ  بقاءِ  المضاؼ معَ  ؼِ حذْ  :والثاني

                                                           
(1)

ٌّة فً نصوٍص من الّتنزٌل.الّساَمرائً،فاضل،  201،لمسات بٌان
(2)

 .ٌنظر،نفسهوالّصفحةنفسها.
(3)

25.الذارٌات،
(4)

ٌّة فً نصوص من التنزٌل.الساَمرائً،فاضل، ًّ َو78،لمسات بٌان  1،17،جعلى طرٌق الّتفسٌر البٌان
(5)

 ومابعدها3،142،جمعانً الّنحو.الّساَمرائً،فاضل،
(6)

 1،213.ٌنظر،الكتاب،ج
(7)

 156.باشا،ابنكمال،
(8)

ٌُنظر.حمودة،طاهرسلٌمان،  233،ظاهرة الحذف فً الّدرس اللّغويّ .
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لمعنى المراد مف غير آبييَف با ،ريَف لممضاؼ المحذوؼالّنحاة قد انصرفوا مقدّْ  والحّؽ إفَّ 
 ومعَ  فِ ؿ الجزأيْ أوَّ  معَ  هُ تقديرُ  يمكفُ  مضاؼٍ  إلى حذؼِ  غني" إذا احتاج الكالـُ ىذا الحذؼ فجاء في المُ 

ف مِ  الّساَمرائيّ وقَؼ وقد  ،(1)لى."أوْ  الجممةِ  آخرِ  معَ  لى؛ ألّف الحذؼَ ه مع الثّاني أوْ فتقديرُ  ،ثانييما
بالمعنى ، فيرى أّف حذَؼ  _وِ أحوالِ  _بكؿّْ  ؼَ ىذا الحذْ  يربطُ ألّنو ض؛ ىذا التّقديِر موقَؼ المعارِ 

ألّنو ُيفسُد يو المقّدر، ولذا نحف ال نرى في ىذا تقديًرا؛ ي معًنى ال يؤدّ ّي يؤدّ المضاِؼ "تعبيٌر مجاز 
 (2)مف أجمو." اّلذي صيغَ  الفنيَّ  الغرَض 

راد يعني تغييًرا في المعنى المُ  تراكيِب الجممةِ  إلى حذؼ أحدِ  أّف المجوءِ  فمف الثّابتِ 
ـَ ُوجَد الحذؼ أصاًل وكاَف األصُؿ الّذكر ،بالضرورة اّل ِل "فالحذؼ في البناء أحُد المطالِب  ؟وا 

 (3)االستعمالّية"

" :تعالى قوُلوُ  الكريـِ  القرآفِ  ؼ في آيِ مف الحذْ  بِ مف ىذا الّضرْ  ومّما وقَؼ عميو الّساَمرائيُّ 

        "(4) ، َِئ أّف ثـّ حذًفا لممضاِؼ  ُؼ لمقار شِ كْ إّف سياَؽ ىذه اآلية ي

نما يكوفُ  ال يكوفُ  اآلخرِ  حيُث إّف اإليماَف باهلل واليوـِ فييا،   الّساَمرائيّ ويرى  ،وِ مف صاحبِ  مف الِبّر وا 
إلى تمكـُ  صرؼَ وقد انْ  ،(5)ىينا ُيصّب في "الّتجّوز في الكالـ واالّتساع فيو " ؼِ الحذْ  أّف غرَض 

و عمًما أنّ ىينا "ذا الِبّر"،  المضاؼِ  تقديرَ أّف  فَ وْ رَ فيـ يَ ،  التّقديرات اّلتي ماؿ إلييا الّنحاُة لممضاؼ
 لـ يستقرَّ ذوًقا عند ىذه التّقديرات .

ودونما الوقوؼ عمى المعنى  المضاؼِ  إلى ىذا دونما الّتصريح بحذؼِ  الفّراءُ  وقد أشارَ 
العرب  كالـِ فإّنو مف " عالى "ولكّف البرَّ مف آمف باهللت وُ أّما قولُ " :المضاؼ يقوؿُ  ي مف حذؼِ المتأتّ 
خبًرا لمفعؿ والفعؿ  فيجعؿ االسـَ  ،وُيخفي صدقَتو ،وُؿ رحمَ صِ ّلذي يَ ا إّنما البرُّ الصادؽُ  :يقولوا أفْ 

 (6)ألّنو معروُؼ المعنى" ؛خبًرا لالسـ

                                                           
(1)

 279.ابنهشام،
(2)

ٌُنظر،  3،143،جمعانً الّنحو.
(3)

ٌّة ،بناء .عبداللطٌف،محّمدحماسة،  259الجملة فً العرب
(4)

177.البقرة،
(5)

 3،142،جمعانً القرآن.ٌنظر،
(6)

 1،104.ٌنظر،نفسه،ج
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" ؼَ عمى ما جاَء في سورة يوسُ  أّما األخفُش فقاَس اآليةَ           

         "(1)  ُأقاـَ  يذكِر البرَّ  :" فمّما لـًرا لممضاؼِ مقدّْ  فيقوؿ 

 (2)ويريد بّر الموفيَف." القريةَ  واسأؿِ   كما قاؿَ  "الموفوف" مقاـ البرّْ 

أو كما  (3)"بمعنى ذي البرّْ  المضاِؼ يكوف "برُّ َمف آمف أو بتأّوؿ البرّ  وُيرى أّف تأويَؿ حذؼِ 
دباٌر" بالذوات إاّل مف  وأّف البّر معًنى يجوز أال يخبَر عن ويرى أبو حّياف ،(4)قالت "فإّنما ىي إقباٌؿ وا 

ولكّف البّر برُّ  ،ًدا التّقديرَ حاُة مؤيّْ إلييا النّ  وقد أشار إلى الػتأويالت اّلتي انصرؼَ  ،المجازِ  مف جيةِ 
 (5)مف آمف باهلل واليـو اآلخر.

ـ يُ إليو قموبُ  طمئفّ ىنا في البْحِث عف تقديٍر ت كثيرةً  قّدموا تأويالتٍ قد  مف البّيف أّف الّنحاةَ 
فقد انصّب  الّساَمرائيُّ أّما  ،ؼُ ذلكـ الحذْ  وُ حدثُ اّلذي يُ  دونما الّتريُّث عند المعنى ،المحذوؼ لممضاؼٍ 
 أو ذاؾ. ؼِ راد مف ىذا الحذْ عمى المعنى المُ  اىتماُموُ 

تعالى " وُ حْذِؼ المضاؼ قولُ  ومف عجيبِ              

      "(6)،  ومعموـ ىينا أّف القريَة ال ُتسأؿ إاّل إذا كاف ىذا مف باب

"االختصار ُأريَد بو  ؼِ َب مف الحذْ أّف ىذا الضرْ  الّساَمرائيّ ويرى  ،مجاز وىو في الحقيقِة كذلؾال
 الكالـِ  عمى اّتساعِ  "وىذا ما جاءَ  :يقوؿُ  ؼِ ىذا الحذْ  في حقيقةِ  وىو يوافُؽ سيبويوِ  ،(7)الكالـ "واّتساع 
 (8).واالختصار" الكالـِ 

إذ يرى أّف المقصوَد ىينا  ،تقديَر المضاِؼ المحذوِؼ ىو أىؿ وقد بّيف صاحُب الكّشاِؼ أفَّ 
 (9)القّصِة"  ـ عف كنوِ يُ "أرسْؿ إلى أىِميا فسمْ 

                                                           
(1)

 82.ٌوسف،
(2)

 1،167،جمعانً القرآن 
(3)

1،212،جالكتابوسٌبوٌه،1،112،جالكّشاف.الزمخشري،أبوالقاسممحمودبنعمر،
(4)

معانً القرآن.بٌٌتللخنساءفًوصِفالناقةحدٌثةالوالدة،صدرهتْرَتُعمارَتَعْتحّتىإذااّدَكَرْت.،والبٌتمنشواهداألخفشفً

1،103،برواٌةترتعمارتعتحّتىإذاذكرت،ج83رقم
(5)

 2،4،جالبحر المحٌط.ٌنظر،
(6)

82.ٌوسف،
(7)

 143،معانً الّنحو.ٌنظر،
(8)

 1،212،جالكتاب.ٌنظر،
(9)

ٌُنظر.ا  2،346،جلكّشاف.
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عف تقديٍر ليذا المضاِؼ  فَ فراحوا يبحثو  ،وا عنوفما انفكّ  ،حاَة والمفّسريفَ الن التّقديرُ  ؿَ غَ وشَ 
كممًة  فنراه ىنا يسوؽُ  ،(1)"فالّظاىُر أّف ذلَؾ عمى إضماِر أىؿ " :أبو حّياف وفي ىذا يقوؿُ  ،أو ذاؾ

واّلذي  ،المعنىذاَؾ عمى أو  ؼِ ىذا الحذْ  رِ رّبما تصمُح أْف تحؿَّ محّؿ ما ُحذؼ غيَر معرٍّْج عمى أثَ 
ما سيَؽ لو الحذؼ  اضمحالؿَ  يعني في المواطِف المختمفةِ  تقديَر المحذوؼِ  فّ إ :ينبغي أْف يقاؿَ 

 (2).الّساَمرائيّ وىذا ما نادى بو  ،أصالً 

 حذؼ االسـً المكصكؿ ثانينا:

حذُؼ االسـِ  ،الّذكر الحكيـ في تفسيِرِه آلي الّساَمرائيّ مف مواطِف الحْذؼ اّلتي وقَؼ عنَدىا و 
قد  الّساَمرائيّ أّف وما شدَّني حقيقًة  ،لمعنى ما استطاع إلى ذلَؾ سبيالً الموصوؿ وبياف أثر ذلكـ في ا

 .وما لو مف أثٍر في المعنى وحذفترّوى عند 

الّنحاة حوَؿ ىذه الظاىرة دونما الّتعّمؽ في  آراءه ىنا الوقوؼ عمى وما ينبغي المْكُث عندَ 
في المنع تارًة وفي  مواقَؼ شّتى كانت ثماُرىا تتمحورُ فالّنحاُة قد وقفوا عند ىذا الحذِؼ  ،تمكـ اآلراء

حيَف  ،عند الكوفييَف واألخفش وابف مالؾ"أّما تجويُز حذؼ االسـ الموصوؿ فجائٌز  ،الجواز أخرى
أو دّؿ  ،ُعِطَؼ عمى مثمووقد جّوز الّنحاة حذَؼ االسـ الموصوؿ إف  ،(3)ورد المنع عف البصرييَف "

عمًما أّف حذَفو  ،السمي إف لـ يُؾ معيوًدا معموًماعميو دليؿ إذ يجوز أاّل يحذَؼ االسـ الموصوؿ ا
فالحذؼ _أي حذؼ االسـ الموصوؿ_نْزٌر ال يقاُس عميو  ،في العربّيِة والقياس عميو محاؿ قميؿٌ 

 (4)وأجازه الكوفيوَف.

لكّف حذَفو جاء بدليٍؿ يدّؿ و  ،الموصوؿ وارٌد في القرآف الكريـ والّظاىُر أّف حذؼ االسـ

" :وىذا الضرب مف الحذِؼ جائز مف وُجيِة نظر الّنحاِة ومثؿ ىذا قوُلو تعالى ،عميو   

               "(5)،  والتّقدير ىينا

 بّيٌف وىو وباّلذي ُأنِزؿ إليكـ.

                                                           
(1)

 5،332،جالبحر المحٌط.ٌنظر.
(2)

3،143،جمعانً الّنحو.ٌنظر،
(3)

ًّ .ٌنظر،أبوالمكارم،علً.  266،الحذف والّتقدٌر فً الّنحو العرب
(4)

ٌُنظر.األشمونً،علًبنمحّمد،  1،78،جشرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك.
(5)

 46.العنكبوت،
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فراَح يبيُّْف السرَّ الكامف وراء ىذا الحْذؼ ومف  الّساَمرائيّ وقد استرعى ىذا الحذؼ انتباَه 

" :لطيِؼ ىذا الحْذؼ في القرآف الكريـ قولو تعالى       

  "(1) 

ويرّد الّساَمرائي ذلَؾ إلى جممٍة مف  ،االسمّي والتّقدير وما في األرض حيث حذؼ الموصوؿ
البواعث اّلتي كانت وراء حذؼ الموصوؿ االسمي وعدـ تكراره "فحذؼ االسـ الموصوؿ وعدـ تكراره 

 (2)".يكوف إذا كاف الكالـ مجماًل غيَر مفّصؿٍ 

ذا لـ يكّرر ما فإّنو ال يريد أف يخصَّ  :ذلكـ الحذؼويقوُؿ في موطٍف آخر مشيًرا إلى  "وا 
فإسقاط الموصوؿ االسمّي يعني عدـَ الّتخصيص ىذا ظاىر كالـ  ،(3)أىؿ األرض بأمٍر ما "

 .الّساَمرائي

وقد ساَؽ  ،(4)ؼ كّؿ مف الزمخشري وأبي حّياف عند ىذه الجزئّية في تفسيرييما ولـ يتوقّ 

" :شواىَد كثيرًة توّضح ىذه الّظاىرة مف الحذؼ منيا قولو تعالى أيًضا الّساَمرائيّ   

      "(5)، سـ الموصوؿ والمتأّمُؿ ليذه اآليِة يجد حذًفا لال

 أعمى الكالـ لغرٍض مقصود،فكاف الحذؼ في القرآف الكريـ اّلذي ىو  ،كاف مف حّقو اإلثبات
ومعنى ىذا أّف الّسياؽ يقتضي  ،(6)فالحذؼ ىنا "أّنو لـ يعقب التسبيح بالكالـ عمى أىؿ األرض "

والمالحُظ أّف الّساَمرائي قد صّوَب ُجؿَّ اىتمامو  ،مًبا لإليجاز واإلجماؿحذؼ االسـ الموصوؿ؛ ط
أّف حذؼ االسـ الموصوؿ يخرج إلفادة عمى ما يمقيو حذؼ االسـ الموصوؿ عمى المعنى فيو يرى 

اإليجاز وعدـ الّتخصيص وىذا مف خالؿ اإلمعاِف في الجوّْ العاـ لمسورة ال االستناد إلى اآليات 
 اّلتي حضنت ظاىرَة الحذِؼ.

 

                                                           
(1)

116.البقرة،
(2)

 94،التعبٌر القرآنً.
(3)

،فاضل، ًّ ًّ .الّسامرائ  95،الّتعبٌر القرآن
(4)

 1،532،533جوالبحر المحٌط1،180جالكّشاف.ٌنظر.
(5)

 1.الحدٌد،
(6)

 96،الّتعبٌر القرآنً.الّساَمرائً،فاضل،
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 حذؼ المكصكؼ ثالثنا:

بقاء الّصفةَ  ومف لطيِؼ الحذؼ في القرآف الكريـ حذؼ االسـ الموصوؼ وىذا الحْذؼ  ،وا 
"ما منيـ : سيبويو في مصّنِفو المعيود يقوؿ وقد ذكره ،عميو إذا دّؿ عميو دليؿكثيٌر سائغ ُيقاُس 

ّنما يريد ما منيـ واحٌد مات "ماَت حّتى ر  الّنحاَة جّوزوا حذؼ  والحّؽ إفَّ  ،(1)أيُتو في حاؿ كذا وكذا وا 
قامة الّصفة م  ُسَحْيـ بف َوِثيؿ الّرياحّي:قامو ومف ىذا القبيؿ قوؿ الموصوؼ وا 

 (مف البحر الوافر)         (2)جال كطاٌلع الثٌنايا             متى أضًع الًعمامىةى تعرفكني. أنا ابفي 

وتقديره ىينا "أنا ابف رجؿ جال، فحذؼ الموصوؼ وأقاـ الّصفة مقامو، وقيؿ إّف جال عمـٌ غمَب 
 (4)، ويقّدُره سيبويو بػػ" أنا ابف اّلذي يقاؿ لو جال."(3)عمى أبيو، وقيؿ إّنو أراد ابَف ذي جال."

يرى فيو أّف حذؼ الموصوِؼ ليس بالقياس الحسف و  ،حذؼ الموصوؼِ وقد ذكَر ابف جّني 
وأكثر ذلؾ في ويذىب إلى مجيِء ىذا الّموف مف الحذؼ في الّشعر ال في الّنثر "اّلذي ُيعّوؿ عميو 

ّنماالّشعر كانت كثرتو فيو دوف النثر مف حيث كاف القياس يكاد يحظره .....ومّما يؤكُد ضعؼ  ،وا 
قامة الّصفة مقامو أّنؾ تجد مف الصفات ما ال يمكف حذُؼ موصوِفو"  (5)حذؼ الموصوؼ وا 

أّوليما "أف تكوَف الّصفُة خاّصًة السـِ الموصوِؼ مقّيٌد بشرطْيِف: ا ويرى آخروَف أّف حذؼَ 
أف تكوف الّصفة قد غمب استعماليا مفردة عمى موصوِؼ بعينو ال لغيره وثانييما: لؾ اليعمـ ثبوتيا لذ
ف لـ يكف دلياًل قائًما  ،(6)الموصوؼ" وعند توافر ىذيف الّشرطيف يضحي الحذؼ سائًغا مقيًسا عميو وا 

 قائًما في الجممة يدّؿ عميو .

في حذؼ االسـ الموصوؼ وعدـ القائمة  لتمَؾ االختالفات باالً  فإّنو لـ ُيمؽِ أّما الّساَمرائي 
رآنّيًة  جاء فييا الحذؼ جميِّا، مع يقيٍف الفت لعالقة الحذؼ بالمعنى، فيو فيو ساؽ آياٍت قحذفو، 

 يستنُد إلى األغراض اّلتي ُيمقييا الحذؼ عمى المعنى.

                                                           
(1)

2،345،جالكتاب.
(2)

ٌُنسُبلسحٌمبندثٌلالرٌاحً،وهومنشواهدسٌبوٌهٌنظر،  3،207جالكتاب،.البٌتمنالوافر،و
(3)

 1،456،جأمالً ابن الحاجب.ابنالحاجب،أبوعمروعثمان،
(4)

 3،207جالكتاب،.
(5)

 2،368،جلخصائص.ٌنظر.ا
(6)

 3،26،27،جالفوائدبدائع .ابنقٌمالجوزٌة،محّمدبنأبًبْكربنأٌوب،
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" :ومف لطيؼ حذؼ االسـ الموصوؼ في القرآف الكريـ قولو تعالى 

           

    "(1)،  التّقدير ىينا وعمؿ و

فيو لـ ينظر  ،ياؽ اآليات اّلتي كاف فييا الحذؼىذا الحذِؼ إلى س الّساَمرائيّ وُيرجُع  ،عماًل صالًحا
ّنما  :فيقوؿ ،ياتإلى ىذه الّظاىرِة بمنأى عف سياؽ اآل "فآية البقرة مثاًل لـ تقع في سياِؽ األعماؿ وا 

اقات القرآنّية ومعنى ىذا أّف الّساَمرائي يرّد الحذؼ ىنا إلى تمكـُ الّسي ،(2)ىي في سياِؽ بني إسرائيؿ"
 الّسياِؽ فيكوف الّذكُر قائًما.  أّما في غيِر ىذا ،عماؿاّلتي لـ تذكْر ضمَف سياؽ األ

" :ومف ىذا الحذؼ أيًضا قوُلو تعالى      

 "(3)، ويفّسر الّساَمرائي  ،في القرآف الكريـِف حذؼ الموصوؼ ىذا موطٌف آخُر مف مواط

اهلل الّناس بعضيـ  حذؼ إّنما ىو في سياؽ القتاؿ ودفعىذا الحذَؼ بالعودة إلى سياؽ اآليات "وال
 (5)أّما كتب التّفسير فقد أغفمت ىذا الحذؼ . ،(4)"ببعض

ْف لـ يشر إلى ،ائي قد اقترب مف حقيقة ىذا الحذؼوالّظاىُر أّف الّساَمر  أثر ىذا في  وا 
بياف السّر مف حذؼ االسـ الموصوؼ، فيكفي أّنو قد بذَؿ جيًدا ُيحمد عميو في  ،المعنى إشارًة دقيقة
فمردُّه أّف الحذؼ ّما االكتفاء بشاىديف ليذا الحذؼ أ ،واىِد القرآنّية اّلتي تبرىف ذلؾوقد أكثر مف الش

 الّسبَب وراء الحذؼ واحد تقريًبا. ما يعني أفّ  ،الّسياؽ اّلذي ُأقحمت فيو اآلياتيعود إلى 

مف  ابً ة، عّده العارفوف كابِف جّني ضر الحذَؼ باٌب واسٌع مف أبواِب العربيّ  ِإفَّ  وصفوُة القوؿِ 
، وأظّف أّف الحذَؼ مف األبواب اّلتي ُأشِبعت بحثًا، فاستدرَؾ فييا (6)ضروب شجاعة العربّية

 المعنى.الالحقوَف عمى الّسابقيف مع إلزاقيـ إّياه ب

                                                           
(1)

62.البقرة،
(2)

 101،من أسرار البٌان القرآنً.ٌنظر،
(3)

10.الجُمعة،
(4)

ًّ .ٌنظر، 102،من أسرار البٌان القرآن
(5)

ٌّان،4،456جالكّشاف،.ٌنظر،الزمخشري،أبوالقاسم، ،أبوح ًّ  8،265جالبحر المحٌط،واألندلس
(6)

2،362ج، الخصائص.ٌنظر،
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وال ِمراء في أّف الحذؼ يقع في الكالـ العربّي كثيًرا، فيقُع في الُعمد كالخبِر وفي الفضالت 
أيًضا كما أّنو يقُع في الحركات اإلعرابّية ألغراٍض يسوُقيا المتكّمـ، كاالختصار وغيرىا، وقد قّيَد 

متى يشاؤوف،  إليو َف لو فميجؤوفالبالغيوَف والّنحاة الحذؼ بمجموعة مف الشروط، فمـ ُيطمقوا الِعنا
ّنما حَرصوا عمى عدـِ إخاللو بالوظيفة العاّمة لمغة في تحقيِؽ االّتصاؿ والّتواصؿ.  وا 

واّلذي يبدو أّف الّنحاة قد فاؤوا إلى درس ىذه الّظاىرة في عمـ العربّية، فأحاطوه بالمنع تارًة 
إلى المعنى، فقد فّصموا فيو تفصياًل ضافًيا والجواز أخرى وبالوجوب ثالثًة، مع احتراسيـ البصير 

فيذا ابف ىشاـ قد حصر ما يربو عمى خمسة وأربعيَف لوًنا مف ألواف الحذؼ تتراوح بيف حذؼ االسـ 
 (1)والفعؿ والحرؼ والجممة.

الدارسوف المحدثوف عمى  أخذ ولـ يقتصْر درُس ىذه الّظاىرة الجميمة عمى القدماء بؿ
إلى ما فيو مف  فإذ بيـ يفّروف إلى كتاب اهلل؛  لينبيوا الظاىرة قواًل وتفسيًرا،عاتقيـ البسَط في ىذه 

مف  حذٍؼ رابطيَف ذلَؾ كمَّو بالمعنى أّيما ربط، فيـ يستدركوف عمى القدماء في حقيقة ىذه الّظاىرة
ا انفّؾ عف اّلذي م الّساَمرائيّ فاضؿ ، ومف ىؤالء واأللواف واألثر اّلذي تتركو في المعنى حيث القيودُ 

درس ىذه الّظاىرة فغاَص في أعماقيا غوًصا تصاحُبو األناة والّدقة في سبيؿ بياف اإلعجاز القرآني 
 اّلذي ال ينضب، فدرسيا في أبواٍب مستقّمة تارًة وضمَف األبواب الّنحوّية تارًة أخرى.

قد أرجع الحذؼ إلى الّسياؽ والمقاـ القرآنّي، وبمعنى أدّؽ  الّساَمرائيّ واّلذي يبدو جميِّا أّف 
فإذا تطّمَب الّسياؽ الحذؼ فكاف الحذؼ، وىذا كّمو إّنما فإّف الحذؼ يرتبط ارتباًطا قوًيا بالّسياؽ 

 يّتكُئ عمى قرائَف تفّسُر المحذوؼ.

في درسو لظاىرة الحذؼ لـ يخرْج عّما أثبتو الّنحاة فيما يخّص ىذه الّظاىرة،  الّساَمرائيّ ف
 الّميـّ أّنو اجتيَد في بياِف السرّْ الكامف وراء الحذؼ في بعِض نصوص التّنزيؿ.

 

 

 

                                                           
(1)

 ومابعدها278،المغنًٌنظر،.
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 الٌتككيد في القرآف الكريـ :المبحث الثٌالث

ـُ العربّيَة إلى مجموعٍة مف األساليِب اّلتي ترتب لما  ؛ط ارتباًطا وثيًقا بمقتضى الكالـيمجُأ متكمّْ
وباَت الّتوكيُد واحًدا مف  ،ـِ وفيـِ المتمّقي عمى حدٍّ سواءتؤديو مف معاٍف وأغراض تتعّمُؽ بقصِد المتكمّْ 

بيَد أّف ذلؾ يمتحـ  ،عف أغراضو اّلتي تختمج بيا نفُسولإلبانة  ؛األساليُب التي يقصدىا المتكّمـىذه 
يكوَف الكالـ مفيًدا وال الخبر مؤّدًيا غرضو ما لـ يكف حاؿ المخاطب ممحوًظا بحاؿ المخاطب "ولف 

 (1)ليقع الكالـ في نفس المخاطب موقع االكتفاء والَقبوؿ"

لّتوابع فتوكيد الّمفِظ يتعّدى ا ،يَد بدرِس الّتوابِع في العربّيةوقد يحصُر بعُض الّدارسيَف الّتوك
واسٌع في العربّية يضـّ الحروؼ اّلتي تحمؿ في ثناياىا معنى  فيو بابٌ  ،وال يقتصُر عمييا وحَدىا

 وغيرىا .الّتوكيد والتوكيديِف الّمفظّي والمعنوّي والّتكرار 

أىؿ  ؼِ رْ عُ وما ينبغي أف ُيمَبَث عنده في بدايِة ىذا المبحِث اإلشارُة إلى معنى الّتوكيد في 
 الظاىرة اّلتي ُصِبَغت بيا العربّية. عميو أىؿ االصطالح في درسيـ ليذه الّمغة وما استقرّ 

 الٌتككيد لغةن:

وبالواو  ،وكدُتو وأّكدُتو وآكدُتو إيكاًداواليمزة فيو لغٌة، فأ "وّكد العقَد والعيَد أوثقو، :ُيقاؿُ 
 :وتقوؿ ،واليمُز في العقد أجودُ  ،وُيقاُؿ وّكدت اليميفَ  ،وتوّكد األمر وتأّكد بمعًنى ،دتوأفصُح أي شد

ذا حمفَت فوكّْْد، إذا عقدتَ  وُيقاؿ  ،لّسرج توكيًدا متوّكًدا بأمر كذاوعند العرب وّكد الرحؿ وا فأّكْد وا 
 (3)ويأتي الّتوكيُد بمعنى "التّثبيت والتّقوية" (2)وَكَد يكد وكًدا أي أصاَب"

بمُغ والواو عنَده أ ،كما أّنيا تأتي بالواوِ  ،ازي أّف ىذه الكممة تأتي باليمزةويرى أبو بْكر الرّ 
 (4)والواُو أفصُح" يقوؿ :"أّكَد الّشيَء ووّكده

ا:تٌ ال  ككيد اصطالحن

"التّقرير أي جعَؿ القوَؿ مقّرًرا في ذىف  يأتي الّتوكيد في االصطالح ضمف معنيْيِف األّوؿ:
 (1)".د اّلذي ُيقّرر بوالّمفظ الّداؿ عمى التّقرير أي الّمفظ المؤكّْ  المتمّقي والثّاني:

                                                           
(1)

ًّ ؛نقد وتوجٌه.المخزومً،مهدي،  225،فً الّنحو العرب
(2)

،ماّدة)َكرم(لسان العرب.ابنمنظور،جمالالدٌنمحّمدبنمكرم،
(3)

ٌّة.العثٌمٌن،محّمدبنصالح،  337،شرح األجروم
(4)

ٌُنظر،  17مختار الّصحاح ،.
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َي ليقوّ  ؛إذ يتأّتى بو المتكّمـ ،يّتصُؿ بالمعنى اّتصااًل قويِّا فإّف الّتوكيدَ  ،شيءٍ وميما يكف مف 
فيو يعّزُز المعنى لدى الّسامِع  ،يُؾ الّتوكيُد منفكِّا عف المعنى البّتةَ  ولـ ،معًنى مقصوًدا في ذىنو

ق ،لبثّْ الفكرِة في نفوِس الجماعاتويمّكنو في ذىنو"فيو مف أىـّ العوامِؿ  رارىا في قموبيـ إقراًرا وا 
 (2)ينتيي إلى اإليماِف بيا"

حيُث عّدوا الّتكراَر واحًدا مف أىـّ مظاىر التوكيد  ،النّحاُة ىذا المصطمَح بالّتكراروقد ربَط 
 وُ مَ فعقد باًبا تحّدث فيو عف ىذا وسَ  ،الّمفظ توكيًدا رفيذا سيبويو قد عّد التثنيَة أي َتكرا ،ربّيةفي الع

فييا  :كقولو ،دّعمو ببعض األمثمة اّلتي يوّضح فييا المراد ،ما يثّنى فيو المستقّر توكيًدا" ب"ىذا باب
 . (4)فيـ يروف" أّف الّتكريَر أبمغ مف الّتوكيد" ،(3)فيو يرّده إلى المعنى بالضرورِة. ،زيد قائًما فييا

وقد ُحصرت ىذه  ،المتكّمـتي َوْفَؽ أسباٍب لدى  فيو يأ ،قد ساُؽ الّنحاُة بواعَث لمتأكيدو 
حّس بيا أوقد يكوف الّسبُب دحَض شبيٍة قد  ،ت المعنى في ذىف الّسامع وترسيخواألسباُب في إثبا

 (5)فكاف التّأكيُد ليا مزياًل. ،غفمةً أو توّىـ بيا 

القرآف  جيوده في درِس آيفقد انفرَد بدرِس ىذه الظاىرة مف خالؿ   الّساَمرائيّ أّما فاضُؿ 
إذ  ،في اآليات القرآنّية بؿ أخذ يتعّمُؽ في عمتو ،تمكـُ الّظاىرة دراسًة سطحّيةً  فيو لـ يدرْس الكريـ، 

ـّ لايات القرآنّيةأرجَع الّتوكيَد إل فالّتوكيُد عنده  ،د ربط الّتوكيَد بالمعنىما يعني أّنو ق ،ى الجّو العا
رب بحاجٍة إلى الّتوكيد "والعرب تؤّكد كّؿ شيٍء تراه ذو عالقٍة بالمعنى ُيرمى عمى كّؿ ما تراه الع

أو تؤّكد  ،وقد تؤّكد لفظًة بعينيا ،د الحكـ كّمو أو تؤّكد جزًءا منو،فيي قد تؤكّ بحاجٍة إلى الّتوكيد
 (6)،أو مضموف المفظة أو غير ذلؾ"مضموَف الحكـِ 

 ويأتي الّتوكيُد عند الّساَمرائي في مبحثيِف:

 

 

                                                                                                                                                                          
(1)

 1،83،جكّشاف اصطالحات الفنون.التهانوي،محّمدعلً،
(2)

 112،من بالغة القرآن.بدوي،أحمدأحمد،
(3)

ٌُنظر،  2،125،جالكتاب .
(4)

 3،11،جالبرهان فً علوم القرآن.الزركشً،بدرالدٌنبنمحّمد،
(5)

ٌّة.الزمخشري،أبوالقاسم،  115،المفّصل فً علم العرب
(6)

4،131،جمعانً الّنحو.
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 .الٌتككيد بالحركًؼ  ألٌكؿ:لمبحث اا

فيي تأتي ليذا المعنى في كّؿ الّسياقات  ،مطمًقاتفيُد بعُض الحروِؼ في العربّية الّتوكيَد 
 ،الّتوكيد الثّقيمة والخفيفة ومف ىذه الحروؼ "إّف ونونا ،فييا وال تخرج لغير ىذا المعنى اّلتي تُقحـُ 

وكذلَؾ  ،سمّية فتنصب االسـَ وترفع الخبرؿ االإّف حرؼ توكيد تختّص بالجمفجميّّ أّف  ،والـ االبتداء
المفتوحة  إذ ترتبط بالمبتدأ وغير المبتدأ "والاّلـ ،ة فيي تفيد الّتوكيد بشكٍؿ دائـٍ الـ االبتداء المفتوح

وتدخؿ أفضؿ مف عمرو،  زيدٌ لَ  وىي تكوف لمتوكيد في المبتدأ نحو قولؾ: ،مف اليوامؿ ال عمؿ ليا
 ومف الحروؼ اّلتي تفيُد توكيًدا في كّؿ أحواِليا نونا التوكيد الخفيفُة والثّقيمةُ  ،(1)عمى خبر إّف توكيًدا"

 (2)" ." ُوِضعتا لتأكيد الّطمب في المستقبؿ الّمتاف

" :قوُلو تعالى الّساَمرائيّ ومف غريب التّأكيد بالحروؼ في القرآف الكريـ عند   

             "(3)، وقد  ،حيُث جاء بإّف الُمؤّكدة

فيرى أّف عّمَة التّأكيد ىينا تعود  ،فيو لـ يمّر عميو مروًرا عابًرا ،عّمة التّأكيد ىينا الّساَمرائيّ بّيَف 
الّصريحة لذلكـ الموضوع في السورِة لمموضوع اّلذي باَف في اآلياِت مف جيٍة ولعدِد مّرات اإلشارة 

الّصافاِت جاء في عشريَف  " إّف الكالـ عمى المجرميف في سورة نفسيا مف جيٍة أخرى يقوؿ:
 (4)" .إذ يعني ىذا اإلفاضَة في ذكر صفاتيـ وعذابيـ فاستحّؽ ذلَؾ التّأكيدَ  ،موطًنا

ومف ىذا  ،تفيد الّتوكيد ّلتي،المجيُء بالالـ اّتوكيد بالحروؼ في القرآف الكريـومف طريؼ ال

" :قولو تعالى            "(5) 

ويرى  ،ـ الّتوكيد الممتصقة بفعؿ الّذـّ جاء الّتعبيُر القرآنّي في اآليِة الّسابقِة مشتماًل عمى ال
فناسب  ،قوًما أشّد كفًرا وأكبر جرًما وصؼَ  أّف عّمَة ذلَؾ تكمُف في "أّنو في سورَة الّنحؿ الّساَمرائيّ 

 (6)ذلؾ زيادة الاّلـ لتوكيد العذاب ليـ"

                                                           
(1)

 51،معانً الحروفً،أبوالحسنعلً،.الرّمان
(2)

 317،أسرار الّنحو.ابنكمالباشا،شمسالّدٌنأحمدبنسلٌمان،
(3)

34.الّصافات،
(4)

ٌُنظر،  78،من أسرار البٌان القرآنً.
(5)

29.الّنحل،
(6)

ًّ .ٌنظر،  126،الّتعبٌر القرآن
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 ،وىو يرى أّف المقاـ يقتضي التّأكيد في ىذه اآلية ،أشار أبو حّياف إلى ىذا الّتوكيدوقد 
خؿ وال تد ،الـ تأكيد "والاّلـ في فمبئس وب أىميا يقوؿ:ويرجع ذلؾ إلى أّنيا تخّص قوًما قد ُأقِفمت قم

ووصؼ  ودخمت عمى الجامد لبعده عف األفعاؿ وقربو مف األسماء، ،عمى الماضي المنصرؼ

" :وذلَؾ إشارة إلى قولو ،دليٌؿ عمى استحقاؽ صاحبو الّنار الّتكبُّر   

ـّ  محذوٌؼ"بوالمخصوص  ،(1)" الّذ
(2) 

فكاَف ال  ،حؿ تصُؼ قوًما شديدي اإلنكارسورِة النّ  الـ أبي حّياف الّسابؽ أّف آياتِ مف ك ُيفيـُ 
ف لـ يصّرح بذلَؾ بّد مف تأكيد عذابيـ تأكيًدا يسوُقو   .إلى الحقيقة وا 

آياٍت أو وجاء في مالؾ التّأويؿ في بياف عّمة التأكيد ىينا "أّف آية الّنحؿ تقّدميا ثماني 
واالستيفاء يناسُبو  ،ة في ذكرىـوتمَؾ إطال ،لمقوؿ ليـ "فادخموا أبواب جيّنـ"نحوىا في ذكر ىؤالء ا

 (3)التّأكيد بالالـ المشيرة إلى معنى القسـ"

والناظر لُوجيات  ،رتضى لنفسو عّمة لذلكـُ التّأكيدقد ا الّساَمرائيّ إّف  :مّما سبؽ يمكُف القوؿُ 
تمكـُ يجد حتًما تبايًنا في  ،اّلتي تعزو التّأكيد إلى أسباب قد يطمئّف إلييا القارئالّنظر الّسابقة 
 حياف في ُوجية نظره تمؾ .قد قارب أبا  الّساَمرائيّ وميما يكف مف شيٍء فإّف االجتيادات، 

" :ومف ىذا الّموف أيًضا قوُلو تعالى     "(4)،  الالـ حيث أثبَت

تفسيًرا إثبات الالـ ىينا  الّساَمرائيّ وقد فّسر  ،واب لو الشرطّية غير االمتناعّيةالالـ الواقعة في ج
ـ لما ىو شاّؽ فجاء بالالّ  ؛حدوُثُو "ولكّف ىدايَتيـ عسيرة فيرى أّف التّأكيَد قد صاحَب ما يتعّسرُ  دقيًقا،

ـّ تأكيد آخُر  ،وىي تخرُج إلفادِة التّأكيد ،(6)"ىينا أّف الاّلـ "رابطة لجواب لو، والمالحُظ (5)وعسير" وَث
 آخُر في اآلية الّسابقة وقع في كممة أجمعيف.

فيـ  ،الّساَمرائيّ قفيف عند ما جاء بو وعند تفحُّص ما جاء بو المفّسروَف فمـ أجْدىـ وا
في تفسير فجاء  ،ا الّتوّغِؿ في دالالِت التّأكيدينصرفوَف في تفسيرىـ ليذه اآلية لممعنى الظاىر دونم

                                                           
(1)

22.الّنحل،
(2)

 5،472،جالبحر المحٌط.ٌنظر،
(3)

 297الغرناطً،أبوجعفرأحمدبنإبراهٌم،.
(4)

 9.الّنحل،
(5)

 129،الّتعبٌر القرآنً.ٌنظر،
(6)

 5،273،جإعراب القرآن الكرٌم وبٌانه.الّدروٌش،محًالدٌن،
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فكنتـ تيتدوف وتمزموف قصد  ،بجميعكـ أّييا الّناس بتوفيقو ؼَ "ولو شاء اهلل لمط :الطبري
 .(2)"أّف ذلَؾ كائٌف عف قدرتو ومشيئتو"وفي ىذا التّأكيد إخباٌر  ،(1)السبيؿ..."

قد انفرَد  وثََبَت أنّ  ،الّساَمرائيّ ربطيا بما جاء بو  بعَد استعراِض جيوِد المفّسريَف تمؾ ومحاولةِ 
مف  فأخذ يبحُث عف حقائَؽ ُلغوّيٍة تقّرَبو ،عانو لموصوؿ إلى حقيقِة التّأكيدبيذا االجتياد اّلذي رّبما 
طَف كثيرٍة  في الّنصّْ فأجاَد في كشِؼ الّنقاب عف أسباب التّأكيد في موا ،عّمِة ىذا التّأكيد أو ذاؾَ 

 .القرآنيّ 

" :ومف ىذا التأكيد أيًضا قوُلو تعالى        "(3) 

مّما يسترعي االنتباَه أّف الّتوكيَد في القرآِف الكريـ  يكوف في موطٍف، ولـ يُؾ في آخَر 
ـَ التّأكيد ىينا  ،مثالً يضارعو بالمجيء بمو والفعؿ  وعدـ الّتوكيد في ولسائٍؿ أف يسأَؿ _حقيقًة_  ل

" :تعالى مثالً قوِلو      "(4)؟ 

فيرى أّف عّمَة التّأكيِد بالاّلـ  ،إلى تفسيراٍت ُترضي ألسباِب ذلؾ أف يتوّصؿ الّساَمرائيّ حاوَؿ 
ـّ إّف  ،والحراثةفي اآلية األولى يعود إلى ذلكـُ "البذؿ والجيد اّلذي يستيمُكو اإلنساُف في الّزراعة  ث
ف وقت االستفادة اإلنساف إذا حرث وزرع وبذؿ جيًدا ومراقبة حّتى إذا استوى زرعو عمى سوقو وحا

 (5)لمقتضى الكالـ ." ؛ـ التّأكيدفيكوف ذلؾ أشؽ فجاءت ال ،منو أصبح حطاًما

ـّ سرد رأي الزمخشرّي  ،ّتعبيرْيِف بالاّلـ وبغير الاّلـوأشاَر  صاحُب المحيط إلى فصاحة ال ُث
فيو يطفو عمى  ،وضع يراىا غيَر معّمقةٍ موالمتدّبر في وجيِة نظِره ليذه الاّلـ في ىذا ال ،في ىذا

 (6)موّظًفا ما جاء بو صاحُب الكّشاؼ . ،الّسطح دونما تقّعر

المطعوـ فُأدخمت عمى آية  ،تفيد معنى الّتوكيد ال محالو الاّلـأّف وخالصُة رأي الّزمخشري 
أمر المطعوـَ مقّدـ عمى أمر المشروب"اللة عمى أّف دوف المشروب لمدّ 

(1) 

                                                           
(1)

 4،505،ججامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن.ٌنظر،
(2)

 4،560،جالعظٌمتفسٌر القرآن .ابنكثٌر،أبوالفداءإسماعٌلبنعمرو،
(3)

65.الواقعة،
(4)

70.الواقعة،
(5)

ٌُنظر، . ًّ  130،الّتعبٌر القرآن
(6)

8،211،جالبحر المحٌط.ٌنظر،
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 ،عّمِة المجيء بالاّلـ فيما سبؽَ  لـ يجاِر أحًدا في الكشِؼ عف الّساَمرائيّ ُيمحُظ مّما سبَؽ أّف 
 ىذا ليَس مطمًقا.عمًما أّف  ،وجيد تؤّكد بالاّلـ في العادة  فيو يرى أّف األلفاظ اّلتي تحتاج إلى َعناءٍ 

" :ومف غريب محّطات التّأكيد بالحروِؼ في القرآف الكريـ قوُلو تبارَؾ وتعالى شأُنو  

     "(2)،  مف المؤّكِد الثّابِت عند الّنحاِة أّف نوني الّتوكيِد الخفيفَة

وفي اآليِة الّسابقِة  ،بالفعِؿ مباشًرا أـ غيَر مباشرٍ  مطمًقا سواء أكاَف اّتصاُلياقيمَة تفيداِف الّتوكيَد والث
 الّساَمرائيّ وعّمُة ىذا مف ُوجيِة نظِر  ،إلفادة الّتوكيدِ  ؛وكيد الثّقيمة عمى الفعؿ الّناسخدخمْت نوُف التّ 

عالِف حرٍب  أّف "المقاـ في سورة البقرة جاء في تبديِؿ القبمِة وما صَحب ذلَؾ مف إرجاٍؼ وأقاويَؿ وا 
فقّرر اهلل أّف ىذا الحّؽ اّلذي ال مرّية فيو  ،َف حّتى ارتّد بعُض ضعاؼ اإليمافنفسّيٍة عمى المسممي

 (3)".فاحتاج ىذا كمُّو إلى التّأكيد

يي فيرى "أّف تأكيَد النّ  ،حيُث ساَؽ ُحجَج ىذا التّأكيد ،أبو حّياف  تنّبيوا إلى ىذاومف اّلذيف 
ة التأكيد عنده وعمّ  ،لّتوكيد الثقيمة آكُد مف الخفيفةكما أّنو يرى أّف نوف ا ،بالنوف أبمُغ مف الّنيي وحَده

 (4)".تكمُف في أّف ما جاء مف عند اهلل ال يقع فيو شّؾ وال جداؿ إذ ىو الحّؽ المحض

ـّ اتّفاٌؽ في ُوجيَتي نظرىما ،أبا حّياف في عّمة التّأكيد ىيناقد جارى   الّساَمرائيّ يبدو أّف   ،فَث
بؿ اتّفَؽ مَعو في ُوجية نظٍر خّطيا  ،الحَؽ قد أخذ ما جاء عند الّسابؽوىذا ال يعني بالمطمؽ أّف ال

 نظٍر تخّصو .ألّنو قد انفرد ببعض وجيات  ؛رتضاىا دونما األخذ مف أبي حّيافأو ا

اًل قوُلو تعالى الّساَمرائيّ ومف مواطِف الّتوكيِد بالحروؼ اّلتي وَقَؼ عندىا  " :مفصّْ  

   "(5) 

إلى "شّدِة إنكار ذلكـ الّتوكيد  الّساَمرائيّ فجاء الّتوكيُد في اآليِة الّسابقة بإّف والاّلـ ويعزو 
 (1)غافموف فاستدعى ذلَؾ الّزيادة في الّتوكيد " فقد ذكَر أّنيـ ،قومو لرسالتوِ 

                                                                                                                                                                          
(1)

4،398،399،جلكّشاف.ٌنظر،ا
(2)

147.البقرة،
(3)

ًّ .ٌنظر.  132،الّتعبٌر القرآن
(4)

1،610،جالبحر المحٌط.ٌنظر.
(5)

3.ٌس.
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ابُف عاشوٍر في تفسيره إذ رّد ذلكـُ التّأكيد إلى الّتعريِض إلى ىذا الّتوكيِد  ومف الذيف التفتوا
"وجممُة "إّنؾ لمف المرسميف" جواب القسـ وتأكيد ىذا الخبر بالقسـ وحرؼ التّأكيد  :بالمشركيَف يقوؿُ 

تأنيٌس لمنبّي فيو  ،والـ االبتداء باعتبار كونو مراًدا بو الّتعريض بالمشركيف اّلذيف كّذبوا بالّرسالةِ 
 (2)فالتّأكيُد بالّنسبِة إليو زيادُة تقريٍر" ،وتعريض بالمشركيفَ 

فيو لـ  سبًبا لذلكـُ التّأكيد، عند عّمٍة ارتأىاقد استقّر رأًيا  الّساَمرائيّ أّف  مّما سبؽ يّتضحُ 
و.  ،يأِت بما أثبتو القدماءُ   بؿ امتطى رأًيا يخصُّ

فقد تخرُج حروؼ الّزيادِة في عمـ العربّيِة  ،جاَء مؤكًَّدا بالحروِؼ الّزائدةومف ىذا الباب ما 
بؿ تحمؿ في  ،ـ تأِت لمجّرد الّزيادِة بالمطمؽفزيادُة الحروؼ ل ،فادة الّتوكيد في الغالب األعـّ إل

ثناياىا معًنى راسًيا في ذىف المتكّمـ ال يصُؿ إلى حقيقِتو إاّل مف أبحر في عمـ العربّية وأجاد تذّوَؽ 
 الّنصّْ القرآنّي وما فيو مف أسرار.

ادة بيّْ مفّصميَف عمَؿ تمكـُ الّزيوالحقيقُة أّف الّنحاة قد وقفوا عند زيادة الحروؼ في الكالـ العر 
ومنيـ  ،فمنيـ َمف أجاز ،ياف أثر ىذه الّزيادة عمى المعنىدوَنما ب ،رّبما مف منظوٍر نحويٍّ محّض 
 مف وقَؼ موقؼ المانع مطمًقا.

في ىذه الزيادة أي زيادة الحروؼ في مواطَف مقوالت الّنحاة  حْشرَ أ أف وليَس المقاـ ىينا
 .موقفيـ مف ىذه الّزيادِة مختِصًرا ولكّنني سأشيُر إلى كثيرٍة مف الكالـ؛

وىذا ال  ،ي أشاَر إلييا الّنحاُة في درسيـفمف الّصعوبة بمكاٍف حْصُر الحروِؼ الزائدة اّلت
فمثؿ ىذا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحْصر  ،بؿ يعني اإلشارة إلى بعضيا ،يعني العزوَؼ عف ذلؾ 

البصريوَف أّف إف ىينا حيث أقّر "في الكالـ العربّي زائدًة بعَد "ما" ، زيادة "إف" ومعموـٌ أّف "إف" تقعُ 
 (3)الكوفييف اّلذيف يرونيا نافيًة" ؼ زائدٌة ُجمع بينيا وبيف ما لتأكيد الّنفي خال

واّلذي عميو الّساَمرائي "أّف زيادَة ما تكوف  ،تي لّوح الّنحاة بزيادِتيا "ما"ومف الحروؼ الّ 
إّما أف تكوَف كاّفًة وغرض ذلؾ  : بالضرورِة ويرى أّف زيادتيا تأتي عمى ضربْيفِ  لمعًنى في الجممةِ 

                                                                                                                                                                          
(1)

ًّ على طرٌق .ٌنظر.  2،6،جالّتفسٌر البٌان
(2)

ٌُنظر. 22،345،346،جالّتحرٌر والّتنوٌر.
(3)

2،151،جاإلنصاف فً مسائل الخالف.األنباري،أبوالبركات،
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ّما أف تكوَف غيَر كاّفٍة وزيادتيا  ،كوف لمقصر إذا احتمؿ المعنى ذلؾَ وقد ت ،توسيع دائرة االستعماؿ وا 
 (1)ىنا لمتوكيد"

": ومف ىذا الّتوكيد قوُلو تعالى          

    "(2) 

"ألّف  ؛ذلكـ الّتوكيد الّساَمرائيّ ويرّد  ،الّسابقة زائدًة إلفادة الّتوكيدفقد وقعت ما في اآلية 
الّشرط اّلذي ىو  شيادَة الّسمع واألبصار وسائر الجوارح مف المعاني القوّية اّلتي ال يقتضييا

ـّ إّف شيادة الّسمع واألبصار والجمود أمٌر ُمستغَرٌب بخالؼ فتح األبواب ونحوه فأّكَده  المجيُء ...ث
 (3)لذلؾ"

ـّ إجماًعا "وما ىينا زائدة لتأكيد عمى أّف ما ىنا زيدت لمتّأكيد  ومف المؤّكد ىينا أّف َث
الّنسبة اّلتي تعّمقت بو وىنا أّكدت ظرفّيَة الوقت  وما المزيدة تؤّكد معنى ما اّتصمت بو في ،الّشيادة

 (4)المحّدد لمشيادة"

قد ال ُتزاد وكال المرتكبيف و ُتزاُد بعدىا ما كثيًرا فصيًحا،  وجاء في مالؾ التّأويؿ أّف "إذا
قد  ،في األكثرإذا تقّرر ىذا فمف المعموـ أيًضا أّف العرب مع أّنيـ يؤثروف إيجاز الكالـ  ،فصيح
طناب الكالـ في بعض المواضعوف الطيختار   (5)وذلَؾ بحسب ما تدعو إليو الحاُؿ" ،وؿ وا 

اؽ عمى المعنى اّلذي وكذلَؾ االتّف ،تّفاَؽ قائـٌ عمى زيادة ما ىيناُيسّجُؿ مّما سبَؽ أّف اال
محالو فيي تفيد الّتوكيد "مزيدة لمتأكيد ومعنى التّأكيد فييا أّف وقَت مجيئيـ الّنار ال  ،جاءت جّراءه

 (6)".أف يكوف وقَت الّشيادة عمييـ

" :ومف لطيؼ التّأكيِد بالحروِؼ الّزائدة قوُلو تعالى      "(7) 

                                                           
(1)

 3،104،105،جمعانً الّنحو.ٌنظر،
(2)

20.فصلت،
(3)

ٌُنظر. . ًّ  4،97،جمعانً الّنحوو136،137،الّتعبٌر القرآن
(4)

 8،546،547جإعراب القرآن وبٌانه ،،محًالدٌن،.الدروٌش
(5)

 443،مالك الّتأوٌلٌنظر.الغرناطً،أبوجعفرأحمدبنإبراهٌم،
(6)

 4،174،جلكّشاف.الزمخشري،أبوالقاسمجارهللا،ا
(7)

282.البقرة،
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ذلكـُ التّأكيد "أّف الّشييد قد  الّساَمرائيّ ويعّمُؿ في قولو تعالى الّسابؽ لمتأكيد،  حيُث زيدت ما
خاّصة بو أو قد تمحؽ بو ضرًرا  ألّنو ليست لو مصمحةٌ  ؛يادةعف الشّ  أو ينكُص  أو يتكاسؿُ  يتباطأُ 

 (1)"فاحتاج إلى الّتوكيد

ومف ىؤالء  ،روا مجيَئيا تفسيًرا لّوحوا فيو بزيادتيا لمتّأكيدآخروَف لمجيء الالـ وفسّ  وقد فطفَ 
 :ما ىينا تخرُج إلفادة التّأكيد يقوؿأّف إلى أشار  إذ ،أبو حّياف في تفسيرهاّلذيَف التفتوا لحقيقِة ذلكـُ 

ذا كانت الضرورة وخيؼ تعطيؿ الحؽّ  ذا عمـ ب مف الوجوب، قوي الّندب وقرُ  ،أدنى خوؼ "...وا  وا 
 ؛فإّف ىذا الّطرؼ آكد ،الّشيادة فواجب عميو القياـ بيا أّف الحّؽ يذىب ويتمؼ بتأّخر الّشاىد عف

 (2)ألّنيا قالدة في الُعُنؽ"

 ،يناقد أفادت الّتوكيَد ى "ما "أفّ بوقد ثبَت أّف المفّسريَف في تعرُّضيـ ليذه اآلية لـ يصّرحوا 
ّحٌة فتأكيد حضور الّشاىد إذا ُدعي ضرورٌة مم ،إلى التّأكيد في ثنايا شروحاتيـ ولكّنيـ أشاروا

 (3)فعميو اإلجابة " ،فإذا دِعَي ألدائيا ،"والّشاىد حقيقة فيمف تحّمؿ

تضفي معنى بعِض المواطف القرآنّية في إّف حصيمَة ما سبَؽ  تقودنا إلى أّف زيادَة ما 
وليس بالضرورة أْف ُيشاَر إلى ىذا المعنى تصريًحا في ُكتب التّفسير وغيرىا إذ إّف أقواليـ التّأكيد، 

قد عالَج  ىذه ف الّساَمرائيّ أّما  ،معنى التّأكيد بصورٍة أو بُأخرى في ىذا الباب تحمؿ في خباياىا
ال بؿ يرى أّف ُجّؿ حروؼ  ،أّف ما ىينا تفيد معنى الّتوكيدبًحا في كتابو معاني  الّنحو مصرّْ  القضّيةَ 

 الزيادة إّنما تُقحـُ في سياقاِتيا لغرض التّأكيد. 

ر في كالـ كثيٌ  يا زائدةً ومجيئُ  ،َصؼ في الكالـ زيادًة حروؼ الجرّ ومف الحروِؼ اّلتي ُتر 
"ما في البيِت ِمف أحد" فِمف ىينا زائدة بدليِؿ حذفيا اّلذي ال ُيحدُث  :ومف ىذا قولنا مثالً  ،العربِ 

نما ُيفاُد منيا الّتوكيد في ُجؿّْ المواطف اّلتي  ا أّف زيادَتيا لـ تأِت ِحمَيًة،ِعممً  خماًل في الكالـ ، وا 
 ُتوّظؼ فييا.

                                                           
(1)

ٌُنظر ًّ و4،100،ج،معانً الّنحو.  137،الّتعبٌر القرآن
(2)

 2،367،جٌط،البحر المح.ٌنظر
(3)

 1،725،جتفسٌر القرآن العظٌم.ابنكثٌر،أبوالفداءإسماعٌلبنعمرو،
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 " : ومف ىذا الباب قوُلو تعالى          

   "(1)، الّساَمرائيّ وقد تنّبو  ،دت مف الجاّرة في اآلية الّسابقةحيُث زي 

 أفّ  فيو يؤمف ،ى اّلذي تكسُبو لمّسياؽ القرآنيّ إذ َحَرَص عمى الكْشِؼ عف المعن ،لمثؿ ىذه الّزيادة
ّنما تؤّدي معًنى عميًقا فيرى "أّف الكال ،ىذه الزيادة لـ تكف مجّرد إطالة ـ في آيِة الزخرؼ يتعّمؽ وا 

 (2)"والكالـ في القَدر قد يحتاُج إلى قدٍر كبيٍر مف العمـِ ورسوخ قدـٍ في المعرفةِ  ،بالقدر

" : ومف الّتوكيِد بحرؼ الجرّْ الّزائد قوُلو تعالى   

    "(3)،  حيُث جاَء بمف الجاّرة في

 حذفيا ال ُيحدثوالّدليُؿ القائـ عمى زيادتيا أّف  ،ذلكـُ الموقِع زائدةً  قوِلِو "مف دونو" اّلتي ُأقحمت في
أّف  الّساَمرائيّ ويرى  ،ولكّف مثَؿ ىذه الّزيادة تكوُف متطمًَّبا رئيًسا لما يقتضيو الّسياؽ ،خرًقا في الّسياؽ

ى الّمو ليس ليـ مف عّمَة ىذه الّزيادة "أّف آيَة األنعاـ في الكالـِ عمى اّلذيف يخافوف أف ُيحشروا إل
الّتوكيد  عف حقيقة التّفسير مصادرولـ تبحث .  (4)وىـ عمى أّي حاؿ مؤمنوف بيذا اليوـ. " ،وليّ 

 (5)ولـ تصّرح بالمعنى اّلذي أفاده الحرؼ الزائد فيما سبؽ. بحرؼ الجّر الّزائد في اآليتيف الّسابقتيف ،

في أّف حرفي االستفياـ "ىؿ واليمزة" وحروَؼ  الّساَمرائيّ ومّما ُيساُؽ ضمف ىذا ما زعمو 
 :يقوؿ دوف غيرىا مف الحروؼ المجانسة ليا في الوظيفة  توكيًدا ماإحداىُ  الّنفي" ما وليس" قد تفيد

الداللِة عمى الّتوكيد دوف "وقد يستعمؿ طريقة أخرى لمّداللة عمى الّتوكيد وىي أف يختّص حرًفا ب
،وذلؾ كاستعماؿ اليمزة وىؿ واستعماؿ حروؼ النفي فيو يستعمؿ ىؿ لمتوكيد دوف اليمزة نظيره

 (6)دوف ليس"ويستعمؿ ما لمتوكيد 

                                                           
(1)

20.الزخرف،
(2)

ًّ .ٌنظر،  138،الّتعبٌر القرآن
(3)

51.األنعام،
(4)

ًّ .ٌنظر،  139،الّتعبٌر القرآن
(5)

ٌّان، ،أبوح ًّ َوالزمخشرّي،أبوالقاسم،3،259،جالقرآن العظٌمتفسٌر َوابنكثٌر،4،138جالبحر المحٌط،.ٌنظر،األندلس

1،628جالكّشاف،
(6)

ًّ .ٌنظر.  148،الّتعبٌر القرآن
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" :ومف لطيؼ ىذا الّتوكيد في القرآف الكريـ قوُلو تعالى   

 "(1)،  فمف الثّابت  ،الحقيقي أّف ىؿ ىينا تفيد معنًى آخر غير ذلكـ المعنى الّساَمرائيّ فيزعـ

 ،ّي ليفيَد معانَي مجازّيًة كثيرةالمعنى األصمأّف ما ُعّد لالستفياـ مف أسماء وحروؼ قد يخرج مف 
وشدة ىينا، وقد أرجع الّتوكيَد بحرؼ االستفياـ ىؿ إلى " قّوة التّبكيت  أثبت وأقوىويرى أّف ىؿ 

 (2)فكاف استعماؿ ىؿ دوف اليمزة " ،التقريع في الّسياؽ الّسابؽ

" :ومف عجيِب ىذا قوُلو تعالى                

 "(3)،  ّار؛ لذا أّكد بحرؼ االستفياـ ىؿقّوًة في الرّد عمى الكفّ الّسياؽ  في يظير أف، 

ا اّلتي اّتكأ عميي مصادرولـ تفطف  ،(4)"إلى "الّشدة البّينة في الّسياؽ ىذا الّتوكيد الّساَمرائيّ ونسَب 
 عمًما أّف ىناؾ مف لـ ُيشر إلى حقيقِة ىؿ ىينا مطمًقا. ،إلى مثِؿ ىذه الحقيقة البحثُ 

 ككيد بالكممات المبحث الثٌاني: التٌ 

أْف  تخمَؽ في الكالـِ دفتي مؤّلفاِتيـ مف شأنيا  بيف وَضَع الّنحاُة كمماٍت جاءت مضّمنةً 
عندىـ ُترمى تحت مسّمى الّتوكيد المعنوّي اّلذي ُيبنى عمى مجموعة مف المفردات  فيي ،توكيًدا

عمى سبيؿ المثاؿ ال الحْصر ومف ىذه الكممات  ،المعنى اّلذي تؤديو في الّسياؽِ  اتّفَؽ الّنحاُة عمى
تأكيد كؿ وأجمع "وغيرىا ،فمف المؤّكد الثّابت عند أىِؿ الّمغة أّف ىذه المفردات جيء بيا ل"نفس، 

 .الكالـ بال منازع

عمًما بأّنو ال  ،إطار درسيـ لما ُيعرُؼ بالّتوابعومف المعموـ أّف الّنحاَة قد درسوا الّتوكيد في 
ّنما يتجاوُزىا إلى أساليَب كثي ،وحَدىا ـ العرِب عنَد الّتوابعِ ُؼ في كاليتوقّ  رٍة ُأنيط بيا الّمساُف وا 

ا في الّسياؽ في الغالب األعـّ وعميو فإّف الّتوكيد يتجاوُز تمكـُ فالّتكراُر مثال يفيُد توكيدً  ،العربيُّ 
 الحدود الّصناعّية اّلتي أودعيا الّنحاة في أسفارىـ .

                                                           
(1)

103.الكهف.
(2)

. ًّ  150،الّتعبٌر القرآن
(3)

221،222.الشعراء.
(4)

ًّ ٌنظر.  149،الّتعبٌر القرآن
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أو ىو التّابع  (1)ّرافع احتماؿ غير إرادة الّظاىر"ويعّرؼ الّنحاُة الّتوكيَد المعنوّي بأّنو "التّابع ال
 (2).الرافع احتماؿ تقدير إضافة إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاىره العموـ

 ،قدماُء والمحدثوَف عمى حدٍّ سواءفطف إليو ال ،في المعنى جميّّ  وكيِد بالكممات أثرٌ ولمتّ 
اّلتي يكسوىا  ي العميقةويكشفوَف عف تمكـُ المعان ،عف أسراره في  كالِمو جّؿ شأُنو فأخذوا ينّقبوف

إذ تعّمؽ في  ،الّساَمرائيّ ومف ىؤالِء اّلذيَف وقفوا عنَد الّتوكيد وأسراره في القرآف الكريـ فاضؿ  ،لمّسياؽِ 
 درس ىذه الظاىرة في بعِض المواطِف القرآنّيِة تعّمًقا أجاد في الوصوؿ إلى عّمتو  ىنا أو ىناؾ.

 في القرآف والحروؼ في عّمِة الّتوكيد بالكممات الّساَمرائيّ بيَد أّني سأعّمُؽ عمى رأٍي أثبتو 
ِد ولـ يتعّداه إلى أساليَب أخرى ألّنو وقَؼ عند ىذا الّضرِب مف الّتوكي ؛الكريـ، وال أتجاوُز ىذا الحدّ 

 في تصديو لبياف جمالّيات الّتوكيد في آي الّذكر.

" : ومف لطيؼ ىذا الّتوكيِد في القرآف الكريـ قوُلو تعالى   "(3) 

وّي في الّنحو ومف الُمالحِظ أّنو أّكد الديَف بمفظة "كّؿ" اّلتي ىي مف ألفاظ الّتوكيد المعن
سبُبو كوف أّف القتاَؿ فيرى"أّف الّتعميـ القائـ ىينا  ،عند عّمِة ىذا الّتوكيدِ  الّساَمرائيّ وقد وقَؼ  ،العربيّ 

ـُ توكيًدا ؛في سورة األنفاؿ مع الكّفار أجمع   (4)".لذا اقتضى الُمقا

حيُث رّد الّتوكيد ىينا إلى ما جاَء بو  ،ا الّتوكيد صاحُب البْحر الُمحيطإلى ىذ أشارواومّمف 
 ،فناسب الّتعميـُ  ،آيَة األنفاؿ في الكّفار عموًما "ألفّ  ؛وجاء الّتوكيُد في آية األنفاؿ  يقوؿ: الّساَمرائيّ 

عف سّر فمف الثّابت أّف الّسامرائي قد جارى القدماء في كشِفيـ  ،(5)"عاـّ وأّف القتاؿ في األنفاؿ 
 حيث ،العاّلمة اآللوسي في روح المعانيومف اّلذيف توّقفوا عند ىذا الّتوكيد  ،الّتوكيد في ىذه اآلية

ـَ الكائف في آيِة األنفاؿ كاَف دافًعا كممة كّمو نا ء ىرئيًسا لممجيء بالّتوكيد "لـ يجى يرى أّف الّتعمي
فناسب العموـُ  ،وما ىناؾ في الكّفاِر عموًما ،ربألّف ما ىنا في مشركي الع ؛كما في آية األنفاؿ
 :وقد بّث اآللوسي رأيو في عّمة الّتوكيد ىينا في أثناِء تفسيره لقولو تعالى ،(6)ىناؾ وتركو ىنا "

                                                           
(1)

3،73،جشرح األشمونً.األشمونً،علًبنمحّمدبنعٌسى،
(2)

 206،شرح ابن الّناظمدرالدٌن،ابنالناظمأبوعبدهللا،.ب
(3)

39.األنفال.
(4)

141و139،الّتعبٌر القرآنً.ٌنظر.
(5)

 2،76.جالبحر المحٌط.
(6)

 2،76،جروح المعانً.ٌنظر.
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"            

ّنما وافؽ ،وكيد ىينابرأي ُينسب إليو في تصديو لبياف عّمة التّ  فالحّؽ أّف الّساَمرائي لـ ينفردْ ، (1)"  وا 
 .وغيرىـ  اآللوسيو فقاؿ ما جاء بو أبو حّياف  ،إلى عمة التوكيد في آية األنفاؿ القدماء في اإلشارة

فقد تنّبو  ،الّتوكيد الّمفظّي القائـ عمى التَّكرار ،ُس تحَت ىذا الّضرِب مف الّتوكيدومّما ُيدر 
ـَ أقوالو المنثورة في كتابو ببعض و  ،الّنحو حيُث وقَؼ مفّصالً إلى ىذا في كتابو معاني  الّساَمرائيّ  دّع

أقَؼ عند تمكـُ اآليات ِوْقَفة المتأّمؿ المتدّبر  اآليات القرآنّية اّلتي استشيَد بيا ،فقد آثرُت ىينا أفْ 
ـّ بياف سّر ىذا الّتوكيد في اآليات اّلتي أوردىا في مؤلَّ   ِفو.ومف َث

" :ومف ىذا الّضرِب مف الّتوكيِد في القرآف الكريـ قوُلو تعالى 

 "(2)،  ر في ويقُع ىذا التَّكرا ،وكيد الّمفظّي يقوـ عمى الّتكرارإلى أّف التّ سبقت اإلشارة

ذلكـُ إلى غرض  الّساَمرائيّ ويرّد  ،ية الّسابقة كّرر الجممَة كمَّياوفي اآل ،الجممة أو الكممة أو الحرؼِ 
فيو ذو  ،بمضموف الكالـ إذ ربط الّسامرائّي التَّكرارَ  ،(3)"كـ وتمكينو في ذىف الّسامع وقمبو"تقوية الح

 فالّتكرار والمعنى متالحماِف مف ُوجيِة نظره. ،عالقة وشيجة مع المعنى

 : أّف ذلكـُ الّتكراَر جاء لتقرير المعنى في النفوِس وتمكينو في القموب يقوؿ الّزمخشريُّ يرى و 
ىا في النفوس وتمكينيا "وأبمغ القوؿ فيو أنو يحتمؿ أف تكوَف الجممُة الثّانيُة تكريًرا لألولى لتقرير معنا

 (4)"في القموب

 قد جارى الّزمخشرّي في بياف غرض الّتكرار فيما سبؽ، الّساَمرائيّ وبناًء عمى ما سَبؽ فإّف 
ـّ أكّ  فاهلل  د ىذا الخبر .عّز وجّؿ أخبَر أّف مع العسر يوجد اليسر ث

عباده بأّف  "بّشر اهللُ  :ومف اّلذيف أفضوا قواًل في ىذا الّتكرير صاحُب مالؾ التّأويؿ يقوؿ
وتأّكد ذلَؾ بأّف المؤّكدة لمخبر وزيد تأكيد بالّتكرير وتوسيع التّأنيس باإلشعار  ،الُعسر يتبعو اليسر

 (1)"اصؿ مف تنكير اليسر وتعريؼ العسر.الح

                                                           
(1)

193.االبقرة،
(2)

5،6.الشرح،
(3)

 4،154،جمعانً الّنحو.ٌنظر،
(4)

 4،661،جالكّشاف.ٌنظر.
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" : الّموِف مف الّتوكيِد في القرآف الكريـ قوُلو تعالىومف مواطف ىذا      

      "(2) 

في أّف اليدَؼ في  الّساَمرائيّ تّتضُح تجمّياُت الّتكريِر القائـ في اآليِة الّسابقة مف ُوجيِة نظِر 
ذلكـُ يعود إلى غرض "الّتيويؿ والّتعظيـ"
فالّتكرير الواقع في الجممِة ُيكسُب المعنى آخَر جديًدا  ،(3)

وقد وقؼ أبو حّياف  ،فذلكـُ اليوـ يحتاُج إلى شيٍء مف ىذا الّتعظيـ ،أال وىو الّتيويؿ والّتعظيـ
"األندلسّي عنَد ذلؾ الّتكرير فرّد عّمَتو إلى التّ   (4)عظيـ "وما أدراؾ تعظيـ ليوؿ ذلؾ اليـو

"قيؿ ليَس  :إذ يقوؿ ّحاسويرى بعُضيـ أّف ما سبؽ ال ُيعّد تكريًرا  جاء في إعراب القرآف لمنّ 
ـّ ما أدراَؾ ما في يـو ىذا تكريًرا،  والمعنى وما أدراؾ ما في يوـ الديف مف العذاب والنكاؿ لمفّجار ث

 (5)الديف مف الّنعيـ لألبرار"

ـّ لسورة االنفطار  ،وميما يكف مف شيءٍ  يظير فيو الّتيويُؿ جميِّا وقد تجّمى فإّف الجوَّ العا
وخرج الّتكرير لتقويِة ذلكـُ  ،فكاَف التّأكيُد في غير ما موضع ،ىذا فيما جاءت بو السورُة قاطبةً 

 المعنى وترسيخو في األذىاِف والقموب عمى حدٍّ سواء  .

خشيًة مف أف ينسى الّسامُع ما قيؿ قباًل ومف ىذا  ؛كالـكراِر لطوؿ الوقد يقع التّأكيد بالتّ 

" :قوُلو تعالى         

   "(6)،  فقد أّكَد قوَلو ال تحسبّف بقوِلو فال

 ،(7)"وتقريَره في أذىاِف الُمخاَطبيفَ "أّف الكالـَ قد طاَؿ وأراد تمكيَف الحكـ  الّساَمرائيّ  وزعـ ،يـتحسبنّ 
"وُحسف تكرار  :حّياف بيذا التّفسير قباًل يقوؿ فيو يوافُؽ القدماء في ُوجيِة نظِرِه تمَؾ فقد لّوح أبو

 (8)".وىي عادُة العرب وذلؾ تقريب لذىِف المخاطب ،فال تحسبّنيـ لطوؿ الكالـلفعؿ ا

                                                                                                                                                                          
(1)

،أبوجعفرأحمدبنإبراهٌم، ًّ  508،مالك الّتأوٌل.الغرناط
(2)

17،18.االنفطار،
(3)

 4،154،جمعانً الّنحوِ .ٌنظر،
(4)

 8،428،جالبحر المحٌط.ٌنظر.
(5)

 1285،إعراب القرآن.
(6)

188.آلعمران،
(7)

 4،154،جمعانً الّنحوِ .
(8)

 3،144،جالبحر المحٌط.ٌنظر.
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ـّ إجماًعا في بياِف عّمِتو يقوؿ أبو البقاء وبعد التّنقيِب بحثًا عف عّمة الّتكرار ىينا  فإّف ث
 (1)" ."فالفعؿ الثّاني تكريٌر لألّوؿ وَحُسَف لّما طاؿ الكالـ المّتصؿ باألّوؿ :الُعْكبريّ 

دًيا بما في درِسو لمّتوكيِد الّمفظي وبياِف أثره عمى المعنى كاَف منا الّساَمرائيّ ويبدو لي أّف 
فمعموـٌ أّف الّنحاَة قد وضعوا ليذا الّموف مف الّتوكيد أغراض تتأّتى مف الّسياِؽ  ،نادى بو القدماُء قبالً 

ـ في ذىف الّسامع ودفع ضرر غفمة القرآنّي" كالّتيويِؿ والّتعظيـِ ودفع ظّف التجّوز وتقوية الحك
 (2)الّسامع وغيرىا".

 ،لّسياِؽ القرآنيّْ لغرض الّتوكيدومف ىذا الّتوكيد استعماُؿ ضمائِر الفْصِؿ اّلتي توّظُؼ في ا
ّنما  ،جّرَد زيادة أو إطالٍة في كالميـفمعموـٌ أّف مجيَء ىذه الّضمائِر في كالـِ العرِب لـ يكف م وا 

 خفيِّا مقصوًدا .ي معًنى تؤدّْ ل

لممبتدأ  مطابؽٍ  منفصؿٍ  ضميرٍ  ه بصيغةِ يقُع بيَف "المبتدأ وخبرِ  ضميَر الفصؿِ  إفَّ  والحؽُّ 
حرًفا  إفراًدا وتثنيًة، وجمًعا وتذكيًرا وتأنيثًا وتكّمًما وخطاًبا وغيبًة، واختمؼ الّنحاة فيو، فمنيـ مف عّدهُ 

كاف ما  إفْ  والحرفّيةِ  لالسمّيةِ  ؿٌ مَ تَ حْ مُ  ىـ فيو لفظٌ البصرّية، أّما غيرُ  لمفصؿ، كالخميؿ وبعضِ  عَ ضِ وُ 
ماًدا عِ  الكوفيوفَ  اهُ ه خبًرا وصفًة، وسمّ لفصمو كوف ما بعدَ  ؛فبصرّيةٌ  ؿِ بالفصْ  بعَده مرفوًعا، أّما تسميُتوُ 

 (3)."ضِ رَ الغَ  بيافِ ل ةً دَ مْ عُ  لكونوِ 

" يفيد بمجوعيما فضَؿ  :وِ في فائدتِ  يقوؿُ  الحاجب حيثُ  ابفُ ه ُ ما ذكرَ فتتجّمى في أّما فائدُتوُ 
 و فالّضميرُ : زيٌد ىو أفضُؿ مف عمرٍ ؿ فإذا قمتَ في اإلفراد، أي بمجموع األّوؿ والفصْ  توكيد ال يكوفُ 

زيد ىو أفضؿ مف عمرو آكد مف  : قاؿ سيبويوِ  ىو وزيد مجموعيما فيو تأكيد ومبالغة، ولذلؾ
وذلؾ أّف ىو في المسألة المفروضة راجع إلى زيد فكأّنو ُذِكَر قولؾ: زيد أفضؿ مف عمرو، 

 (4)مرتيف."

وقد توّقَؼ  ،ِر الفصؿ في القرآف الكريـ كثيرٌ فإّف الّتوكيَد بضمائ ،وميما يكف مف شيءٍ 
 عند ىذا الّموِف مف الّتوكيد مبّيًنا أثَره في المعنى. الّساَمرائيّ 

                                                           
(1)

 147،إمالء ما مّن به الّرحمن.ٌنظر،
(2)

ٌّةومابعدهاَوالزمخشري،أبوالقاسم،4،152،جمعانً الّنحوِ .الّساَمرائً،فاضل،  115،المفّصل فً علم العرب
(3)

 177،أسرار الّنحوِ .ٌنظر،باشا،ابنكمال،
(4)

1،303،جأمالً ابن الحاجب.
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" :تعالى وُ الكريـ قولُ ومف طريِؼ ىذا الّتوكيِد في القرآف      

        "(1) 

قتضى الّسياؽ حيُث يَء بو لمُ وجِ  ،ىااسـِ إّف وخبرِ  بيفَ  ىو الواقعِ  ؿِ الفصْ  حيُث جاء بضميرِ 
َج مقنعٍة تشفي جَ حُ  الوصوؿ إلى ذلكـُ تحمياًل مف أجؿ الّساَمرائيّ َع وقد أشب ،معنى الّتوكيد أضفى

، وىذا أمٌر شاّؽ يقابَؿ السيئَة بالحسنة مت أفْ صّْ "فأنت ترى أنو في سورة فُ  :يقوؿف ،غميَؿ الّدارس
عاشور في نوا إلى ىذا ابُف فطِ ومف اّلذيف  ،(2)"فإّف عادَة الّناس أف يقابموا الّسيئَة بمثِميا ،عمى الّنفس

"وضمير الفصِؿ  ىينا إلى تقوية الحكـ أي توكيده فيقوَؿ: تفسيرِه  إذ رّد عّمَة توظيِؼ ىذا الضميرِ 
الزـُ وصؼ  مقصودَ ألّف ال ؛وية الحكـ وىو ىينا حكـٌ كنائيّّ "إّنو ىو الّسميع العميـ" لتق في قوِلوِ 

"وىو مؤاخذة َمف تصدر منيـ أعماؿ وأقواؿ في  ،الّسميع والعميـ  (3)أذى الّنبيّْ

تفسيره لتمكـُ  ير في معِرضِ ابُف كثيِة ضارَع ما ذكره الّساَمرائّي رأًيا في تفسيره لافقد ذكَر 
مجيئِو في سورة  ّصمت وعدـِ مجيء ىذا الضميِر في سورة فُ  ّر الواقع وراءَ واإلبانة عف السّْ  ،اآلية

األعراؼ في قوِلو تعالى "           

ى الّنفِس مف اإلحساف إلى ىذا كمّْو أّف "اإلعراض عف الجاىؿ أخؼُّ عم أّف العّمَة وراءَ  (4)"
 (5)"المسيء

 تحتاجُ ما  فأّكدَ  ،لمّسياؽ مراعاةً  كافَ  الّسابقةِ  في اآليةِ  الفصؿِ  بضميرِ  ومعنى ىذا أّف الّتوكيدَ 
رأًيا سديًدا في  قد أوردَ  الّساَمرائيّ ويبدو أّف  ،وانصرؼ عّما عدا ذلؾَ  وِ الّنفس البشرّية إلى مجاىدتِ 

 يـ .في تفسيراتِ  إليو آخروفَ  وُ تبييِف ذلَؾ قد سبقَ 

" :تعالى ومف مواطِف الّتوكيِد بضمائِر الفْصِؿ في القرآِف الكريـ قوُلوُ  

                

                                                           
(1)

36.فصلت.
(2)

ًّ .ٌنظر. 142،الّتعبٌر القرآن
(3)

 24،297،جالّتحرٌر والّتنوٌر.ٌنظر.
(4)

 200.األعراف.
(5)

 7،181.ٌنظر.ابنكثٌر،ج
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          "(1)،  فقد جاء

مف  ممةٍ ىذا الّتوكيَد إلى جُ  الّساَمرائيّ وقد رّد  ،"ذلؾ ىو الفوز العظيـ " وِ ِؿ في قولِ بضميِر الفصْ 
 األسباب يمكُف إيجاُزىا عمى الّنحو اآلتي :

 فكانت ىذه الّزيادةُ  ،أال وىو رضواف اهلل تعالى ،اَد عمى الجّنات ما ىو أكبر منيا"إّنو ز 
المجيء بمف  وزاد المساكف الطّيبَة ىذا مف ناحيٍة ومف أخرى فإفّ  ،مدعاًة لمزيادة في توكيد الفوز

وبعَد التّنقيِب عف حقيقة ىذا  ،(2)فيي تفيد عموـ المؤمنيَف " ،فيُد االبتداء أكمؿ مف عدـ ذكرىااّلتي ت
الّتوكيد في كتب التّفسير فمـ أعثر عمى شيٍء يتعّمؽ بو الّدارس في بياف سبِب اإلتياف بضمير 

 (3)الفصؿ ىينا .

" :تعالى الكريـ قوُلوُ ومف الّتوكيد بضميِر الفْصِؿ في القرآِف    

  "(4) 

ّنم ،ي" ولـ يأِت الضميُر ىينا عبثًا"ىو ربّ  ؿ في قوِلوِ قِحـَ ضميُر الفصْ حيُث أُ  ا جاء واحًدا وا 
 فرّد الّتوكيَد بضميرِ  ،عند ىذا معّمالً  الّساَمرائيّ َؼ ووق ،المعنى ه عمىليمقَي أثرَ  ؛فات الّسياؽمف مؤلّْ 
ه إلًيا بخالؼ عيسى واّتخاذِ  إلى "أّف آيَة الزخرؼ قيمت في سياؽ عبادةِ  في ىذا الموطفِ  ؿِ الفصْ 
كاف   عند درس ىذه الّظاىرة الّساَمرائيّ جميِّا أّف وقوَؼ  يبدو ،(5)اهلل لو " ذلَؾ ربوبّيةَ  فناسبَ  ،ىاغيرِ 

ورّد درس ىذه  ،مواطِف دونما أف يربَطيا بالمعنىعمى ىذه ال فيو ال يمرُّ  ،متعمًّْقا بالمعنى مف جيةٍ 
ـّ لمسورة اّلتي ُوجد الّتوكيُد في إح ى ومعنى ىذا أّنو لـ يتوّقؼ عم ،دى آياتياالظاىرة إلى الجوّْ العا

 مَع عمى الجوّْ العاْـّ ليذه السورِة أو تمَؾ،بؿ كاف مف الضرورة أف يطّ  ،الّتوكيد ااآليِة اّلتي كاف فيي
إليماِنو بأّف رصَؼ  ؛معّمالً  ،تأّنى في درس مثِؿ ىذه الظواىرِ  قد الّساَمرائيّ ومعنى ىذا كمّْو أّف 

 في ىذا القرآف محكـٌ أحسَف إحكاـ، متعمٌّْؽ أيَّما تعّمٍؽ بالمعنى.الكممات 

                                                           
(1)

72.التوبة.
(2)

ًّ .ٌنظر.  146،الّتعبٌر القرآن
(3)

ٌّان،2،177،جالكّشاف.ٌنظر،الزمخشري،أبوالقاسم، ،أبوح ًّ القرآن العظٌم تفسٌرابنكثٌر،و5،71َ،جالبحر المحٌطَواألندلس

 10،263جالتحرٌر والتنوٌر .َوابنعاشور،4،175،ج
(4)

64.الزخرف.
(5)

 147،الّتعبٌر القرآنً.ٌنظر.



68 
 

حيُث قصر الربوبّية  ،ضميِر الفصِؿ ىينا القصرُ  اَد مفالّتحرير والتّنوير أّف المر وجاء في 
ف  ،ال غيره وىذا إعالف بالوحدانّية ،أي اهلل ربيّؿ شأنو "وضمير الفصؿ أفاد القصرباهلِل وحَده ج وا 

فيو في  ،ُف عاشور ضمير الفصؿ ىينا قصًرافعّد اب (1)كاف القوـ اّلذيف أرسؿ إلييـ عيسى موّحديَف"
لـ يتجاوْز بو إلى غيره مف معاٍف ، فيَو مف المجيء بالضمير إلفادة القصر تفسيره ذلكـ أرجع العّمة

 قد يفيُدىا ضمير الفصؿ في ىذا الموطف .

ّر مف المجيِء بضميِر الفصؿ "وأّما زيادة الضميِر وجاء في مالؾ التأويِؿ في بياف السّْ 
آلية قبمو وذلؾ ما أشار إليو الفصمي في سورة الزخرؼ فيحرز معًنى ضروريِّا دعا إليو ما تقّدـ في ا

" :قولو تعالى       "(2)،  ففي التّفسير أّنو لّما

" :نزَؿ قوُلو تعالى ـَ تعّمَؽ بيا الكّفاُر وقالوا قد عبدت  (3)"إّنكـ وما تعبدوَف مف دوف اهلل حَصُب جيّن
 (4)"ىو" ىذا المعنى كمَُّو " فأحرزَ  ؛مقّربٌ  أّف عيسى نبيّّ  ـُ عُ زْ محّمد تَ  يا وأنتَ  ،المالئكة وعبد المسيح

" :ومف عجيِب الّتوكيِد بضميِر الفْصِؿ قوُلُو تعالى     

              

  "(5) ؛ىذه الّزيادُة زيادًة في المعنى إذ أنتجت ،حيُث قاَؿ ىـ يكفروف 

عندىا  وقؼَ  الكامنة وراء الّتوكيد بضمير الفصؿ ىينا فقدأّما العمة  ،ا لما يتطّمُبو الّسياؽ القرآنيّ نظرً 
توكيًدا وتخصيًصا وذلَؾ إلسناد الجممة الفعمّية إلى الّضمير  الّنحؿِ  "إّف في آيةِ  :قائالً  الّساَمرائيّ 

عـ النّ  رُ كْ ى فييا ذِ حؿ جر النّ  الّنعـ العاّمة بؿ إّف سورةَ  في سياؽِ  وقعتْ  المتقّدـ ...فإّف آية الّنحؿِ 
عـ بعَد كّؿ تمؾ النّ  ف يكفرُ ىـ في الّنحؿ زيادة في اإلنكار عمى مَ ذلؾ ذكرَ  فناسبَ  ؛بصورٍة مفّصمةٍ 

 (6)بيا عمييـ"  اهللُ  اّلتي أنعـَ 

                                                           
(1)

 25،248.ٌنظر.ابنعاشور،الشٌخمحّمدالّطاهر،ج
(2)

 57.الزخرف.
(3)

 98.األنبٌاء.
(4)

،أبوجعفرأحمدبنإبراهٌم، ًّ  86،87.الغرناط
(5)

72.الّنحل،
(6)

ًّ .ٌنظر.  96،97،من أسرار البٌان القرآن
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زيادًة في إنكار  مير ىينا أحدثتْ كِر قباًل أّف زيادَة الضّ الذّْ  اآلنؼِ  الّساَمرائيّْ  ف كالـِ مِ  ظيرُ يَ 
ذلكـُ كمُّو  فناسبَ  ،هِ الجاحديَف في سورة اقتصَر حديُثيا عمى تمكـُ الّنعـ اّلتي أنعـَ اهلل بيا عمى عبدِ 

 ست فيو المعاني العميقة .ؿ اّلذي ُكدّْ بضمير الفصْ  الّتوكيدَ 

لضمير الفصؿ ىينا موقؼ  فوقؼ في تفسيِره ،صاحُب مالؾ التّأويؿ ىذا قوالً  وقد أشبعَ 
فيو يؤمُف أّف الضميَر ىينا قد أضفى معًنى  ،ياورة نفسِ في السّ  سابقةٍ  بآياتٍ  وُ بطَ حيُث ر  ،المتأّني

جديًدا "أّف الوارد في آية الّنحؿ_أي ضمير الفصؿ_ راجع إلى مف قدـ ذكرىـ في قولو "ويجعموف لما 
 (3)إلى قولو "لمذيف ال يؤمنوف" (2)جعموف لو البنات "وفي قولو "وي (1)ال يعمموف نصيًبا مّما رزقناىـ"

وليس راجًعا  ،راجع إلى المذكوريف في ىذه اآلي فقولو "أفبالباطِؿ يؤمنوف وبنعمة اهلل ىـ يكفروف"
 ،كـ مف أزواجكـ بنيَف وحَفَدةً"أزواًجا وجعَؿ لإلى ما اّتصَؿ بو مف قولو "واهلل جعؿ لكـ مف أنفسكـ 

 ،لُمشِعر بالبعد ىو ضمير الغائبيف"أفبالباطؿ يؤمنوف " راجًعا إلى ما تباعَد أتى بضميرىـ افمّما قاؿ 
صّرح آخروَف أّف ضمير الغيبة في الموطِف و  (4)وارتفع باإلتياِف بو توّىـ عودة ضمير يؤمنوف"

في قولو  "وضمير الغيبة القرآنّي الّسابؽ أفاد معنى التّأكيد وقد ورد ىذا عند ابف عاشور فيقوؿ:
ّنعمِة أخفى مف اإليماف ألّف كفراف ال ؛لتأكيِد الحكـ بكفرانيـ الّنعمةَ تعالى "ىـ يكفروف" ضمير فصؿ 

التّأكيُد اّلذي أفاده  :فاجتمع في ىذه الجممة تأكيداف ،الكفراَف يتعّمُؽ بحاالت القمبِ  ألفّ ذلؾ  ؛بالباطؿِ 
 (5)والتأكيد اّلذي أفاده ضميُر الفصؿ." ،التّقديـ

ف بضمير قد ركف إلى رأيو في بياِف عّمة اإلتيا الّساَمرائيّ ثبُت ُوجياُت الّنظر الّسابقة أّف تُ 
ف تالقى مَع صاحبِ  ،و لـ ينيْؿ مّما جاء بو القدماءُ في ،الفصؿ في اآلية الّسابقة الّتحرير والتّنوير  وا 

 كؿّْ منيما يغايُر اآلخر وىذا جمّي في إشارتيما إلى ذلؾ. فتعقيبُ  ؛ىينا ميرفي معنى الضّ 

 

 

                                                           
(1)

 56.النحل،
(2)

 57.النحل،
(3)

 60.النحل،
(4)

،أبوجعفرأحمدبنإبراهٌم، ًّ  303.الغرناط
(5)

 14،220،جالّتحرٌر والّتنوٌر.ٌنظر.
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 ،العربّيةُ  ابي اّلتي اّتسمتْ  تمكـُ األساليبِ  في مضاميفَ  وارُ ظَ الّنحاَة قد نَ  يّّ عف البياِف أفّ نِ غَ 
، لغويٍّ  إعجازٍ  فمِ  وا ما فيوسُ رَ فدَ  ؛هكـ المعيف اّلذي ال ينقضي إعجازُ ينيموَف مف ذل َئ الّنحاةُ وما فتِ 

وا ىذه وربطُ  ،والحذؼ والّتوكيد قديـ والتّأخيرِ أساليَب كثيرٍة كالتَّ  تختفي وراءَ  وبّينوا ما فيو مف أسرارٍ 
دونما  ألساليبَ ا يـ درسوا تمكـُ أنّ  حّقا ُذ عمى الّنحاة القدماءِ ؤخَ وما يُ  ًما،كَ األساليَب بالمعنى ربًطا ُمحْ 

ف مِ  الكالمّيةِ  "إنيـ قد مّروا عمى ىذه الصُّورِ  :الّنحوِ  إحياءِ  كتابِ  صاحبُ  ىذا يقوؿُ وفي  ،تفّحصٍ 
 (1)يـ لإلعراب أو ما اّتصؿ بو مف أحكاـ"فتطّرقوا ليا في درسِ  ،درسٍ  غيرِ 

زيؿ نصوص التّن ىا فيتدّبرِ ىذه الّظواىر و  سِ النحاَة المحدثيَف قد اجتيدوا في درْ  حقِّا إفّ و 
ومف ىؤالِء اّلذيف  ،عدادعف التَّ  عف الحْصِر ويجؿُّ  فيو ما يندُّ  فُألّْؼَ  ،وربطيا بدرس العربّية ،العزيزِ 

فدرس ما فيو مف ظواىَر  ،الّساَمرائيّ فاضؿ صالح  هِ إعجازِ  وبيافِ  اهللِ  س كتابِ أخمصوا نّيَتيـ لدرْ 
واىر ه الظَّ و قد انفرَد ببعض التّفسيرات اّلتي تبرىُف ىذوالحّؽ إنَّ  ،وّيٍة مف الحذؼ والّتوكيد وغيرىالغ
في بعِض العمؿ ومغايرتيـ في  القدماءَ  وِ غوّية واّلتي سكتت المصادُر القديمُة عندىا مَع موافقتِ المُّ 

 أخرى.

 فيو ال ينظرُ  ،ّتعميؿ والتّأنيجانَب ال واىر غّمبَ ليذه الظَّ  وِ سِ في درْ  الّساَمرائيّ ضاُؼ أّف وين
في بؿ ينظُر في الجّو العاـ لمسورِة كمّْيا  وحَدىا اآلية اّلتي اشتممت عمى إحدى ىذه الّظواىر في

 الحكـ عمى األسرار الخفّية ليذه الّظواىر .

فُرّب آيٍة  ،اَؼ إضافاٍت لـ يأِت بيا القدماءقد أض الّساَمرائيّ واّلذي يسترعي االنتباه أّف 
 صامتًة . في الوصوؿ إلى حقيقة ما فييا وقفت عندىا المصادر التراثّية القديمةُ  الّساَمرائيّ اجتيد 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 3..ٌنظر،مصطفى،إبراهٌم،



 

 الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي الثٌاني

 ؛ مكقفيوي مف الٌنحاًة كآراؤيهي الٌنحكي ةالٌسامىرائيٌ 

"مكقفيو مف بعًض القدامى كالمحدثيف في درس بعض القضايا  المبحثي األٌكؿ:
 الٌنحكٌية"

 الفاعُؿ ونائُبُو. أّواًل:
 االسـُ المقصوُر بيَف البناِء واإلعراِب. ثانًيا:
 الّضمائر. ثالثًا:
 .األلؼ والواو والياء والنوف الاّلحقة بالفعؿ المضارع 
 .كاُؼ الخطاب 
 .تاُء الّتأنيث الّساكنة أصالًة 
  ُالمضارعة. حروؼ 
 .استتاُر الّضمير مَع فعؿ األمر 
 الّنقُص والّتماـ في كاَف وأخواتيا. رابًعا:

 ظفَّ وأخواتيا. خامًسا:
 تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ. سادًسا:
 عّمة زيادِة تنويِف الصَّرِؼ فيما ُيصرؼ ونزعو مّما ال ُيصرُؼ. سابًعا:
 ظاىرُة اإلعراب. ثامًنا:

 الٌنحك. الٌنحكٌية في بعًض مسائؿً  اني:آراؤهالمبحث الثٌ 
 أّواًل: رأيو في الواو الواقعة في أسموِب الّتحذير.

 ثانًيا: رأيو في أقساـ االشتغاؿ وناصبو.
 ثالثًا: رأيو في أنواع المفعوؿ المطمؽ.

رابًعا: رأيو في تضّمف الّظرؼ معنى حرؼ الجّر "في".



 

 
 في شروط المفعوؿ مَعو.خامًسا: رأيو 

 سادًسا: رأيو في االسـ الواقع بعد الواو المسبوقة بالفعؿ.
 سابًعا: رأيو في عطِؼ البياِف والبدِؿ.

 ثامًنا: رأيو في نيابة حروِؼ الجرّْ بعِضيا عف بعض.
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 .ًس بعًض القضايا الٌنحكٌيةً رٍ مف دى  المحدثيفى ارسيفى الد  ك دامى القي  حاةً ًض الن  عٍ ف بى مً  فيوي كقً م

ما ذىب فيو بعَض  في دفتي مؤلَّفاتو ينكرُ  رهطَ موقًفا لمّساَمرائّي سَ  ابتداءً يرُصُد ىذا المبحُث 
في درِس بعض أمور الّنحو؛ بعَد أف أخَذ مجموعٌة مف  دامى والّدارسوَف المحدثوفَ القُ  الّنحاةُ إليو 

 .الّنحاة الُقدامى نادى بياالقواعد اّلتي  يخالفوفَ الّدارسيَف  المحدثيَف 

تبدو بعيدًة مف آراء  المحدثيف بعُض  وُ لـ ُيبَف عمى ما زعمَ  هُ تجديَد الّنحو وتيسيرَ  وأظفُّ أفّ 
ؼ بعض مسائؿ الّنحِو ودمجيا في أخرى، ظنِّا منيـ أّنيا ، وال يقوـُ كذلَؾ عمى حذْ عّما أثبتو القدامى

و بعُض المحدثيف في مسألة الفاعؿ ، ومف ىذا القبيؿ ما زعمَ أيًضا وال يبدو األمر كذلؾَ  ،سواء
الفاعؿ، وال أدري  باب فكاَف مف الجديِر أف ُيطرحا في باٍب واحد وىو ،ّيافَف أّنيما سِ وْ رَ ونائبو، إذ يَ 
مف أبواِب الّنحِو الحّؽ أف ُيفَصَؿ بينيما، بؿ فّرؽ  فِ مثَؿ ىؤالِء لدمج بابيْ  اّلذي يدفعُ  ما المسوّْغُ 

 ف أقاموا صرَحو.ومَ  بينيما مؤّسسو الّنحو

عند ىذه اآلراِء موقَؼ الّدارس، بؿ وقَؼ عندىا موقَؼ المحّقَؽ المدّقؽ،  الّساَمرائيّ ولـ يقَؼ 
الّتعميِؿ الّسديد اّلذي ظيَر عنَد الّنحاة  والذي يبدو أّنو قد دحَض تمكـُ االجتيادات بعد الّركوف إلى

 الُقدامى.

ناقشتيا دامى والمحدثيَف في تمكـُ المسائؿ وينزع إلى مىذا المبحُث آراَء القُ  كما ويثبتُ 
ـّ النزوع إلى إثبات رأي  ،الّضعؼ فييا مواطفِ  بيافِ تو  وىذه الغاية المرجّوة مف  الّساَمرائيّ ومف َث

 البحث.

دامى في التي ساقيا بعُض القُ اآلراء ر ذلؾ كمّْو أف ُيركف إلى تمكـ بْ وليس بكاٍؼ في سَ 
ّنما كاَف التّنقيبُ و  مضاميف درسيـ، واّلتي تشّبَث بيا بعُض المحدثيَف نْفًخا وتصديًقا، عف حقيقة  ا 

المسائؿ في كتب الّنحِو مف الّضرورة بمكاف، وَلعّؿ ذلَؾ كمَّو مف قبيؿ الّتحّوط مف االنزالِؽ في  ىذه
 ت في ظاىرىا ومضمونيا خارجًة عف المألوؼ الّنحوّي. دَ تمكـ النبوءات اّلتي بَ 

لّساَمرائي مف مسائِؿ الّنحِو محقًّْقا، وركَف إلى ما طَرَحو ا يا فيعودُ أّما اختياُر المسائؿ وترتيبِ 
 ليا. الّساَمرائيّ الباحُث في ترتيبيا إلى الّترتيب اّلذي اختاره 
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 أٌكالن: الفاعؿي كنائبيو.

ِف كاف قوا بيَف موطنيْ فاعؿ ونائبو نظرًة مغايرًة، ففرَّ أّف الّنحاَة قد نظروا إلى ال ما مف شؾٍّ 
دونما الّدمج  وكفى دلياًل في ىذا كمّْو أّنيـ تناولوا كاّل منيما بشكٍؿ منفصٍؿ،فرَّؽ بينيما، أْف يُ الجديُر 

 .فاعؿ في باٍب ونائبو في باٍب آخرَ بينيما؛ فدرسوا ال

 اُع الّنحاِة عمى الفْصِؿ بينيما، وكفى دلياًل ىينا االستعانُة بما أورده سيبويوِ ويبدو جميِّا إجم
 إليو فعؿُ  والمفعوؿ اّلذي لـ يتعدَّ  ،إلى مفعوؿ في ىذا فيقوؿ:" ىذا باُب الفاعؿ اّلذي لـ يتعّده فعُموُ 

سواء، يرتفُع المفعوؿ كما يرتفع  في ىذا آخر والفاعؿ والمفعوؿ فاعٍؿ ولـ يتعّدُه فعمو إلى مفعوؿٍ 
 (1)الفاعؿ.."

تفريًقا صريًحا بدا بّيًنا في الفاعؿ  وِ ونائبِ  اعؿِ الّسابِؽ أّنو قد فّرؽ بيف الف ظاىُر كالـِ سيبويوِ 
و بينيما ما تفريقَ  يعُضدُ ، ومّما والمفعوؿ حيُث سّمى نائَب الفاعِؿ مفعواًل، وفي ىذا عودة إلى أصِموِ 

الفاعؿ" وفي ىذا إبانٌة لحكـ  ده أخيًرا فيقوؿ:" والفاعؿ والمفعوؿ سواء يرتفع المفعوؿ كما يرتفعُ ر أو 
 كؿّْ منيما.

:" اعمـ أّنَؾ إذا بنيَت ُأعطَي  بيف الفاعِؿ ونائِبو، وفي ىذا يقوؿ الجرجانيُّ  وقد فّرَؽ آخروفَ 
ذا قّدمَت زيًدا وضعَت ضميَره  مف قولؾ أعطيُت زيًدا درىًما لممفعوؿ بو قمَت: ُأعِطَي زيٌد درىًما، وا 

 (2)زيًدا ُأعِطَي درىًما." :موضَعو فقمت

عمى الفْصِؿ اّلذي تعّمَدُه الّنحاُة بيف الفاعؿ ونائِبو، وفي قوؿ  وىذا قوٌؿ آخُر دفعُتو دليالً 
ف كاتسميِة ال صّحةَ  ثبتُ أخرى  تُ  إمارةٌ  الجرجانيّْ  الفاعؿ  ف نائبُ ّنحاة نائب الفاعؿ مفعواًل أيًضا، وا 

 اصطالًحا. عند الجرجاني فاعالً 

نائب الفاعؿ بنصٍّ صريح فيقوؿ:" قد  مقرِّا بوجودِ  الُعْكبريُّ ه ا ما ذكرَ مومّما يؤّيُد الفصَؿ بيني
ذا دعَ  وَ شبِ ف أُ بو مَ  بّينا أّف المفعوؿَ  فأولى ما  هِ غيرِ  مقاـَ  قاـُ الحاجُة إلى نيابِة شيٍء يُ  تِ بالفاعِؿ، وا 

 (3)كاَف الّنائب ما ىو أشبو بالمنوب عنو."

                                                           
(1)

 1،33،جالكتاب.
(2)

 350المقتصد فً شرح اإلٌضاح،.
(3)

 269،التبٌٌن عن مذاهب الّنحوٌٌن.
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 ، و الّسابؽ جميّّ عف  فيو يرى أّف ىناَؾ ما ينوبُ فاإلقراُر بوجوِد نائِب  الفاعؿ عند الُعْكبرّي في نصّْ
 الفاعؿ وال سّيما المفعوؿ بو، وىذا صريٌح في طوايا كالمو اآلنؼ.

اج، حيُث تناوَؿ كالِّ مف الفاعِؿ رّ ومف اّلذيف انصرفوا إلى الفْصِؿ بيف الفاعِؿ ونائِبِو ابف السّ 
نائِب الفاعِؿ :" وىو المفعوؿ  والّنائِب عف الفاعؿ تناواًل ُيغمُّْب عميو الفصؿ بينيما فيقوؿ في تعريؼِ 

مبنيِّا عمى فعٍؿ ُبنَي لممعمِوـِ ولـ يذكر َمف فعؿ بو فيو  َـّ مف فَعَؿ بو إذا كاف االسـُ سَ اّلذي لـ يُ 
 (1)رفع...... فخولؼ بينو وبيف بناء الفعؿ الذي ُبني لمفاعِؿ."

ما ُحذؼ مَعو  الفاعؿِ  بَ ّراج قد فّرؽ بينيما، فيو يرى أّف نائواّلذي يبدو لي أّف ابَف السّ 
عمى الفعؿ في كؿٍّ منيما، فصيغُة  ما مف خالِؿ الصيغة اّلتي تغمبُ يمف جيٍة، كما فّرؽ بين الفاعؿُ 
 لممعمـو . ما ُبنيَ  صيغةَ _كما ىو معموـ _يُر تغا المبنّي لممفعوؿ الفعؿ

يتحّدُث فيو عف أّما الّزمخشرّي فيو لـ يعقد في المفّصؿ في حديثو عف المرفوعات باًبا 
إليو  عنَده" ما كاَف المسندُ  عنده فاعٌؿ اصطالًحا، والفاعؿُ  الفاعؿِ  نائِب الفاعؿ، ومعنى ىذا أّف نائبَ 
 .معنى ىذا أّنو ُيدخُؿ نائَب الفاعِؿ في حكِموِ و ، (2)مف فعٍؿ أو شبيو مقّدًما عميو أبًدا."

ىو اآلخر إلى أّف نائب الفاعؿ فاعٌؿ اصطالًحا، فيو ال يفصُؿ بيَف  وانصرَؼ الجرجانيُّ 
إلى ىذا  ّياف تسميًة، وقد أشارَ سِ  جيوؿ، فيما مف ُوجيِة نظرهصيغتي المبني لممعموـ والمبني لمم

زيٌد في جواز تسمية كؿّْ واحٍد منيما  بَ رِ بنصٍّ صريح فيقوؿ:" ال فْصَؿ بيَف ضرب زيٌد وضُ 
 (3)فاعاًل."

ال شّؾ فيو ىينا أّف رأي كؿٍّ مف الزمخشرّي والجرجانّي في نائب الفاعؿ يبدو ممتصًقا ما 
فاعاًل تسميًة،  ىما قد يكوفُ عندَ  الفاعؿِ  فإّف نائبَ  ، وبمعنى أدؽَّ إلى المضموف وال ينحِدرُ  بالّتسميةِ 

في  يّ فيقوُؿ اإلستراباذ يـ إلى ىذاا، وقد أشاَر بعضُ ال بينيما فصاًل تامِّ صَ وىذا ال يعني أّنيما قد فَ 
عف النائب عف الفاعؿ:" وىو عند عبد القاىر والّزمخشري فاعؿ اصطالًحا، فال  وِ حديثِ  ضِ رِ عْ مَ 

                                                           
(1)

 1،81جاألصول فً الّنحو،.
(2)

 44المفّصل،.
(3)

 346،المقتصد فً شرح اإلٌضاح.
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يحترزاِف عنو، ليدخؿ في الحّد.. وخالفيـ لفظّي راجع إلى أّنو ىؿ ُيقاؿ لو في اصطالح الّنحاة 
 (1)فاعؿ أو ال؟، وليس خالًفا معنويِّا."

يـ لمفاعؿ ونائبو، فيـ قد أساؤوا في نظرتِ  االنتباه حقِّا موقُؼ بعِض المحدثيفَ واّلذي يسترعي 
قد دمجوا نائب الفاعؿ بالفاعؿ دمًجا يتأّتى  ىـ جية نظر وكأّنيما مف وُ  ،الجرجانّي والّزمخشريّ  ـَ فيْ 

بو المحدثوَف في  تنكر ما لّوحَ  المُّغوّيةَ  بأحكاـ كؿٍّ منيما مضموًنا، وليس األمُر كذاَؾ؛ ألّف الحقيقة
يدحُضُو القياُس  ض؛ ألّف ما قّدموه فاسدُ مف ىؤالِء موقؼ المعترِ  الّساَمرائيّ ىذا الشأِف، وقد وقؼ 

 نائبِ  وجودَ  نكرُ أّنو  يُ  وِ ومف ىؤالِء ميدي المخزومي، فيظير جميِّا في مضاميف درسِ والعقؿ مًعا.
، فنزعـ أّف المسند إليو في كؿٍّ منيما نوع واحد القدماءَ  نا نخالؼُ في العربّية فيقوؿ:" ولكنّ  الفاعؿِ 

وذلَؾ ألّف كاّل منيما مرفوع، وألّف كاّل منيما مسند إليو، وألّف كاّل منيما يستدعي تأنيث الفعؿ إذا 
 (2)كاف مؤّنثًا."

إلى حجج في دحِض نائب الفاعؿ واالكتفاء  فُ كَ رْ المخزومّي في قولو الّسابؽ يَ  والحّؽ إفَّ 
ويستدعياف تأنيث الفعؿ،  ،وكالىما مرفوع ،بالفاعؿ مفادىا أّف الفاعؿ ونائبو كالىما مسند إليو

مقنًعا في إسقاِط نائب الفاعؿ، أّما  دليالً كوف ينيض أف يبيذه الحجج ال ويبدو لي أّف الّتمّسؾ 
مسنٌد إليو  الباحثِ  جية نظرِ مف وُ  القوؿ في أّنيما مسنداف إليو فما ينفؾ مف ضعؼ؛ ألّف المبتدأَ 

عّمة في دحض نائب الفاعؿ، فالحاؿ والّتمييز مثاًل منصوباف،  أيًضا، أّما الّرفع في كمييما فال يكوفُ 
 في أحكاميما كمّْيا بالضرورة. والّنصُب فييما ال يعني الّتشابوَ 

بيف موضوعيف يـ كانوا قد فّرقوا ويقوُؿ المخزومي في موطٍف آخَر:" ولـ أعِف أّف الّنحاَة كمَّ 
مف حقيما أف يكونا موضوًعا واحًدا، فمـ يبُد مف معالجة سيبويو موضوع الفاعؿ أّنو فّرَؽ مثَؿ ىذا 

 (3)التّفريؽ."

وما ىو لو،  قوَلو ذاؾ بشيٍء ارتأى أف ينسَبو إلى سيبويوِ  يبدو ىينا أّف المخزومّي يعُضدُ 
ىذا باُب الفاعِؿ اّلذي لـ  و"نصَّ  ثانيًة وىاؾَ  وَلعّمو مف قبيؿ الّتحّوط ىينا أف أسوَؽ ما قالو سيبويوِ 

                                                           
(1)

 1،203،جشرح الرضً على الكافٌة.
(2)

ًِّ نقد وتوجٌه.  45،فً الّنحِو العرب
(3)

 46،نفسه.
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يتعّده فعُمُو إلى مفعوٍؿ آخَر،  فعُمو إلى مفعوٍؿ، والمفعوؿ الذي لـ يتعدَّ إليو فعؿ فاعؿ، وال هيتعدّ 
 (1)المفعوؿ كما يرتفع الفاعؿ.." يرتفعُ الفاعؿ والمفعوؿ في ىذا سواء و 

و الّسابؽ كاف قد فّرؽ بيَف الفاعؿ ونائبو، فمعموـ أّف الّنحاة قد  فالّظاىُر أّف سيبويوِ  في نصّْ
 أطمقوا عمى نائب الفاعؿ تسمية المفعوؿ، وىذا أظّنو ليس بخاٍؼ عمى أحد.

في إشارتو إلى نائب الفاعؿ  يّ قد تشّبَث بما أورده اإلستراباذ ويبدو لمباحث أّف المخزوميّ 
 ؿَ " ونقَ : ه فيقوؿ معقًّْبا عمى ما سبؽعند الزمخشرّي و الجرجاني، فانتزَع مف الكالـ مف يخدـُ أىواءَ 

 (2)اصطالًحا." فاعؿٌ  والزمخشريّ  الفاعؿ عند الجرجانيّ  عمى الكافية أّف نائبَ  وِ الرضي في شرحِ 

ـَ انصرؼ المخز أد ولستُ  عمًما أّف  ؟يّ ومّي عف إتماـ ما قالو اإلستراباذري حقِّا ل
 يـ لفظيّّ "وخالفُ  :ما قالو وىذا نصُّ  ،في الّتسميِة ال غير ذلؾ بأّنو خالؼٌ  قد وصؼَ  يَّ اإلستراباذ

 (3)قاؿ لو في اصطالح الّنحاة فاعؿ أو ال؟ وليَس خالًفا معنويِّا."راجع إلى أّنو ىؿ يُ 

في إقرار رأيو ذاؾ إلى بعِض الّميجات فيقوؿ :" ومّما يؤّيد رأينا في عدـ  المخزوميّ  ويستندُ 
الفرؽ بيف قولنا انفعؿ وُفِعَؿ أّف العربّيَة حيَف تطّورت إلى ليجاٍت عامّية متفّرقة، وحيف اّتخذت ىذه 

ممجيوؿ، واستعاضت عنو الّميجات أسموًبا جديًدا ونحًوا جديًدا، نسيت ما كاف الّنحاة يسموَنو مبنيِّا ل
 (4)بصيغة انفعؿ وافتعؿ كما في الّميجتْيف المصرّية والعراقّية."

فيقوؿ :" وعندي أّف  الّساَمرائيّ المخزومّي كإبراىيـ وقد ذىَب آخروَف إلى ما ذىب إليو 
ف ُكِسَر فرًقا بي أف تجدَ  الّنائب عف الفاعؿ والفاعؿ ماّدٌة واحدة وكالىما مسنٌد إليو وأنت لف تستطيعَ 

 (5)المطاوعة ال ُيَؤّيُدىا االستقراء الوافي."  وانكسَر وأّف فذلكةَ 

رْقُو تمكـ االجتيادات اّلتي أطمقيا المخزومي نحو لـ تُ  الّساَمرائيّ فإّف  ،وميما يكف مف شيء
في أمور يمكف جْمُميا عمى الّنحِو  الّساَمرائيّ إسقاط نائب الفاعؿ مف العربّية، وتمحورت ُوجية نظر 

 (6):اآلتي

                                                           
(1)

1،33جالكتاب،.
(2)

ًّ نقد وتوجٌه.  46،فً الّنحو العرب
(3)

 1،203،جالرضً على الكافٌةشرح .
(4)

ًّ نقد وتوجٌه.  48،فً الّنحو العرب
(5)

ًّ نقد وبناء،. 91فً الّنحو العرب





76 
 

؛ ألّف الفاعؿ صحيحٍ  أواًّل: إّف القوَؿ بالّتشابو المطمؽ بيَف أحكاـ كّؿ مف الفاعؿ ونائب الفاعؿ غيرُ 
يأتي مَع األفعاؿ المتعّدية والاّلزمة، وأّما نائب الفاعؿ فال يأتي مع األفعاؿ الاّلزمة إاّل بشروٍط 

ـّ أّف ا ـّ أّف  ال يكوفُ  لفاعؿَ معمومة، ث إاّل اسًما في حيَف أّف نائب الفاعؿ قد يكوف جارِّا ومجروًرا، ث
وأمثمة المبالغة والّصفة المشّبية وغيرىا في  ،واسـ الفاعؿ الفعؿ األصمّي واسـ الفعؿب عُ فَ رْ الفاعؿ يُ 

إاّل بالفعؿ واسـ المفعوؿ والّنسب، فالقوؿ إّف جميَع  أحكاـ الفاعؿ تنطبؽ  نائب الفاعؿ حيف ال يرتفع
إلى  عمى نائب الفاعؿ غير دقيؽ مف الّناحية العممّية وكاف الّصواب أف يقاَؿ إّف أحكاَميما متقاربةٌ 

 كبير. حدٍّ 

و نظر، فواضح أّف إّف ما ذكره المخزومي مف أّف سيبويو لـ يفّرؽ بيف الفاعؿ ونائب الفاعؿ في ثانًيا:
سيبويو فّرؽ بيف الفاعؿ ونائبو، يدلؾ عمى ذلؾ أنو سّمى الفاعَؿ فاعاًل، وسّمى نائَب الفاعِؿ مفعواًل، 

 مالؾ. وىو المصطمح اّلذي سار عميو الّنحاة إلى زمف ابفِ 

عمى  عامّية حجةً ال " متى كانت الّميجةُ  الّساَمرائيّ فيو  ثالثًا: أّما استدالُؿ المخزومي بالّميجات فيقوؿُ 
؟ فقد اختفى اإلعراب مف حتجَّ بياالفصحى؟ وىؿ تمّثؿ العامّيُة كؿَّ أساليِب الفصحى وأبنيتيا حّتى يُ 

العامّية واختفى كثير مف األبنية واألساليب ،وعالوة عمى ذلؾ فاالستدالؿ اّلذي استدّؿ بو المخزومي 
وىو لـ يستدّؿ إاّل بالميجتيف العراقّية  ناقص وغير دقيؽ، فالعاميات كثيرة في البالد العربّية

 والمصرّية."

وجوَد فرٍؽ بيف صيغتي انفعؿ وُفِعَؿ فيقوؿ في معِرض رّده عمى إبراىيـ  الّساَمرائيّ رابًعا: يؤّكد 
الّساَمرائي :" إّف داللة انفعؿ غير داللة فعؿ، فإّف انفعؿ يفيد االندفاع الّذاتّي لمقياـ بالحدث، في 

 حيف أّف فِعَؿ يفيُد أّف فاعاًل خفيِّا فعؿ ذاؾ، وذلَؾ نحو انبعث وُبعث وانفجر وُفجر.

يقّر بتقسيـ الّنحاة لمفاعِؿ ونائبو فيقوؿ في ىذا :"  الّساَمرائيّ  فاضؿ عمى ىذا كمّْو فإفّ وبناًء 
وبيذا يترّجح عندنا صواب تقسيـ الّنحاة، وأّف الفاعؿ ونائَبو مختمفاِف، وأّف بناء انفعؿ غيُر بناء ُفِعؿ 

 (1)واهلل أعمـ."

                                                                                                                                                                          
(6)

ٌُنظر، ٌّة.  15_9،تحقٌقات نحو
(1)

ٌّة،. 18تحقٌقات نحو
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 .بيفى البناًء كاإلعرابً ثانينا: االسـ المقصكر 

درسوا االسـَ المقصور في باِب اإلعراب، فيو معرٌب  َلعّمو مف قبيؿ االتّفاِؽ أّف الّنحاَة قد
ْف أُ  عندىـ بال منازع، االسـ المقصور مّما ال تظير عميو عالمات  حقِّا إفّ ِعرب إعراًبا تقديريِّا، فوا 

 ألّف األلؼ بطبعيا تأبى ظيور تمكـُ المعاني.اإلعراب؛ 

أّف الّنحاة لـ ينصرفوا إلى الظيور والتّقدير في البناء واإلعراب، فمتى  واّلذي يبدو حقيقةً 
 .كاف ظيور الحركات أو عدـ ظيورىا دلياًل عمى اإلعراب والبناءِ 

وّلعمو ليس بناٍؼ أّف االسـَ المقصوَر عند الّنحاة معرٌب بالضرورة، والّسبُب اّلذي ركف إليو 
، اّلتي يتّبوأىا في الّسياؽ حركة اإلعرابّية في المواقع المختمفةالّنحاة في ىذا يسير يكمف في تغّير ال

ْف قُ  يـَ دّْرت، ىذا مف ناحية، ولو ُفِرَض جداًل أّف القوَؿ ببنائو صائب فعالـَ سيبنى إذف، وكيَؼ اتُّ وا 
زيد بالبناِء واإلعراب فيو مقّدٌر، وما الفرؽ بيَف زيد ومصطفى مثاًل غير ظيور العالمة اإلعرابّية في 

 وعدـ ظيورىا في مصطفى؟

مف الّتساؤالت تقُع في الّذىف حقِّا في حقيقة االسـ المقصور، ولعّمو  ىذِه جممةٌ  والحّؽ إفَّ 
مف قبيؿ االحتراِس البصير ىينا أف ُأشيَر إلى بعِض المقتطفات اّلتي وردت عنَد الّنحاة في شأف 

 إعراب االسـِ المقصور.

حاة في إعراب االسـ المقصور مستميًما ىذا كّمو مف العقؿ، إلى موقؼ النّ  اإلشارة تَسَبقَ 
ولكّف البْحث العممّي ال يستوي عمى سوقو إاّل بعد الّركوف إلى آراء الّنحاة في ىذا الّشأف أو ذاؾ، ما 

 قادني إلى ضرورة إثبات وُجيات نظرىـ ىنا.

فو بأّنو االسـ المعرب وأّوُؿ ما يمكُف طرُحُو في ىذا المقاـ ما ذكره عّباس حسف فيو يعرّ 
ما نّصو " وحكـُ المقصوِر اإلعراُب بالحركات المقّدرة عمى آخِرِه في  المختوـ بألؼ الزمة ويقوؿُ 

، وجاَء في شرح األشموني أّف االسـَ المقصوَر معرٌب وتقّدر عميو عالمات (1)جميِع حاالتو."
 (2)اإلعراب لتعّذر تحريكيا.

                                                           
(1)

 1،189ج.الّنحو الوافً،
(2)

 1،44.األُْشُمونً،علًبنمحّمد،ج
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الّنحاة في إعراب االسـ  بالزـٍ ىينا أف أستطرَد أقواؿومف ُوجيِة نظر الباحِث فميَس 
 المقصور، فيذا ليس محؿَّ خالٍؼ بينيـ فيـ يروَف أّف المقصوَر معرٌب .

في أّف االسـ المقصور اسـٌ مبنّي،  حقِّا ما ذىَب إليو بعُض المحدثيفَ واّلذي يمفُت االنتباَه 
 إعراُبوُ  دَ رَ لى القوؿ ببناء االسـ المقصور وقد وَ إ ولسُت مّمف يدري ما األسباُب اّلتي دفعت ىؤالءِ 

 عنَد الّنحاة قباًل.

ـَ الّنحاة لمكممة إلى معربة ومبنّية قائـٌ عمى  ففي ىذا يقوؿ عبُد الّرحمف أيوب:" رأينا أّف تقسي
 قابمّية آخرىا لمتغّير بالحركات أو عدـ الّتغّير بيا تبًعا لوجودىا في تركيبات مختمفة وبناءً  أساسِ 

عمى ذلَؾ ال نرى أيَّ فارٍؽ بيف كممة عيسى وكممة ىذا، وعند الّنحاة أّف عيسى كممة معربة مع أّف 
، رآخرىا ال يتغّير بتغّيِر الّتراكيب وىـ يقولوف إّف ىذه الكممة معربة بحركة مقّدرة عمى آخرىا لمتعذّ 

 (1)ينطبَؽ عمى ىذا ."وىذا الكالـ نفسو يمكف أف لوجود األلؼ اّلتي ال تقبُؿ الحركة، 

ى مجموعة قد وقَؼ معارًضا مف الّرأي الّسابؽ فأخذ بدحضو مستنًدا إل الّساَمرائيّ  والحّؽ إفَّ 
مف الحجِج والبراىيف، فيقوؿ :" أّما بالّنسبة إلى الّنقطِة األولى وىي قولو إّف تقسيـ الّنحاة لمكممة قائـ 

عدـ الّتغّير بيا فغير صحيح، ولـ يقؿ أحٌد مف الّنحاة عمى أساس قابمّية آخرىا لمتغّير بالحركات أو 
اّل فأكثر الكممات  بذاَؾ، فكوف الكممة معربة أو مبنّية ال يتعّمؽ بقابمّية آخرىا لمّتغّير بالحركات وا 

َؿ وجميّّ عنَد الّنحاِة أّف اإلعراَب أثٌر يجمُبُو العامُؿ في آخر الكممة أو ما نز  (2)المبنّية قابمة لمّتغيير."
 (3)منزلة آخرىا.

قد وقؼ عند تمؾ األساس اّلذي اعتمده عبد الّرحمف  الّساَمرائيّ يظير لمباحِث ىينا أّف 
أيوب في تقسيـ الكممات إلى معربة و مبنّية، والحّؽ أف الّنحاَة كما أشرت قباًل في تصنيفيـ لمكممات 
ّنما يكوف ىذا بتغّير الحركة اإلعرابّية  مف حيث اإلعراب والبناء لـ يعّولوا عمى التّقديِر والظيور، وا 

يغمّْط عبد الّرحمف أيوب في تمَؾ  الّساَمرائيّ يا في الّسياقات المقحمة فييا، وبيذا فإّف بتغّير مواقعال 
 الّنظرة.

                                                           
(1)

ٌّة فً الّنحِو . ًِّ دراسات نقد  53،العرب
(2)

ٌّة،.  20تحقٌقات نحو
(3)

 33،شرح قطر الّندى وبلّ الّصدى.ٌنظرمثالً،األنصارّي،ابنهشام،
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ويقوؿ في موطٍف آخَر:" إّف األستاذ عّرَؼ اإلعراب بقولو" تغّير آواخر الكممات بتغّير 
كبيٌر؛فإّف القابمّية عمى  الّتراكيب" فعّرفو بأّنو الّتغّير وليَس القابمّية عمى الّتغير، وفرٌؽ بيف االثنيفِ 

الّشيء ليست ىي الشيء، فإّف القابمّية عمى االشتعاؿ ليست ىي االشتعاؿ؛ فاالستنتاُج غيُر 
 (1)صحيٍح."

ا أورده عبد الرحمف أيوب فال في ضوء م الّساَمرائيّ أّما الّنظر في إعراب المقصور عند 
رّده عمى مف قاؿ ببناء االسـ المقصور:" إّف  فيقوؿ في خارًجا عّما جاَء بو الّنحاة القدامى، آراهُ 

وجيَة نظر عبد الّرحمف  والحّؽ أنو أفسدَ  (2)واب مف القوؿ بغير ذلؾ."لى بالصّ القوَؿ بإعرابو أوْ 
بناء أصياًل،  " والفرؽ واضٌح بيَف المقصور واألسماء المبنّية منيا قولو:أيوب مف نواحي مختمفة 

فإّف االسـ المقصور ُيثّنى ويجمع جمًعا سالًما وجمع تكسير ويصّغر وُيضاؼ ...ومّما يوّضُح أّف 
المقصوَر معرب ال مبنّي أّننا إذا أسمينا مذّكًرا بيدى وأسمينا أنثى بيدى قمنا في المذّكر أقبؿ ىًدى  

ورأيت قبمت ىدى وسّممت عمى ىدى ورأيت ىًدى وسّممت عمى ىًدى بالتّنويف ونقوؿ في المؤّنث أ
ىدى بال تنويف؛ فدّؿ ذلؾ عمى إعراب االسـ المقصور، ومنيا أيًضا وقوع االسـ المقصور المفرد 

"اسًما لػػ"ال" الّنافية لمجنس لـ ينّوف عمًما بأّنو يكوف منّوًنا قبؿ ذلَؾ نحو قولو تعالى     

     "(3)  َبالتّنويف في حيف قاؿ: "    

        "(4) "(5)بال تنويف 

يعُضُد ما أثبتو ُجؿُّ الّنحاِة في حقيقِة االسـِ المقصور معرًبا ال مبنيِّا، وبيذا  الّساَمرائيّ ف
والحّؽ يكوُف قد استند إلى مذىِب الجميور في دحض ذلكـ الّزعـ اّلذي يقوؿ ببناِء االسـ المقصور، 

 االستقراَء الوافي يفيُء إلى أّف المقصوَر معرٌب بالّضرورة. إفَّ 

 

 

                                                           
(1)

ٌّة،.  20تحقٌقات نحو
(2)

 26نفسه،
(3)

 41.الدخان،
(4)

 11.محّمد،
(5)

ٌّة،.ٌنظر،  25_22تحقٌقات نحو
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 كفيو المباحث اآلتية:ثالثنا: الٌضمائر 

 في آخر األفعاؿ المضارعة. كالنكفً  كالياءً  كالكاكً  األلؼً  حقيقةي أ.

الّنحاة في  جاوزوا ما استقّر عندَ قد  بعَض الدارسيَف المحدثيفَ  أفّ  ىنا ما يسترعي االنتباهَ 
ّنما ىي  ،حروًفايا ى كونَ ، فعّدىا بعُضيـ حروًفا، والحّؽ يأبحدِّا حقيقة ما يمحُؽ األفعاؿ الخمسة وا 

 ضمائر. 

وميما يكف مف شيٍء  فإّف نظرًة متأنّية في المؤلَّفات الّنحوية تُثبت صحَة كونيا ضمائَر 
 ال حروؼ كما ذىب بعض الّدارسيف.تمتصُؽ بتمكـُ األفعاؿ 

، فيقوؿ في الواو:" وواو في األفعاؿ ضمائرُ  والنوفَ  والياءَ  والواوَ  ويرى الخميُؿ أّف األلؼَ 
الّضمير قوليـ تخرجوف ويقوموف، فما وقع في األسماء فيو واو اإلعراب، أّما في األفعاؿ فيي واو 

 (1)الّضمير."

أقصد األلؼ  _ىينا أف ُيشاَر إلى آراء الّنحاة اآلخريف في ىذه الحقيقة؛ ألّنيا وليَس بالزـٍ 
 أّما القوُؿ بحرفيتيا فيظيرُ ضمائر عند الجميور كما أشار ابف عقيؿ قباًل،  _والواو والياء والنوف

 حرَؼ تأنيٍث . فعّد ياء المخاطبةِ  (3)المازنيّ  وُ بعَ مف القدماء وت (2)األخفشعند 

وجاء في المساعد " فالنوُف عالمة لمجمع المؤّنث، واأللؼ عالمة لمتثنية، والواو عالمة  
لممازنّي فييّف بدليؿ التزاميا، ولو كانت حروًفا ما  لمجمع المذّكر، والياء عالمة لممؤّنثة..خالًفا

 (4)التزمت، فكاف يجوز الزيداف قاـ فثبت أّنيا أسماء مضمرة وىذا مذىب الجميور."

د الّستّار الجواري، فيو يعّدىا مف في نظرتيـ تمؾ، كأحمَد عب وقد تبعيـ بعُض المحدثيفَ 
فيقوؿ :"أّما ألؼ االثنيف وواو الجماعة وياء المخاطبة ونوف النسوة فاألولى أف تكوف  الحروؼ،

حاضر بشخصو فعاًل أو حكًما مّما ال داعي في الّتركيب اإلنشائي عالمات؛ ألّف ما ُسّمي فاعاًل 
 (5)إلى التّمفظ بو سواء أكاَف بّيًنا أـ مضمًرا."

                                                           
(1)

 289،الجمل فً الّنحو.ٌنظر،
(2)

1،85جالفوائد،المساعد فً تسهٌل .ٌنظر،
(3)

 130،أسالٌب الّطلب عند الّنحوٌٌن والبالغٌٌنَوٌنظراألوسً،قٌسإسماعٌل،1،85.نفسه،ج
(4)

 1،85.ابنعقٌل،ج
(5)

 152نحو المعانً،.ٌنظر،
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فيقوؿ": أف الحروؼ اّلتي تمحُؽ األفعاؿ الخمسة سابقيو في ش وب نحوَ حمف أيّ ونحا عبد الرّ 
ألّنيا ال تدّؿ عمى المخاطب أو  ؛النسوة الجماعة وال نوفَ  التّثنية وال واوَ  ألؼَ  ميرُ الضّ  وال يشمؿُ 

 (1)الغائب، بؿ تدّؿ األولى والثّانية عمى العدد، بينما تدّؿ الثالثة عمى التأنيث فحسب."

أيوب استند في حكمو ذاؾ عمى تعريؼ الّنحاة لمضمير فيو يرى أّف الّنحاة قد  والحّؽ إفَّ 
 (2)عّرفوا الّضمير عمى أّنو" اسـ يدّؿ عمى متكّمـ أو مخاطب أو غائب."

ويقوؿ في موطٍف آخَر مف الكتاب:" ومف المعموـ أّف األلؼ والواو تمحؽ الّصيغ االسمّية 
ا الّنحاة في حالة التحاقيا بالّصيغ االسمّية مف الحروؼ فما كما تمحؽ الّصيغ الفعمّية وقد اعتبرى

سبب اعتبارىما في حالة التحاقيما بالصيغ الفعمّية مف األسماء مع عدـ الفرؽ في داللة كّؿ منيما 
في كال الحالتيف.... وأكثر مف ذلؾ يعتبر الّنحاة ألؼ االثنيف في ضربتما حرًفا بينما يعتبروف ىذه 

 (3)ضميًرا أي اسًما." األلؼ في اكتبا

واّلذي يبدو صائًبا ما ذىب إليو الجميور في حقيقة الحروؼ الالحقة لألفعاؿ الخمسة فيي 
 فالحروُؼ كما ىو معموـٌ ال تشّكؿُ  ،ضمائر تتبّوأ محاّل إعرابيِّا، أّما القوؿ بحرفيتيا فيو غيُر سائغ

ف ُوجد عند بعض القدماء، فتمكـ محاّل مف اإلعراب  ُوجية نظٍر لـ تحرْز صواًبا.، وا 

لمرّد عمييـ، فيو  ووىذا اّلذي دفع ،الّساَمرائيّ  وُ في ىذا فيضّعفُ  ثيفَ المحد بعضِ  أّما مذىبُ 
 ثيَف في ىذا الّشأف موقؼ المعارض مطمًقا.يقؼ مف القدماء والمحد

خاللو  الّسامرائّي في تضعيفو لتمكـ اآلراء يستنُد إلى تعميٍؿ سديد يكشؼ مف والحّؽ إفَّ 
وعة مف الحجج مقد أفسد تمكـ اآلراء بمج الّساَمرائيّ ويبدو أّف  ،بطالف صحتيا وزيفيا في آٍف مًعا

 (4):العقمّية واّلتي يمكف ثبُتيا عمى الّنحِو اآلتي

أواًّل: إّف ما ذكره عبد الّرحمف أيوب في أّف الضميَر ال يشمُؿ ألؼ التثنية وال واو الجماعة وال نوف 
سوة العتباره الضمير يدّؿ عمى متكّمـ أو غائب أو مخاطب احتجاج  يفتقر إلى المنيج العممي النّ 

                                                           
(1)

.، ًّ ٌّة فً الّنحو العرب  70دراسات نقد
(2)

 63.نفسه،
(3)

.، ًّ ٌّة فً الّنحو العرب  71_70دراسات نقد
(4)

ٌّة.ٌنظر، ومابعدها29،تحقٌقات نحو
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_ أّنو اكتفى بتعريٍؼ واحد لمضمير مف بيف سائر الّساَمرائيّ الّسميـ، والّسبُب _مف ُوجية نظر 
ـّ تعريفاٍت أجمعَ   ا استحضره .ممّ  الّتعريفات األخرى وجعمو أساًسا لبناء أحكامو تمَؾ، عمًما أّف َث

ثانًيا: أّما بخصوِص ما ذكره في أّنو ال فرَؽ بيف األلؼ والواو الّتي تمحؽ الّصيغ االسمّية والفعمّية 
: األّوؿ: إّف ما ُيثبت وجود فرٍؽ بينيما أّف األلؼ اّلتي في المثّنى والواو بدليمْيِف  الّساَمرائيّ فيدحُضو 

ْفَؽ الموقع اإلعرابّي  والثّاني:إّف الضمائر تكوف معارَؼ في اّلتي في جمع المذّكر الّسالـ تتغّيراف وَ 
 حيف أّف الواو واأللؼ في األسماء ال يفيداِف تعريًفا وال تنكيًرا.

ثالثًا: أّما قوُلو في أّف الّنحاة يعّدوف ألؼ االثنيف في ضربتما حرًفا بينما يعدونيا  في اكتبا اسًما مع 
 مف وجوه وىي عمى الّنحِو اآلتي: الّساَمرائيّ عدـ الفرؽ بينيما فيرّده 

، فإّنو ال أّف األلؼ في ضربتما ىي كالجزء مف الّضمير فِ اختالؼ األلفيْ  برىفُ ما يُ . أ
 أنتما وىما فيي ال تستقؿُّ  يمكف إاّل أف تكوَف مسبوقًة بالّضمير منفصاًل أو مّتصاًل نحوَ 

 عف الّضمير.
ـّ بيا الكالإِ . ب ـّ ّف األلؼ في ضربتما يت ـ، فتكوف مع الفعؿ جماًل تاّمة، والكالـ ال يت

ّنما ال بّد لو مف فاعؿ.  بالفعؿ وحَده وا 
ومّما يدّؿ عمى أّف األلؼ في ضربتما اسـٌ، استحالة المجيء بعدىا باسـٍ ظاىٍر فال . ت

 يقاؿ يذىبوف الّرجاؿ في حّد الّمغة الفصحى.
اذىبا كالكما في التّأكيد َو اذىبوا صغاُركـ ويدّؿ البدُؿ والتّأكيد عمى اسميتيا فمنو القوؿ . ث

 وكباُركـ في البدّؿ .

في دحضو لرأي كّؿ مف رأوا بحرفّية تمكـ الحروؼ يستند إلى  الّساَمرائيّ ّف ويمكف القوؿ إ
عميو الّتعميؿ الّسديد، فيو ال يفسد رأًيا إاّل بعد إخضاعو لممنطؽ الّمغوّي القويـ، وعمى  منيج يغمبُ 

 ىذا فإّنو يرّجح اسمّية تمكـ الحروؼ بعد الّركوف إلى منطِؽ القياس في الّمغة.

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ الخطاًب.ب.

ـَ الّنحاة لكاؼ  :القوؿ لعّمو مف قبيؿ االتّفاؽ الخطاب جاء في قسميف معمومْيف أال إّف تقسي
واالسمّية في أخرى كالكاِؼ في أرضؾ  ،ؾذاؾ وتمكالكاؼ في  ،الحرفّية في بعِض المواطف :وىما
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وعنَدىـ "تستعمُؿ الكاؼ اسًما عند دخوِؿ حرِؼ الجّر نحَو مررُت بَؾ، وجّوز األخفُش  ووطنؾ
 (2)وجاَء في معاني الحروؼ أّف الكاؼ تقُع اسًما وحرًفا. (1)اسميتيا بحرؼ الجّر وبعدمو."

إعرابيِّا فيي لمجّرد الخطاب ال غير  ألسماء اإلشارة ال تتبّوُأ محالِّ  التابعةَ  الكاؼَ  والحّؽ إفَّ 
مف  اإلعراب؛ ألّنو لو كاف ليا موضعٌ  ليا مف " وكاؼ الخطاب في أسماء اإلشارة ال موضعَ 

 (3)ضاؼ."ألّف المعارؼ ال تُ  ؛وىذا غيُر مستساغٍ  باإلضافةِ  جرَّ يا الاإلعراب لكاف موضعُ 

وجاء في الكتاب ما ينّص عمى حرفيِتيا وفي ىذا يقوؿ:" ومّما يدلُّؾ عمى أّنو ليَس باسـٍ 
الكاؼ  قوُؿ العرِب: أرأيَتَؾ فالًنا ما حالو، فالتّاُء عالمة المضمر المخاطب المرفوع، ولو لـ تمحؽِ 

 (4)كنت مستغنًيا كاستغنائَؾ حيف كاف المخاطب مقباًل عميؾ.."

ُد أّف الكاَؼ زائدةٌ   ا؛لمعنى المخاطبة، مستداًل بقولو: أرأيتؾ زيًدا أي أرأيت زيدً  ويرى المبرّْ
 (5)ُتَعدَّْي رأيت إلى مفعولييا. سًما الستحاؿ أفألّف الكاؼ لو كانت ا

وأسماء األفعاؿ  المذّيمة ألسماء اإلشارة  يا، فالكاؼُ ؤّكُد حرفيتَ ت ةالّسابق األقواؿوَلعّؿ 
اّلتي أثبتيا  الّمغويةَ  غير ذلؾ يخالُؼ الحقيقةَ ؼ عندىـ ال محالة، والقوُؿ بو ىي حر وضمائر الّنصِب 

 االستقراء .

 عمى الّنحاة في ـفي حممي المحدثيفَ  الّدارسيفَ  واّلذي يظيُر جميِّا ىنا ما ذىب إليو بعُض 
وب عاتًبا عمى الّنحاة في ذاَؾ التّقسيـ:" لـ يعتبر حمف أيّ فيقوؿ عبد الرّ  عّدىـ تمكـ الكاِؼ حرًفا،

مضاًفا إليو  أف تكوفَ  الّنحاُة ىذه الكاؼ ضميًرا مع انطباؽ تعريؼ الّضمير عمييا ؛ ألّف ذلَؾ يستمزـُ 
 (6)ضاؼ عند الّنحاة."ّنو ال يصّح أف يُ اسـ اإلشارة مضاًفا، ولّما كاف اسـ اإلشارة مبنيِّا فإ وأف يكوفَ 

 (6)الّنحاة."
و تمَؾ عمى ُوجية نظِره في وب قد بنى أحكامَ حمف أيّ واّلذي يتجّمى لمباحِث ىينا أّف عبد الرّ 

عمًما أّنو قد ارتضى  (7)في أّنو "اسـ يدّؿ عمى متكّمـ أو غائب أو مخاطب" تعريؼ الّنحاة لمضمير 
                                                           

(1)
ٌُنظر،باشا،ابنكمال،  284،أسرار الّنحو.

(2)
 47.ٌنظر،الرمانً،أبوالحسنعلًبنعٌسى،

(3)
ٌّة.ٌنظر،األنباري،أبوالبركات،  396،أسرار العرب

(4)
 1،245.سٌبوٌه،ج

(5)
 1،277جالمقتضب،ٌنظر،

(6)
ٌّة فً الّنحو ا. ،دراسات نقد ًّ  (1،حاشٌةرقم)93لعرب

(7)
 63،نفسه.
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وب غيُر تعريًفا وأخذ يبني عميو أحكامو تمؾ، ومف ُوجيِة نظر الباحث أّف ما ذكره عبد الّرحمف أيّ 
ّنما  ،مف قيمة تمكـ المجيودات اّلتي أتى بيا صائب عقاًل وقياًسا، وليَس قصًدا ىينا أف أغصَّ  وا 
  و اآلنؼ.اّلتي تدحُض رأيَ  األوائؿ النظر في الحقائؽ الّنحوّية اّلتي أقاـ صرَحيا الّنحاة

وب جممًة اّلتي ساقيا عبُد الّرحمف أيّ  قد دحَض ىذه الّتخريجاتِ  الّساَمرائيّ  حقِّا إفّ و 
فيقوؿ:" ولسُت أدري أيقوؿ باسمّية الكاؼ في كؿّْ المواطف اّلتي يرى الّنحاة حرفّيتيا أـ  ،وتفصيالً 
 (1)بأسماء اإلشارة؟" و ىذا عمى ما يّتصؿُ قولَ  يقصرُ 

مف  وب بجممةٍ ُيبطُؿ ما ذىَب إليو عبد الّرحمف أيّ  الّساَمرائيّ فإّف  ،وميما يكف مف شيءٍ 
ـ أنيّف أسماء أف يزعـ أّف ذلؾ اسـٌ فإذا عَ فيقوؿ في موطٍف آخر مف كتابو:" وينبغي لمف زَ  األدّلةِ 

قاؿ ذلَؾ لـ يكف لو ُبدّّ مف أف يزعـ أّنيا منصوبة أو مجرورة، عمًما أّف ورود كاؼ الخطاب الحرفّية 
نما تتجاوزىا إلى تعبيرات أخرى كقوليـ النجاَءؾ أّي اْنُج مّما يؤّكد  ليس حكًرا عمى أسماء اإلشارة وا 

 (2)ىاؾ." يا اّتصاُليا بأسماء األفعاؿ نحورفيتَ حرفيَتيا، واّلذي يؤّيد ح

حقة ألسماء اإلشارة يرّجُح ما ذىب إليو الّنحاة في عّد الكاؼ الالّ  الّساَمرائيّ وعمى ىذا فإّف 
المعارض مطمًقا،  ذكره، ويقُؼ مّما ساقو ىينا موقؼَ  اوب فيمعبد الّرحمف أيّ  حرًفا، وىو بيذا يخالؼُ 

ـُ. حاة في عّدىا حرًفا  واهللؼ النّ ويؤّيُد الباحُث موق  أعم

 ػػػػػػػػػاءي التٌأنيًث الٌساكنة أصالةن.ػػػػػػػػػت. تػػػػػػػػػػػػػ

َلعّؿ استقراء متأّنًيا داالِّ في كتب الّنحِو يؤوؿ إلى القوِؿ بحرفّية تاء التّأنيث الّساكنة مطمًقا، 
 (3)مف اإلعراب.ويبدو جميِّا عندىـ أّنيا حرٌؼ ال محّؿ ليا 

وبيٌّْف أّف تاَء التّأنيث تأتي ساكنًة، فتخّص الفعؿ الماضي وعمى المشتّؽ منو، وتأتي 
االبتداء إف  فيمتنعُ  متحّركة إذا جاءت في أّوؿ المضارع، أّما تحريكيا؛ فألّنيا تدخُؿ عمى أّولو

 (4)سكف.

                                                           
(1)

ٌّة،.  38تحقٌقات نحو
(2)

 ،ومابعدها.38.ٌنظر،نفسه،
(3)

206أسرار الّنحو،.ٌنظرمثالً،باشا،ابنكمال،
(4)

 311،312.نفسه،
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قد عّدوىا ضميًرا، فتكوف بيذا كالّضمائر األخرى مّما  المحدثيفَ  بعَض الّدارسيفَ  والحّؽ إفَّ 
الّضمير يشمُؿ  ّف تعريؼَ سات نقدّية في الّنحو العربّي:" إيجعُؿ ليا موقًعا إعرابيِّا فجاء في كتاب درا

ربْت وذلَؾ ألّنيا تدّؿ عمى غائب، وكاف مف الواجب أف تكوف ضميًرا تاء التّأنيث في مثؿ الفعؿ ض
كّنيـ اعتبروىا حرًفا يأتي لمجّرد التأنيث، ومف العجب أف تعتبر التّاء اّلتي تدّؿ حسب تعريفيـ، ول

عمى المؤّنثة في ضربْت حرًفا وأف تعتبر النوف اّلتي تدّؿ عمى جمع المؤّنثة في ضربف اسًما، وذلؾ 
ؾ فال تدّؿ عمى الغائب فحسب بؿ تصمح كذل بالّرغـ مف أّف التّاء تدّؿ عمى غائب، أّما النوفُ 

 (1)لممخاطب."

دقيٍؽ في حكمو عمى تاء  واّلذي يبدو لمباحِث أّف عبد الّرحمف أيوب قد استعاَر تصّوًرا غيرَ 
التّأنيث انطالًقا مف تعريؼ الضمير اّلذي ارتضاه قباًل، أّما الجمع بيف نوف الّنسوة وتاء التّأنيث فال 
أظّنو صائًبا كذلؾ بدليؿ القوؿ: جاءْت فاطمُة، ففاطمة ىينا فاعؿ والتّاء ال محّؿ ليا مف اإلعراب 

غة الفصحى تأبى مثؿ ىذا ُيقاؿ حضْرَف الّنساء؛ فالمّ وىذا ال يمكف أف ُيقاؿ في نوف الّنسوة فال 
 حاؿ اعتبارىا ضميًرا تخريجاتٍ الّتركيب، والمستغرب ىينا أّنو يخّرج االسـ التّابع لتاء التّأنيث في 

 كعطؼ البياف والبدؿ وغيرىا. عّدة

فيقوؿ:" إّف التّاء في طمعت  الّساَمرائيّ ومّمف نادى باسمّية تاء التّأنيث الّساكنة أيًضا إبراىيـ 
ف أفصحت عف التّأنيث ال تختمؼ عف التّاءات اّلتي اعتبرت ضمائر متصمة كالتّاء في كتبُت  وا 

 (2)وكتبَت وكتبِت وغيرىا."

فيرى أّف فرًقا بيف  إلى تمؾ الّتخريجات لـ يطمئفّ  الّساَمرائيّ فاضَؿ  اضًحا أفّ ظيُر و واّلذي يَ 
وكذلؾ فإّف تعريؼ الضمير ال يشمؿ تاء التأنيث، وفي ىذا يقوؿ تاء التّأنيث الّساكنة وتاء الضمير 
الضمير اسـ يدّؿ عمى متكّمـ  (3)ّف"التّأنيث؛ ألّف الّتعريؼ يقوؿ "أ :"إّف تعريؼ الّضمير ال يشمؿ تاء

 (4)ذي ثبت العكس فسقط االستدالؿ."أو مخاطب أو غائب، ولـ تثبت اسمّية التّاء بؿ الّ 

                                                           
(1)

ٌّوب،  71.عبدالرحمنأ
(2)

ًّ نقٌد وبناء.  71،فً الّنحو العرب
(3)

 الصوابإِن .هكذافًاألصلولَعّل
(4)

ٌّة.  47،تحقٌقات نحو
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 ىويمكف جمُمو عم الّساَمرائيّ القوؿ في تخريج الفاعؿ اّلذي يمي التّاء ففيو نظٌر مف ُوجية نظر  اأمّ 
 (1)الّنحو اآلتي:

كما أّف  *أّما إعرابو عطؼ بياف فال يصّح؛ ألّف  عطؼ البياف ال يغاير متبوعو تعريًفا وتنكيًرا
 مضمًرا وال تابًعا لمضمر وعطؼ البياف ال يأتي إاّل جامًدا.عطؼ البياف ال يكوف 

ـّ الكالـ بالتّاء وثانييا:أّف  ـّ بما قبؿ البدؿ وىنا ال يت عرابو بداًل ال يصّح مف وجوه أوليا: الكالـ يت *وا 
االسـ اّلذي بعد التّاء واجب الّذكر في حيف أّف كاًل مف البدؿ وعطؼ البياف تابع ليس واجب الّذكر 

الثيا: لو اعتبرت التّاء الّساكنة ىي المسند إليو ألّدى ذلؾ إلى إبطاؿ تعبيرات فصيحة نحو قولو وث

تعالى"            "(2) 

القوؿ ىؿ قامت سعاد؟ فتعرب أيًضا بوجوه منيا  الّساَمرائيّ *وأّما القوؿ في إعرابو مبتدأ فيفسده 
والجممة قبمو خبًرا مقّدًما وىذا ال يصّح ؛ألّف الخبر الطمبّي  اسعاد بموجب ىذا الّرأي مبتدأ مؤّخرً 

يوجب تقديـ المبتدأ عميو، وما يفسُد ىذا الّرأي القوؿ  كانت ىند ذاىبة حيث فصؿ بيف العامؿ 
 والمعموؿ بأجنبّي وىذا ال يجوز وغيرىا.

، وىذا ما ذكره الّنحاة يعّد تاء التّأنيث الّساكنة أصالًة حرًفا الّساَمرائيّ ومستصفى القوؿ إّف 
قباًل مّما جعمو معارًضا لمف اّدعى اسميَتيا إذ أبطؿ تخريجاتيـ باستحضاره القواعَد المّطردة مف 

 جيٍة وبالّركوف إلى الّتعميؿ مف أخرى. 

                                                           
(1)

ٌّة.ٌنظر، ،ومابعدها49،تحقٌقات نحو
(2)

4.الّشعراء،
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ث.

 

المضارىعة.

 

حركؼ

 

ما مف

  

ريٍب

  

لممضارعة،

 

حروًفا

 

المضارع

 

الفعؿ

 

بيا

 

ُيبَتدأ

 

اّلتي

 

الزيادات

 

عّدوا

 

قد

 

الّنحاة

 

أّف

 

إفَّ

 

والحّؽ

  

قولؾ

 

وذلؾ

 

والياء،

 

والتّاء

 

والنوف

 

اليمزة

 

صدره

 

في

 

تعتقب

 

ما

 

بأّنو"

 

المضارع

 

عّرفوا

 

الّنحاة
األربعة."

 

الزوائد

 

وُتسّمى

 

أفعؿ،

 

ولممتكّمـ

 

يفعؿ

 

ولمغائب

 

تفعؿ

 

الغائبة

 

أو

 

(1)لممخاطب

 

 

تاء

 

عف

 

يقوؿ

 

الخميُؿ

 

فيذا

 

الزوائد،

 

اسـ

 

الحروؼ

 

تمؾ

 

عمى

 

أطمقوا

 

الّنحاة

 

أّف

 

ىنا

 

يبدو

 

واّلذي
المستقبؿ"

 

الفعؿ

 

في

 

الزائدة

 

"التّاء

 

(2)المضارعة

 

ف

 

حرفيَت

 

تؤّكد

 

الّنحاة

 

عند

 

يا.زيادتيا

 

 

إفَّ

 

والحّؽ

  

أّي

 

الّرحمف

 

عبد

 

فيرى

 

الّضمائر،

 

مف

 

عّدىا

 

المحدثيف

 

بعَض

 

تعريَؼ

 

أّف

 

وب

 

ا

 

لضميِر

  

يشمُؿ

  

حروَؼ

  

،المضارعِة

  

تدؿُّ

 

أّنيا

 

ويرى

  

الفاعِؿ

 

عمى

  

فدّلِت

  

اليمزُة

 

"أضرُب"

 

الفعؿ

 

في

 

الغائب.

 

الفاعؿ

 

عمى

 

"يضرب"

 

وفي

 

المتكّمـ

 

الفاعؿ

 

(3)عمى

 

 

شيٍء

 

مف

 

يكف

 

،وميما

  

فإّف

 

الّساَمرائّي

  

الّر

 

عبد

 

ذكره

 

مّما

 

وقؼ

 

قد

 

موقَؼ

 

أّيوب

 

حمف

 
 

الّصو

 

وعدـ

 

بالّضعؼ

 

ذكره

 

ما

 

يرمي

 

فيو

 

االمعارض،

 

أّف

 

ويرى

 

ب،

 

تتعّدى

 

ال

 

المضارعة

 

حروؼ
غير.

 

ال

 

حروًفا

 

كونيا

 

 

ويرّد

 

الّساَمرائّي

 

قائالً:

  

ذلؾ

 

يوجبو

 

ما

 

فمو

 

ضمائر

 

المضارع

 

أّوؿ

 

في

 

الّزيادات

 

عّد

 

عدـ

  

أّما

 

"

 

الفعؿ

 

ُيذكر

 

قد

 

الفعؿ

 

أّوؿ

 

في

 

فالزيادات

 

األفعاؿ،

 

آخر

 

في

 

الّزيادات

 

عف

 

تختمؼ

 

الزيادات

 

ىذه

 

أّف

 

مضمرًا

 

أو

 

ظاىًرا

 

معيا

 

باسمّية

 

والقوؿ

 

المعنى،

 

يستقيـ

 

وال

 

الفعؿ

 

بيا

 

يكتفي

 

ال

 

الزيادات

 

ىذه

 

إّف

 

ـّ ث
ىذه 

 

ال

 

وىذا

 

فاعاًل

 

أو

 

مبتدًأ

 

تكوف

 

كأف

 

إعراب

 

إلى

 

تحتاج

 

أّنيا

 

ذلؾ

 

إشكاؿ

 

في

 

يوقع

 

الزيادات
(4)يصّح."

 

 

                                                           
(1)

ٌّة.الزمخشري،أبوالقاسم،  323،أسرار العربٌةو2،1،جالمقتضبو1،15،جالكتابَوٌنظر،244،المفّصل فً علم العرب
(2)

 283،الجمل فً الّنحو.ٌنظر،
(3)

ًّ .ٌنظر، ٌّة فً الّنحو العرب  71،دراسات نقد
(4)

ٌّة،.  ،ومابعدها.55تحقٌقات نحو
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األمر.

 

فعؿ

ى 

مع

 

الضمير

ي 

استتار

 

ج.

 

مستبات 

 

يكوَف

 

أف

 

ّما وا 

 

ظاىًرا

 

يكوف

 

أف

 

إّما

 

الضميَر

 

أّف

 

الّنحاة

 

عند

 

الثابت

 

المؤّكد

 

مف

 

ترًا

 

واستتاُر

 

أف

 

ّما وا 

 

جائًزا

 

يكوف

 

أف

 

إّما

 

ه

 

استتار

 

أّف

 

والحؽ

 

غير،

 

ال

 

الّرفع

 

ضمائر

 

في

 

واجًبا

 

يكوف
األمر.

 

فعؿ

 

مَع

 

الفاعؿ

 

إظياُر

 

ُيستساُغ

 

ال

 

إذ

 

واجًبا،

 

استتارًا

 

يبدو

 

األمر

 

فعؿ

 

مع

 

(1)الضمير

 

 

ونييو،

 

الحاضر

 

وأمر

 

تضرب،

 

أنت

 

نحو

 

المخاطِب

 

المضارِع

 

مفرد

 

في"

 

وجوًبا

 

يستتُر

 

كما

 

الغائبة

 

ففي

 

استتاره

 

جواز

 

أّما

 

الفعؿ

 

في

 

ويستتر

 

الغائب،

 

ونيي

 

مضارًعا،

 

أو

 

كاف

 

ماضًيا

 

المفردة
والّصفة."

 

المؤّنث

 

وكذلَؾ

 

الّظاىر

 

إلى

 

مسنًدا

 

يكف

 

لـ

 

إذا

 

المذّكر

 

الواحد

 

لمغائب

 

(2)الماضي

 

او 

 

ىنا

 

لمّنظِر

 

لالفُت

 

أَ حقِّا

 

فَّ

  

المحدثيَف

 

الباحثيَف

 

مف

 

قسًما

  

وجوَد

 

أنكروا

 

قد

  

في

 

مستتٍر

 

ضميٍر

 

فعِؿ

  

، إذاألمِر

  

دليَؿ

 

ال

 

إّنو

  

ذلَؾ

 

عمى

  

ِم

 

نظِر

 

ُوجيِة

 

ف

 

يقوُؿ

 

ىذا

 

وفي

 

ىـ،

  

الجوارّي

 

الّستّار

 

عبد

 

أحمد

 

 ":

 

وما

 

الّضمير

 

ىذا

 

أيف

 

ندري

 

ولسنا

 

وجوًبا،

 

مستتًرا

 

ضميًرا

 

فاعاًل

  

األمِر

 

لفعؿ

 

يقّدروف

 

الّنحاة

 

وَلعّؿ

 

حقيقُت

 

ُو

  

يمكُف

 

ال

 

وىو

  

أْف

  

َي

 

ُي

 

أو

 

ظيَر

 

قدَّ

 

َر

  

إظياَر

 

يأبى

 

األمِر

 

أسموَب

 

ألّف

 

أبًدا؛

 

الكالـ

 

ه أو في

 

(3)ه."تقديَر

 

 

وِم

 

المنكريَف

 

ف

  

الضَّ

 

ذلكـُ

 

لوجود

 

ميِر

  

صيغِة

 

في

  

األمِر

  

اأَل

 

إسماعيؿ

 

قيس

 

ْو

 

سّي

  

فيقوُؿ

  

ّني وا 

 

":

 

يراُه

 

ما

 

أرى

  

باحثوَف

  

معاصروَف

  

ِم

 

يكوَف

 

أف

 

شأنيا

 

مف

 

وليس

 

فييا،

 

إسناد

 

ال

 

"اْفعْؿ"

 

األمر

 

صيغة

 

أّف

 

ف

 
 

إسناٌد

 

؛فييا

  

مجّرُد

 

ألّنيا

  

صيغٍة

  

لطمِب

  

الفعِؿ

  

ِم

 

َف

 

(4)المخاطب."

 

 

لمباحِث

 

يبدو

  

أحمَد

 

أّف

  

الجوارّي

 

الّستار

 

عبد

  

وزميَم

 

ُع

 

في

 

صائب

 

ىو

 

عّما

 

جنحا

 

قد

 

و

 

أىِؿ

 

ْرِؼ

 

فالثابُت

 

الّمغة،

  

عنَدىـ

 

أّف

 

الضَّ

 

استتار

 

ميِر

  

مَع

  

واجٌب

 

األمر

 

فعؿ

 

بشاعٍة

 

كؿّْ

 

مف

 

لغتيـ

 

لحماية

 

؛

 

ولكنٍة،

 

يمكُف

 

فال

  

أْف

  

ُي

 

قاَؿ

 

زيد"

 

؛"اْذىْب

  

اإلظياَر

 

ألّف

  

،محاؿّّ

  

الجواري

 

أصاب

 

اّلتي

 

الجزئّية

 

وىذه
مبعُثو؟

 

ما

 

أدري

 

فمست

 

التّقدير

 

يأبى

 

األمر

 

أسموب

 

إّف

 

القوُؿ

 

أّما

 

فييا،

 

فاعٌؿ.

 

فعٍؿ

 

لكؿّْ

 

أّنُو

 

كما

 
                                                           

(1)
 95أسرار الّنحو،،َوباشا،ابنكمال،116،شرح قطر الّندى وبلّ الّصدى.ٌنظر،األنصارّي،ابنهشام،

(2)
173،174.باشا،ابنكمال،أسرارالّنحو،

(3)
.، ًّ  125نحو التٌسٌر دراسة ونقد منهج

(4)
 130،أسالٌب الّطلب عند الّنحوٌٌن والبالغٌٌن.
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 الّنحاة في ذلؾ . ة نظرِ ف دونما إثبات ُوجيا إلى رأييْ عَ سمًبا عمييما أّنيما نزَ  ؿُ سجَّ ومّما يُ 

بدليميف: األّوؿ عقمّي  أثبتاهُ  ما عَ واألوسي قباًل ودفَ  ه الجواريّ فمـ يرتِض ما ذكرَ  الّساَمرائيّ أّما 
ذا كاف غيَر  إلى مخاطبٍ  ألّنو موّجوٌ  ؛فيو إسنادٌ  وىو أّف فعؿ األمر ال بّد أف يكوفَ  مطموب، وا 

والدليُؿ  ،قاؿ كما صيغة فعؿ األمر في العربّية؟ فُيجاب بػػ"افعؿ" فال إسناد فيوكأف يُ  ،إلى ذات وٍ موجَّ 

" :الثّاني تركيبّي كقولو تعالى      "(1)،  ّالضمير  ِإفَّ  فالحؽ

األمِر، وُيقاؿ "اذىب اآلَف وخالٌد" فخالد ىنا  وجوًبا في فعؿِ  مستترٍ  لضميرٍ  المنفصؿ ىينا ىو توكيدٌ 
في  االستتارَ  ف أنكرَ مَ  استدالؿُ وبيذا يسقط ُ  لمعطوؼ عميو مستتر في فعؿ األمر، اسـ معطوؼ وا

 (2)فعؿ األمر."

 رابعنا: الٌنقص كالٌتماـ في كاف كأخكاتيا.

 رجعُ المفعوؿ، ويُ  إلى نصبِ  البصريوفَ  كاف، فذىبَ  الّنحاة قد اختمفوا في خبرِ  إفَّ  والحؽُّ 
 عمى الحاؿ، وذىب البصريوفَ  بَ كاف ُنصِ  ذلؾ إلى الحاؿ " ذىب الكوفيوف إلى أّف خبرَ  الكوفيوفَ 

 (3)ال عمى الحاؿ." المفعوؿِ  نصبُ  وُ إلى أّف نصبَ 

بالحاؿ فكاف" زيٌد ضاحًكا" مشّبو عنده بػ "جاء  وِ يِ لشبَ  ىا انتصبَ إلى أّف خبرَ  وذىَب الفّراءُ 
 (4)زيٌد ضاحًكا"

ـَ رفعت االسـ  يؿَ قِ  ىا :" فإفْ خبرِ  يا ونصبِ اسمِ  رفعِ  األنباري في حقيقةِ  ابفُ  ويقوؿُ  :فم
 ونصبت الخبرَ  ، فرفعت االسـ تشبيًيا لو بالفاعؿِ الحقيقّيةِ  ونصبت الخبر؟ قيؿ تشبيًيا باألفعاؿِ 

 (5)تشبيًيا لو بالمفعوؿ."

يبدو في عّمة نصب خبر كاف كما سبقت اإلشارة إليو،  فإّف الخالؼَ  ،وميما يكف مف شيءٍ 
ىنا أّف  و الكوفّيوف عمى أّنو حاؿ، واّلذي يمفُت االنتباهَ ونصبَ  ،تشبيًيا لو بالمفعوؿ و البصريوفَ فنصبَ 

                                                           
(1)

 35.البقرة،
(2)

ٌّة.ٌنظر  ،ومابعدها58،، تحقٌقات نحو
(3)

 119،مسألةرقم2،821جاإلنصاف فً مسائل الخالف،.األنباري،أبوالبركات،
(4)

 1،353،جهمع الهوامع.السٌوطً،جاللالدٌن،
(5)

ٌّة.  138،أسرار العرب
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مات، بيَد أفَّ المعنى في تأويؿ الجممتيِف عند ّرأي الكوفّي فعّده مف المسمّ بال أخذَ  بعَض المحدثيفَ 
 الكوفييَف مختمٌؼ.

األفعاؿ،  تمكـُ  في حقيقةِ  واّلذي يبدو ىينا أّف الكوفييَف قد ذىبوا إلى ما ذىَب إليو البصريوفَ 
 الّناقصةِ  األفعاؿِ  قد فّرؽ بيفَ  ويكفي دلياًل أّف الفّراءَ  ناقصةً  وقد تكوفُ  تاّمةً  ىـ قد تكوفُ فيي عندَ 

" تعالى وِ فيقوؿ في قولِ  موضعٍ  يا في غيرِ في حكمِ  والتّاّمةِ          

 "(1)  َوما أىمكنا مف قرية إال  :" لو لـ يكف فيو الواو كاف صواًبا كما قاؿ في موضٍع آخر"

ف شئت إال عميو ثياب  في الكالـ ما رأيتُ  وليا منذروف" وىو كما تقوؿُ  أحًدا إاّل وعميو ثياب وا 
 إاّل بطرحِ  عمى الّنكرة ناقًصا فال يكوفُ  عَ بعد إاّل ، فإف كاف اّلذي وقَ  هُ وكذلؾ كّؿ اسـ نكرة جاء خبرُ 

، فِ إلى شيئيْ  ومف ذلؾ ما أظّف درىًما إاّل كافَيؾ، وال يجوز إاّل وىو كافيؾ، ألّف الّظّف يحتاجُ  ،الواوِ 
فَّ  فال تعترُض   بالواو فيصير الّظّف كالمكتفي مف األفعاؿ باسـٍ واحد وكذلؾ أخوات ظننت وكاف وا 
 (2)وأخواتيا."

في ظننت وأخواتيا مف رأيت وعممت وحسبت  العربُ  وُ ويقوؿ في موطٍف آخَر :" وقد تقولُ 
 (3)فيقولوف: أظنني قائًما ووجدتُني صالًحا لنقصانيا وحاجتيا إلى خبٍر سوى االسـ."

موا األفعاؿ إلى ناقصة وتاّمة، وىذا جمّي عند الفراء، ظيُر مّما سبؽ أّف الكوفييف قد قسَّ يَ 
 الّساَمرائيّ عند  في حقيقة ىذه األفعاؿ واردٌ  لـ يغايروا البصرييفَ  القوَؿ في أّف الكوفييفَ  والحّؽ إفَّ 

ّنيـ عف البصرييفَ  تمفوفَ ىي أّنيـ ال يخ الّناقصةِ  مف األفعاؿِ  فيقوؿ:" إّف حقيقة موقؼ الكوفييفَ  ، وا 
إلى تاّمة  في ذلؾ أبعد منيـ، فيـ يقّسموَف األفعاؿَ  ، بؿ إّنيـ يذىبوفَ البصريوفَ  وُ ما يقولُ  بكؿّْ  يقولوفَ 
 (4)سّمى خبَرىا."سّمى اسَميا وتنصب الخبر ويُ ويُ  االسـَ  ترفعُ  والّناقصةُ  وناقصةٍ 

إذ  ىو شوقي ضيؼ كاف مف المحدثيفَ  في نصب خبرِ  القائؿ بالّرأي الكوفيّ  والحّؽ إفَّ 
 ُوجيةَ  عرَض  فيقوؿ بعد أفْ  كاف وأخواتيا جرًيا لما جاء بو الكوفيوفَ  يشيُر صراحًة إلى حذؼ بابِ 

غاية السيولة  ؿٌ يْ سَ  الكبيرِ  مف ىذا الخمؿِ  في كاف وأخواتيا :" والخروجُ  البصرّيةِ  المدرسةِ  نظرِ 

                                                           
(1)

 4.الحجر،
(2)

 2،83جمعانً القرآن،.
(3)

 2،106.نفسه،ج
(4)

ٌّة،.  69تحقٌقات نحو
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أّما المنصوب فحاؿ..  ىا فاعؿٌ دىـ أفعاؿ الزمة، والمرفوع بعدَ فيي عن الكوفّيةِ  الّنحوِ  مدرسةِ  بفضؿِ 
 (1)."أّف كاف وأخواتيا تأتي الزمةً  واّلذي يشيد لصّحة رأي الكوفييفَ 

ويقوؿ في موطٍف آخَر متشّبثًا بالّرأي الكوفي :" ورأي الكوفييَف أدّؽ مف الوجية العممّية 
مّطردٌة، فيي دائًما تاّمة ويمييا فاعؿ مرفوع، وقد يمييا منصوب  ـالخالصة؛ ألّف قاعدة كاف عندى

 (2)وحينئٍذ يعرب حااًل، وبذلؾ ال توّزع بيف تاّمٍة وناقصة."

ُتظير الّنصوص الّسابقة مدى تعّمؽ شوقي ضيؼ بوجية الّنظر الكوفّية في كاف وأخواتيا 
ثـّ صوًرا لكاف عند الّنحاة  والحّؽ إفَّ اّمة رامًيا ما ذكروه باالّطراد، ألّف كاف ال تأتي عندىـ إاّل ت

وال أدري ما موقُؼ شوقي ضيؼ مف تمؾ الّصور؟ وىؿ يذىب إلى تماـ ىذه األفعاؿ  (3)البصرييف
 في كّؿ الّنصوص والّتراكيب اّلتي جاءت فييا ىذه األفعاؿ؟

اءت "كاف" فييا إّف القوَؿ بالّتماـ المطمؽ ليذه األفعاؿ فيو نظٌر؛ ذلَؾ ألّف ىناؾ شواىَد ج
 (4)تاّمة وأخرى جاءت فييا ناقصة وأخرى جاءت فييا زائدة وىذا كثير عندىـ.

الّساَمرائي ال يجُد خالًفا بيف البصرييف والكوفييف في درس كاف وأخواتيا، فكاف  والحّؽ إفَّ   
واالسـ المرفوع بعدىا اسميا والمنصوب خبرىا،  تاّمةً  وقد تكوفُ  ناقصةً  عند الكوفييف قد تكوفُ 

حكًما بيف األفعاؿ )فصؿ في  وِ في كتابِ  ا جاَء عند الفّراءِ ىذا عمى م وِ في حكمِ  الّساَمرائيّ ويستنُد 
، أّما الباحث (5)ما ذىب إليو شوقي ضيؼ قبالً  رائيُّ الّسامَ  طُ سقِ ، وبيذا يُ (التّاّمة واألفعاؿ الّناقصة

ـُ. كتابُ  وُ ؛ ألّف الّنحو الكوفّي يمثّْمُ الّساَمرائيّ فيذىب إلى ما ذىب إليو   معاني القرآف لمفّراء واهلل أعم

 خامسنا: ظٌف كأخكاتيا.

، (6)الجميور وىذا مذىبُ  صُب ظّف وأخواتيا مفعوليف أصميما مبتدأ وخبر كما ىو معموـٌ،تن
عمى المفعوؿ  وُ عّدوا مفعوليا الثّاني حااًل، وكاف نصبُ  ، وجاء في اإلنصاؼ أّف الكوفييفَ (6)الجميور

                                                           
(1)

 11،12تجدٌد الّنحو،.
(2)

. ًّ  91،تٌسٌر الّنحو الّتعلٌم
(3)

ٌّة.ٌنظر.األنباري،أبوالبركات،  ومابعدها138،أسرار العرب
(4)

 ،ومابعدها133نفسه،
(5)

ٌّة،.ٌنظر، 75تحقٌقات نحو
(6)

 1،486جهمع الهوامع،.ٌنظر،
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وزعـَ الفّراء أّف ىذه "األفعاؿ لّما طمبت اسميِف أشبيت مف األفعاؿ بما يطمب  (1)عند البصرييَف.
 (2)اسميف أحدىما مفعوؿ بو واآلخر حاؿ."

ؿ فإّف ظّف تنصُب مفعولْيف أصميما مبتدأ وخبر وفي ىذا يقو  ،وميما يكف مف شيءٍ 
سيبويو:" ىذا باب الفاعؿ اّلذي يتعّداه فعمو إلى مفعولْيف وليس لؾ أف تقتصر عمى أحد المفعوليف 
ّنما منعؾ أف تقتصر عمى أحد المفعوليف ىينا أنَّؾ أردت  دوف اآلخر نحَو ظّف عمرو خالًدا أباؾ، وا 

 (3)مف حاؿ المفعوؿ األّوؿ يقيًنا كاف أو شكِّا."أف تبّيَف ما استقّر عنَدَؾ 

مّما يدّلؾ عمى أّف ىذه األفعاؿ تنصب مفعوليف اثنيف، ال كما ُنقؿ عف الكوفييف في أّف و 
 قد أنكر ما ُنِسب إلى الكوفييفَ  الّساَمرائيّ ، ويبدو جميِّا أّف إف صّح الّنسب إلييـ مفعوَليا الثّاني حاؿٌ 

مفعوليا  ال يختمفوف موقًفا عف البصرييف في أمرِ  الثّاني لظّف، ويرى أّف الكوفييفَ  المفعوؿِ  في شأفِ 
القرآف، فيو يقّر بأّف ظّف ويعّوؿ في ىذا كمّْو عمى ما ورد عند الفّراء في كتابو معاني  ،الثّاني
ال باعث  حيثُ  ،وسبقت اإلشارة إلى ىذا في الحديث عف منصوب خبر كاف قبالً  فِ مفعوليْ  تنصبُ 

 إلثباتو ثانيًة.

أّف السيوطي قد أشار إلى جوىر الخالؼ بيف ما حقيقة ىذا القوؿ عمًما  ىينا ولسُت أدري
كما وأشار ابُف األنباري إلى ذلَؾ في إنصافو، ولكّف المتبّصر  ،المدرستيف في المفعوؿ الثّاني لظفّ 

تجاه موقؼ مدرسة  ُض الّتصّور الّذي يحّط في الّذىفلكتاب معاني القرآف لمفّراء ليجُد حتًما ما يدح
 .(4)كوفة مف خبر كاف والمفعوؿ الثّاني لظفّ ال

:" وأظنني في غنى عف بياف رأي الفّراء والكوفييف، فقد تبّيف لنا أّف الّساَمرائيّ  وفي ىذا يقوؿُ 
 (5)ف ىما اسميا وخبرىا."الفّراء والكوفييف يعّدوف ىذه األفعاؿ مف األفعاؿ الّناقصة وأّف المنصوبيْ 

في  في باب ظّف وأخواتيا فيي تتجّمى الّساَمرائيّ أّما المسألة الثّانية واّلتي وقَؼ عنَدىا 
 شأف منصوبيا الثّاني.  مف وموقؼ بعض المحدثيفَ  ،ف مفعوليياشأ موقؼ الّسييمي مف

                                                           
(1)

 119مسألةرقم2،821.األنباري،أبوالبركات،ج
(2)

 1،486،جهمع الهوامع.السٌوطً،جاللالدٌن،
(3)

 1،39،40،جالكتاب.
(4)

وغٌرها.106،و2،83،جمعانً القرآن المنسوب للفّراء.ٌنظرمثالً،
(5)

ٌّة،.  84تحقٌقات نحو
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وىي عنده بمنزلة أعطيت في أّنيا  ،فقد أنكر دخوَليا عمى المبتدأ والخبر ييميّ أّما السّ 
عمى ذلؾ أّنيـ رأوا أّف ىذه األفعاؿ يجوز النحوييَف  ؿَ مَ ع مفعوليا ابتداًء يقوؿ: " واّلذي حَ استعممت م

 (1)أاّل ُتذكر، فيكّوف مع مفعولييا مبتدأ وخبر، قاؿ وىذا باطؿ بدليؿ أّنؾ تقوؿ: ظننت زيًد عْمًرا ."

يقوُؿ معوّْاًل  قباًل فيذا شوقي ضيؼ ييميّ إلى ما ذىب إليو السّ  المحدثيفَ  وقد ذىَب بعُض 
وأخواتيا أصبح متداعًيا، ولـ تعد ىناؾ حاجة لفتح  :" وواضح أّف باَب ظفَّ  عمى ما ذكره الّسييميّ 
 (2)ف."ىا مّما يتعّدى إلى مفعوليْ ال تعدو نظائرُ  وُ فأفعالُ  ،باٍب لو في كتب الّنحوِ 

 والحّؽ إفَّ ، (3)يكوَف حاالً لى في االسـ المنصوب بعدىا أف أّف األوْ  الّساَمرائيّ  ويرى إبراىيـُ 
براىيـ الّساَمرائي موقؼ المعارِ  ييميّ قد وقؼ مف  السّ  الّساَمرائيّ فاضَؿ  ض؛ فيو وشوقي ضيؼ وا 
 في منصوبييا أف يكونا مبتدأ وخبًرا. األصؿَ  إفَّ  القائؿِ  الجميورِ  إلى رأيِ  يذىبُ 

ألّنو  ؛مردودةٌ  ييميّ " أّف شبية السّ  تركيبّي فيه بدليٍؿ فيظير عندَ  مف الّسييميّ  وُ أّما موقفُ 
لـ يقؿ  فإّف المتكّمـَ  ؛ىابكّؿ قيودِ  ينبغي أف تؤخذَ  في حيف أّف الجممةَ  ألغى معنى الّظفّْ مف الجممةِ 

ـّ أدخؿَ  أوالً  ّنما ىو ظّف ابتداء فقاؿ ظننت زيًدا محّمًدا فال يصحُّ  فَّ الظّ  زيد محّمد ث  إلغاءُ  عميو، وا 
 (4)."مف الكالـ فّْ الظّ 

أّف  ،ويرى في موطٍف آخَر أّنو" ليس معنى قوؿ الّنحاة أّف "كأّف" تدخؿ عمى المبتدأ والخبر
ّنما ُيبنى الكالـ  ،الكالـ كاف أصمو متأّلًفا مف مبتدأ وخبر مف دوف تشبيو ثـّ دخؿ عميو الّتشبيو وا 

ومّما يبطؿ كوف ىذه األفعاؿ مف باب أعطى أّف مفعوليا الثاني يأتي جممًة  عمى الّتشبيو ابتداًء،
وبيذا تسقط شبية السُّييمي ومف تبعو مف  وكذلؾ دخوؿ ضمير الفصؿ عمى المفعوؿ الثّاني فييا،

 (5)المحدثيف ."

                                                           
(1)

 1،486،جهمع الهوامع.السٌوطً،جاللالدٌن،
(2)

 17تجدٌد الّنحو،.
(3)

ًّ نقد وبناء،.  90الّنحو العرب
(4)

ٌّة،.  87تحقٌقات نحو
(5)

 ومابعدها88.نفسه،
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فيذا أبو حّياف يقوؿ:" والّصحيُح قوِؿ  ،قبالً ييمي عمًما أّف الّنحاة قد ضّعفوا رأي السّ 
ييمي_ بؿ دليميـ رجوع المفعوليف إلى المبتدأ والخبر لّنحوييَف، وليس دليميـ ما توّىمو _قاصًدا السّ ا

 (1)إذا ألغيت ىذه األفعاؿ."

فيرى "أّف الميـّ   الّساَمرائيّ فيضّعُفو فاضؿ  ،ىا حاالً أّما القوُؿ بإعراب االسـ المنصوب بعدَ 
ف لـ يكف فيو معنً  المنصوبُ  ىو الّداللة عمى معنى الحالّية، فإذا دؿَّ  ى عمى الحالّية قمنا بحاليتو، وا 

الحالّية كاف القوُؿ بحاليتو ضرًبا مف الّتعّسؼ، ففي نحو "ظننت محّمًدا عميِّا" فإّف القوؿ بحالّيِة عميٍّ 
 (2)في غاية البعد إذ ال معنى لمحالّية فيو."

ي لظّف وأخواتيا موقفْيف: فعوؿ الثّانقد وقَؼ مف درِس الم  الّساَمرائيّ ّف : إومستصفى القوؿ
ما جاَء عند  في حالّية مفعوليا الثّاني، ويرى أّنيـ ال يغايروفَ  إلى الكوفييفَ  بَ لما ُنسِ  وُ رفضُ  :ليماأوَّ 

 عمى ما جاء بو الفّراء.مفعوليا الثّاني معتمًدا في ىذا كمّْو أيَّما اعتماد  في حقيقةِ  البصرييفَ 

ما مبتدأ وخبًرا مستنًدا عمى أدّلٍة تركيبّية عانتو يُ يرى أّف  مفعولييا ليس أصمُ  فمَ  هُ وثانييما: تخطيؤُ 
إعراب االسـ المنصوب وشوقي ضيؼ مف بعده، وكذلؾ  الّنظر في  عمى دحض ما ذكره الّسييميّ 

 الّنحاة. وُ فَ لِ عّما أَ  باحث محقِّا ىينا؛ ألّنو لـ يخرجْ مف ُوجية نظر ال الّساَمرائيّ بعدىا حااًل، ويبدو 

ـي الفاعؿ عمى الفعؿ  .سادسنا: تقدي

إّف البصرييَف منعوا تقديـ الفاعؿ عمى فاعمو، وفي حاؿ أف  :القوؿ االتّفاؽِ  مف قبيؿِ  َلعّموُ 
ىـ " أّف جاء عندَ  عمى الفعؿِ  الفاعؿُ  ، أّما الكوفيوف فجّوزوا أّف يتقّدـَ (3)مبتدأ عندىـ بُ رَ عْ ُقّدـ يُ 
 (4)يتقّدـ عميو.." وقد أو شبيو، وحّقو أف يمي الفعؿَ  إليو الفعؿُ  دَ سنِ ما أُ  الفاعؿَ 

ـ:" اعمـ أّف الفاعؿ عند أىؿ العربّية كّؿ يُ عمى الفعؿ قولُ  الفاعؿِ  تقديـِ  عمى منعِ  ؾَ ومّما يدلُّ 
إلى ذلؾ االسـ، واعمـ أّف الفعؿ ال بّد لو مف  ذلؾ الفعؿَ  ونسبتَ  فعٍؿ، وأسندتَ  بعدَ  وُ تَ اسـٍ ذكرْ 

 (5)لـ يكف مظيًرا بعده فيو مضمٌر فيو ال محالة." فإفْ  ؛عمى الفعؿ الفاعؿِ  الفاعؿ، وال يجوز تقديـُ 

                                                           
(1)

 1،487،جهمع الهوامع.السٌوطً،جاللالدٌن،
(2)

ٌّة،.  85تحقٌقات نحو
(3)

ٌّة،َوابنجّنً،أبوالفتحعثمان،1،387،جالمساعد على تسهٌل الفوائد.ٌنظر،ابنعقٌل،  (3،حاشٌةرقم)33اللّمع فً العرب
(4)

ٌّدصدرالّدٌن، ،.الحنفً،الّس ًّ  18الموفً فً الّنحو الكوف
(5)

ٌّة،.ابنجّنً،أبوالفتحعثمان، 33الّلمع فً العرب
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عدـ جواز تقديـ الفاعؿ عمى فعمو ما ذكره اآللوسي _ أي البصرييفَ _ومّما يظيُر عنَدىـ 
 (1)كػ "قاـ زيد" و"مات عمٌرو"، وال يتأّخر عامُمو عنو."في باب الفاعؿ فيقوؿ:" الفاعؿ مرفوع 

عمى الفعؿ ىو  الفاعؿِ  تقديـِ  جوازِ  في عدـِ  البصريَّ  فإّف الّرأيَ  ،وميما يكف مف شيءٍ 
 الجممةِ  نمطّيةِ  عمى الفعؿ يعني كسرَ  الفاعؿِ  ؛ ذلؾ ألّف تقديـَ الّمغويّْ  والمنطؽِ  إلى العقؿِ  األقربُ 
 مبتدًأ وال يمكُف إعراُبو فاعاًل ألبّتَة. عندئذٍ  ، ويضحي الفاعؿُ بالّضرورةِ ة ِ الفعميّْ 

، ويعربونو فاعاًل أحياًنا عمى الفعؿِ  الفاعؿِ  يجّوُز تقديـَ  وفإنّ  ،في ذلؾ الكوفييفَ  بُ ىَ ذْ أّما مَ 
و مبتدأ، ولكّنيـ يعربونَ  وِ إذا ُقّدـ عمى فعمِ  الفاعؿِ  لـ يقولوا بإطالؽ إعرابِ  الكوفييفَ  أفَّ  تَ بَ واّلذي ثَ 
وقُبَح تقديـ  تقوَؿ: قاـ رجؿٌ  أفْ  عمى ذلؾ ما ذىب إليو الفّراُء فيقوؿ:"إّنما الكالـُ  ؾَ واّلذي يدلُّ  ،فاعالً 
ـّ يخبر عنيا بخبر سوى الّصمة فيقاؿ: رجؿ يقـو أعجب إلّي مف قبؿ خبرِ  النكرةِ  ىا أّنيا توصؿ ث

ىذا فيرّد الّرأي  الّساَمرائيّ وقد ذكَر  (2).لمخبر بعد الّصمة" كالمنتظر فقُبح إذ كنتَ  ،رجٍؿ ال يقوـ
ـَ عمى فعِموِ  بفاعمّية الفاعؿِ  يقولوفَ  القائؿ بأّف الكوفييفَ  ويبطُؿ ىذا الّرأي بعَد أف استحضَر  ،إذا تقّد

 (3)ما جاء عنَد الفّراء بيذا الخصوص.

ىذا المنطمؽ، فاّلذي  في المدرستيفِ  بيفَ  اّلتي قامتْ  فاتِ عف تمكـُ الخال وبصرِؼ الّنظرِ 
في ىذا  عند الكوفييفَ  دَ قد تشّبثوا بما ورَ  المحدثيفَ  بعَض الباحثيفَ  أفَّ  يدعو إلى الحْيرِة  واالستغرابِ 

تأبى أف يكوَف األمُر كذاؾ، ومف ىؤالِء الّداعيف  الّمغوّيةَ  ، ولكّف الحقيقةَ وِ ورموه عمى إطالقِ  الّشأفِ 
ميدي المخزومي فيقوؿ:"  فاعالً  وِ عمى الفعؿ مطمًقا مع بقائِ  الفاعؿِ  تقديـِ  إلى الّرأي القائؿ بجوازِ 
أو  سافرَ  في نحو قولنا: محّمدٌ  كما زعـَ الّنحاةُ  فعمّيةٍ  مسنًدا إليو في جممةٍ  وليس مف المبتدأ ما كافَ 

كتب  ما زعـ الّدكتور عبد الّرحمف أّيوب أيًضا وىو بصدد التّفريؽ بيف نحو القوؿ: محّمدٌ وك ،يسافرُ 
 العالمةِ  فييما كانت قد اختمفت مف مبتدأ إلى فاعؿ مع اّتحادِ  غوّيةَ المُّ  وكتَب محّمٌد، مف أّف الوظيفةَ 

ّنما يتمّيزُ  ،وِ ال يتمّيز عف الفاعؿ بمكانِ  ألّف المبتدأَ  ؛اإلعرابّية بما ىو أعمؽ مف ىذا وأدّؽ يتمّيز  وا 
 (4)بأّنو يّتصؼ بالمسند اّتصاًفا ثابًتا...."

                                                           
(1)

 317. حاشٌة شرح القطر فً علم الّنحو،
(2)

 2،244جمعانً القرآن،.
(3)

ٌّة،. ،ومابعدها94تحقٌقات نحو
(4)

ًّ نقد وتوجٌه.ٌنظر،  73،فً الّنحو العرب
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ًضا مّما ذكره المخزومي قباًل فيقوؿ:" ماذا يرى الّدكتور قد وقَؼ معار  الّساَمرائيَّ  حقِّا إفَّ و 
القوؿ بأّنيا  أكممة محّمد ىي مبتدأ أـ فاعؿ؟ وال شّؾ أّنو ال يستطيعُ  ،أقبَؿ أخوه محّمدٌ  :في نحوِ 

ذف فال مناَص مف إعرابيا مبتدأ ....فالمبتدأُ  ألفَّ  ؛فاعؿ  لـ يّتصؼْ  اّلذي أقبؿ ىو األخ ال محّمد، وا 
ـّ إّف المسندَ الحدوثَ  يفيدُ  والفعؿُ  ىا فعؿٌ مسندُ  بالمسند اّتصاًفا ثابًتا؛ ألّف الخبَر جممةٌ  ليس اسًما  ، ث
المبتدأ والخبر  وبيذا انخرمت قاعدةُ  ،ال فاعالً  بتدأً محّمد م جامًدا وال وصًفا، ومع ذلؾ كانت كممةُ 

 (1)اّلتي وضعيا."

 منيا عمى مف األدّلةِ  وعةٍ مبمج فرّده المخزومّي ذاؾ لـ يرتِض تخريجَ  الّساَمرائيّ  والحّؽ إفَّ 
ال  يعني أّف الفعؿَ  سافرَ  محّمدٌ  :فاعاًل في مثِؿ القوؿِ  االسـِ  أّف إعرابَ  :سبيؿ المثاؿ ال الحْصر

الرجالِف سافر  :ويقاؿ عمى ىذا األساسِ  حيث تقّدـ الفاعؿُ  هُ وَّ مُ يحتمُؿ ضميًرا مستتًرا وىذا يقتضي خُ 
ـّ إشكاالتٌ  ،والّرجاؿ سافر وىذا مّما ال يصحّ  في إعراب المتقّدـ فاعاًل؛ ألّنؾ قد ُتدخُؿ عمى  وَث

ذا كافَ المتقّدـ كػأّف وأخواتيا ، و  ما ينصبُ  الجممةِ  فاعاًل فما القوؿ في إعراب محّمد ىؿ  ـُ المتقدّْ  ا 
 (2)حضر؟"

ما ذىب إليو  ويعارُض  في ىذه المسألةِ  الجميورِ  يَ رأ حُ يرجّْ  الّساَمرائيّ إّف  :القوؿِ  وصفوةُ 
 في إشكاالتٍ  يوقعُ  فاعاًل محاؿّ  وِ مع بقائِ  عمى الفعؿِ  الفاعؿِ  ميدي المخزومي، فيو يرى أّف تقديـَ 

 ليا. ال حاجةَ  ونحوّيةٍ  غوّيةٍ لُ 

 مف الٌصرؼ. نزعو مٌما ميًنعزيادة تنكيف الٌصرؼ ك سابعنا: عٌمةي 

ليس مف الضرورّي أْف  ؛ ألسباب متعّددةٍ مف الّصرؼِ  الممنوعةِ  األسماءِ  تنويفَ  الّنحاةُ  استقبحَ 
 ،ما ُمنع مف الّصرؼ تنويفِ  الّنحاِة في العّمِة مف عدـِ  ُتحصَر ىينا؛ ألّف الحديَث موّجٌو إلى آراءِ 

 عالمةٌ  ىـ، واألخّؼ عمييـ، وترُكوُ جاَء في الكتاب:" التنويُف عالمٌة لألمكف عندَ  وتنويف ما ُصِرؼَ 
 (3)."يستثقموفَ لما 

                                                           
(1)

ٌّة،.  96تحقٌقات نحو
(2)

ٌّة،.  ،ومابعدها.97تحقٌقات نحو
(3)

1،22جالكتاب،.
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ووافقو في البناء  المضارع مف األسماءِ  الفعؿَ  في موضٍع آخَر :" واعمـ أّف ما ضارعَ  ويقوؿُ 
 (1)ما يستخّفوف."لَ  ومنعوه ما يكوفُ  قموفَ أجري لفظو مجرى ما يستث

أثقؿ مف األسماء؛ ألّف  مف بعض، فاألفعاؿُ  أثقؿُ  ويقوؿ أيًضا:" اعمـ أّف بعَض الكالـِ 
تمّكًنا فمف ثـّ ال يمحقيا تنويف." لى، وىي أشدُّ ىي األوْ  األسماءَ 

(2) 

، مف الّصرؼِ  الممنوعةِ  األسماءِ  تنويفِ  عدـِ  في عّمةِ  د عند سيبويوِ ىنا لما ورَ  وحسبي إشارةٌ 
، وبمعنى أدّؽ فإّف مّما ىو ثقيؿٌ  وينزُعوُ  بما ىو خفيؼٌ  التّنويفَ  يربطُ  جميِّا أّف سيبويوِ  ويظيرُ 

 الّسابؽ. وِ قد ُحِرمت مف التّنويِف لثقميا وىذا ظاىُر كالمِ  عند سيبويوِ  مف الّصرؼِ  الممنوعةَ األسماء َ 

و ليَس الثّقؿ، إذ إّف تنوينَ  يقوـ عمى نوعة مف الّصرؼفي األسماء المم التّنويفِ  فمداُر عدـِ 
نع ماال ينصرؼ التنويف والجّر؟ قيؿ ألّنو أشبو مُ  ـَ بمستساٍغ وفي ىذا يقوُؿ ابُف األنباري: فإف قيؿ: لِ 

 ال غير ذلؾ _واهلل وتشبيييا باألفعاؿ عنَده مف حيث الثقؿ (3) الفعؿ والفعؿ ليَس فيو جّر وال تنويف.
، أعمـ_ ومعموـٌ عنَد الّنحاة أّف الثقَؿ والخّفة ال يتأتياف مف الّمفظ بؿ يتأتياف عف طريؽ المعنى

 (4)فالخفيؼ مف الكممات ما قّمت مدلوالُتو والثّقيُؿ ما كُثرت.

فيرى أّف  ،أيَّما ارتباط بالثقؿ والخّفة وعدمو يرتبطُ  نويفِ التّ  أّف مدارَ  ويرى أبو البقاء الُعْكبريّ 
العّمة في زيادة تنويف الّصرؼ خّفة االسـ وثقؿ الفعؿ، ويرى الفّراُء أّف المراد بو الفرؽ بيف 
المنصرؼ وغير المنصرؼ، ونِسب إلى الكسائي أّف المراد بو الفرؽ بيف االسـ والفعؿ، وُنِسَب إلى 

 (5)بعِض الكوفييف أّف المراد بو الفرؽ بيف المفرد والمضاؼ.

الفّراُء التّنويَف وعدمو إلى الخّفِة والثّقؿ أيًضا، إذ يرى أّف التّنويف يمتصُؽ بما ىو  وقد أرجعَ 
نزُع مّما ىو ثقيؿ فيقوؿ:" التنويف فارؽ بيف األسماء واألفعاؿ: فقيؿ لو ىاّل جعؿ خفيؼ كاألسماء ويُ 

 (6)الزًما لألفعاؿ؟ فقاؿ: األفعاؿ ثقيمة، واألسماء خفيفة، فُجعؿ الزًما لألخّؼ."

                                                           
(1)

 1،21.نفسه،ج
(2)

 1،20.نفسه،ج
(3)

ٌّة،.ٌنظر،  309أسرار العرب
(4)

 1،161جاألشباه والّنظائر فً الّنحو،ٌن،.ٌنظر،السٌوطً،جاللالد
(5)

 173،التبٌٌن عن مذاهب الّنحوٌٌن.ٌنظر،الُعكبري،أبوالبقاء،
(6)

،أبوالقاسم، ًّ .97،اإلٌضاح فً علل الّنحو.الّزّجاج
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الفرؽ بيف ما ىو خفيؼ وما ىو بحصَر الّزّجاجّي معنى التّنويف في ثالثِة أمور بدأىا و  
ثقيؿ، ومف معانيو عنده أيًضا كونو عوًضا عف محذوؼ مف الكممة، وقد يكوف المعنى منو الفرؽ 

 (1)بيف األسماء المعرفة والّنكرة في بعض األسماء خاّصة كسيبويو.

ويبدو أّف ىذا مذىب  ،الّصرَؼ وعدَمو معقوداف بالخّفة والثّقؿإذف، ال ِمراَء في أّف 
:" يقوـُ األمُر  الّساَمرائيّ الخّفة والثّقؿ وفي ىذا يقوؿ  يقوـ عمى فمدار األمر عندىـ ،رالجميو 

عندىـ عمى الخّفة والثّقؿ وذلَؾ أّف الفعؿ عندىـ أثقُؿ مف االسـ فما شابو الفعؿ في الثقؿ ُحِرـَ 
ًفاالتّنويف، و   (2)."ما لـ يشابْيو كاف خفيًفا متصرّْ

ّف مذىب جميور الّنحاة في ىذا الّشأف ينسُب التّنويف لما ىو خفيٌؼ إِ ومستصفى القوِؿ 
 ثقِمِو. فيوينزعو مّما ىو ثقيؿ، وتكمُف العّمُة في عدـِ تنويف الممنوع مف الّصرؼ 

في ىذا الّشأف، فقد وقَؼ إبراىيـ  المحدثيفَ  الّدارسيفَ  والمستغَرُب ىينا ما نحاُه بعُض 
، مطمًقا نكيرنويف عالمٌة لمتّ التّ فيو يرى أّف  ،ما ورد عف الّنحاة مصطفى موقًفا غايَر فيو حقيقةَ 

معرفٌة مف ُوجيِة نظِرِه فيقوؿ:"  فاألسماُء المنّونة عنده نكرٌة، في حيف أّف األسماء غير المنّونةِ 
، فيو ع المة التّنكير، وقد وضعت العرُب لمّتعريؼ أداًة ىي "اؿ" وجعمت ومعنى التّنويِف غيُر خفيٍّ
 فيظير مّما سبؽ أّنو يقوؿ بأّف التنويف يفيد التّنكير مطمًقا. (3)لمتنكير عالمًة تمحُقُو وىي التنويف."

أاّل ينّوف إاّل أف يدخَمو شيٌء مف التّنكير في  األساس يرى أّف األصَؿ في العمـِ  وعمى ىذا
 (4)حيَف أّف الّصفَة تنّوف وال تحـر مف التّنويف إاّل إذا كاف فييا نصيب مف الّتعريؼ.

ا ذىب إليو إبراىيـ مصطفى  فيقوؿ :" وفيما قالو األستاذ قد رّد م الّساَمرائيّ  والحّؽ إفَّ 
ـّ يكوف منصرًفا، ونرى اسًما  حظّّ  وييف وليس في، فنحف نرى االسـ معّيًنا تماـ الّتعنظرٌ  مف التّنكير ث

ذا  آخَر ليس فيو ذلؾ الّتعييف ويكوفُ  ممنوًعا مف الّصرؼ نحو "أسامة" عمًما عمى األسد .... وا 
منيا التّنكير فمـ تكف األعالـ الواردة  دَ صِ يا قُ تنوينُ  ؾَ رِ جارينا المؤّلؼ عمى دعواه أّف األعالـ اّلتي تُ 

 (5)في القرآف منّونة داّلة عمى ذوات معروفة لمسامعيف."

                                                           
(1)

 97،98،نفسه.ٌنظر،
(2)

 3،281،جمعانً الّنحو.
(3)

 165، إحٌاء الّنحو،.ٌنظر
(4)

189إحٌاء الّنحو،مصطفى،إبراهٌم،.
(5)

 296_3،294،جمعانً الّنحو.



99 
 

في معنى  لجميورِ ا رأيَ  ما ذىب إليو إبراىيـ مصطفى، ويرّجحُ  الّساَمرائيّ  طُ سقِ وبيذا يُ 
فإّف  ،قؿ، وبمعنى أدؽّ والثّ  في الخّفةِ  في التّنويف يقعُ  التّنويف وحقيقتو، ويرى الباحُث أّف مداَر األمرِ 

 المصروفة. نويف يكوُف قائًما فيما ُمنع صرُفو، ويثبُت في األلفاظِ نزَع التّ 

 راب.ػػػػرة اإلعػػػػػػػػػػػثامننا: ظاى

مّما ال شّؾ فيو أّف الّنحاَة األوائؿ قد أجمعوا عمى ضرورة اإلعراب وأثره في المعنى وىو 
عنَد  دواّؿ تدّؿ عمى المعاني فالحركات اإلعرابّيةبّية، عنَدىـ سمًة أصيمًة مف سمات العر 

 (1)الجميور.

فاإلعراُب " ىو اإلبانة واإلفصاح ومف فوائده تبياف المعاني واالستعانة بو عمى فيـ 
 (2)الّسياقات والّتركيبات الّمغوّية اّلتي ال تّتضح في كثير مف األحياف إال بضبط الكممة."

" وليا  العرب فيقوؿ: عّما امتازت بو لغةُ  وِ ض حديثِ معرِ وقد تحّدث عنو ابُف قتيبة في 
وشًيا لكالميا، وِحْمَيًة لنظاميا، وفارًقا في بعض األحواِؿ بيف الكالميِف  اإلعراُب اّلذي جعمو اهللُ 

ُؽ بينيما إذا تساوت حاالىما في إمكاف فيف، كالفاعؿ والمفعوؿ، ال ُيفرَّ المتكافئيِف، والمعنييف المختم
، ولو أّف قائاًل قاؿ: ىذا قاتٌؿ أخي بالتّنويف وقاؿ آخر: أف يكوف لكّؿ واحٍد منيما إاّل اإلعرابالفعؿ 

 (3)ىذا قاتُؿ أخي باإلضافة لدّؿ بالتنويف عمى أّنو لـ يقتمو، ودّؿ حذؼ التنويف عمى أّنو قد قتمو."

لظاىرة اإلعراب، ويبدو أّف ابَف قتيبة فيما ذكر قباًل يشيُر إلى مذىب الجميور في نظرتو 
ـّ ركوٌف إلى الحركات اإلعرابّية فيو يبّيف أّف المعنى في الكالـ ال يستقيـُ  وىذا ما أشار  ،إذا لـ يكف َث

ومضافًة  ومفعولةً  فاعمةً  ىا المعاني، وتكوفُ إليو الّزّجاجّي فقاؿ:" إّف األسماء لّما كانت تعتورُ 
ٌة عمى ىذه المعاني بؿ كانت مشتركة، جعمت لَّ في صورىا وأبنيتيا أدِ  ومضاًفا إلييا، ولـ يكفْ 
 (4)عف ىذه المعاني." حركات اإلعراب تُنبئُ 

                                                           
(1)

ومابعدهاَوٌنظر:البّنا،161فقه اللّغة،َووافً،علًعبدالواحد،1،327،جالمزهر فً علوم اللّغة.ٌنظر،السٌوطً،جاللالدٌن،

ٌّة الفصحىمحّمدإبراهٌم، ،وماٌلٌها.9،اإلعراب سمة العرب
(2)

ٌّة.اللّبدي،محّمدسمٌر، ة والّصرف ٌّ  148،149،معجم المصطلحات الّنحو
(3)

 14تأوٌل مشكل القرآن،.
(4)

 1،88،جاألشباه والّنظائرَو69،70اإلٌضاح فً علل الّنحو،.
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، فال يمكف عف المعانيَ  اإلبانةِ  في اإلعرابِ  قد ذىبوا إلى ضرورةِ  واّلذي يبدو جميِّا أّف الّنحاةَ 
إلى الحركات اإلعرابّية ومثؿ ذلؾ "ما أحسُف زيٍد"و"ما  دوف الركوفِ إلى المعنى المراد  ؿَ صِ لَؾ أف تَ 

 أحسَف زيًدا" و"ما أحسف زيٌد"، فبّيف أّف المعنى ىينا ال يتجّمى إاّل بالحركِة اإلعرابّيِة.

:" إّنما أعربت العرُب اإلعراب فيقوؿُ  ظاىرةِ  في تفسيرِ  أّما قطرب فإّنو قد انفرد برأيوِ 
السكوف لموقؼ، فمو جعموا وصمو بالّسكوف أيًضا، لكاف  الوقِؼ يمزُموُ في حاؿ  االسـَ  ألفَّ  كالَميا؛

جعمنا يمزمو اإلسكاف في الوقؼ والوصؿ، فكانوا ُيبطئوَف عند اإلدراج، فمّما وصموا وأمكنيـ الّتحريؾ 
 (1)الّتحريَؾ معاقًبا لإلسكاف ليعتدؿ الكالـ."

رى أّف الحركات اإلعرابّية تأتي لضرٍب ، فيعّما ذىب إليو الجميورُ  قطرًبا يجنحُ  والحّؽ إفَّ 
ألّنو تحميؿ عاٍر  ما ذىب إليو قطرب جممًة وتفصياًل؛مف الخّفة في كالميـ، وتأبى الحقيقة الّمغوّيُة 

 عف الحقيقة يدحُضُو العقُؿ والمنطُؽ في آٍف مًعا.

ـُ أنيس مف المحدثيفَ  عمى العربّية  بتْ اّلتي غمَ  األصيمةِ  إلى إنكار ىذه الّسمةِ  وذىب إبراىي
 بيف قبائؿِ  استمّدت خيوَطيا مف ظواىَر لغوّيٍة متناثرةٍ  ما أروَعيا قّصًة لقد اإلعرابِ  ةُ :" قصّ فيقوؿُ 
ـّ نسجُ العربّيةِ  الجزيرةِ  ، أو أوائؿ األّوؿ لميجريّ  القرفِ  يا حياكًة محكمًة في آواخرِ ، ثـّ حيكت وت
 (2)."الثّاني

فقد أنكَر  ٍف تميد،منذ زم معيودٍ  أنيس قد خرج عف واقٍع لغويٍّ  إبراىيـَ  حقِّا إفّ واّلذي يبدو 
إاّل  ال تستقيـُ  فالعربّيةُ  ،تأصياًل منقطَع الّنظيرقد أّصموا وجوَدىا  أّف الّسابقيفَ مع َ  اإلعرابِ  ظاىرةَ 

المعاني  دُ تحدّْ  اإلعرابّيةُ  تمَؾ فيقوؿ أيًضا:" لـ تكف الحركاتُ  وِ والبّيف أّنو قد تبع قطرًبا في نظرتِ  ،بيا
إلييا في الكثير مف  الّنحاُة، بؿ ال تعدو أف تكوَف حركاٍت يحتاجُ  كما يزعـُ  القدماءِ  العربِ  في أذىافِ 

لـ يرتِض ما  الّساَمرائيّ فإّف  ،وميما يكف مف شيءٍ  ،(3)يا ببعض."بعضِ  األحياف لوصؿ الكمماتِ 
 عمى المعاني دواؿّّ  اإلعرابّيةَ  الحركاتِ  ِإفَّ  :الجميور القائؿ ذىب إليو إبراىيـ أنيس ويرّجح رأيَ 

فيقوؿ: "وكوف اإلعراب عمًما عمى المعاني، ىو الّرأي المقبوؿ الواضح البّيف، إذ لو كانت الغايُة منو 

                                                           
(1)

 1،89،جاألشباه والّنظائر.السٌوطً،جاللالدٌن،
(2)

 198،من أسرار اللّغة.
(3)

241نفسه، .
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رأي الجميور ىو الّرأي الّصائب  والحّؽ إفَّ  (1)الخّفة عند درج الكالـ ما التزمتو العرب ىذا االلتزاـ."
 واهلل أعمـ.

 ليو إبراىيـ أنيس، بؿ سبقو آخروففي تضعيؼ ما ذىب إ سّباًقا الّساَمرائيّ  يُؾ فاضؿُ  لـو 
 (2)في الّتصّدي لما لّوح بو أنيس.

مف بعض القدماء والمحدثيف في درسيـ لبعِض القضايا  الّساَمرائيّ بعد عرِض موقِؼ 
ذو مقدرٍة عممّية فّذة مّكنْتُو مف تبديِد مقوالت بعض القدماء  الّساَمرائيّ الّنحوّية ظير جميِّا أّف 

 والمحدثيف.

 جاءت معارضُتو في ُجمّْيا موّجيةً  ، حيثُ الّساَمرائيّ عنَد  حظِّا وافًرا المحدثيفَ  وَلعّؿ لمقوالتِ 
قدامى محؽّّ في رّد بعِض مقوالت ال الّساَمرائيّ ، واّلذي يبدو لمباحث أّف المحدثيفَ  لموقؼِ  الذعةً 

والمحدثيف في درس بعض أمور الّنحو؛ رّبما ألّف مقوالتيـ قد فارقت الّصواب مطمًقا بكّؿ بساطٍة 
 ويسر.

في اآلراء الّنحوّية  ينحو منحى الّتحقيؽِ  هُ مف تمكـ المقوالت يجدُ  الّساَمرائيّ موقؼ ر والمتبصّْ 
 سواء. عمى حدٍّ  والمحدثيفَ  المنسوبة لمقدماء

تركيبّي وفيو  وآخرَ  دليٍؿ عقميٍّ  :األعـّ  في الغالبِ  فِ إلى دليميْ  لاراء فيستندُ  أّما تغميُبوُ 
 إلى االستشياد باآليات القرآنّية. ينصرؼُ 

قد رّجح رأي الجميور في درس جّؿ المسائؿ  الّساَمرائيّ واّلذي يمكف أف يسّجؿ أخيًرا ىنا أّف 
 اّلتي تـّ سوُقيا في ىذا الفْصِؿ .

 

 

 

                                                           
(1)

 1،24،جالّنحو معانً.
(2)

،إبراهٌم،373،فصول فً فقه اللّغة.ٌنظر،الّتواب،رمضانعبد، ًّ َومصطفى121،فقه اللّغة المقارن،ومابعدهاَوالّساَمرائ

 ومابعدها.22،إحٌاء الّنحوإبراهٌم،
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي في بعًض مسائًؿ الن حًك.اني: آراؤهي الٌنحكيٌ المبحثي الثٌ 

َر لمؤلَّفات  اآلراء قد  تمكـُ  والحّؽ إفَّ فييا آراء نحوّية قد اْنفرَد بيا، ليجد  الّساَمرائيّ إفَّ المتبصّْ
قد غاير  الّساَمرائيّ وال سّيما معاني الّنحو منيا، واّلذي يبدو جميِّا أّف  ،ضّمنيا دفتي مؤلَّفاتو كمّْيا

عمى إثباتيا عمى الّنحِو اآلتي،  مذىَب الجميور في بعِض القضايا الّنحوّية، إذ إّنني حَرْصتُ 
 .وِ في كتبِ  الّساَمرائيّ وارتأيت أف أثبتيا كما جاءت عند 

 في أسمكًب الٌتحذير. الكاقعة  الكاكرأيو في أٌكالن: 

، ومف ىذه الطرائؽ المجيء بالواو في بطرائَؽ مختمفةٍ  واضٌح أّف الّتحذيَر يأتي في العربّيةِ 
 .أسموب الّتحذير، واعتبر الّنحاة ىذه الواو لمعطؼ 

أّف الّتحذير  :عند الّنحاة وفي ىذا يرى السيوطي كثيرٌ  عاطفةٌ  ّف الواوَ إِ  :القوؿَ  والحّؽ إفَّ 
ّيانا وعمى إّياؾ  الثِ يأتي بث طرٍؽ منيا كونو متعاطًفا يقوؿ:" ويعطؼ المحذور عمى إّياي، وا 

خوتو....وال ُيحّذُر مف ظاىٍر وضمير غائب إاّل معطوًفا."  (1)وا 

فيـ التّقدير،  الواو لمعطِؼ، قد أوقَعيـ في إشكاالتِ  في اعتمادِ  الّنحاةِ  واّلذي يبدو أّف إقرارَ 
" محذوؼ تقديره احذر. فَ وْ يرَ   أّف العامؿ في الّشّر في "إّياَؾ والّشرَّ

استخداـ إّيا في أسموب الّتحذير، ُيمزـُ  أفّ "ومّما ُيثبت أّف الواو إّنما ىي لمعطؼ عند الّنحاة 
 (2)".حذَؼ العامِؿ، سواء عطفت عميو أـ كّررتو

 في مثؿ "رأَسَؾ والحائَط" فمذىبُ  في الّتحذيرِ  بعطؼ االسـ اّلذي يمي الواوَ  أّما القوؿُ 
وما يمييا معطوؼ  لمعطؼِ  عصفور وابُف مالؾ ، ومعنى ىذا أّف الواوَ  ، وأجازه ابفُ وجماعةٍ  يرافيّْ السّ 

 بفعٍؿ آخرَ  الثّاني منصوبٌ  ، وذىَب آخروَف إلى أّف االسـَ رٍ قدَّ مُ  عمى منصوب بعامٍؿ محذوؼٍ 
ّف الشّر منصوب بفعؿ محذوؼ تقديره احذر أو إّياؾ باعد مف ففي مثؿ القوؿ إّياَؾ والّشّر أ ،رمَ ضْ مُ 

 (3)الّشّر ونحا ىذا النحو ابُف طاىر وابُف خروؼ.

                                                           
(1)

 2،17جهمع الهوامع،.
(2)

 4،76جأوضح المسالك،.األنصاري،ابنهشام،
(3)

 18_2،17،جهمع الهوامع.ٌنُظر،السٌوطً،جاللالّدٌن،
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" إّياؾ : ـيِ في ىذا فيقوؿ في تعقيبو عمى قولِ  واّلذي يبدو أّف ابَف ىشاـ قد نحا منًحى آخرَ 
"إّياؾ األسد" عمى أحد  القائؿِ  قوؿِ  صّحةَ  واألسَد" :" وخالصة ما نريد مف ىذا الكالـ أّننا نرّجحُ 

األسد، والثّاني: أف يكوَف عامميما واحًدا ونقّدره فعاًل  إّيا غيَر عامؿِ  يكوَف عامؿُ  : أفْ األّوؿِ  :فِ تقديريْ 
 (1)األسد." فَ أصُؿ الكالـ إّياؾ مِ  يكوفَ  أفْ  ، وال نمتزـُ فِ يتعّدى بنفسو إلى مفعوليْ 

 " فإفْ  فيقوؿ: وُ في "إّياؾ والّشّر" معطوؼ عمى ما قبمَ  وفي ىذا يرى ابُف األنباري أّف الّشرَّ 
فيو إّياؾ احذر فإّياؾ منصوب باحذر، والّشر  ـ "إّياؾ والّشّر" قيؿ: ألّف التّقديرَ يُ قولُ  انتصبَ  ـَ قيؿ: لِ 

 (2)مجرور الّنصب."احذر إّياَؾ مف الّشّر فموضع الجاّر وال وُ معطوؼ عميو وقيؿ: أصمُ 

"  مالؾ جواز كوف الواو لممعّية فيقوؿ: أف تكوَف الواُو لممعّية، فيرى ابفُ  ز آخروفَ وقد جوّ 
 (3)و جائز."في ىذا الباب إاّل بالواو، وكوف ما يمييا مفعواًل معَ  وال يعطؼُ 

 بمعنى العطؼ أيًضا. لممعّية، وبيذا فإّنو يقرُّ  الواوُ  تكوفَ  أفْ  واضٌح أّف ابَف مالؾ يجّوزُ 

" وال يمتنُع أف ُيّدعى أّف  فيقوؿ: كوف الواو بمعنى معَ  إلى جوازِ  يّ اإلستراباذ وقد ذىبَ 
 (4)الواَو اّلتي في الُمحّذر بمعنى مع."

، إذ إّنيما لـ يرجحا المعيةِ  وجوَ  قد جّوزا يّ ابف مالؾ واإلستراباذ واّلذي يبدو لمباحث ىينا أفّ 
ف ساقيـ العطؼ إلى تقديراٍت وجًيا عمى آخر، ومعنى ىذا أّنيما يقّراف بوجو العطؼ أيًضا،  وا 

 جّمة.

يرى أّف عّد الواو عاطفة فيو ضرب مف و إلى إنكار كوف الواو عاطفًة،  الّساَمرائيّ وذىَب 
الواُو لممعّية، حيُث تؤّدي المعنى دوف  " والّراجُح في مثؿ ىذا أف تكوفَ  فيقوؿ: ثرة الحذؼِ الّتكّمؼ وكَ 

 (5)ثرة حذؼ."وال كَ  تكّمؼٍ 

                                                           
(1)

 ،الحاشٌة4،76جأوضح المسالك،.
(2)

ٌّة،.  168،169أسرار العرب
(3)

 193تسهٌل الفوائد وتكمٌل المقاصد،.
(4)

 1،576جشرح الّرضً على الكافٌة،.
(5)

ٌُنظر،  2،114،جمعانً الّنحو.
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ـَ  التّقديرات اّلتي ُترىؽ العقؿ، ولستُ  مف حّدةِ  الّسامرائّي ذاؾ يقّمؿُ  مذىبَ  إفَّ  والحؽُّ  أدري ِل
الواو بمعنى مع مطمًقا؟، ألّف في مثؿ ىذا ضرًبا مف الّتسييؿ وعدـ الّتعقيد، فما المشكؿ  عتبْر تُ  لـْ 

 في إعراب الّنميمة في "إّياَؾ والّنميمَة" مفعواًل مَعو وانتيى.

 .في أقساـً االشتغاًؿ كناصًبوً  وي رأيي  :ثانيان 

االشتغاؿ في العربّية، فذىبوا في تصنيفو مذاىب  َماًل في بياف وجوهجْ اُة قواًل مُ الّنح أرسؿ
شّتى تتراوُح بيف وجوب النَّصب تارًة ووجوب الّرفع تارة أخرى، ووجو يجوّْز الوجييف مَع ترجيح الّرفع 

ف ساقت ىذه  (1)و آخر يجّوز الوجييف عمى الّسواء.وآخر يجوّْز الوجييف مع ترجيح الّنصب ووج وا 
 (2)الوجوه كمُّيا إلى تقديراٍت أنكرىا بعُضيـ، بؿ فّروا مَعيا مف االعتراؼ بباب االشتغاؿ في العربّية.

وجًيا دونما آخر  اّلتي سيقت كمّْيا، إذ يرتضوفَ  واّلذي عميو الّنحاُة أّنيـ قد أقّروا باألوجوِ 
، تمؾ يعني تغايًرا في المعنى بالضرورةِ  الّتغايَر في األوجوِ  أفَّ  في ىذا كمّْو عمى المعنى، بيدَ  فَ معّولي

 اّلتي تركف إلى المسّوغاتِ  ىا أساُسُو الجممةدوف غيرِ  ىذه األوجوِ  إلى أحدِ  الّمجوءَ  إفَّ فوبمعنى أدّؽ 
 أـ ال يستقيـ؟ المعنى بيذا الوجوِ  أيستقيـُ  ،يافي تمكـ األوجو كمّْ  ىا الّنحاةُ اّلتي عقدَ 

الّرفع  وواجبِ  الّنصبِ  الّنصِب وراجحِ  إلى واجبِ  بحسب اإلعرابِ  ابُف ىشاـ االشتغاؿَ  وقّسـَ 
 (3).والّنصبُ  وما يستوي فيو الّرفعُ 

ـّ إّنؾ ترى الّنصَب مختاًرا والزًما، فالمختار في  إلى ذلؾ فيقوؿ: وقد أشاَر الّزمخشريّ  " ث
 وُ حّتى عبَد اهلل لقيتُ  القوـَ  مثؿ لقيتُ  فعمّيةٍ  عمى جممةٍ  ىذه الجممةَ  أف تعطؼَ  :أحدىما فِ موضعيْ 
ذا وحيُث وحرؼ الّنفي  ،االستفياـِ  حروؼِ  بعدَ  وِ لى كوقوعِ أوْ  موقًعا ىو بالفعؿِ  أف يقعَ  :والثّاني وا 

 (4)زيًدا تره تضربو"نحو إْف  ال يميو إاّل الفعؿُ  حرؼٍ  بعدَ  الجممةُ  وغيرىا، والاّلـز أف تقعَ 

فيـ يركنوف  َوْفَؽ معاييَر وضَعيا الّنحاة، الّنصب أو لزومو إّنما يكوفُ  وواضٌح أّف اختيارَ 
 الّرفع، أو تقبيحو وكذلؾ الوجوه األخرى. في تجويدِ  إلى تمكـ المعاييرِ 

                                                           
(1)

،فاضل،1،518جشرح الرضً على الكافٌة،.ٌنظر: ًّ  2،128،جمعانً الّنحوَوالّساَمرائ
(2)

 وغٌرهم151،، إحٌاء الّنحوَومصطفى،إبراهٌم20الرّد على الّنحاة،.ٌنظرمثال،القرطبً،ابنمضاء،
(3)

 217،شرح قطر الّندى وبل الّصدىَو2،5،6،11،جأوضح المسالك.ٌنظر،
(4)

ٌّة،.  71،72المفّصل فً علم العرب
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ًزا الّرفعَ  ا فيقوؿُ إلى ىذا أيضً  وقد أشاَر سيبويوِ   ،كثيرٌ  عربيّّ  " فالّنصبُ  :والّنصبَ  مجوّْ
 أي الّرفع باالبتداء. (1)."أجودُ  والّرفعُ 

الّرفع والّنصب، ورجحاف الّرفع والّنصب وجواز  وجوبِ  إلى شوقي ضيؼ االشتغاؿَ  ـُ قسّْ ويُ 
في بابي  المتبقيةَ  في حيف ُيدرُج الوجوهَ بإلغائيما  فيطالبُ  والّنصبِ  الّرفعِ  أّما وجوبُ  الّرفع والّنصب،
 (2).المبتدأ والخبرِ 

ىي وجوب الّرفع ّف االشتغاَؿ عنَد الّنحاة يتمّثؿ في خمس حاالٍت إِ  القوؿ ومستصفى
 ووجوب الّنصب وجواز الّرفع وجواز الّنصب ورجحاف الّرفع والّنصب.

فيو  ،رورةويرجُعيا إلى المعنى بالضَّ  يدحُض بعَض تمكـ التّقسيماتِ  الّساَمرائيّ  والحّؽ إفَّ 
ألّف المؤّدى مختمٌؼ مف الّرفع إلى الّنصب  ئؿ برجحاف الّنصب والّرفع صائًبا؛مثاًل ال يرى الوجو القا

معنى االشتغاؿ عميو،  " أّما ما ال يجب فيو الّرفع فميس مف باب االشتغاؿ؛ ألّنو ال ينطبؽُ  فيقوؿ:
وذلؾ أّنيـ قالوا أّنو لو فرغ الفعؿ مف الضمير لنصب االسـ وذلؾ ممتنع مف وجوب الّرفع، وأّما 

وجوب الّنصب فاألمر فييا كما ذكر الّنحاة...وأّما مسألة جواز األمريف مع الّترجيح أو بدوف  مسألةُ 
 (3)وجٍو معًنى ال يؤّديو الوجو اآلخر." ترجيح ففييا نظر فيما نرى، وذلؾ أّننا نعتقد أّف لكؿّْ 

ينكُر وجوه االشتغاؿ كمَّيا عدا وجِو الّنصب، ويبدو أّنو  الّساَمرائيّ فواضٌح مّما سبؽ أّف 
المعنى في  ؛ مؤمًنا أّف المعنى في وجو الّرفع يغايرُ فِ جواز الوجييْ  عمى الّنحاة أيًضا مسألةَ  ينكرُ 
 فِ المحتممة، بؿ ذكرت الوجييْ  مف ىذه الوجوهِ  َب لـ تكتِؼ بوجوٍ العر  ، ودليؿ ذلؾ أفَّ الّنصبِ  وجوِ 

 كمييما. فِ في الوجييْ  وىذا دليٌؿ شاٍؼ كاٍؼ عمى أّف المعنى مختمؼٌ  ،الجواز في مسألةِ  فِ المذكوريْ 

ًرا بجممة "محّمًدا حضِ ستَ مُ  فِ قد حرَص عمى بياف الفرؽ بيف الوجييْ  الّساَمرائيّ  والحّؽ إفَّ 
عنو  لمحديثِ  إّنما يكوفُ  االشتغاؿِ  المنصوب في بابِ  محّمٌد أكرمتو" ُيظير فيو أّف تقديـَ أكرمتو" َو" 
ئ بأّف مداَر بِ نْ يُ  ه أساًسا، فالّرفعُ عمى غيرِ  عنو يدورُ  في المشغوؿِ  مف المبتدأ، فالحديثُ  بدرجٍة أقؿَّ 

                                                           
(1)

 1،82جالكتاب،.
(2)

 وماٌلٌها115،تٌسٌر الّنحو الّتعلٌمً.ٌنظر،
(3)

 128،ة2جمعانً النحو،.
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سيؽ لالىتماـ  عمى االشتغاؿِ  المنصوبِ  بأّف تقديـَ  الّنصبُ  الحديث محّمد، في حيف ُينبئُ 
 (1)واالختصاص.

مرحمٌة دوف المبتدأ وفوؽ المفعوؿ، فيو  الّساَمرائيّ  نظرِ  مف ُوجيةِ  وعميو فإّف االشتغاؿَ 
 (2)ُمتحّدث عنو مف جية، لكّنو ال يرقى إلى درجة المبتدأ.

 ع عمى التّقديراالشتغاؿ فقد ذىب فيو الّنحاة مذاىَب شّتى، مداُر األمِر فييا يق أّما ناصبُ 
ف شئت قمت:  :لمذكور، وفي ىذا يقوؿ سيبويوِ يفّسُره ا أي بتقدير عامٍؿ محذوؼٍ  عند البصرييفَ  " وا 

ّنما نصبَ  عمى إضمار فعٍؿ ىذا يفّسره، كأّنؾ قمت: ضربت زيًدا ضربتو، إاّل أّنيـ ال  وُ زيًدا ضربُتو، وا 
 (3)ُيظيروف ىذا الفعؿ ىنا لالستغناء بتفسيره."

، المحذوؼ عمى االشتغاؿ المنصوبِ  سـِ في اال ّف البصرييَف يقّدروَف العامؿَ إِ نا ىيفالحّؽ 
 استغناًء؛ ألّف في الّسياِؽ قرينًة تسوُؽ إليو، األمر اّلذي جعَؿ الحذَؼ فيو محموًدا.

ـَ منصوٌب بالعامؿ الالحؽ لو  (4)ويرى الكسائيّ  فزيد في نحو "زيًدا أّف االسـ المتقدّْ
 بالفعؿ أحضرتو، وعمى ىذا يكوف المضمُر عنَده ممغيِّا. أحضرتو" منصوب

 إلى أّف االسـ والضمير كمييما منصوباف بالفعؿ القائـ في جممة الّتحذير. (5)وذىب الفّراءُ 

يبدو جميِّا أّف البصرييَف يمجؤوف إلى التّقدير إلرساء قواعدىـ، في حيف ينصرؼ الكوفيوَف 
 ذكور ىو العامؿ في االسـ المتقّدـ المنصوب.عف التّقدير مّما جعموا الفعؿ الم

يغايُر موقَؼ الّنحاة فيما سيؽ بخصوص إعراب  الّساَمرائيّ فإّف  ،وميما يكف مف شيءٍ 
في عالقة  (6)آخروفسـ المتقدّْـ في أسموب االشتغاؿ، ويبدو لمباحث أّف موقَفو متأّثٌر بما أورده اال

اإلعراب فإّنو ال يمكُف أف ُيعرَب االسـ المتقّدـ  مشغواًل  " أّما فيما يخّص  االشتغاؿ بالعامؿ فيقوؿ:
ـَ الّناصب مبنّي عمى نظرّية العامؿ اّلتي ال  عنو منصوًبا، وال داعي ألفْ  نذكَر لو ناصًبا؛ ألّف التّقدي

موجَب ليا، فإّنو يمكُف أف يقاَؿ إّف الفاعَؿ في العربّية مرفوع والمفعوؿ منصوب والمشغوؿ عنو 
                                                           

(1)
 2،130،جنفسه.

(2)
 2،131،جمعانً الّنحو.ٌنظر،

(3)
 1،81،جلكتاب.ا

(4)
،266،عن مذاهب النحوٌٌن الّتبٌٌنَوالُعكبري،أبوالبقاء،1،82،جاإلنصاف فً مسائل الخالف.ٌنظر:األنباري،أبوالبركات،

1،518،جشرح الرضً على الكافٌة(َو1حاشٌةرقم)
(5)

1،518،جشرح الرضً على الكافٌةَو1،306،جمعانً القرآن.ٌنظر:
(6)

ٌّةَومصطفى،إبراهٌم،الرّد على الّنحاة.ٌنظرمثالً،القرطبً،ابنمضاء، ٌّةإلغاءالعواملالمعنو .151،الّنحوإحٌاء :فًنظر
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ذا كاف ال بّد مف الجواب فالعرب منصوب، و  ىكذا ال داعي لمسؤاؿ عف العامؿ اّلذي أحدَث ىذا وا 
 (1)ىـ اّلذيف فعموا ىذا وأحدثوه."

 المطمػػػػػػػػػػػؽ. المفعػػػػػػػػػكؿً  أنكاعً  في ػوي رأيػػػػػػػي  ثالثنا:

ـَ الّنحاُة المفعوؿَ  في المصدر المبّيف لمنوع  أقساـ، وىي عندىـ تتمّثؿُ  المطمؽ إلى ثالثةِ  قّس
والمصدر المبيّْف لمعدد والمصدر المؤكّْد، أّما المبّيف لمنوع فمثؿ: رجع المحتّؿ رجوع الجباف، والمبّيف 

 (2)لمعدد نحو: سافرت إلى األردّف سفرتيف، والمؤكّْد نحو: مّزقُت الرسالَة تمزيًقا.

ىا المفعوؿ المطمؽ، عاني يفيدُ في أّف ىذه التّقسيماِت تخرُج أغراًضا وم وما مف شؾٍّ 
 فأغراُض المفعوؿ المطمؽ تنحصُر في الّتوكيد وبياِف الّنوع وبياف العدد.

أّف الّنحاة قد استقّر عندىـ ىذا التّقسيـ لممفعوؿ المطمؽ، فأنواعو عندىـ ال تتجاوز  وواضحٌ 
عوؿ المطمؽ مذىًبا قد ذىبوا في تقسيـ المف المحدثيفَ  ما وضعوه في ىذا، واّلذي يبدو أّف بعَض 

اّلً ُيحدُث إشكاالٍت خِ تقسيًما مُ  غاير ما ثبت عند الّنحاة، حيث عّدوا ذاؾ التّقسيـ اّلذي أثبتو القدماءُ 
ـَ  :الّساَمرائيّ وفي ىذا يقوؿ فاضؿ  " وفي ىذا التّقسيـ نظٌر _فيما نرى_ ألّنو لـ يستوِؼ أقسا

منيا ومف  ال مفرَّ  ساـ ألوقعنا ذلؾ في إشكاالتٍ المفعوؿ المطمؽ، وألّنو لو اقتصرنا عمى ىذه األق
 (3)اعتراًفا" " دينارٍ  ألؼُ  ابني حقِّا" و" لو عميَّ  ـ: "أنتَ يُ ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ قولُ 

ـَ الّنحاة لممفعوؿ المطمؽ؛ ألّف ذلكـُ  لـ يعد  التّقسيـَ  واّلذي يبدو أّف فاضاًل قد أنكر تقسي
 و قد ركَف إلىوالحّؽ إنَّ ، التزاًما بالمعاني المسَنَدة لو مفعواًل مطمًقا عربُ اّلتي تُ  محتماًل الكمماتِ 

 االستقراء في ذلَؾ كمّْو.

 ينبغي أفْ  وِ في تقسيمِ  الحؽَّ  ، ويرى أفَّ ؽِ مَ طْ المُ  ارتضى تقسيًما آخَر ألنواِع المفعوؿِ  وقدِ 
ؿ، أّما المؤكُّْد عْ " المفعوؿ المطمؽ المؤّكد، والمبيّْف، والّنائب عف الفِ  اآلتيةِ  قائًما عمى الضروبِ  يكوفَ 

ّنما يتعّداه ليؤكَّْد مصدرَ  لمعامؿِ  دِ عمى المؤكّْ  هُ فيو ال يقتصُر عندَ  فيو المؤّكد  ويدخؿَ  وِ عاممِ  وا 

                                                           
(1)

 2،127،جمعانً الّنحو.
(2)

250شرح قطر الّندى وبل الّصدى،،َواألنصاري،ابنهشام،1،428ج، أمالً ابن الحاجب،.ٌنظر،ابنالحاجب،أبوعمروعثمان

2،209جالّنحو الوافً،َوحسن،عّباس،
(3)

 2،152،جمعانً الّنحو.
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 مبّيًنا لممقدارِ  فيو يكوفُ  والعددَ  النوعَ  يتجاوزُ  فَ المبيّْ  ، في حيف أفَّ هِ والمؤّكد لغيرِ  الجممةِ  لمضموفِ 
 (1)."وِ أو بعضيتِ  المصدرِ  عمى كمّيةِ  وىو ما دؿَّ 

 الٌظرؼ معنى حرؼ الجٌر "في". فً تضم  رأييوي في رابعنا: 

عنَد الّنحاِة أّف الّظرؼ بنوعيو: زماٍف ومكاٍف يتضّمف معنى حرؼ الجّر المراد بو  استقرّ 
"  فيو، فمعنى القوؿِ  ـ عف المفعوؿِ يِ في حديثِ  يـ اّلتي ظيرتْ جميّّ في تخريجاتِ  الّظرفّية باّطراد، وىذا

 زرُتؾ الُجُمعة" زرتؾ في يـو الجُمعة.

فالظَّْرُؼ عنَدىـ " المفعوؿ فيو، وىو في الّمغِة الوعاء، وفي االصطالح اسـ لموقت أو 
 (2)المكاف المتضّمف معنى "في" مفيًدا بيا المكَث."

معنى حرؼ الجّر "في" ظرًفا، واّلذي  بو دُ قوا عمى كؿّْ اسـٍ ُيراالّظاىُر أّف الّنحاَة قد أطمو 
يبدو أّف الّنحاَة قد أجمعوا عمى أّف الّظرفّية تعود إلى حرؼ الجّر"في" وفي ىذا يقوؿ سيبويو في بياف 

وىذا مذىب المبرّْد حيث  (3)، وفي الكيس.": ىو في الِجرابِ تقوؿُ  " وأّما في فيي لموعاءِ  :معنى في
وذىب المالقي إلى أّف "في" إّنما ىي لموعاء أكاف ىذا حقيقًة أـ  (4)عّد حرؼ الجّر في لمظرفّية.

 (5)مجاًزا.

واّلذي يبدو جميِّا أّف "في" تأتي بمعاٍف ُأخَر غيَر الّظرفّية اّتساًعا، إاّل أّنيا ُترّد إلى معنى 
 (6).ر البصرييف الّظرفّية تأواًّل، وىذا مذىب جميو 

فاإلخباُر عنو جائٌز، وذلؾ قولؾ إذا قاؿ  ظرٍؼ متمّكفٍ في المقتضب " اعمـ أّف كؿَّ  وجاءَ 
زيد خمفؾ أْخِبر عف خمؼ قمت: اّلذي زيٌد فيو خمفؾ، فترفعو ألّنو اسـ، وقد  خرَج مف أف يكوَف  قائؿ

                                                           
(1)

 مابعدهاو2،153،جمعانً الّنحو.ٌنظر،
(2)

ٌّة.اللّبدي،محّمدسمٌر، ٌّة والّصرف َواألنصاري،2،102جهمع الهوامع،َوالسٌوطً،جاللالدٌن،142،معجم المصطلحات الّنحو

أسرار َواألنباري،أبوالبركات،1،264،جاألشباه والّنظائرَوالسٌوطً،جاللالدٌن،2،231جأوضح المسالك،ابنهشام،

ٌّة  177،العرب
(3)

 4،226جالكتاب،.
(4)

 4،139جالمقتضب،.ٌنظر،
(5)

 388،رصف المبانً فً حروف المعانً.ٌنظر،
(6)

 252الجنى الدانً فً حروف المعانً،،َو388،رصف المبانًَو4،226جالكتاب،.ٌنظر،
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ّنما يكوف ظرًفا إذا تضّمف شيًئا نحو زيد خمفَؾ؛ ألّف  المعنى زيٌد مستقّر في ىذا ظرًفا، وا 
 (1)الموضع."

ؿ والحاصُؿ أّف تضّمف الّظرؼ معنى حرؼ الجّر" في" مّطرٌد ، فيو ال يختّص باستعما
 دوف اآلخر أو بعامؿ دوف اآلخر، فإشراب الّظرؼ معنى "في" واقٌع في كالميـ تقديًرا.

استحالُة تقدير حرؼ الجّر أّف تضّمف الّظرؼ معنى"في" غيُر مطمؽ؛ وذلؾ  الّساَمرائيّ ويرى 

في بعِض الّظروؼ، عمًما أّف تقديَره يقمب المعنى رأًسا عمى عقب وكفى بيذا دلياًل قولو تعالى" 

     "(2)،  َـ إذ ال يمكف أّف تقّدر في ىينا، ويرى أّف الّظرؼ ينبغي أف ُيقّس

" فميس الّظرؼ إذف ما يتضّمف معنى "في"  باّطراد فحسب فيذا  إلى ثالثة أقساـٍ نّص عمييا يقوؿ:
ّنما الظَّْرؼ عمى ثالثة أقساـ فيما أرى  أوالىا: ما تضّمف معنى في وثانييا: ما واحد مف الّظرؼ ، وا 

 (3)مّدة أو مقدار زماف الحدث أو مكانو وثالثيا: ما دّؿ عمى أزمنة الحدث أو أمكنتو." دّؿ عمى

" الّظرؼ  :الّنحاة الّسابؽ ذكُرُه فيقوؿ في وضِع حدٍّ لمّظرؼ يغايُر فيو حدَّ  الّساَمرائيّ ويجتيُد 
حاة ال يشمؿ وحّد النّ  .....اسـ فضمة يدّؿ عمى زماف وقوع الحدث أو مكانو أو مقدارىما أو عددىما

 (4)إاّل ُثُمَث المفعوؿ فيو وىو القسـ األّوؿ."

ىذا مبنيّّ عمى االستقراء بالّدرجة األولى،  الّساَمرائيّ واّلذي يظيُر لمباحث ىينا أّف اجتياَد 
 والحّؽ إفَّ فثـّ ظروؼ ال يصمح أْف نقّدر معيا حرؼ الجّر "في" ذلؾ ألّف المعنى ينفر مف ذلؾ، 

 .وّسع باب المفعوؿ فيو ولـ يقتصر عمى الحّد الضّيؽ اّلذي أوجده الّنحاة قبالً قد  الّساَمرائيّ 

 شركط المفعكؿ لو.رأييوي في  خامسنا:

ذه المنصوب في ى رِ دَ في عّد المصْ  أساًساتوافُرىا  لو بشروط؛ كافَ  قّيد الّنحاُة المفعوؿَ 
ذا انْ وِ ف أجمِ مِ  المفعوؿِ  ف قبيؿِ مِ  الحالةِ   الّتعميؿ. الشروط ُجّر بالـِ  مف تمكـُ  شرطٌ  ـَ رَ خَ ، وا 

                                                           
(1)

 3،102.المبّرد،أبوعّباس،ج
(2)

 96.البقرة،
(3)

 2،181،182جمعانً الّنحو،.
(4)

 182.نفسه،
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ومف  يكوَف مصدًرا خالًفا ليونس معّماًل قيؿ : أفْ  وُ يوطي "أّف المفعوؿ لو شرطُ كر السّ ذَ 
 ، والمبرّْد، والّرياشيّ ، وقًتا، وفاعاًل، والجْرميّ وِ لفعمِ  ، وَشَرط المتأّخروَف واألعمـ مشاركَتوِ أفعاؿ الباطفِ 

 (1)تنكيره."

فعُمُو اّلذي  وأف يكوفَ  ،: أف يكوَف مصدًراشرائطَ  إلى أربعةِ  لمفعوَؿ لو "يحتاجُ وجاَء أّف ا
ـَ فعمَت؟."وِ عمؿ فيو مف غْيِر لفظِ  ، وأف يكوَف ُعذًرا لوقوع الفعؿ، وجواًبا لمف سألؾ: ِل

(2) 

ُليا "أمور: فيو أربعةُ  ما اجتمعتْ  وِ مف أجمِ  الّسّراج أّف المفعوؿَ  ويرى ابفُ  مصدًرا ، كونو أوَّ
مشارًكا  يكوفَ  أف يكوف المعّمؿ حَدثًا مشارًكا لو في الّزماف ورابعيا: أفْ  وثانييا: كونو معّماًل وثالثيا:

 (4)وغيره. يّْ كاإلستراباذ ما بالفاعؿِ يُ طوا تشاركَ مع الّدراية بأّف بعَض الّنحاة لـ يشتر  (3)لو في الفاعؿ."

مة والّتعميؿ ضْ في " المصدرّية والفَ  تنحصرُ  وِ مف أجمِ  أّف شروَط المفعوؿِ  ويرى آخروفَ 
في  أّما المشاركةُ  (6)في الّزماف. المقارنةِ  عدـَ  أبو عميّ  ، وقد أجازَ (5)."والفاعؿِ  والمشاركة في الّزمافِ 

 (7)خروؼ. ابفِ  شرًطا عند فميستْ  في الفاعؿِ 

ثالثة قواُميا "المصدرّية، وكونو فعاًل  ورٍ ملو تتمّثُؿ في أ المفعوؿِ  أّف شروطَ  ويرى الجرجانيُّ 
وزاد عمييا السيوطي شرًطا آخر وىو  (8)لفاعؿ الفعؿ المعمَّؿ وكونو مقارًنا لمفعؿ المعمَّؿ في الوجود."

 (9)وىو أاّل يكوف مف لفظ الفعؿ؛ ألّف ىذا يقحُمو في باب المفعوؿ المطمؽ.

يا إّف مجموعَ  :بمجموعٍة مف الّشروط قيؿ وِ واّلذي يبدو أّف الّنحاة قد قّيدوا المفعوؿ مف أجمِ 
ف لـ يستوِؼ ىذه الّشروط ُجّر بأحدِ ، يوطيباتّفاؽ واختالؼ سّتة شروط نّص عمى ذلكـ السّ   وا 

 سيبويوِ  هُ في كونو نكرًة فردَّ  والّرياشيّ  ،والمبرّْد الَجْرميّ  الّتعميؿ الجاّرة، أّما شرطُ  حروؼِ 
 (10).والجميورُ 

                                                           
(1)

َواألنباري،253، شرح قطر الّندى وبل الّصدى،َوانظرأًٌضا،األنصاري،ابنهشام2،97جهمع الهوامع،.السٌوطً،جاللالّدٌن،

ٌّةأبوالبركات، ٌّان،186،أسرار العرب  2،1064،جارتشاف الّضربَواألندلسً،أبوح
(2)

 68،الّلمع فً الّنحو شرح.الّضرٌر،القاسمبنمحّمد،
(3)

1،195جاألصول فً الّنحو،.ٌنظر:
(4)

 1،612،جشرح الرضً على الكافٌة.ٌنظر:
(5)

 2،428جشرح شذور الّذهب،.ٌنظر:األنصاري،ابنهشام،
(6)

 1،613جشرح الرضً على الكافٌة،.ٌنظر:
(7)

 1،216،جشرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك.ٌنظر:
(8)

1،668جالمقتصد فً شرح اإلٌضاح،.ٌنظر:
(9)

 2،99،جهمع الهوامع.ٌنظر:
(10)

ٌُنظر: 2،99ج،نفسه.
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 طَ رَ " وشَ  قائاًل: يوطيعمييا السّ  اّلتي نصَّ  المتأّخريفَ  شروطَ  فيدحُض  الّساَمرائيُّ أّما 
فيقوؿ: " واّلذي يبدو لي أّنو ال ُيشترط في  (1)وقتًا وفاعاًل." وِ لفعمِ  وُ مشاركتَ  واألعمـُ  المتأّخروفَ 

حو" قصدُت ن المفعوؿ لو إاّل كونو مصدًرا فضمة، مفيًدا لمّتعميؿ..... وال أرى سبًبا مقبواًل في منعِ 
 فميستْ  في الفاعؿِ  ... وأّما المشاركةُ الفريضةِ  أداءِ  غيُر زمفِ  دِ صْ القَ  " فزمفُ  الحجّْ  مّكَة أداًء لفريضةِ 

 ىذا إطفاًء لنارِ  " فعمتُ تقوؿَ  ف أفْ مِ   قمبيِّا فيما أرى فال مانعَ  يكوفَ  كذلؾ أفْ  وال ُيشترطُ  ضرورّيةً 
 (2)"الفتنةِ 

 نفى تمكـُ  الّساَمرائيَّ يقتضيني أف أقوَؿ: إّف  الّساَمرائيُّ  هُ دَ ما أورَ  ؿِ إّف االحتراَس في تأمُّ 
، أّما القوُؿ في مسألة وِ مف قبمِ  والجميورِ  وىذا ما رّده سيبويوِ  ،اّلتي جاء بيا المتأّخروفَ  الّشروطَ 
عدـ المقارنة بالّزمف وأجاز عدـ تشاركيما في  أبو عميّ  فقد أجازَ  ،والفاعؿِ  في الّزمفِ  وِ مشاركتِ 
الّشروط اّلتي أثبتوىا لممفعوؿ لو  تمكـُ  تأّثَر بالقدماِء في رسـِ حدودِ قد  الّساَمرائيّ وبيذا يكوف  ،الفاعؿ

ًحا المصدرّية والفضمة والّتعميؿ، واّلذي يبدو أّنو قد بنى ُوجيةَ  ، العربِ  تمؾ عمى كالـِ  هِ نظرِ  مرجّْ
في ىذا  المتأّخريفَ  ويأبى شروطَ  عمييا الّساَمرائيُّ  اّلتي نصَّ  الّشروطَ  ء الّسميـ يقبؿُ فاالستقرا
ـُ. واهللُ  الِمضمارِ   أعم

 بالفعؿ. المسبكقةً  بعدى الكاكً  الكاقعً  في االسـً  وي رأيي  سادسنا:

ووجوب االمتناع تارًة  بيفَ  حُ شّتى تتأرجَ  مذاىبَ  الواوِ  بعدَ  الواقعِ  في االسـِ  ذىَب الّنحاةُ 
حيث يترّجح المفعوؿ مَعو عمى العطؼ أو يترّجح العطؼ  أخرى والجواز مع الّرجحاف ثالثة الّنصب

 (3)عمى المعنى المؤّدى مف الّتركيب. ، معّوليف في ىذا كمّْوويضعؼ المفعوؿ معو

مَعو خمسُة إلى العطؼ والمفعوؿ في ىمع اليوامع أّف مسائَؿ ىذا الباب بالنّْسبة  جاءَ و 
 (4)أقساـ.

: أاّل يتقّدـ وليمااألّوؿ: ما يجُب فيو العطؼ وال يجوز الّنصُب عمى المفعوؿ مَعو وذلؾ شيئاف أ
الواو إاّل مفرد، وىذا قوؿ الجميور عدا الّصْيمرّي حيث جّوز الّنصب بال تأويؿ وثانييا: أف يتقّدـ 

 الواَو جممٌة غير متضمّْنٍة معنى الفعؿ.
                                                           

(1)
 2،97جهمع الهوامع،.

(2)
 ومابعدها2،225،جمعانً الّنحو.ٌنظر:

(3)
،ومابعدها1،307،جلكتاب.ٌنظرمثالً،ا

(4)
1،223جشمونً،شرح األومابعدهاَوٌنظر:2،180.السٌوطً،جاللالّدٌن،ج
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يجب فيو الّنصب، وال يجوز فيو العْطؼ، وذلؾ أف تتقّدـ الواو جممة اسمّية أو فعمّية  الثّاني: ما
 متضّمنة معنى الفعؿ وقبؿ الواو ضمير مّتصؿ مجرور أو مرفوع لـ يؤّكد بمنفصؿ.

الثّالث:ما يختار فيو العطؼ مَع جواز الّنصب، وذلؾ أف يكوف المجرور في الّصورة الّسابقة ظاىًرا 
 مرفوع منفصاًل.أو ضمير ال

 الّرابع: ما يختار فيو الّنصب مَع جواز العطؼ، وذلؾ أف تجتمع شروط العطؼ.

 .الخامس: ما يجوز فيو العطؼ والمفعوؿ مَعو عمى الّسواء وذلؾ إذا أّكد ضمير الّرفع المّتصؿ 

و فإّما أف واالسـ الواقع بعد واو المعّية" إّما أف يمكف عطفو عمى ما قبمو، أو ال، فإف أمكف عطفُ 
مف الّنصب نحو" كنت أنا  يكوف بضعٍؼ، أو ِبال ضعٍؼ فإف أمكف عطفو بال ضعؼ فيو أحؽُّ 

وزيد كاألخويف" فرفُع زيٍد عطًفا عمى المضمر المّتصؿ أولى مف نصبو مفعواًل مَعو؛ ألّف العطَؼ 
ف أمكف العطؼ بضعؼ فالّنصب عمى المعّية أولى مف الّتشريؾ ؛ ...ممكف لمفصؿ لسالمتو مف ، وا 

ف لـ يمكف عطفو تعّيف الّنصب عمى المعّية أو عمى إضمار فعؿ يميؽ بو."  (1)الّضعؼ وا 

 ثالث حاالتويرى ابف ىشاـ أّف لالسـ الواقع بعد الواو المسبوقة بفعؿ أو ما في معناه 
 (2)يمكف ثبُتيا عمى الّنحو اآلتي.

، فاألّوؿ أواًّل: وجوب الّنصب عمى المفعولّية، وذلؾ إذا كاف الع طؼ ممتنًعا لمانٍع معنويٍّ أو صناعيٍّ
تياَنو" وذلؾ ألّف المعنى عمى العطؼ ال تنو عف القبيح وعف إتيانو،  كقولَؾ "ال تنَو عف القبيح وا 
وىذا تناقض والثّاني كقولؾ " قمت وزيًدا" أّما األّوؿ فألّنو ال يجوز العطؼ عمى الّضمير المرفوع 

بضميٍر منفصؿ، وأّما الثّاني فألّنو ال يجوز العطؼ عمى الّضمير  المّتصؿ إاّل بعد الّتوكيد
 المخفوض إاّل بإعادة الخافض.

ثانًيا: رجحاف المفعوؿ مَعو عمى العطؼ، وذلؾ نحو" كف أنت وزيًدا كاألخ" وذلؾ ألّنؾ لو عطفت 
 زيًدا عمى الّضمير في كف لـز أف يكوف زيًدا مأموًرا، وأنت ال تريد أف تأمره.

                                                           
.
(1)

ة ابن مالك، ٌّ 2،206،207جشرح ابن عقٌل على ألف
(2)

وماٌلٌها.259،شرح قطر الّندى وبل الّصدى.
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ا: رجحاف العطؼ عمى المفعوؿ مَعو وذلؾ إذا أمكف العطؼ بغير ضعؼ في الّمفظ، وال ضعؼ ثالثً 
 في المعنى.

فميس مف الضرورّي ىينا أف أعوَد إلى آخريف في جْمِؿ حاالت  ،وميما يكف مف شيءٍ 
ؽ في االسـ الواقع بعد الواو المسبوقة باسـ؛ ألّف المقصوَد ىينا أف أرصَد ىذه األوجو دونما الّتعمّ 

 .اختالفات الّنحاة فييا

يقؼ عنَد مسألة االسـ الواقع بعد الواو، ويرّد ضبَط االسـ الواقع بعَدىا  الّساَمرائيّ  والحّؽ إفَّ 
 إلى القصد والمعنى، وبيذا يكوف قد دحَض تمكـ التّقسيمات بناًء عمى القْصد المرجّو.

ّنما ذلؾ فيقوؿ: "وفي ىذا التّقسيـ نظٌر فإّنو ليس عندنا جواز  أمريف مَع الّترجيح أو بدوف ترجيح، وا 
ف لـ يقصد ذلؾ عطؼ ففي"  بحسب المعنى والقصد فإف قصد التّنصيص عمى المصاحبة نصب وا 

ّنما ىو بحسب المعنى والقصد أّما امتناع العطؼ  جاَء محّمد وخالد" ال يكوف العطُؼ أرجح وا 
 (1)."والمعّية فيو عمى كال التّقديريف مف باب العطؼ

ده بعض الّنحاة في ىذا الّشأف، فاإلشارة إلى ما جاء بو ر قد تأّثر بما أو  الّساَمرائيّ  حقِّا إفّ و 
الّساَمرائي ىنا واردة عنَد الّسابقيف اّلذيف اعتمدوا في تمكـ األوجو عمى المعنى أيَّما اعتماد فجاء 

ًحا لُوجية نظرىـ تمؾ  الّساَمرائيّ  زيد وعمرو:"  العطؼ واجب فيو  فجاء في مثؿ القوؿ: ما شأفمرجّْ
إذ ىو األصؿ فال يصار إلى غيره لغير ضرورة، وليس بشيٍء؛ ألّف الّنصَّ عمى المصاحبة ىو 
الّداعي إلى الّنصب، وقد يكوف الّداعي إلى الّنصب ضروريِّا ولو سّممنا أّنو ليس بضروريٍّ قمنا: لـ 

ف لـ يكف ضروريِّا، وق اؿ غيُره العطؼ ىو المختار مَع جواز ال يجوز مخالفة األصؿ لداع وا 
 (2)الّنصب واألولى أف ُيقاؿ إّف قصَد الّنصب عمى المصاحبة وجب الّنصب."

 البياًف كالبدؿ. في عطؼً  وي رأيي سابعنا: 

ـ موضوعاِف ىِ نظرِ  ، فيما مف ُوجيةِ البياف والبدؿِ  بيف موضوعي عطؼِ  فّرؽ الّنحاةُ 
أاّل  الجديرِ  ، فكاف مفَ متشابيافِ  فِ أّف الموضوعيْ  عّدٍة، ويرى آخروفَ وجوٍه فرَّؽ بينيما ِمف ، يُ مختمفافِ 

 َؿ بينيما.فصَ يُ 

                                                           
(1)

 2،241،242جمعانً الّنحو،.
(2)

 1،625،جشرح الرضً على الكافٌة.
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ىذا عمى جْمُميا  يمكفُ  أوجوٍ  مف أربعةِ  والبدؿِ  البيافِ  وا بيف عطؼِ مُ صَ الّنحاة قد فَ  إفَّ  والحؽُّ 
ُلياالّنحو "  أ أو مشتماًل عميو أو حدثًا مف أحداثو وعطؼ  :أّف البدَؿ قد يكوف عيف المبدؿ أو جزءهوَّ

البياف ىو عيف المعطوؼ عميو أبًدا، وثانييا: أّف البدَؿ يقع في المعارؼ والّنكرات والمظير 
في حيف أّف عطَؼ البياف ال يكوف إاّل باألسماء الّظاىرة عند البصرييف، وثالثيا: أّف البدؿ  والمضمر

ر مع عطؼ البياف، ورابعيا: أّف البدَؿ يجيء منو ما يجري مجرى ُيقّدر معو إعادة العامؿ، وال ُيقدّ 
 (1)الغمط ال عكس عطؼ البياف."

أّف عطَؼ البياِف والبدؿ مختمفاِف؛ فدرس كاّلً منيما منفصاًل عف اآلخر  ويرى الجرجانيّ 
البياف:" وعطُؼ البياف أف يجرَي االسـ اّلذي ليس بحمية وال فعٍؿ وال نسب  عطؼِ  فيقوؿ في بياف حدّْ 

عمى االسـ اّلذي قبمو فيبّينو كما تبّيف ىذه األشياء اّلتي ىي صفات ما يجري عميو.... وأّما البدُؿ 
و أو مشتماًل عميو، أ وِ في المعنى أو بعضِ  األّوؿُ  فيعرُب بإعراب المبدؿ منو، وىو إّما أف يكوفَ 

 (2)ؿ مف المضَمر ُمْظَيًرا."فتبدّ  الغمطِ  عمى وجوِ  يكوفَ 

 يشبوُ  البيافِ  " وعطؼُ  :فيقوؿ وجوٍ  مفالبدَؿ  أّف عطَؼ البياف يضارعُ  األنباريّ  ويرى ابفُ 
 كما أّف البدَؿ يكوفُ  جامدٌ  لمبدؿ أّنو اسـٌ  وِ شبيِ  آخَر، فوجوُ  مف وجوٍ  الوصؼَ  ، ويشبوُ مف وجوٍ  البدؿَ 

 (3)اسًما جامًدا."

قد  البياف، فالبدُؿ عند الجرجانيّْ  بيف البدِؿ وعطؼِ  األنباري كالىما يفرّْقافِ  وابفُ  فالجرجانيُّ 
ف  ما، أّما ابفُ ىِ وغيرِ والغمط ِ  كبدؿ البعضِ  كثيرةٍ  ر، ويأتي عمى ضروبٍ مَ ضْ في المُ  يكوفُ  األنباري وا 

. هأثبت وجَو شبٍو بينيما فيذا ال يعني أّنو فّرؽ بينيما بالضرورة، بؿ فإّف الفصَؿ بينيما عندَ   جميّّ

اسـٍ صّح  " كؿُّ  :يكوَف بداًل فيقوؿُ  حَّ أفْ اسـٍ وقع عطَؼ بياٍف صَ  ىشاـ أّف كؿَّ  ويرى ابفُ 
عميو بأّنو بدُؿ كؿٍّ مف  ـَ كَ حْ صحَّ أف يُ  لإليضاح، أو لمّتخصيص بياٍف مفيدٌ  عميو بأّنو عطؼُ  الحكـُ 

 (4)كرار العامؿ."عمى نّية تَ  وِ ؛ لكونِ هِ وتوكيدِ  معنى الكالـِ  كّؿ، مفيٌد لتقريرِ 

                                                           
(1)

 (5،حاشٌةرقم)1،1074جشرح الرضً على الكافٌة،.ٌنظرمثالً،اإلسترابادي،
(2)

 2،927،929جالمقتصد فً شرح اإلٌضاح،.
(3)

ٌّة،.  296أسرار العرب
(4)

 332،شرح قطر الّندى وبلّ الّصدى.
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أف يكوَف عطُؼ البياِف  إلى ما ذىب إليو ابُف ىشاـ في جوازِ  األندلسيُّ  أبو حّياف وذىب
أف يكوَف بداًل، وال ينعكُس إذ البدُؿ ليس مشروًطا  " وما جاز أف يكوَف عطُؼ بياٍف جازَ  :بداًل فيقوؿُ 

 (1)فيو الّتعريؼ، وال التّنكير، وال المطابقة في إفراٍد وتثنيٍة وجمع."

 (2)"يا ىذا ذا الُجّمة" أو بداًل في القوؿِ  تكوَف "ذا الُجّمة" عطَؼ بيافٍ  أفْ  سيبويوِ  وأجازَ 

ّياف، بؿ ـ سِ ىِ رِ ، فيما مف ُوجيِة نظوالبدؿِ  البيافِ  عطؼِ  بيفَ  ال فرؽَ  وذىَب آخروَف إلى أّنوُ 
عمييا  أف ُيعّوؿَ  فروقاٍت يمكفُ  وجودِ  ذلؾ بعدـِ  ؛ معّمميفَ واحدٍ  في بابٍ  فِ البابيْ  فِ يْ ىذ لّوحوا إلى دمجِ 

لي فرٌؽ َجِميّّ بيف بدؿ  " وأنا إلى اآلف لـ يظيْر  :يُّ اإلستراباذ بينيما، وفي ىذا يقوؿُ  في الفصؿِ 
وبيَف عطؼ البياف، بؿ لـ أَر عطَؼ البياِف إاّل البدَؿ كما ىو ظاىر كالـ سيبويو،  مف الكؿّ  الكؿّ 

 (3)فإّنو لـ يذكر عطؼ البياف."

 ؽِ تطرُّ  عدـِ  والبدؿ، أّما مسألةُ  البيافِ  بيف عطؼِ  الفرؽِ  إنكارُ  يّْ اإلستراباذ فظاىُر كالـِ 
وىذا ما  ،موضعٍ  البياف في غيرِ  ذكَر عطؼَ  ، ذلَؾ ألّف سيبويوِ البياِف ففييا نظرٌ  لعطؼِ  سيبويوِ 
 (4).الّساَمرائيُّ إليو  أشارَ 

بينيما، وىو يدعو  الفروؽِ  في إنكارِ  يّ إليو اإلستراباذ إلى ما ذىبَ  فيذىبُ  الّساَمرائيُّ أّما 
 . هِ مف ُوجية نظرِ  البدؿِ  البابيف واالكتفاء ببابِ  أحدِ  إلى حذؼِ  بنصٍّ صريحٍ 

فيما أرى أّف ىذا ضرٌب مف الّتعّسِؼ، وال أرى عطؼ البياف إاّل  " والحؽُّ  وفي ىذا يقوؿ:
ما قيؿ  ىو البدؿ أو البياف، وكؿُّ  واحدٍ  االكتفاُء ببابٍ  البدؿ، وال داعي الّدعاء الفروؽ بينيما ويمكفُ 

لى، وذلؾ لتعّدد أنواعو؛ فإّف كممة البدِؿ أوْ  وبالعكس، واصطالحُ  يقاَؿ في البيافِ  أفْ  يمكفُ  في البدؿِ 
ف كاف أف يطمَؽ عميو بياف  لى عمى المعنى مف كممةِ بدؿ أوْ  بياف وال سّيما في البدؿ المغاير وا 
 (5)بتأّوؿ."

في جعؿ البدؿ وعطؼ البياف باًبا  الّساَمرائيّ و  يّ احُث أّف ما ذىَب إليو اإلستراباذويرى الب
يـ قد فّرقوا بيف ذينؾ الموضوعيف، ناىيؾ عف الفروؽ اّلتي واحًدا ليس مّما ذكره الّنحاة، إذ إّف ُجمَّ 

                                                           
(1)

 1،1944جارتشاف الّضرب،.
(2)

 2،190جالكتاب،.
(3)

 1،1073،1074جشرح الرضً على الكافٌة،.
(4)

 (1،حاشٌةرقم)3،215جمعانً الّنحو،،َو2،190جالكتاب،.ٌنظر،
(5)

 3،214جمعانً الّنحو،.
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، فاالستغناء عف  إلى تيسير الّنحو ما تكوفُ  وضعوىا لمفصؿ بينيما، أّما مسألُة الّدمج بينيما فأقربُ 
 يس باألمر المخؿّْ لتقاربيما واهلل أعمـ.في باب البدؿ ل عطؼ البياف ودمجو

 .يا عف بعضو الجر  بعضً  حركؼً  في نيابةً  : رأييوي مننااث

ُو، وىذا ما نّص عميو الّنحاة   ابتِ الثّ  مف المسّمـِ  أّف لكؿّْ حرٍؼ مف حروؼ الجرّْ معًنى يخصُّ
 الوافي. ـ إلى االستقراءِ يِ ركونِ  بعدَ 

البصرييَف إلى أّف  قد ذىبوا في ىذا الّشأِف مذاىَب متباينة، فذىب جميورُ  الّنحاةَ  إفَّ  والحؽُّ 
فْ حروَؼ الجرّْ ال ينوُب بعضُ  عمى الّشذوذ،  فخّرجوهُ  العربِ  ع ىذا في كالـِ وقَ  يا عف بعض، وا 

 (1).يا عف بعضٍ حروؼ الجرّْ بعضِ  فالقياُس عنَدىـ يأبى ذلؾ، في حيف ذىب الكوفيوَف إلى نيابةِ 

ابُف جّني أف ينوَب حرُؼ الجّر مناب آخر مطمًقا، فيقوؿ في باب استعماؿ الحروؼ ويمنُع 
:" ىذا باٌب يتمّقاُه الّناُس مغسواًل ساَذًجا مف الّصنعة، وما أبعَد الّصواَب عنو بعضٍ  يا مكافَ بعضِ 
 مف" :جّؿ وعزّ  لذلؾ بقوِؿ اهللِ  ويحتّجوفَ  بمعنى مع دوَنو.. وذلؾ أّنيـ يقولوف: إّف إلى تكوفُ  وُ وأوقفَ 

بمعناه  إّنو يكوفُ  يكوَف ذلؾ كما قالوا، لكّنا نقوؿُ  أفْ  أي مَع اهلل... ولسنا ندفعُ  (2)"أنصارم إلى اهلل
إليو، والمسّوغة لو، فأّما في كؿّْ موضٍع وعمى  الّداعيةِ  األحواؿِ  ، عمى حسبِ موضعٍ  دوفَ  في موضعٍ 

 (3)كؿّْ حاٍؿ فال."

ّنما الّنيابُة عنَده واّلذي يبدو واضًحا أّف اب َف جّني ال يقوؿ بإطالؽ نيابة حروؼ الجّر، وا 
في ُوجيِة  ، فيو ال يوافُؽ الكوفييفَ أحياًنا آخرَ  بمسوّْغاٍت تستدعي أف ينوَب حرٌؼ مكافَ  تكوفُ 

 .أبًدااآلخِر  يا مكافَ نظِرِىـ تمَؾ في أّف حروَؼ الجّر ينوب بعضُ 

عنَده أف يكوَف لكؿّْ حرٍؼ مف حروِؼ الجرّْ معًنى ، إذ إّف األصَؿ وىذا مذىُب سيبويوِ 
في اإلشارة إلى معنى الباء :" وباُء الجرّْ إّنما ىي  فيقوؿُ في ىذا المعنى  بيَد أّنو يّتسعُ بو  خاصّّ 
 إّياهُ  ؾَ ضربَ  بزيٍد، ودخمُت بو، وضربُتو بالّسوط: ألزقتَ  واالختالط، وذلَؾ قولؾ: خرجتُ  لإللزاؽ

 (4)."وُ مف ىذا في الكالـ فيذا أصمُ  عَ بالّسوط، فما اّتس

                                                           
(1)

،ومابعدها2،332جهمع الهوامع،.ٌنظر،الّسٌوطً،جاللالدٌن،
(2)

14.الّصف،
(3)

 2،308،309،310،جالخصائص.
(4)

 4،217جالكتاب،.
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مف كذا إلى كذا، ويقوُؿ  ، تقوؿُ الغايةِ  أيًضا في معنى "إلى" وأّما إلى فمنتًيى البتداءِ  ويقوؿُ 
فْ  وُ وأصمُ  إلى غايتي فيذا أمرُ  إّنما أنا إليَؾ، أي إّنما أنتَ  الّرجؿُ   (1)اّتسعَت." وا 

ا بو، و  كؿَّ  فاألصُؿ عند سيبويو أفّ  ف كاَف فيو حرٍؼ مف حروؼ الجرّْ يستقّؿ معًنى خاصِّ ا 
رّد معنى "إلى" إلى األصؿ، فيو  "إّنما أنا إليؾ" إذْ  وِ االّتساُع لجأ إلى التّأويؿ وىذا بّيٌف في تأويمِ 

 يخرَج حرُؼ الجّر عف معناه اّتساًعا مع ردّْه إلى المعنى األصمّي. جيُز أفْ يُ 

نحا نحَو سيبويو في ىذا، فيو يرّد حروؼ الجّر إلى معًنى واحد ىو ويبدو أّف الفّراَء قد 
وأّما إلى فإّنما ىي لممنتيى أال  األصُؿ، أّما جواُز االّتساِع عنده في ىذه الحروؼ فوارٌد فيقوؿ: "

ترى أّنؾ تقوؿ: ذىبت إلى زيٍد، وسرت إلى عبد اهلل، ووكمتؾ إلى اهلل .. وأّما في فإّنما ىي لموعاء 
ف كاف ما بدأنا بو نحو  الّمّص في الحبِس وىذا أصمو، وقد يّتسع القوؿ في ىذه الحروؼ، وا 

  (2)األصَؿ."

أّما ابُف الّسّراج فقد فاَؽ سيبويو والمبرّْد تفصياًل في ىذا الّشأف، فأرجع إنابة حروؼ الجّر 
ابة فيقوؿ: " واعمـ أّف تباعد في معانييا سبًبا لمنع تمؾ اإلنإلى التقارب الواقع في المعنى، وجعؿ ال

العرَب تّتسع فييا فتقيـ بعضيا مقاـ بعض، إذا تقاربت المعاني، فمف ذلؾ الباء تقوؿ: فالف بمّكَة 
ّنما جازا مًعا.... فمتى لـ يتقارب المعنى لـ يجز."  (3)وفي مّكَة، وا 

ّنما يقيـ بعض، وا   فواضٌح أّف ابَف الّسّراج ال يطمُؽ الِعناف إلنابة الحروؼ بعِضيا مكاف
اإلنابة، وفي ىذا حؽّّ؛ ألّف األمر لو كاف كما ُنسب إلى الكوفييف ألضحت الّمغُة  مسوًّْغا لتمؾَ 

 بشعًة.

ف يكوف : أآلخر يكوف عمى ثالثة أوجو: أولياويرى المالقي أّف إقامَة الحرِؼ مكاف ا
رّد الحرؼ إلى معناه األصمّي بالتّأويؿ وثالثيا: أف يكوف ذلؾ عمى  معًنى، وثانييا: الحرفاِف متقاربْيفِ 
 (4)سبيؿ الّتضميف.

                                                           
(1)

 4،231،ج.الكتاب
(2)

 4،139،جالمقتضب.
(3)

1،369جاألصول فً الّنحو،.
(4)

 32،رصف المبانً فً حروف المعانً.ٌنظر،
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وقد وَقَؼ بعُض المحدثيَف عند ىذه المسألة، إذ أبدوا فييا رأًيا أو رّجحوا مذىًبا دوف اآلخر 
رّي في ىذا الّشأف، يرّجُح الّرأي البص الّساَمرائيّ ، واّلذي يبدو لمباحِث أّف الّساَمرائيّ ومف ىؤالِء فاضؿ 

فاألصؿ عنده أف يشغَؿ كؿُّ حرٍؼ معًنى مستقاّلً، وىذا كما سبؽ ىو مذىب سيبويو وآخريف مف 
األصَؿ في حروؼ الجرّْ أف ال ينوب بعضيا عف بعض، بؿ األصُؿ  والحّؽ إفَّ "  فيقوؿ: الكوفييف

أّف لكّؿ حرٍؼ معناه واستعمالو، ولكف قد يقترُب  معنياِف أو أكثر مف معاني الحروؼ، فتتعاور 
" ولسنا نذىب مذىب مف يجعؿ نيابة  ويقوؿ في موطف آخر: (1)الحروؼ عمى ىذا المعنى."

 (2)الواحد يقع بمعنى عّدة حروؼ بصورٍة مّطردة." لحرؼالحروؼ عف بعضيا ىي األصؿ، وأّف ا

فظاىر كالمو أّف لكؿّْ حرٍؼ معًنى، فيو يرى أّف إنابة الحروؼ ال تكوف مستقيمة إاّل إذا 
والّداللة عمى قد ربط ىذا بالمعنى  الّساَمرائيّ تقاربت معًنى وىذا مذىب ابف الّسّراج، ويبدو جميِّا أّف 

ف استعماؿ الحرفيف عنده بمعًنى، إذ يكوف المعنى اّلذي يستعممو في حرؼ حدٍّ سواء، فقد ال يكو 
مغايًرا المعنى اّلذي يستعممو في آخر، فالّظرفّية اّلتي يستعمميا بالباء تغاير الّظرفّية اّلتي يستعمميا 

 (3)بفي وىكذا دواليَؾ.

                                                           
(1)

 3،7جمعانً الّنحو،.
(2)

 3،12.نفسه،ج
(3)

 3،10.نفسه،ج
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 :دراسةه ألىـ  مصٌنفاًتو

اّلتي و  ،العربّيةِ  في الجممةِ  الّساَمرائيُّ المصّنفات اّلتي كّونيا  يتغّيا ىذا المبحُث أْف يرُصَد أىَـّ 
ُع اٍت تتمفَّ موضوعف مِ  فِ فيْ ؤلَّ المُ  فِ ليذيْ  الّسامرائيُّ  ، ويتحّرى أْف ُيثبَت ما أودَعوُ حوِ النّ  ىي محوُر درسِ 

 . تنسُب لوُ  مف آراء نحوّيةٍ  يماكما ويستقري ما يكتنفُ  ،العربّيةُ  بيا الجممةُ 

ًسا رْ دَ  العربّيةَ  ا الجممةَ و سُ رَ قد دَ  يرى أّف الّنحاةَ  القديمةِ  الّنحوّيةِ  فاتِ نَّ صَ ف ناظٍر إلى المُ فمِ 
واحترسوا احتراًسا بصيًرا إلى  ،أساليَب وظواىرَ ف بو مِ  تنمازُ ا إلى م وأشاروا إشاراٍت دقيقةٍ  ،الً مفصَّ 

 الجممِة والمعنى . بيفَ  اّلتي تقوـُ  العالقةِ 

يا لمجممِة العربّية وأركانِ  وُ ولـ يُؾ درسُ  ،ا قواًل وتفصيالً قد أشبَع ىذ الّساَمرائيَّ  حقِّا إفَّ و 
 رورةِ مف الضَّ  القدماءُ  وِ بِ  جاءَ بما  استئناُسو بؿ كافَ  ،ى عّما جاَء بو األسبقوفَ نى بمنأً يا بالمعوعالقتِ 
 وُ العربّيِة وكّؿ ما يعترييا بمعزٍؿ عّما أثبتَ  الّسامرائيّْ لمجممةِ  أقوَؿ : كاف درُس  فمف الِمراء أفْ  ،بمكافٍ 
اّلتي افتقرت إلى شيٍء مف التّفصيؿ عند الّنحاة  قباًل، ولكّنو أضفى في بعِض المواطفِ  القدماءُ 
 شأفِ  ثِ في بحْ  العربّيةِ  وَلعّؿ جيوَد عمماءِ  ،ثبتيا في أبواٍب مستقّمة مف أخرىأمف جيٍة، و  القدماءِ 
 في ىذا كمّْو. وِ رأيِ  في بيافِ  لمسامرائيّْ  كانت المنطمؽَ  الجممةِ 

ـّ ومِ  أفِ في ىذا الشَّ  اّلتي كانت عند القدماءِ  إلى اآلراءِ  شيرَ أَ أف  ىذا المبحثِ  ف تماـِ ومِ  ف َث
ثبات موقفِ في ىذا المبحث الّساَمرائيُّ إثبات ما جاء بو   مف تمكـ اآلراء وترجيحيا. وِ ، وا 

بالّدرِس  العربّيةَ  ىينا أّف ىذا الفصؿ جاَء مؤّلًفا مف مبحثيِف تناوال الجممةَ  وحقيٌؽ بااللتفاتِ 
ف والمعنى واختياُر ىذيْ  العربّيةُ  يا، َوالجممةُ يا وأقسامُ تأليفُ  العربّيةُ  والتّفصيؿ أال وىما الجممةُ 

لّنحو" "معاني ا كتابَ  أفّ  الحؽُّ أيًضا؛ ف وال األىمّيةَ  ا ال يعني األفضمّيَة مطمًقا،مالمصّنفيِف دوف سواى
عف ىذا المؤّلؼ تكمف  االنصراؼِ  ةُ مّ وعِ  ،عمى تأليفيا يوًما الّساَمرائيُّ  َأكبَّ فات اّلتي المؤلَّ  مف أىْـّ 

يا تأليفِ  العربّيةِ  عند الجممةِ  ، أّما االستقرارُ عنَده  لمّدراسةِ مجاالً  وُ صخصّ  قد في أّف بعَض الّدارسيفَ 
ي ف الّساَمرائيّْ ا عند بمغَ  فِ ذيْ والمعنى فمرّده إلى النضوج العقميّْ والعممّي المَّ  العربّيةِ  يا والجممةِ وأقسامِ 

 .إليو فُ كَ رْ يُ حدِّا  فْيفِ ىذيف المؤلَّ 
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 تأليفيا كأقسامييا . ،العربٌيةي لمبحث األٌكؿ: الجممةي ا

قد اجتيد في وضِع أبواٍب تركف  الّساَمرائيّ إّف َمف يتبّصَر في ىذا الُمؤلَّؼ يجُد حتًما أّف 
وَلعّؿ استقراء آنًيا يؤوؿ إلى الّتصور اّلذي  ،بّية مف حيُث المؤلفات واألقساـُ كّميا إلى الجممة العر 

 ألركاف الجممة العربية، دارًسا ما يّتصؿ بيا أّيما دراسة. حّط في ذىِنو

 أٌكالن: كٍصؼي المؤل ؼ.

إّف ما ينبغي المكُث عنده حّقا في وصؼ المؤلَّؼ القوُؿ في عنوانو، فمعموـٌ أّف العنواَف ىو 
الشيء، وال  عنواَف المؤلَِّؼ جاء مطابًقا لمضمونو بعَض  والحّؽ إفَّ العتبة األولى اّلتي يطأىا القارئ، 

قد رصد في دفتي كتابو كؿَّ ما يتعمَّؽ بالجممة، بؿ استعاَر تصّوًرا لّخَص  الّساَمرائيّ أقصُد ىنا أّف 
ـُ وقد أشار إلى ذلكـ إشارًة صريحة في  فيو ما يتعّمؽ بالجممِة العربّية مف حيُث التّأليُؼ واألقسا

ـَ الجممة وأحواَليا كمَّيا، فمـ يفتني منيا شيٌء، " وأنا ال أدَّعي أّني جمعُت أ مقّدمة مؤلَِّفو فيقوؿ: حكا
، أّما التّأليؼ فمؤّداه مرونة (1)بؿ اّلذي أقولو وأؤّكد أّنو فاتني وأغفمت قسًما مّما ال أرى مكانو ىينا."

رُد الجممة العربّية  َوْفَؽ أساليَب لغوّيٍة جّمة كالتّقديـ والتّأخير والحذؼ وغيرىما، فالجممة العربّية تنف
ـُ فيعرُض فييا االختالفات في تقسيـ بعِض الجمؿ كالّشرطّيِة وجممة  باستثنائّيٍة خاّصة، وأّما األقسا

 (2)القسـ، فغنيّّ عف البياِف أّف بعَض الّنحاة قد زاد عمى التّقسيـ المعيود لمجممة العربّية جماًل أخرى.

قد بدأ مؤلَّفو ذاَؾ بمقّدمة مختصرة، لـ تستوِؼ أركاَف المقّدمة الّسميمة،  الّساَمرائيّ  والحّؽ إفَّ 
أسقط منو كثيًرا مف األحكاـ شممت ممحًظا واحًدا وىو أّنو لـ يجمع أركاَف الجممة وأحكاَميا كمَّيا، بؿ 

ضمف ىذا العنواف  بحّجة أّنو ال يرى مكاَنو ،ذلكـ الّساَمرائيّ وقد تعّمَد ، اّلتي تّتصؿ بالجممة العربّية 
 الّساَمرائيّ ، فاإلعراب مثاًل مف األركاف ذات العالقة بالجممة واّلتي أغفميا اّلذي ُوسـ بو مؤلَّفو ىذا

في كتابو "الجممة العربّية تأليفيا وأقساميا"، ولكفَّ اإلشارة إليو كانت في مؤلَّؼ آخَر لو تحّدث عف 
 الجممة أال وىو " الجممة العربّية والمعنى".

 أربعٍ في مئتْيِف و  الّساَمرائيّ تأليفيا وأقساميا لمؤلِّْفِو فاضؿ صالح  وقُع كتاُب الجممِة العربّيةو 
 ، نشرتو دار الفْكِر لمّنشِر والّتوزيع .2557وعشريَف صفحة، وىو الّطبعة الثّانية لمعاـ 

                                                           
(1)

ة، تألٌفها وأقسامها،. ٌّ  7المقّدمة،الجملة العرب
(2)

ٌّة.ٌنظر،الّزمخشري 109المسائل العسكرٌات،َوأبوعلًالفارسً،24،، المفّصل فً علم العرب
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بتأليؼ الجممة، وطَرَح  األّوؿُ  الفصؿُ  ـَ سِ الكتاَب قد اّتكَأ عمى فصمْيِف اثنْيف، وُ  حقِّا إفّ و 
موضوعاٍت تّتصُؿ كّميا بجانب تأليؼ الجممة كأقساـ الكالـ والكمـ والقوؿ وبياف الفرؽ بينيا، 
وتحّدث ىذا الفصؿ عف اإلسناد والفصؿ بيف أجزاء الجممة كما التفت إلى بعِض الّظواىر كالتّقديـ 

 والتّأخير والحذؼ وغيرىا ما ال يمكُف جْمُميا ىنا.

القوؿ عف الجممة  وقد فّصؿ المؤّلؼ فيو، لفْصُؿ الثّاني فوقع تحت عنواف أقساـ الجممةأّما ا
وأقساميا كالجمؿ اّلتي تتبّوأ محالِّ مف اإلعراب واألخرى اّلتي ال تتبّوأ موقًعا إعرابًيا وأسموب الّشرط 

 والخبر واإلنشاء وغيرىا الكثير.

مراجع اّلتي استقى منيا ائمة المصادر والوبَعَد أف فرَغ مف موضوعاِت الكتاِب أنياه بق
واّلذي يبدو جميِّا أّنو اّتكَأ أيَّما اّتكاء عمى المصادر الّتراثّية القديمة، مف أىّميا مثاًل ال حصًرا ماّدَتو، 

األشباه والّنظائر في الّنحو لجالؿ الديف الّسيوطي، وأوضح المسالؾ عمى ألفية الكتاب لسيبويو، و 
شاـ، والبحر المحيط ألبي حّياف، والبرىاف في عموـ القرآف لمزركشي، وروح ابف مالؾ البف ى

واألصوؿ في الّنحو  ،يشرح الرضي عمى الكافية لإلستراياذو  المعاني في تفسير القرآف لالوسي،
 البف الّسّراج وغيرىا مّما ال حاجة إلى اإلحاطة بو حصًرا ىينا.

لمؤلَّؼ فيي ال تربو عنَده عمى ليذا ا وِ دًة في مجاؿ درسِ يا محدو أّما الدّْراساُت الحديثة فألفيتُ 
أربعة مؤّلفات وىي إعراب الجمؿ وأشباه الجمؿ لفخر الّديف قباوة، واألصوات الّمغوّية إلبراىيـ أنيس 
ومعجـ القراءات القرآنّية لكؿٍّ مف عبد العاؿ سالـ مكـر وأحمد مختار عمر، ومعجـ المصطمحات 

 ألحمد مطموب.البالغّية وتطّورىا 

ىذا المؤلَّؼ فيظيُر بيًّْنا أّنو قد ألَّفو في مرحمٍة  الّساَمرائيّ أّما عف المرحمة اّلتي أّلؼ فيو 
، أّما الحسيُّ فجميّّ في تاريخ  متأخرة، وىذا االستنتاُج مدفوع بدليميف أحدىما حسيّّ واآلخُر معنويّّ

، (1)الطبعة األولى اّلتي أبصرت الّنور سنَة "ألفيف" وأمَّا الدليُؿ المعنوّي فقائـٌ  إصدار دار ابف حـز
في الماّدة التي ساقيا المؤلّْؼ فيي تنيُض دلياًل كافًيا عمى براعة المؤلّْؼ وقدرتو في درس المسائؿ 

 يا عمى بعض .الّنحوّية وترجيح اآلراء بعضِ 

                                                           
(1)

ٌوماإلثنٌنالموافق ًِّ ًٌّامَعالّدكتورفاضلالّساَمرائ ،6/3/2017.لمأُوّفْقفًالعثورعلىسنةالّطبعةاألولى،فأجرٌُتاّتصاالًهاتف

فه(فزّودنًبمالمأجْدهُ.وسألُتهعنسببانصرافهعنتضمٌنمؤل 009647700785655الّساعةالّثامنةإالّربًعامساًءعلىالّرقم)

وازعدفعهإلىذا. ٌّةتألٌفهاوأقسامهاخاتمٍةفقال:الخاتمةللكتابدونمااإلفصاحعنأيِّ الجملةالعرب
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 : نظرةه في المنيج.ثالثنا

عمى الّدارسيف المحدثيف أْف يحّمموا مقّدمات مؤلَّفاِتيـ المنيَج المتّبع في الّدراسة، وىذه َغَمب 
قد تنّحى عف ذكِر المنيج الُمتبع في درسو لمجممة  الّساَمرائيّ أفَّ  إالّ اإلشارة مف أىـ أركاف المقّدمة، 

مّي، وميما يكف مف شيٍء فإّف العربّية تأليفيا وأقساميا، وىو منيج أقرب ما يكوف إلى المنيج التكام
 ال ينفّؾ مف أمور يمكُف حصُرىا عمى الّنحِو اآلتي: منيجو

 أٌكالن: الٌترتيبي كالتٌنسيؽي في عرًض المادة.

قد ارتأى ترتيًبا منّسًقا في سْوِؽ مادتو، فيو يبدُأ بتأليؼ الجممة  الّساَمرائيّ يظيُر جميِّا أّف 
ـّ يتحّدُث عف أقساـ ىذه الجمؿ، ومف الّطبعّي أْف العربّية مف حيُث القوُؿ في أركاني ا وترتيبيا ومف َث

إلى ىذا الّترتيب؛ ألّف المجيَء بأقساـ الجممة قبؿ الحديث عف تأليفيا أمر أظّنو  الّساَمرائيّ يجنَح 
 محااًل ،أّما فيما يتعّمُؽ بترتيِب األبواب المكّونة لمفصوؿ المطروحة فأراه ترتيًبا خارًجا عف تمكـُ 
الّنمطّيِة اّلتي سادت في كتِب الّنحو، فمعموـٌ أّف الّترتيَب المألوؼ لدى القارئ في كتب النحو 

 في مؤلَِّفو ذاؾ. الّساَمرائيّ ألسموب الّشرِط مثاًل أف ُيطرَح أخيًرا، وىذا الّترتيب لـ يأِت بو 

فى أيًضا في ترتيِب ماّدِتو أّنو أخَذ باّتجاه ترتيب الموضوعات بحسب العمدة خْ ومّما ال يَ 
ُجؿُّ القدماء، فيو يبدأ بالحديث عف المسند والمسند إليو باعتبارىما  ابتدَعووالفضمة وىذا ترتيٌب 

ـّ االنتقاؿ إلى الفضالت كالحكاية وتغييرات ا لكمـ عمدًة في الجممة ال يستقّؿ الكالـ دونيما ومف َث
 اإلفرادية كالحذؼ والتّقديـ والتّأخير. 

 : الٌنظر في الكالـ مف حيثي األكجوي الٌنحكٌيةي الميحتىممىةي.  ثانينا

ليجد أّنو يجنُح إلى تقميب األوجو الّنحوّية المحتممِة، أّما  الّساَمرائيّ إّف المتصّفَح لمؤّلفات 
في درسو  الّساَمرائيّ فإّف  ،كثيٌر، وبمعنى أدؽّ  في مؤلَِّفو الجممة العربّية تأليفيا وأقساميا فيذا

نّقَب مف خالليا عف أوجو الّنحو المحتممة في ىذا  ،لمقضايا النحوّية المختمفة يّتسـُ بعقمّية نقدّية
الّتركيِب أو ذاَؾ، ومف األمثمِة اّلتي تبّيف  منيجو ىذا أّنو ليس بصائٍب عنَده  تقدير جممة  أثرف في 

 قولو تعالى:"         "(1)  ّألّنيا معطوفة عمى مجرور  ؛في مِحّؿ جر

                                                           
(1)

 3،4.العادٌات،
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بالحرؼ وىو ال يدخؿ عمى األفعاؿ وال عمى الجمؿ، ولو كانت معطوفة عمى مضاؼ إليو أو نعت 
 وىذا غيٌض مف فيض. (1)أو نحو ذلؾ لصّح."

 : الٌتعميؿي كالٌتفسير.ثالثنا

" الّداللُة عمى المرض والعميؿ المريض، وىي أيًضا بمعنى  ُعرِؼ أىِؿ الّمغةِ العّمُة في 
 (2)الَحَدث يْشَغُؿ صاحبو عف حاجتو، وىي عنَدىـ أيًضا بمعنى الّسبب."

ُفيا ." بأّنيا فويُّ الكَ  ويعرّْ ، فتتغّير بو حاُؿ المحؿّْ  (3)" معًنى يحّؿ بالمحؿّْ

 (4)يو وجود الّشيِء، ويكوف خارًجا مؤثًرا فيو."أّما عنَد الجرجاني فيي "ما يتوّقؼ عم

ـّ َوَلعّؿ األقرب مف المعاني الّمغوّية المطروحة قباًل لمعّمة المذكورة عنَد الّنحاة ال ّسبب، وَث
مت بالعّمة منيا مثااًل ال حصًرا كتاب العمؿ في الّنحو لقطرب، َوعمُؿ سِ مف المؤلَّفات الّنحوّية وُ  كثيرٌ 

اجيّْ وغيرىا.   النَّحِو لممازني، َوعمؿ الّنحو البف الوّراؽ، َو اإليضاح في عمؿ الّنحِو لمزجَّ

، وليس مف الِمراء القوؿ الّساَمرائيّ ب جانُب الّتعميؿ عمى مؤّلفات غمَ ف ،وميما يكف مف شيءٍ 
أب والعادة، فيو كما ألفيُتو ال يغادُر مسألًة إاّل وقد دّ لّظاىرة عنده ارتقت إلى مستوى الىذه ا إّف شْيعَ 

البصرييف في مسألة عدـ  سبيؿ المثاؿ ال الحْصِر أّنو أيَّدَ  تَرؾ فييا تعمياًل يروُقو ،ومف ىذا عمى
الرأي بعَد االستناد إلى جممٍة مف التعميالِت ذلَؾ و غّمب والحّؽ إنَّ جواز الحكي لما فيو معنى القوؿ، 

 (5)ىا مناسبًة لمثؿ ىذا الّتخريج.اارتأ

                                                           
(1)

ٌّة تألٌفها وأقسامها،.  186الجملة العرب
(2)

 1،88،جالعٌن،َو11،471،جلسان العرب.ٌنظر،
(3)

ات،. ٌّ 620الكل
(4)

 130معجم الّتعرٌفات،.
(5)

ٌّة تألٌفها وأقسامها.ٌنظر، 210،الجملة العرب
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 : نظرةه في األسمكب.رابعنا

في استقاء ماّدة مؤلَِّفو الجممة العربّية تأليفيا وأقساميا بما ىو  الّساَمرائيّ جْمُؿ أسموِب  يمكف
 آٍت.

 أٌكالن: اإلكثاري مف االستشياد .

الجرجانيُّ الّشاىد بأّنو الحاضر لغًة وفي االصطالح ما كاَف حاضًرا في قمب ُؼ يعرّْ 
ّما شعًرا بضوابَط  (1)اإلنساف وغمب عميو ذكُره. والّشاىد عنَد أىؿ العربّيِة إّما أف يكوف قرآًنا، وا 

ّما مف كالـِ العرِب الفصحاء، أّما الحديُث فمحؿُّ خالٍؼ في ىذا ليس المقاـ ىنا  بسامح معمومٍة وا 
 لمتفصيؿ فيو.

فالّشعر عندىـ  ،فإّف الّنحاَة قد اعتنوا بالّشاىد القرآنيّْ أّيما اعتناء ،وميما يكف مف شيءٍ 
" والكتاُب  ، ففاؤوا لو في تقعيد قواعدىـ وكفى دلياًل في ىذا ما أورده الفّراُء إذ يقوُؿ:(2)دوَف القرآف

 (3)أعرُب وأقوى في الحّجة مف الّشعر."

الّدارسيف المحدثيَف  أّف الّنحاَة لو اقتصروا عمى االستشياد بالقرآف وحَده لما  ويرى بعُض 
 (4)وصَؿ الّنحو العربيّْ لما فيو مف الصعوبة والّتعقيد.

 قد استنجَد في عرضو لممسائؿ الّنحوّية باالستشياد مف القرآف الكريـ، الّساَمرائيّ  والحّؽ إفَّ 
اآلياِت القرآنّية في كّؿ المسائِؿ الّنحوّية اّلتي ساقيا في مؤّلفو  مفقد أكثَر  الّساَمرائيّ إّف  فأقوؿ:

لى الغرؼ اّلذيف عمدوا إ القدماءَ  الّنحاةَ  ستشياد بالقرآف، وفي ىذا سايرَ ذاؾ، فما تنفؾ مسألة مف اال
قد استند إلى القرآف لتكريس المعنى القائـ  الّساَمرائيّ  والحّؽ إفَّ قواعدىـ،  مف القرآف الكريـ لتعزيز

في ذىنو، فيو أولى القرآف عناية فائقة في مضاميِف درِسِو كمّْيا، واّلذي يسترعي االنتباه ىينا أّنو 

                                                                                                                                                                          

(1)

 201، معجم الّتعرٌفات.ٌنظر،
(2)

الّشاهد وأصول الّنحوفً َوٌنظر،الُحدٌثً،خدٌجة،330،القرآن الكرٌم وأثره فً الّدراسات الّنحوٌة.ٌنظر،سالممكرم،عبدالعال،

29كتاب سٌبوٌه،
(3)

 1،14جمعانً القرآن،.
(4)

ٌّة فً اللّغِة والّنحوِ .ٌنظرمثالً،الزٌدي،كاصد، ومابعدها85،دراسات نقد
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عمد إلى تقديـِ االستشياد بالقرآف عمى االستشياد بالّشعِر، فالقرآف ىو المصدر األّوؿ مف مصادر 
 مة عمى ذلَؾ حاضرٌة كثيرٌة عنَده.االستشياد في الّمغة، واألمث

 أّما تعامُمو مَع الّشواىِد القرآنّية فيبدو في أموٍر يمكُف حصُرىا عمى الّنحو اآلتي:

ات الكثيرة عمى المسألِة الواحدة، ففي مسألة وقوع المسند إليو عمى صورة الجممة أ.االستشياد باآلي

: "يسوُؽ آياٍت كثيرًة تقّوي رأَيو ومنيا قولو تعالى       

   "  ،وقولو تعالى: (35)يوسؼ ، "        

  ". ،وقولو تعالى: "  ،(159)النساء      " ،وقولو تعالى: "   ،(164)الصافات

       ( ،14المائدة)،  فيو يرى أّف المسنَد إليو في

   (1)ىذه المواطف القرآنّية كمّْيا جاَء عمى صورة الجممة.

أو أكثر، ومّما يعُضُد ذلكـُ في  بيًتا شعريِّاأو  مف كالـِ العربِ مثااًل يا أو يتبعُ  ب. قد ُيسبُؽ اآليةَ 
ففي باِب الحذؼ  ، بيَد أّني سأشير إلى بعِض ىذا؛كتابو " الجممة العربّية تأليفيا وأقساميا" كثيرٌ 

يرى أّف قولو تعالى: "    "  ،مّما ُوِجَد فيو الحذُؼ، فعرَض تأويَؿ (171)الّنساء ،

ّف التّقديَر "انتيوا يكْف خيًرا لكـ"، إأّنو حّسف رأَي الكسائّي، القائَؿ ويو، والفّراء والكسائّي، عمًما سيب
 :(2)مف الّشعِر يقّوي رأي سيبويو ىو بيتًاتبَع اآليَة تمَؾ أ الّساَمرائيّ ف

 )مف البحر السريع(                (3) اليى بى بينيما أسٍ ٍي مالؾو         أك الر  تى حى فكاًعًديو سىرٍ 

فْ انصرا ت. يا عنده إاّل ليعُضَد بيا رأًيا، وىذا غدا عندُه سوقُ  ُفو عف إعراب اآلية أو شرحيا، وا 
ظاىرًة ال تخفى عمى َمف يتدّبُر مؤلَّفاِتِو قاطبًة، أّما في كتابو "الجممة العربّية تأليفيا وأقساميا" 

يمكُف رصُدُه ىينا، إذف ألحوجني األمُر إلى ثْبِت كثيٍر  فكثيٌر، ولسُت بمَتخٍذ الّتمثيؿ عمى ذلكـُ مّما
 .مف اآليات القرآنّية

                                                           
1
،فاضل، ًّ ٌّة تألٌفها وأقسامها،.الّساَمرائ 23الجملة العرب
2
،فاضل،نفسه، ًّ  90.الّساَمرائ
3
(189،شاهدرقم)1،270جمعانً القرآن،َواألخفش،1،283،جالكتاب.سٌبوٌه،
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في بناء رأيو مف القراءات  الّساَمرائيّ لـ يستِؽ  إذ ىو شاذّّ مف القراءات القرآنّية، انصراُفو عّما ج.
 القراءات. مكـُ عمى ضرورة دحِض مثِؿ ت اّلتي رماىا الّنحاُة بالشذوذ أو الّضعؼ، فيو يوافُؽ القدماءَ 

لـ ينثْر أقواَؿ  الّساَمرائيّ بات واضًحا لمباحِث أّف القرآنّية،  و في مناقشة الّشواىدوضوُح شخصيتِ  ح.
ّنما راح ىو اآلخر يرُصُد لو رأًيا في ىذا الّشاىِد أو ذاؾ، وليَس  الّنحاة في الّشواىِد القرآنّيِة، وا 
ّنما يأتي برأي يخالُؼ فيو ىذا الّنحويَّ أو ذاؾ، ورّبما يولُّْد  بالّضرورة أْف يغايَر الّنحاَة كميِّا في ىذا، وا 

 .كثيٌر غزيرٌ اء، وىذا عنده رأيو ذلكـُ مف خالِؿ ترجيح اآلر 

ّنما انصرَؼ كدأبو إلى الّتعميؽ عمى الشواىد المسوقِة،  الّساَمرائيّ ولـ يكتِؼ  باالستشياد وا 
نَّما ساؽ ما أورَده الّنحاة في كثيٍر مف مواِطِف استشياده  .وليس بالضرورة أْف يكوَف تعميُقو جديًدا وا 

ثبات تعميقاتو والّشواىد اّلتي عّمؽ عمييا كثيرة ، ولك    ّنني آثرُت ىينا سْوَؽ بعِض الّشواىد وا 
ـَ  عمييا، دونما الّتوّسع في ذلؾ؛  يقتضي اإلطالة.ال ألّف المقا

 يقوؿ في بيت لمخنساء:

دٍ  باؿه إقٍ  فإٌنما ىيى              تٍ حٌتى إذا اٌدكرى  تٍ عى تى ما رى  عي تى رٍ تى  باري كا 
 )مف البحر البسيط(          (1)

دبار" ُيراد بو المبالغة عمى معنى أّف الّناقَة تحّولت إلى حدٍث  "فقوؿ الخنساء "فإّنما ىي إقباؿ وا 
وانمحى عنيا الّذات، وذلَؾ لوقوِع الحدث منيا عمى سبيِؿ الكثرِة، وأّما تقديُر الكالـِ إّنيا ذاُت إقباؿ 

عمًما أفَّ الّتعميالت اّلتي ، (2)."ثرةَ أو عمى تأويؿ المصدر باسـ الفاعؿ أي مقبمة ومدبرة فال يفيد الكَ 
 (3قدَّميا الّساَمرائّي في البيِت الّسابؽ مطروقٌة عند المبرّْد وغيره قباًل.)

ولكّنو لـ يرَؽ إلى درجة عالية  ،عنَده ىو اآلخر ذا حظٍّ وافرٍ  بالّشعر فكافَ  أّما االستشيادُ 
َص عمى توثيؽ رائّي ىينا أّنو حرَ جيُمو لمّسامَ كما ىو الحاؿ في االستشياد بالقرآف، واّلذي يمكُف تس

 بعَض  األبيات الّشعرّية اّلتي يسوقيا لخدمة مراده، وىذا الّتوثيؽ ال يمكُف إطالقو عنده، فيو يغادرُ 
 (4)األبيات دونما توثيؽ.

                                                           
(1)

وذكرهاألخفش425،ورقمه1،213،جشرح األشمونً على ألفٌة ابن مالكو46،الدٌوان.ٌنظر،تماضربنتعمرو،الخنساء،

83ورقمه1،103برواٌة)ذكرت(ٌنظرمعانًالقرآنالمنسوبلألخفش،ج
(2)

ٌّة تألٌفها وأقسامها،. 102الجملة العرب
3

ٌُنظر،  3،230جالمقتضب،.
(4)

ٌّة تألٌفها وأقسامها.ٌنظر،  وغٌرها.82،83،الجملة العرب
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تأليفيا وأقساميا مف  العربّيةِ  الجممةِ  مؤّلؼُ  ئرِ بالحديِث الّشريؼ فمقد بَ  أّما عف االستشيادُ 
القدماء في ضرورة االنصراؼ عف االستشياد بالحديث  بالحديِث الّشريؼ، فيو يتّفُؽ معياد االستش

 مسائَؿ خالفّيٍة ىو غنّي عنيا. وف ذلؾ مف باب الفرار وعدـ االنجرار إلىوقد يك الّشريؼ،

 : الٌتعميؽي عمى المسائًؿ الٌنحكٌية.ثانينا

اىتماًما بالمسائؿ الّنحوية المسوقِة في مؤّلفو، فيو يحِرُص حرًصا بصيًرا  الّساَمرائيّ أبدى 
 :عمى ضرورة الّتعميِؽ عمييا مف خالؿ النظر في اآلراء المبثوثة فييا، وليس مف قبيؿ المغاالة القوؿ

وتخريج  وأخرى بالّضعؼِ  يا بالجودةِ يصُؼ بعضَ  لممسائؿ الّنحوّية قد أخذَ  وِ في درسِ  الّساَمرائيّ إّف 
 (1)وغير ذلَؾ. أخرى عمى أّنيا لغةٌ 

منيا "ىذا ضعيٌؼ" أو  تخريجات الّنحاة عمى بعضِ  مفرداٍت في الحكـِ  الّساَمرائيّ  ويستعمؿُ 
ُر شيعاًنا عنده، فيقوُؿ مثاًل: " "ىذا ضرٌب مف الّتعّسؼ" أَو "في ىذا نظٌر" َوَلَعؿَّ األخيرَة ىي األكث

و: إفَّ قسًما مف األحكاـِ اّلتي ُيطمُقيا الّنحاُة تعتمُد عمى االجتياد والّتعميؿ، غيَر أّف اّلذي أوّد أف أقولَ 
فيصّحح بعضيـ ما يمنُعو بعض آخر، بؿ إفَّ في تضعيِؼ بعِض الّتعبيراِت نظًرا؛ ألفَّ كؿَّ تعبيٍر لو 

 (2)معًنى."

بينيا فيو القرآف الكريـ بال منازع، إذ  والموازنةِ  أّما المقياُس اّلذي اّتكأ عميو في نقِد اآلراءِ 
وىذا أكثر مف أف ُيحصى عنده في كتبو  ،وأو تضعيفِ  في سبيؿ ترجيح رأيٍ  القرآنّيةَ  اآلياتِ  يحشدُ 
 كمّْيا.

ـي اإلحاطًة بأقكاًؿ الٌنحاة.ثالثنا  : عد

لـ يأِت بآراء  لممسائؿ الّنحوّية المختمؼ فييا أّنو الّساَمرائيّ مّما يستوقُؼ القارئ إزاء دراسة 
الّنحاِة قاطبًة، وقد يكتفي باإلشارة قائاًل ىذا عمى رأي البصرييف وذاؾ عمى رأي الكوفييَف دونما 

إلى آراء بعِض النحاة كأف  ياترَ الوقوؼ عند أصحاب ىذه اآلراء أحياًنا، وقد ُيشير في مسائَؿ ُأخْ 
أٍي أو برأييِف في درس بعض يقوؿ وجاء في المغني قاصًدا رأي ابف ىشاـ، فيو قد يكتفي بر 

 المسائؿ.

                                                           
(1)

ٌّة، ٌّةواالسم  ،وغٌرهاكثٌر.192،وكذلكالقولفًإعرابالجملةالمفّسرة،161.انظرمثالً،داللةالجملةالفعل
2
،فاضل، ًّ ٌّة تألٌفها وأقسامها.الّساَمرائ  121،الجملة العرب
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 : االنصراؼ عف المعاني الٌمغكٌية لممفردات.بعناار 

ـَ أَر عند  في مؤلَِّفو" الجممة العربّية تأليفيا وأقساميا" عنايًة في إزالة الغموض  الّساَمرائيّ ل
اّلتي و عف بعض الكممات الّمغوية وال سّيما تمكـ الكممات اّلتي جاءت في ثنايا األبيات الّشعرية 

 يعمد إلى توضيح معناىا.  وىذا ينسحُب أيًضا عمى المفردات القرآنّية فيو لـ وّظفيا لتوضيح الُمراد،

ّنما ينصرؼ إلى الحديث عف  ،ويبدو لي أّنو لـ يعبْأ بالمعنى الّمغوّي لممفردات الغامضة وا 
 في بيٍت مف الّشعر استدّؿ بو، (1)القواعد المّطردة كدأبو، ومف ىذا مثاًل أّنو لـ يوّضْح معنى "غبوًقا"

  وغيرىا . (3)في بيت آخر، وكممة "العواىج" (2)ولـ يبف عف معنى كممة "ُصَرد"

 : المسائؿ الٌنحكٌية في كتاب "الجممة العربٌية تأليفيا كأقساميا".خامسنا

ُليمارْصد ىذه المسائؿ، يقتضيني اال وفي       : أّف عّمة اختيار ىذه حتراُس أف أشير إلى أمريف أوَّ
ورّبما قد يكوف مبنيِّا عمى اختيار المسائؿ  الّساَمرائيّ المسائؿ قائمٌة بالّدرجة األولى عمى آراء 

مرّده حرص الباحث عمى ثْبت ىذه رتيب ىذه المسائؿ بالصُّورة تمؾ المختمؼ فييا، وثانييما: أّف ت
 المسائؿ كما جاءت في الُمؤلَِّؼ دونما تغيير. 

 .يا قديمنا كحديثناالجممة كمفيكمي أٌكالن : 

داُف الّنحو، فمعموـٌ أّف المستوى الّنحويَّ ما اختّص بدرِس ما مف شّؾ في أّف الجممة ىي ميْ       
درس الكممات مفردًة، وبناًء ب ال يختّص الكممات اّلتي كانت في الّتركيب، ومف البدىيّْ أّف الّنحو 

 عمى ىذا فإّف الّنحاة قد اىتموا بالجممة اىتماًما كبيًرا قديًما وحديثًا.

جممة منذ اإلرىاصات األولى عنَد الّنحاِة كانت محّؿ خالٍؼ بينيـ، ومّما ال شّؾ فيو أيًضا أّف ال     
 إلى الفصؿ بينيما .  (5)آخريف داعيفَ  إلى ،(4)فمف ذاىٍب إلى جعميا مّما يرادؼ الكالـ

 (1)جب بيا الفائدة لممخاطب."يا فيي" ما يحسف عمييا السكوت، وتأّما تعريف     

                                                           
(1)

،وخّصاللِّسان،وجاءف19ًالجملة العربٌة تألٌفها وأقسامها،. ًّ ،والَغُبوق:الشرببالعش ًّ :الَغْبُقوالّتغبُّقواالغتباق:شربالعش

،غبق10،281بعُضهمبهاللّبنالمشروب.ج
(2)

َرد:البْردوقٌلشّدُتُه.جللّسان،جاءفًا69.نفسه، ْردوالص  ،صرد3،248:والص 
(3)

الَعْوهج:الظبٌُةالتًفًَحْقَوٌهاخّطتانسوداوان،وقٌلهًالّتاّمةالَخْلقوقٌلالحسنةاللّونالطوٌلةاللّسان:،جاءف196ً.نفسه،

 ،عهج2،331العنقفقط.ج
(4)

ة،المفّصل فً علم العرَوالّزمخشري،1،18جالخصائص،َوابنجّنً،1،25،12،جالكتاب.ٌنظر،سٌبوٌه، ٌّ  32ب
(5)

2،37،جالمغنًوماٌلٌهاَوابنهشام،8الكافٌة فً الّنحو،.ٌنظر،ابنالحاجب،
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 (2)لفٍظ مفيد مستقّؿ بنفسو مفيد بمعناه."وعّرفيا آخروَف بأّنيا "كؿُّ      

 أّما تعريُفيا عنَد المحدثيَف فقد آثرُت أف أثبت ليا تعريفيِف:     

األّوؿ: وىو ما أورده خميؿ أحمد عمايرة يرى فيو أّف الجممَة "ما كاَف مف األلفاظ قائًما برأسو، مفيًدا 
 (3)لمعًنى يحسف الّسكوت عميو."

" والجممة في أقصر صورىا ىي أقّؿ قدر مف الكالـ يفيد  :ميدي المخزومي فيقوؿي: ما أورده الثّان
 (4)الّسامَع معًنى مستقاّلً بنفسو."

 ومدار األمر عندىـ يقع في أّف الجممَة أعُـّ مف الكالـ لشرط اإلفادة.     

 ثانينا: المسائؿ الٌنحكٌية :

 الجممًة. لمسألةي األكلى : القكؿ في تأليؼً ا

أرسَؿ الّنحاُة قواًل مجماًل في حقيقِة تأليؼ الجممِة العربّيِة، فيـ يركنوَف في ىذا كمّْو إلى     
وليس بناٍؼ أّنيـ  مصطمحْيف أزعـ أنيما ُوجدا في كتب الّنحو قاطبًة أال وىما: الُمسند والمسند إليو،

مَة عندىـ ال تقـو إال عمى ذينَؾ فمعموـٌ أّف الجم تركوا ىذيف الركنيْيِف أساًسا لتماـِ المعنى ونضوِجو،
"وىما ما ال يْغَنى واحٌد منيما  أّنو ال مفّر منيما في الجممة العربّية فيقوؿ: يرى سيبويوِ ف  الّركنيِف،

ـُ منو ُبدِّا" عف اآلخر، وال يجُد المتكّم
 ،المسند والمسند إليو في الجممةِ  فسيبويو يفيُء إلى ضرورة ،(5)

عف إيراد المعنى تامِّا دوَف أحدىما، فالجممُة مف ُوجيِة نظرىـ ىي "عبارة عف  إذ إّف المتكمّْـ ينوءُ 
" أو لـ يفْد كقولَؾ "إْف  :مرّكب مف كممتْيِف ُأسندت إحداىما إلى األخرى سواء أفاد كقولؾَ  "زيٌد قائـٌ

العربّية، فيكاد ال  حقِّا أف الّنحاَة قد عّولوا عمى المسند والمسند إليو في درسيـ لمجممةِ  ،(6)يكرمني".."
 (7)يخمو مؤّلؼ مف مؤلَّفاتيـ إاّل وتحدثوا فيو عف اإلسناد فيو الّدعامة اّلتي ُيبنى عمييا كالميـ.

                                                                                                                                                                          
(1)

د،أبوالعّباس،  1،8،جالمقتضب.المبرِّ
(2)

 1،18جالخصائص،.ابنجّنً،أبوالفتحعثمان،
(3)

 77فً نحو اللّغة وتراكٌبها،.
(4)

ًِّ نقد وتوجٌه،.  33فً الّنحو العرب
(5)

 1،23،جالكتاب.
 82، التعريفات،الشريؼ عمي ،.الجرجاني(6)
(7)

ٌّةَوحماسة،محّمدعبداللّطٌف،1،44،جشرح المفّصل.ٌنظر، ٌّة،َوأنٌس،إبراهٌم،95،بناء الجملة العرب 276من أسرار العرب

 وغٌرها
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وفي ىذا يقوؿ  ،إليو قد ربطوا المبتدأ بالمسند إليو وكذلؾ الفاعؿ بالمسند الّنحاةَ  والحّؽ إفَّ     
وعّبروا عنو  الجممة االسمّية بعبارة واحدة ىي "المبتدأ"،عّبر الّنحاة عف الُمسند إليو في " :برجشتراسر

وىو في  ،لفرَؽ بيف الجنسيف في المسند فقطفي الجممة الفعمّية بعبارٍة أخرى وىي الفاعؿ مع أّف ا
 .(1)المسند أيًضا أقّؿ تبياًنا  في الحقيقة مف الّظاىر"

 بيـ إلىيؼ الجممِة العربّية قد آَؿ عمى الّنحاة في تأل بَ مَ وَلعّؿ االحتراَس البصيَر اّلذي غَ 
 يتأّتى مف أو مف اسـٍ وفعٍؿ، فال وجاء عنيـ أّف "الكالـَ ال يتأّتى إاّل مف اسمْيِف، ،ترتيٍب معتمد ليا
ألّف اإلفادَة إّنما تحصؿ  ؛وال كممة واحدة ،وال فعؿ وحرؼ ،وال اسـ وحرؼ ،فعمْيِف وال حرفْيفِ 

فترتيب الجممة قائـٌ عمى الُمسند والمسند إليو  حتًما؛ االستقراَء يعُضُد ذلكـْ  والحّؽ إفَّ  ،(2)باإلسناد"
فمنيـ َمف يرى أّف ترتيَب الجممِة ليَس حكًرا عمى المسند والمسند  إاّل أّف الّنحاة قد اختمفوا في ذلؾ،

ومعنى ىذا  ،(3)قديًرا"أّنو ال خبَر لػ"أال" اّلتي ىي لمتمني ال لفًظا وال ت سيبويو مثاًل يرىفيذا " إليو،
رؼ مع االسـ في سبر إذ ائتمؼ الح ،يًبا غير اّلذي ذىب إليو الّنحاةمف ُوجية نظرىـ أّنو أقّر ترت

 الجممة ىينا. 

"إذا كاف غًدا فائتني و إذا كاف غٌد  :ومف الشواىد اّلتي دفعيا سيبويو في إقراِر ما سبؽ قوُلو
ذا كاف يوـُ الجمعة  :فيقوؿفع غٍد تارًة وبنصبيا أخرى بر  فائتني"، "وتقوؿ إذا كاَف غٌد فائتني، وا 
ف شئت قمَت إذا كاَف غًدا فائتني" فالفعُؿ لغٍد واليوـفالقني،   .(4)كقوِلَؾ إذا جاء غٌد فائتني وا 

وبدت  ،سيبويو في الّتخريجْيف الّسابقيفقد ذىَب إلى غير ما ذىَب إليو  الّساَمرائيّ  حقِّا إفّ و 
وال يكوف المعنى  ،ومسند إليو نا جمّيًة ، فيو يرى أّف الجممة العربّية تأتمؼ مف مسندمخالفُتو  لو ىي

المسند والمسند  اأساسييِف ىم"إّف الجممة تتألؼ مف ركنيِف  :تامِّا إاّل بيما فيقوؿ في معرِض ىذا
 (5)وال تتألؼ مف غير ذلؾ " ،وىما عمدة الكالـ ،إليو

أّف الجممة قد تأتمُؼ مف  عمى رفض ما لّوح بو الّنحاة فيٌة أّما معارضُتو لسيبويو فمبنيّ 
ًدا فائتني حرؼ واسـ وغير ذلؾ، فيقوؿ في معرض ردّْه عمى سيبويو في تفسيره  لقوليـ "إذا كاف غ

ذا كاف غد فائتني " تيف لغتاف ، لغة تنصب : "وفي تفسير سيبويو نظٌر ذلَؾ أّف ىاتيف العبار وا 
                                                           

(1)
ٌّة.  132،الّتطور الّنحوّي للغة العرب

(2)
 1،46،جهمع الهوامع.السٌوطً،جاللالدٌن،

(3)
1،91جالمغنً،ٌنظر،األنصارّي،ابنهشام،

(4)
 1،224،جالكتاب

(5)
ٌّة ، تألٌفها وأقسامها.  16،الجملة العرب
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ف واحد غير أّف كّؿ لغة تعّبر عنو بأسموب نظير اختالفيـ "ما ىذا ومعنى العبارتي ،وأخرى ترفع
ال فمو كاف األمر كما ذكره سيبويو لـ  ،وال شّؾ أّف معنى العبارتيف واحدبشًرا " و" ما ىذا بشٌر"  وا 

ـّ اختالؼ غًدا فائتني عمى تقدير سيبويو إذ كّؿ العرب يقولوَف إذا كاف  ،تكف ىناؾ لغتاف وليس َث
 ،إلى بني تميـ دوف غيرىـ وال داعي ألف ينسب ىذا الّتعبير ،ما نحف عميو غًدا فائتنيإذا  :أي

فالحّؽ أّف غًدا في لغة تميـ تقابؿ غد بالرفع في لغة غيرىـ ، وأّف غًدا الظرؼ يقابؿ غد المسند 
 (1)إليو، فالعبارة في لغة تميـ مؤّلفٌة مف فعؿ واسـ منصوب عمى وجو الحقيقة "

ذا كاف غد  ،ا فائتنيقد أنكر عمى سيبويو تفسيره لقوؿ "إذا كاف غدً  الّساَمرائيّ يتبّدى أّف  وا 
دليٌؿ استقرائّي  أّنو لغةاألّوؿ تخريجو لمثؿ ىذا عمى  :ُع قولو الّسابؽ بدليميف اثنْيفِ فائتني"، ويدف

ليؿ اآلخر واستدّؿ عمى ىذا بما جاَء في القرآف الكريـ مف آيات تنضوي تحت ىذا الباب، والدّ  ،بحت
ؿ إّف ومعنى ىذا كمّْو أّنو يدحض قوَؿ َمف قا ،معنى فألفاُه واحًداقد َرَكَف إلى ال الّساَمرائيّ واألخير أّف 

فيو ينكر  ،د المسند والمسند إليو في الجممةألّنو يؤمف بضرورِة وجو  ؛الجممة تتكّوف مف حرؼ واسـ
 (2)وغيره.  رأي سيبويو ومف ذىب مذىبو مف أمثاؿ أبي عمي الفارسي

وليس بناٍؼ ىنا أّف البصرييَف  ة في ىذا الباب وقوع المسند إليو اسًما،ومف القضايا الخالفيّ 
  إليو فيـ ال يجيزوف وقوعو غير ذلؾ ، ووقوع المسند ،اسًما إليو أقّروا بضرورة وقوع المسندقد 

أّف الفاعؿ في ُكؿّْ فيـ يروَف  ،ى التّأويؿ وطيّْ أعناِؽ الّنصوصسيقودىـ حتًما إل عمى تمَؾ الصُّورة
فالفاعؿ عندىـ "االسـ الُمسند إليو فعؿ، عمى طريقة َفَعَؿ، أو شبيو ...والمراُد باالسـ  ،أحوالو اسـٌ 

 . (3)ما يشمؿ الّصريح والمؤّوؿ بو "

" :ومف ىذا أيًضا ما أورده سيبويو عف الخميؿ في قولو تعالى    

  "(4) رأي  والحّؽ إفَّ  ،(5)بالّرفع ولكّنؾ لّما أدخمت الباء عممت " "إّنما كفى اهلل :وقاؿ

فيـ ال يتحّكموَف في الّنصوِص تحّكًما قاصًرا،  ،في ىذا أقرب إلى المنطؽ الّسميـ رأي أىِؿ  الكوفةِ 

                                                           
(1)

،فاضل، ًّ ٌّة تألٌفها وأقسامها .الّسامرائ  20،21،الجملة العرب
(2)

 45،همع الهوامع.ٌنظر.السٌوطً،جاللالدٌن،
(3)

 1،74،جشرح ابن عقٌل.ابنعقٌل،
(4)

 43.الرعد،
(5)

1،38،جالكتاب.
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يأنس بنصوص التّنزيؿ فيرى أّف فيو  ،(1)"فالفّراُء يجيُز أف تأتَي الجممُة فاعاًل في بعِض المواطف"

" :جممة الكالـ في قوَلو تعالى   "(2)  فييا معنى الّرفع

 (3)ومثؿ ىذا في أغمب ظنّْو قولنا :قد تبّيف لي أقاـ عبُد اهلل أـ زيد. 

قد وقَؼ مف ىذه المسألة موقًفا يجحُد فيو عمى البصرييَف  الّساَمرائيّ ومستصفى ىذا أّف 
خضاَعي فيو ال يقوؿ بإطالؽ ىذا في الّمغة بؿ  ،ـ إّياىا لقواعدىـ اّلتي ارتضوىاتأويميـ لمنصوص وا 

ومنيا قولو تعالى " "وقد جاء المسند إليو عمى صورِة  الجممة، :فيقوؿ يقوُؿ بأغمبيتو،  

    "(4)، " ويأتي المسند إليو جارِّا ومجروًرا نحو قولو تعالى "(5) 

والذي ُيرى  ،(6)وحقيٌؽ بااللتفاِت  إلى قولو "صورة الجممة" ولـ يقؿ "جممة "احتراًزا مف تأويالت الّنحاة
 أميُؿ إلى ما جاَء  بو الكوفيوَف في ىذا الّشأف . الّساَمرائيّ ُيرى حقِّا ىنا أّف 

 الفصؿ بيفى أجزاء الجممة.القكؿ في المسألة الثٌانية: 

إّف الّنحاة قد حَرصوا عمى ضرورة التالـز بيف المفردات  :لعّؿ مف قبيؿ الّتذكار القوؿ
مف مانٍع  المترابطة مواقَؼ متباينًة،المترابطة المؤلّْفة لمجممة العربّية، فوقفوا مف الفصؿ بيف أركاِنيا 

لمفصؿ وآخر مجّوٌز لو في حاؿ الضرورة وغيرىا، وفي ىذا يقوؿ نياد الموسى "إّف العربّيَة في 
بنيِتيا الموصوفة عمى منيج الّمساف العربّي كما نَزؿ بو القرآف نظاـ ائتالفّي قاـ عمى المشترؾ بيف 

 (7)ات الّميجّية الخاّصة والقراءة بالقرآف عمى سبعة أحرؼ"الميجات العربّية المصطفاة ووَسَع الّسم

وقد آثرُت أف أرصد ما  ع صيُتو في المضاؼ والمضاؼ إليو،ىذا الفصؿ قد ذا حقِّا إفّ و 
 قالو بعض الّنحاة في ذلَؾ .

 

                                                           
(1)

،فاضل، ًّ  22،الجملة العربٌة تألٌفها وأقسامها.الّساَمرائ
(2)

 128.طه.
(3)

 2،195،جمعانً القرآن.ٌنظر.
(4)

 164.الّصافات،
(5)

 68.الّزمر،
(6)

ة،تألٌفها وأقسامها.ٌنظر. ٌّ 23،الجملة العرب
(7)

ٌّة فً العصِر الحدٌث،قٌم الثبوت وقوى الّتحّول.  178،اللّغة العرب
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 .الفصؿي بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو :أٌكالن 

فاشترَط البصريوَف  ،لّصياغِة الّرديئةِ وه مف قبيِؿ اعاب الّنحاُة الفصؿ بيف المتضايفْيِف وعدّ 
ؿ محتّجيف الِعناَف ليذا الفص وأطمَؽ الكوفيوفَ  ،(1)أْف يكوَف الفصُؿ بينيما بالجاّر والمجروِر والّظرؼ

 (2)فنادوا بقوؿ مف قاؿ "فزججتيا ِبِمزّجة". ،بوروده في كالـ العربِ 

الّشعر، وبدا ذلكـ جميِّا في حديثو فذىَب سيبويو إلى منع الفصؿ بيف المتضايفيف في غيِر 
 (3)عف "يا سارَؽ الّميمَة أىِؿ الّدار" كراىيَة الفصؿ بيف المضاؼ والمضاؼ إليو.

"ذىَب الكوفّيوف إلى أّنو يجوز الفصُؿ بيف المضاؼ والمضاؼ إليو  :وجاَء في اإلنصاؼِ 
يجوُز ذلَؾ بغيِر الظرِؼ بغير الظرؼ وحرؼ الخفض لضرورة الّشعر، وذىب البصرّيوَف إلى أّنو ال 

فأجازوا الفصَؿ  كثيًرا مف الّنحاة قد تبعوا الكوفييَف في وُجيِة نظرىـ تمَؾ، حقِّا إفّ و  ،(4)وحرِؼ الجّر."
 وغيرىـ. (8)و"الّسيوطي" ،(7)و"ابف ىشاـ" (6)و"ابف الجْزري" ،(5)الفصَؿ مطمًقا "كابف مالؾ"

 ،لذا لـ يجوّْزوا الفصؿ بينيما ؛(9)البصرييَف أقاموا المتضايفْيِف مقاـ االسـ الواحد حقِّا إفّ و 
فذىبوا في قوِلو  ؛الكوفيوَف فقد ركنوا إلى الّسماعأّما  ،يـ اّلتي استندوا إلييا في المنعوىذه عّمتُ 

" :تعالى           

فإف تكف  ،مصاحؼ أىؿ الّشاـ شركاييـ بالياءفيرى الفّراُء " أّف في بعض  ،تمفة مذاىَب مخ (10)"
قوؿ  مثبتة عف األوليف فينبغي أف ُيقرأ ُزيَّْف ويكوف الشركاُء ىـ األوالد، ويقوؿ في معِرض حديثو عف

ولـ  وىذا مّما كاَف يقوُلو نحويو أىِؿ الحجاز، ،وليس قوؿ مف قاؿ بشيءٍ  مف قاؿ "فزججتيا ِبِمزّجِة"،
 (11)نجد مثمو في العربّية "

                                                           
(1)

3،327،جشرح األشمونًَو293شرح الكافٌةَو2،392،جالخصائص.ٌنظر.ابنجّنً،أبوالفتحبنعثمان،
(2)

ٌّةو2،181،جشرح األشمونً.ٌنظر.  3،1372جالمقاصد الّنحو
(3)

 1،176جالكتاب،.ٌنظر،
(4)

 1،382نباري،أبوالبركات،ج.األ
(5)

 3،272جشرح الّتسهٌلوبعدهاَو2،979جشرح الكافٌة الّشافٌة.ٌنظر،
(6)

2،263،جالّنشر فً القراءات العشر.ٌنظر،
(7)

 ومابعدها.3،177،جأوضح المسالك.ٌنظر.
(8)

 ومابعدها.2،52،جالهوامع همع.ٌنظر.
(9)

1،385،جاإلنصاف.ٌنظر.
(10)

 137.األنعام،
(11)

 1،357،358،جمعانً القرآن.
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ـ ىُ أوالدَ  قتؿُ " الّزمخشرّي فيقوؿ: اآليةِ  ومف اّلذيَف وقفوا عند الفصؿ بيف المتضايفْيف في ىذه
يـ برفع القتؿ ونصب األوالد، وجّر الشركاء عمى إضافة القتؿ إلى الشركاء، والفصؿ بينيما شركائِ 

بغير ظرؼ ....واّلذي حمَؿ ابَف عامر عمى ذلَؾ أّنو رأى في بعض المصاحؼ "شركائيـ" مكتوًبا 
 (1)بالياء"

 متقدموىـ ياوجاء فيو "وىي مسألٌة مختمؼ في جوازىا، فجميور البصرييف يمنعُ 
ومتأخروىـ، فال يجيزوف ذلَؾ إاّل في ضرورة الّشعر، وبعُض الّنحوييَف أجازىا وىو الّصحيح ؛ 

 (2)وجودىا في  ىذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربّي الصريح المحض ابِف عامر."ل

القراءة صحيحٌة مف حيُث أبا حّياَف ُيجيز ىذا الفصؿ في اآلية الّسابقة؛ ألّف  والحّؽ إفَّ 
"وأعجب  :ال بؿ ألنيا قراءة عربّي صريح ، فيقوؿ في موطٍف  آخَر ردِّا عمى الّزمخشريّ  ،التواترُ 

لعجميٍّ ضعيؼ في الّنحو يرّد عمى عربّي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرىا في لساف 
 (3)العرب"

 قد وقؼ عنَد ىِذِه الّظاىرِة وقوًفا غيَر متعمّْؽ، الّساَمرائيّ فإّف  ؛بعيًدا عف تمكـُ المجادالتِ 
الضرورة، وعند الكوفييَف يصّح  وال ُيفصُؿ بيف المضاؼ والمضاؼ إليو عند الجميور إاّل في :فيقوؿ

 (4) أّما الفصُؿ باألجنبيّْ فال يجوُز إاّل  اضطراًرا . الفصُؿ بيَف المضاؼ اّلذي ىو شبو الفعؿ،

فجمّي أّنو يميُؿ إلى ما ذىب إليو البصريوَف في منع الفصؿ بيف المتضايفيف بأجنبّي إاّل في 
ظيُر صّحة قوِؿ الكوفييَف في ىذا الّشأِف مستحضًرا حاؿ الضرورة الّشعرّية ،إاّل أّنو كما يبدو لي ي

"واّلذي ُيظيُر صّحَة قراءِة ابف عامر في ىذا لوروده كثيًرا ومنو قراءُة ابِف  قراءَة ابف عامٍر يقوؿ:
 (5)عامر."

                                                           
(1)

ٌّان، ،أبوح ًّ  4،131،132،جالبحر المحٌط.األندلس
(2)

 4،131،جالبحر المحٌط.
(3)

 4،132.نفسه،ج
(4)

ٌّة،تألٌفها وأقساُمها.  67،الجملة العرب
(5)

 .نفسهوالصفحةنفُسها
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الفصُؿ بيف المتضايفيِف إذا كاف المضاؼ مصدًرا ُأضيؼ إلى فاعمو،  ُأجيزَ وصفوة القوؿ 
عمًما بأّف الفصَؿ يكوف بمفعوؿ المصدر وقد يكوف بالّظرؼ أيًضا، أّما الضرورة الّشعرّية فالفصؿ 

 (1)جائز.

اُه فال أر  ،قد لـز ما جاء بو الّنحاُة قبالً _ في قضية الفْصِؿ بيف المتضايفْيِف_ فالّساَمرائيّ أّما 
 عمييا . واخارًجا عف تمكـ الخطوط اّلتي نصّ 

 القكؿي في الفٍصؿ بيف العامًؿ كالمعمكؿ في غير المضاؼ كالمضاؼ إليو. ثالثنا:

فألقوا بو عمى أموِر الّنحو كمّْيا كالمبتدأ  ،إلى ىذا الّشأف منذ زمٍف مبّكر التفَت الّنحاُة حقيقةً 
ّف وأخواتيا وكاف وأخواتيا  ....إذ إّنيـ لـ يجّوزوا (2)والمصادر والمفاعيؿ والفعؿ ومعمولووالخبر وا 

الفصؿ بيف العامِؿ ومعموِلو في غيِر الضرورة الّشعرّية، وعندىـ "ال يجوُز أف ُيفّرؽ بيف العامؿ 
". ويستقبح ابف جّني الفصؿ بيف جزأي الجممة إذا كاف االتصاُؿ بينيما قويِّا  ،(3)والمعموؿ بأجنبيٍّ

 (4)مى الجممة فكّمما ازداد الجزءاف اّتصااًل ُقبح الفصؿ بينيما.""وع فيقوؿ:

ويقتضيني االحتراُس ىنا أف أشير إلى شيٍء مف الفْصؿ بيف العامِؿ والمعموِؿ عند الّنحاِة، 
الّتعجبّية وفعؿ الّتعجب  وبياِف موقفيـ مف ىذا الفصؿ، ومف قبيؿ ىذا القوؿ في الفصِؿ بيَف ما

مف مجيز لمفصؿ بينيما كالفّراء  ،فوا مف ىذا الّشأف مواقؼ متغّيرةالنحاة قد وق فالحّؽ أفّ  ،بالظرؼ
 (5)ومنيـ مف منع كالمبّرد والزمخشري. ،خفش والمازنّي والزجاج والفارسيّ واأل

ستطرَد في المواطِف اّلتي اختمؼ الّنحاُة في الفصؿ بيف ركنييا، ومرّد وليَس بالزـٍ ىينا أْف أ
ـّ دونما  الّساَمرائيّ ذلَؾ أّف ىذا ال يخدـ ما سيَؽ البحُث ألجمو؛ ألّف  عّبَر عف رأيو في ىذا بحكـٍ عا

 اإلشارة إلى شيٍء مف أبواب الّنحو. 

 في ىذا كمّْو عمى بعِض آي الّذكر فيختار الجواز في غيِر الضرورة، معوالً   الّساَمرائيّ أّما 
ـُ أّنو يجوُز الفصُؿ بيَف العامؿ ومعمولِو باألجنبّي فيما  الحكيـ فيقوؿ:"واّلذي يظيُر لي واهلل أعم

                                                           
(1)

 1،533،جشرح المفّصل.ٌنظر،ابنٌعٌش،موّفقالدٌن،
(2)

ٌّة.ٌنظر.العٌنً،بدرالدٌنمحمودبنأحمد، ٌّة فً شرح شواهِد األجروم 2،934،جالمقاصد الّنحو
(3)

 2،246،جاألصول فً الّنحو.ٌنظر.ابنالّسّراج،أبوبكرمحّمد،
(4)

 2،392،جالخصائص.
(5)

 182،شرح اللمع فً الّنحو.ٌنظر،الضرٌر،القاسمبنمحّمد،
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وردت لو نصوص فصيحٌة ليست مف باب الّضرورة ، وكاف المعنى مفيوًما فإف ألبس أو أّدى إلى 
 (1)تعقيٍد في المعنى أو غموٍض فيو لـ يجز."

"وقد وردت نصوص فصيحٌة بالفصؿ بيف العامِؿ والمعموؿ باألجنبّي، وقد  :وجاء فيو

" :خّرجيا الّنحاُة عمى القّمِة أو الضرورِة أو التّأويؿ، ومف ذلَؾ قولو تعالى   

         "(2) فقد أعمَؿ ،

 (3)الّصياـ في أّياـٍ معدودات وقد ُفِصؿ بينيما باألجنبّي وىَو كما ُكتب عمى اّلذيف مف قبمكـ ."

الّسابؽ يجُد أّنو أطمَؽ حكًما عامِّا في الفصؿ بيف العامؿ  الّساَمرائيّ قوؿ  إّف َمف يتبّصَر 
والمعموؿ عدا المضاؼ والمضاؼ إليو مفاده جواُز الفصؿ بيَف العامؿ والمعموؿ في الّنصوص 

 الفصيحة شريطَة أاّل ُيحدث ىذا الفْصُؿ خماًل في المعنى المرجّو.

 عف الٌذات في باًب عسى. بالمصدًر المؤٌكؿً  اإلخباري ب القكؿ المسألة الثٌالثة:

 ُس الّنحاَة لـ يجيزوا اإلخبار بالمصدر عف الذات؛ ألّنو ليس مّما يعُضده القيا حقِّا إفّ 
محّمد إدبار، جاء في معاني الّنحو "والمصدُر ىو الحدث  عندىـ ،فميَس مف العربيّْ الجّيِد القوُؿ:

 .(4)المجّرد فال ُيخبُر بو عف اسـ الذات"

ف  الّنحاة ثبوًتا قطعيِّا أّف خبَر عسى فعٌؿ مضارع متّصدٌر بأف المصدرية ،لقد ثبت عند  وا 
أّما وروُده فعاًل مضارًعا غيَر مبدوٍء بأف المصدرّية  ،ىذا كاف ذلَؾ مف قبيؿ التّأويؿ ُوجَد عمى غيرِ 

 .(5)فقميٌؿ في حدّْ زعميـ

"فإف قيَؿ  :مقترًنا بأف قولوجاء في شرح المفّصؿ في عّمة مجيِء خبر عسى فعاًل مضارًعا 
واجتزأ عنو  ،ا منع لفظ المضارعفألّنو لمّ  ؛أّما لزوـ الفعؿ :فمـ لـز أف يكوَف الخبُر أف والفعؿ قيؿ

وأيًضا فإّنو لما كانت عسى طمًعا وذلَؾ ال يكوف إاّل فيما  ،بمفظ الماضي عوض المضارع في الخبر
وأّما لزوـ أْف الخبر فمّما أريد مف الّداللة عمى  االستقباؿ، ُيستقبؿ مف الّزماف جعموا الخبر مثااًل يفيد

                                                           
(1)

ٌّة تألٌفها وأقسامها الجملة.  68.العرب
(2)

 183،184.البقرة،
(3)

ٌّة،تألٌفها وأقسامها ،.  68الجملة العرب
(4)

،فاضل، ًّ  193.الّسامرائ
(5)

 1،211،212،213،جَو أمالً ابن الحاجب3،392،جشرح المفّصل.ٌنظر،ابنٌعٌش،موّفقالدٌن،
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االستقباؿ وصرؼ الكالـ إليو ألّف الفعؿ المجّرد مف أف يصمح لمحاؿ واالستقباؿ وأف تخّمُصو 
 (1)لالستقباؿ."

محؽّّ في تفسيره، فعسى تحمؿ في طّياِتيا معنى االستزادة مف  يبدو لي أّف ابَف يعيَش 
وىذا ال يكوف إاّل فيما ىو آٍت مف زمف وشرط خموص ىذا الفعؿ إلى الزمف  ،فيو الّشيِء والطمع

المستقبؿ تصديره بأْف الّشرطّية، فيو يؤمف أّف صورة خبر عسى في كالـِ العرِب ال تكوف إاّل بيذه 
 الّصورة أّما مجيُئُو غيَر مقترٍف بأْف فيرميو بالقّمة.

وليَس المقاـ مقاـ  أف مف المضارع في الكالـ المنثور،الّنحاة قد تباينوا في حذؼ  حقِّا إفّ و 
فذىب البصريوَف إلى أّنو ال يجوز حذفيا في النثر اء ولكّنني سأشيُر إلييا مختصًرا، حصٍر ليذه اآلر 

وجّوزت طائفٌة مف الّنحاة إسقاط أف مف خبر عسى  ،(2)وحذفيا يكوف مف قبيؿ الضرورة الشعرية 
 .(3)مف أمثاؿ المبرّْد

أو بتضميف  ،وىو عنده عمى إسقاط حرؼ الجرّ  َد سيبويو أّف المقروف بأْف ليس خبًرا،وعن
اس اّلذي أوجدتو العرُب الفعؿ معنى قارب، وليس بخاٍؼ ىينا أّف سيبويو يتخُذ تخريًجا يمتحـ بالقي

بالمصدر ألّف اإلخباَر  ؛ة نظر الباحث إاّل إخضاٌع لمنصوصوما ىذا التّأويؿ مف وُجي ،في لغتيا
 المؤّوؿ عف الذات في باب عسى ما ىو بقياس .

 ،رة اّلتي نادى بيا الّنحاة قبالً واّلذي أراه سديًدا أّف سبَؾ خبر عسى ال يكوف إاّل بيذه الّصو 
"وكال  تخريج سيبويِو اآلنؼ فيقوؿ: الّساَمرائيّ ولـ يرتِض  ،ـ ينِؼ أحُدىـ كوَنيا خبًرا لعسىول

كما أّنو ال يصّح عمى  إّنو لو كاَف عمى إسقاِط حرؼ الجّر لجاز إظياُره،الّتخريجْيِف فيو نظٌر ف
تضميف قارب فإّف ىذا الّتعبير قد ُيقاؿ فيما ليس فيو مقاربة نحَو "عسى اهلُل أف يدخَمني الجّنة" 

 (4)وعسى الوضع أف يعود كما كاَف."

                                                           
(1)

ٌّةأبوالبركات،َواألنباري،3،392.ابنٌعٌش،موفقالدٌن،ج  127،أسرار العرب
(2)

 2،120،جارتشاف الضرب.ٌنظر،
(3)

1،196،جالكامل فً اللغة.ٌنظر،
(4)

ٌّة تألٌفها وأقساُمها. 122،الجملة العرب
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اّل أّنيا لـ تجِر عمى القياس إ ،يرى أّف مثؿ ىذه التعبيرات صحيحة الّساَمرائيّ وما بخاٍؼ أّف 
" واّلذي يبدو لي أّف الّرأي الّراجح ىو اّلذي يذىب إلى أّف أف  المعيود، فيو يقوُؿ في موضٍع آخَر:

ّنما ىي مؤذنة بتراخي الفعؿ، أي جيء بيا لمداللة عمى االستقباؿ." ،ليست مصدرّية  (1)وا 

 كالجاٌر كالمجركر.القكؿ في رافع االسـ بعد الظرؼ  :الرٌابعةالمسألة 

الجممِة الظرفّية و الجاّر والمجرور، وىي  ي عّمة رفع االسـ الواقع بعد شبواختمؼ الّنحاة ف
فذىب الّنحاة مذاىَب شّتى في رفع االسـ  ،ي أثبتيا ابف األنباري في مؤّلفومف المسائؿ الخالفّية اّلت

 الواقع بعدىما .

الّظرؼ يرفع االسـ إذا تقّدـ عميو، ويسموف جاء في اإلنصاؼ "ذىَب الكوفيوَف إلى أّف 
ليو ذىب  ،وفي الّدار عمرو وذلَؾ نحو قولَؾ أمامَؾ زيدٌ  ،ؼ المحّؿ، ومنيـ مف يسميو الّصفةالظر  وا 

وأبو العّباس محّمد بف يزيد المبّرد مف البصرييَف، وذىب  في أحِد قوليو أبو الحسف األخفش
ّنما يرتفع باالبتداء."  (2)البصريوَف إلى أّف الظرَؼ ال يرفُع االسـ إذا تقّدـ عميو، وا 

وجاء فيو أّف البصرييَف قد استندوا في قوليـ ذاؾ إلى تعميٍؿ مفاده أّف االسـ يرتفع باالبتداء 
، أّما الكوفيوف فكانت حجُتيـ قائمًة عمى أساِس أّف القوَؿ أمامَؾ زيٌد مثاًل لتعريو مف العوامؿ الّمفظّية

فيو حذؼ وتقديُره حّؿ أمامؾ زيٌد، وأخذوا رأي سيبويو حّجًة أيًضا في أّف الّظرؼ يرفُع إذا وقع خبًرا 
 (3)لمبتدأ.

الجممِة  في أّف االسـ المرفوع اآلتي لشبوإلى ما ذىب إليو الكوفيوَف،  (4)وذىب آخروف
وبيذا فإّنيـ عّدوا الجممة الظرفية قسًما ُيضاؼ إلى لونيف مألوفيف مف  مرفوٌع بالّظرؼ ال باالستقرار،

وفي ىذا يقوُؿ ابُف ىشاـ ما نّصو:"والجممة  الجممة عند الّنحاة، وىما الجممة الفعمّية واالسمّية،
أفي الّدار زيٌد، إذا قّدرَت زيًدا الظرفّية ىي الجممة المصّدرة بظرؼ أو مجرور،نحو أعندؾ زيد، و 

 (5)فاعاًل بالّظرؼ والجارّْ والمجرور، ال باالستقرار المحذوؼ."

                                                           
(1)

 1،270،جمعانً الّنحو.
(2)

 1،55.األنباري،أبوالبركات،ج
(3)

 1،55،56.ٌنظر.نفسه،ج
(4)

د،ٌنظر،األنباري،أبوالبركات، ،المسألةالّسادسة1،51جاإلنصاف فً مسائل الخالف،.كاألخفشوالمبرِّ
(5)

 38،المغنً.
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ده إلى دخوؿ الّنواسخ فإّف رأي الكوفييف فاسٌد، ورّد ابف جّني فسا ،وميما يكف مف شيءٍ 
لجّر عنَد الجمؿ، فالعامؿ ال يدخُؿ عمى العامؿ عند الّنحاة فيقوؿ:"والظرؼ وحرؼ ا عمى مثؿ ىذه

أكثر البصرييَف يكوف خبًرا مقّدًما، وذىب الكوفيوف إلى أّف ىذه األسماء في ىذه المواضع مرفوعة 
ـَ عمييا ووافقيـ األخفش، ويُ  ، والعامؿ ال يدخؿ عمى امذىَبيـ أنا نقوؿ:إّف خمفَؾ زيدً  ؿُ طِ بْ بما تقّد

 (1)العامؿ."

ّف ُجّؿ الّنحاة يروف أّف االسـ الواقع بعد شبو الجممة  مرفوع باالبتداء ،فشبو إِ وصفوة القوؿ 
 والحّؽ إفَّ الجممِة عندىـ ليا ما تتعّمُؽ بو أصاًل، وليذا ال يمكف أف تكوف عاماًل في الجممِة، 

 ؿ:يقو  قد التفَت إلى ىذه المسألة، وكاف ىذا في مخالفتو ابف ىشاـ في ىذه المسألة، الّساَمرائيّ 
فإّنو عمى ما ذىَب إليو صاحب المغني أّف االسـ  "والقوؿ بالجممِة الّظرفّية فيو نظٌر فيما يبدو لي،

ويبدو لي أّف ىذا القوؿ فيو نظٌر  المرفوع فاعؿ بالّظرِؼ أو الجاّر والمجرور في نحو أعندؾ زيٌد،
لّنواسخ فتقوؿ: َأِإف عندَؾ زيًدا؟ ذلَؾ أّف زيًدا مبتدأ مؤّخر ال فاعؿ بدليِؿ أّنو يصّح أف تدخؿ عميو ا

ذا كاَف فاعاًل فأيَف اسـُ أكاف عندَؾ زيٌد؟ فزيد اسـ كاف ال فاعؿ  ولو كاف فاعاًل لـ ينتصب وتقوؿ: وا 
و ال يصّح إدخاُليما عمى ومعموـ أنّ  وتقوؿ:أعندي ظننت زيًدا فتدخؿ ظّف عميو مباشرة، ،كاف

 (2)؛ فبطؿ ىذا القوؿ."الفاعؿ

قد رّجح الرأي البصرّي في ىذه المسألة ،فيختار الّرفع عمى  الّساَمرائيّ ولعّمو ُيمحُظ أّف 
االبتداء ،وليس بخاؼ فيما سبؽ لو مف قوٍؿ أّنو قّدـ حّجًة في منع ىذا كانت عند ابف جّني قباًل 

 واّلتي أشرت إلييا فيما سبؽ .

 كالفعمٌية. القكؿي في داللة الجممًة االسمٌية :لخامسةالمسألة ا

 زعـَ بعُض الّنحاة أّف الجممة االسمّية تدّؿ عمى الثبوت، وتدّؿ الجممة الفعمّية عمى الحدوث،
ال تدّؿ عمى مثؿ ىذه الدالالت اّلتي نّصوا عمييا،  الّساَمرائيّ الجممة مف ُوجية نظر  والحّؽ إفَّ 

 والحّؽ أْف ُتّضمَف ىذه المعاني لكؿٍّ مف االسـ والفعؿ.

                                                           
(1)

 117،شرح اللمع.
(2)

ٌّة ،تألٌفها وأقسامها. 160،الجملة العرب
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البرىاف "وأف الفعؿ يدّؿ عمى الّتجّدد والحدوث، واالسـ عمى االستقرار والثبوت، وال جاء في 

" :ف وضع أحدىما موضع اآلخر فمنو قولو تعالىسيح      "(1) ،

 ،شيٌء بعد شيءٍ  ولو قيؿ يبسط لـ يؤدّْ الغرض؛ ألّنو لـ يؤذف بمزاولة الكمب البسط، وأّنو يتجّدد لو
 (2)فباسط أشعُر بثبوت الّصفة."

وذىب الجرجانّي إلى ذلؾ في معِرض حديثو عف الفروؽ في الخبر فيقوؿ:"إّف موضوع 
االسـ عمى أف يثبت بو المعنى لمشيِء مف غير أف يقتضي تجدَُّده شيًئا بعد شيٍء، وأّما الفعؿ 

 (3)ا بعد شيٍء."فموضوعو عمى أف يقتضي تجّدَد المعنى المثبت بو شيئً 

يبدو جميِّا مّما سبَؽ أّف األجدر أْف ُتمصؽ مثَؿ تمكـ الّدالالت إلى االسـ مف حيث االستقرار 
لى الفعؿ مف حيث التجدد والحدوث، ال أف تُنسب إلى الجممة بعينيا، وىذا ظاىُر ما  والثبوت وا 

 سبؽ مف إشارات .

" :فسيره لقولو تعالىومف اّلذيَف أشاروا إلى ىذا أبو حّياف في معرض ت 

              "(4) 

 " وكانت الجممة األولى فعمّية ألّف الكبر يتجّدد شيًئا فشيًئا، فمـ يكف وصًفا الزًما، وكانت فيقوؿ:
الثّانية اسمّيًة والخبر عاقر؛ ألّف عاقًرا أمر الـز ليا، ولـ يكف وصًفا طارًئا عمييا، فناسب لذلؾ أف 

 (5)تكوف الجممة األولى فعمّية، وناسب أف تكوف الثّانية جممة اسمّية."

فظاىُر كالـ أبي حّياف أّف ىذه المعاني المتوّلدة، تعود إلى الجممة وىذا بّيف في كالمو 
فأشار إلى ذلَؾ إشارة صريحة فيو يقوؿ: فناسب لذلؾ أف تكوف الجممة األولى فعمّية وأف  ؽ،الّساب

 تكوف الثّانية اسمّية.

                                                           
(1)

 18.الكهف،
(2)

 4،66،67.الزركشً،بدرالّدٌن،ج
(3)

 174،دالئل اإلعجاز.
(4)

 40عمران،.آل
(5)

 2،470،جالبحر المحٌط.
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وقد نسَب الكفوّي ىذه المعاني إلى الجممة، فيو "يصّرح بأّف الجممة االسمّية تحمؿ في 
 (1)لة االستمرار المتجّدد."ثناياىا مع الثبوت ودوامو، في حيَف أّف الجممة الفعمية َتْخَبُأ فييا دال

ويرى آخروَف أّف الجممة االسمّية تفيد الثبوت وىو أصُؿ وضعيا، ولكّنيا قد تخرج إلفادة 
االستمرار والّدواـ بالقرائف كالمدح والّذـ شريطة كوف خبرىا مفرًدا أو جممة في حيف أّف الجممة 

 (2)ستمرار والّتجّدد بالقرائف.الفعمّية تفيد الحدوث في زمٍف معّيف إاّل أّنيا تفيد اال

ْقفًة عند ىذا الّشأف صفوُتو أنو ينكر عمى الّنحاِة فإّف لمّساَمرائّي وَ  ،يكف مف شيءٍ وميما 
 ،كمييما إسناَدىـ ىذه المعاني إلى الجممة، ويرى أّنو مف الّسديد أف ُتسنَد ىذه المعاني لالسـ والفعؿ

االسمّية، ومعنى الّتجدد واالستمرارّية حقيؽ بأف ُيسند  أي أّف معنى الثبوت ينسب لالسـ ال لمجممةِ 
 الجممة الفعمّية. إلى إلى الفعؿ ال

" وىذا مف باب الّتجّوز في القوؿ، أّما الصحيح فيو أّف االسـَ  :فيقوؿ في معارضتو ليذا
حدوث أو رار والفعؿ يدّؿ عمى الحدوث والّتجّدد .....فالجممة ال تدّؿ عمى قيدّؿ عمى الثبوت واالست

".  (3)ثبوت ولكّف اّلذي يدّؿ عمى الحدوث أو الثبوت ما فييا مف فعؿ أو اسـٍ

ًحا ـّ إّنو لو كانت الجممة ىي اّلتي تدّؿ عمى الثبوت أو  :ويقوؿ في موطٍف آخَر مّوضّْ " ث
إذ كّؿ ىذه  ،َو محّمد ينطمؽ َو محّمٌد انطمؽ الحدوث، لـ يكف ىناؾ فرٌؽ بيف قولنا محّمٌد منطمؽ

 (4)لجمؿ اسمّية وىو ما ترّده طبيعة الّمغة واستعماالتيا والمفيوـ مف دالالتيا."ا

قد ارتضى قوؿ مف َنسب ىذه المعاني إلى االسـ أو الفعؿ،  الّساَمرائيّ ليَس بخفيٍّ أّف 
و قد َرَكَف في ىذا كمّْو إلى االستعماالت حقِّا إنّ ودحَض رأي مف أوجد ىذه المعاني في الجممة، و 

 المغوّية اّلتي يؤّيدىا المنطؽ الّمغوّي الّسميـ.

 

 

 
                                                           

(1)
ٌّات.ٌنظر،  1010،الكل

(2)
ٌّةَوٌنظر،أبوالمكارم،علً،48،49،، علم المعانً.ٌنظر،عتٌق،عبدالعزٌز  32،الجملة الفعل

(3)
ٌّة تألٌفها وأقسامها،. ٌّةَوٌنظر،شعٌر،محّمدرزق،162الجملة العرب ٌّة والفعل  28،29،الجمل المحتملة لالسم

(4)
163.نفسه،
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 القكؿ في أصًؿ الجممًة الٌشرطٌية. :المسألة الٌسادسة

، بؿ (1)عّد بعُض الّنحاُة  الجممَة الّشرطّيَة واحدًة مف الجمؿ اّلتي سبَر العرب بيا كالَميـ
يا كانت محؿَّ خالٍؼ والحّؽ إنَّ  مكنوِنو،ىي مف أىْـّ الجمؿ اّلتي يموُذ إلييا المتكّمـ في الّتعبير عف 

 بيَف الّنحاة أىي اسمّيٌة أـ فعمّية؟

وغنيّّ عف البياِف أّف االستقراَء أوجب عمى الّنحاِة اختصاص حرؼ الّشرط بالجممِة الفعمّية 
ف أجاز ب ،(2)وىذا مذىب سيبويو في أّف أدوات الّشرط ال يمييا إاّل فعٌؿ ظاىًرا كاف أـ مقدًَّرا عُضيـ وا 

 (3)كاألخفش جواز وقوع الجممة االسمّية بعد الّشرط.

، ومعنى ىذه (4)وزاَد الّزمخشرّي الجممة الّشرطّية عمى تمكـ الجمؿ المألوفة اّلتي وضعيا الّنحاة
الّزيادة أنو جعؿ الجممة الّشرطّية في باب مستقّؿ يخرج عف إطار الجممتيف االسمّية والفعمّية، فيو 

 الجممة الّشرطّية جممًة فعمّية . بيذا ينكُر كوفَ 

وذكر عّباس حسف صوًرا لمجممة الّشرطّية منيا أف تكوَف فعمّية، وعنده يكوف الفعؿ ىو 
ف سبؽ االسـ الفعَؿ مع حروؼ الجزاء، فعند البصرييَف تجويز ذلَؾ في الّشعِر،وعندىا  الّشرط، وا 

وَف فإّنيـ يروَف أّف االسـَ يرتفُع بالعائِد؛ ألّف َيْخَبُأ فعؿ بعد األداة يفّسره الالحُؽ لو، أّما الكوفي
 (6)فأجاز رفعو عمى اإلبتداء. (5)المضمر المرفوع في الفعؿ األّوؿ ىو االسـ، وخالفيـ الكسائي

فإّف المذىَب البصرّي ال يجّوز اسمّية الجممة الشرطّية، فيـ يؤيدوف  ،وميما يكف مف شيءٍ 
ف تال أدوات الّشرط اسـ   الّساَمرائيّ فيذا عنَدىـ عمى إضمار فعؿ يفّسره اّلذي يميو، ورّجح فعمّيتيا وا 

مذىَبيـ ىذا فيقوؿ:"وىي عند الجميور فعمّية وىو الّراجُح فيما أرى ذلَؾ ألّف الجمَؿ الّشرطّيَة تكوف 
 (7)إّما مصّدرة بحرؼ شرط أو باسـ شرط، واسـ الّشرط قد يكوف عمدًة وقد يكوف فضمًة."

ـّ أّف ىناؾ جماًل شبيية بالّشرطّية نحو اّلذي يأتيني فمو الفضؿ  آخَر: ويقوُؿ في موطفٍ  "ث
فيؿ تكوف ىذه الجمؿ جماًل خاّصة أيًضا فال تكوف اسمّية وال فعمّية؟ أرى أّف األولى إدخاؿ ىذه 

                                                           
(1)

1،50جهمع الهوامع،.السٌوطً،جاللالدٌن،

.
(2)

 1،106،جالكتابٌنظر،
(3)

ٌُنظر،االسترابادي،محّمدبنالحسن،  77،شرح الكافٌة فً الّنحو.
(4)

 1،50،جهمع الهوامع.ٌنظر،السٌوطً،جاللالدٌن،
(5)

ٌّان، ،أبوح ًّ 4،1870ج،ارتشاف الّضرب.ٌنظر،األندلس
(6)

4،444،جالّنحو الوافً.ٌنظر،حسن،عّباس،
(7)

ٌّة تألٌفها وأقسامها،.  160الجملة العرب
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الجمؿ ونحوىا في الجمؿ االسمّية أو الفعمّية، أّما المبدوءة بحرؼ شرٍط فيي في نحو إف زرتني 
 (1)لوال زيٌد لغرَؽ خالٌد اسمّية جرًيا عمى القاعدة العاّمة واهلل أعمـ." جمؿ فعمّية وفي نحوأكرمتؾ 

وىذا ما ساقو محّمد رزؽ شعير فيو يرى أّف األرجح في الجمؿ الّشرطّية أف تكوَف فعمّيًة مع جواز 
 (2)كونيا اسمّية.

جميِّا، فيو يرى أّف ىذه الجمؿ  فيبدو إنكاُر الّساَمرائي ترَؾ الجمؿ الّشرطّية في باب مستقؿّ 
مف قبيؿ الجمؿ الفعمّية أو االسمّية، كما أّنو يرّجح رأي البصرييف في مسألة وقوع األسماء بعد 

 أدوات الّشرط.

 الجمؿ اٌلتي ليا محٌؿ مف اإلعراب كالجمؿ اٌلتي ال محٌؿ ليا. القكؿ في :بعةالمسألة الٌسا

يقة ىذه الجمؿ، إذ أوجدوىا في ضربيف مف الجمؿ مف ُيرِسُؿ الّنحاُة قواًل مجماًل في حق
ّما أف تكوف غيَر ذلؾ، فال  حيُث اإلعراُب، فيي عندىـ إّما أْف تكوَف ذات محؿٍّ مف اإلعراب وا 

 يكوف ليا تأثيٌر في اإلعراب .

الّنحاَة قد أفردوا في مؤلَّفاتيـ أبواًبا ُخّصت لمحديث عف الجمؿ اّلتي تبّوأت إعراًبا  والحّؽ إفَّ 
 (3)في الّسياؽ والجمُؿ اّلتي لـ تحَظ باإلعراب فيو.

 وآثرت أْف أجعَؿ  ىذه المسألة في مجموعٍة مف المباحث وىي عمى الّنحِو اآلتي:

 الجممة الميفس رة. أٌكالن:

َة المفسّْرَة بأّنيا تمكـُ الجممة " الفضمة الكاشفة لحقيقة ما تميو."الّنحاُة الجمم عرَّؼ
(4) 

والّرأُي المشيوُر عنَد الّنحاة أّف الجممَة المفّسرَة ال محّؿ ليا مف اإلعراب، فيي مف ُوجيِة 
 نظرىـ متجّردٌة مف اإلعراب، فال تشّكؿ محاًل إعرابيِّا البّتَة فدرسوىا ضمف ىذه الجمؿ.

                                                           
(1)

 .212نفسه، .
(2)

ٌُنظر، ٌّة، . ٌّة والفعل  132الجمل الُمحَتَملة لالسم
(3)

 2،21،جاألشباه والنظائر فً الّنحوَو61المغنً،.ٌنظر،
(4)

 2،22،جاألشباه والّنظائر،السٌوطً،جاللالدٌن،َوٌنظر2،61،جالمغنً.ابنهشام،
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مغني في  باب الجمؿ اّلتي ال محّؿ ليا مف اإلعراب "وىي سبٌع، وبدأنا بيا ألّنيا جاَء في ال
 لـ تحؿَّ محؿَّ المفرد وذلَؾ ىو األصؿ في الجمؿ  كاالبتدائّية، والمنقطعة عّما قبميا، والمعترضة،

 (1)والتّفسيرّية، وغيرىا."

الجمؿ اّلتي ال محّؿ ليا مف فظاىُر تصنيِؼ ابِف ىشاـ أّنو جعَؿ الجمَؿ التّفسيرّية ضمف 
 فيو يرى أّف الجممة المفسّْرَة ال تمـز موقًعا إعرابيِّا، وىذا رأُيو في ىذا الّشأِف. اإلعراب،

أّف الكوفييَف جّوزوا أْف تحّؿ الجممة التّفسيرّية محالِّ إعرابيِّا  :ما مفاُدهوجاَء في المغني أيًضا 
 ؿ الّشاعر:فيـ يروَف أّف الجممَة المفسّْرَة في قو 

  )مف البحر الكامؿ(                (2)"كقد عممتي لتأتيٌف منٌيتي           إٌف المنايا ال تطيشي سيامييا"

رأِي المذىِب الكوفّي، ويرى الفّراُء أّف  وىي إّف المنايا ال تطيُش سياُميا في محّؿ رفع فاعؿ،عمى
جواَز ذلكـُ مشروٌط بكوِف الُمسنِد إلييا قمبيِّا، وباقترانيا بأداة معمّْقٍة."
(3) 

"وقوؿ الفّراء فيو نظٌر؛ ألّف أداة  ابَف ىشاـ قد دحَض ما جاء بو الفّراء فيقوؿ: والحّؽ إفَّ 
ّوزًة، وكيؼ تعّمؽ الفعؿ عّما ىو منو كالجزِء، وبعد الّتعميؽ بأف تكوَف مانعًة أشبُو مف أف تكوَف مج

وعمى أّف اإلسناد إلى  فعندي أّف المسألة صحيحٌة، ولكف مع االستفياـ خاّصة دوف سائر المعمّْقات،
 (4)مضاٍؼ محذوٍؼ ال إلى جممٍة أخرى."

ذ جروا عمى مخالفة مف الّنحاة َمف يرى أّف الجمؿ التّفسيرّية تتبوُأ موقًعا إعرابيِّا، إ حقِّا إفّ و 
مف قاؿ بإعرابيا، جاء في المغني أيًضا:" قولنا في الجممة المفّسرة ال محّؿ ليا خالؼ فيو الشموبيف، 
فزعـ أّنيا بحسب ما تفّسُرُه فيي في نحِو زيًدا ضربُتو ال محّؿ ليا مف اإلعراب، وفي نحو زيد الخبَز 

 (5)يأكُمُو في محّؿ  رفع."

أثبَتو كاماًل فال أغادُر  أف فإّف لمّساَمرائيّْ قواًل في ىذا حَرْصُت عمى ،وميما يكف مف شيءٍ 
منو شيًئا، فيقوؿ في معرِض حديِثِو عف إعراب الجممة المفسّْرة:"وقد ذىَب قسـ مف الّنحاِة إلى ما 

                                                           
(1)

 ،ومابعدها45.ابنهشام،
(2)

336،الّشاهدرقم1،161،جشرح األشمونً.ٌنظر،
(3)

 63.ابنهشام،
(4)

 .نفسه،والّصفحةنفسها
(5)

 2،63.المغنً،ج
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ما يخالُؼ الّرأَي المشيور مف أّف الجممة المفّسرة ال محّؿ ليا مف اإلعراب، فذىب إلى أّنيا بحسب 

تفّسُرُه، ففي نحِو  زيًدا أكرمتو ال محّؿ ليا مف اإلعراب؛ ألّف المفّسر كذلَؾ وفي نحو "   

"(1) ألّف المفّسر خبُر إّف، وكذلَؾ في نحو زيد الخبَز يأكُمُو فإّف جممة  ليا محّؿ؛

زيد الخبَز آكُمُو  وأّيده بظيور الّرفع والجزـِ في نحوِ ألّف المفّسر خبر المبتدأ، ذلؾ يأكُمُو ليا محّؿ؛ 
زيد آكؿ الخبز آكمو، فارتفع كما  فارتفع آكُمُو وىو مفّسر لمثمو محذوؼ ناصب لمخبِر، وتقديُر الكالـِ 

 (2)ارتفع مفّسره، وىذا اّلذي يقوى في ظّني واهلل أعمـ."

و الّسابؽ، ويكفي دلياًل أّنو قد  قد قَصد الشموبيف الّساَمرائيّ وحسبي أْف أشير إلى أّف  في نصّْ
 الّساَمرائيّ جاء باألمثمِة نفسيا اّلتي نسبيا صاحب المغني إلى الشموبيف مف جيٍة ،ومف أخرى فإّف 

ابف الشموبيف وىذا جمّي فيما سبؽ، فيو يرى أّف إعراَب الجممة المفّسرة  ِبوِ  أميُؿ في ىذا إلى ما جاء
 يكوف َوْفَؽ إعراب المفّسر.

 ثانينا: القكؿ في الفصًؿ بٍيفى الجممتٍيًف االبتدائٌيًة كاالستئنافٌية.

ما ُيحتفى بو ىنا ىو اإلنباه عمى أّف بعَض الّنحاة قد درسوا الجممتْيِف في باٍب  َلعّؿ أبرزَ 
 ، فالجممتاِف عندىـ سّياف.سيماواحٍد مستقّؿ، فيـ لـ يفصموا بينيما في در 

لـ ُيفّرؽ بينيما في حديثو عف ىذه الجمؿ فيقوؿ في  بمعًنى، إذويرى شوقي ضيؼ أّنيما 
ا أيُّ كالـٍ أو سبقيا، ي" ىي الجممة اّلتي تفتتح الكالـ سواء لـ يسبق تعريؼ الجممة المستأنفة:

ّما فعمّية." ،وابتدأت ىي كالًما جديًدا، وىي إّما اسمّية  (3)وا 

ضيؼ قد َخَمط بيف الجممتيف االبتدائّية والمستأنفة بدليؿ يتجّمى في كالمو  والحّؽ إفَّ 
 فالجممتاِف عنده سواء واهلل أعمـ. "تفتتح الكالـ ...وابتدأت"،: حيُث يقوؿ ،الّسابؽ

وقد ذىَب آخروف إلى ضرورة الفصؿ بينيما جاء في جامع الدروس العربّية أّف الجممتْيف 
" الجممة االبتدائّية ىي اّلتي  :الفصؿ بينيما فيقوؿ في تعريفيما ؼ إلىمختمفتاِف، فقد عمد المؤلّْ 

                                                           
(1)

 49.القمر،
(2)

ٌّة تألٌفها وأقسامها.  192،الجملة العرب
(3)

 256،الّنحوتجدٌد .
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، ، وأّما االستئنافّية فيي اّلتي تقع في أثناِء الكالـِ منقطعًة عّما قبميا؛  تكوف في مفتتِح الكالـِ
 (1)الستئناؼ كالـٍ جديد."

يما مغاير، فاالستئنافّية ألّف مدلول ؛ويرى بعُض المحدثيَف "أّف الحّؽ أف ُيفصَؿ بيف الجممتيف
تمؾ الجممة اّلتي تأتي في أثناء الكالـ منقطعة عما يسبقيا مف كالـ تاـّ صناعيِّا، وقد تدخُميا أحرؼ 

 (2)االستئناؼ كالواو والفاء وغيرىا."

فقد نَفر ىو اآلخُر مف ىذا الخمُط إذ يميؿ إلى ضرورة الفصؿ بيَف الجممتيِف  الّساَمرائيّ أّما 
فالجممة االبتدائّية عنَده ىي  (3)االبتدائّيِة واالستئنافّيِة، فيقوؿ:"وأميُؿ إلى الفصِؿ بيَف الجممتيِف."
 المفتتح بيا النطؽ أّما االستئنافّية فتمؾ الجممة المنقطعة عّما قبميا.

 كؿي في جممة جكاًب القسـ. ثالثنا: الق

أف يتركوا جممَة جواِب القسـ ضمف الجمِؿ اّلتي ال محّؿ  ليا مف  ارتأى أكثُر الّنحاةِ 
اإلعراب، فجاء في المغني" قاَؿ ثعمب ال تقع جممة القسـ خبًرا؛ ألّف نحَو ألفعمفَّ ال محّؿ لو، فإذا 

ألنو إّنما منَع وقوع الخبر جممة  بشيٍء؛ ليفعمّف صار لو موضع، وليسُبنَي عمى مبتدٍأ فقيؿ: زيد 
قسمّية، ال جممة ىي جواب القسـ ومراده أّف القسـ وجوابو ال يكوناف خبًرا، إذ ال تنفّؾ إحداىما عف 
األخرى وجممتا القسـ والجواب يمكف أف يكوف ليما محؿّّ مف اإلعراب كقولؾ قاؿ زيد: أقسـ 

 (4)ألفعمّف."

العرب جممة القسـ مف المبتدِأ والخبِر، كما عقدتيا مف الفعؿ مع:" وقد عقدت وجاء في المّ 
والفاعؿ، فقالت: لعمرؾ ألقومّف، فعمرؾ مرفوع باالبتداء وخبره محذوؼ، والتّقدير لعمرؾ ما أحمؼ 
بو وقولؾ "ألقومّف" جواب القسـ وليس بخبر المبتدأ، ولكف صار طوؿ الكالـ بجواب القسـ عوًضا 

 (5)مف خبر المبتدأ."

 ،ّف ابَف ىشاـ  قد جّوز كوَف جممة جواب القسـ ليا موقع مف اإلعرابإِ ُمستصفى القولْيِف  و 
ا صريًحا، أّما ابُف جّني فمرماه عدـُ تجويز ذلؾ.  وكاَف ىذا في كالمو نصِّ

                                                           
(1)

 611.الغالٌٌنً،مصطفى،
(2)

 34،إعراب الجمل وأشباه الجمل.ٌنظر،قباوة،فخرالّدٌن،
(3)

ٌّة تألٌفها وأقسامها.  18،الجملة العرب
(4)

 67.ابنهشام،
(5)

 123.ابنجّنً،أبوالفتحعثمان،
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الّسامرائّي قد ذىب إلى ترجيح كوف جممة جواب القسـ ليا موقع إعرابّي، ويرى  والحّؽ إفَّ 

أّنو ليس مف قبيؿ القسـ قولو تعالى"     "(1) ويترّجح عنده أف يكوف لمثؿ ،

 (2)ىذه الجمؿ موقٌع مف اإلعراب.

فاّلذي يترّجح عندي أّف جممَة ما ُيسمى بجواب "  أّما فيما يتعّمُؽ بجممِة جواب القسـ فيقوؿ:
 (3)القسـ قد يكوف ليا موقٌع، وقد ال يكوف بحسب ورودىا في الكالـ."

قد وقؼ موقؼ المجيز مف إعراب جممة جواب القسـ،  الّساَمرائيّ إّف  :وليس مف الغمّو القوؿُ 
ويكوف بيذا قد خالؼ القواعد اّلتي لّوح بيا الّنحاُة قباًل منذ أزٍؿ، فيو_في حدود ظّني_ يجاري ابف 

 (4)ىشاـ في ُوجية نظره تمَؾ.

 المسألة الثٌامنة: ىؿ ييحكى بما فيو معنى القكؿ؟

القوؿ، فذىب البصريوف إلى المنع، فيـ ال اختمؼ الّنحاة في الحكاية بما فيو معنى 
يجوّْزوف الحكاية بأفعاؿ غير قاؿ تحمؿ معنى القوؿ، وعند الكوفييَف جواز الحكاية بمثؿ وّصى 

 (5)ودعا وغيرىما ممحقيَف إّياىا بالقوؿ.

إّنما  (قمتُ )"واعمـ أّف  وقريٌب مف ىذا ما قالو سيبويو في باب األفعاؿ اّلتي تستعمؿ وُتمغى:
ّنما تحكي بعد القوؿ ما كاَف كالًما ال قواًل."وق  (6)عت في كالـِ العرب عمى أف ُيحكى بيا، وا 

" وال يمحؽ في الحكاية بالقوؿ بما في معناه، كالّدعاء والنداء ونحوىما،  وجاء في المساعد:
 (7)ووّصى وقرأ جممة لـ ُيحَؾ بيا." فإذا وقع بعد نادى، ودعا،

ويمنع  ،يرى أّف الحكاية ال تكوف إاّل في باب الفعؿ قاؿ ومشتّقاتوِ  يّتضُح جميِّا أّف سيبويوِ 
 ابف عقيؿ ىو اآلخر الحكاية بغير ىذا الفعؿ.

                                                           
(1)

 4.الهمزة،
(2)

ٌّة تألٌفها وأقسامها.ٌنظر،  4،585،جمعانً الّنحووٌنظرأًٌضا.191،192،الجملة العرب
(3)

ٌّة تألٌفها وأقسامها.  193،الجملة العرب
(4)

 193،نفسه.ٌنظر،
(5)

1،374.ٌنظر،ابنعقٌل،المساعدعلىتسهٌلالفوائد،ج
(6)

 1،122،جالكتاب .
(7)

 1،377.ابنعقٌل،ج
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فيختار ما ذىَب إليو البصريوف، فالحكاية عنده تكوف بالفعؿ قاؿ، فجاء  الّساَمرائيّ أّما 
 ترجيحو لمّرأي البصرّي مستنًدا عمى جممة مف التعميالت.

"أّنو ال يصّح الّتصريح بالقوؿ مع ىذه األفعاؿ فيقاؿ: نادى فقاؿ ودعا فقاؿ وسأؿ فقاؿ مّما أوليا: 
يدّؿ عمى أّف القوؿ مقّدر، وثانييا: إّف فعؿ القوؿ يتعّدى إلى المحكّي بنفسو بخالؼ ىذه األفعاؿ 

، وسأؿ يتعّدى إلى فإّنيا في الغالب تتعّدى إليو بحرؼ الجّر، فنادى مثاًل يتعّدى إلى المحكي بالباء
المسؤوؿ عنو بعف وغيرىا، مّما يدّؿ عمى أّف الكالـ غير محكي بعد ىذه األفعاؿ، وثالثيا: اختالؼ 
ىذه األفعاؿ عف فعؿ القوؿ بوجوه كأف يصح أف تأتَي بفعؿ القوؿ بعد ىذه األفعاؿ وال يصح أف 

تمفة عف فعؿ القوؿ ومف ىذه الوجوه تأتَي بيذه األفعاؿ بعد القوؿ مّما يدّؿ عمى أّف ىذه األفعاؿ مخ
أيًضا أّنو قد ُيكتفى بيذه األفعاؿ، فيقاؿ ناديت فالًنا، وال يكتفى بالقوؿ حّتى تذكر المقوؿ أو يقّدر 
ومنيا أّنو ال يصّح أحياًنا إبداؿ فعؿ القوؿ بيذه األفعاؿ كقولنا :نودي بالّرحيؿ، فال ُيقاؿ قيؿ 

 (1)بالّرحيؿ."

وىذه األمور ترّجح عندي ما ذىب  :الّرأي البصرّي قائالً  الّساَمرائيّ  ومستصفى القوؿ رّجح
فيو يسنأنس بتعميالٍت جاءت في جمّْيا مؤيدًة  (2) إليو البصريوف مف تقدير القوؿ واهلل أعمـ.

قد استند في جانب ترجيح اآلراء بعضيا عمى بعض  الّساَمرائيّ  حقِّا إفّ لمذىبيـ، واّلذي يبدو لي 
 إلى الّتعميؿ واالجتياد في موافقة الّرأي أو إثبات فساده.

 

 

 

                                                           
(1)

ٌّة تألٌفها وأقسامها،. 210،211الجملة العرب
(2)

ٌّة والمعنىٌُنظر،. 211،الجملة العرب
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 المبحث الثٌاني : الجممة العربٌية كالمعنى.

 أٌكالن: كصؼي المؤل ؼ.

 والحّؽ إفَّ جاَء كتاُب الجممة العربّية والمعنى مؤلًَّفا مف ثالثمائٍة وثماني صفحات، 
ّنما رّتب فيو تمكـ الموضوعات ترتيًبا تسمسميِّا  اَمرائيّ السّ  في ىذا المؤّلؼ لـ يقسْمو إلى فصوؿ، وا 

 دونما االّتكاء عمى فصوؿ لو ، وىو الّطبعة األولى لدار ابف حـز سنَة ألفيف.

الّتطابَؽ قائـٌ بيَف عنواف الكتاب ومضمونو؛ إذ كّدَس فيو المؤلّْؼ الموضوعات اّلتي  َلعؿّ و 
ُتعيف عمى الوصوؿ إلى المعنى كالقرائف مثاًل وغيرىا مف األمور اّلتي تمّكف القارَئ مف الوصوؿ 

 إلى حقيقة ما ُيقاؿ مستنًدا في ذلَؾ كمّْو عمى القرائف وغيرىا.

لمحديِث عف  الّساَمرائيّ والمعنى"ىو المؤلَُّؼ الثّاني اّلذي خّصُو وكتاب "الجممة العربّية 
الجممة العربّية ، ويأتمُؼ مف إشاراٍت واضحة تطرح العالقة الفّذة القائمة بيف الجممة والمعنى مف 
حيُث القرائُف وغيرىا، وينضاؼ إلى ىذا الحديُث عف بعض الّظواىر الّمغوّية اّلتي استفحمت في 

 التّقديـ والتّأخير والحذؼ وغيرىما.العربّية ك

الكتاب لسيبويو، ومعاني  :المصادر الّتراثّية القديمة منيامف جممٍة مف  الّساَمرائيّ فاَد أوقد 
وأسرار العربّية لألنباري، واألشباه والّنظائر في الّنحو  ،أسرار البالغة لمجرجاني القرآف لمفّراء،

 لمسيوطي، واإلنصاؼ، َوالبرىاف  لمزركشي.

عدا مؤلَّفاتو فستٌة: اثناف منيا إلبراىيـ أنيس  الّساَمرائيّ أّما المؤلَّفات الحديثة التي أفاد منيا 
عراب الجمؿ و  أشباه الجمؿ لفخر الّديف قباوة، وذانؾ ىما األصوات الّمغوّية ومف أسرار العربّية، َوا 

َوتجديد الّنحو لشوقي ضيؼ، َومعجـ المصطمحات البالغّية وتطوُّرىا ألحمد مطموب، َومعجـ 
َو الّتطّور الّنحوّي لّمغِة العربّية  القراءات القرآنّية لكؿٍّ مف عبد العاؿ سالـ مكـر َو أحمد مختار

 .لبراجشتراسر وغيرىا 

ماّدَتو في مؤلَّفيو الجممة العربّية تأليفيا  الّساَمرائيّ فات اّلتي استقى منيا ويبدو جميِّا أّف المؤلَّ 
 وأقساميا والجممة العربّية والمعنى تكاد أف تكوَف متقاربة تقارًبا ممحوًظا.
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 ثانينا: نظرةه في المنيج.

في مقدّْمة مؤلَّفو بالمنيج اّلذي سيبني عميو دراستو، وبعد التّفّحص  الّساَمرائيّ يصّرِح   لـ
في ىذا المؤلَّؼ ال  الّساَمرائيّ  منيج دفتي كتابو ألفيتو معوّْاًل عمى المنيج الّتكاممّي،في  فيما أورده 

 :يبدو مختمًفا عف سابقو كثيًرا، ويمكُف اإلبانُة عف منيجو في ىذا المؤلَّؼ عمى الّنحو اآلتي

 أٌكالن: الٌترتيبي كالتٌنسيؽ.

ترتيًبا في كتابو "الجممة العربّية والمعنى" استند فيو عمى األىمّية أّيما  الّساَمرائيّ اتّبع 
استناد، وكأّنو نّظـ موادَّ ذلكـُ الكتاب عمى أساس مدى قّوة تأثيرىا في المعنى، فبدأ باإلعراب اّلذي 

ـّ انتقَؿ إلى القرينة اّلتي ُعّدت ذات تأثيٍر  ْصُؿ في تغييِر المعنى واإلبانةىو األ بالٍغ في عنو، ومف ث
ظاىرة أمف الّمبس فيي األخرى ليا دوٌر بّيف في الكشِؼ عف المعاني وىكذا دواليؾ،  المعنى ومف ثـّ 

ُؿ فيو عمى المعنى. الّساَمرائيّ وبمعنى آخر فإّف   قد نيج في ترتيب موضوعات كتابو نيًجا يعوّْ

 جتياد.ثانينا: اال

رأًيا عف الّنحاة القدماِء أحياًنا وأف يعُضَد آراَءىـ أحياًنا  الّساَمرائيّ بمستغرٍب أْف يخرج  ليس
و قد رّد مسائَؿ نحوّيًة كثيرًة وردت عند القدماِء، ومعنى ىذا أّنو قد رَكف إلى ثقافٍة والحّؽ إنَّ أخرى، 

مف ُوجيِة نظِر الباحث عمى اجتياد يمّكنُو واسعة وعمـٍ غزيٍر في دفع أقواليـ، وُيبنى ىذا كمُّو 
الغْوص في بعض المسائؿ العويصة، فالّناظر لمضاميِف كتابو الجممة العربّية والمعنى ليجد أّنو 
ينكر عمى الّنحاة تخريجاٍت وضعوىا، مستعيًضا عنيا بأخرى يرتئييا األمثؿ، وىذا عنده كثيٌر ومف 

عمى القرائف اّلتي درسيا  االجتيادّية  أّنو زاد قرينةً  الّساَمرائيّ  المسائؿ الّنحوية اّلتي تُنبئ عف قدرةِ 
قرينة الفيـ العاـّ ألىؿ الّمغة.أال وىي اآلخروف 

(1) 

 ثالثنا: الٌنظر في الكالـ مف حيثي األكجوي الٌنحكٌيةي المحتممة.

 بات الّساَمرائيّ ة عند يمكُف القوُؿ إّف النظَر في الكالـ مف حيث األوجو اإلعرابّية المحتمم
فاضاًل قد أخذ يقمّْب األوجو المختمفة لما يكتنُؼ  والحّؽ إفَّ ظاىرًة عنده غمبت عمى مؤّلفاتو كمّْيا، 

القوِؿ عف ذلكـ  ىذا المؤّلؼ مف مسائَؿ نحوّيٍة ثـ يرتضي وجًيا دوف اآلخر، معّماًل، وأقتصُر في

                                                           
(1)

ٌّة والمعنى.ٌنظر، 67،68،الجملة العرب
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وذلؾ مثؿ قوليـ أنت أعمـ وماُلؾ، إذ ألفيتُو في مؤّلفو "الجممة العربّية والمعنى"،  بتبييف بعِضو
لمخالفتيا األوجو اإلعرابّية المحتممة؛ وألّنيا ليس مّما  لتخريجات الّنحاة في ىذا القوِؿ؛ رافًضا

 (1)يعُضُده القياس.

ردُّه تخريجاِت الّنحاة في قولو تعالى"  ومّما يعُضُد ذلكـُ    

    "(2)،  فيرى أّف التّقدير اّلذي ذىب إليو الّنحاُة بػػػ"كراىية ما تضؿ" ضعيؼ؛

ـّ تناوُليا (3)ألّف المعنى يأبى ذاَؾ، فيرى أّف ذلؾ مف باب الحمؿ عمى المعنى. ، وىذه مسألٌة سيت
 الحًقا بشيٍء مف التّفصيؿ.

 رابعنا: الٌتعميؿ كىالٌتفسير.

والحْكـِ عمى آراء  ،ظاىرًة يحتكـ إلييا في دْرِس المسائؿ الّنحوّية الّساَمرائيّ غدا الّتعميُؿ عند 
الّنحاِة في آٍف مًعا، وليس بخاٍؼ أّنو يستنُد في ترجيح اآلراء بعضيا عمى بعض إلى الّتعميؿ 

 الواعي، إذ يركف إليو في مسائَؿ كثيرة.

أّما ردُُّه لاراء الّنحوّية فمبنيّّ عمى الّتعميؿ الّسديد في جمّْو، فميَس بمستتٍر رميو لبعض 
اآلراء بالّضعؼ، فيقوؿ مثاًل، فيذا الّرأي ضعيؼ وفي تمَؾ المسألة نظٌر، وىذا قوٌؿ ما ينفّؾ مف 

 ِره.ب عمى ُوجية نظـ متأتّيٌة مف الّتعميؿ اّلذي غمَ ىذه األحكا والحّؽ إفَّ ضعؼ، 

إلييا الّساَمرائي معّماًل في كتابو الجممة العربّية والمعنى  حَ نَ ومف المسائؿ الكثيرة اّلتي جَ 

 القوُؿ في "ال" الواقعة في قولو تعالى "     "(4) فمف المعموـِ أّف الّنحاَة قد أرسموا ،

بعُضيـ إلى أّنيا نافية، وذىب آخروف إلى أّنيا أقوااًل كثيرة في ال الواقعة في ىذه اآلية، فذىب 
 .(5)لمّدعاء، وقيؿ ىي لالستفياـ

                                                           
(1)

ٌّة والمعنى،.ٌنظر،  110الجملة العرب
(2)

282.البقرة،
(3)

ٌّة والمعنى.ٌنظر،  114،الجملة العرب
(4)

11.البلد،
(5)

 8،471جالبحر المحٌط،.ٌنظر،
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، فيو يرى صالح ىذه المعاني قاطبًة في اآلية تمَؾ بحسب الحاؿ والمقاـف الّساَمرائيّ أّما 
لي يرى _مّتِكًئا عمى الّتعميِؿ_ أّف تمكـ المعاني قد تكوف صالحًة فييا فيقوؿ ما نّصو :" واّلذي يبدو 

واهلل أعمـ أّف ىذا الّتعبير جمع ىذه المعاني كمَّيا في آٍف واحٍد، فيو يحتمؿ المضّي أي أّف ىذا 
اإلنساف لـ يقتحـ العقبة، فيو لـ يؤمف ولـ يفعؿ الخيَر، ويحتمؿ الّدعاء عميو بأاّل يقتحـَ العقبَة، 

 (1)ويحتمؿ أّنو إخبار، ويحتمؿ االستفياـ المراد بو الّتوبيخ."

بعَض المسائؿ الّنحوّية التي يمجأ في فْيِميا إلى الّتعميؿ، فظاىٌر أّنو  الّساَمرائيّ يتناوؿ  ىكذا
 في المسألة الّسابقة قد جمع أقواؿ الّنحاة كمَّيا مركًنا إلى الّتعميؿ اّلذي يخدـ المعنى بالّضرورة. 

ـي بالمعنى.  خامسنا: االىتما

ـُ  وليس مف  ،بالمعنى بيًّْنا في عنواِف مؤّلفو "الجممة العربّية والمعنى" الّساَمرائيّ يبدو اىتما
قد كّدس كؿَّ جيوده المبذولة لخدمِة المعنى، وىذا يبدو في مسائِؿ  الّساَمرائيّ قبيؿ الغموّْ القوؿ إّف 

س في الكالـ المؤلَِّؼ كمّْيا، فإشارتو إلى القرينة وأمف المَّبس خيُر شاىٍد عمى ذلَؾ، فيو يرفُض المَّب
رفًضا قاطًعا؛ ألّنو يتنافى مع الوظيفة األىـ لمغة واّلتي تقتصر عمى اإلبانة عّما ىو مراد، والحقيقُة 

 عقوِؿ أف ُيخالَؼ القدماء في ىذا؛أّف االىتماـ بالمعنى عنَد الّنحاة ضارٌب في القدـ، وليس مف الم
ـَ  الّمغة جاء لخدمة المعنى بالّدرجة األولى.  ألّف عم

قد استدرَؾ عمى القدماء في ضرورة الحفاظ عمى المعنى  الّساَمرائيّ وليس بناٍؼ أّف 
لما لو مف شأٍف جميٍؿ في اإلبانِة عف المكنوف الّداخمّي أليّْ إنساٍف كائًنا َمف كاف، فيو  ؛واالىتماـ بو

                                                           
(1)

ٌّة والمعنى،. ٌّة فً نصوص من الّتنزٌلَو168،169الجملة العرب 243،لمسات بٌان
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بأسموب فّذ، وىذا  يحاوُؿ ما استطاع إلى ذلَؾ سبياًل أف يقّدـ لمقارئ شيًئا يعينو عمى فْيـ المعاني
 ديدُنو.

واّلذي يعُضُد ذلكـ أكثُر مف أف ُيحصى، وما يدّؿ عمى اىتمامو بالمعنى ما ساقو في مسألة 
اّل فسيكوف  أمف الّمبس، والقرينة أيًضا فيو يرى أّف الحذؼ ال يكوف إاّل بقرينٍة تدّلؿ عمى ما ُحذَؼ وا 

ـّ، وىذا ما سيفالحذؼ رديًئا  مخاّلً بال ُؿ الحًقا.معنى العا  صَّ

ـي بعمكـً الٌمغة األخرل.   سادسنا: االىتما

في درِسِو لمضاميِف مؤلَِّفِو الجممة العربّية والمعنى عمى الّنحو فقط،  الّساَمرائيّ ال يقتصُر 
ّنما ىَو ذو التصاٍؽ بدرسو مضاميَف العموـِ الّمغوّية األخرى كعمـِ الّصرِؼ والبالغة،  فالمعنى ال  وا 

 حو وحَده، فمف البدىّي أف يكوف لعمـِ الّصرِؼ وعمـ البالغة أثٌر في المعنى أيًضا.يتأّثر بالنّ 

لـ يكف منعزاًل_ في استعراضو بعض المسائؿ المتعّمقة بالجممة  الّساَمرائيّ وبمعنى أدّؽ فإّف 
تمازجٌة العربّية _ عف باقي العموـ الّمغوّية األخرى، فيو يجُد ترابًطا بيف ىذه العموـ كمّْيا، فيي م

متضافرة، ومف األمثمة اّلتي ُتخِبُر بمدى اىتمامو بيذه العموـ ما أورده تحَت باِب الّتوسع في الّنحو، 

"وخاّصًة في لفظة المفتوف في قولو تعالى         "(1) 

فالمفتوف تحتمؿ أف تكوف اسـَ مفعوٍؿ، بمعنى المجنوف، فتكوف الباء زائدة في المبتدأ،  فيقوؿ:
وتحتمؿ أف تكوَف مصدًرا بمعنى الفتنة كالمجمود والمعقوؿ والمكذوب، ومعنى المفتوف عمى ىذا 

 (2) واحًدا. "بأيكـ الفتنة" لـ يفد إاّل معًنىالجنوف، والمعنياف مراداف، ولو قاؿ 

دليٌؿ شاٍؼ عمى  وىذا، (3)إلى حديثو عف الجمع بيف األلفاظ والّصيغ المتعّددة انظر أيًضا
 تعّمِقو بعموـ الّمغة األخرى، وغيرىا كثير.

 

 

                                                           
(1)

 5،6.القلم،
(2)

ٌّة والمعنىٌُنظر، .  173،الجملة العرب
(3)

،ومابعدها.174.نفسه،
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 : نظرةه في األسمكب. ثالثنا

في مؤلَِّفو "الجممة العربّية والمعنى" بمجوعٍة مف األمور يمكُف  الّساَمرائيّ يتمّثُؿ أسموب  
 ثبُتيا عمى الّنحِو اآلتي:

 أٌكالن: اإلكثاري مف االستشياد.

حديثي عف كتابو "الجممة العربّية تأليفيا  ضِ رِ عْ سبَؽ أف أشرُت إلى ىذا األسموب في مَ 
قد يأتي بشواىَد كثيرٍة  الّساَمرائيّ وأقساميا" وىذا يتكّرُر في الجممة العربّية والمعنى، وال غرابة في أّف 

اىتماَمو بالّشواىد القرآنّية فائٌؽ؛ لذا فيو يحرُص عمى توثيؽ الّشواىد  والحّؽ إفَّ لمسألٍة واحدة، 
الّشواىد الّشعرّية فينصرؼ عف توثيقيا في أحياٍف كثيرة، فيو ال َيْعَبُأ بتوثيقيا، واألمثمة  القرآنّية، أّما

وأحِدُس أفَّ الّتمثيؿ ليذا  .العربّية والمعنى" كثرة كاثرة عمى حْشد الّشواىد القرآنّية في كتابو" الجممة
  أو اثنيِف.  ذلَؾ ألّف ذلكـُ غدا ظاىرة عنده ال يمكُف حصُرىا بمثاؿٍ  ليَس بمجٍد؛

أقرآنيًة كانت أـ شعرّية؟ فيو  إزاء الّشواىد اّلتي يحشُدىا صامتًا، الّساَمرائيّ لـ يقؼ و 
 يتصّدى بطبعو ليذه الّشواىد معّمًقا.

ما أورده في  "الجممة العربّية والمعنى"ومف الّشواىد اّلتي يقُؼ عندىا معّمًقا في كتابو 

ذلؾ قولو تعالى "معِرض حديثو عف العطؼ عمى المعنى، و     

      "(1) إنو ال يصّح عطؼ وبالوالديف عمى قولو وال تشركوا بو شيًئا؛ ألّف  :يقوؿ"

المعنى سيكوف وال تشركوا بالوالديف إحساًنا وىو ال يصّح ولذا قّدروه بقوليـ وأحسنوا بالوالديف 
 (2)إحساًنا".

 

 

 

                                                           
(1)

36.الّنساء،
(2)

ٌّة والمعنى.  159،الجملة العرب
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 ا: الٌتعميؽي عمى المسائًؿ الٌنحكٌية.ثانين 

، بؿ مضى مجتيًدا في الّتعميِؽ عمييا وخاّصًة تمكـُ لـ يفتر الّساَمرائي تجاَه المسائؿ الّنحوّية
 اّلتي أثبتيا في مصّنِفو ذاَؾ.

بتعميقاتو كثيرٌة في ىذا المؤلِؼ، ويقتضيني االحتراُس ىينا أف أذكر  الّساَمرائيّ والمسائُؿ اّلتي غّذاىا 
 بعَضيا لغرِض الّتمثيؿ ال غير.

و ليس وجو أرجَح مف والحّؽ إنَّ "  فيقوؿ: (1)فمنيا مثاًل اإلعماؿ واإللغاء في أفعاؿ القموب
ألّف معنى كؿّْ تعبيٍر مختمؼ عف اآلخر، فميس اإلعماؿ في قولنا: محّمًدا ؛ وجٍو وال مساوًيا لو

ظننُت مسافًرا أرجح مف اإللغاء، وال اإللغاء في نحِو محّمٌد مسافٌر ظننَت أرجُح مف اإلعماؿ، كما 
 (2)ِف مختمٌؼ."يرى الّنحاة؛ ألّف معنى العبارتي

 : عدـ االىتماـ بالمعاني الٌمغكٌيًة لممفردات.ثالثنا

عمى عدـِ اإلبانة عف المعاني لممفردات اّلتي يتعّسُر فيُميا  الّساَمرائيّ جرت العادة عند 
والسّيما تمؾ اّلتي تقع في الّشواىد الّشعرّية خاّصًة، وكاف ىذا جميِّا في مؤلَِّفو الجممة العربّية تأليفيا 

 وأقساميا.

 (3)واألمثمة عمى ذلؾ كثيرٌة، منيا مثاًل ال حْصًرا، أّنو لـ يوّضح معنى "ضموًزا، وضرزما"
 وىكذا الحاؿ في األبيات كمّْيا.الواردتيف في بيت استشيد بو، 

 رابعنا: المسائؿ الٌنحكٌية في كتاب الجممة العربٌية كالمعنى.

في اختيارىا  واستندتُ  ا فإّف كتاب الجممة العربّية والمعنى غنيّّ ببعض المسائؿ الّنحوّية،حقّ 
 الّساَمرائيّ أمريف أوالىما: آثرت انتقاء المسائؿ الّنحوّية المختمؼ فييا واّلتي أدلى فييا  وترتيبيا إلى

 وثانييا: آثرت أف أحذَو حذَو المؤلّْؼ في ترتيبيا كما جاءت في المؤلَّؼ، وىي عمى الّنحو اآلتي:

                                                           
1
سالة، ٌُنظر،الرِّ ومابعدها162.
(2)

ٌّة .  270،والمعنىالجملة العرب
(3)

ِرّزماصلُبمنالحجارةوالّصخور،والّرجلالمتشّددالّشدٌدالشّحوالرجلالبخٌلوقٌلهولئٌماللِّسان ،وجاءف117ًنفسه،. :الضِّ

هفًفٌهولمقصٌرقبٌحالمنظر،وناقةِضْرِزمإذاكانتقلٌلةاللّبن،وضمز:ضمزالبعٌرٌضمزضمًزاوُضماًزاأوضموًزاأمسكِجّرتَ
ْجَتّرمنالفزع،وناقةضموزوضامزتضمفاهاالتسمعلهارغاء،وهللاأعلم.ج أّن5،363،365ٌَ ،مادةضرزوضمز،وأغلبالّظنِّ

 المقصودههناالّناقة.
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 عراب.المسألةي األكلى: القكؿي في داللة العالمات اإلعرابٌية عمى المعاني، كمعاني اإل

مّما ال ريَب فيو أّف اإلعراب يشّكُؿ سمًة تنفرد بيا العربّية عف باقي الّمغات قاطبًة، وقد 
 الّنحو العربّي يقوـ عمى اإلعراب في منيجو بالضرورة. حقِّا إفّ شغَؿ اإلعراب الّنحاة مبّكًرا، ف

المحدثيف مف ظاىرة ني أحجمُت عف الحديث عف موقِؼ بعِض القدماء والّدارسيف والحّؽ إنَّ 
 (1)اإلعراب؛ ذلَؾ ألّني أثبتيا في الفصؿ الثّاني.

جاء في كتاب اإلعراب سمة العربّية " إّف الّسمة البارزة لمّنحو العربّي أّنو نحو إعرابّي ،فيو 
حقِّا ، و (3)عصرنا ىذا." (2)يقـو عمى اإلعراب، وقد بدا ىذا واضًحا منذ بدأ التّفكير في الّنحو" وحّتى"

اإلعراب يكسب المعاني دّقًة والّتعبير غناء، لدرجِة إّنو يمكُف الّتعبير الّدقيؽ عف المعاني اّلتي  إفّ 
 (4)يقصُدىا المتكّمـ بصورٍة ال نظير ليا في الّمغات المبنّية.

وَلعّمو مف قبيؿ االتّفاؽ أّف الّنحاة قد ربطوا بيف تمكـ الحركات اإلعرابية والمعاني، فالحركات 
ىي دواّؿ عمى المعاني ،وكاف ربُطيـ ذاؾ مبكًّْرا ،ويستحضرني في ىذا الُمقاـ قولو  عندىـ

تعالى"       "(5) ،فالفتحة في لفظ الجاللة اهلل تُنِبُئ عف المفعولّيِة ،

في الحركة  يكوف الّركوف إلى وبيذا في حيف أّف الضمَة تُنبُئ عف الفاعمّية في لفظة العمماء،
 المتمقي مف الّضرورة بمكاف. استقرار المعنى الّسميـ في ذىف

فجؿُّ مقصود الّنحاة أف يحكموا الّربَط بيف الحركات اإلعرابّية واأللفاظ؛ ألّف األلفاظ 
 "إّف األسماَء لّما :حسف السكوت عميو، جاء في اإليضاحبصورتيا المجّردة ال تقود إلى معًنى ي

كانت تعتورىا معاني، وتكوف فاعمًة ومفعولًة ومضاًفا إلييا، ولـ يكف في صورىا وأبنيتيا أدّلٌة عمى 
  (6)ىذه المعاني جعمت حركات اإلعراب فييا تنبئ عف ىذه المعاني."

                                                           
.
(1)

96ٌنظر،الفصلالّثانً،موقفهمنالقدماءوالّدارسٌنالمحدثٌن،المسألةاألخٌرة،
(2)

،الصورة والصٌرورةطالواو؛ألّنهالوجهلوجودهاههنا،وهذهنظرةٌوجدُتهاعندالدكتورنهادالموسى،ٌنظر،.األصلسقو

16الحاشٌة،
(3)

9.البنا،محمودإبراهٌم،
(4)

ٌّة والمعنىَو1،37،ج، معانً الّنحو.ٌنظر.الّساَمرائً،فاضل وما73،ويّ نحو وعً لغَوٌنظر،المبارك،مازن،49،الجملة العرب

 بعدها.
(5)

 28.فاطر،
6
،أبوالقاسم، ًّ 69.الّزّجاج
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وقد أوجب بعُض المحدثيف دراسة عالمات اإلعراب عمى أّنيا مّما يدّؿ عمى المعنى، فحذوا 
في ىذا حذَو القدماء، فمف ُوجية نظرىـ تبقى العالقُة بيَف المعنى والحركة اإلعرابّية تالزمّية ُيحاؿ 

 (1)يجوُز أاّل يغفؿ في المعنى. ذا فإّف لمحركات اإلعرابّية أثًرافّكيا، وبي

جاء في  ا عّرؼ بعُضيـ اإلعراب عمى أّنو معنى يحصؿ بالحركات أو بالحروؼ،وليذ
كتاب المقتصد في شرح اإليضاح:" إّف اإلعراَب عبارٌة عف معنى يحصؿ بالحركات أو الحروؼ، 
ـّ أّنيـ لّما وجدوا ىذِه الحركات قد أتت داّلًة  عمى معاٍف وصاَر اختالفيا عمًما الختالؼ المعاني  ث

ة والمفعولّية واإلضافة جعموا ليا في ىذا الحّد أسماء مفردًة، فالّرفع إًذا اسـ الّضمة كالفاعميّ 
المختّصة بحاٍؿ معمومة وداللة مخصوصة، وكذا الّنصب والجّر اسـ لمفتحة والكسرة الّدالتْيِف عمى 

 (2)المعنييِف المخصوصيِف."

إلى العمدة والفضمة واإلضافة، فيـ  وبمعنى أدّؽ فإّف ربَط الّنحاة ليذه الحركات كاف مستنًدا
وألصقوا الفتحة بالفضمة والكسرة باإلضافة، وجاء ىذا  ألصقوا الضمَة لما ىو عمدة في الكالـ،

ي:"وُجعؿ الّرفع اّلذي ىو أقوى الحركات لمعمد ّلفاتيـ، وفي ىذا يقوؿ االستراباذالّربُط صريًحا في مؤ 
الّنصب لمفضالت، سواٌء اقتضاىا جزء الكالـ بال واسطة وىي ثالثة الفاعؿ والمبتدأ والخبر، وجعؿ 

كغير المفعوؿ معو والمفاعيؿ والحاؿ والّتمييز، وجعؿ الحرؼ الموصؿ ألحد جزأي الكالـ إلى 
وبيذا يكوف  (3)الفضمة عاماًل لمجّر في ظاىر الفضمة إذ بسببو حصؿ كوف ذلؾ االسـ مضاًفا إليو."

مف  المفعولية وحدىما كما يرى بعُض قصْرُه عمى الفاعمّية و قد خّص الضمة بالعمد كّميا ولـ ي
 الّنحاة.

ـُ اإلسناد،  يبما جاء عند االستراباذ المحدثيفَ  وقد لّوح بعُض  قباًل، فيرى أّف الضمَة عَم
ـُ اإلضافة ،وأّما الفتحُة فميست بعالمة  بدليؿ أّف الكممة المرفوعة يراد إلييا اإلسناد، والكسرة عَم

 (4)إعراب بؿ ىي الحركة الخفيفة اّلتي يجنح إلييا المتكّمـ لخفتيا.

 

                                                           
(1)

ًّ نقد وتوجبه،َوالمخزومً،مهدي،49،، إحٌاء الّنحو.ٌنظر،مصطفى،إبراهٌم  68،69فً الّنحو العرب
(2)

 1،101.الجرجانً،عبدالقاهر،ج
(3)

1،51،53،جشرح الرضً على الكافٌة.
(4)

 50،إحٌاء الّنحو، .ٌنظر.مصطفى،إبراهٌم
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قاط يمكف حصُرىا عمى الّنحو فقد لّخَص معاني اإلعراب بمجوعٍة مف الن الّساَمرائيّ أّما 
 (1)اآلتي.

الّرفع عنده دليؿ اإلسناد أو العمدة وليس في العربّية عنده اسـ مرفوع إاّل وىو طرؼ في . أ
 عمدة. ياإلسناد أ

إّف حّؽ العمدة الّرفُع، ولكف قد يدخؿ عمى المسند أو المسند إليو ما يعدؿ حركتو األصمّية . ب
 األحرؼ المشّبية بالفعؿ أو الجّر بالحروؼ الّزائدة.إلى الّنصب أو إلى الجّر كالّنصب ب

 الّنصب عالمة الفضمة.. ت
 مف الفضالت ما يعدؿ حركتيا إلى الجّر كقوليـ: ما رأيُت مف أحدٍ  ـٍ سْ قد يدخؿ عمى قِ . ث

 وُرّب رجٍؿ أكرمت.
 مباشر أو مفعولّية غير مباشرة. إسناد غير عالمةَ  فُ الجّر دليؿ اإلضافة وأحياًنا يكو . ج

ي في أّف الضمة تتعّمؽ بالُعمد ستراباذلما نّص عميو اإل الّساَمرائيّ وليس بخاٍؼ ىينا ترجيح 
ما رّجحو الّرضي مف و  قوَؿ ابِف مالؾ واإلسناد، فيو ينّص مصّرًحا ذلكـُ فيقوؿ:" ويبدو أفّ 

أّف الضمَة دليُؿ العمدة ىو األصُؿ لقوؿ إبراىيـَ مصطفى ومف تابعو أّف الضمة دليؿ 
 (2)سناد."اإل

والمالحظ أّنو قد استند في رأيو ىذا لمقوالٍت وردت عند إبراىيـ مصطفى أصاًل، وممّخص 
موافقَتو  ىذا أّنو يركف إلى ما أورده إبراىيـ مصطفى في مؤّلفو، كما ويبدو لي أفّ 

ي كانت انطالًقا مّما ُوجد عند إبراىيـ مصطفى، واألصُؿ أف يوافَؽ إبراىيـ لالستراباذ
 واهلل أعمـ.  ي،ستراباذنطالًقا مّما ُوجد عند اإلامصطفى 

 ة: القكؿي في القرينة النحكٌية.المسألة الثٌاني

حقِّا، لقد توّجيت عناية الّنحاة إلى الجممة العربّية، قديًما وحديثًا، فدرسوا كّؿ ما ُيعيُنيـ عمى 
فحظيت باىتماـ الباحثيف  كانت القرينة محطَّ عنايتيـ ،ا فيًما دقيًقا ال يشوبو الغمط، و فْيمي

 والّدارسيف.

                                                           
(1)

ٌّة والمعنى. 43،44،الجملة العرب
(2)

ٌّة والمعنى،.  43الجملة العرب
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جاء في الّتعريفات " القرينة في الّمغة َفِعيمة بمعنى المفاعمة مأخوذ مف المقارنة، وفي 
 (1)االصطالح أمٌر يشير إلى المطموب، والقرينة إّما حالّية أو معنوّية أو لفظّية."

عندما  الّتراثية القديمة جاَء مختصًراّية ظيور ىذا االصطالح في الكتب الّنحو  والحّؽ إفَّ 
أخذ الّنحاة  يتحّدثوف عف أبواِب الّنحو المستقّمة،  فسيبويو" استعمؿ مصطمح اآلية عوًضا عف 
القرينة، وذلَؾ في أثناء حديثو عف ظاىرة حذؼ المبتدأ اعتماًدا عمى القرائف الحالّية  المصاحبة 

 (2)لمكالـ، أو داللة الخبر عمييا."

المبرّْد لمقرينة الّمغوّية تحَت ُمسّمى الّرابط فيقوؿ في باب المسند والمسند إليو:" فإّف  والتفت
ذا قرنتيا بما يصمح حَدث معًنى واستغنى  الّمفظة الواحدة مف االسـ والفعؿ ال تفيد شيًئا، وا 

 (3)الكالـ."

شرى، فال تجد أّما ابُف جّني فيقوؿ في باب القوؿ عمى اإلعراب:" فقد تقوؿ ضرب يحيى بُ   
ىناؾ إعراًبا فاصاًل، وكذلؾ نحوه قيؿ: إذا اتّفؽ ما ىذه سبيمو، مّما يخفى في الّمفظ حالو، ألـز 
الكالـ مف تقديـ الفاعؿ، وتأخير المفعوؿ، ما يقوـ مقاـ بياف اإلعراب، فإف كانت ىناؾ داللة أخرى 

 (4)مف قبؿ المعنى، وقع التصّرؼ فيو بالتّقديـ والتّأخير."

قوؿ أيًضا في باب المحذوؼ إذا دّلت الداللة عميو كاف في حكـ الممفوظ بو:" مف ذلؾ وي
أف ترى رجاًل قد سّدد سيًما، فتسمع صوًتا فتقوؿ: القرطاَس واهلل، أي أصاب القرطاس، فأصاب 

 (5)اآلف في حكـ الممفوظ بو البّتة، غيَر أّف داللة الحاؿ عميو نابت مناب الّمفظ."

ابَف جّني قد أشار إلى القرينة تحت مسّمى الّداللة ، ففي أحِد قوليو الّسابقيف  فيبدو ىينا أفّ 
ابف جّني قد أفاض في حديثو عف  والحّؽ إفَّ نّص صريح عمى القرينة الحالّية في باب الحذؼ، 
 القرينة عند بسطو في باب التّقديـ والتّأخير والحذؼ .

                                                           
(1)

146.الجرجانً،علًبنمحّمد،
(2)

ٌّة.ٌنظر،عزٌز،كوالٌزاركاكل، 2،130،جالكتاب،وٌنظر20،القرٌنة فً اللغة العرب
(3)

 4،126،جالمقتضب .المبّرد،
(4)

 1،36،جلخصائص.ا
(5)

 1،285،286الخصائص،.
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ة نظر الّنحاة، ينبغي أف ُيبنى عمى داللٍة يفيُما ولعّمو مف قبيؿ االتّفاؽ أّف الحذؼ مف ُوجي
المتّمقي، وىذه الّداللة ىي تمكـ القرينة اّلتي ال يقوـ الحذؼ في كالميـ إاّل بواسطتيا وىذا شرُط 

 الحذؼ عندىـ، كما ظير في كالـ ابف جّني اآلنؼ قباًل.

لوال ممّثاًل وقد أوردىا ابُف ىشاـ في معِرض حديثو عف وجوب حذؼ الخبر قبؿ جواب 

لذلكـ بقولو تعالى "   "(1) أي لوال أنتـ صددُتمونا عف اليدى؛ بدليؿ أّف :

بعده "         "(2) مف شروط  وىو بذلؾ يعّدىا شرًطا

ف لـ يسميا بالمسّمى الشائع ،  ،الحذؼ فما جاء في اآلية  ،و بدليؿ أّف بعدىا أنحف صددناكـفقولُ وا 
 .(3)الالحقة قرينة لفظّية

وقد أورد الّسيوطي ىذا المصطمح صراحًة في معرض حديثو عف قولو تعالى"  

     "(4)  فإّف المعنى لو شاء رّبنا إرساؿ الرسؿ ألنزؿ مالئكة، بقرينة:

 (5)الّسياؽ."

وكاف ىذا كمُّو أثناء  ،دماء أولوا القرينة عنايًة فائقةفإّف الّنحاة الق ،وميما يكف مف شيءٍ 
ّف :إأقوؿَ  أفْ  ويقتضيني االحتراس ىينا  ،سّيما التّقديـ والتّأخير والحذؼحديثيـ عف أمور الّنحو وال 

القدماَء قد درسوا القرينة بمسمّياٍت ُأخر فيي تكثر عندىـ بألفاظ مغايرة كالّداللة وغيرىا، ويبدو جميِّا 
 أّف القرائف عندىـ تنحصر في الّمفظّية والحالّية والمعنوّية.

ّنما جاءت في ثنايا درسيـ  وُيستنتج مّما سبؽ أّف القدماَء لـ يدرسوا القرينَة دراسًة مستقّمًة، وا 
 لبعِض الّظواىِر الّمغوّية إاّل أّنيـ تنّبيوا ليا في مضاميف درسيـ تنّبًيا جميِّا.

بيَد أّف المحدثيف أشبعوىا قواًل سّد الخمؿ اّلذي كاف عند الّسابقيَف حقِّا، فنظر تّماـ حّساف 
 (1)فييا فقّسميا إلى قرائف مادّية وأخرى عقمّية والقرائف الحالّية والمقالّية.

                                                           
(1)

 31.سبأ،
2
32.سبأ،
(3)

 148شرح قطر الندى وبل الّصدى،.
(4)

 14.فصلت،
(5)

 2،10،ج.همع الهوامع



161 


في موطٍف آخَر معّمًقا عمى تجاىؿ القدماء لمثؿ ىذه القرائف اّلتي ُيسّجؿ ليا الدور ويقوُؿ 
األكبر في فْيـ المعنى:" والمالحظ أّف الّنحاة كانوا يممحوف قرينة اإلسناد بيف طرفي الجممة االسمّية 

 (2)ة الواحدة."والفعمّية والوصفّية كما كانوا يممحونو أيًضا بيف المعاني الّنحوّية في داخؿ الجمم

 ويرى تّماـ حّساف أّف القدماء التفتوا لمقرينة إاّل أّنيـ تناولوىا تناواًل سطحيِّا دونما تعّمٍؽ.

ففكرة تضافر القرائف عند تّماـ حّساف جاءت "إليضاح المعنى الواحد المتمّثؿ أساًسا في 
اإلعراب كما ىو معروؼ في  تفكيؾ بنية اإلسناد، وبياف عالمات الكممات فيو كَميّمٍة مف َميّمات

الّنحو العربّي، وىنا يتعّدى مفيوـ القرائف مجّرد االىتماـ بالعامؿ ومدى أثره في تحديد العالمات 
وعة مف المعطيات األخرى بما فييا القرائف ماإلعرابّية لمباني مكّونات اإلسناد إلى الّتعامؿ مع مج

عند حّساف فكثيرة، كالمعنوّية، والّمفظية ومنيا العالمة  أّما أنماُطيا(3)المعنوّية والقرائف المفظّية."
ـّ واألداة والتنغيـ وغيرىا.  (4)اإلعرابية والرتبة ومبنى الّصيغة والمطابقة، والّربط، والّتضا

فظاىر تقسيـ حّساف ليا التّأثر بما قّدمو القدماء، فالّربط ُوجد عند المبّرد كما أشرت قباًل، 
ىذه القرائف في جمّْيا تعود إلى  والحّؽ إفَّ أّما القرائف األخرى فقد أشار إلييا القدماء درًسا وتفصياًل، 

القرائف اّلتي نّص عميو الّنحاة قباًل، وبمعنى أدّؽ :إّف ما جاء بو المحدثوف ما ىو إاّل تفريعاٌت 
 تنطوي تحَت تمكـ المسميات التي كانت عند القدماء.

ىما ض حديثو عف القرائف تينؾ قرينتْيف لـ يأِت بيما حّساف في معرِ  الّساَمرائيّ وقَد زاَد 
ـّ ألىِؿ الّمغة، والقرينة الحسّية، أّما قرينة الفْيـ العاـّ ألىؿ الّمغة فالمراُد بيا مف ُوجية  قرينة الفْيـِ العا
نظره" أّف العبارة قد ال ُيفيـ المقصود بيا ألّف كمماتيا وطريقة تأليفيا ال تنبُئ عف معناىا وال تدّؿ 

ّنما يفيـُ  فاًىا لفيؾ أي فـ الّداىية : المتكّمموَف بيا، كقوليـ غةِ مّ ال ىا أىؿُ مقصودَ  عمى مقصودىا، وا 
 (5)وىو بمعنى دىاؾ اهلل."

ـّ لما ُيقاؿ مف أىـّ القرائف اّلتي تعيُف المتمّقي  الّساَمرائيّ وأحجو  ـَ العا محقِّا في ىذا؛ ألّف الفْي
المثَؿ  مف الكالـ  عمى فْيـ الكالـ المقوؿ، وىذا مف ُوجية نظري يكثُر في األمثاؿ العربّية، ألفّ 

                                                                                                                                                                          
(1)

ٌّة معناها ومبناها.ٌنظر،  ومابعدها189،اللّغة العرب
(2)

 194،نفسه.
(3)

ٌّة القرائن فً الّتحلٌل اللغويّ .بسندي،خالد،  286،نظر
(4)

ٌّة معناها ومبناها،اللغة .ٌنظر.  ومابعدها191العرب
(5)

ٌّة والمعنى،.  67،68الجملة العرب
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اّلذي ال يقوى عمى فيمو والمراد منو إاّل مف ممؾ موىبة الفْيـ لما ُيقاؿ والّدراية بقّصة المثؿ، فقرينة 
 الفْيـ ىينا ىي الشيفرة اّلتي ُيفيـ بواسطتيا المراد.

ما أّما القرينة الحسّية عنَده فيي أقرب ما تكوف إلى لغة الجسد، إذ إّنو باإلمكاف أف تقرأ 
عند كثيريَف مف تعابيِر وجوىِيـ." ومف ذلؾ اإلشارة بنحو اإلصبع في اسـ اإلشارة في مثؿ قولنا كّمـ 
ىذا ىذا  فيما لفظاف ال يعمـ فييما المتقّدـ مف المتأّخر واّلذي يمّيز بينيما في الفاعمّية والمفعولّية 

 (1)ىو اإلشارة الحسّية."

 استحضرىا المحدثوف ال يمكف أّف تعّد أنواًعا لمقرائف؛ وصفوة ذلَؾ أّف أنماَط القرينة اّلتي
ُتدرج تحت مسّمى  الّساَمرائيّ ألّنيا تعوُد كّميا إلى القرائف اّلتي أثبتيا القدماُء، فالقرينة الحسّية عند 

 القرينة الحالّية مثاًل وىكذا دواليَؾ.

 أمف الٌمبس.مسألًة المسألة الثٌالثة: القكؿ في 

لعّمو مف قبيؿ المسّمـ بو القوؿ:إّف الّمبَس في الكالـ تعارض مع حقيقة الّمغة الوظيفّية، لذا 
ذلَؾ أّف فصاحَة الكالـ" تعود إلى وضوح معناه، أف يكوَف المَّبُس في ثناياىا؛  فإّف العربّية تأبى
في الكالـ يزيُؿ ىذا  األمُر اّلذي ساؽ الّنحاَة إلى خْمِؽ شيءٍ  (2)وىجر الّتعقيد." وتآلؼ كمماتو،

 الّمبس.

القدماَء لـ يغفموا ذلكـ المَّبس، فأشاروا إليو في مؤّلفاتيـ، فيذا ابُف ىشاـ يرى أّف  والحّؽ إفَّ 
دليَؿ الحذؼ نوعاف أحدىما  الحذؼ ال ُيبنى إاّل عمى دليٍؿ لئاّل يحدَث  في الّسياِؽ َلْبًسا فيقوؿ:"إفّ 

 (3)غير صناعّي والثّاني صناعّي وىذا يختّص بمعرفتو الّنحويوف."

فإقامة ابِف ىشاـ ليذيف الّدليمْيِف في باب الحذؼ ما ىو إاّل لتوّخي الّمبس في الكالـ، فال 
اّل سيكوُف حذًفا مخالِّ بالضرورة.  يقوـ الحذؼ في كالميـ إاّل بدليٍؿ يعُضُده، وا 

ذكره الّسيوطي تحَت باِب الّمبِس محذور فيقوؿ:" ومف ثـّ وضع لو ما يزيُمو إذا خيؼ  وقد
ذا أمف."  (1)واسُتغِنَي عف لحاؽ نحوه وا 

                                                           
(1)

ٌّة والمعنى.  68،الجملة العرب
(2)

 75اإلٌضاح فً علوم البالغة،.القزوٌنً،محّمدبنعبدهللا،
(3)

 260،المغنً.
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وليَس بخاٍؼ مف كالـ الّسيوطي الّسابؽ أّف الّنحاَة قد أقّروا قواعَد تزيؿ المَّبَس في الكالـ؛ 
نٍة، فأمف المَّبس في الكالـ يجوب ُجّؿ أبواب الّنحو وفي ىذا حفاٌظ عمى العربّية مف كؿّْ بشاعٍة ولكْ 

عمى اإلطالؽ، فمف نظٍر إلى ما أورده القدماء في ىذه الّظاىرة يخرج بفكرة مفادىا أّنيـ رفضوا 
الّمبس في الكالـ جممًة وتفصياًل؛ لكي تتمّكُف الّمغُة مف اإلبانِة عف مكنونيا، وكفى دلياًل ما أشار 

 .ا المبحثِ في ىذ إليو الّسيوطي

ومقتضى الّتحّوِط ىينا أْف أبرز ما أبانو المحدثوف عف ظاىرة أمف الّمبس في الكالـ، ويبدو 
لي أّف تّماـ حّساف قد أشبع ىذا قواًل، ويمكف جْمُؿ رأيو بالقوِؿ" إّف تخّطي المَّبَس في الكالـ عند 

يا كقرينة الّربط واألداة والتّنغيـ حّساف يقوـُ بالّدرجِة األولى عمى القرينة وال سّيما المفظّية من
 (2)وغيرىا."

يرى أّف أمف الّمبِس مف المتطّمبات الضرورية اّلتي ينبغي أف تصاحَب  الّساَمرائيّ  والحّؽ إفَّ 
الّمغة سواء أكانت منطوقًة أـ مكتوبًة، وىو يرى أّف المَّبَس يحدُث في المفردة الواحدة، وفي الجمِؿ 

 كذلَؾ.

القرينة وحَدىا إلزالة المَّبس الحاصؿ  لـ يركف إلى الّساَمرائيّ ينا أّف لقوؿ ىولعّؿ مف تماـِ ا
 .يت أف أشيَر إلييا مختِصًرافي الكالـ كما صنع تّماـ حّساف، بؿ تجاوزىا إلى أمور أخرى ارتأ

أّما إزالة الّمبس في المفردة فيتـّ عنده بأمور منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحْصر" تغيير 
في أبنية الكمـ، والّتغيير في حروؼ العّمة، وتصحيح ما يوجُب اإلعالؿ، وفّؾ اإلدغاـ فيما الحركات 

ـّ إزالة المَّبِس في الجممة عنَده  يوجُب اإلدغاـ، والمخالفة بيف جموع المفردة الواحدة وغيرىا، وتت
حدة في الّتعبير والقرائف بطرائؽ منيا: اإلعراب والتنويف والّذكر والحذؼ والفّؾ واإلدغاـ والّنمطّية الوا

 (3)اّلتي توّضح المعنى وغيرىا."

ومستصفى ىذا، َلعّمو مف قبيؿ االتّفاؽ عند أىؿ الّمغة أّف الّمبَس في الكالـ يحدث بشاعًة 
ف عادت  الّساَمرائيّ في الّمغة، وىذا ما ذىب إليو  مقرًنا إزالة المَّبس بأمور تتجاوُز القرينة المفظّية، وا 

 إلى القرينة الّمفظّية. الّساَمرائيّ بعض التّقسيمات اّلتي نّص عمييا 

                                                                                                                                                                          
(1)

 1،309،جاألشباه والّنظائر.
(2)

ٌّة معناها ومبناها.ٌنظر،  205،اللغة العرب
(3)

ٌّة والمعنى.  ومابعدها69،الجملة العرب



164 


 المسألة الرٌابعة: القكؿ في الكالـ المحمكؿ عمى المعنى.

الحمُؿ عمى المعنى مف أكثر مّما ال شّؾ فيو أّف الّمغَة العربّيَة ثرّيٌة بالّظواىر الّمغوّية، وكاف 
الّظواىِر شْيًعا في الّمغة، بؿ ىي مف الّظواىر اّلتي تنأى عف الفمسفة في الحكـ عمى المسائؿ اّلتي 

 خالفت القواعَد المّطردة اّلتي أثبتيا الّنحاة.

 (1)والحْمُؿ عنَدىـ " قياس أمٍر عمى أمر وتحميؿ أحدىما عمى اآلخر."

ف كانت إشاراُت بعضيـ إلماًحا الّنحاة قد وق حقِّا إفّ و  فوا عند ظاىرة الحْمؿ عمى المعنى، وا 
دونما تصريح، فيذا سيبويو فقد توّقؼ عندىا في غير ما باب، فيقوؿ في باب ما ينتصب مف 
المصادر توكيًدا لما قبمو:" وأّما الحّؽ والباطُؿ فيكوناف معرفًة باأللؼ والاّلـ ونكرًة؛ ألّنيما لـ ُينَزال 

...." منزلةَ  ، ومف ىذا (2)ما لـ يتمّكف مف المصادر كسبحاَف وسعديَؾ، ولكّنيـ أنزلوىما منزلَة الّظفّْ
 (3)ما أورده سيبويو في حمؿ إاّل عمى لكّف في قوليـ" ما فييا أحٌد إاّل حماًرا".

ُد عنَد ىذه الّظاىرة، إذ وَصَفيا بالجودِة فيقوؿ في باب أّي إذا كنت مستثبتً  ا وقد وقؼ المبرّْ
ذا قمت رأيت أخويؾ فإّف الوجو أف يقوَؿ:أي أخواؾ؟ عمى الّمفظ أو المعنى  بيا عف معرفة:" وا 

أّما ابُف األنباري فقد ربط ىذه الّظاىرة بالّسماع، فيي مف ُوجيِة  (4)والحْمُؿ عمى المعنى حسٌف."
وقاؿ  (5)عمى السَّماع."نظره تقتصُر عمى الّسماع فيقوؿ:" الحْمُؿ عمى المعنى اّتساٌع ُيقَتَصُر فيو 

 ىو أكثر مف أف ُيحَصى.

وحّبذه ابُف جّني في فْصِؿ الحْمؿ عمى المعنى، فيو يرى أّف الحْمَؿ عمى المعنى ليس وقًفا 
ّنما يبُرُز في القرآِف والّشعِر وفصيِح الكالـ فيقوؿ:" اعمـ أّف ىذا الّشرج غْوٌر  عمى كالـٍ دوَف غيره، وا 

 (6)ب نازح فسيح، وقد ورد بو القرآف وفصيح الكالـ منثوًرا ومنظوًما."مف العربّية بعيد، ومذى

وصفوُة ما سبَؽ أّف الّنحاَة قد أقّروا إعجاًبا بوجود ىذه الّظاىرِة في العربّية، ومف ُوجيِة 
نظري فإّف االنصراَؼ إلى ظاىرِة الحْمؿ عمى المعنى في تعميِؿ المسائؿ الّمغوّية المختمفة أولى مف 

                                                           
(1)

ٌّة،.اللّبدي،محّمدسمٌر، ة والّصرف ٌّ  67معجم المصطلحات الّنحو
(2)

 1،379،380،جالكتاب .
(3)

 2،319.ٌنظر،نفسه،ج
(4)

 2،303جالمقتضب،.
(5)

 2،781،جاإلنصاف فً مسائل الخالف.
(6)

 2،413،جالخصائص.



165 


ـُ أقرُب إلى المنطِؽ االنصر  اؼ إلى التّأويؿ الّنحوّي اّلذي يشوُبو الّتعقيُد أحياًنا كثيرًة ؛ ألّنو واهلُل أعم
 الّسديد.

ـّ  الّساَمرائيّ أّما  فينصرُؼ ىو اآلخر إلى ضرورة وجود ىذه الّظاىرِة في العربّية؛ ألّف َث
يؤمف بجوىر ىذه الّظاىرة  الّساَمرائيّ فإّف  ، وبمعنى أدؽّ (1)عباراٍت يجوُز أاّل نحمَميا إاّل عمى المعنى

في الّمغة إاّل أّنو حقِّا وقَؼ موقَؼ المعترض مف بعِض تأويالت الّنحاة لبعِض الّتراكيب وعّدىا مف 
 قبيؿ الحمؿ عمى المعنى.

 وىذه الّتراكيب عمى الّنحو اآلتي:

 (2)أٌكالن: قكليـ أنت أعمـ كماليؾ برفًع الماؿ.

ـُ  ـُ وماُلؾ:" معطوٌؼ عمى أنت _أي ماُلؾ_وُنِسَب العم جاَء في المساعد في قوليـ أنَت أعم
ـُ بمالَؾ، والواو لممصاحبة، وقيؿ معطوؼ عمى أعمـ، واألصُؿ بمالَؾ  لمماِؿ مجاًزا، والمعنى أنت أعم

معنى الباء فوضعت الواو موضع الباء، فعطفت عمى ما قبميا، وُرفع ما بعدىا عمى الّمفِظ، وىي ب
 (3)متعّمقة بأعمـ."

فقد خّطَأ الّتخريجْيف الّسابقْيِف إذ يقوُؿ:" وتأليُؼ العبارِة ال يخمو مف إشكاؿ، إذ  الّساَمرائيّ أّما 
اختمفوا في ىذا العطِؼ ومدلوِلو، فقد ذىَب بعضيـ إلى أّف مالؾ معطوؼ عمى أنت فيكوف المعنى 

ـُ، فينسب ـُ وماُلؾ أعم العمـ إلى الماؿ وىذا ظاىُر الّضعِؼ، وقيؿ إّف األصَؿ  عمى ىذا: أنت أعم
بمالؾ فوضعت الواُو موضَع الباء، فعطفت عمى ما قبميا ورفع ما بعدىا عمى الّمفِظ وىي بمعنى 
الباء متعّمقة بأعمـ، وال ينفّؾ الّتخريُج الثّاني مف ضعٍؼ، إذ يقوُؿ بأّف األصَؿ ىو الباء ثـّ جيء 

ؿ الكالـ مف الجّر إلى الّرفِع وىذا ظاىر الّتكّمِؼ، وىو كالـٌ محموٌؿ عمى المعنى بالواِو مكاَنيا وحوّ 
لو عندي أنت أعمـ بحاؿ مالؾ فأنت ومالؾ، فحذؼ ما حذؼ حّتى استقّر إلى ما  (4)وأرّجح "تقدير"

 (5)ترى والّمو أعمـ."

                                                           
(1)

ٌّة والمعنى.ٌنظر،  109،الجملة العرب
(2)

 1،541جالمساعد على تسهٌل الفوائد،.ٌنظر،
(3)

 1،541.ابنعقٌل،ج
(4)

 .هكذافًاألصل،ولَعّلالّصواَبتقدًٌراعلىأّنهامفعوٌلبه
(5)

ٌّة والمعنى،.  110الجملة العرب
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، جاء في شرح الرضي ّي في تقديره ذاؾَ ستراباذىينا قد وافؽ اإل الّساَمرائيّ ّف وليَس بخاٍؼ أ
عمى الكافية :"وال يجوُز الّنصُب في قولَؾ أنت أعمـ وماُلَؾ؛ ألّنَؾ تقصُد بو مصاحبة المخاطب في 
ـُ بحاِؿ مالؾ فأنت وماُلَؾ، ثـّ خّفؼ بحذؼ معموؿ أعمـ  العمـ لما لو، والتّقدير األصمّي فيو أنت أعم

 (1)ى كال المحذوفيف."وحذؼ المبتدأ المعطوؼ عميو مالؾ لقياـ القرينة عم

ىينا قد دحَض رأًيا لسيبويو، فقد نّص سيبويو عمى ىذا في باب معنى  الّساَمرائيّ  والحّؽ إفَّ 
ـُ وماُلَؾ، فإّنما أردت " :و كمعناىا في الباب األّوؿ فيقوؿالواو في ف  :أنت أعم ـُ مع مالؾ، وا  أنت أعم

 (2)تُعمؿ فيما بعدىا االبتداء." شئَت كاف الوجو اآلخر أنت أعمـ ومالؾ، فإّنيا أيًضا

في أّف مثؿ ىذه الجمؿ تأتي مف  الّساَمرائيّ أّما ُوجية نظر الباحِث فتنصرؼ إلى ما قالو 
قبيؿ الحمؿ عمى المعنى، وبيذا يستقّر حاليا دونما العودة إلى تأويالت متشّعبة يرفضيا العقُؿ 

 والمنطُؽ في آٍف مًعا .

ف كثي  .ثانينا: قكلييـ  زيده كا   رى ماليوي بخيؿه

لدى الّنحاِة في مثِؿ ىذا القوِؿ تخريجاِف األّوؿ عمى "زيادة إف والواو لمحاؿ والمعنى زيد 
والثّاني عمى أّف إف شرطّيٌة والواو لمعطؼ عمى مقّدر أي إف لـ يكثر  ،بخيؿ والحاؿ أّنو كثر مالو
ف كثر مالو بخيؿ."  (3)مالو وا 

" أّما القوُؿ بزيادة "إف" فال أراه سديًدا، فإّنيا لو  خريجْيِف قائاًل:ذينؾ التّ  الّساَمرائيّ وقد فّسَد 
ـّ إّف تقديَر الحالّيِة بقوِلِيـ والحاؿ أّنو كُثَر ماُلُو ال يصمُح أحياًنا فإّنو قد ُيقاؿ  ُحِذفت الختّؿ الكالـُ، ث

ّنما ُيقاؿ عمى سبيؿ االفتراض كأف  تقوؿ"ىو ولو مَمؾ الدنيا بخيؿ " ىذا الكالـُ فيمف لـ يكثْر مالو، وا 
ف كاف أمثَؿ مّما  فال يصّح أف يقاؿ ىو والحاؿ أّنو ممؾ الدنيا بخيؿ، وكذلؾ تقدير العطؼ فإنو_وا 

مف فضوؿ الكالـ.... والّراجُح فيما أرى أّف ىذا مف الكالـِ  قبمو_ قد يضعؼ أحياًنا حّتى يصبحَ 
 (4)و بخيؿ."المحموِؿ عمى المعنى وتأويمو زيٌد مع كثرة مال

                                                           
(1)

 196.اإلستراباذي،محّمدبنالحسن،
(2)

 1،300جالكتاب،.
(3)

،.ٌنظر ًّ  4،9جحاشٌة الصبان على شرح األشمونً،،الصبان،محّمدبنعل
(4)

 110،111،الجملة العربٌة والمعنى.
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الـ ، مف أّف ىذا الكالّساَمرائيّ وَلعّمو مف قبيؿ االحتراس البصير أف أنصرؼ إلى ما قالو 
مف تمكـُ الّتخريجات اّلتي  إلى المنطؽِ  أقربُ  فالتّأويؿ اّلذي ساقو  ؛مّما ُحِمؿ عمى المعنى عندىـ

ـَ حَشر الّنحاة أنفسيـ بتأوي الت كاف باإلمكاف أف يذىبوا إلى ُوجدت عند الّنحاة قباًل مف جيٍة، وِل
 وكفى؟ الّساَمرائيّ التّأويؿ اّلذي احتّج بو 

ثالثنا: قكليو تعالى "         "(1) 

سيبويو أّف التّقديَر  فيرىأرسَؿ الّنحاُة تأويالٍت في ىذه اآلية، فذىبوا فييا مذاىَب شّتى، 
" فانتصَب _أي الفعؿ تذكّْر_ ألّنو أمَر  :لياالمناسَب "ومف أجؿ أف تذكر" فيقوؿ في معِرض تفسيره 

باإلشياِد ألف تذّكر ..ومف أجؿ أف تذكَّْر...فإف قاؿ إنساٌف :كيؼ جاز أف تقوَؿ أف تضؿَّ ولـ ُيعدَّ 
ّنو سبب اإلذكار، كما يقوؿ الّرجؿ: أعددُتو أف ىذا لمضالؿ ولاللتباس ؟ فإّنما ذكر أْف تضؿَّ أل

 (2)يميَؿ الحائُط فأدعَمو، وىو ال يطمب بإعداد ذلؾ، ولكّنو أخبر بعّمة الّدعـ وبسببو."

وذىَب الفّراُء مذىًبا آخَر إذ يرى أّف األصؿ إقحاـ كي قبؿ الفعؿ، فيكوف التّقدير عنده: كي 
 (3)تذكّْر إحداىما األخرى إف ضّمت.

حقيقًة مفاده أّف التقدير كراىة أف  أ فيو عمى تقديٍر غّمطوُ د الّنحاُس توجيًيا آخر اّتكوأور 
 (4)تضّؿ ،ويرى أّف ىذا محاؿ مرّجًحا رأي سيبويو الّسابؽ.

ـّ َمف خّرج ىذا عمى أّنو مف قبيؿ الحمؿ عمى المعنى؛ لذا فإّنو ال  وميما يكف مف شيٍء، فَث
يجُد سبًبا مقنًعا لطيّْ أعناِؽ الّنصوِص لموافقِة القواعِد الّنحوّية المّطردة، وِلمّساَمرائيّْ نَظٌر في تمكـ 

"  :ؿ فيمف قّدرىا بكراىِة أف تضؿّ قو الّتخريجات اّلتي استحضرىا الّنحاة في تفسير اآلية الّسابقة في
وىذا التّقدير في اآلية ونحوىا مف الّتعبيرات ضعيٌؼ؛ ألّنو سيكوف المعنى كراىة أف تضّؿ إحداىما 

ألّف فتذّكر معطوؼ عمى أف  ؛التّقدير كراىة الضالؿ والّتذكيرفتذّكر إحداىما األخرى؛ فيؤّدي ىذا 

                                                           
(1)

 282.البقرة،
(2)

 3،53جالكتاب،.
(3)

1،184جمعانً القرآن ،.ٌنظر،
(4)

 116المنسوبللنّحاس،إعراب القرآن.ٌنظر،
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التّقديُر بمئاّل فيكوف المعنى أّف سبَب الّتذكير عدـ تضّؿ، وىذا ال يصّح، وكذلؾ ال يصّح عنده 
 (1)الضالؿ ألّف الضالؿ منفّي."

لـ يحُذ حْذَو القدماِء في تفسير بعض الّتراكيب، بؿ وينكر  الّساَمرائيّ ومستصفى القوؿ إّف   
أرجع نصوٍص ال تحتمُميا حقِّا ،ووقؼ منيا موقَؼ المعارض، و ب يـ اجتياداِتيـ اّلتي ألصقوىا عمي

 تمكـ الّتراكيب إلى ظاىرِة الحمؿ عمى المعنى. 

وظاىرة العطؼ عمى المعنى واحدة مف المسائِؿ اّلتي كانت موضوع الّنحاة في مؤلَّفاتيـ، 
 وجاء في معجـ المصطمحات الّنحوّية والّصرفّية :يعرُؼ عندىـ بالعطِؼ عمى الّتوىـ، وىو ما 

"الّتوىـ نوع مف أنواِع العطِؼ يبيح لممتكّمـ الخروج بالكالـ في إعرابو عمى غير وجيو الذي يقتضيو 
 (2)الكالـ توّىًما لوجود عامؿ متّوىـ."

الّنحاة قد خّرجوا ظاىرة العطؼ عمى المعنى إلى أّنيا موطف قّوٍة في الكالـ،  والحّؽ إفَّ 
 (3)يعّدونو مف الّضعؼ.  وأشاروا إلى شيوعو الصارخ في الّمغة، فال

قد استدرؾ عمى القدماء في حقيقة ىذا العطؼ وعّده موطًنا مف  الّساَمرائيّ ويبقى صائًبا أّف 
" ويبدو أّف ىذا العطؼ عمى إرادة معنى مغاير لألّوؿ،  :لقّوة  والبالغة في الكالـ فيقوؿمواطف ا

قولؾ ما زيد قائًما وال مسافٍر، يفيد أّف فالمجرور أقوى مف المنصوب وآكد ألّنو عمى تقدير الباء، ف
 (4)ولذلؾ جئت بو مجروًرا." نفي الّسفر آكدُ 

ـّ ويبدو أّنو ليَس بحاجٍة ىينا إلى حْشر كّؿ ما قيؿ عف ظاىرة ال عطؼ عمى المعنى، ألّف َث
مف الّنصب،  ذلكـ الّرأي فيرى أّف الجّر آكد الّساَمرائيّ عمى أّنو بميٌغ في كالميـ، وتبع  إجماًعا

 فحروؼ الجرّْ الزائدة تفيد الّتوكيد غالًبا، وال أظّف أّف العطؼ عمى المعنى مف قبيؿ الغمط.

 المسألة الخامسة: القكؿ في اإلعماؿ كاإللغاء في أفعاؿ القمكب.

أرسؿ الّنحاُة قواًل أجمموا فيو اإلعماؿ واإللغاء القائـ في أفعاؿ القموب، فيـ يْروف أّف الّترتيب 
يذه األفعاؿ في الجممة ما ُيعّوؿ عميو في إعماؿ ىذا الفعؿ أو إلغائو، ففي القوؿ مثاًل :" السفَر ل

                                                           
(1)

ٌّة والمعنى.  114،الجملة العرب
(2)

 246سمٌرنجٌب،.اللبدي،محّمد
(3)

 ،ومابعدها2،423جالخصائص،.جّنً،أبوالفتحعثمان،
(4)

 1،267،جمعانً الّنحو.
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ظننُت ميّسًرا " يجوز الوجياف واإلعماؿ أمثؿ، أّما القوؿ الّسفُر ميّسٌر ظننُت فيشترط اإلىماُؿ؛ 
 (1)لتأّخر فعؿ القموب.

، فسيبويو يرى في (2)و محاًل لغير ما سببواإللغاُء عنَدىـ إسقاُط عمؿ أفعاؿ القموب لفًظا أ
باب األفعاؿ اّلتي تستعمؿ وُتمغى أّف تأخير أفعاؿ القموب إلغاء ليا وىو أقوى مف اإلعماؿ فيقوؿ: 

ويرى آخروف أّف اإللغاء "إبطاُؿ عمميا بتوّسط األفعاؿ بيف  (3)"فكّمما أردَت اإللغاء فالتّأخير أقوى ."
 (4)ضعفت بالّتوّسط والتّأخر فينازعو عامالف"مفعوليا؛ ألّف ىذه األفعاؿ 

ّنما يكوف فيم ا ىو واقع في أضعاؼ وذىب المبرّْد إلى أّف اإللغاء ال يكوف فيما ىو مقّدـ، وا 
" فاّلذي تمغيو ال يكوف مقّدًما، إّنما يكوف في أضعاؼ الكالـ أال ترى أّنؾ ال تقوؿ  :الكالـ فيقوؿ

."ظننُت زيٌد منطمٌؽ؛ ألّنؾ إذا قدّ  ، وىذا ما ذكره السيوطي (5)مت الّظفَّ فإّنما تبني كالَمؾ عمى الّشؾّْ
ـّ  أيًضا فيقوؿ: ف بدأت وأنت تريُد اليقيَف، ث " فإف بدأت الّتحّبَر بالّشؾّْ أعممت عمى كؿّْ حاؿ، وا 

 (6)أدركؾ الّشّؾ رفعت بكؿّْ حاؿ."

لغائيا، فيذا ابُف وَلعّمو مف قبيؿ االتّفاِؽ أّف الّنحاة قد سعوا في بياف  أسباب إعماليا وا 
األنباري يرسؿ قواًل مفّصاًل في ذلؾ مفاده أّف إعماليا يعود إلى وقوعيا في أعمى المراتب أي 
التّقديـ، وتقديميا يعني قّوَة العنايِة بيا، أّما إلغاؤىا فمردُّه أّف ىذه األفعاؿ ضعيفة بطبعيا، ومجيء 

 (7)يا.صدر الكالـ عمى اليقيف، فكاف إىمالُ 

ني اجتيادي المتواضع ىينا إلى أّف قوَؿ األنباري الّسابؽ ال ينفّؾ مف نظر ُيبنى عمى يقودُ 
ـَ لـ ُتضبْط  منطمقيف األّوؿ: إذا كاَف األمُر كذلَؾ في أفعاؿ القموب ، فما القوؿ في كاف وأخواتيا؟ وِل

ّف وأخواتيا؟  والثّاني: متى كانت العرُب تقّدـ األلفاظ ىذه األفعاؿ كما كاف الحاؿ في كاف وأخواتيا وا 
 وتؤّخرىا في كالميا اعتباًطا دونما أف تركف إلى المعنى؟

                                                           
(1)

 193،شرح قطر الّندى وبل الصدى.ٌنظرمثالً،
(2)

1،490،جهمع الهوامع.ٌنظر،السٌوطً،جاللالدٌن،
(3)

 1،118،جالكتاب.
(4)

 244،245،، أسرار الّنحو.باشا،ابنكمال
(5)

 2،11جالمقتضب،.
(6)

 1،490،جهمع الهوامع.
(7)

ٌّة.ٌنظر،  160،161،أسرار العرب



170 


دحَض تمكـُ الترجيحات اّلتي تتراوح بيف اإلعماؿ  الّساَمرائيّ فإّف  ،وميما يكف مف شيءٍ 
ارتباًطا وثيًقا ألّف مثَؿ ذلؾ مرتبٌط  ؛واإللغاء، فيو يؤمف إيماًنا تامِّا أنو ال وجو أمثؿ مف وجو

 بالمعنى.

و ليس وجو أرجح مف وجو وال مساوًيا لو ذلؾ ألّف معنى كؿّْ تعبير مختمؼ عف والحّؽ إنَّ "  فيقوؿ:
 (1)اآلخر، وُيستثنى مف ذلَؾ ما كاف لغة."

ُيفيـ  اء الفعؿ إذا توّسَط أو تأّخَر قد"إّف قوَؿ الّنحاة أّنو يجوز إلغ :ويقوُؿ في موطٍف آخرَ 
ـُ، دوف نظٍر إلى المعنى،  معنى اإللغاء غير معنى  والحّؽ إفَّ منو أّنو يسوغ ذلؾ متى شاَء المتكّم

ـُ يتقّيد بالمعنى." اإلعماؿ، والمتكّم
(2) 

أقرب إلى المنيج الّسديد لسبٍب  الّساَمرائيّ ويرى الباحُث بناًء عمى ما سبؽ أّف ُوجيَة  نظِر 
 مختمفة لـ يكف بمعزٍؿ عف المعنى.دات في الّسياقات اليسير وىو أّف العبَث بالمفر 

في المسائؿ الّنحوّية لـ ينفّؾ مف مراجعة أقواؿ الّنحاة  الّساَمرائيّ ومستصفى القوؿ: إّف 
حقِّا لقد مضى في الّنظر فييا، فيو يرتضي بعَضيا تارًة ويقذُؼ أخرى بالّضعؼ مستنًدا المختمفة، ف

 يعينو في الوصوؿ إلى حقيقِتيا. في ىذا كمّْو عمى منيٍج قويـ

مات في درِس لـ يرتِض المسمّ  الّساَمرائيّ بأّف  ىينا القوؿَ  أْف أستعيدَ  الحشوِ وَلعّمو ليَس مف 
بت عميو العقمّيُة النقدّية، وليس معنى ىذا أّنو قد خالَؼ الّنحاَة في أبواب الّنحِو  عمـ العربّية، بؿ غمَ 

 القدماء في جّؿ أمور الّنحِو. أخذ عفكمّْيا، بؿ لعّمو مف قبيؿ اإلنصاؼ أف أقوَؿ إنو قد 

أّما المؤلَّفاف الّمذاف جعمُتيما موضوَع دراستي ليذا الفْصؿ ففييما إشاراٌت كثيرة _حَرْصت 
 الّنحوّية في الّتعّرِض لممسائِؿ الّنحوّية وترجيح اآلراء. الّساَمرائيّ عمى إبرازىا_ تُنبُئ عف قدرة 

في ىذيِف المؤلَّفْيِف قد ارتضى لنفِسو منيًجا ال يقوـ عمى جمع  الّساَمرائيّ واّلذي يبدو لي أّف 
 الّساَمرائيّ أو ضعفيا، ف ااآلراء فقط ،  بؿ يقوـُ عمى الّتعميؽ عمى ىذه اآلراء وبياف مدى صحتي

                                                           
(1)

 270،271،الجملة العربٌة والمعنى.
(2)

2،33،جمعانً الّنحو.
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قد استدرؾ عمى القدماء في قضّية المعنى، فيو ال ينفّؾ في  درسو  ويبدو لي أيًضا أّنو ،قّياسة
 لاراء الّنحوّية عف المعنى، فالمعنى عنَده مقّدٌس يجوز أاّل يعبَث بو أحٌد .
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 ػػػػػػػػػػػةػػالخاتمػ

 

الحمُد هلل ربّْ العالميَف، والصَّالة والسَّالـ عمى خاتـِ األنبياِء والمرسميَف، سّيِدنا محّمد وعمى 
 آلِو وأصحابو أجمعيف، وبعد

فإفَّ ما قامْت عميو الدّْراسُة في بحِث ىذا الموضوع مف البسِط والتّفصيِؿ، أسفَر عف جممٍة 
 ألىمّْيا وأبرزىا: مف المالحظات والنتائج ، وفيما يمي عرٌض موجزٌ 

 ّف فاضاًل ذو عقمّيٍة منظّْمة منّسقة، صاحُب مداخالت فّذة في درِس القضايا الّنحوّية.إ أكالن:

َيبَرُأ الكالـُ العربيُّ مف الحذؼ اّلذي لـ يركْف إلى القرينة اّلتي وضعيا الّنحاة شرًطا مف شروِط  ثانينا:
 الحذؼ الّسائغ.

ّنما كاَف اجتياُده في الوصوؿ الّساَمرائيّ لـ يأِت  ثالثنا:  بمعاٍف جديدٍة تنطوي عمى التّقديـ والتّأخير، وا 
 إلى تمكـ المعاني قائًما عمى طرائَؽ وأساليَب مختمفة.

يحبُّْذ السَّامرائيُّ كوَف الكالـ عمى حاِلِو، دونما الّمجوء إلى التّقديرات المتشعّْبة اّلتي لّوح بيا  رابعنا:
 ، بؿ عّد ىذا التّأّوؿ مأخًذا عمييـ؛ ذلَؾ ألفَّ المقاـ الّسياقّي يتطّمب الحذؼ .الّنحاة

يُّ بآراء الّنحاة البصرييف والكوفييف في تدعيـ آرائو، فكاَف مذىُبُو الّنحو  الّساَمرائيّ استنجَد  ا:خامسن 
 أميَؿ إلى المذىب البصرّي.

 في مؤلَّفاِتو قاطبًة، فيو مّما ُيسجَّؿ سمًبا عميو. الّساَمرائيّ يبدو التَّكراُر جميِّا عند  :سادسنا

ـّ الّساَمرائي بدراسة القرينة الّنحوّية أّيما اىتماـ. :سابعنا  اىت
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 فيرس األشعار                                    

 بحره قائمو البيتعجز 
 الكامؿ لبيد بف أبي ربيعة إّف المنايا ال تطيش سياُميا

دبار  البسيط الخنساء فإّنما ىي إقباؿ وا 
ـُ بف َوِثيؿ الّرياحيّ  متى أضع العمامة تعرفوني  الوافر ُسَحْي

 الّسريع عمر بف أبي ربيعة الّربى بينيما أسيالأو 
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Abstract 

           This study examines in details what has been included in samurais 

grammar work and it,s highlights the statement of the elements on which he 

relied on the uniqueness of the grammatical views included his writing . this can 

be enjoyed reading, that the old grammar proved it in all things that the 

summary saw the subject of his lesson.                                                                        

          The study sought to articulate his position on some of the old and modern 

scholars in studying  some grammatical issues, as it dealt with a number of 

issues and see them carefully and criticism in this regard like sibweh and other . 

and it carried out to verity  the rebuttal of samurai which was mentioned by 

some old and modern scholars.                                                                          

        The most important works that samuri studied and published, revealing his 

method and style, monitoring the grammatical issues that discussing it in order 

to prove his opinion.                                     

This study goes back to revelation of the grammatical doctrine that dominated 

the samuri after it was based on the grammatical opinions, it deals with 

understanding of it grammatical opinions in determing the grammatical doctrine 

which seems clear in it.         

 

  

 

 

 

 
 
 




