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  أهدي مثرة هذا اجلهد
  إىل 

والدي تغمده اهللا برمحته
ّ

  
  إىل و

تم والدتي
ّ

  عها اهللا بالصحة والعافية
  وإىل 

  وعائلتها الكرمية عقيلتي
  إىل و

  ، أمني، وبشرى خدجية عبد الرمحن، أنس:أبنائي
  وإىل

  إخوتي وأخواتي
  وإىل

  كل األساتذة األفاضل
  وإىل

كل 
ّ

  حمبي لغة القرآن الكريم
  

   زيتوني عبد اهللا:                                             الطالب
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 مـــةّدقمــ

  أ 

  

  :مقدمة

ُورفعهم العلماء، ولُقُق بنوره أنار واألرض، السماوات نور هللا ا�مد َ
%  ٍدرجات 

ُالعلم منهم ف)ن &السماء، ّوالضياء، ومنا ِ .
 ّسيدنا 9 والسالم وا67ء، والصالة االستفادة 

   .أFع@ وصحبه آA و9 للعا=@، ر?ة ا=بعوث :مد،

  :ّأما بعد

ّالعربية ُاهللا م&كر فلقد
ّوتكفل ، العزيزكتابه لغة جعلها ْبأن 

Uّفظها، وهيأ 
 

ّاألمة،  علماء Vدمتها
 [ا فقدموا وبالغة، وداللة وZفا وYوا لغة دراستها % فXعوا 

  . A نظa الً معرفياً إرثا

.وال يزال القرآن الكريم وردا مورودا تتناZ إdه العزائم، وتbافد الهمم، 9 كر  ِ
ً

ّقب، ومر األزمان، وال يزال اmاحثون jدون % اكتناه أiار بيانه، واستظهار أسباب ِا� .

ّإعجازه، وهو ال تنقt عجائبه، وال rلق 9 كpة الرد ّ.  

.كنا نمv ولقد ّ
 من فنستمطر تعاy اهللا بكتابّ ا7كتوراه Uث ّيتصل ّأن &ا[فس 

َدرر من ونسbوح فرائده وأiاره، األمنية  تلك �حقيق &الرجاء وأغواره، فانعقد كوامنه ُ

ّالظواهر ال�bيبية وأثرها % ا�نوع ا7ال� % اVطاب القرآ�" موسوم بـبدراسة موضوع  ّ ّ ّ ّ ّ."  

ّ% ا[حو العر� مفادها أن % رئيسة ودراستنا �ذا ا=وضوع تنطلق من فكرة  ّ ّ

ول لأللفاظ إسنادا وتعليقا، وينتج عنه ّأما األصول، ف� الوضع األ. ّا[حو أصوال وفرو6

ا�ملة األو� % ال�م، وأما الفروع، ف� اVروج عن ذلك الوضع بإحداث تغيa فيه، 

ّوهذا ما يع� عنه با=تغaات % ا[حو ّ & .  



 مـــةّدقمــ

  ب 

 فيها أُكbَُْيدراسة ّا[حوية % اVطاب القرآ� ّأن ندرس الbاكيب �ا، اخbنا 
ُ

صول 

وبعبارة أخرى ندرس % اVطاب القرآ� ما يطرأ 9 ). ّمتغaاته( إy فروعه) تهثواب(ّا[حو 

 9 سبيل - تراكيبه من تغيaات وعوارض، فالفعل والفاعل، أو الفعل والفاعل وا=فعول

ّ تش£ تر�يبا فعليا، إال أن إسناد الفعل إy فاعله، والعالقة ب@ الفعل وا=فعول -ا=ثال ّ ّ ّ

ّدراستنا إال Uصول تغيa بينهما % ذلك ال�bيب، كحذف أحدهما، أو ليست من صميم  ّ

aاض بينهما، أو تبادل مواقعهما با�قديم وا�أخbّاالع ّو¨ هذه ا�غيaات الطارئة 9 . ّ ّ ّ

ِأصل الbاكيب القرآنية تستد» ا�عليل وا�أويل وبيان ما يرشح عنها من دالالت 
& &ْ ّ ّ

  .ّة، تتناسب مع ا=وقف أو ا=قام أو السياقٍمقصودة، ومعان مراد

ًفعد تقويضا القرآ� الللخطاب   ّاmنية ال�bيبيةعن األصل %  اVروجو ° َ ُ
 لقوان@ 

ا=ت´م من خالل توظيف أكp  ة يقصدهاّبالغي ألغراض يأ± إنما وقواعدها، ةّالعربي

µا % ا=تلaة وتأثdاكيب فعاbّال ّ ّ .  

 وا�قديم ا�ذف،: ّهذا اmحث 9 ثالث ظواهر تر�يبية ·وقد اقت¶نا % 

،aالو وا�أخ Zاض ب@ عناbيب، االع�bّهذه الظواهر بما �ا من تمثيل للمع¸ لكون ّ

°ا[حوي ظواهر مر�زية ال rلو منها إجراء، بل تعد  ّ أهم العوارض األساسية الº تلحق ّ
ّ ّ ّ

طالقها من نمط أ9 يمثل ا[واة األو� ا=و7ة للعديد ّكما أن ا�امع فيها ان. بنية ا�ملة
ّ ّ ّ

ُمن اm¸ ا�املة mعض مالمح ذاك األصل ا�ي صورته ا�ملة قبل أن تطرأ عليها  َ ُ ّ

ّالعوارض من حذف وتقديم وتأخa واعbاض، فا�كييف هو ما يضمن ا�نوع  ّ ّ

.واالختالف ا7الd@ ب@ ا=تشابه ا=تفرع عن ذلك األ   .&صل ا=تصورّ

ّوهناك بعض ا7راسات األكاديمية الº يظهر تقاربها مع هذه ا7راسة % :تواها،    ّ

  :ومنها



 مـــةّدقمــ

  ت 

ّاm¸ ا[حوية وأثرها % ا=ع¸ -1 أ?د عبد اهللا ?ود  :رسالة دكتوراه ¾طوطة، إعداد، ّ

� اناول فيهت، م2003- 2002السنة ا�امعية العراق، بغداد،  جامعة ،ّ ، Àية اآلدابالعا

ّ Yوية كثaة، منها ما يتصل بدراستنا �Áذف، وا�قديم وا�أخa، وقد استفدنا منه اأبواب ّ ّ ّ

  .   % بعض مباحثها

ّاmنية اللغوية % القرآن الكريم من خالل العنوان واالعbاض والفاصلة، دراسة  -2 ّ

ّدالdة نصية، رسالة دكتوراه ¾طوطة، إعداد شهرزاد بن يونس، ّ واللّ Àية اآلداب ّ
ّ
 ،غاتـ

  .  م2013- 2012، السنة ا�امعية 1جامعة قسنطينة 

ّداللة ا�ملة االعbاضية % القرآن الكريم، رسالة دكتوراه ¾طوطة، إعداد أ?د  -3

مرغم، Àية اآلداب واللغات، قسم األدب العر�، جامعة سطيف
ّ ّ

: ، السنة ا�امعية2

  .م2014- 2013

ّا� هات@ الرسا�@ أنهما تتناوالن ظاهرة مش�bة و· وواضح من خالل عنو   ّ

ّاالعbاض، وبذلك فهما تتقاطعان مع دراستنا للظاهرة نفسها من خالل تلمس دالالتها  ّ

�  . % اVطاب القرآ

، ا=عا� علم بمعطيات حوّا[ علم معطياتونسÂ % هذا اmحث إy مزج 

 بمعانيها ا�مل تراكيب تمزج .حليلّبا� تع¸ ماك اكيبّبالb تع¸ ةYّوي دراسة إلخراج

  .ومقاماتها استعما�ا بمواطن ربطها مع

َا[حوية الº يعدل فيها ّلظواهر Äمل اهل : ّ اإلش)dة اآلتيةناوقد تبادرت إy ذهن ُ ّ ّ

ّعن أصل ال�bيب % اVطاب القرآ� ?والت دالdة أكp تنو6 مقارنة بالظواهر  ّ ّ ُ ّ

ّال�bيبي ّ و�يف يمكن استخالص تلك ا7الالت من آيات ا=وافقة �لك األصل؟ ة ّ

ُوyÇ أي مدى تسهم القرآ�؟ اVطاب  ّالظواهر % ا�أثa ا[فÈ 7ى متلµ تلك ّ ّ ّ ّ ذلك ّ

  ؟اVطاب



 مـــةّدقمــ

  ث 

ّولإلجابة عن هذه األسئلة استقام اmحث 9 مقدمة ومدخل وثالثة فصول 

  .وخاتمة

ّأما ا=قدمة  َ@ يدي القارئ الكريم  و· الº ب- ّ َلقول فيها عن هذه نا ا فقد أFل-َ

ِا7راسة، وسبب اmحث فيها، ووصفها ِ ِ ِ .  

=صطلحات الº حواها عنوان األطروحة أو ه �حديد اناصا ا=دخل فقد خصّوأم

الº �ا صلة وثيقة به، و·
ّ

) ،�ّالظاهرة، وال�bيب، وا�ملة، وال�م، واVطاب القرآ ّ

والقرائن ّ عن عوارض ال�bيب @ّ الفرق ب@ ا�ملة وال�م؛ ومتحدث@ّ، مبين)ةّوا7الل

اللفظية وا=عنوية وا�اdة، 
ّ

ّ=ع¸ ا[حوي، لكون ذلك دورها % بيان او Àه ّ
ّ

9 [ا ُمعينا 

  .  ّتبيان معالم ا7راسة

ّوأما الفصل األول ف)ن عنوانه ظاهرة ا�ذف  ُ ّ Íي�bطاب القّالVا % ºال �رآ

.قال بها ا[حاة وعلماء اmالغة وا=فÎون،  ّوأثرها % ا�نوع ا7ال�، إذ ّ ّ  لغة نا ا�ذفّعرفّ

ّعن أهميته، وÏوطه، ثم تطرنا ّواصطالحا، وÄدث ّ ا�ذف سواء من ا�ملة إy مواطن نا قّ

yّاالسمية بنوعيها ا=طلقة وا=قيدة، أو من ا�ملة الفعلية، باإلضافة إ & ّ حذف ما يكمل ّ

Zمن عنا Ðأو االس Ñاإلسناد الفعVمع  ا�مثيل �لك بشواهد من ا ،ّ�  .طاب القرآ

ّظاهرة ا�قديم وا�أخa وأثرها % ا�نوع ا7ال� % فيه  اّ وأما الفصل اÓا� فتناو[ ّ ّ ّ ّ

�ّمفهوم ا�قديم وا�أخa، و�ذا الرتبة % اللغة واالصطالح، ّ، بينا فيه اVطاب القرآ ّ ّ

ّوأبرزنا جهود العلماء القداÔ وا=حدث@ من Yاة وبالغي@ % دراسة ا�قديم وا�أخa مع  ّ

ّا�قديم 9 نية ا�أخa، وا�قديم ليس 9 نية ا�أخa، : نوعيهنا ّوفصلّبيان أهميته،  ّ ّّ ّ

% ا�ملة ) ا�V(العمدة Áّن ا=بحث األول �قديم . % ثالثة مباحثّتلك الظاهرة نا و�6

ّاالسمية، وÕن ا=بحث اÓا� 7راسة تقديم الفضالت % ا�ملة الفعلية، وÕن ا=بحث  ّّ

ّاÓالث للتقديم % ا�ملة الXطية ّ ّ ّ   .  



 مـــةّدقمــ

  ج 

ّوأما الفصل اÓالث فقد Äدث ّ ّنوع ا7ال� ّه عن ظاهرة االعbاض وأثرها % ا�نا فيّ ّ

�ّمفهوم االعbاض لغة واصطالحا، ثم Äدثبيان بللناه واسته. % اVطاب القرآ عن نا ّ

ّتعلق القسم األول باالعbاض ب@ عناZ ا�ملة الواحدة اسمية Áنت أو : ّأقسامه اÓالثة ِ َ ّ

�Vاض ب@ ما أصله ا=بتدأ واbاض ب@ ا=بتدإ وخ�ه واالعbالعÁ ،ُفعلية ، واالعbاض ّ

واY¶ القسم . أو ب@ الفعل ومفعوA أو ب@ ا�ابع ومتبوعه الفاعل ب@ الفعل ونائب

ّاÓا� % االعbاض ب@ ا=تالزم@، Áالعbاض ب@ الXط وجوابه أو ب@ القسم وجوابه، 

َبينما تمثل القسم اÓالث منه % االعbاض ب@ Fلت@ متصلت@، سواء من حيث اللفظ  ّ

  .    وا=ع¸، أو من حيث ا=ع¸ فقط

ّوأما اVاتمة فقد ضمناها    .ّأهم نتائج اmحثّ

ّأثناء Uث أي من تلك الظواهر ا ّو�ن ّ بذكر مواقف ا[حاة ناّستهل حديثنّ

ُ اإل=ام با=وضوع من ¾تلف جوانبه للوصول إy واmالغي@ منها وآرائهم فيها، :اول@

ردف تلك اآلراء بالرأي ا�ي نّنسب، ثم ّالرأي األرجح وا=وقف األ
ّ ّتبناه % دراسة تلك نّ

ّالظاهرة، مع ا�رص 9 تبيان العالقة ب@ ال�bيب وا7اللة، أو ب@ ا=ب¸ وا=ع¸ %  ّ ّ

ّسbشد بآراء علماء اللغة وا�فسa % مظانها ناألحيان من  % كثa اّاVطاب القرآ�، و�ن ّ ّ

ة الظاهرة ال�bيبية وسياقها ا�ي وردت فيهّ�يسa الربط ب@ دالل
ّ ّ ّ ّ.  

 % aحث، فقد أسهمت بش£ كبmص ا=صادر وا=راجع ا=ستشارة % اr ْوأما فيما َّ ّ

ّتوجيه مساره، وتنوعت ب@ قديم وحديث اعتمادا 9 أن العودة الواعية إy ا[حو العر�  ّ ّ

ّالقديم تظل 
ّ Ûورة ملحة % اmحث ا[– دائما – ّحوي ا�ديث، وÜ مقدمة هذه ا=صادر ّ ّ

ّ، واألصول % ا[حو البن )ه285(ّوا=قتضب للم�د )ه180(القديمة، كتاب سيبويه

ّ، و�تب اVصائص وا=حتسب واللمع البن جv)ه316( الÎاج ّ
ّ، وÏح ا=فصل )ه392(

كما Áن ). ه672(ّ، و�تابا تسهيل الفوائد وÏح التسهيل البن مالك)ه643(البن يعيش



 مـــةّدقمــ

  ح 

دالئل اإلعجاز لعبد القاهر : لكتب اmالغة دور ال يستهان به % بناء هذا اmحث، منها

�ّ، وا=ثل السائر % أدب ال)تب والشاعر لضياء ا7ين بن األثa)ه474(ا�رجا ، )ه637(ّّ

vالغة للخطيب القزويmالعلوي )ه739(واإليضاح % علوم ا ßحd والطراز ،ّ ). ه749(ّ

ّتطلع السبيل من خال�ا، ون هذه ا=صادر القديمة بمراجع حديثة ناوقد أتبع ّ
ستنa بها ما ن

ّا[حو وا7اللة، مدخل " ّ من غموض أو إبهام % ا=صادر القديمة ومن أهمها كتاباّيعن [ ّ

7ّراسة ا=ع¸ ا[حوي ا7ال�  ّ =حمد ?اسة عبد اللطيف، و�تاب " ّ
ّ

 لفاضل "ّمعا� ا[حو " 

ّاللغة العربية معناها ومبناها " و" اmيان % روائع القرآن " ّصالح السامراà، و�تابا  ّ
ّ�مام " 

  . ّحسان

ّ 9 تفاسa القرآن الكريم قديمها وحديثها، Áلكشاف عن حقائق ناكما اعتمد

mحر ، وا) ه538(ُغوامض ا�áيل وعيون األقاويل % وجوه ا�أويل �ار اهللا الز¾Xي

Èحيان األندل âه745(ّا=حيط أل( Íوا7ر ا=صون للسم@ ا�ل ،ّ ّ ّ Çرشاد ، و)ه749(ّ

ّ، وا�حرير )ه1270 ت(، وروح ا=عا� لأللوã )ه 951ت( ألâ سعودالعقل السليم

 Ñحمد ع= aوصفوة ا�فاس ،Ñلوهبه الزحي aا=ن aّوا�نوير للطاهر بن 6شور، وا�فس ّّ

äاكيب القرآنيةالصابوbعنها دارس ا7اللة % ال vال يستغ ºال aها من ا�فاسaوغ ،ّ ّ ّ ّ.  

ْواقتضت طبيعة هذا اmحث أن يؤسس 9 ا=نهج@ الوصæ وا�حليÑ مقbغ@،  َ ّ ّ &

µجراء تطبيÇوي وY aّوفقا =ا قام عليه من تنظ ِ
ً
ِ .æما اّ استعنفا=نهج الوص è % به ّ

ّ¾تلف أح)م ا[حو أو متغaاته ذات االرتباط الوثيق نظa % إثبات ّ� éانب اّيتصل ّ

ّبالظواهر ال�bيبية ا=دروسة، بينما وظف ّّ ّتلك الظواهر % أثر % إبراز حليÑ ّا=نهج ا� ناّ

ّا�نوع ا7ال� ّ ّويتجê اقbان ا=نهج@ % صلب اmحث من خالل الر. ّ ّبط ب@ ا[حو ّ

ّك بمحاولة ا�وفيق ب@ جهود ا[حاة ا=تجهة mëا إy ا=ب¸، وجهود ّوا7اللة، وذل ° ُ ّ

ًاmالغي@ ا=تجهة mëا إy ا=ع¸، و:اولة ا�مع ّ
 ب@ األصالة وا=عاZة - قدر ا=ستطاع–

ّ% اmحث، إذ كن كما . ْاول فهمه واستيعابه؛ �حقيق مع¸ األصالةYّنطلق من الbاث، ون اُ



 مـــةّدقمــ

  خ 

ّ عرض القديم 9 ا�ديث، والسí لالستفادة من االìاهات اللغوية ا�ديثة، اولY اّكن ّ ّ

Áّ=نهج ا�حويÑ ا�وdدي، وغaه �حقيق مع¸ ا=عاZة ّ  .  

ّ هذا العمل أن يكون مساهمة % خدمة اmحث العلÐ، وخدمة ُوأخaا، فحسب

  . لغة القرآن الكريم

ِوÇنه =ن باب العرفان بالفضل، وط ِ
َ ْيب الصنيع أن ّ ّ

شكـر أستاذنِ
ُ

 ا=Xف ا7كتور نا

الشارف لطروش 9 ر6يته إعداد هذا اmحث وÇخراجه بهذه ا�لة
ّ ُ ًإذ لم يأل جهدا، ولم . ّ ُ َ

ًيدخر وسعا % ذلك ُ ْ ِ & . vع yّفجزاه اهللا تعا   .         خa ا�زاء- �لك - ُ

ّ األفاضل Áفة ممن تتلمذناشكر أساتذتنكما  ِ ُ األوdة والعليا نام فـي دراست �ناّ ّ

ّبمرحلتيها ا�درج وما بعده ّ ِ بمشيئة اهللا تعاy المسبب -  ْمُهَف. َ
. ُ ِ ْ سبب جع-ِ ِمة َدَ من خنالُ

ِا[ص القرآ� واmحث فيه، و َفإن أصبنا. السيما % هذه ا7راسة. ْ َ َ ْ فتلك الغاية ا=نشودة، وÇن ْ ُ ُ

ٍعصمة أو الكمال من ñء، وحسب من الا، فليس [نا أو أخطأناوَهَس ، نا اجتهدّنا أنناِ

ّ من 7ن أساتذة �نة ا=ناقشة ا=وقرين، و�م منا è ّ مفتوح ل£ نقد أو توجيهناُوصدر ّ &

ّالشكر 9 تعبهم ا=ضv % قراءة األطروحة وتقويمها، dتس¸ [ا فيما بعد األخذ 

ّبتوجيهاتهم القيمة وÇخراج اmحث مرة أخرى %  ثوب جديد،  وما توفيقنا إال باهللاّ
ّ

 . 

  

  عبد اهللا زيتو�: الطالب

  م 2018 سبتم� 20ي ــــف مستغانم 

ّ %رم 10ا#وافق لـ 
1440&   
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 :توطئة

ّ عالقة وطيدة ب� الوضع اللغوي والوضع االصطال� - � الغالب-هناك    ّ ّ

ُلل7مات، فا4دلول االصطال� للفظ، م0 /ن موصوال بمدلو+ اللغوي، ي) مأخذه "  َ ُ َ ّ ّ ّ

علوم، فا4صطلحات G مفاهيم ال. Eالفهم؛ وم0 /ن مفصوال عنه ع) " ا@هن إدراكه
َومعرفتها Sورة الزمة للمنهج العلP، فهو ال يستقيم إال إذا بL " مصطلحات دقيقة  ِ

ُ ّ

   . واضحةو

 :إضاءات نظرية حول مصطلحات ا�حث: ّا�بحث األول

 الظاهرة لغة واصطالحامفهوم) 1
ّ

:     

إن معاZة مفهوم الظاهرة يستدX الولوج � معناه اللغوي واإلص  
ّ ّ ال� ل] طّ

ا4داومة واالعتياد، " معb " ّالظاهرة " داللة  ّا4عاجم العربية ورد � إذّوضح مسالكه، تت
، جاء � معجم مقاييس اللغةوالcوز

ّ
ّأن ترد اإلبل m يوم نصف اjهار، : ّالظاهرة:"  ّ

ِ معجم اللغة العربية ا4عاtةُ صاحبهاّوعرف .)1(" الع� اZاحظة : ّوالظاهرة ّ ّ
أمر : " ّ بأنها

ّينجم ب� اjاس ويعم ّ ")2(.  

   xاحية االصطالحية، فjّأما فيما يتعلق بالظاهرة من ا ّ ّ ّال}ء ا4تكرر ا4ألوف، ّ ّ

ّا@ي يعتاده اjاس وال يستنكرونه، أو ي ّ
ًذوذا أو خروجا عنـرون فيه شـ ّا4ألوف، والظاهرة  ُ

Gّ ال� �ضع للتحول وا�غ� وا�بد"  ّ ّّ ّ   .)3(" لّ

اهرة �ّوالظ
ُ

تلك ا4قصود بها � هذا ا�حث هو ع " ظاهرات وظواهر، وَم
ّا�بدالت وا�حوالت ال� تع�ي  ّ وتقديم من حذف، ، ا�طاب القرآ�� اكيب ّ�الأصل ّ

                                                           

معجم مقاييس اللغة، أبو ا�س� أ�د بن فارس، تح) 1(
ّ

العلمية، ب�وت، ّإبراهيم شمس ا�ين، دار الكتب : 
  .  101، ص2، ج"ظهر"م، مادة 1999 - �1420، �1نان، ط

ّمعجم اللغة العربية ا4عاtة، أ�د �تار عمر، دار �لم الكتب، القاهرة، م�، ط) 2( ّ
، 2م ج2008، 1

  .1143ص
ّنظرية األصالة وا�فريع الصوتية � اآلثار العربية) 3( ّ ّ ّ ّدار أم الكتاب، بوق�اط، ّ�ليل وتعليل، سم�ة رفاس، : ّ

  .    2م، ص2014، 1مستغانم، اZزائر، ط



 مـــدخـــل

 3 

ّتش£ جزءا رئيسا من اjظام اللغوي � العربية، وصياغة لكونها ... وتأخ�، واع�اض ّ ّ ّ

jملة واZظم فيهاّا.  

     :ّ ال12يب لغة واصطالحامفهوم) 2

 ال12يب 6 اللغة-أ
ّ ّ:  

ًر¦به تر¦يبا): "ه817ت(، يقول الف�وزآبادي )ر¦ب(ّال�¦يب جذره   َ § َوضع بعضه : َ َ

َ" بعض، ف�¦ب وتراكب ََ َ § َ َ §تأ»ف ال}ء من : §ال�¦يب: "وجاء � ا4عجم الوسيط. )1("ٍ ُ

    .)E")2مكوناته البسيطة، ويقابله ا�حليل

ّيتضح من ا�عريف� السابق� لل�¦يب أنه    ّ ّ تكاد تنح� � الضم، ٍنيق�ن بمعاّ ّ

ّنائية؛ فال ّل° هذه ا4عا� �تمع � نقطة ا¯ن ناّومن هذا ا4نطلق فإن. ّواZمع، وا�أ»ف

ضم، وال ´ع، وال تأ»ف إال ما /ن مؤلفا من وحدت� فأك±
ّ ّ ّال�¦يب أن تضم ّإن . )3(ّ  ائشيّ

َمتال� اَ يص�ح0ٍ " ¶ء؛ ئا شيتضعٍإ· ¶ء، و ِ�.  

 :ال12يب 6 االصطالح  - ب

ºورد تعريف ال�¦يب عند اjحاة القدا¹ �ت باب   ؛ قال أبو )ائتالف ال7مات( ّ
ًاالسم يأتلف مع االسم، فيكون ½ما مفيدا؛ كقوjا): "ه377ت (ع¼ الفار«  ً E ُ عمرو : َ

ُأخوك، وب¿ صاحب
Eك، ويأتلف الفعل مع االسم، فيكون ذلك كقوjاِ ُ : Áكتب عبد اهللا، و§ ُ َ

  .)4("بكر

                                                           

Äمد نعيم العرقسو«، : ، تح) ه817ت (القاموس ا4حيط؛ Åد ا�ين Äمد بن يعقوب الف�وزآبادي) 1(
  .91، ص1م، ج2005، 8مؤسسة الرسالة، القاهرة، م�، ط

            ، 1م، ج2004، 4ة ال¿وق ا�و»ة، القاهرة، م�، طا4عجم الوسيط؛ Åمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتب) 2(
  .368ص 

ّبالغة اإلتقان � تراكيب القرآن، دراسة لسانية � ا�نية وا4حتوى، Äمد الغريÇ، دار �لم الكتب ) 3(

  .12م، ص2018، 1ا�ديث، األردن، ط
ّاإليضاح العضدي؛ أبو ع¼ الفار«، تح) 4( -ه1416، 2، �لم الكتب، القاهرة، م�، ط/ظم Ëر ا4رجان: ّ

  .9م، ص1996
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، � ح� ذكر )1(باالئتالف اإلفادةّ اjحاة ّوذكر عبد القاهر اZرجا� أن مقصد  
ّالز�¿ي أن القصد بال�¦يب اإلسناد ّ ّ)2(.  

 � هذا –4راد تر¦يب إفراد، وتر¦يب إسناد، وا: ّوجعل ابن يعيش ال�¦يب نوع�  
َوتر¦يب اإلسناد أن تر¦ب Íمة مع Íمة أسندت : "  هو تر¦يب اإلسناد، يقول–ا�حث  ِ

ُ E

ّأسندت إحداهما إ· األخرى أنه لم يرد مطلق ال�¦يب، :  بقو+ه§إحداهما إ· األخرى فعرف ْْ
ِ
ُ ّ

ّبل تر¦يب ال7مة مع ال7مة إذا /ن إلحداهما تعلق باألخرى " السبيل  º
ا@ي به Ïسن 

ّ

ّموقع ا�c وتمام الفائدة، وÐنما عc باإلسناد، ولم يعc بلفظ ا�c وذلك من قبيل أن  E ّ ّ

ّاإلسناد أعم من ا�c؛ ألن اإلسناد يشمل ا�c وغ�ه من األمر واxj واالستفهام، ف£  ّ ّ º

ْخc مسند وليس m مسند خcا، وÐن /ن مرجع اZميع إ· ا�c من جهة  ّb3("ا4ع(     .  

ٍفال�¦يب اصطالحا يعL ضم اسم أو رصفه إ· جانب اسم، أو ضم فعل إ· جانب   
§ §ٍ ٍَ ً ّ

َاسم؛ »كونا ½ما مفيدا يؤدي وظيفته االتصا»ة ويقبله ا4تلÑ، وهو " عدة صور، فقد  ُ ّ َ ّ ً ً E ُ ٍ
Zملة االسمية، أو من فعل واسم وهو اZٍيكون مر¦با من اسم� وهو ا

ً ملة الفعلية، وقد ّ
يكون طويال يتكون من ال7مات ا4ر¦بة ال� يوجد بينها تعلق " الوجه ا@ي Ïسن به 

ّ º ّ § §

 وا4فاعيل -  وا4جرورّرف واZارّ من الظ- موقع ا�c وتمام الفائدة؛ كشبه اZملة 
ّة الظاهر أو Eبأنواعها، وغ�ها من ا4كمالت ال� وÐن /نت غ� أصيلة � اZملة من ناحي

ُاللفظ، فإنها أصيلة جدا من ناحية ا4عb وا�اللة؛ إذ إنها تظهر من وقع عليه فعل  َ َ ُ Ò ّ

ِالفاعل، أو توضح حا+ وهيئته، أو Óية فعله
َ E ُ

.  

Eوقد أطلق اjحاة اسم اZملة والÖم " ال�¦يب بمكوناته ا4ختلفة   ّ º .  

  
                                                           

§ا4قتصد � Øح اإليضاح، عبد القاهر اZرجا�، دار الرشيد للن¿، ا4طبعة  الوطنية، قمان: ينظر) 1(  األردن، ،َ
  .93، ص1م، ج1982

ّا4فصل � علم العربية، أبو القاسم Äمود بن عمر جار اهللا الز�¿ي، تح: ينظر) 2( ّ ّ فخر صالح قدارة، دار : ّ
  .9م، ص2004، 1عمار، القاهرة، م�، ط

 -إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ب�وت: Øح ا4فصل، موفق ا�ين يعيش بن ع¼ بن يعيش، تح) 3(
  .72، ص1 م، ج2001-ه1422، �1نان، ط
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  : ا;ملة لغة واصطالحامفهوم) 2

ُ � معناها اللغوي تعL ´اعة ال}ء ومعـb الكـ±ة ماZملة ّ
c.  فيهـاَعتـ �جـاء 

َاZملة واحدة اZمل، واZملة ´اعة الـ}ء، وأ´ـل الـ}ء: " لسان العرب ّ َ ُ ُ´عـه عـن : ُُ َ

ّتفرقة، وأ´ل + ا�ساب كذلك، واZملة ´اعة m ¶ء بكاملـه مـن ا�ـساب وغـ�ه،  َ

  .    )1(" الÖم ُأ´لت + ا�ساب و: ُويقال
ّوقبل ا�طرق إ· ا4عb االصطال� للجملة �سن اإلشارة إ· أن   ُ ّ تعريفاتها قد  ّ

ّتعددت تعددا الفتا لالنتباه، إذ بلغت ما يقارب ثالثمائة تعريف ّ)2(.   

ّوقد عرف ابن يعيش اZملة اصطالحا بأنها    . )3("ّ½م مفيد مستقل بنفسه" ّ
واZملة عبارة عن الفعل وفاعله، كقام زيد وا4بتدإ وخcه، " :ووصفها ابن هشام بقو+

Sّب اللص وأقائم الزيدان، وÛن زيد قائما، : كزيد قائم، وما /ن بمÚلة أحدهما Ùو ّ
ِ
ُ

  . )4("وظننته قائما 

وعرفها السيوÝ بأنها القول ا4ر¦ب  
§ ّ ّ ، وتبعه عبد السالم هارون � ذلك ولكن )5(ّ

َالقول ا4ر¦ب أفاد أم لم يفد، قصد @اته أو لم يقصد، " ّبأنها : ح قائالّبمزيد من ا�وضي ُ ِ ُ
§

                                                           

ّلسان العرب، أبو الفضل ´ال ا�ين Äمد بن منظور، دار صادر، ب�وت) 1( ، "´ل"م، مادة 2005، 4، �نان، طّ
  .203، ص3ج
ّمدخل إ· دراسة اZملة العربية، Äمود أ�د Ùلة، دار اjهضة العربية، ب�وت، �نان، ط: ينظر) 2(

1 ،
  . 11م، ص1988

  .72، صØ1ح ا4فصل، ابن يعيش، ج) 3(
مغL اللبيب عن كتب األ�ريب، أبو Äمد عبد اهللا ´ال ا�ين بن يوس) 4(

ّ
بن هشام  ف بن أ�د بن عبد اهللا

 -هÄّ1411مد مß ا�ين عبد ا�ميد، ا4كتبة الع�ية، ب�وت، �نان، : ، تح)�761ت(األنصاري
  .419، ص2م، ج1991

 م،1982الر�ن السيوÝ، دار ا4عرفة، ب�وت، �نان،  عبد ا�ين همع اàوامع � Øح ´ع اZوامع، جالل) 5(
  .12، ص1ج
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سواء أكانت مر¦بة من فعل وفاعل، أم من مبتد
ّ

E وخc، أم مما نزل م�Úهما، /لفعل إ ُ § ِ
  .)1("ّونائب الفاعل، والوصف وفاعله الظاهر

ُإن اZملة � أق� ص:" §وحد إبراهيم أنيس اZملة بقو+   ºورها G أقل قدر من ّ
ِ

الÖم، يفيد السامع معb مستقال بنفسه، سواء تر¦ب هذا القدر من Íمة واحدة أو 
ّ ّ ّ

  .)2("أك±

ّوما يالحظ " هذا ا�عريف أنه يسوي ب� اZملة والÖم، وير¦ز " ال�¦يب    ّ ّ ّ ّ ُ َ ُ

واإلفادة؛ إال أن اZملة عند صاحبه قد ت�¦ب من Íمة واحدة، فه
ّ ّ ّ

و ال يش�ط اإلسناد � 
  .  بناء اZملة

ّهذا، وقد ارتâ مهدي ا4خزوá هذا ا�عريف، ولكنه ذكر أن اZملة قد �لو من    ّ ّ

ّأي أنه ظل متمسã بفكرة . )3(ا4سند إ»ه لفظا، أو من ا4سند لوضوحه وسهولة تقديره  ّ ّ

ّاإلسناد، وتمسك بها كذلك إبراهيم السامراä، فقال ّ " :å ملة عن ولنZمسألة ا �رج 
ّاإلسناد، فاZملة كيفما /نت اسمية، أو فعلية قضية إسنادية ّ ّ ّ)4(  .  

وبناء " ما سلف، فإن m ½م مر¦ب لفظا أو تقديرا أفاد معb مستقال فهو   
ّ ً ً ّّ ّ

ّ´لة، وæ ´لة àا بناء Åرد وثابت Ïدد نوعها ّ ّ.  

ّوقد قسم معظم اjحوي� اZملة باعتبا   ّ لة فعلية، : ر اإلسناد إ·ّ ّ´لة اسمية، ́و ّ

ّاسمية، وفعلية، وظرفية: ّ " ذلك فعد اZملة ثالثة أقسام)5(وزاد ابن هشام ّ ّ.  

                                                           

§»ب اإلنشائية � اjحو العرç، عبد السالم Äمد هارون، مطبعة ا�جوي، القاهرة، اjاØ مكتبة األسا) 1( ّ ّ ّ

  .25م، ص1979 –�1399ا�انé، القاهرة، م�، 
من أÁار اللغة، إبراهيم أنيس، مكتبة األêلو ا�4ية، القاهرة، ط) 2(

ّ
  .191م، ص1978، 6

م، 1986 - ه1406، 2ّمهدي ا4خزوá، دار الرائد العرç، ب�وت، �نان، طّ� اjحو العرç نقد وتوجيه، ) 3(
  .33ص

م،              1983- ه1403، 3ّالفعل زمانه وأبنيته، إبراهيم السامراä، مؤسسة الرسالة، ب�وت، �نان، ط) 4(
  .201ص 

مغL اللبيب: ينظر) 5(
ّ

  .419، ص2ابن هشام األنصاري، جُ عن كتب األ�ريب، 
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فاالسمية ال� صدرها اسم : وتنقسم إ· ثالثة أقسام:"ّوتبعه � ذلك السيوÝ فقال  
ّ ّ

كزيد قائم، وهيهات العقيق، والفعلية ال� صدرها فعل كقام زي
ّ ّد، وSب اللص، وÛن ّ ّ

ِ
ُ

§زيد قائما، وظننته قائما، ويقوم، وقم، والظرفية G ا4صدرة بظرف أو Åرور Ùو عندك : ّّ
ّزيد، أو � ا�ار زيد إن قدرت زيدا فاعال بالظرف أو ا4جرور، ال باالستقرار ا4حذوف،  ّ ٌ ٌْ ّ

ًوال مبتدأ �cا عنه بهما َ")1(.  

ّا4سند أو ا4سند إ»ه فال عcة بما تقدم " يوÝ ّند السراد بصدر اZملة عوا4  

  . )2(" عليهما من ا�روف

ّكما زاد أبو ع¼ الفار« قسما رابعا فجعل اZملة أربعة أقسام ّاالسمية، : ّ

ّوالفعلية، والظرفية، وال¿طية ّ ّوتبعه الز�¿ي، ولكن ابن هشام عزاها إ· اZملة . ّّ

ّ�¿ي وغ�ه اZملة ال¿طية، والصواب أنها من قبيل اZملة ّوزاد الز: " ّالفعلية؛ إذ يقول ّّ ّ

  . )3("ّالفعلية 

ّوعلق ابن يعيش " ا�قسيم ا@ي اعتمده الفار« والز�¿ي بقو+ ّ ّ ّ
ّإنما هو : " 

  .)4("ّتقسيم لفظي، فحقيقة اZملة قسمان

ّاسمية وفعلية:  اZملة قسم�Eعدّأما ا4حدثون فذهبوا إ·  ومن هؤالء إبراهيم ، )5(ّ
ّأنيس ا@ي يرى أن اZملة تكون اسمية ح� يتقدم ا4سند إ»ه، وتكون فعلية ح�  ّّ ّ

ّيمكن أن تسË îق ´لة فعلية،  )6(�ََََّّّّ                 مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت   ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��ّيتقدم ا4سند، فجملة ّ ّ

                                                           

ّاإليضاح العضدي، أبو ع¼ الفار«، ص: ينظر) 1( ّ41.  
  .12، ص1السيوÝ، ج ا�ين همع اàوامع � Øح ´ع اZوامع، جالل) 2(
مغL اللبيب، ابن هشام األنصاري، ج) 3(

ّ
  .43، ص2

ّا4فصل � علم العربية، جار اهللا الز�¿ي، ص: ينظر) 4( ّ ّ
24 .  

ّ ا@ي يقسم اZملة إ· اسمية، وفعلية، وظرفية، - " سبيل ا4ثال –اض يستثb من هؤالء عبد ا4لك مرت)  5( ّ ّ ّ

  . ّوحرفية
ّنظرية اللغة العربية، تأسيسات جديدة jظامها وأبنيتها، : ينظر ، 1دار ا�صائر، اZزائر، طعبد ا4لك مرتاض، ّ

  .   وما بعدها114، ص2012
  .185:  ا�قرة، من اآلية)6(
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لة : قولّلة اسمية، وال فرق بينهما حينئذ، وب� أن نُ´ )1(����ََََّّّّ حنحنحنحن جنجنجنجن مممممممم خمخمخمخم  حمحمحمحم  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ� ́و

ّواهللا ا�اX إ· دار السالم( ّ() 2( .  

أك± الÖم ´ل، واZملة مر¦بة من مسند ومسند إ»ه، " ّأن " برجش�اÁ" ّويقرر 
§ َ ُ

ْفإن /ن ½هما اسما أو بمÚلة االسم، فاZملة اسمية، وÐن /ن ا4سند فعال، أو بمÚلة  ّْ

ّملة إما اسمية أو فعلية، واjحويون فرقوا فاZ: " ، ويقول أيضا)3 ("ّالفعل، فاZملة فعلية  ّ ّ ّ ّ ّ

ّبينهما تفريقا أشد من ا�قيقة، ح0 إنهم عcوا عن ا4سند إ»ه � اZملة االسمية بعبارة  ّ ّ ّ ّ

G ا4بتدأ(واحدة( G ملة بعبارة أخرىZا �وا عنه cوع ،ّ)وا4سند إ»ه فقدم )...الفاعل ،§ َ ُ

§� اZملة االسمية، ويؤخر    .)4("ّ� الفعليةّ

ّ كما يذكر رمضان عبد ا�واب–ّيتفق هنا " برجش�اÁ" و  مع مذهب ا��ي� -ّ
ا@ين ñعلون اZملة االسمية G ال� تبدأ باسم، والفعلية G ال� تبدأ بفعل، وال يعربون 

ّ ّّ ّ ّ

ّاالسم فاعال � اZملة ا4حتوية " فعل إال إذا تأخر عن فعله، أما الكوفيو ّ ّ ّ
ّن ف�ون أن 

ّالفاعل هو من فعل الفعل، تقدم أو تأخر ّ َ َ َ)5( .  

          : ّويزيد عبد ا4لك مرتاض مذهب الكوفي� توضيحا من منطلق أسلوç،  يقول
m ´لة مؤلفة من اسم� متتابع�" 

ّ ّ)cّتكون ´لة اسمية، �لوها من الفعل، ) مبتدإ وخ ّ

ولعدم وجود أي �مل خارò إال ابت
ّ ّ Eدائية االسم ا@ي صدر به الÖم، وهو مرفوع " ّ ُ ّ ّ

ّاألصل كما جاء � نظام الÖم العرç، وخcية االسم ا4نتô به � هذا الÖم، ا4رفوع  ّ

                                                           

  .25:  يونس، من اآلية)1(
من أÁار اللغة، إبراهيم أنيس، ص: ينظر) 2(

ّ
  . وما بعدها224

ّا�طور اjحوي للغة العربية، برجش�اÁ، �ريج وتصحيح وتعليق) 3( ّ ّ ّّ ّ : ،éرمضان عبد ا�واب، مكتبة ا�ان
  .125م، ص1982، 2القاهرة، ودار الرفاX، الرياض، ط

ّا�طور اjحوي للغة العربية، برجش�) 4( ّ ّ ّّ   .132اÁ، صّ
ّتعليق رمضان عبد ا�واب " هامش كتاب ا�طور اjحوي للغة العربية، برجش�اÁ، ص: ينظر) 5( ّ ّ ّّ ّ135 ،

واإلنصاف � مسائل ا�الف ب� اjحوي� ا��ي� والكوفي�، كمال ا�ين  أبو الÛcت عبد الر�ن بن 
ö ا�ين عبد ا�ميد، ا4كتبة الع�ية، ب�وت، �نان، Äمد Ä: ، �قيق )�Ä )577مد بن أõ سعيد األنباري

  .459، ص12، ص1م، ج1987
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با�جانس مع صنوه السابق ا@ي هو ا4بتدأ
ّ ّ ّوæ ´لة مصدرة بفعل بعده اسم فx ´لة ... ّ ّ

ّوذلك ألن الفعل �مل بالفعل والقوة. ا وواجبهاّوذاك من حقه. ّفعلية Ëكم طبيعتها وهو . ّ
يعمل فيما بعده " األصل، ولكنه يعمل فيما قبله " االنزياح أو لعلة تتطلبها تقنيات 

ّ ّ ّ

ّوæ ´لة مصدرة باسم بعده فعل، تكون فعلية؛ ألن االسم ال ... األسلبة � نظام الÖم ّ ّ ّ

يعمل � الفعل، وÐنما الفعل هو ا@
ّ ي يعمل � االسم؛ إذ عد االسم، � هذه ا�ال، مبتدأ، ّ

ً º َ

ّليس إال سطوا " وظيفة الفعل العامل فيه، تقدم أو تأخر، فهو وحده الفاعل، وال فاعل  ّ ً ّ

  .  )1(" سواه 

 Ïللهّويدعم عبد ا4لك مرتاض تأسيسه هذا jظام اZملة العربية بمثال
ّ

           :، يقول
ّال Ïمل من االبتدائية شيئا؛ ألن االسم هنا Åرد من صالحيته ) ت دخلتا�ن: (فقوjا"  ّ ّ

اإلعرابية بوقوعه �ت سلطان الفعل ا@ي الزمه
ّ ّو@لك نرى أن إعرابه يكون فاعال . ّ

ّوال ñوز، من الوجهة ا4نطقية، إضمار الضم� ا4ست� � الفعل ). ت+دخلـ(ّمقدما لفعل ّ

ّوÐنما توجد ´لة فعلية مؤخر . ّال توجد ´لة اسمية � هذا ا4ثالوÐذن، . ّا4تأخر عن فاعله ّّ

ّد اjحاة مثل هذه اZملة اسمية من باب ا�غليب، لوال ما ظهر َوع. ّفعلها، ومقدم فاعله ً ّ ّ º

ّمن ا�ناقض ا4نطÑ �ى إجراء اإلعراب ّ")2(     .  

ّ اZملة إ· اسمية وفعلية عند ´هور اjحاة هوُوتقسيم ّ ّ ا¯ابت، ف£ اZمل سواء ّ ّ

ّ استفهامية يمكن تأويلها إ· اسمية وفعلية وال �رج عن ذلكأمكانت Øطية أ ّ.  

§ولعله واضح مما سلف أن بناء اZملة االسمية هو ال�¦يب ا4كون من ا4بتدأ  ّ ّ ّّ ّ

§وخcه، وبناء اZملة الفعلية هو ال�¦يب ا4كون من الفعل وفاعله أو الفعل ونا ّ   .ئب فاعلهّ

ّعc عنه Äمد �اسة عبد اللطيف بما سماه ا�نية ا4حورية  ّوهذا ا�ناء األسا«   ّ ّ ّّ

ّللجملة العربية ال� تتألف من العناt اإلسنادية األصلية ّّ ّ ّ
 وقد تستطيل اZملة أك± من ،

                                                           

ّنظرية اللغة العربية، تأسيسات جديدة jظامها وأبنيتها )1(   .115، عبد ا4لك مرتاض، صّ
  .117-116، صا4رجع نفسه )2(
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Ø كم كيفية إضافة عن� آخر إ»ها و�دد� �Eذلك ولكن ا�نية األساسية G ال ّ ّّ
وطه 

ّبالقواعد الفرعية ل£ صيغة منها ّ)1(.  

   �وàذا فإن ا�نية األصلية أو األساسية G ال� �دد دائما Øوط العناt ال
ّ ّE ّ ّ ّ

ًتشغل الوظائف � اZملة، وهذه ال¿وط G قواعد فرعية تتعاون معا � تكوين ا�نية  ّ ّ ّ

ّ ا�عريف وا�نك�، وا�ذك�:ّاألساسية نفسها مثل ّ ّ وا�أنيث، والعدد، وا�قديم وا�أخ�، ّ ّ ّ

 ،Pال7مة ا4عج bابعة من معjّواإلفراد وال�¦يب، إضافة إ· العالقات ا4عنوية ا4ختلفة ا ّ ّ

ّوتفاعل هذا ا4عb ا4عجP مع غ�ه � اZملة Ëيث يكون معb تر¦يبيا جديدا،  E

ّويضاف إ· هذا أيضا ما يكتسبه ا�ناء الظاهري و ّفقا لوظيفة ال7مة ال� Ïددها اjظام ّ ّ ّ ً

ّاللغوي � ا�نية اللغوية للجملة ّ ّّ)2(.  

ُومن هذا Íه قد و   ّ
ْ � نظام �ليل اjحو العرç ما فعرف با�مَدِج َ ّْ ُ bل " ا4ع

ّويقصد به رد الصورة ا4نطوقة أو ا�ناء الظاهري للجملة إ· بنيتها األساسية الãمنة وراء ّ ّ ّ º َ ُ 
  .ّبقواعدها الفرعية G األصل ّ، فا�نية األساسية)3(ّهذا ا�عب� ا4نطوق

ّو¦ث�ا ما ñد ا�احث � كتب اjحو وØوحه عبارات كأصل الوضع، وأصل   

ّالقاعدة، واألصل، وا4قصود بها ا�ناء األسا« للجملة، يقول تمام حسان ّ للجملة عند : ّ
ّد، فأما � اZملة االسمية فا4بتدأ مسند إ»ه، وا�c ا4سند إ»ه، وا4سن: ّاjحاة ر¦نان ّ

ّمسند، وأما � اZملة الفعلية فالفاعل أو نائبه مسند إ»ه، والفعل مسند، وæ ر¦ن من  ّ ّ

ّهذين الركن� عمدة ال تقوم اZملة إال به، وما عدا هذين الركن ّّ
ّ� مما تشتمل عليه 

ّر¦يب اZملة، هذا هو أصل الوضع بالنسبة ضلة يمكن أن يستغL عنه تاZملة فهو ف

  .  )4(ّللجملة العربية

                                                           

بناء اZملة العربية، Äمد �اسة عبد اللطيف، دار غريب للطباعة: ينظر) 1(
ّ ّ  والن¿ وا�وزيع، القاهرة، م�، ّ

  .242م، ص2003
  .246، 245، صا4رجع نفسه: ينظر) 2(
  .246ا4رجع نفسه، ص: ينظر) 3(
ّاألصول، دراسة إبستيمولوجية للفكر اjحوي، تمام حسان، اàيئة ا�4ية العامة للكتاب، ط) 4( ّ ّ ، القاهرة، 1ّّ

  .138م، ص1982م�، 



 مـــدخـــل

 11 

ّويتضح مما سبق أن تمام حسان يطلق " ا�نية األساسية مصطلح   ّ ّّ ّ ، "أصل الوضع" ّ
ّوأن ما يطرأ عليها من تغي� يسî ا�روج عن أصل ال�¦يب اjحوي أو عوارض بناء  ّ ّ ّ ّ

  .  اZملة

ّاراته الحتياج ا�رس اjحوي إ· دراسة اZملة وما وافق مهدي ا4خزوá � إشنو   ّ

ّوا�رس اjحوي : " يصيبها من عوارض، يقول ّ
ّ إنما يعالج – كما ينبø أن يكون –

ّموضوع� مهم�، ال ينبø أن يفرط ا�ارسون � واحد منهما؛ ألنهما معا يمثالن وحدة  ًّ ّ ّ ّ

  :ّدراسية ال �زئة فيها

لة من حيث تأ»فها ونظامها، ومن حيث طبيعتها، ومن حيث  اZم:ّ ا�وضوع األول- 1
ّأجزاؤها، ومن حيث ما يطرأ " أجزائها � أثناء ا�أ»ف من تقديم وتأخ�، ومن إظهار 

  .وÐضمار

 ما يعرض للجملة من معان �مة تؤديها أدوات ا�عب� ال� تستخدم :ّ ا�وضوع ا<ا=- 2
ّ ّ ّ ّ

ّ، واj° وأدواته، واالستفهام وأدواته، إ· غ� ذلك من ا4عا� àّذا الغرض، /�و¦يد وأدواته

العامة ال� يعc عنها باألدوات، وال� تمليها " ا4ت7م� مقتضيات ا�طاب ومناسبات 
E ّ ّ§ ّ

  .)1("القول

ّاZملة العربية ليست " نمط تر¦يú واحد بل تعرض àا عوارض �رجها عن و  

   .االع�اض ب� عناtهاّيم وا�أخ�، وّاألصل، /�ذف، وا�قد

َفاألصل � اZملة ا@كر، فإن عدل عنه إ· ا�ذف وجب تقدير ا4حذوف من 
ِ ُ ْ E

ّر¦L اZملة، واألصل الرتبة ب� عناt اZملة، وقد يعدل عنها إ· ا�قديم وا�أخ� ّ ّ .
ّ تتحقق الفائدة فال واألصل اإلفادة، فإذا لم، واألصل الوصل، وقد يعدل عنه إ· الفصل

ُ´لة، وتتحقق اإلفادة بالقرائن ح� ي  اللبسُنَمْؤّ
ّ)2(.  

                                                           

  .18-17توجيه، مهدي ا4خزوá، صّ� اjحو العرç نقد و) 1(
ّاألصول، دراسة إبستيمولوجية للفكر اjحوي، تمام حسان،  ص: ينظر) 2( ّ ّّ138.  
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ّوال¿ط األسا«   Zّواز العدول عن أصل ال�¦يب هو أمن اللبس؛ �حقيق  ّ ُ

ّاإلفادة، واإلفادة G ا4طلب األول الستعمال اللغة � أغراض االتصال، وG تغفر 4خالفة  ّ ّ

أمن اللبس هو" القاعدة، و
ّ

 أû ما �رص عليه اللغة 
ّ

 ")1(.  

وبناء " هذا ال¿ط، ال يتم ا�ذف إال   
ّ ّ وجود ا�»ل، وال يكون اإلضمار إال مع ّ

ّ ّ

 úّعند وجود ا4ف)، وال يكون الفصل إال بغ� األجن ّ E
– úوقد يكون الفصل باألجن ّ– 

وال ñوز ا�قديم وا�أخ� إال مع وضوح ا4عb وحيث ال تكون
ّ ّ   .)2(ّ الرتبة واجبة ا�فظّ

   � Lحاة القدا¹ وا4حدث� عوارض ال�¦يب، حيث عقد ابن جjّوقد تناول ا ّ ّ

: تناول فيه بعض عوارض بناء اZملة" ّشجاعة العربية " ّكتاب ا�صائص بابا سماه 
ّ/�ذف وا�قديم وا�أخ� والزيادة وا�مل " ا4عb وا�حريف ّ         اه ّ، وبابا آخر سم)3(ّّ

ّتطرق فيه إ· بعض أنواع ا�قديم وا�أخ�" َنقض ا4راتب إذا عرض هناك �رض"  ّ)4(.  

ّوقد تناول العوارض أيضا تمام حسان � كتابه    ول ُدُالع" �ت عنوان " األصول" ّ
ّعن األصل والرد إ· األصل  ّوأفرد àا Äمد �اسة عبد اللطيف فصال خاصا بها �  .)5("ّ ّّ

  . )6("عوارض بناء اZملة " ّسماه " ّبناء اZملة العربية " ه كتاب

إال ّعوارض ال�¦يب وما منشأ    
ّ

ّن خروج النسق اjحوي عن األصل، �حقيق ِم ّ ّ

ّهدف�؛ أوàما ا��ف � ا�أ»ف، وا�فü � األسا»ب، وا¯ا� �قيق غرض يتطلبه  ّ ّ ّ ّ ّ ّّ

ّالسياق، وÐمداد اjص بمعb جديد لم  يكن »تحقق إال باستعمال صورة بعينها ونسق ّّ
ّ ّ

    .ّخاص بذاته

                                                           

ّتمام حسان، ا�يان � روائع القرآن، ) 1(   .346صم، 2002ط، .�لم الكتب، القاهرة، م�، دّ
ّاألصول، دراسة إبستيمولوجية للفكر اjحوي، تمام حسان، ص: ينظر) 2( ّ ّّ138.  
عبد ا�ميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ب�وت، �نان،  : ا�صائص، أبو الفتح عثمان بن جL، تح: ينظر) 3(
  . وما بعدها360، ص1جم، 2003، 2ط
  . وما بعدها392، ص1ا4صدر نفسه، ج: ينظر) 4(
ّاألصول، دراسة إبستيمولوجية للفكر اjحوي، تمام حسان، ص ص: ينظر) 5( ّ ّّ127 ،138.  
بناء اZملة العربية، Äمد �اسة عبد اللطيف، ص: ينظر) 6(

ّ ّ ّ
  . وما بعدها247
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  : ال?م لغة واصطالحامفهوم) 3

وهو اسم ل£ ما يت7م به، مفيدا /ن أم غ� ، )1(ًيطلق الÖم لغة " القول واZملة
§ ُ ّ

  .)2(مفيد

ّوالÖم � اصطالح اjحوي� هو اللفظ ا4ر¦ب ا4فيد بالوضع، وعرفه ابن    § ّ ّ       
Lحويون " :ّبأنه ّجjلفظ مستقل بنفسه، مفيد 4عناه، وهو ا@ي يسميه ا mّ ّ ّ ّ ّ ّ                               
� لغة العرب عبارة عن األلفاظ القائمة برؤوسها، ا4ستغنية عن غ�ها " ّ، وبأنه )3(" اZمل

EوG ال� يسميها أهل هذه الصناعة اZمل " اختالف ت E ّ
  . )4("راكيبها

ّوقد أردف ابن جL تعريفه األول بأمثلة Ùو   ِزيد أخوك، وقام Äمد، وSب : ّ
ُ ّ

ّثم عقب قائال... ّسعيد، وþ ا�ار أبوك، وصه، ومه ّف£ لفظ استقل بنفسه، أو جنيت : " ّ ّ

  .   )5("منه ثمرة معناه، فهو ½م 

ّوا4تأمل � تعريف ابن جñ Lده Óية � ا�قة   E ّ ّ والفهم، و¦ذلك أمثلته؛ ألنه ّ
 كما –

يرى Äمد �اسة عبد اللطيف 
ّ ّ

ّ m ّعدّ يتيح الفرصة �راسة أنماط ال�اكيب ا4ختلفة، و–

ٍتر¦يب مستقل بنفسه مفيد
 � صورتها ال� قيلت بهاً 4عناه ´لةّ

ّ)6(.  

ّوي�ادف �ى ابن جL الÖم واZملة، فيذكر Äمد إبراهيم عبادة   ّابن جL ّأن "  ّ

ّيرى أن الÖم واZملة م�ادفان، وأنهما يؤدي ّ ّ  معb مفيدا مستقال بنفسهانّ
ّ

  " ...)7( .

                                                           

، "½م" مادةم، 1992، 7الرائد، معجم لغوي ع�ي، جcان مسعود، دار العلم للمالي�، ب�وت، �نان، ط) 1(
  .672ص

مد öÄ ا�ين عبد ا�ميد، Ø :Äح ابن عقيل " ألفية ابن مالك، بهاء ا�ين عبد اهللا بن عقيل، تح: ينظر) 2(
  .                                                                  15، ص1م، ج1979 –�1399، 16دار الفكر، ب�وت، �نان، ط 

ّا�صائص، ابن جL، ج) 3(
  .17، ص1

  .31، ص1ا4صدر نفسه، ج) 4(
ّا4صدر نفسه، ابن جL، ج )5(

  .17، ص1
المة اإلعرابية � اZملة ب� القديم وا�ديث، Äمد �اسة عبد اللطيف، مكتبة أم القرى، الع: ينظر) 6(

ّ ّ ّ

  .21م، ص1984، 1الكويت، ط
ّاZملة العربية، Äمد إبراهيم عبادة، منشأة ا4عارف، اإلسكندرية، م�، ) 7(   .28، ص)ت.د(ّ
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وا�كم نفسه ينسحب " ما أورده عبد القاهر اZرجا� � كتابه ا4وسوم بعنوان اZمل، 
ّاعلم أن الواحد من االسم وا�رف يسE " :Í îإذ يسوي ب� الÖم واZملة، فيقول مة، فإذا ّ

ّخرج زيد، يسî ½ما، ويسî ´لة : ائتلف منها اثنان فأفادا، Ùو ّ ")1(.  

ّوتبع الز�¿ي ابن جL � ذلك فقال   ّ الÖم هو ا4ر¦ب من Íمت� أسندت : "ّ
ُ §

إحداهما إ· األخرى، وذلك ال يتأ� إال � اسم� كقولك
ّ ِزيد أخوك، وب¿ صاحبك، أو : ّ

Sَب زيد، وانطلق بكر، وسP اZملة : لك� فعل واسم Ùو قو E ُ ِ ِ
ُ")2(.  

tّح سيبويه � مواضع كث�ة من كتابه بما يدل " أن الÖم : " وقال ابن مالك   ّ ّ

ال يطلق حقيقة إال " اZمل ا4فيدة، فمن ذلك قو+
ّ

ّ� ½م العرب إنما ) قلت(ّواعلم أن: 

َوقعت " أن �Ï بها ما /ن ½ما ال قو   . )3(" عb بالÖم اZملة،الُ

ّوب� بعض اjحاة القصد من اإلفادة � الÖم، قال ابن هشام   الÖم هو القول " : ّ
ّا4فيد بالقصد، وا4راد با4فيد ما دل " معÏ bسن السكوت عليه ّ
 أي -، قد يكون)4("

bمل ا�4ابطة ا4تناسقة، وهذا- ا4عZعديد ا �´لة واحدة، أو  �عنه خليل ُ  cما ع ّ

ُإن الÖم تآلف: " أ�د عمايرة بقو+ ّ مما � اZملة §ن اZمل للوصول إ· معb أعمِ مٍ عددّ

§وأشمل، و" ذلك فقد /ن القرآن ½م اهللا، والشعر واj± ½م العرب E")5(.  

ّوقد ساق أبو ا�قاء العكcي أدلة كث�ة »cهن " أن  ّ    اZملة  الÖم عبارة عن" ّ

  

                                                           

 عبد اهللا، دار الكتب العلمية، ب�وت، �نان، ي)ى عبد الغL: ّاZمل � اjحو، عبد القاهر اZرجا�، تح) 1(
  .49م، ص1990 -م1410، 1ط
ّا4فصل � علم العربية، جار اهللا الز�¿ي، ص) 2( ّ ّ ّ

16.  
Øّح التسهيل، ´ال ا�ين بن مالك، تح) 3( م، 1983، 1نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ب�وت، �نان، ط: ّ
  .422، ص1ج
مغL اللبيب، ابن هش) 4(

ّ
  .374، ص2ام األنصاري، ج

ّ� Ùو اللغة العربية وتراكيبها منهج وتطبيق، خليل أ�د عمايرة، �لم ا4عرفة، جدة، السعودية، ط) 5( ّ
1 ،

  .78م، ص1984 -�1404
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ّفائدة تامة، وأنه لفظ يعc بإطالقه عن اZملة ا4فيدة، وأن هذا قول ´هور ا4فيدة  ّ ّ ّ

  .)1("ّاjحاة

ّوقد ظلت أصداء هذه التسوية ب� الÖم واZملة ت�دد ح0 ع�نا ا�اS، فقد    ّّ ّ ّ

ّسوى عباس حسن بينهما ح� عرفها بتعريف واحد بقو+ ّ ّ" :Öملة ما مالZتر¦ب من وا 
ّ

  .)Í ")2مت� أو أك± و+ معb مفيد

ّوقد أ´ل Äمد �اسة عبد اللطيف آراء اjحاة القدا¹ ا@ين يقولون بالتسوية    ّ ّ ّ

ّاألول هو : يش�طون Øط� � �ديد هذا ا4صطلح " همب� الÖم واZملة، فوجد

ّاالئتالف، بعبارة عبد القاهر، أو ال�¦يب � تعب� الز�¿ ي، وهو ما يساوي االستقالل ّ
Lتعب� ابن ج �من ابن . ّوعدم االحتياج إ· ¶ء آخر  m تعب� �ّوا¯ا� هو الفائدة  ّ

ّجL وعبد القاهر، أو اإلسناد � تعب� الز�¿ي، أو حسن السكوت عليها  ُ ّّ ")3(.    

ºوأخلص مما سلف إ· أن الÖم يتضمن الفائدة ال� Ïسن السكو   ّ ّ §ّ ت عليها، ُ
  .ِوتندرج ضمنه اZملة، ف�ادفها تارة ويزيد عليها تارة أخرى

ّولكن ابن هشام ذهب مذهبا �الفا @لك، حيث يقول بعد تعريفه الÖم   

ّوبهذا يظهر لك أنهما: " ... واZملة
ّ ليسا بم�ادف� كما يتوهمه – أي الÖم واZملة –

ّفإنه بعد أن فرغ من حد الÖم قال. ّوهو ظاهر صاحب ا4فصل. ّكث� من اjاس ّ : îّويس

ّوالصواب أنها أعم منه، إذ Øطه اإلفادة �الفها، وàذا تسمعهم يقولون. ´لة ّ ´لة : ّ
لة الصلة، وæ ذلك ليس مفيدا، فليس بكالم  لة اZواب، ́و ّال¿ط، ́و ّ ّ")4(.  

م، وال يش�طها � يش�ط اإلفادة � الÖّ أنه ّص ابن هشامنمن وا4عb ا4راد   
لة الصلة، وال يقال: اZملة، و@لك يقال لة اZواب، ́و ّ´لة ال¿ط، ́و ّ½م ال¿ط، : ّ

                                                           

ّمسائل خالفية � اjحو، أبو ا�قاء عبد اهللا بن ا�س� العكcي، تح) 1( ّ Äمد خ� ا�لوا�، دار ال¿ق : ّ
  . وما بعدها31م، ص1992، �1وت، �نان، طالعرç، ب

ّاjحو الوا�، عباس حسن، دار ا4عارف، القاهرة، م�، ط ) 2(   . 6، ص1ت، ج.، د3ّ
بناء اZملة العربية، Äمد �اسة عبد اللطيف، ص) 3(

ّ ّ ّ
24.  

مغL اللبيب) 4(
ّ

  .374، ص2، ابن هشام األنصاري، ج عن كتب األ�ريب
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و�م اZواب، و�م الصلة، وهذا صحيح؛ فهذه اZملة ال يتحقق àا عن� اإلفادة إال عن 
ّ ّ ّ

ّطريق ضمائم أخرى، وàذا فهو يردد قول الر�   .)1("نعكسmّ ½م ´لة، وال ي: " ّ

ّوخالصة رأي ابن هشام أنه ن	 ال�ادف، فالÖم عنده أخص من اZملة؛ ألن    ّ ّ ّ

الÖم � االصطالح ال يكون إال مفيدا واZملة تشمل ا4فيد وغ� ا4فيد من الÖم، أال 
ّ

ّيسî ´لة وال يسî ½ما؛ ألنه ال) ْإن قام زيد قام عمرو( من قولك) ْإن قام زيد(ّترى أن ّ ّ 
  .   )Ïّ)2سن السكوت عليه

ّوقسم بعض ا�ارس� ا4حدث� الÖم إ· قسم� أساسي� هما الÖم ا@ي: ّ
ّ

 
îم ا@ي يضم عدة ´ل ويسÖملة، والZم اÖال îملة ويسZّيساوي ا ّّ ّ ّ
الÖم األك± ( 

، وا@ي )3 ()من ´لة
ّ


دراسته Åال jّعلم اللغة ا ّ ّ
 .  

  :غة واصطالحا لاللة ا@مفهوم) 4

دل( من � اللغة  ّا�اللة
ّ

 يدل–
ّ
د+ :" يقال، )

ّ
" ال}ء يد+ دال وداللة فاندل
ّ َ Ò ّ ّ :

 وقد د+ ...§سدده إ»ه
ّ

َ" الطريق يد+ د ّ إراءة  ":، وا4راد بالتسديد)4(" لولةُدِوداللة واللة ّ
ّود+ " ال�اط ا4ستقيم. )5("ّالطريق ّ

 :Ù 6(وه، وهداهّأرشده إ»ه وسدده(.  

ّفا4عb اللغوي لتاللة يو� باإلرشاد، واàداية، والتسديد، أو ا�وجيه Ùو ال}ء ّ ّ ّ ّ
 .  

                                                           

Øح : ، وينظر13، ص)ت.د(إلعراب، ابن هشام األنصاري، مكتبة القاهرة، م�، اإلعراب عن قواعد ا) 1(
الãفية � اjحو، ر� ا�ين Äمد بن ا�سن االس�اباذي، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، »بيا، 

  .33، ص1م، ج1996
بناء اZملة العربية، Äمد �اسة عبد اللطيف، ص: ينظر) 2(

ّ ّ ّ
27.  

ّت ال�اكيب � Ùو اZملة، ميلود منصوري، دار أم الكتاب، بوق�اط مستغانم، اZزائر، طدالال: ينظر) 3( ّ
1 ،

  .  16م، ص2013
  .291، ص5، ج"دلل"بن منظور، مادة ّ´ال ا�ين لسان العرب، ) 4(
 وزارة اإلعالم،Äمود Äمد الطنا�، : �قيقالزبيدي، Äمد مرتâ ،  من جواهر القاموستاج العروس) 5(

    .498، ص28، ج"دلل"مادة م، 1987 -ه1407، 2الكويت، ط
Äّمود بن عمر الز�¿يجار اهللا أبو القاسم أساس ا�الغة، : ينظر) 6( دار Äمد باسل عيون السود، : �قيق، ّ

   .295، ص1ج ، "دلل"م، مادة 1998، 1م�، طب�وت، �نان، ، العلميةالكتب 
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فكما دال�ه � اللغة، و� االصطالح ) ّا�اللة( ب� داللة لفظ ةوثيقصلة وهناك 
 ،bّأن ا�»¼ يرشد إ· الطريق، فا�اللة ترشد إ· ا4ع ّ ّّ ن معb حيث انتقلت اللفظة م" ّ

§ا�اللة " الط ّÇح bّريق، وهو مع E ¼عق bا�اللة " معا� األلفاظ، وهو مع bإ· مع ،ّ ّ

  . )Åّ")1رد

ّمن أهم جوانب علم اللغة، يعرفه ) علم ا�اللة(ّوا�اللة وا4عb م�ادفان، و ّ ّ

دراسة ا4عb، أو العلم ا@ي يدرس ا4عb، أو ذلك الفرع " ّبعضهم بأنه 
ّ

من علم اللغة 
bّذلك الفرع ا@ي يدرس ال¿وط الواجب توافرها " أو هو . )2(" ا@ي يتناول نظرية ا4ع

bالرمز ح0 يكون قادرا " �ل ا4ع �ّ ّاأللفاظ G أك± الرموز اللغوية " ّوتعد . )3("ّ ّ ّ

b4( " داللة " ا4ع(.  

ّ ا4تنوعة � m فرع من التّ�الّوعلم ا�اللة يساعد " إبراز ا4عا� ا4ختلفة وا ّ

ّفروع ا�رس اللغوي األخرى، فال يمكن فصله عن الصوت أو ال�ف أو اjحو أو  ّ ّ ّ ّ

   .ا4عجم

ºيعدو َ ُ bملة"  ا4عZدراسة بناء ا �دراسة " ّ، ومن أجل هذا فإن )5("ّقطبا هاما  mّ
bّلغوية البد أن تتجه إ· ا4ع ّ ّ . bدف ا4رهو فا4عàز ا@يا¦

ّ
ّب إ»ه سهام ا�راسة من §وَُصت 

mّ جانب " اjحو ا4ب� � الش£ اآل� ّ ّ ّ")6(     :   

  

  

                                                           

م، 2005، 1فريد عوض حيدر، مكتبة اآلداب، القاهرة، م�، ط. ّطبيقيةّعلم ا�اللة، دراسة نظرية وت) 1(
  .12ص

  .7م، ص1999، 1علم ا�اللة، أ�د �تار عمر، �لم الكتب، القاهرة، م�، ط) 2(
ّعلم ا�اللة، دراسة نظرية وتطبيقية، فريد عوض  حيدر، ص) 3( ّ12.  
  .8م، ص2002تبة األêلو ا�4ية، القاهرة، م�، داللة األلفاظ، Äمود أبو ا4عاÝ، أ�د عãشة، مك) 4(
ا4دخل إ· علم اللغة، Äمود فهP حجازي، مكتبة ا�انé، القاهرة، ط) 5(

ّ
  .75م، ص1997، 3

ّاللغة ب� ا4عيارية والوصفية، تمام حسان، دار �لم الكتب، القاهرة، م�، ط) 6( ّ ّ ّ ّ
  .117م، ص2000، 4
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ّيب� أن ا�وصل إ· ّفهذا الش£    ّ ّ ّا�اللة ا4رادة ألي تر¦يب لغوي ّ مرهون بإدراك ّ
ّالصوتية وال�فية وا4عجميا4ستويات من  -  Åتمعة–ا4عا� ا4نبثقة  ّ ّّ ّة واjحوية، فّ ّل£ ّ

ّمستوى من هذه ا4ستويات اللغوية نصيب من ا�اللة ّ ّ
 .  

  : اAطاب لغة واصطالحامفهوم) 5

َخاطب( ِا�طاب � اللغة أحد مصدري الفعل اطب �اطبة وخطابا، ) ًَ
ِ َ ُ قال ابن ِ

   .)1(ا�طاب وا4خاطبة مراجعة الÖم، وقد خاطبك بالÖم �اطبة وخطابا :"منظور

ا�دث األول هو : ّوية ñدها ال �رج عن معني�ـّهذه ا�اللة اللغّا4تمعن � و
ُا4جرد من الزمان، أي حدث ا�طاب، و ّ َا�اللة " ا4سî، أي ما اطب بهاآلخر هو ّ َ ُ ّ ّ)2(.   

ّالÖم ا4قصود منه إفهام من هو متهيئ للفهم" هو ّأما � االصطالح فا�طاب  َ")3( .
ِده يش�ط � ا�طاب توفر طرþ ا�طاب وهما ا4خاطب êّ� هذا ا�عريف ّوبا�أمل  ّ

Eوا4خاطب، فاألول صادر منه ا�طاب وا¯ا� متوج  Øيطة أن يكون  إ»ه ذاك ا�طابٌهَ

                                                           

  . 98، ص5ج، "خطب" بن منظور، مادة ّ´ال ا�ين لسان العرب، ) 1(
ّ´ا»ة ا�طاب � اjص القرآ�، قراءة �ليلية � مظاهر الرؤية وآ»ات ا�كوين، لط° فكري Äمد  :ينظر) 2( ّّ ّ ّ ّ

  . 73، ص2014، 1اZودي، مؤسسة ا4ختار للن¿ وا�وزيع، القاهرة، م�، ط
ّبدر ا�ين الزا�حر ا4حيط � أصول الفقه،  )3( سليمان : عبد القادر عبد اهللا العا�، مراجعة: تح ر¦}،ّ

  .126، ص1م، ج1992، 2األشقر، دار الصفوة، القاهرة، م�، ط

Bا�ع 

 األصوات

 ّالصوGتشكيل ال

 ّالIف

 ّاا@اللة

 ا�عجم

 ّاLحو
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ِالمخاطب، أي ّئا للفهم، ينضاف إ· ذلك عن� آخر يتمثل � قصد Eهيمت ؛ قصد اإلفهامُ
ال إêازه ير¦ حًالÖم خطابا§عد  §ألن

E
، وهذا )1( " هدفه ا�واص¼ واإلبال� ب� األفرادُز

الل §حدحينما  ّابن جLما أشار إ»ه 
º

   .)2(" ّ بها m قوم عن أغراضهمEأصوات يعc"  ّغة بأنها

  :أنواع اAطاب) 6

 �منذر عيا¶ ح�ها ّتتعدد أنواع ا�طاب و�تلف باختالف مرجعيتها، ولقد 
  :اعثالثة أنو

��������������:، قال تعا·وهو خطاب إلx، مطلق وال نهاä � دوا+ ومدلوالته: ا�طاب القرآ�  -  أ

 رنرنرنرن مممممممم امامامام يليليليل �X�W�ُّ�ُّ�ُّ�ُّ، كتب اهللا " نفسه حفظه، )3(ََََّّّّ مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ����ُُُُّّّّ

 .)4( ََََّّّّ  ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن

ّونماذجه متعددة سياسية، وÐرشادية ووعظية وقضائية ": ا�طاب اإليصا�  -  ب ّ ّّ E

ّوÐقناعية، واجتماعية   .... ّ، وÐعالميةّ

ّونماذجه متعددة G األخرى، ولكن يتم� عن األول ) الشعري( ا�طاب اإلبداX- ج ّ E

ِبأنه خطاب يقوم " مبدأ األجناس األدبية ّ")5.(  

  

  

  

                                                           

ّ´ا»ة ا�طاب � اjص القرآ�، قراءة �ليلية � مظاهر الرؤية وآ»ات ا�كوين، لط° فكري Äمد : ينظر) 1( ّّ ّ ّ ّ

  . 73اZودي، ص
  . 32، ص1ان بن جL، ج ا�صائص، أبو الفتح عثم)2(
 .11: الشورى) 3(
 .9: ا�جر) 4(
مقاالت � األسلوبية، منذر عيا¶، منشورات ا�اد الكتاب العرب، دمشق، سـوريا، ط: ينظر) 5(

ّ
م، 1990، 1

 . 215ص
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   :مفهوم اAطاب القرآ=) 7

ّرسالة إبالغية ربانية �4ية ل£ ا�طاب القرآ� هو  ّ ّ ّتتضمن ½م اهللا ، )1(ّاjاسّ

ّل " خاتم األنبياء وا4رسل� Äمد Úَُْجز الما4ع
 ا4كتوب � بواسطة األم� جcيل �
§� ا4صاحف ا4نقول إ»نا با�واتر، ا4تعبد بتالوته ، ا4بدوء بسورة الفا�ة وا4ختتم بسورة ّ

  .)2(ّاjاس

ّالعربية الب¿ية ّولما /نت ا�طابات  ّقد تعددت أنواعها، واختلفت باختالف ّ

ّ بوصفه نموذجا لفظيا متعا»ا –ّن ا�طاب القرآ� فإرجعياتها، م ّ
رأس هذه  يأ� " –

ºا�طابات، بل ومن أشدها تم� ّا " اإلطالق، وذلك 4ا Ïمله من خصائص نوعية تضمن ّ

ّ+ الفرادة وا�م� ّفهو خطاب ربا� مطلق ال نهاä � معانيه، إنه من أك± ا�طابات إقنا� . ّ ّ ّ

½م اهللا ا@يّنه إ ، )3(�قيقة وتفعيال للحدث، ال يشوبه ا�لل أو اjقصانعن اعب�ا وت
ّ

  :

 .)4 (ََََّّّّ ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن زنزنزنزنرنرنرنرن  مممممممم امامامام يليليليل ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�

ّتنتظمه وحدة بنيوية خاصة، فهو نظام فكري ونظام لغوي ا�طاب القرآ�و ، يمتاز ّ
ّ+، ودقة مدلوالته، وتأ»ف فال يدانيه أي خطاب آخر � نظم دوا. ساق واالنسجامّباالت

ُإنه خطاب اطب العقول ويناò القلوب وÏمل مضام� ت. وتناسق عباراته ح عن ِفصّ
   . )5(ّ � توجيه حياة اjاسمراد اهللا

                                                           

ّلفظ �م ترجع مادته اللغوية إ· معb اjوس وا�ر¦ة، ويطلق " اإلنسن واZن: ّاjاس) 1( ّ ّ ّ ّ.  
  .382، ص14ج، "نوس"  العرب، ابن منظور، مادة لسان: ينظر

ّمناهل العرفان � علوم القرآن، Äمد عبد العظيم الزرقا�، �قيق: ينظر) 2( فؤاد أ�د زمر�، دار الكتاب : ّ
  .22-21، ص1م، ج1995 - ه1415، 1العرç، ب�وت، �نان، ط

ّ´ا»ة ا�طاب � اjص القرآ�، قراءة �ليلي: ينظر) 3( ّ ّة � مظاهر الرؤية وآ»ات ا�كوين، لط° فكري Äمد ّ ّ ّ

  .92اZودي، ص
  .42: ّفصلت) 4(
ّ´ا»ة ا�طاب � اjص القرآ�، قراءة �ليلية � مظاهر الرؤية وآ»ات ا�كوين، لط° فكري Äمد : ينظر) 5( ّّ ّ ّ ّ

  . 95اZودي، ص
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  :)1(ّ ستةِ�طاب القرآ�اعناt و

 .وهو اهللا سبحانه وتعا·: ِا4خاطب - 1

ا4خلوقات العاقلة ذات اإلرادة ا4ستقل: َا4خاطب - 2
ّ
 .ة

 .اه موضوع ا�طاب وÄتو:ابَطِا� - 3

 . الكريمرآنُ الق:طابِوسيلة ا� - 4

 .�ولُس§ الرُْ�َع: طابِزول ا�ُسياق ن - 5

6 - Ñُْ�َع: طابِ ا�ّسياق تلÑطابِ ا�ّ متل. 

 أثر القرائن 6 بيان ا�عB: <ا=ا�بحث ا

ّ وÙن نتغيا دراسة دالالت ال�اكيب � ا�طاب القرآ� –يمكن ال  نغفل أن  - ّ
ّإسهام القرائن � بيان ا4عb اjحوي، ولعل هذا ما تضمنته نظرية اjظم �ى عبد القاهر  ّّ ّ ّ ّ

mّ اختالف � ال�¦يب يتبعه اختالف � ا�اللة، وال يتفق "  ّاZرجا�، إذ تش� إ· أن ّ ّ ّ

ّاjحوي ، وا4عb )2(" ّعنده تر¦يب � ا�اللة " ¶ء واحد بعينه دون زيادة أو نقصان

ّقد ال يتحقق با�ذف أو ا�قديم وا�أخ� أو االع�اض ب� عناt اZملة ّ إلخ، إال من ... ّ
ّ

ّوالقرينة G ا�»ل ا@ي يق�ن باZملة فيؤثر � دال�ها با�أكيد أو . خالل القرينة ّ ّ ّ

ّا�كميل أو ا�أويل أو ا�فس� أو ال�جيح ّ ّ ّ)3(.  

                                                           

ِمن تفس� اjص إ· �ليل ا�طاب، عبد الر�: ينظر )1( ّ  م، 26/03/2009: ن ا�اج، بتاريخّ
https://vb.tafsir.net/tafsir16182   

العالمة اإلعرابية � اZملة ب� القديم وا�ديث، Äمد �اسة عبد اللطيف، ص )2(
ّ ّ ّ

289.  
ّالقرائن ا4عنوية � اjحو العرç، عبد اZ: ينظر) 3( ّ م، 1995ّبار توامة، رسالة دكتوراه �طوطة، جامعة اZزائر، ّ

ّ، والقرائن واjص، دراسة � ا4نهج األصو� � فقه اjص، أيمن ع¼ صالح، ا4عهد العالP للفكر 17ص ّ ّّ ّ

ّاإلسالá، فرجينيا، الواليات ا4تحدة األمريكية، ط ّ
  .42م، ص2010، 1
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ُوالقرينة بهذا ا4فهوم تع� ِ ّ " الوصول إ· ا4عb، ويعلم السامع أي األشياء ُ ّ ِ ْ ُ

ُينسجم مع كيها، وأي األشياء تابع ألي، كما يعلمه كيف يكون االرتباط Äكما، وذلك  ِ ْ ُ � ّ E

xملة أشد تعقيدا /ن هذا أد� إ· ... ّمنذ أن يبدأ ا4نطوق ح0 ينتZّف7ما /نت ا ّ

  .  )1(ل إ· ا4عbّاالتكال " القرائن من أجل الوصو

ّويعود الفضل � ا�قعيد للقرائن � ا�رس اjحوي إ· تمام حسان ا@ي توصل  ّّ ّ ّّ ّ ّ

 îّإ· نظرية لغوية تس ّ E بعده الفكرة )2(ّ،  تقوم � أساسها " ا�عليق"تضافر القرائن" ّ

ّا4ر¦زية � اjحو فيما وجده عند صاحب نظرية اjظم عبد القاهر اZرج ُّ َ ّا�، فا�عليق هو ّ

ّاإلطار ال�وري للتحليل اjحوي أو اإلعراب، وهو Ïدد معا� األبواب اjحوية  ّ ّE ّ ّّ

ّووسيلته � ذلك G القرائن؛ ومن ثم قام بتفصيل ذلك ا�عليق اjحوي من خالل القرائن  ّّ ّ

ّا4عنوية واللفظية(ّا4قا»ة ّ من أنظمة اللغة ّوالقرائن ا�ا»ة، وقد استمد تلك القرائن ) ّ
ّ

ّالصوتية، وال�فية، واjحوية، ومن داللة السياق وا�اللة ا�ا»ة ّ ّ ّ ّ ّ.  

ّوقد قسم تمام حسان القرائن /آل� ّّ)3(:  

  : ّ القرائن ا�عنوية-ّأوال

bديد ا4ع� �العالقات السياقية، إذ تفيد معرفتها  �ّوتتمثل  E ّاjحوي، وتشمل ّ ّ: 
ّنسبة، ا�بعية، وا4خالفةّاإلسناد، ا�خصيص، ال ّ E.  

ّ القرائن اللفظية-ثانيا ّ
 :  

يستدل بهال� عناt الÖم G و
º َ ّ " الوظائف اjحوية، فيمكن باالس�شاد بهاُ   اّ

                                                           

، 1ر¦يب اZملة العربية، مصط	 �يدة، مكتبة �نان ناØون، بـ�وت، طنظام االرتباط والربط � ت: ينظر) 1(
  .33-32م، ص1997

ّا4راد با�عليق عند تمام حسان هو إنشاء العالقات ب� ا4عا� اjحوية بوساطة القرائن اللفظية وا4عنوية ) 2( ّّ ّّ ّ ّ ّ

ّاللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص: ينظر. وا�ا»ة ّ ّ ّ
123.  

  . وما بعدها190، صا4رجع نفسه) 3(
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هذا اللفظ فاعل، وذلك مفعول به أو غ� ذلك: أن نقول
ّأن  ّوا4الحظ � هذا ا�عريف. )1(ّ

ّ Ùوية، تم االستدالل عليها بواسطة الفاعل وا4فعول به وÙوهما G أبواب القرائن ّ
ّاللفظية، وبعبارة أخرى فإن للقرائن اللفظية أثرا � تعرفنا األبواب اjحوية، بل إنها يعد  َُ ّ ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ

ُمن القرائن المعينة " فهم القرائن ا4عنوية، إذ تكون أي) وصوال إ· الفهم من القرائن  ّ ُ

  .  ّا4عنوية

ّوح� تمام حس ّ � العالمة اإلعرابية، الرتبة، الصيغة، ا4طابقة، ّالقرائن ا4عنويةان ّ ّ ّ

ّالربط، ا�ضام، األداة، وا�نغيم ّ ّّ.    

ّوبما أن موضوع Ëثنا ذو ارتباط وثيق بقرين� الرتبة، وا�ضام، فمن ا4هم تبيان    ّ ّ ّ ّ

  . مدلوàما

ّلسياق يدل موقع m منهما من اآلخر §عالقة ب� جزأين مرتب� من أجزاء ا" U :Gالرتبة -  ّ E

ّ، ومعb هذا أن ا4راد بالرتبة ا4وقع األص¼ لعن� بالنسبة لعن� آخر � )2("" معناه ّ ّ

ّاZملة، فيقال إن ا4فعول به مثال رتبته ا�أخر عن الفاعل، والفاعل رتبته ا�أخر عن  ّّ ّ ّ

  .)3(فعله

ّأن الرتبة نو�ن" ّوا4عروف Ùويا    ّ، وذلك أن ل£ Í mمة )Ä ")4فوظة وغ� Äفوظة:ّ ّ ّ

ّ� اZملة موقعا معلوما بالنسبة لصاحبتها كأن تكون سابقة àا أو الحقة، فإن /ن 

ّموقعها ثابتا ال يقبل ا�غي� با�قديم أو ا�أخ� بالنسبة �لك سميت الرتبة Äفوظة، ولو  ّ ّ ّّ ّ

                                                           

ّال�خص � القرائن اللفظية عند تمام حسان، Ëث � Øح ابن عقيل " ألفية ابن مالك، مcوك : ينظر )1( ّ ّ ّ ّ

Åّلة اللغة العربية وآدابها، Íية اآلداب واللغات، جامعة الشهيد �ة �� بالوادي، اZزائر، العدد، برÛت ّ
 :

  .330صم، 2018، جان° 13
ّاللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص) 2( ّ ّ ّ

209.  
بناء اZملة العربية، Äمد �اسة عبد اللطيف، ص: ينظر) 3(

ّ ّ ّ
93.  

ّاجتهادات لغوية، تمام حسان، دار �لم الكتب، القاهرة، م�، ط) 4( ّ
  .51م، ص2007، 1
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ّاختل هذا ا4وقع الختل ال�¦يب باختال ّ+، وÐن /ن ا4وقع عرضة للتغي� سميت الرتبة ّ ّ ّ ْ

  .)1(غ� Äفوظة

ّولقرينة الرتبة أهمية كcى � Ëثنا هذا، إذ جعلنا دراستنا تتجه � فصلها ا¯ا�  ّ ّ ّ

ُإ· الرتبة غ� ا4حفوظة، وþ هذا اإلطار /ن ½منا عن االستعمال العدو� � صورة  ّ

ّدراستنا لظاهرة ا�قديم وا� ّأخ� وأثرها � ا�نوع ا�ال� � ا�طاب القرآ�، فحرصنا ّ ّ

ّ" ربط هذه الظاهرة با�الة اjفسية ال� يعكسها ا�طاب، وللموقف ا@ي تم فيه  ّ ّ ّ ّ

  .ّاالتصال

ّاWضام -  ّيفهم ا�ضام " وجه�: ّ ّ َ ّ، ويراد به �تلف الطرق "ّا�وارد" ّيسî : ّأوàما: )2(ُ

E´لة ما، ويفرز هذا الوجه اختالف m طريقة عن األخرى سواء من ا4مكنة � رصف  َ ُ

ّحيث ا�قديم وا�أخ�، أو الفصل والوصل وÙو ذلك ّوا�ضام " هذا الوجه هو أقرب ما . ّ ّ

ّيكون إ· اهتمام دارسة األسا»ب ال�¦يبية من اjاحية ا�الغية اZما»ة منه إ· ا�راسة  ّ ّ ّّ ّ

ُال� تعb بالع ّ
ّالقات اjحوية والقرائن اللفظية ّ ّ ّأن ا4راد با�ضام أن يستلزم أحد : ّوا¯ا�. ّ ّ ّ

ّالعن�ين ا�حليل� عن�ا آخر، فيطلق " ا�ضام هنا  ّ ا4وصول : ، ومن أمثلته"ّا�الزم" ّ
  ".ّا�نا�" ّأو يتنا� معه دون أن يلتÑ به، فيسî حينئذ . ّوصلته، واZار وÅروره

ّستلزام أحد العن�ين اآلخر فإن هذا اآلخر قد تكون ا�اللة عليه بمبb وعند ا   ّ 
ّوجودي " سبيل ا@كر، أو عدá " سبيل ا�قدير بسبب اإلضمار  ّ E  أو ) االستتار(ّ

  . ا�ذف

َوأما ا�نا� فيعد قرينة سلبية " ا4عb يستبعد بوساطتها من ا4عb أحد ا4تنافي�    ِ َ ُ ّ ّ ّ ّ

  .ّد اآلخر، ومثال ذلك استبعاد ا�نوين عند وجود اإلضافةعند وجو

ّن لقرينة ا�ضام استعماال عدو»ا Ðو   ّ ّ ّكقرينة الرتبة، متصال ببحثنا هذا � ّ فصليه ّ
ّاألول وا¯الث؛ ألن هذا االستعمال يتمثل � ظاهر� ا�ذف واالع�اض ّ ّ فإذا /ن . " ّ

                                                           

ّمقاالت � اللغة واألدب، تمام حسان، ج: ينظر) 1( ّ ّ
ّ، وأقسام الÖم العرç من حيث الش£ 371، ص1

  .186م، ص1977 - ه1397ّوالوظيفة، فاضل مصط	 السا�، مكتبة ا�انé، القاهرة، م�، 
ّاللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص: ينظر) 2( ّ ّ ّ

  . وما بعدها190
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ا4قصود با�ضام تالزم العن�ين اللغو
ّ ّ ّي� أو تنافيهما أو تواردهما، فإن ا�ذف إنما ّ ّ

ّيكون ألحد ا4تالزم� كحذف أحد ر¦L اZملة أو كحذف ما يتطلبه ال�¦يب  ّ

ّكحذف الرابط أو حذف ا4فعول أو الصفة أو ا4وصوف إلخ ّواالع�اض إنما يتم . )1(...ّ ّ

  .)2 (بواسطة اZملة

  :  القرائن اYاXة- ثا<ا

ّالبسة للنص اللغوي، أو ما ما يسî سياق ا�ال أو ا4قامّوG الظروف ا4 ّ ّ ّ ّ
ِ

، ذلك )3(
ّأن فهم ا4عb ا�ال� ال يقت� " وضوح العناt اللغوية ووظائفها الصوتية وال�فية  ّّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّواjحوية " مستوى ال�اكيب فقط، بل ينبø مالحظة السياق، فهو  يؤدي وظيفت�  ّ ّ ّ ّ

ّ إثبات معÄ bدد لل7مة، وا¯انية G ن° ضمL ألي معb آخر �تمله أوالهما؛: دال»ت� ّ ّ ّ

ّفال�اكيب ال تدرك دال�ها لفقدان عن� السياق بشقيه اللغوي وغ� اللغوي؛       . )4(ال7مة ّّ ّ ّ E َ ْ ُ ّ

ّألن  األحداث اللغوية ال تقع � وسط مادي بل àا عالقات مطردة بأحداث أخرى خارج  ّ ّ ّ ّ

اللغ
ّ

  . )5(ة

ّوÐذا /ن أي باحث بصدد ا�وصل إ· دالالت ال�اكيب القرآنية فاألجدر به أن  ّّ ّ ّ

ّيعتمد " السياق غ� اللغوي أو ا4قاá ا@ي يتمثل �  ّ ّ َأسباب الÚول ال� ترتب عنها " ّ § ّ ّ

ورود اjص، فتهديه إ· إدراك ما خ° من دواX إبداع اjص ومقاصده إدرا/ ال ت
ً ّ ّّ ُ ّوجهه ُ

ّا�وجيه السليم إال القرائن ا�ا»ة، ويتج� هذا � كتب ا�فس�؛ ألن من سمات بالغة  ّ ّّ ّ ّ

القرآن الكريم هذا اjوع من األسلوب اإلعجازي ا@ي ° أحداثا ومواقف واعتقادات 
ّ ّ

                                                           

ّمقاالت � اللغة واألدب، تمام حسان، ج: ينظر) 1( ّ ّ
  .371، ص1

  .372، ص1ا4رجع نفسه، ج: ينظر) 2(
ّمقاالت � اللغة واألدب، تمام حسان، ج) 3( ّ ّ

  .319، ص1
اللسانيات، ا4جال والوظيفة وا4نهج، Øيف سم� استيتية، �لم الكتب ا�ديث، إربد، األردن، ط: ينظر) 4(

ّ
1 ،

  .288م، ص2008-ه1429
مدخل إ· علم اللغة، Äمد حسن عبد العزيز، دار ) 5(

ّ
  .207م، ص1980ّاjمر، القاهرة، م�، 
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ّ " مستوى ا4عb العام للنص- ّ� ثنايا تراكيبه ا�الغية  ال يدjا عليها إال الق- ّ
ّ ّ

رائن 
      .)1("ا�ا»ة 

وقرينة السياق الل
ّ ّمن أهم القرائن ا�الة " ا4عb " ّغويّ ّ")2( xا ثالث رتب فàو ،ُ

ّإما متقدمة " اللفظة ال� تف)ها، أو متأخرة عنها، أو مكتنفة àا من جانبيها السابق "  E E ّّ ّ E

يعها من داخل اjص القرآ� àّا والالحق ́و ّ ّ
 ")3(.  

ّهر أهميوتظ � ا�طاب القرآ� � �ديد ا4راد و�صيص العام ة هذه القرينة ّ
ّوتقييد ا4طلق، قال الزر¦} ّأما داللة السياق فإنها ترشد إ· تبي� ا4جمل والقطع : " ّ ّ ّ

ّبعدم احتمال غ� ا4راد و�صيص العام، وتقييد ا4طلق، وتنوع ا�اللة  ّ ّ")4(   .  

 Íها مسؤولة عن أمن اللبس وعن وضوح -Eا وتنوعها  " اختالفه-فالقرائن
ّ ّ

ّا4عb، وال يمكن ألية قرينة أن تستعمل بمفردها لتاللة " معb ما، وÐنما تتضافر فيما  ّ ُ ّ

  .بينها " إيضاح ا4عb وبيانه

  

  

  

                                                           

عة جP، دار اjجاح اZديدة، ا�ار ا�يضاء،  )1( ّظاهرة ا�ذف � شعر ا�ح�ي، دراسة بالغية إيقاعية، ب́و

 .59م، ص2003 - ه1424ا4غرب، 
ّاZملة العربية وا4عb، فاضل صالح السامراä، دار ابن حزم، ب�وت، �نان، ط) 2( ّ

  .65م، ص2000، 1
ّاjحو القرآ� � ضوء لسانيات اjص، هناء Äمود إسماعيل، دار الكتب العلمية، ب�وت، �نان، ط) 3( ّّ ّ1 ،

  .228م، ص2012
ّالcهان � علوم القرآن، بدر ا�ين Äمد الزر¦}، ج) 4( ّ   .127، ص2ّ
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  :توطئة

ّا%ذف إحدى الظواهر ا�امة ال� تتضمنها ال�اكيب العربية بعامة، واألسا�ب  ّّ ّّ ّ ّ

ّالقرآنية 5اصة، إذ أنس بها حذاق العربية، وحظيت باهتمام بالغ من *ن ا*ارس) من  ُ ّ ُ ّ ّّ َ ِ
باب االتساع O اللغةّللحذف بابا سماه )  180Hت ( Eاة وبالغي)، فقد أفرد سيبويه 

ّ ّ)1 (

Vوقال عنه عبد القاهر  )2("ّشجاعة العربية"ضمن باب)  ه392ت (ّوأدرجه ابن ج
ّمبينا أeاره اdالغية، وقيمته O اcظم)  471Hت (اaرجا` ّ هو باب دقيق اhسلك، :"ّ

jكر أفصح من اjأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك اhّلطيف ا ّ ْ ّ كر، ّ
ّوالصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وwدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون  َ َ ْ ّ

ِبيانا إذا لم ت}
ُ")3(.  

ّومع� �م اaرجا` أن ا%ذف يكون O اhوضع اjي يقتضيه بالغة، كما أن  ّ

 ا%ذف أو ّاjكر يكون O اhوضع اjي يقتضيه بالغة، فال �وز للبليغ أن يذكر O موضع
  .)4(ّ�ذف O موضع اjكر

  :اذف � اللغة واالصطالحمفهوم  -1

   : � اللغة-أ

ّتش� اhعطيات اhعجمية إ� أن اhع� اللغوي hادة  ّ ّ ْيدور حول قطع " ح ذ ف" ّ

ّال�ء من الطرف، و�سقاطه، جاء O لسان العرب حذف ال�ء �ذفه حذفا، قطعه من :" ّ
ّوحذف ال�...  طرفه   .)5(" ء إسقاطه ُ

  

                                                           

 .211، ص1الكتاب، سيبويه، ج)  1(
)2(

 .362، ص2ا�صائص، ابن جV، ج 
)3(

 .   170دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اaرجا`، ص 

)4(
ّبه اللفظي من أي ا��يل O كتاب مالك ا�أويل، فاضل صالح السامرا�، دار ابن كث�، دراسة اhتشا: ينظر  ّ ّ ّ

 .    211 م، ص2016، 1طدمشق، سوريا، 

)5(
ّلسان العرب، أبو الفضل �ال ا*ين �مد بن منظور، مادة    . 65، ص4، ج"حذف" ّ
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  :  � االصطالح- ب

Vإسقاط جزء ال¡م أو  ه *�ل" ا%ذف اصطالحا يع
ّ

َ، وهذا اaزء المسقط )1("  ُ

من ال¡م قد يكون حر¥ة أو اسما أو فعال أو حرفا، و�ذا أسقط ¤ ال¡م فال يكون إال 
ّ ّ ُ

ً§يطة وجود القرائن ا%اصلة من السياق دالة ¦ هذ، )2(�لة ©Vّا ا%ذف، قال ابن ج ":
قد حذفت العرب اaملة، واhفرد، وا%رف، وا%ر¥ة، وليس ªء من ذلك إال عن د�ل 

ّ ُ َ

و�ال ¬ن فيه »ب من تكليف علم الغيب O معرفته. عليه
ّ

 ")3( . Vّو�ذا ¬ن ابن ج

ّيش�ط وجود ا*�ل ¦ اhحذوف، فإن من اcحاة من لم يش�ط ا*�ل ¦ ما  َ ّ ِحذفّ ُ)4(.  

ُوا%ذف من خالل ما تقدم، يقع O �يع أجزاء ال¡م، ويك® حذفه O ا�طاب  ¯ ُ

ّالقرآ`، مع وجود د�ل عليه سواء أكان لفظيا أم سياقيا، و° هذا الصدد يقول ابن  ّ ّ

ّإنك wد O كث� من تراكيب القرآن حذفا، ولكن ال ): "  م1973 – 1879(²شور

  .)5(" ل¡م من د�ل عليه من لفظ أو سياقتع® ¦ حذف ³لو ا

ّ هنا إ� أن ا�طـاب القرآ` زاخر بأسلـوب ا%ذف القتضاء أومأوابن ²شور 

ّاhقامات اdيانية ¸ ¦ اختالف »وبها؛ ألجل تعدد أغراض ا%ذف ومقاصده ا*ال�ة ّ ّ ّ.  

` تدفعنا إ� ُإ� ك®ة ورود ا%ذف O تراكيب ا�طاب القرآ�شارة ابن ²شور و
ّالقول بإن ا%ذف اhراد هنا هو حذف ال ينسب إ� مضمون ا�طاب القرآ`، و�نما ينسب  َ ْ ُ ّ

ّإ� تر¥يب اللغة، ذلك بأن اللغة wعل للجملة العربية أنماطا تر¥يبية معينة ّ ّ ّ ّوهذا ما يبينه . ّّ

                                                           

)1(
ّالºهان O علوم القرآن، بدر ا*ين الزر¥�، ج  ّ

 . 102، ص3
ّا%ذف ال�¥ي½ وعالقته باcظم وا*اللة ب) اcظرية وا�طبيق، فايز صب¼ عبد السالم تر«، دار : ينظر)2( ّّ

 . 21، ص2011، 1الكتب العلمية، ب�وت، dنان، ط
)3(

ّا�صائص، ابن جV، ج 
 . 360، ص2

)4(
مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج: ينظر 

ّ
 . 693، ص2

)5(
ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ا*ار ا�ونسية للن¾، تونس،   ّ ّ ّ

 . 119، ص1م، ج1984
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ّتمام حسان بقو¸ ّ إ� أن بعض ألفاظ القرآن ّال يعV أننا ذهبنا... ّكما أن القول با%ذف: " ّ

َأهدر وبÃ اdعض اآلخر والعياذ باهللا  َ ِ ْ
ُ

") 1( .  

 O صطلحhي يكتنف هذا اjوا%ديث عن ا%ذف يقودنا إ� ذكر اللبس ا
ّ

ّاستعما¸ مع مصطلح اإلضمار، فقد ب) �مد عيد نتيجة استقرائه الستعمال هذين  ّ

تتبادالن ) إضمار وحذف(، و)ر و�ذوفَمضم( متا :" ّاhصطلح) عند اcحاة بقو¸
ّا�عب� عما ففهم من موضوع ا%ذف *ى اcحاة  َ ْ ُ ّ ّ ")2(.  

ّرى أن ا�فريق اإلجرا� ب) ا%ذف واإلضمار يكمن O أن اإلضمار هو نو ّّ

ّاالستتار اjي ³تص بالضمائر كإضمار الفاعل، وأن ا%ذف يكون O أي جزء من أجزاء  ّ ّ ّ ّ

ّ أكده طاهر سليمان Æودة ح) قالوهذا ما. اaملة ّ
 " : O Çال توجد تفرقة دقيقة ترا

ّ باستثناء إضمار الفاعل اjي ال يسمونه حذفا- أي ا%ذف واإلضمار–استعما�ما  ّ
")3(.  

  :ّية اذفّ أهم-3

Éّتتمثل أهمية ا%ذف فيما يأ ّ ّ:  

ّ ا%ذف وسيلة فنية، تسهم Ê Oس) األسلوب، و�براز بالغته- 1 ، وثرائه باإل�اءات ّ
ّا*ال�ة اhتنوعة ال� تشعر اhتلÃ باhتعة فيها ّ ّ ّ ّ.  

ّ إسهام ا%ذف O ا�ماسك ال�¥ي½، ذلك أن ا�قدير للمحذوف بمسيس ا%اجة إ� - 2 ّّ ّ

مراجعة ال�¥يب و�دراكه، و�� اdحث عن القرائن ال� تدل عليه، وأ�ل ما O اhحذوف 
ّ ّ ّ

َأن معناه يدرك  ُ   .                              بداللة تلك القرائن عليهّ

 إفادة ا%ذف Ì Oفيف ال¡م واألسلوب، hا O ذلك من إ�از واختصار واقتصاد، - 3
  . ّوwنب للحشو

                                                           

ّتمام حسان، صاdيان O روائع القرآن، : ينظر) 1( ّ
172.  

)2( ،Íمد عيد، ²لم الكتب، القاهرة، م� ،Îحو العرcأصول ا ّ ّ ّ
  .200م، ص1973

 ظاهرة ا%ذف O ا*رس اللغوي، طاهر س)3(
ّ ّ ،Íامعية، اإلسكندرية، مaودة، ا*ار اÆ ّليمان ّّ

م، 1996
  .18ص
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  ما ¬ن اhحذوف من ال�¥يب قادرا ¦ تنشيط الفكر وا�يال *ى اhتلÃ ¬ن - 4
¯أدخل O القلب، وأمس بÑائر  َ   .)1(ّاcفسْ

ّ ا%ذف أمر نفÔ Õت �عل Óال اإلحساس والشعور متسعا أمام اhتلÃ، فيتوهم - 5 ّ ّ ّ

كث�ا من األشياء ال� �تمل أن �مل معانيها اللفظ اhحذوف واhفهوم من ال¡م O آن 
ّ

  .)2(واحد

  : 8وط اذف-4

Æ احث طاهر سليمانdدث ابن هشام عن §وط ا%ذف، ودرسها اÊّ دراسة  ودةّ
ّ، وخلص منها إ� أن أهم هذه ال¾وط)3(نقدية ّ)4( O واقع اللغة §طان واجبان O 

ّ

  :ا%ذف

ّوجود ا*�ل ¦ اhحذوف، وقسم ابن هشام ا*�ل إ� د�ل صنا×، ود�ل غ�  - 1 ّ ّ ُ

ّصنا×، وقد بدأ بغ� الصنا×، وقسمه إ� ّ:  

  جخجخجخجخ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:، ومنه قو¸ تعا�"ا»ب"  بإضمارزيدا،:  د�ل حاØ، كقولك hن رفع سوطا- أ
، أي سلمنا سالما)5 (ََََّّّّ مخمخمخمخ

ّ
.  

                                                           

)1( 
ّبناء اaملة االسمية، دراسة O عوارض ال�¥يب، فكري عبد اhنعم اcجار، مكتبة اآلداب، القاهرة، : ينظر  ّ ّ ّ

 .241م، ص1437H - 2016، 1مÍ، ط
)2( 

 .253م، ص1998، دار غريب، القاهرة، مÍ، ّأثر اcحاة O اdحث اdالÙ، عبد القادر حس): ينظر 
ّظاهرة ا%ذف O ا*رس اللغوي، طاهر سليمان Æودة، ص:  ينظر)3( ّ ّ

115.  
)4(

  Ú حذوف أصال، وأال يكون مؤ¥دا؛ ألن الغرض من ا%ذف : وال¾وط الستة األخرىhّأال يكون ا ّ ّ

أال يؤدي ا%ذف إ� اختصار اhختÍ، ّا�خفيف واالختصار، وأال يكون اhحذوف عوضا عن ªء �ذوف، و
  .ّوأال يكون اhحذوف ²مال ضعيفا، وأال يؤدي ا%ذف إ� تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه

مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج: ينظر
ّ

 . 787-786، ص2
  .69:  هود، من اآلية)5(
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 د�ل مقاØ أو لفظي مطابق للمحذوف، يظهر O سياق ال¡م قبل ا%ذف، كقولك - ب

 أْنَم: hن قال
َ

 لكلكلكلك يقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيف ىفىفىفىف ىثيثىثيثىثيثىثيث ُُُُّّّّ:ب؟ زيدا، ومنه قو¸ تعا�ِْ»

ب ال� تكون اhشيئة ّ أو يظهر بعد ا%ذف؛ ويك® O ال�اكي.أنزل خ�ا: ، أي)1(ََََّّّّمكمكمكمك
ّ

  حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:أحد عناßها Eو قو¸ تعا�

  . أي يغفر hن يشاء أن يغفر ¸)2(����ََََّّّّ  حضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمص حصحصحصحص مسمسمسمس خسخسخسخس

ّأما ا*�ل الصنا×، فهو ال يعرف إال من جهة الصناعة، ذلك كقو�م ّّ َ ُ ّ      :O قو¸ تعا� - ّ

ّإن ا�قدير - )3(����ََََّّّّ        يفيفيفيف ىفىفىفىف يثيثيثيث ىثىثىثىث   ������������ُّ�ُّ�ُّ�ُّ� ّنا أقسم، وذلك ألن فعل ا%ال ال يقسم عليه O أل: ّ

ّ والصناعة ال� يتحدث عنها ابن هشام Ú .قول اÍdي) ّ صناعة اcحوي) اjين " ّ
ّ ّ

ّوضعوا أسسا وقواعد تتحكم O بنية ال�اكيب العربية، ¦ أساس أن لإلعراب دورا  ّ ّ

ّمهما O الوظائف ال� تؤديها األلفاظ داخل ا�d ال� ّ ّ ³الف ما ّ¥يبية ال� إذا ورد منها ّ
ّقواعدهم اcحوية اàابتة، فإنهم يلتجئون إ� ا�أويل، أو تقدير �ذوفات دونما حاجة إ�  ّ ّ ّ ّ

  . )4("تقديرها؛ حيث تكون العناß اhذكورة ¬فية لفهم اhع�

 أال يؤدي اhحذوف إ� اللبس؛ ألن أمن اللبس هو أá ما Êرص عليه ال- 2
ّ ّّ ّ ّ

لغة، ومدار 
ّ

، وÚ تساعد )5(ّاألمر O أمن اللبس ¦ القرائن؛ ألنها مسؤولة عنه وعن وضوح اhع�
ُاhتلÃ ¦ إدراك العناß اhحذوفة، فإذا عدمت القرينة أو ضعفت لم � َ ّ ا%ذف؛ ألن ِزّ

اللبس وعدم الوضوح سيداخالن عقل اhخاطب، فيمتنع الفهم واإلفهام، وتمتنع الفائدة 
ّل� تعد اhطلب األول الستعمال اللغة O أغراض االتصالا ّ ّ ّ

.  

                                                           

  .30: ّ اcحل، من اآلية)1(
  129 : آل عمران، اآلية)2(
  .01:  القيامة)3(
ّظاهرة ا%ذف O شعر اdح�ي، دراسة بالغية إيقاعية، بو�عة جâ، دار اcجاح اaديدة، ا*ار اdيضاء،  )4(

 .66م، ص2003 - ه1424اhغرب، 
ّاللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص:  ينظر)5( ّ ّ ّ

232.  
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ّوقد تنوعت أنماط ا%ذف O ا�طاب القرآ`، سواء أكان ذلك O اaملة االسمية   

ّبنوعيها اhطلقة واhقيدة، أم O اaملة الفعلية ّ .  

  ّاذف � ا<ملة االسمية: ا>بحث األول

  ّسمية ا>طلقةاذف � ا<ملة اال: ّا>طلب األول

Êصل الفائدة " اhبتدأ، وا�º، : تقوم اaملة االسمية ¦ ر¥ن) أساسي) هما
ّبمجموعهما، فاhبتدأ معتمد الفائدة وا�º �ل الفائدة فالبد منهما ّ ّ، إال أنها قد تتعرض )1("َ ّ ّ

  .للحذف O أحد ر¥نيها

 : حذف ا>بتدأ-ّأوال

ّ االسمية، وهو عمدة O ال¡م، ال يستقيم اhع� اhبتدأ ر¥ن رئيس O بناء اaملة

بدونه، فإذا حذف ولم يدل عليه د�ل، اختل اhع� ولم يستقم، أما إذا دل ¦ حذفه د�ل 
ّ ّّ ّ

ِ ُ

ألن األلفاظ إنما äء بها لتاللة ¦ اhع�، فإذا فهم اhع� بدون اللفظ " فيمكن حذفه؛ 
ّ

ِ
ُ ّ ّ ّ

جاز أال تأÉ به ويكون مراد
ّ

ًا حكما وتقديرا  ً ً")2(.  

ّولقد حدد اcحاة مواضع حذف اhبتدإ، وبينوا علله اdيانية ووضعوا ¸ قواعد  ّ ّ ّ

ّوحدودا ال ينبw æاوزها، فåنت مواضع حذف اhبتدإ اaوازية ومواضع حذفه الوجوبية ّ.  

 حذف ا>بتدأ وجوبا-1
ً ُ:  

ّمن اhواضع ال� يرى اcحاة أن اhبتدأ �ذف فيه   ّ ّ
  :  ا وجوبا

ّخWه نعتا مقطوS إQ الرفع إلفادة مدح، أو ذم، أو ترحم أن يكون -أ ّ ّ ً çأنصت إ�  : ، Eو)3(ً

ُالقرآن الكريم، ونأيت عن زيد اcمام، ونظرت إ� ا�تيم اhسك) ُ ّ ّ ٍ ُ.  

                                                           

)1( 
 . 119، ص1ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج 

)2(
ّاألصول O اcحو، ابن الÑاج، ج 

 .68، ص1
)3(

ّاcحو الوظيé ا�طبيÃ، هادي نهر، دار ²لم الكتب ا%ديث، إربد، األردن، ط: ينظر  ّّ ّ
، 1م، ج2016، 1

 .140ص
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ّهذا القطع �دث فيه تغي� العالمة اإلعرابية فتختلف عالمة اcعت عـن عالمـة  ّ

ُول إ� الرفع فيقدر اhبتدأ �ذوفا، فـالكريم واcمـام واhـسك) O األمثلـة اhنعوت، وتتح ُ ّ ّ ُ ًّ ¯ ّ

ّالسابقة Ú نعوت قطعت إ� الرفع فيكون ¤ منها خºا hبتد ّ ْ َُ ِ ُ ً �ذوف وجوبا تقـديرهإّ ُهـو (ُ
ُالكريم، وهو اcمام، وهو اhسك) ُ ّ ّ ُ ()1(.  

 ميميميمي زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن        �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ومن شواهد ذلك O ا�طاب القرآ` قو¸ تعا�
ّفقد جوز الزجاج الرفع لكون اآلية تتضمن مدحا هللا جل وعز  )2(ََََّّّّ  ىيىيىيىي نينينيني ّّ ّ ّ ّ ّ

واàناء عليه، وعلل ذلك بقو¸
ّ َفمن رفع فعê إضمار:" ّ َ َ ِهو فاطر السموات: (، اhع�)هو(َ َ ََ ¯ ُ ِ َ ُ

 

ِواألرض ْ
َ ّ، و¥أن مع� اhدح عند الزجاج يمكن الوصول إ�ه ب)3()"َ ّ ّالرفع بتقدير اhبتدأ ّ

َهو( ُ.(  
ّويتصور طاهر سليمان Æودة أن اcعت اhقطوع إ� الرفع يرجع إ� الوقف أو  ّ ّ ّ

َالفاصلة الصوتية، فإذا وجدت الفاصلة وجد القطع
ِ ُِ ُ ّ ّ، وبتطبيق هذا ا�صور ¦ قو¸ )4(ّ ّ

ٍو^ِعم دار المتق] جنات عدن �:تعا�
ْ َ ُ b bَ َ ِ ُ

ْ ُ َ َ ْ َ َ من وقف ¦ رأس اآلية ّ، ìد أن)5(�َ َالمتق)(َ ِ ¯ ُ
ْ

( ،
ُجنات(¬نت ¯ ّ، أما من وصل فال وجه عنده �ذا ا�قدير، )6(ٍعنده خº مبتدإ �ذوف) َ َ َ ّ

ّوتعرب مبتدأ خºه اaملة السابقة ُ    .  
 O عت عن منعوته إ� الرفع من دون ذكر مبتدإ معهcسن اإلشارة إ� أن قطع اÊٍو

ْ
ِ ُ ِ ْ ¯ ¯ ْ ّ

ب القرآ`، يستلزم االهتمام به وا�نبيه عليه Ôد ذاته مع بقاء فائدته ودال�ه ال� ا�طا
ّ ّ ّ

ّتتمثل O  تنبيه ذهن اhتلÃ واستد²ء اهتمامه ّ.  

                                                           

)1( 
، وهمع 255، ص1، و§ح ابن عقيل ¦ ألفية ابن مالك، ج63-62، ص2الكتاب، سيبويه، ج: ينظر 

O وامع، جاللا�وامعaج ا*ين  §ح �ع ا ،î29، ص2السيو. 
  . 14:  سورة األنعام، اآلية)2(
عبد اaليل عبده : ، تح)311Hت (  معا` القرآن و�عرابه، أبو إسحاق إبراهيم الÑي بن سهل الزجاج)3(

  .256، ص2، ج1988، 1شل½، دار ²لم الكتب، القاهرة، مÍ، ط
ّللغوي، طاهر سليمان Æودة، صّ ظاهرة ا%ذف O ا*رس ا)4( ّ

207.  
  . 30: اcحل، اآلية )5(
ّالكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل O وجوه ا�أويل، جار اهللا الزï¾ي، دار : ينظر)6(

  .443، 2م، ج2008الكتاب العرÎ، ب�وت، dنان، 
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ْأن يكون ا�W مصدرا نائبا مناب فعله - ب ِ
ً ، فقد )2 (ََََّّّّ  يثيثيثيث ىثىثىثىث     ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:Eو قو¸ تعا�، )1(ً

¯ذهب Eاة وبالغيون إ� ترجيح O ا� çيانdع� واhفقد رجح كث� )3(قدير ¦ أساس من ا ،ّ

ّوهذا ا�قدير أخص بيعقوب . )4( )صºي صº �يل(منهم كون اhحذوف مبتدأ تقديره ّ

 اjي وردت O شأنه اآلية �
ّ

ّ وأدخل O احتما¸ للصº واختصاصه به-  ُ َ.  

ّ أن يكون ا�ï ºصوصا باhدح أو اjم، فمن األول قو¸ تعا- ج ّ ّ  حقحقحقحق مفمفمفمف خفخفخفخف      �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:�ً

، وهو مبتدأ خºه اaملة )ُاهللا(لفظ اaاللة : ، فاhخصوص باhدح �ذوف أي)5(ََََّّّّ مقمقمقمق

فنعم الموð( قبله
َ ْ َ ْ َ ْ ِ ُنعم اcص�(َو) َ ِ ¯ َ ْ ُفنعم الموð اهللا ونعم اcص� اهللا: ّ، وا�قدير)ِ ُُ ِ ¯ ََ َْ ِْ

َ ْ َ ْ ِ َ .  

ّخصوص باjم �ذوف أي، فاh)6(ََََّّّّ  ىنىنىنىن نننننننن    �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ّومن اàا` قو¸ تعا�   ّ :

ُوdئس المهاد جهنم، وهو مبتدأ خºه اaملة قبله  ¯ َ َ َُ ِ
ْ ََ ْ ِ dُئس المهاد(َ َ ِ

ْ ََ ْ ِ.(  
ُوهذا يؤ¥د أن �لة اhدح أو اjم Ú �لة واحدة حذف مبتدؤها وبÃ خºها  َ

ِ ُ ّ ّ ّ ©

  .ًد�ال عليه
  

                                                           

  .175، ص 1الكتاب، سيبويه، ج: ينظر )1(
  .18:  يوسف)2(
اإليضاح O §ح اhفصل، الشيخ أبو عمرو عثمان بن عمر اhعروف بابن ا%اجب، Êقيق وتقديم :  ينظر)3(

 ، و§ح الåفية الشافية، ابن مالك، 192، ص1م، ج1982موõ بناي العليô، مطبعة العا`، بغداد، العراق، 
زة بن عô بن إبراهيم ، والطراز اhتضمن ألeار اdالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، �ö بن 362Æ، ص1ج

و§ح ابن . 118، ص2م، ج1982-ه1402، دار الكتب العلمية، ب�وت، dنان، )749Hت ( العلوي
  . 256، ص1جعقيل ¦ ألفية ابن مالك، 

ًأصº صºا �يال: األصل )4( ًوقد حذف الفعل وجوبا لالستغناء عنه باhصدر اjي ينوب منابه، فقيل. ُ ُ ِ ًصºا : ُ

ّثم عدل إ� الرفع فقيلً�يال،  َ
ِ ُ ّصº �يل، وصار اhصدر خºا مرفوh ²بتدأ �ذوف وجوبا، وا�قدير فيه: ّ ً ًُ ً ٌ ٌ :

  .ٌصºي صº �يل
Eّو اللغة العربية، �مد أسعد اcادري، اhكتبة العÍية، صيدا، ب�وت، dنان، ط: ينظر ّ ّ

م، 2002، 1
، وظاهرة ا%ذف O ا*رس اللغوي، طاهر365ص

ّ   .205 سليمان Æودة، صّ
  .78:  ا%ج)5(
  .206:  اdقرة)6(
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 حذف ا>بتدأ جوازا- 2
ً
:  

ّمن مواضع حذف اhبتدإ جوازا ال� ات ّ
 O بتدإhحذف ا Ú ،حاة عليهاcّفق ا

  .جواب االستفهام، وبعد فاء اaواب، وبعد القول

 :� جواب االستفهام - أ

O ي تقدمهjبتدأ من �لة جواب االستفهام اعتمادا ¦ ا*�ل اللفظي اhَ�ذف ا ¯ ¯ ¯ ً ُ َ ُ 
ّ، فالعلة اcحوية اللفظية الرئيسة O حذفه )1(�لة االستفهام ّ ّ ّّ Úّ تقدم ما يـدل عليـه، أمـا ّ ّ ç

©العلة اhعنوية فتختلف باختالف اhع� والسياق، Eو قو¸ تعـا� ّ ّ
 جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:

ٌكتاب( فـ)2(ََََّّّّ ميميميمي خيخيخيخي  حيحيحيحي َ َ، وقد حذف )3 ()هو كتاب مرقوم(ٌخh ºبتدإ �ذوف تقديره) ِ
ِ ُ

ّلتاللة عليه O �لة االستفهام، فضال عما فيه من داللة ¦ ا�هويل  ّ hِا يستفهم عنه، مـن ً َ ُ

َحيث ا�عجيل بذكره وجعله أول ما يطرق األسماع ¯ ِ ْ ِ ُ ُ.  
وقد يزيد من قوة ا%ذف وعلله مسوغ لفظي آخـر، وهـو أن يقـع اللفـظ O �لـة 

ّ َّ ْ ٌ ّ ِّ ُ

çاالستفهام ضم�ا �قدم ما يعود عليه  ً
© ما �عل ذكر اhبتدأ ضم�ا أيضا، وهـذا يـؤدي إ� – ً ِ ُ َ

àقل©نوع من اàفيفا ودفعا �ذا اÌ نطقه، فيحذف O ًقل ًْ َ َ ُ َ  يكيكيكيك ىكىكىكىك �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:، Eـو قـول اaليـل)4(ُ
 فمــــúء )5 (ََََّّّّ  زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن  مممممممم امامامام يليليليل ىلىلىلىل ململململ

©المستفهم عنه ضم�ا فعد مسوû آخـر مـن مـسوûت حـذف اhبتـدأ مـن �لـة جـواب  ©ُ ً ç َ ُ ً َ َ ُ

ّاالستفهام، فاdون شاسع O اcطق وجزالة ا�عب� ب) م çبتـدأ فيقـالhا عليه اآلية وذكـر ا- 
ٌوما أدراك  ما Ú ،Ú نار حامية ( -¦ سبيل اhثال َ َ ِ .(  

                                                           

، و§ح الåفية 70، ص1، جاألصول O اcحو، ابن الÑاج، و499، ص3، جالكتاب، سيبويه:  ينظر)1(
  .353، ص1الشافية، ابن مالك ج

  .9 -8: ّ اhطفف))2(
 عبد ا%ميد طه، دار ا�يئة اÍhية طه: اdيان O غريب إعراب القرآن، أبو الüºت األنباري، تح:  ينظر)3(

 ،Í501، ص2م، ج1980للكتاب، القاهرة، م.  
ّا�d اcحوية وأثرها O اhع�، أÆد عبد اهللا Æود العا`، : ينظر )4(  أÆد عبد :رسالة دكتوراه ïطوطة، إعدادّ

  .64، صم2003-2002السنة اaامعية بغداد، العراق،  جامعة ،ّاهللا Æود العا` ،  ية اآلداب
  .11-8:  القارعة)5(
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ّويرى تمام حسان أن القرينة O هذا اcوع من ا%ذف Ú سـبق لثكـر، وذلـك أن  ّ© ٌ َْ ّ ّ ّ

  .)1(ٌاhحذوف مذكور O �لة االستفهام، فال دا× �كراره O اaواب
  

  :ط بعد فاء جواب الg-ب
م ما يدل عليه O �لـة الـ¾ط، ّ �قد)2(�ذف اhبتدأ كث�ا بعد فاء جواب ال¾ط 

¯مما و  ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىي ميميميميخيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي  يهيهيهيهىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:جاء ¦ ذلك قـو¸ تعـا�ِ
، )فعملـه cفـسه:  " ( وتقـديره) الفاء( فاhبتدأ �ذوف O اaملت) بعد)3(ََََّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر

  .  االختصاصّ، والبد منه �فيد ال¡م )4()"إساءته عليها(و

ـــو¸ تعـــا� ـــضا ق ـــك أي ْ فهـــم      : أي)5(ََََّّّّ  جهجهجهجهينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ومـــن ذل ُ َ

ّفدخول الفاء ¦ ما يصلح أن يكـون مبتـدأ قرينـة دالـة ¦ حذفـه، وأن . )6(إخوانكم ّ َ ُ

  .)7(ّالضم� معلوم من العائد عليه
  
  

  : بعد القول-ج
¯�ذف اhبتدأ بعد القول اعتمادا ¦ ما تقدمه من د�ل  ِفـضال عمـا يؤديـه مـن ، )8(ً © ُ ¯ ً

ــسياق، Eــو قــو¸ تعــا� ــة O ال  جيجيجيجي ٰهٰهٰهٰه مهمهمهمه جهجهجهجه هنهنهنهن منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:©دالل

ِ فقد حذف اhبتدأ بعد فعل القول، وتقديره)9(ََََّّّّ حيخيحيخيحيخيحيخي ِ
َ ، فامرأة إبراهيم )10(" أنا عجوز: " ُ

                                                           

ّمقاالت O اللغة واألدب، تمام حسان، ²لم الكتاب، القاهرة، مÍ، ط:  ينظر)1( ّ
  .298، ص1م، ج2006، 1

  .38، ص2، جالسيوî ا*ين همع ا�وامع O §ح �ع اaوامع، جالل:  ينظر)2(
  . 15:  اaاثية)3(
، )ت.د( هشام األنصاري، اhكتبة العÍية، صيدا، ب�وت، dنان، مالك، ابن ابن ألفية إ� اhسالك  أوضح)4(
      .217، ص1ج
   . 220:  اdقرة، من اآلية)5(
  .38، ص2، جالسيوî ا*ين همع ا�وامع O §ح �ع اaوامع، جالل )6(
ّ§ح التسهيل، �ال ا*ين بن مالك، ج:  ينظر)7( ّ

  .292، ص1
  .172، ص1 الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم الزجاج، جإعراب القرآن اhنسوب إ�:  ينظر)8(
  .29:  اjاريات)9(
ّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل O وجوه ا�أويل، جار اهللا الزï¾ي، ج)10(

  .304، ص4
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ç علتها ا*هشة، وملكت عليها تفك�هـا، وذلـك ال يظهـر دون تـصور تلـك ا%ر¥ـة � ُ َْ ¯ َ َْ َ

ّلقـد حـذف اhبتـدأ؛ ألن قرينـة ) ¯فصكت وجهها وقالت عجوز عقـيم( ول اhصاحبة للق ِ ُ

  . )1(ّال¡م تكشف عن ذلك، كما أن حذفه يساعد O إظهار دهشتها واستغرابها
  

  : حذف ا�W-ثانيا

اaزء اhستفاد اjي يستفيده السامع ويص� مع اhبتدأ �ما تامـا، واjي " ا�º هو 
ّ ّّ ّ

ّيدل ¦ ذلك أن ّ
ّ به يقع ا�صديق وا�كذيب، أال تـرى أنـك إذا قلـت عبـد اهللا منطلـق،  ّ ّ

ّفالصدق والكذب إنما وقعا O انطالق عبد اهللا ال O عبـد اهللا؛ ألن الفائـدة O انطالقـه،  ّ ّ

و�نما ذكرت عبد اهللا وهو معروف عند السامع لتسند إ�ه ا�º اjي هو االنطالق
ّ ّ ّ ")2( .  

ّو¦ الرغم من أهمي ة ا�º كأحـد عنـÍي اإلسـناد O اaملـة االسـمية، إال كّ
ّ ُنـه ّ ¯ 

ِ يقتضيها اhوقف ال¡� ٍ�ذف وجوبا تارة، وجوازا تارة أخرى، *واع� ً ً ُ ُ َ ْ ُ.  
  

  : حذف ا�W وجوبا-1
  :�ذف ا�º وجوبا O مواضع منها   
 :االمتناعية" لوال "  بعد -أ

ّكونا ²ما ؛ ألنه üن ا�º ّ االمتناعية، و)لوال ( بعدُ�ذف ا�º إذا وقع اhبتدأ  ً ًّ

معلوم بمقتضاها، إذ Ú دالة ¦ امتناع لوجود
، أي امتناع ا�º لوجود اhبتدأ، وهذا )3(ّ

 O ع� مستكنhو قو¸ تعا�)لوال ( ّاE ،ء معهاª حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهب  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ���������:، وال حاجة إ� 
: أي، )4(ََََّّّّجسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت

ّوقد علل اcحاة ا%ذف هنا لطول ال¡م أو لك®ة االستعمال أو لعلم . ُود موجُهُعْفَلوال د ّ

                                                           

  .57ص، )ت.د(بالغة ال�اكيب، دراسة O علم اhعا`، توفيق الفيل، مكتبة اآلداب، القاهرة، مÍ، :  ينظر)1(
ّ §ح اhفصل، ابن يعيش، ج)2(

  .87، ص1
، و§ح األشمو� 222 –220صص ، 1أوضح اhسالك إ� ألفية ابن مالك، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)3(

: ، Êقيق)ه900ت(، عô بن �مد األشمو� )منهج السالك إ� ألفية ابن مالك( ¦ ألفية ابن مالك اhس	
همع ، و403، ص2م،  ج1955-ه1375، 1يد، دار الكتاب العرÎ، ب�وت ، ط�مد �
 ا*ين عبد ا%م

  .43-42، ص2، جالسيوî ا*ين ا�وامع O §ح �ع اaوامع، جالل
  .251:  اdقرة، من اآلية)4(
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ّالسامع به، كما عللوا وجوب حذف ا�º لسد جواب  ّ ّمسده، فال فائدة فيه، وهذا ) لوال(ّ

  .رأي اaمهور

فإن ¬ن ا�º كونا خاصا ال يدل عليه د�ل وجب ذكره، وذلك Eو قو¸ 
ّ ً ًّ ْ�:           

Sُئشة لوال قومك حديث عهدهم بكفر ^قضت الكعبة فجعلت lا باب]َيا   " ُْ َ ََ َ َ ََ ْ ْ ُ ُ ُ ٌُ ِ ُ َ ِ ُ فورود )1( "َ ُ َ

ًا�º كونا خاصا هو اjي أوجب ذكره؛ ألن حذفه و�رادة معناه ال يتع) أبدا،  ً ً¯ ّ ¯ ّ  " Íِفلو اقت ُ
ْ

¯أن  ̄نOُ مثل هذا ¦ اhبتدأ لظ
َ

حال من أحوا�م cقضت لوال قومك ¦ ¤ ( اhراد 
َوهو خالف اhقصود؛ ألن من أحوا�م بعد عهدهم بالكفر فيما يستقبل، وتلك ) الكعبة  ُ َ ُ ¯

   .)2("ا%ال ال تمنع من نقض الكعبة وبنائها ¦ الوجه اhذكور

َو�ن ¬ن ا�º كونا خاصا يدل عليه د�ل جاز ّ ّ ً ه، وذلك لوقوعه ب) ا%ال) ُفْه وحذُكرِ ذْ
     çقت)، فجاز فيه ما وجب فيهما من ا%ذف واàبوت، و¦ هذا اcمط من ا�º الساب

ُوجه بعض اhعرب) شواهده O القرآن ¦ إضمار ا�º جوازا بعد َبأنه ك) لوال ( ¯     ٌنْوّ

َ وجد ا*�ل عليه�خاص
ِ ُ

 ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ  ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�: Eو ما جاء O قو¸ تعا�)3(

 ىقىقىقىق يفيفيفيف ىفىفىفىف  يثيثيثيث  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:بد�ل قو¸ تعا�) تدار¥تV (هو ¯فا�º اhقدر  )4(ََََّّّّ زئزئزئزئ رئرئرئرئ
  .)5( ََََّّّّ ململململ يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك يقيقيقيق

َ إذا yن ا>بتدأ نصا wxا � القسم، -ب ً ُال يستعمل إال O معـرض القـسم، وشـاهده : أيّ ِ َ َ ّ َ

ّفـإن قـو¸  ، )6(ََََّّّّ خنخنخنخن حنحنحنحن  جنجنجنجن يميميميم ىمىمىمىم مممممممم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:من ا�طاب القـرآ` قـو¸ تعـا�

                                                           

، 1، دار ابن كث�، دمشق، سوريا، ط)ه256ت( صحيح اdخاري، أبو عبد اهللا �مد إسماعيل اdخاري)1(
  .37م، ص2002 -ه1423

ت ( شواهد ا�وضيح وا�صحيح hش¡ت اaامع الصحيح، �ال ا*ين �مد بن عبد اهللا بن مالك الطا�)2(
  .121م، ص1992 -ه1413طه �سن عبد الرÆن، دار ابن تيمية، القاهرة، مÊ ، : ،Íقيق)ه672

حاتم صالح الضامن، : ، Êقيق)ه437ت ( مش� إعراب القرآن، أبو �مد م� بن أ طالب القيÕ:  ينظر)3(
ّمؤسسة الرسالة، سوريا، ط

  . 751، 643، 614، ص 2م، ج1984، 2
  .57:  الصافات)4(
  . 49:  القلم)5(
  .72:  ا%جر)6(
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ّصيغة قسم، والالم ا*اخلة ¦) لعمرك ( ّ َ ْقمر( لفظ َ َالم القسم، و) َ ُقمر(َ ْ مبتدأ يـستد× ) َ
َخºا، بيد أن خºه ا%قيÃ واألصô �ذوف وجوبا، فسدت �لة جواب القسم  ََ ْ ّ¯ َ ً ًُ ّ ّ) éِإغهم لـ

َ ْ ُ ¯ ِ
َسكرتهم فعمهون ُ َ َْ َ ْ

ِ ِ َ
ْ

ّ بها، وهذه û Úية أي خº بوجه ²مُ %صول تمام الفائدة)1(¯مسده)  ّ.  
   O ُوالقسم َ çاآلية هو قسم Ôياة المخاطب بـه وهـو اcـ½ َ ¯ ِ َ َُ ِ ٌ َ ٍ، والقـسم باسـم أحـد �ُ ِ ُ َ

¯تعظيم ¸؛ فاستعمل لفظ القسم كناية عن ا�عظيم
ِ

ً
ِ ِ َ ُ ْ َ

ِ ْ َُ ْ ٌ.  
  

  : حذف ا�W جوازا-2
©وأما اhواضع ال� �ذف ا�º فيها جوازا فمتعـددة أيـضا، وÊقـق اhعـ� واdيـان  © ُ َ ُ

ّذف الواجب؛ ألنه خـروج عـن  األصـل �ـواز، وال موضـع للـصنعة بصورة أوسع من ا%

ُاcحوية فيه، وjا اعتمده اdالغيون من دون مواضع الوجوب؛ بناء ¦ أن حذف ا�º مع  ّ ّ

ّجواز ذكره ال ³لو من ûية وداللة وبيان، ولكنهم مع ذلك لم يقفوا ¦ اhواضـع تفـصيال  ْ
ِ

  .ا بوجه ²مكما وردت عند اcحاة، بل تناولوه
  :  ومن تلك اhواضع الواردة عند اcحاة

َ ذكرإ عطف مبتدأ z مبتد-أ ِ
ُ خWهُ ُ َ َ:  

ّ قد ذكر خºه، فيـستغ� بـا�º األول عـن إُ�ذف ا�O º سياق العطف ¦ مبتد ُ َ َ ِ ُ

ِذكر اàا`؛ ألن اhع� مفهوم إذا ذكرت �لة مؤلفة من مبتدأ وخº، ثم عطف ¦ اhب ُ ّ ّ
ِ ُ ّ تـدإ ّ

ّنظ� ¸، يصح اإلخبار عنه با�º السابق، فيجوز حذف خـº اhبتـدإ اàـا` *اللـة األول  ّ ّ

ِعليه، و¥ذلك �وز ا%ذف من األول إذا عطف عليه مبتدأ خºه مذكور ُ)2( .  

  حنحنحنحنجنجنجنجن يميميميم ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخمحمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّفمــن األول قــو¸ تعــا�
ّ، لكن لمـا اشـ�ك  "دائم" ا�º مذكور O اaملة األوð وهو  ف)3(ََََّّّّ ينينينينىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن َ

                                                           

ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج:  ينظر)1( ّ ّ
ّ، وا*ر 68، ص14 اhصون O علوم الكتاب اhكنون، أÆد بن ّ

، 7 ج،)ت.د(أÆد �مد ا�راط، دار القلم، دمشق، سوريا، : ، Êقيق)ه756ت(م) ا%ل½ّيوسف اhعروف بالس
  .174-173ص

مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)2(
ّ

  .825-824، ص2
  .35:  الرعد، من اآلية)3(
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وظل: "فتقدير ال¡مOُ ا�º استغV عنه، وعليه ) ّاhبتدأ اàا`( اhعطوف 
ّ

وهنـا . )1(" ها دائم
ّتºز قيمة العطف بعده معطى أساسيا من معطيات ا%ذف ال�¥ي½، حيث أغ� عن إ²دة  ّ ©

Êّويلية جوازيةلفظ ا�º بقاعدة  ّهذا من جهة اللفظ، وأم ،)2(ّ ّ
ّا من جهة اhع�، فـإن هـذا 

ّا%ذف حقق للبنية ال�¥يبية سمت) ّ ّاألوð، تتمثل O اإل�از؛ ألن ذكره يؤدي إ� تكرار : ّ ّّ

ًال فائدة منه، فحذف إ�ازا واختصارا َ
ِ ُ ¯واألخرى، تتعلق بوصف الظل بش� موسع، وذلـك . َ © © ْ ّ

¯�عل خºه مطلقا ي�ك jهن اhتلÃ حرية ا� ُ ّ ّ ُ ْ ُ ًºفهمه، فلـو ذكـر ا�ـ O فÍْ ç        )دائـم (
ِلåن الوصف �صورا O ديمومته، ولكن حذفه جعل الوصف �قق الشمول من ديمومـة  ّ ّ ْ ً

  . )3(ُوبرودة وطيب
ّومن اàا` 

  قـو¸ - أي حذف خº اhبتدأ األول *اللة خº اhبتدأ اhعطوف عليه–

ّل�¥يبية مبتـدآن وخـº واحـد، إذ  فé اdنية ا)4(ََََّّّّ  ىمىمىمىم مممممممم  خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:تعا�

ّحذف أحدهما *اللة اàا` عليه، سواء أكـان اhحـذوف خـºا عـن األول أم اàـا` ¦  ً ّ ِ ُ

  .)5(اختالف ب) اcحاة 
ّوwدر اإلشارة إ� أن ثمة مذهبا آخر ال يرى O هذه اآلية حذفا، بل يرى أنـه يـصح  ّ ً ّ ّ

    :بقـو¸)  ه209ت (ّل هذا ما عناه أبـو عبيـدة اإلخبار º5 واحد عن مبتدأين اثن)، ولع
والعرب تفعل ذلك إذا أ§¥وا ب) اثن) قـÍوا فخـºوا عـن أحـدهما اسـتغناء بـذلك " 

                                                           

 بن أÆد بن �مود النسé ، أبو الüºت عبد اهللا)تفس� النسé( مدارك ا��يل وحقائق ا�أويل )1(
 –ه1408، 1إبراهيم �مد رمضان، دار القلم، ب�وت، dنان، ط: ، راجعه وضبطه وأ§ف عليه)ه710ت(

  . 220، ص2م، ج1989
ّالقواعد ا�حويلية O اaملة العربية، عبد ا%ليم بن عي�، دار الكتب العلمية، ب�وت، dنان، : ينظر )2( ّ ّ ّ

  .103م، ص2011، 1ط
ّا�d اcحوية وأثرها O اhع�، أÆد عبد اهللا Æود العا`، ص: ينظر) 3( ّ

73.  
  .62:  ا�وبة، من اآلية)4(
مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)5(

ّ
، واhساعد ¦ تسهيل 825، ص2

üت، دار الفكر، دمشق، سوريا، �مد ¬مل بر: ، Êقيق)ه769ت(الفوائد، بهاء ا*ين عبد اهللا بن عقيل 
  . 476، ص2م، ج1980
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ºذلك ا�ـ O عرفة السامع بأن اآلخر قد شار¥ه ودخل معهh فيفا؛Ìَو َ
وعليـه يكـون . )1("

   . )2("�سو¸ ¯هو أن إرضاء اهللا سبحانه إرضاء لر: " اhع� O اآلية
 � إ ا>بتدأ اسم موصول واقع بعد همزة استفهام إنكـاري، وا�ـz W عكـس ا>بتـد-ب

  : )3(الصفة

ّحذف ا�W بعد همزة التـسوية -  مضمضمضمضخضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس خسخسخسخس ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�: Eو قو¸ تعـا�:ّ
ِفاالسم اhوصول بعد االسـتفهام مبتـدأ حـذف خـºه، تقـديره ، )4(ََََّّّّ جعجعجعجع مظمظمظمظ  حطحطحطحط ُ            

ّ، و�نما حذف *اللة اhع� عليه، وقد بينه بعد هذا بقـو¸)5(" س كذلككمن لي"  وجعلـوا (ّ
  . )6(هل اهللا ك¾üئكم؟: كأنه قيل) هللا §üء

ّودل ا%ذف ¦ ت�يه اهللا عـز وجـل عـن أن يقـرن بـه الـ¾يك، و¦ ا�هكـم  ¯ ّ ّ ّ

(¥¾hواالستهزاء با.  

 )7(ََََّّّّ ىكىكىكىك مكمكمكمك لكلكلكلك  اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيف ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ومــن ذلــك أيــضا قــو¸ تعــا�

ُكمن فنعم O اaنة" فا�º �ذوف تقديره َ ْ َ ْ َ َ، وقد يراد منه تفخـيم شـأن اhحـذوف، وعـدم "َ ُ

  .ْإقرانه باhذكور �ول ما هو فيه
راد أو شـيوع، بـل هـو حـذف ّوقد يرد حذف ا�O º مواضع أخرى مـن دون اطـ

حـذف  ضـعّيقتضيه اhع� والسياق بÍف اcظر عن موضعه O الـ¡م، ومـن تلـك اhوا

 يثيثيثيث  ىثىثىثىث نثنثنثنث ����ُُُُّّّّ:، Eـو قـو¸ تعـا�ا�W من �لة جواب الgط بعد فاء ا<ـزاء

                                                           

)1(âث� ا�ميhاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن اÓ  ) قيق)ه210تÊ ، : ،فؤاد �¥)، مؤسسة الرسالة،  القاهرة
  .258، ص1م، ج1981-ه1401، 2مÍ، ط

 مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج)2(
ّ

  .825، ص2
  .14، ص1در نفسه، ج اhص)3(
  . 33:  الرعد،  من اآلية)4(
ّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل O وجوه ا�أويل، جار اهللا الزï¾ي، ج)5(

  .391، ص2
  .14، ص1مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر )6(
  .24:  الزمر، من اآلية)7(
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 )1( ََََّّّّيليليليل ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيك  ىكىكىكىك مكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيفىفىفىفىف

ّألن اhقـدر أنـسب با�ºيـة" ؛ فا�º �ذوف من �لة جواب ال¾ط ¯  ود�ـل اhحـذوف -ّ
َ وقد فهم اhحذوف فكيفمـا قدرتـه سـاغ لـك -)واستشهدوا( قو¸ ُ¯ َ ّ الـسم) ¯وقـدره.  )2(" ِ

ّفرجل وامرأتان يكفون O الشهادة، أو Óزئون : " ا%ل½ بقو¸ ، و° ذلك بيـان لـشهادة )3("ٌ
ّالنساء مع الرجال، وهو أنه إذا لم يكن رجالن يشهدان، يقـوم مقامهمـا رجـل وامرأتـان،  ©©

ّ§يطة أن يكونوا شهودا موثوقا بـدينهم وعـدا�هم، ويمارسـون الـشهادة ويقيمونهـا ¦ ً ً ُ 
 .)4(ّوجهها ا%ق

  

ّاذف � ا<ملة االسمية ا>قيدة: ّا>طلب ا�ا� ّ  

ّتتكون اaملة االسمية من مبتدإ وخº، ولكن قد يدخل ¦ هذه اaملة ألفاظ    ّ

ّمعينة تغ� اسمهما، وعالمة إعرابهما، ومåن اhبتدإ من الصدارة O �لته ّ ّ، كما أنها قد )5(ّ

ّتقيد اaملة بزمن مع) ّ Íمع� جديدا لم يكن موجودا من قبل عن طريق عن éأو تض ،
Úواسخ وcومن هذه األلفاظ ا ،ºبتدإ وا�hشبهات :  ّلغوي جديد ¦ اhن وأخواتها، وا¬ّ

ّبليس، وأفعال اhقاربة والرجاء وال¾وع، و�ن وأخواتها، وال اcافية للجنس، وظن  ّ ّ ّ

  .وأخواتها

ّالسمية اhقيدة O ا�طاب القرآ`وقد ورد ا%ذف O اaملة ا ّ، Éومن مواضعه اآل:  

  

  

                                                           

  .282:  اdقرة، من اآلية)1(
ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج)2( ّ ّ

  .109، ص3
ّاhصون O علوم الكتاب اhكنون، السم) ا%ل½، ج ا*ر )3(

  .656،  ص2
ّصفوة ا�فاس�، �مد عô الصابو�، دار القرآن الكريم، ب�وت، dنان، ط:  ينظر)4( ّ ّ ّ

4 ،1402H- 1981 ،م
ّهرة ا�فاس�، �م، وز178، ص1ج م، 1987، 1د أبو زهرة، دار الفكر العرÎ، القاهرة، مÍ، طّ
  .1072-1071ص

ّ اcحو الواO، عباس حسن، ج)5( ّ
  .543، ص1
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  ":ّإن "  حذف خW-ّأوال

ºو " ّإن" �وز حذف خE ،وأخواتها إذا دل عليه د�ل
ّ

 حنحنحنحن جنجنجنجن �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ـــه تعـا�قول
 ميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه  مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن

 َ، فقد ذكر)1(ََََّّّّ  زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر  ٰذٰذٰذٰذيييييييي ىيىيىيىي

ّ الكشاف أن ُصاحب ّ " ºين : ّ *اللة جواب ال¾ط عليه، تقديره�ذوف" ّإن "خjَإن ا ِ
¯ ¯

ِ
ُكفروا ويصدون عن المسجد ا%رام نذيقهم من عذاب أ�م ُ ِ ُِ ِ َ ََ ْ ِ ْ َ ُْ

ِ
َ َ ç َ ُ َ إن اjين كفروا : ، أي)2("َ

ّ ّ

ُمعذبون ¯ َ ُ .  

ºيقيقيقيق ىقىقىقىق  يفيفيفيفىفىفىفىف يثيثيثيث ىثىثىثىث نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:قو¸ تعا�" ّإن " ومن حذف خ 
ِ، حيث ذكر اسم )3(ََََّّّّ لكلكلكلك اكاكاكاك اjين" وهو" ّإن"ُ

ّ
ِوحذف ا�º، وتقديره"  ُمعاندون، أو " ُ

ّ،  وغ� خاف ما O هذا ا%ذف من غرض بالÙ هو ا�فخيم واإلعظام hا فيه )4(" هالكون ّ ٍ
ّمن اإلبهام ¦ اhتلÃ بما �دث �م نتيجة الكفر بهذا القرآن الكريم، فت�ك نفس 

  . )5(ّاhتلw Ãول O هذا اhحذوف
  
  

ّا^افية للجنس" ال "  حذف خW -ثانيا ّ:  

 ºنح إ� " ال " يشيع حذف خw اللغة العربية كث�ا؛ ألنها لغة O افية للجنسcّا ّ ّ ّ   
ّحذف لفظ الكون اhطلق، أو ما يدل ¦ Óرد الوجود، سواء أكان اسما أم فعال، ولما ¬ن "  ّ ّ

َاcافية للجنس يقصد به " ال"استعمال  ُ ّ
ّليه، فإن خºها  نé وجود ما دخلت ع– dûا –

  .)6("يكون �ذوفا 
                                                           

  .25: ّ ا%ج)1(
ّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل O وجوه ا�أويل، جار اهللا الزï¾ي، ج)2(

  .115، ص3
  .41: ّ فصلت)3(
، ناß ا*ين أبو سعيد عبد اهللا بن عمر بن �مد الش�ازي )تفس� اdيضاوي( ر ا�أويل  أنوار ا��يل وأeا)4(

  .117، ص5، ج)ت.د( ، دار صادر، ب�وت، dنان، )685Hت ( اdيضاوي
ّظاهرة ا%ذف O ا*رس اللغوي، طاهر سليمان Æودة، ص: ينظر )5( ّ ّ

220. 
 .222صاhرجع نفسه،  )6(
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 ºافية للجنس " ال " �ذف خcّجوازا عند سيبويه إذا دل عليه د�ل، ويب) ذلك ّا ّ

َولكنك تضمره، و�ن شئت أظهرت:" بقو¸ ِ ُ ّال رجل وال ªء، إنما تريد: و¥ذلك. هّ ُ َال رجل : َ ُ َ

 رنرنرنرن مممممممم امامامام يليليليل  ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:، ومنه قو¸ تعا�)O")1 مåن وال ªء O زمان
ال إ¸ إال " ، فا�O º )2(ََََّّّّ منمنمنمن زنزنزنزن

¯
ِ َِ
َ

و° اآلية إشارة ". موجود" �ذوف، تقديره " ُاهللا 

ّإ� تكº اh¾¥) وتعظمهم عندما يدعون إ� ا�وحيد ْ َ ُ ّ ّ .  

ُ، حذف خº )3(ََََّّّّ هتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت  جتجتجتجت هبهبهبهبمبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ومنه قو¸ تعا� َ
ِ " ال " ُ

ّاcافية للجنس، وا�قدير وجود نé " ال" وأفادت  . )4(لك، أو ال ض� عليناال ض� O ذ: ّ
ًال�ر نفيا ّ مطلقا، أي ال »ر O وقوع ما أوعد به فرعون السحرة بعد إيمانهم باهللا تعا�، ّ

ّوال مباالة �م به؛ ألنهم يرجعون إ� اهللا مؤمل) غفرانه ّ)5(.  
س عند وجود ّاcافية للجن" ال " إ� القول �واز حذف خº ّوذهب ا%جازيون 

القرينة، ¦ ح) ذهب ا�ميميون والطائيون إ� وجوب حذفه إذا دلت القرينة ¦ 
ّ ّ ّّ ذلك ّ

  .)6( و° حال إذا لم يوجد د�ل ¦ ا�º امتنع حذفه عند اaميع.ا%ذف
  

  :وأخواتها" yن "  حذف خW - ثا�ا

 ºكر، ونادرا ما يرد" ¬ن " ّلما ¬ن خjُوأخواتها الزم ا
ِ
َ ً ç �ذوفا، فقد قÍ جل ّ َ َ َ ً

ّاcحاة جوازه ¦ ال�ورة الشعرية، ما عدا  ّ ّ َ ال� أجازوا حذف خºها اختيارا ولو " ليس" ّ
ّولكن الزï¾ي أجاز حذف خº . )7(ّبال قرينة إذا ¬ن اسمها نكرة ²مة " ¬ن " ّّ

                                                           

  .275، ص2جالكتاب، سيبويه،  )1(
ّ الصافات)2( ّ :35.  
  .50: ّ الشعراء، من اآلية)3(
ّالكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل O وجوه ا�أويل، جار اهللا الزï¾ي، ج:  ينظر)4(

3 ،
  .239ص

ّصفوة ا�فاس�، �مد عô الصابو�، دار القرآن الكريم، ب�وت، dنان، ط:  ينظر)5( ّ ّ ّ
4 ،1402H- 1981 ،م

  .381، ص2ج
  .351، ص1ج§ح ابن عقيل ¦ ألفية ابن مالك، :  ينظر)6(
  .116، ص1، جاhصدر نفسه:  ينظر)7(
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ًوأخواتها إذا دل د�ل ¦ اhحذوف، فتعليقا ¦ قو¸ تعا� ّ
 جفجفجفجف مغمغمغمغ جغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:

ْإن ¬ن ) ال أبرح: (فإن قلت: " ، قال)1 (ََََّّّّ لكلكلكلك خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجك مقمقمقمق حقحقحقحق مفمفمفمف  خفخفخفخف حفحفحفحف

ْمن برح اåhن فقد دل ¦ اإلقامة ال ¦ السفر، و�ن ¬ن بمع�) ال أزول(بمع�  ّ ّ
) ال أزال(ِ

، وقد حذف ا�º؛ ألن ا%ال وال¡م معا يدالن )ال أزال(هو بمع�: ّفالبد من ا�º، قلت
ّ ّ ِ ُ

ّ ا%ال؛ فألنها حال سفر، وأما ال¡م؛ فألن قو¸ّعليه، أما ّ َ ُ ِح� أبلغ Óمع اdحرين"  :ّ
ْ ْ ََ ْ ََ ْ َ َ ¯ْ َ ُ ûية " َ

ّال أبرح أس� ح� أبلغ Óمع : ّم�وبة تستد× ما û Úية ¸، فالبد أن يكون اhع�

ُ، فجعل الزï¾ي السياق ا%اØ واللغوي معينا ¦ Êديد اhحذ)2("اdحرين ّ ّّ ّ   .وفّ
  
  
  

  :وأخواتها" yد"  حذف خW -رابعا
 ºوأخواتها إذا دل عليه د�ل" كـاد" �وز حذف خ

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:قو¸ تعالـى، Eـو )3(ّ

ُُُُّّّّ��� �� �� ِ، فقد حذف خº )4 (ََََّّّّ ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن ����� ًمسحا(، وبÃ اhصدر "طفق"ُ ْ َ (

ّداال عليه، وا�قدير ً
ّفطفق فمسح مسحا؛ ألن خº هذه األفعال ال :  ً ْ َ ُ َ َْ َ ََ ِ O ²يكون إال مضار

ّ

ّومع� ال�¥يب أن سليمان . )5(ّا%الة العامة ّ
  §ع يمسح أعراف ا�يل وسوقها بيده �

  .)6(ا �ا�بُح
  
  
  
  
  

                                                           

  .60:  الكهف)1(
ّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل O وجوه ا�أويل، جار اهللا الزï¾ي، ج)2(

  .537، ص2
ّ، وموسوعة اcحو والÍف 263، ص1 بن �مد األشمو�، ج§ح األشمو� ¦ ألفية ابن مالك، عô:  ينظر)3( ّ

  .431م، ص1988، 1واإلعراب، إميل بديع يعقوب، دار العلم للمالي)، ب�وت، dنان، ط
  .33: اآليةسورة ص، من  )4(
ّاhصون O علوم الكتاب اhكنون، السم) ا%ل½، جا*ر :  ينظر)5(

  .377،  ص9
ّا�حرير وا�نوي:  ينظر)6( ّر، الطاهر بن ²شور، جّ

  .257، ص23
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  ّاذف � ا<ملة الفعلية: ا>بحث ا�ا�

  aا ßمن عنا Íم إ� حذف عن�قد يعمد اhت
ّ

   .ّملة الفعلية لغرض يهدف إ�ه

  : حذف الفعل-ّأوال

ّيعد حذف الفعل ظاهرة واسعة O اcحو العرÎ، وقد اهتم  ّ ً
ِ

ُ ç حاة؛ لكونه عمدةبهcّا 
ّأو مسندا O ال¡م، فيجب تقديره؛ ألن وظيفته مر¥زية O اaملة ، وألنه ²مل تتطلبه )1(ّ

ّ ّ

  .ّصناعة اcحو من تعليل وقياس

ثالثة أقسام، أشار إ�ها إ� يم الفعل Ôسب إمåنية ذكره من عدمها، ويمكن تقس
ٍفاعرف فيما ذكرت لك أن الفعل �ري O األسماء ¦ ثالثة Óار: " سيبويه بقو¸

ِفعل : ّ
  .)2(" إظهاره مظهر ال �سن إضماره، وفعل مضمر مستعمل إظهاره، وفعل مضمر م�ووك 

ّاjكر، و�ما واجب ا%ذف، و�ما جائز األمرين ّفالفعل O نظر سيبويه إما واجب  ّْ ©

ًذكرا وحذفا ًْ
çوjا وقف اcحاة ¦ مواضع حذفه كث�ا، فرأوها منقسمة ب) اaواز . ِ

  .والوجوب

  : حذف الفعل جوازا-1
ِهناك مواضع عديدة �ذف الفعل فيها جوازا، ولعل العلة الرئيسة فيهـا Ú العلـم  ِ

ّ ّ ُ

ّبه لقوة ا*اللة علي ©�ازا واختصارا، وقد تزاد ¦ ذلـك معـان أخـرى �ـددها َفيحذف إه ّ
ٍ

  .اhع� والسياق
  :فمن مواضع ا%ذف جوازا

�� منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ا�ـــه تعـ، Eو قول الفعل العامل � ا>صدر-أ ��

�� ��

                                                           

ّنظرية اللغة العربية، عبد اhلك مرتاض، ص :  ينظر)1( ّ
ّ، وا�d اcحوية وأثرها O اhعـ�، أÆـد عبـد اهللا 111

  .Æ81ود العا`، ص
  .296، ص1، جالكتاب، سيبويه:  ينظر)2(



ّ ا&نوع ا"ال  � ا�طاب القرآ�وأثرها �ال��ي�  ظاهرة اذف :األولالفصل  ّ ّ
 

 48 

َصنع اهللا( فقو¸ )1( ََََّّّّ  هيهيهيهيميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي ٰهٰهٰهٰه مهمهمهمه  جهجهجهجههنهنهنهن ْ ٌمصدر مؤ¥د hضمون اaملة ) ُ ©

َصنع" ذوف جوازا تقديره ²مله �. السابقة َصنع اهللا ذلك صنعا، ثـم أضـيف بعـد : ، أي"ََ َِ
ُ ّ ً ْ ُ ِ

َ َ ََ

  .، وحذفه يفيد اإل�از واالختصار)2(حذف ²مله

 ينينينين ىنىنىنىنمنمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن يميميميم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:، Eـو قـو¸ تعـا�)3( الفعل العامـل O ا%ـال-ب
ـــال)4(ََََّّّّ يييييييي  ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه  جهجهجهجه  فرجـــاال، ح

ً
 

فصلوا رجاال"  تقديره �ذوف جوازامنصوبة، والعامل فيها فعل 
ً ّ
 ")5( ، O دل عليه الـسياق © ّ

ّاآلية، و° حذفه داللة ¦ الÑعة فيتناسب مع حال اhسلم) وهو يؤدون الصالة مشاة أو  ّ ّ

ّراكب) عند ا�وف من عدو أو غ�ه، وÚ حال Ìتلـف عـن أدائهـم الـصالة عنـد زوال  ّ

امتها مـستوفية �يـع أرüنهـا و¦ الوجـه ّا�وف وتوفر األمن، إذ ينبæ عليهم حينذاك إق
  . )6(اh¾وع

ّا�نبيـه ¦ أن حـال ا�ـوف ال ّ كما أن O حذف الفعـل العامـل O ا%ـال إفـادة  ّ

ًتكون عذرا O ترك اhحافظة ¦ الصلوات ُ .  

 مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:، Eو قو¸ تعـا�)7( الفعل الواقع � جواب االستفهام-ج

¯خلقهـن(فاعل لفعل �ذوف جوازا تقـديره ) اللة لفظ اa(  فـ)8 (ََََّّّّ مخمخمخمخجخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح ُ َ َ َ (

ًوقد حذف إ�ازا واختصارا �قدم ا*�ل عليه، فضال عن أن O ذلـك تـسخيفا لعقـو�م  ّ ç

                                                           

  . 88:  اcمل، من اآلية)1(
ّاhصون O علوم الكتاب اhكنون، السم) ا%ل½، جر ، وا*380، ص1 جالكتاب، سيبويه،:  ينظر)2(

8  ،
  .646-645ص

  .346، ص1، جالكتاب، سيبويه:  ينظر)3(
  .239:  اdقرة)4(
)5(Õحيان األندل   اdحر اhحيط، أث� ا*ين أبو عبد اهللا �مد بن يوسف بن عô بن حيان اhعروف بأ
  .389، ص2م،ج1398H– 1978، 2يع، دمشق، سوريا، ط، دار الفكر للطباعة والن¾ وا�وز)ه745ت(
ّصفوة ا�فاس�، �مد عô الصابو�، ج:  ينظر)6( ّ ّ ّ

  .154، ص1
  .827، ص2مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)7(
  . 25: من اآلية:  لقمان)8(
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َال� wمع ب) اإلقرار هللا با�لق وب) اعتقاد �ٍ غ�ه ، وتوف�ا للعناية باسم اaاللة اjي )1(ّ
ّ ً

  .    )2(ّهو اhقصود األهم
b عطف اسم z اسم وال يتناسب الفعل ا>ذكور إال مع أوlما-د ّ ، فيقدر �هور اcحـاة )3(ّ ُ ©

 خضخضخضخض حضحضحضحض ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ا يتناسب واالسم اàا`، ومن شواهدهم ¦ ذلـك قـو¸ تعـا�ًفعال �ذوف
ُواقتقـدوا اإليمـان( فا�قدير عنـدهم )4(ََََّّّّ حطحطحطحط مضمضمضمض َ َ ّبنـاء ¦ أن الفعـل اhـذكور) ْ ً        

َاقتقـد(ّ، وأن الفعل اhقـدر)ا*ار(ّباhحسوسات أو اhاديات فناسبّخاص ) ّتبوؤا( َ َ ّخـاص ) ْ

  ). اإليمان(ّبالروحيات �تناسب مع
ّغ� أن O هذا اhوضع خالفا، فقد وجه بعض اcحاة اhع� ¦ أساس هذا ا�قدير،    ç ّ َ

ِ ّ

Oّ ح) وجهه Eاة آخرون ¦ أساس من ا�ضم)، أي تضم) الفعل اhذكو ٍر مع� فعل ّ
ْ ِ

ُاقتقدوا( بمع� الفعل) ّتبوؤا ( آخر يتناسب مع االسم اàا`، فيكون الفعل َ َ ّ�صح ) ْ

    .)5(الت¾يك ب) االسم)

  : حذف الفعل وجوبا-2
ّ�ذف الفعل وجوبا عند �هور اcحاة O مواضع عدة، منها ç ً

ِ
َ ُ:  

b إذا yن الفعل مف�ا بفعل مذكور يدل عليه-أ ّم بعد أداة Ìـتصـَع االســـوقا ، وذلك إذُ ُ 

ّبا*خول ¦ األفعال كأدوات ال¾ط  ç )و ق  )6()ْإن، و�ذا، ولوEجضحضجضحضجضحضجضحض مصمصمصمص ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ا�ـــو¸ تعـ����
                                                           

ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج:  ينظر)1( ّ ّ
  .179، ص21

ّخصائص ا�عب� القرآ` وسماته اdالغية،عبد العظيم إبراهيم اhطعن، مكتبة وهبة، القاهرة، مÍ، :  ينظر)2( ّ

  .29، ص2م، ج1992، 1ط
، وارتشاف ال�ب من لسان 1270، ص3ج: ، §ح الåفية الشافية433، ص2ج: ا�صائص:  ينظر)3(

مصط� أÆد : ، Êقيق)ه745ت(أ حيان األندلÕ العرب، أبو عبد اهللا �مد بن يوسف بن عô اhعروف ب
همع ا�وامع O §ح �ع ، و635، ص2م، ج1989-ه1409، 1اcماس، مطبعة اhد`، القاهرة، مÍ، ط

  .131، ص2جالسيوî،  ّا*ين اaوامع، جالل
  .9:  ا%¾، من اآلية)4(
ّارتشاف ال�ب، أبو حيان ، و285، ص10½، جّاhصون O علوم الكتاب اhكنون، السم) ا%لا*ر :  ينظر)5(

ّا�d اcحوية وأثرها O اhع�، أÆد عبد اهللا Æود العا`، صو، 635، ص2األندلÕ، ج
96.  

ّاhقتضب، أبو العباس اºhد، ج:  ينظر)6( ّ
  .74، ص2
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ِو�ن استجارك أحد اسـتجارك( وا�قدير)1 (ََََّّّّ حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض وهـذا هـو ) ِ

¯اjي يمنـع دخـول أداة الـ¾ط ¦ األسـماء مـن  مراع) فيه القياس )2(مذهب اaمهور

  .)4( ويمنع تقديم الفاعل ¦ فعله من جهة أخرى )3(جهة
ُوعـده ّفاضل صالح السامرا� تقدير اaمهـور اhـشار إ�ـه انتقد ولقد  ًبعيـدا عـن ¯

ًاhع� ومفسدا لصحة ال¡م ومؤديا إ� رüكة بالغة فيه، يقول ّ ّ ِ ْإذ مـا الغـرض مـن هـذا : " ُ

¯ا%ذف واjكر مع العلم بأن اhفÑ واhفÑ ل فظ واحد بعينه، ال يزيـده إيـضاحا وال بيانـا ©
ًوال تفس�ا؟ فلو ¬ن اhفÑ يعطينا مع� زائدا ¦ اhفÑ و�يـضاحا لـم يكـن فيـه لـåن  © ¯

  مقبوال، ولكن الفعل اhذكور هو اhحذوف نفسه، فما الغرض إذن من اjكر وا%ذف؟ 

ّإن ا�فس� مقبول E Oو قو¸ تعا�  ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر  ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىي ميميميمي  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ� :ّ

ّ فإنه فÑ اcجـوى ووضـحها بقـو¸ )5(ََََََََّّّّّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ّ َهـل هـذا إال بـ¾ مـثلكم (ّ َ (

  .؟)إذا جاءك �مد جاءك فأكرمه:( ولكن أين اإليضاح O قوcا
إنه قد يô الفعل أداة ال¾ط O �م العرب وقـد يليهـا : ّ¬ن ينبæ للنحاة أن يقولوا

ّ هو كذا و¥ذا، وهذا أمثل من ا�قـدير ّاالسم ثم فعل ال¾ط والفرق ب) ا�عب�ين O اhع� ُ َ ْ

ُاjي يفسد اhع�، ويضيعه، ويذهب �مال ال¡م وفصاحته َ ُ ")6(.  
  

                                                           

  .6 ا�وبة، من اآلية )1(
ّاhقتضب، أبو العباس اºhد، ج:  ينظر)2( ّ

، 2جفية O اcحو، ر� ا*ين االس�اباذي، §ح الå، و74، ص2
  .66، ص2ج: السيوî ا*ين همع ا�وامع O §ح �ع اaوامع، جالل، و283ص

  .283، 66، 74، ص ص ص 2، جالل ا*ين السيوî، جاhصدر نفسه:  ينظر)3(
ّاhقتضب، أبو العباس اºhد، ج: ينظر )4( ّ

، 73-72ص ،1 جاألصول O اcحو، ابن الÑاج،، 128، ص4
ّاhفصل O علم العربية، جار اهللا ، و327، ص1جاhقتصد O §ح اإليضاح، عبد القاهر اaرجا`، و ّ

ّالزï¾ي،    .50، و§ح اhفصل، ابن يعيش، ج، ص51، ص1جّ
  .3:  األنبياء، من اآلية)5(
-ه1423، 2مÍ، طّمعا` اcحو، فاضل صالح السامرا�، §¥ة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، ) 6(

  .88-87، ص4م، ج2003
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çوأما الكوفيون،  ّف�ون أن االسم اhتقدم منصوب بالفعل اhذكور بعده، وبا�اØ فـال ¯ © ّ

ّأن O ال�¥يب تقـديما¦ أساس ّحذف عندهم وال تقدير، بل يؤولون ذلك   وتـأخ�ا، أي ّ
َاhقدم فاعل تقدم ¦ فعلهّأن االسم  ّ ّ، ويوضح عبد اhلك مرتاض e هذا ا�قديم بقو¸)1(ّ ّ ّ :

ّ¤ ما O األمر أن قو¸"  ّفاعـل تقـدم للتخـصيص، فتقـدمت عبـارة " أحـد"ّ أحـد مـن "  ّّ
ّ؛ ألن القصد هنا إبداء ا�قـديم و"استجارك" ّ¦ فعل ال¾ط " اh¾¥) استجارك ا%ـرص ّ

ّعليه، �علم اhتلÃ أن الشأن ينÍف إ� أحد من اh¾¥)، وليس إ� غ�ه منهم، فإظهار  ّ ّ

ّمن ³صهم األمر قبل فعل ال¾ط تو¥يد ¦ أن ا%كـم ينـÍف إ� هـذا  ّ ّ مـن " األحـد" َ
ّففعل ال¾ط، وهو العامل، تأخر عن معمـو¸ وهـو. اh¾¥)، وليس إ� أحد من اhؤمن) ّ ُ    

ً؛ ألن O اcص القرآ` انزياحا" أحد" ّ ّ ّو�عرابه O رأينا يظل ²ديـا دون تـأخ� وال إضـمار . ّ

ّاhتــأخر " اســتجارك: " فاعــل مرفــوع بـــ: أحــد: وال حــذف وال  احلــة، Ôيــث يقــال

  . )2("ّللتخصيص
O ¯اhقدم مبتـدأ واaملـة بعـده االسم ألخفش، يرى أن ي!عمه اوهناك مذهب آخر 

  .)3(¸ خº ّ�ل رفع
ّونميل إ� ترجيح مذهب األخفش؛ لضمان سالمة اdنية ال�¥يبية من ا�قـدير مـع  ّ ّ ُ

  . ّوضوح اhع� وجزالة ا�عب�
ّسيبويه إ� أن اhنادى منـصوب ا�ليل و، فقد ذهب  حذف الفعل وجوبا � باب ا^داء-ب

ّبفعل مقدر ال �ـوز إظهـاره، وهـذا الفعـل تنـوب عنـه أداة اcـدا         قـد تبعهمـا O  و  ،)4(ء¯
ّ، كما تبعه الزجاج، فقدر الفعل)5 ()أدعو( أو ) أعV( ّذلك األخفش، فقدر الفعل ّ   )  ُناديت(ّ

  

                                                           

  .283، ص2§ح الåفية O اcحو، ر� ا*ين االس�اباذي، ج: ينظر) 1(
ّ نظرية اللغة العربية، تأسيسات جديدة cظامها وأبنيتها، عبد اhلك مرتاض، ص)2( ّ

104-105 .  
 §ح األشمو�، �مد بن ّ، وحاشية الصبان ¦130ص، 2 ج§ح ابن عقيل ¦ ألفية ابن مالك،:  ينظر)3(

ّعô الصبان، دار الكتب العلمية، ب�وت،  ّ
  .59، ص2م، ج1997

  .182، ص2الكتاب، سيبويه، ج:  ينظر )4(
عبد األم� الورد، ²لم الكتاب، : ، Êقيق)215Hت ( معا` القرآن، سعيد بن مسعدة األخفش:  ينظر)5(

  .56م، ص1985، 2ب�وت، dنان، ط
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  . )1 ()ُدعوت(أو 
وقد جاء تقدير الفعل هنا تºيرا cصب اhنادى اjي جعله اÍdيون مفعوال بـه،    

ّ

). أنـادي(أو ) أدعو(ّ اcداء بمع� الفعلّوÔثوا عن ²مل اcصب فلم �دوه، فجعلوا حرف
ّويبدو أن تقدير الفعل اhحذوف O مثل هذا اhوضع إنما هو تعليل اcصب وتقريب اhع�  ّ ّ

ّإ� اإلفهام، و�ال فإن من شأن هذا ا�قدير أن �ول ال¡م مـن أسـلوب إ� أسـلوب؛ ومـن  ّ ّ ّ

َأال ترى أنه لو wـشم "  : ابن جV فقالّ، وهذا ما تفطن إ�ه)2(مع� إ� مع� وهو غ� مراد © ُ ُ

ُإظهاره 
ّالستحال أمر اcداء فصار إ� لفظ " أدعو زيدا، وأنادي زيدا: "  فقيل– أي الفعل –

ّا�º اhحتمل للصدق والكذب، واcداء مما ال يصح فيه تـصديق وال تكـذيب ّ ّ ، وقـد )3("ّ
ّالرد ¦ اcحاة( كتابه O) ه592ت(أشار إ� هذا اhع� ابن مضاء القرط½  ّإذ عـد هـذا ) ّ

ّا%ذف من اcوع اjي إذا أظهر تغ� ال¡م عما ¬ن عليه قبـل إظهـاره، أي صـار اcـداء  ّّ ّ
ِ
ْ ُ ّ

ّ، وقد أيد ثلة من اdاحث) اhعاßين هذا الرأي مثل تمام حـسان، وأÆـد )4(خºا فرفضه ّ ّ ّ ّ

ّعبد الستار اaواري ّدا× لالع�اض ¦ تقدير فعل O اcـداء؛ ألن ّرى أنه ال ن ناّ، ولكن)5(ّ ّ

ّهذا الفعل واجب حذفه، أي ال �وز إظهاره Ôال، وبذلك لن يغ� مع� الـ¡م؛ ألنـه لـن  ّ

ّيظهر أصال، وال موجب الف�اض ظهوره، وسبب عـدم ظهـوره هـو لقـصد اإلنـشاء؛ وألن 

ّاcداء يتضمن مع� ا�نبيه، ومقام ا�نبيه مقام إ�از  ّ ّ ّواختـصار يناسـبه ا�نبيـه بـا%رف ّ

قلة بناء" ّوليس بالفعل، ذلك أن 
ّ

ّوانتهاءها بصوت اhـد أدÇ إ� Êقيـق الغـرض مـن ) يا(

  .)6(ّاcداء

                                                           

  .88، ص1` القرآن و�عرابه، أبو إسحاق الزجاج، جمعا:  ينظر)1(
ّا�d اcحوية وأثرها O اhع�، أÆد عبد اهللا Æود العا`، ص:  ينظر)2(

85.  
ّ ا�صائص، ابن جV، ج)3(

  .186، ص1
ّ الرد ¦ اcحاة، ابن مضاء القرط½)4( ّ مÍ، �مد إبراهيم اdنا، دار اإلعتصام، القاهرة، : ، Êقيق)ه592ت ( ّ

  .72م، ص1979، 1ط
ّ، وEو ا�يس�، أÆد عبد الستار اaواري، ص304صمهدي اhخزو�، ّ O اcحو العرÎ نقد وتوجيه، )5(

46.  
§ح شذور اjهب O معرفة �م العرب، أبو �مد عبد اهللا �ال ا*ين بن يوسف بن أÆد بن عبد :  ينظر)6(

ّمد م¼ ا*ين عبد ا%ميد، دار الطالئع، القاهرة، مÍ، �: ، تح)761Hت( اهللا بن هشام األنصاري ّ
م، 2004

  .241ص
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ــا�    ــو¸ تع ــداء ق cا O ــا ــل وجوب ــواهد حــذف الفع ــن ش  اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّوم
ّمنادى مفرد مبV ¦ الضم O �ل نـصب مفعـول بـه لفعـل ) آدم(، فلفظ)1(ََََّّّّلكلكلكلك ّ ّ ّ

ّ، وقـد ورد اcـداء O سـياق خطـاب اهللا تعـا� آلدم )أنادي(cّداء اhحذوف وجوبا تقديرها

ّوابتداء خطاب آدم بندائه مع أنه غ� بعيد عن سماع األمر اإلل" للتنويـه بـشأن " ، � ّ ّ

ّآدم و�ظهار اسمه O اhإل األ¦ ح� ينال بذلك حسن السمعة مع ما فيه من ا�كريم عند  ّ ُ ّ

َألن شأن اآلمر واhخاطب إذا تلطف مع اhخاطب أن يـذكر اسـمه وال يقتـÍ ¦ اآلمر؛  ّ ِ ّ

çضم� ا�طاب ح� ال يساوى 5طابه ¤ خطاب ُ ّ ِ")2( . O ـداء ذكـرcالحظ أن حـرف اhَوا ِّ ُ ّ

ّهذا ال�¥يب، فهو ليس عوضا عن الفعل aواز حذفه؛ ألن  ً العرب ال wمع بـ) العـوض " ّ
 O عوض عنهhا%ذف¯وا O كر والj3("ّا( .  

ُذكره وما    َ
O اcداء يؤ¥دًوجوبا  �ذوف فعل تقدير من çاcحاة 

ّ ّ
 اdنية مع تعاملهم 

ّاألساسية
إال Ú ما لل�¥يب، وال� 

ّ
 االسـتعمال، غ� ّوا�فس� اhنطوق، ّلل�¥يب تفس� 

ْفهم ُ َ
ستدلي اjي اhحذوف واألصل اhنطوق ّال�¥يب بالفرق ب)واعون  

ّ
 بد�ل عليه ون

çتضمنيو# ب
ْاcفس O معناه  ¯.  

  :ّحذف الفعل مع ا>نصوبات � أبواب اإلغراء، وا&حذير، ا>دح وا&عظيم -
ّيلجأ اcحاة O هذه األبواب اàالثة إ� تقدير فعل ناصـب  ا انتـصب فيهـا مـن َمـِلّ

ّ؛ لوجود قرائن من اcحو واhع� عليه، فقرائن اcحو Ú)4(أسماء ّ عالمة اcـصب O تلـك ّ

ّاألسماء ف" ا*�ل ¦ وجود ناصب �ا، وفضال عن ذلك فإن اaملة العربية ال يصح فيها  ّ ُ

ّأن تقوم ¦ لفظة فضلة من دون أن يكون �ا فعل تتعلق به أو تتصل ّ
.   

ُوأما قرينة اhع�، فإن هذا ا�قدير ال يؤدي إ� مش� فيه، بل هو من جنسه ويـدل  ّ ّ ّ

  .هعلي

                                                           

  .33: ، من اآلية اdقرة)1(
ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج:  ينظر)2( ّ ّ

  .417، ص01
  .15، ص01 §ح اhفصل، ابن يعيش، ج)3(
، 19، ص2ابن يعيش، ج ، و§ح اhفصل، 328 ، 139، 138: ، ص ص ص1، جالكتاب، سيبويه:  ينظر)4(

  .175، ص1§ح الåفية O اcحو، ر� ا*ين االس�اباذي، ج
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َالمحدث) من ّيبدو أن من و َ ّاإلعرابيـة وجعـل مـن العالمـة ّلم يستسغ هذا ا�قدير ُ

ّعنÍا معتدا به O ا�حول  ّ ّ ّمن الضم إ� الفتح ً ّ، بل إن هذا ا�حول O عالمة اإلعراب هو ّ ّ ّ

اjي منح السياق مع� االختصاص أو اإلغراء أو ا�حذير من دون موجب O تقدير فعـل 
  . )1(معها

ّمذهب اcحاة القدا$، وذلك ألن الّوالظاهر رجحان   O -عالمة اإلعـراب ال Êمـلّ
وحدة العالمة اإلعرابية ألبواب كث�ة O اcحـو ال يـدل ¦ ّ وأن – مع� ذاتيا -ّحد ذاتها 

ّ ّ ّ

ّأن وظيفتها ذات خصوص وثبوت، بل إن  Êًول العالمة مق�نا بتقدير فعل ïصوص معهـا ّ ç

  .)2(  اdنية اcحوية نظامها ودال�هاهو ما يمنح
ّونقف ¦ هذه األبواب اàالثة �فصيل ما أ�لناه سـابقا بتبيـان حكـم ا%ـذف 

  .ّفيها Eويا، وعالقة ذلك باhع�
  

  : حذف الفعل � باب اإلغراء وا&حذير-1
ود تنبيه اhخاطب ¦ أمر مكروه �جتنبه واإلغراء تنبيهه ¦ أمر �م" ا�حذير هو 

 فهو نقيض ا�حذير من حيث معناه، ولكنه يشابهه O بعض صيغه، و° ا%كم )3("�فعله
، وسواء أكان األسلوب إغـراء أم )4(اcحوي القائم عليه، فهو منصوب بفعل �ذوف وجوبا

Êّذيرا فإنه ورد O �كم ا��يل   لكلكلكلك  اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيف ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:قو¸ تعا�ّوالشاهد ¦ ذلك ّ

ّحدة فقط تتمثل O ذكر اhحذر منه معطوفا عليـه �ـذرا وبصيغة وا) 5(ََََّّّّ يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك ¯ً ّ

ّمنه أو مغرى به، فاhع� Ôسب أصل ال�¥يب واhقام اjي قيل فيه أن رسـول اهللا صـا%ا  ّ ّ

                                                           

E Oّو اللغة العربية وتراكيبها:  ينظر)1( ّ
، 1منهج وتطبيق، خليل أÆد عمايرة، ²لم اhعرفة، جدة، السعودية، ط: 

للغوي، خليل أÆد ّ، والعامل اcحوي ب) مؤيديه ومعارضيه ودوره O ا�حليل ا162م، ص1984-ه1404
ّ

  .92عمايرة، ص
ّا�d اcحوية وأثرها O اhع�، أÆد عبد اهللا Æود العا`، ص: ينظر )2(

88.  
  .112، ص3مالك، ابن هشام األنصاري، ج ابن ألفية إ� اhسالك  أوضح)3(
لفية ابن و§ح ابن عقيل ¦ أ، 198، ص1§ح الåفية O اcحو، ر� ا*ين االس�اباذي، ج:  ينظر)4(

  .89، ص2 جمالك،
  .13: ّ الشمس، اآلية)5(
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ّقال لقومه لما هموا بعقر اcاقة " � ّ ّ¦ توحيـدي ونبـو%،        Úّ ناقة اهللا وآيته ا*الة : ّ

  .)1(" بسوء، واحذروا أيضا أن تمنعوها من سقياها فاحذروا أن تقوموا عليها 
ّمنـصوب ¦ ا�حـذير ممـا �ـب : " كما يقول صاحب اdحر اhحيط) ناقة(فلفظ  ّ

¯إضمار ²مله؛ ألنه قد عطف عليه فصار حكمه بالعطف حكم اhكرر، أي احذروا ناقة  ُ ْ ُ َُ ِ ّ

ــك  ــوا ذل ــال تفعل ــقياها، ف ــاة)2 ("اهللا وس ــض اcح ــوز بع ــد ج ّ، وق ــكّ ــن مال أن ) 3( ¬ب
ّ، ورده األلـو& اسـتنادا إ� اhعـ� )الزمـوا(مغرى به؛ فعامله اhحـذوف ) سقياها(يكون

ّواحذروا سقياها، فـال تتعرضـوا بمنعهـا : وليس ب�ء، وسقياها، أي: " ًاhسوق آنفا، فقال

  . )4(" عنها O نوبتها، وال تستأثروا بها عليها 
ذروا ناقـة : ّوهو أن يكون مفعـوال معـه، وا�قـديرّوثمة توجيه آخر �ذا اhعطوف، 

  .)5(اهللا مع سقياها
 Ú أن الغاية من هذا ا%ذف îّوقد ب) السيو ّ ّا�نبيه ¦ أن الزمان يتقاß عن " ّ ّ ّ

ّاإلتيان باhحذوف، وأن االشتغال بذكره يف' إ� تفويت اhهم ّ")6(.  
  

  :ا^صب z ا>دح وا&عظيم� باب و حذف الفعل � باب القطع إQ ا^صب -2
ّ¦ قطع الـصفة وÊـول إعرابهـا إ� ّإن ظاهرة حذف الفعل O هذين اdاب) تقوم  

ّالرفع أو اaـر،اإلعرا ّاcصب بعدما ¬ن حكمها  ّالـصفة ّ وبنـاء ¦ هـذا فـإن االسـم أو ّ

   .)7()ّأمدح أو أعظم (بفعل �ذوف وجوبا  تقديره ينتصب 
                                                           

، دار الفكر،   )606Hت ( ا�فس� الكب� ومفاتيح الغيب، �مد الرازي فخر ا*ين اhعروف 5طيب الري )1(
  .177، ص31جم، 1985-ه1405، 3ب�وت، ط

  .476، ص8 اdحر اhحيط، أبو حيان األندلÕ، ج)2(
  .42-41، ص2� ا*ين االس�اباذي، ج §ح الåفية الشافية، ر)3(
  .145، ص30 روح اhعا` O تفس� القرآن العظيم والسبع اhثا`، السيد �مود األلو&، ج)4(
  .145، ص30 اhصدر نفسه، ج)5(
ّشعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة نا§ون،  ب�وت، :  اإلتقان O علوم القرآن، جالل ا*ين السيوÊ ،îقيق)6(

ّع�ك األقران O إعجاز القرآن، جالل ا*ين السيوî، ضبطه وم، 57، ص2م، ج2008، 1 طdنان، ّ

ّأÆد شمس ا*ين، دار الكتب العلمية، ب�وت، dنان، ج: ّوصححه ّ
  .305، ص1

، 1 ، §ح الåفية O اcحو، ر� ا*ين �مد االس�اباذي،  ج19، ص2§ح اhفصل، ابن يعيش، ج:  ينظر)7(
  .175ص
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ّا�حولّويعد ذاك  ً د�ال قويا ¦ الفعل اhحذوف حـ� اسـتغV عـن ذكـره إ�ـازا ّ ّ

ُهتمامها؛ ألنه قطع وÊول من دون سـبب ًاستد²ء الذهان، ويها لألتنبç، كما يعد واختصارا ٌ ّ ٌ ّ

ّظاهر فيه، فلو ذكر الفعل ما بÃ من تلك اhزي ِ   .)1(ة ªءُ
مقصود إعماال ومعـ�، ولّويمكن تعليل ذلك بأن هذا الفعل 

ً
َحـذف كنـه 

ِ ًوجوبـا ُ

 مـن –ِللعلم به و�نبيه األذهان ¦ ما �دث معه من تغيـ�؛ وذاك إليـصال اhعـ� اhهـم 

 حقحقحقحق مفمفمفمف خفخفخفخف  حفحفحفحف  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:قـو¸ تعـا�ّوالشاهد ¦ ذلك ، )2(  بتدبر وخفاء–تعظيم أو شتم 
ـــــو¸  )3(ََََّّّّحمحمحمحم جمجمجمجم هلهلهلهلململململ خلخلخلخل حلحلحلحل  جلجلجلجل مكمكمكمك لكلكلكلك خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجك مقمقمقمق فق

َورد منصوبا ¦ الرغم من أنه عطف) اhقيم)( ِ ُ ّ " ّ؛ ألن                 )ّالراسخون(  ¦ مرفوع ّ
َ نصب ¦ اhدح وتقديره اhقيم)  ِ   . )4)  "وأمدح اhقيم)( ُ
ّ وÊول إعرابها إ� اcصب من دون ذكر الفعـل – O اآلية –) اhقيم)(قطع الصفةف ّ

تـن) عـن الة ّة الـصّإن إقامـ " ذ ّمفيد dيان فضل الصالة، و�براز قيمتها وعظمتها؛ إمعها 
ّالفحشاء واhنكر، وتهذب الضم� ّوالصالة عمود ا*ين، ولب ا�ق)، وتهذيب للوجـدان، . ّ ّ ّ

لْؤُوwعل اhؤمن يألف وي
َ

  .)5("إ� ا��ُفه Íَِْف، وت
ُ عند اcحاة وتقديره بعد ا%ذف من األمٌمِالزًل إذا ْعِ الفُفحذف ّور اàابتة O اcحو ّ ّ

ا اhت�ّي يتغي اjً مرتبط أساسا باhع�ًالعرÎ، وحذفه وجوبا
ّ

Ãتلhذهن ا O ّم تقريره.  
  : حذف الفاعل-ثانيا

َيعد القول Ôذف الفاعل من اhسائل اcحوية اhختلف فيها،  َ ّ ّ ّفذهب بعـض اcحـاة ّ

ّإ� امتناع حذفه �تج) jلك بأن الفاعل  ّعنÍ أساس O حصول الفائـدة؛ ألنـه عمـدة ّ ٌ ٌ

ّفكرتهم هذه نابعة من اعتبار اdنية األساسية للجملة الفعليـة الـ� تقـرر أن مع الفعل؛ و ّ ّ ّ ّ

ّالبد لـ� فعـل : " ّاºhدّالفعل البد ¸ من فاعل، وال Êدث األفعال من تلقاء نفسها، يقول  ّ

                                                           

ّا�d اcحوية وأثرها O اhع�، أÆد عبد اهللا Æود العا`، ص: ينظر )1(
92.  

  .92، صاhرجع نفسه: ينظر )2(
  .162 :من اآلية،  النساء)3(
ّ الºهان O علوم القرآن، بدر ا*ين الزر¥�، ج)4( ّ

  .130، ص3
ّهرة ا�فاس�، �مد أبو زهرة، ز)5(   .1960صّ
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ّمن فاعل؛ ألنه ال يكون فعل وال فاعل، فقد صار الفعل والفاعل بم�لة ªء واحـد، إذ 

Vّوقرروا أنه البد أن يكون الفاعل موجودا، سواء . )1(" ّ ¤ واحد عن صاحبه¬ن ال يستغ ّ ّ

¯ظاهرا أم ضـم�ا مـست�ا أم بـارزا، فـإذا لـم يكـن موجـودا فهـو مقـدر، وال أكان اسما 

  : ، واستث� السيوî ثالثة مواضع �وز فيها حذف الفاعل)2(�ذف
ّمن أكرم؟ وا�قدير: لزيدا، hن قا: ًمع رافعه تبعا ¸، كقولك: أحدها" 

ِ
ِأكرم زيدا، فحذف : َ ُ َ

ً
ِ
ُ

  .الفاعل مع الفعل

  .)3(ََََّّّّ مسمسمسمس خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:فاعل اhصدر، �وز حذفه، Eو قو¸ تعا�: ثانيها

ّفاعل فعل اثن) اhؤنث أو اaماعة اhؤ¥د باcون، Eو: ثاàها ¯  حمحمحمحم  �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�و)4(ََََّّّّ محمحمحمح ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّ

ُ فإن ضم� اhخاطبة واaمع حذف ال)5(ََََّّّّ   خمخمخمخم   .)6("ّ�قاء الساكن)ّ

O ّوما يلفت االنتباه هنا أن عدم ظهـور الفاعـل
¯ �بلـون� ُ َ ْ ُ ¯ تـرين� و�َ َ إ�  يرجـع �َ

ّسبب صو%، وبا�اØ ال فعد �ذوفا؛ ألنه بزوال السبب الصو% يعود الفاعل ّ ّ ç َ ُ ّ.  
   مّ¦ ح) ذهب Eاة آخرون إ� جواز حذف الفاعل اعتمادا ¦ اhع�؛ ألن الـ¡

  .)7("ّإنما يصلحه أو يفسده معناه" 
واستدل أنصار هذا الرأي ¦ صـحة مـذهبهم بالـشواهد الـ� ورد فيهـا الفاعـل 

ّ ّ ّ ّ

ّ�ذوفا لوجود القرينة ال� تع) اhحذوف، Eـو قـو¸ تعـا� ّ
، )8(ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:

ّلم يذكر ¸ فاعل؛ ولم يتقدم O ال¡م ما يمكـن أن يعـو) بلغت(فالفعل ْ َ ْ ّد عليـه الـضم�، ُ

                                                           

)1(
 .314-313م األنصاري، صّ§ح شذور اjهب، ابن هشا  

)2(
 .132-131صبناء اaملة العربية، �مد Æاسة عبد اللطيف، : ينظر  

  .14:  اdت)3(
  .186: اآلية من  آل عمران، )4(
  .26: اآلية:  مريم)5(
اhقتضب، أبو : ، وينظر511، ص1، جالسيوî ا*ين همع ا�وامع O §ح �ع اaوامع، جالل: ينظر )6(

hد، جّالعباس اºّ451، ص. 
ّ ا�صائص، ابن جV، ج)7(

، 1، جالسيوî ا*ين همع ا�وامع O §ح �ع اaوامع، جالل، و435، ص2
  .103، ص2، والطراز اhتضمن ألeار اdالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، �ö العلوي، ج160ص

  . 26:  القيامة)8(
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ومع ذلك ال يرتاب مطلقا من ¸ فهم بالعربية وبـÍ بأسـا�بها أن الفاعـل راجـع hـا دل 
ّ ّ ٌ ّ ٌُ ْ ْ َ ً

ّلم يب) ماÚ ال� بلغت ال�ا(، ولكنـه معلـوم : " ّعليه ال¡م وهو الروح، قال الشنقيطي ّ ّ ّ

أنها الروح وذلك عند اhوت، وقد أضمرت من غ� ذكر، *اللـ
ْ
ِ ْ َْ ِ

ُ ّ ُ، وذكـر )1( "ة الـ¡م عليهـاّ ْ ِ
ًال�ا( تش� إ�ها، بل يصبح عدم ذكر الروح هنـا أبلـغ داللـة وأقـوى تمكنـا ç ّ ْ

ِ
ُ و° إ%ـاق . ّ

عالمة ا�أنيث بالفعل د�ل ¦ هذا الفاعل اhؤنث اhؤول اhفهوم من سـياق الـ¡م، و�ال 
ّ ¯ ّ¯

ّلما %قت بالفعل عالمة ا�أنيث ُ ْ َ ء ا%ذف O اآلية وهو اإلشارة إ� ما عليـه �وe آخر ورا. َ
ُالروح مـن أثـر اhفارقـة، و¥ـأن إسـقاطها مـن العبـارة يـؤذن بزوا�ـا وذهابهـا ِ ْ ُّ َ ç)2( ـوEو ،             

ـــا� ـــو¸ تع ـــV ، )3(ََََّّّّ  يليليليل ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق  يفيفيفيف ىفىفىفىف ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ق يع

ْتوارت(ّالشمس، ففاعل َ َ ٌلم يأت ¸ ذكر ßيح O ال¡م، قال ا) َ ْ ِ ِ
ْ ) توارت(ّالضم� àّ " :Oعال½َ

ّللشمس، و�ن ¬ن لم يتقدم �ا ذكر؛ ألن اhع� يقتضيها، وأيضا فـذكر العـ� يتـضمنها ّ ُ ّ ْ
ِ ¯ َ ْ ّ "

 نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث يتيتيتيت ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�: إ� قـو¸ تعـا�الـ� قبلهـا؛ وهو بذلك يش� O اآلية )4(
و�اول أن يأخذ ا*�ل من السياق اللغوي اhبا§، فإذا ¬نت )5(ََََّّّّ يثيثيثيث ىثىثىثىث

ّ ّ ) ّالع�( لفظةّ

ًنعد الظهر فإنها تدل بذلك ¦ وقت غروب الـشمس، ويكـون اhعـ� بنـاء ¦ : معناها ّ ُ ّ ّ ç َ ْ َ

ّهذا أن سليمان 
ّ قد عرضت عليه هذه ا�يل من بعد الظهـر حـ� غـروب الـشمس، � ّ

ِ
ُ

©فشغلته عن ذكر ربه O ذلك الوقت ْ
ّلظهورهـا ظهـورا تامـا، ) ّالـشمس( فحـذفت لفظـة . ِ

ُن ا%ذف باhوارة واالختفاء، و¥أن إسقاطها من العبارة ينبئ بالغروب واالختفاءوإليذا ُ ّ)6(.  

                                                           

  .423، ص5ناß ا*ين اdيضاوي، ج، )تفس� اdيضاوي(  أنوار ا��يل وأeار ا�أويل )1(
ّعلم اhعا`، بسيو� عبد الفتاح فيود، مؤسسة اhختار للن¾ وا�وزيع، القاهرة، مÍ، ط:  ينظر)2(

1 ،
  .105م، ص2015-ه1436

  .32:  سورة ص، من اآلية)3(
ت (ّ زيد اàعال½، عبد الرÆن بن �مد بن ïلوف أ)ّتفس� اàعال½(  اaواهر ا%سان O تفس� القرآن)4(

ّعô �مد معوض، و²دل أÆد عبد اhوجود، دار إحياء ال�اث العرÎ، ب�وت، dنان، ط: ، Êقيق) ه875 ّ
1 ،

  .66، ص6م، ج1997 - ه1418
  .31: سورة ص، من اآلية)5(
ّعلم اhعا`، بسيو� عبد الفتاح فيود، ص:  ينظر)6(

106.  
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ّوقد منع �هور اcحاة حذف الفاعل، و�ذا ما انعدم لفظـه ظـاهرا فهـو مـن قبيـل 

¯ سوى O موضع واحد، هو بناء الفعل للمفعول، فإن الفاعـل ال يقـدر )1(اإلضمار واالستتار ُ

ُغ�ه فيأخذ حكمه من رفع و�سناد، وهذا هو مذهب سيبويه، إذ قـال حينها، بل ينوب عنه 

Oِ حد الفعل اhبV للمفعول َهو ما حذف فاعله، وال �وز O غ�ه:" ّ
ِ ُ")2(.  

ّإن اaملة ذات الفعل اhبV للمفعول ال يكون فاعلها �ذوفا حـذفا تر¥يبيـا؛ ألن  ّّ

ّا؛ اعتمادا ¦ أن االختالف ب) الفاعل ّنائب الفاعل يقوم مقامه؛ بل يكون �ذوفا دال�

ّونائبه ينحO Í اaانب ا*الØ؛ وأن ما يوجد مـن اخـتالف، فهـو O صـيغة الفعـل مـع  ّ

ّالفاعل أو نائب الفاعل، وهو ما د² بعض اcحاة ¬بن يعيش وابن هشام إ� القول بوجـود 

ّأغراض معنوية ل�ك الفاعـل �انـب األغـراض اللفظيـة، وذكـروا ّ  منهـا العلـم الواضـح ّ
باhحذوف أو اaهل به أو ا�فخيم وا�عظيم أو ا�حق� أو صـيانته عـن اjكـر تـ¾يفا ¸ 

  .)3(وتنـزيها أو اhحافظة ¦ الفواصل أو القواO واألسجاع

ِ فقـد حـذف )4(ََََّّّّحيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّومن الشواهد ¦ ذلك قـو¸ تعـا� ُ

ُالفاعل وبV فعله للمفعول، وذلك للعلم الو َففاعـل ا�" اضح به، ُ لـُ
ْ

ق معلـوم عنـد �يـع 
ّ) وهو اهللا تعا�، فé ا%ذف إ�از فضال عن اإلشعار بأنـه ال يتـواله غـ�ه وأنـه ِبَاhخاط ّّ

ّأو إن ا*اللة Ú اhطاوعة واالهتمام با%دث، حيث إن بناء الفعل للمفعول . )5(" ّمتفرد به ّّ "
ْ�ّتر¥, لالهتمام با%دث بÍف اcظر عن    .)6(" ثهِدُ

                                                           

ّ، واhقتضب، أبو العباس اºhد20، 14 ، ص ص1جالكتاب، سيبويه، :  ينظر)1( همع ا�وامع O ، و19، ص1ج: ّ
  .255، ص2جالسيوî،  ا*ين §ح �ع اaوامع، جالل

  .20، 14، ص ص 1جالكتاب، سيبويه ،  )2(
، )ه616ت (اللباب O علل اdناء واإلعراب، أبو اdقاء عبد اهللا بن ا%س) بن عبد اهللا العكºي:  ينظر)3(

ّ �مد عثمان، مكتبة اàقافة ا*ينية، القاهرة، مÊ: ،Íقيق ّ
1420H  - 2009و§ح 107، ص2م، ج ،

-161، ص1، جالسيوî ا*ين همع ا�وامع O §ح �ع اaوامع، جالل، و69، ص7اhفصل، ابن يعيش، ج
  .100-94،  وظاهرة ا%ذف O ا*رس اللغوي، طاهر سليمان Æودة، ص ص162

  .37اآلية  األنبياء، من )4(
ّ ظاهرة ا%ذف O ا*رس اللغوي، طاهر سليمان Æودة، ص)5( ّ ّ

110.  
ّ ا�فس� اdيا` للقرآن الكريم، ²ئشة عبد الرÆن بنت الشاطئ، دار اhعارف، القاهرة، مÍ، ط)6( ّ

5 ،
  .81، ص2م، ج1990
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ــا� ــو¸ تع ــضا ق ــا أي  مسمسمسمس خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح  جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ومنه
َ فقد حذف الفاعل لفظ اaاللة )1(ََََّّّّ حصخصحصخصحصخصحصخص

ِ َولـم �ـذف مـن ّمـن الفعـل األول ) اهللا(ُ

ّاàا`؛ وذلك تنـزيها ¸ وت¾يفا؛ ألنه أريد ال¾ ّ ّمما  فيه، وّ ِيؤ¥د ذلـك هـو ورود ذكـره مـع ِ
ُ ©

  . ا�� فيهّالفعل اàا`؛ ألنه أريد 

 ينينينين ىنىنىنىن نننننننن ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّومنها كذلك قو¸ تعا� O شأن الشهداء O سبيله سبحانه وتعا�

إ�  واhـسارعة بهـم العنايـة مزيـد dيـان) اهللا(، فحذف الفاعـل)2(ََََّّّّ زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى

)3(طمأنتهم
.  

، )4(عنهم واستـصغارهم ¯اhتحدث شأن من ّوينÍف حذف الفاعل لغرض ا�قليل

  .)5(ََََّّّّ  جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن  يميميميم ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:Eو قو¸ تعا�

 نبنبنبنب  مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ًكما �ذف الفاعل مناسبة للفواصـل، Eـو قـو¸ تعـا�

wَزى( ، فقو¸)6(ََََّّّّ يبيبيبيب ىبىبىبىب ْ
ُ

ّصفة cعمة، أي wزي اإلنسان، و�نما äء به مـضار² مبنيـا )  ّ

ّ�زيها إياه، أو �زيه إياها: للمفعول من أجل الفواصل؛ إذ األصل ّ)7(.  
  

  : حذف ا>فعول به- ثا�ا

ّاhفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، ويعده اcحاة من الفضالت، ليس ألنه  ç ّ

ّفضلة عن اhع�، و�نما ألنه فضلة عن منظومة اإلسناد، فال يقع مسندا وال مسندا إ�ه،  ّ

َولكن أهميته ال تنكر O تبي) اhع� أو تعيينه، يقول ابن يعيش ُ ّاعلم أن اhفعول لما : " ّ ّ

                                                           

  .10:  اaن)1(
  .169: اآليةمن  آل عمران، )2(
ّاآليات القرآنية، دراسة O بيان القرآن الكريم و�عجازه، �ال �مود أبو حسان، ّ ا*اللة اhعنوية لفواصل )3(

  .204م، ص2010، 1دار الفتح، األردن، ط
  .205 اhرجع نفسه، ص)4(
  .41:  ا*خان)5(
 الليل)6(

ّ
 :19.  

ّ ا*ر اhصون O علوم كتاب اهللا اhكنون، السم) ا%ل½، ج)7( ّ ّ
  .32، ص11
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ّلة، تستقل اaملة دونه، وينعقد ال¡م من الفعل والفاعل بال مفعول جاز حذفه ¬ن فض

  .)1(" وسقوطه، و�ن ¬ن الفعل يقتضيه

ّ دل عليه ا*�ل، ولم ي� حذفهذاّوأجاز اcحاة حذف اhفعول به إ ّ ¯،  فإن » )2(ّ ْ

َامتنع َ صارا، وثانيهما ّأو�ما »ب يكون ا%ذف فيه اخت: وقد جعلوا هذا ا%ذف »ب). ْ
  .)3(»ب يكون ا%ذف فيه اقتصارا

ٌأن �ذف من ال¡م لفظا، لكنه مراد مع� " ًواhقصود Ôذف اhفعول به اختصارا،  ّْ ً َ َ ُ ْ

ّ وال يكون ذلك إال إذا استوجبه ا%ال بد�ل من الصنعة أو اhع�، فأما د�ل )4("وتقديرا ¯ ّ

ّالصنعة، فيتمثل O حذف الضم�  ّ من �لة صلة اhوصول، إذ ال بد من ) عول به اhف( ّ

 زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�: ، كما O قو¸ تعا�)5(ّتقديره لكونه رابطا ب) الصلة واhوصول

َما تÑونه وما : " فقد حذف اhفعول به من �لة الصلة، وا�قدير) 6(ََََّّّّ ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب ََ ُ َ ç ِ
ُ

ُيعلنونه  َُ ِْ ُ."  

وأما د�ل اhع�، فهو أن يدل مع� ال¡م عل
ّ

ُيه، كأن يتقدم ذكره Eو قو¸ ت ّ    :عا�ــْ

                                                           

)1(
 .  418، ص1بن يعيش، ج§ح اhفصل، ا  

  :   وهو ما عº عنه ابن مالك بقو¸)2(
  Íْكحـذف مـا سـيق جوابـا أو حـ ِ ُ ً ََ ََ َِ ِ َ  

 
ْوحذف فضلة أجـز إن لـم يـضــر   ِ ُ ََ ْ َ َْ ْ ِ

َ
ٍ ْ َ َ ْ  

 
أو إن وقـع ) ّأكرمـت �مـدا : ( فيجـاب ) مـن أكرمـت ؟ : ( أي إن وقع اhفعول O جواب لسؤال Eو أن يقال 

ّما أكرمت إال �مدا : ( وcا �صورا E Oو ق ّ
فال �وز حذف اhفعول O � اhوضع)؛ لعـدم حـصول فائـدة ) 

  .156 – 155، ص2 ج§ح ابن عقيل ¦ ألفية ابن مالك،: ينظر. ّ�سن السكوت عليها من دونه
 ، و§ح األشـمو� ¦612-611، ص2مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)3(

  .199 –198، ص1ألفية ابن مالك، ج
ّ معا` اcحو، فاضل صالح السامرا�، ج)4(

  .81، ص2
ّ§ح قطر اcدى وبل الصدى، ابن هـشام األنـصاري، دار الكتـب العلميـة، بـ�وت، dنـان، ط :  ينظر)5(

4 ،
  .124م،  ص2004

)6(
 .19:  ّاcحل  
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 فمقول )1(ََََّّّّ مكمكمكمك لكلكلكلك  خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجك مقمقمقمق حقحقحقحقمفمفمفمف خفخفخفخف حفحفحفحف جفجفجفجف مغمغمغمغ جغجغجغجغ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�

، )2(¯وقد عد ابن هشام هذا ا%ذف غريبا) هو سحر(�ذوف تقديره) أتقولون(القول اàا`
ولكن أحد اdاحث) ن� تلك الغرابة عن ا%ذف اhشار إ�ه، وعلل ذلك 

ّ
 ّوا%ق:" بقو¸

ِ؛ وذاك �قدم ذكره O قو�م قبل هذه اآلية مبا§ة، وهو O قو¸ تعا�أنه ليس بغريب
ç:       

© فلم يشأ أن يكرر اللفظ )3(ََََّّّّ  معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظ حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�

كث�ا ما دام هناك د�ل عليه، وال سيما أن هذه اللفظة وقعت O �مه و�نكاره عليهم 
ّ ّ ّ

  .ل ¦ اhحذوف ونراه مصيبا O تعليله لوجود د�.)4("أيضا 

ِوقد يقع ا%ذف بهذه القرينة مطردا بعد فعل اhشيئة ْ ً
ِ
¯ ّ، سوى أن ا*�ل هناك )5(ُ ّ

©متقدم، وهنا متأخر، إذ يقع O جواب ال¾ط، وذلك Eو قو¸ تعا�  مئمئمئمئ  هيهيهيهي ميميميمي ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:©

�ذوف أغ� عنه جواب ال¾ط ) شاء( ّ فإن مفعول الفعل)6 (ََََّّّّ هبهبهبهب مبمبمبمب هئهئهئهئ

ًنفسه إ�ازا واختصارا   .معهم ¦ ا�دى aمعهمولو شاء اهللا أن �:   واhع�.ً

çثم إن %ذف اhفعول به علال وأغراضا ذكرها اcحاة بإ�ال ً
ِ ، منها ماهو  لفظي )7(ّ

  . ومنها ماهو معنوي

فمن األغراض اللفظية %ذف اhفعول به مراع
ّ

قو¸  فé .ازـل، واإل�ــاة الفواصــ

 ؛ �كون هذا "³."  مفعول الفعل َفِذُح، )8( ََََّّّّ زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب  ىبىبىبىب نبنبنبنب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ� :تعا�

ّوالقرآن يرا× الفاصلة ولكنه " ًالفعل فاصلة؛ تناسبا مع فواصل اآلي األخرى O السورة، 

                                                           

  .77:  يونس )1(
  .633، ص2ريب، ابن هشام األنصاري، جمغV اللبيب عن كتب األ²:  ينظر)2(
  . 76:  يونس )3(
ّ ا�d اcحوية وأثرها O اhع�، أÆد عبد اهللا Æود العا`، ص)4(

115.  
  .633، ص2مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)5(
  .35:  األنعام، من اآلية)6(
)7( 

 .267ة عبد اللطيف، صبناء اaملة العربية، �مد Æاس: ينظر 
   .3:  طه)8(
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ُال يراعيها ¦ حساب اhع� و�نما يراعيهما معا ف,داد ا�عب� حسنا ¦ حسن ُ ّ ً ّ")1( .
 õّويعتقد �مد �مد أبو مو ُأن القرآن ح) يرا" ّ ّ× الفاصلة ويبÃ ¦ تنغيمها إنما ّ

ِ
ُ

ٌ�فظ وسيلة من أقوى وسائله O ا�أث�؛ ألن رن) ال�مات وجرسها وتوافق إيقا²تها لغة  ُ ّ ّ

ّتتغلغل O اcفس والضم� وتسمو بالروح إ� آفاق قدسية فتأخذها نشوة �سها من يرتل  ّ ّ ّ ّ ّ

انها ثم ينت" إ� هذه الفواصل فيجد ّهذه اآليات ترتيال يتهدج فيه صوته ويتماوج مع أ%
ّوهذا يعV أن جرس العبارة عندما يقع ¦ سمع اhتلÃ يم!ج بمشاعره . )2(عندها القرار ّ

  . ّوأحاسيسه فيكون صورة نابعة من عقله ووجدانه فيكون ذلك باعثا �حريك فكره

َومما جاء O ا�طاب القرآ` �ققا غرض ً ©  ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخي  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:قو¸ تعا�" اإل�از" ّ
ّ*اللة اhفعول السابق عليه " أشهد"  فقد حذف مفعول)3( ََََُُُُّّّّّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر  ٰذٰذٰذٰذ يييييييي

ّمن حيث الصنعة، وال ³� ¦ ذي لب ما O ذلك من إهانة وÊق� لشهادتهم ال�  ّ

  .يشهدونها من حيث اhع�

ّومن األغراض اhعنوية %ذف اhفعول به العموم واإلطالق، وا�حق� ن حذف مف  .ّ

hفعول به اjي ا
ّ

ّأفاد غرض العموم واإلطالق قو¸ جل وعال  نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ� :ُ
¯فالظاهر أن مفعول )4(ََََّّّّ مبمبمبمب  زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ ْ�ذهب نفس " �ذوف؛ ) �خش(ّ

ّالسامع O تقديره ¤ مذهب �تمل، فينظر ¤ سامع Ôسب األهم عنده مما ³شاه أن  ّ ّ ¯ُ َُ ُ ّ

  .  )5("يصيب ذريته

َومن شواهد ا�طاب القر ّآ` ال� تضمنت إشارة إ� غرض ا�حق� قولِ ّ ّ
      :ىـه تعالـ

                                                           

)1( 
ّاaملة العربية، تأ�فها وأقسامها، فاضل صالح السامرا�، دار الفكر، األردن، ط  ّ

 .98م، ص2009، 3
)2( ،Íمكتبة وهبة، القاهرة،  م ،õعا`، �مد �مد أبو موhسائل علم اh ليليةÊ خصائص ال�اكيب، دراسة ّ

 .359م، ص1996، 4ط
  .19: نعام، من اآلية األ)3(
)4(

 .  9ّالنساء، من اآلية   

ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج)5( ّ ّ
 .252، ص4
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ّألغل} أنا ورسô الكفار: "  أي)1(ََََّّّّمثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت هبهبهبهب مبمبمبمب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ� ُ َوقد حذف ، )2("ّ
ِ اhفعول ُ

  . Êق�ا �مبه 

ًوقد �ذف اhفعول اàا` ويب/ مراد          :عا� تا ومع�، Eو ما جاء O قو¸ًا لفظُ

 مممممممم امامامام يليليليل ىلىلىلىل  ململململ يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�
ًباÌاذكم العجل إ�ا( أي ) 3(ََََّّّّرنرنرنرن ّ

َفحذف اhفعول اàا`  *اللة ا%ال عليه) 
ِ ُ َ  .  

َويراد Ôذف اhفعول به اقتص ًارا أن يثبت اhت�م مع� الفعل للفاعل من دون أن ـُ

ُينوي ذكر اhفعول، فيكون الفعل اhتعدي ¬لالزم وال يقدر اhفعول به لفظا أو مع� ¯)4( ،
َفالن فعطي ويمنع وي� وينفع، واhراد يعطي ذوي االستحقاق، ويمنع غ� ذوي  :كقو�م ُ ُ ُِ ُِ َ ْ َ َ َç ُ َ ْ ْ ُ

ّاالستحقاق وينفع األوداء وي� األعداء ّ )5(.    

 مشمشمشمش هسهسهسهس مسمسمسمس ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّومما ورد O ا�طاب القرآ` شاهدا ¦ ذلك قو¸ تعا�

 فلم )7(ََََّّّّ جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�: و¥ذلك قو¸)6(ََََّّّّ  ميميميمي هنهنهنهن منمنمنمن ململململ مكمكمكمك لكلكلكلك هشهشهشهش

ِاhفعول به مع هذه األفعال ¦ الرغم من تعديتها با�مزة؛ ألن اhقصود نيذكر  سبة هذه ّ
  . األفعال إ� اهللا تعا� واختصاصه بها دون سواه

  

  

  

                                                           

  .21: من اآلية، اhجادلة )1(
ّ الºهان O علوم القرآن، بدر ا*ين الزر¥�، ج)2( ّ

  .164، ص3
   .54: ، من اآلية اdقرة)3(
  .612–611، ص2 هشام األنصاري، جمغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن:  ينظر)4(
)5(

 .  40، ص2§ح اhفصل، ابن يعيش، ج  

  .44-43:  اcجم )6(
  .48:  السورة نفسها)7(
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  ّحذف مكمالت اإلسناد: ّا>بحث ا�الث

تتألف اaملة من ر¥ن) أساسي) هما  
ّ

اhسند واhسند إ�ه، وقد يزاد عليهما : 
ّ هذه األلفاظ تس	 مكمالت اإلسناد، وقد شاع حذفها O .)1(ة الفائدةألفاظ من أجل زياد ّ

Éنوال اآلhتنوع ا*الالت، وذلك ¦ ا O ّا�طاب القرآ` مسهمة ّ ً:  

  : حذف ا>ضاف و�قامة ا>ضاف إ�ه م�نه-ّأوال

ّورد حذف اhضاف كث�ا O اللغة العربية لالتساع O اhع� باإل�از واالختصار،  ّ ّ

حذف اhضاف :" ، وقـال أيضا)2("ّحذف اhضاف أوسع وأف.، وأعم وأو1: "ّال ابن جVق
  . )3("ّ»ب من االتساع

، ويقوم اhضاف إ�ه مقامه، )4(جوازاُحيث �ذف ّواهتم اcحاة بتقدير اhضاف، 
فلما حذفت اhضاف وقع ¦ اhضاف إ�ه ما وقع ¦ : " وهذا ما أشار إ�ه سيبويه بقو¸

ّومع� ذلك أن اhضاف إ�ه يقع موقع . )5(" ّاhضاف؛ ألنه صار O مåنه، فجرى Óراه

ّاhضاف وجود القرائن ا%ا�ة أو اللفظية ا*الة واش�طوا %ذف . اhضاف، ويأخذ  حكمه

ّالغرض من اللفظ ا*اللة ¦ اhع�، فإذا حصل اhع� بقرينة حال أو " ّ¦ حذفه؛ ألن  ّ

تغV عن اللفظ اhوضوع بإزائه اختصارا لفظ آخر اس
ّ

")6(.  

ّوحذف اhضاف O �كم ا��يل �ل عن العد، ومنه قو¸ تعا� ّ ّ  حطحطحطحط مضمضمضمض �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ُ
ّحب العجل، ¦ حذف اhضاف و�قامة : ّ، وا�قدير)7(ََََّّّّ معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظ ُ

ُتداخلهم حبه ورسخ O قلوبهم صورت: اhضاف إ�ه مقامه للمبالغة؛ أي ََ َ َç ُْ هم به، ِ شغفِطْه لفرَ

                                                           

 . 381، ص2ا�صائص، ابن جV، ج) 1(
  . 364، ص2جاhصدر نفسه،  )2(
  . 364، ص2 اhصدر نفسه، ج)3(
، و§ح اhفصل، ابن 149، ص3ري، جمالك، ابن هشام األنصا ابن ألفية إ� اhسالك أوضح:  ينظر)4(

ّ، والºهان O علوم القرآن، بدر ا*ين الزر¥�، ج190، ص2يعيش، ج ّ
  .146، ص3

 .247، ص3جالكتاب، سيبويه،   )5(
 .23، ص3§ح اhفصل، ابن يعيش، ج) 6(
  .93: ، من اآلية اdقرة)7(



ّ ا&نوع ا"ال  � ا�طاب القرآ�وأثرها �ال��ي�  ظاهرة اذف :األولالفصل  ّ ّ
 

 66 

ّوحرصهم ¦ عبادته كما يتداخل الصبغ اàوب، وال¾اب أعماق اdدن قو¸ ، ومنه )1(ّ

، )3("ّمن أثر حافر فرس الرسول: " ، أي)2(ََََّّّّ  مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:تعا�

ِثواب عمله: ، أي)4( ََََّّّّ  حمحمحمحم جمجمجمجم هلهلهلهل ململململ  خلخلخلخل حلحلحلحل  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:قو¸ تعا�ومنه  ُ)5(.  

 O يتمثل e `ا�طاب القرآ O ضافhّووراء حذف ا ّإظهار اhع� O صورة أتم " ّ

  .    )6(" وأوضح، و¦ وجه أقوى وأشمل
  
  

  : حذف ا>ضاف إ�ه-ثانيا
ّأجاز اcحاة حذف اhضاف إ�ه *�ل؛ ألن الغرض منه تعريف اhضاف أو ّ 

Ìَصيصه، و�ذا حذف اhضاف إ�ه ¬ن نقضا jلك الغرض وتراجعا عن اhقصود
ِ ُ)7(.  

hا O ضاف إ�هh8(واطن اآلتيةو�ذف ا( :  
ّالعالمة اإلعرابية وتزولقبل، وبعد، : بعد ألفاظ الغايات، مثل - 1

 اhضاف؛ فيب� عن 

ّ¦ الضم، إشارة إ� اhحذوف، Eو قو¸ تعا� ، )9(ََََّّّّ  خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس خسخسخسخس  حسحسحسحس جسجسجسجس ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:ّ

َمن قبل الغلب ومن بعده، فحذف اhضاف إ�ه *اللة السياق عليه، وبV : ّوا�قدير ِ
ُ ّ ُ

ِ ُِ َ
ِ
َ َ

ُقبل، وبعد(اللفظان َ¦ الضم؛ ألن مع� اhضاف إ�ه نوي دون لفظه) ُ ُ ُ
ِ

ّ ّ اdاحث ّولكن . ّ
ّفاضل صالح السامرا� ¸ رأي ïالف hا ذهب إ�ه اcحاة هنا، ينé فيه وجود اhضاف إ�ه  ٌ ُ ّ

                                                           

مكتبة ) 951Hت ( مد بن �مد العمادي إرشاد العقل السليم إ� مزايا القرآن الكريم، أبو السعود �)1(
  .131، ص1م، ج1952 القاهرة، مÍ، –ومطبعة �مد عô صبيح وأوالده 

  .96: ، من اآلية طه)2(
ّ الºهان O علوم القرآن، بدر ا*ين الزر¥�، ج)3( ّ

  .146، ص3
  .05: ، من اآلية اhائدة)4(
، دار الفكر، ب�وت، )310Hت ( �مد بن جرير الطºي جامع اdيان عن وجوه تأويل آي القرآن، أبو جعفر )5(

  .109، ص6م، ج1988-هd1408نان، 
ّخصائص ا�عب� القرآ` وسماته اdالغية،عبد العظيم إبراهيم اhطعن، ج:  ينظر)6( ّ

  .45، ص2
  .29، ص3 §ح اhفصل، ابن يعيش، ج)7(
ّاhقتضب، أبو العباس اºhد، ج:  ينظر)8( ّ

  .78،79، ص3، ج ابن عقيل ¦ ألفية ابن مالكو§ح، 228، ص4
  .04:  الروم، من اآلية)9(
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ّ، ويزعم أن � منهما ظرف معرف بالقصد، أي هو ظرف )بعد(و) قبل(�ذوفا بعد  م� ّ ّ

  . )1(وم للمت�م، أو اhخاطب، غ� �دود بإضافةمعل

ّ�، بعض، أي( بعد األلفاظ -2 ّ
، ويرى )2(ََََّّّّ ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�: Eو قو¸ تعا�،)

ّالزï¾ي أن ّ ّ " O ضاف إ�ه، أيٌضَوِع ) �¤( ّا�نوينhما :  من ا ¤َ ç Oِ السمواتُ َ َ ¯ ِواألرض ِ ْ
َ َ .

ْو�وز أن يراد ¤ من جعلوه هللا و* َ ç ُ ُ ِا ¸ قانتون مطيعون ²بدون مقرون بالربوبية منكرون ْ ُ ّ ُّ ç ً

ِ، حيث ذكر )4(ََََّّّّ زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:قو¸ تعا�، وEو )hِ")3ا أضافوا إ�هم ُ

 O ضاف إ�هhوحذف من )بعض(ا ،ðاألو ِ ً اàانية اعتمادا)بعض(ُ ّ O بعض( ¦ ذكره (

ٍأي شخص، : أي، )5(ََََّّّّ مممممممم امامامام  يليليليل ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيك �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ� :قو¸ تعا�األوð، وEو 
ْ َ ¯

ّفحذف اhضاف إ�ه، وناب ا�نوين منابه ِ ُ)6( .  
wذف ا>ضاف إ�ه إذا yن ياء مت�م منادى أو غ� منادى -3

ّ َ َ ْ ّ، فمن األول قو¸ تعا� ¦ ُ

õَيا قو�، ويالحظ :  أي)7 (ََََّّّّ منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن  مممممممم امامامام ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:� ّلسان نبيه مو ُ

ّأن هذا اcمط من حذف اhضاف إ�ه يك® O مق ّامات ا*عوة إ� اهللا؛ الغتنام فرصة ّ

ْإقبال اhخاطب) رغبة O إلقاء ا%جة عليهم من أق ¯ ُ ً ّومن اàا` O غ� اcداء . رب سبيلَ ّ

¯وعد هذا ا%ذف . ُد�²: ؛ أي)8(ََََّّّّ جعجعجعجع  مظمظمظمظ حطحطحطحط �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:�قو¸ تعا� ¦ لسان إبراهيم  ُ

ّنو² من تقص� الصائت الط" ّ*ى بعض ا*ارس) اhحدث) ّ ً
  .)9("ويل O آخر ال�مة 

  

 : حذف ا>وصوف- ثا�ا
                                                           

ّمعا` اcحو، فاضل صالح السامرا�، ج:  ينظر)1(
3 ،120.  

  .116: اآلية من  اdقرة، )2(
ّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل O وجوه ا�أويل، جار اهللا الزï¾ي، ج)3(

  .139، ص1
  .03: م، من اآليةّ ا�حري)4(
  .110:  اإلeاء، من اآلية)5(
  . 90، ص6اdحر اhحيط، أبو حيان األندلÕ، ج:  ينظر)6(
  .20: اآلية من  اhائدة، )7(
  .40: اآلية من  إبراهيم، )8(
 ظاهرة ا%ذف O ا*رس اللغوي، طاهر سليمان Æودة، ص)9(

ّ ّ
239.  
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ّ، وقيدوه ب¾وط وحـدود؛ وذاك hـا O )1(أفاض اcحاة O ا%ديث عن حذف اhوصوف

ّلمـا ¬نـا ¬لـ�ء الواحـد مـن حيـث ¬ن اdيـان " الصفة واhوصوف مـن تـالزم، فهمـا 

ا؛ ألن حـذف واإليضاح إنما �صل من Óموعهما، ¬ن القياس أن ال �ذف واحـد منهمـ
،  فاhوصوف، القياس يأب حذفه hـا ذكرنـاه؛ )2(ّأحدهما نقض للغرض وتراجع عما ال!موه

لـم يعلـم مـن ظـاهر ) مررت بطويل : ( ، أال ترى أنك إذا قلتٌْسوألنه ربما وقع Ôذفه لب
  . )3("اللفظ أن اhرور به إنسان أو رمح أو ثوب ، وEو ذلك  ا قد يوصف بالطول

ف�مـا اسـتبهم " اcحاة %ذف اhوصوف قيام ا*�ل وشهود ا%ـال عليـه، وقد اش�ط
ّ

ُ ؛ ألنه غ� معـروف وال معهـود فوجـب ذكـره )4(" اhوصوف ¬ن حذفه غ� الئق با%ديث

  .لعدم وجود د�ل عليه

ّأما إن ¬نت الصفة  ا اختصت باhوصوف واقتÍت عليه، أو أن اhوصوف ظهر أمره  ّ ّ ْ ّ

  .)5(يت ا*اللة عليه، فعند ذاك �وز حذفهمن السياق وقو

ّوهذا  ه مرجعه إ� اcحو، أما ما يرجع إ� اhع�، فإن ¸ أثرا فيه يتمثـل O االهتمـام  ّ ّ

  . من إ�از واختصار– كأي حذف آخر –بالصفة و�برازها وتأكيدها، فضال عما �ققه 

ثباتها ¸، ما جـاء فمن حذف اhوصوف *اللة الصفة عليه من حيث اختصاصها به و

ّصفة السفينة، " ّذات األلواح وا*e" و)6(ََََّّّّ ىثىثىثىث نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث يتيتيتيت �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:O قو¸ تعا�

ًأقيمت مقام اhوصوف هنا عوضا عن أن يقال َ ِ
ُ

ّوÆلناه ¦ الفلك؛ ألن O هذه الصفة بيان :  ّ ُ

ُمتانة هذه السفينة و�حåم ص ... عـه ومن م�و° ذلك إظهار لعناية اهللا بنجاة نوح . عهاْنّ

                                                           

ّقتضب، أبو العباس اºhد، ج، ا117h-116، ص1جالكتاب، سيبويه، :  ينظر)1( ّ
، 137، 135، ص ص2

ّا�صائص، ابن جV، ج
ّ، وحاشية الصبان، �مد بن عô الصبان، ج372 – 368، ص 2 ّ

  .71-70، ص3
  .59، ص3 §ح اhفصل، ابن يعيش، ج)2(
  .59، ص3اhصدر نفسه ، ج  )3(
  .366، ص2، جاhصدر نفسه )4(
  .366، ص2اhصدر نفسه، ج:  ينظر)5(
  .13: القمر )6(



ّ ا&نوع ا"ال  � ا�طاب القرآ�وأثرها �ال��ي�  ظاهرة اذف :األولالفصل  ّ ّ
 

 69 

و²دة اdلغاء إذا احتاجوا jكر صفة ب�ء وüن ذكرها داال ¦ موصوفها أن يـستغنوا عـن 
ّ ُ

  . )1(ذكر اhوصوف إ�ازا

أما اhوصوف اhحذوف اjي تدل عليه القرائن اللفظية ضمن السياق العام فمتعددة، 
ّ ّ ّ ّ

فقد يدل الفعل ¦ اhحذوف، Eو ما جاء O قو¸ تعـا�
ّ

 )2(ََََّّّّجضجضجضجض مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص ��������ُُُُّّّّ:

دل عليـه الفعـل) موعظـة(صفة hوصوف �ذوف تقديره ) واحدة ( فـ
ّ

، وقـد )أعظكـم ( 
 O وعظة إ� األفهام وا%ـرص ¦ االختـصارhذلك ا%ذف هو تقريب ا O سوغhيكون ا©

  .)3(ست�ال لطائر نفورهم و�عراضهماالاالستدالل واإل�از O نظم ال¡م و

 يفيفيفيف ىفىفىفىف يثيثيثيث �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:¯ مطردا E Oـو قـو¸ تعـا�وقد يأÉ ا%ذف بهذه القرينة

ًقليال( ّ ف� من )4(ََََّّّّ  ىقىقىقىق
ِ ًكثـ�ا(َو) َ َ

ًضـحå قلـيال: (صـفة hوصـوف �ـذوف تقـديره) ِ
ِ َ
ً
ِ َ (

ًبكاء كث�ا(َو َ
ِ ً َ ¯أما ما قدره بعض اdـاحث) . عليه) فليبكوا(و) فليضحكوا( ، *اللة الفعل)ُ ¯

¯ فليس بصحيح؛ ألن الزمن ال ي)5() زمنا(بـ وصف بالقلة أو الك®ة بل يوصـف بالقـÍ أو ّ
ّ

  .الطول

©وقد تدل الصفة نفسها ¦ موصوفها اhحذوف من خـالل صـيغتها ودال�هـا، ومـن  ّ

           :وقــو¸ كــذلك )6( ََََّّّّ  جنجنجنجن مممممممم خمخمخمخم  حمحمحمحم جمجمجمجم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:ذلــك مــا جــاء O قــو¸ تعــا�

وقـد ) ٌورُحـ( صفة hوصوف �ذوف تقـديره ) قاßات(  فـ)7(ََََّّّّ ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�
دلت 

ّ
ّعليه الصفة نفسها من خالل معناها، فضال عما فيها من قرينـة Eويـة Ú إضـافتها  ّ

                                                           

ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج:  ينظر)1( ّ ّ
  .184، ص27

   .46:  سبأ، من اآلية)2(
ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج:  ينظر)3(

  .232، ص22
  .82: ّ ا�وبة، من اآلية)4(
بع�، رسالة دكتوراه ïطوطة، ظاهرة اcيابة O العربية، دراسة وصفية Êليلية، عبد اهللا صالح عمر با:  ينظر)5(

  .213-212م، ص1997 ية اآلداب، اaامعة اhستنÍية، العراق، 
  .48:  الصافات)6(
  .56:  الرÆن، من اآلية)7(
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ُإ� الطرف بعد �عها �ع تأنيث، ما يدل ¦ اختصاص هذه الصفة با%ور فأغنـت هـذه  © ّ َ ْ ْ ْ ¯

كِالقرينة عن ذ
ْ
  . اhوصوفر

ّوال غرو O أن يكون �ذا ا%ذف أثر O اhع�، يتمثل O توف� العناية ّ بالصفة؛ ألنها ٌ ّ

ّاhطلوبة، و�برازها وتأكيدها، فقÍ الطرف هو د�ل العفـة اhطلوبـة O ¤ امـرأة ّ ْ ّ)1( Úو ،
ّالصفة الرفيعة O ا%ور، و ا يزيد O ذلك قوة Óيئهـا ¦ زنـة اسـم الفاعـل ا*ال ¦ أن  َ

ِ
ّ ُ ¯

ِالقÍ منهن طوع ْ َ.  

  :ّ حذف الصفة-رابعا

ّم ال يكاد يقع إال نادرا؛ و¥ونهـا تابعـا مكمـال hتبوعهـا حذف الصفة قليل O ال¡ ّ
     

 أو كـون غرضـها اhتمثـل O ا�خـصيص أو اhـدح أو اjم أو )2("ببيان صفة من صـفاته" 
ّ هو اjي جعل قصدها واجب اjكر، و�ال فإن حذفها ال يلتفت إ�ـه؛ )3(ال�حم أو ا�أكيد  ّ

م ال ؟ إال إُألنها ال تعرف أمقصودة من اhت�م أ
ّ

ّ دل عليها د�ل حاØ أو مقاØ، فعنـد ذاك ذا ٌ ¯

  .)4(�وز حذفها

 مممممممم امامامام يليليليل ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيك  ىكىكىكىك  �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ّومما جاء ¦ ذلك قـو¸ تعـا�

ــــصفة )5(����ََََّّّّ نينينيني ميميميمي زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن  منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن ــــذف ال           ّ، فح

¬ن يأخـذ ¤ سـفينة صـحيحة غـصبا، ويـدل ¦ اhحـذوف قـو¸" وأب/ اhوصوف؛ أي
ّ ْ ّ          

                                                           

ّخصائص ا�عب� القرآ` وسماته اdالغية،عبد العظيم إبراهيم اhطعن، ج:  ينظر)1( ّ
  .41، ص2

§ح ا�Íيح ¦ ا�وضيح، خا* بن عبد اهللا : ، وينظر191ص، 3، ج§ح ابن عقيل ¦ ألفية ابن مالك )2(
  .108، ص2، ، ج)ت.د(،  اhكتبة ا�جارية، القاهرة، مÍ، )905Hت ( األزهري

، 1،  و§ح الåفية O اcحو، ر� ا*ين االس�اباذي، ج247، ص3§ح اhفصل، ابن يعيش، ج:  ينظر)3(
  .116، ص2، جالسيوî ا*ين ع، جاللهمع ا�وامع O §ح �ع اaوام، و331ص

  .627، ص2مغV اللبيب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر )4(
  .79:  الكهف)5(
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ّفإن عيبه إياها ال ³رجها عن كونها سفينة، و�نما اhأخوذ هو الصحيح"  فأردت أن أعيبها"  ّ ّ ّ 
¯اhعيب، فحذفت الصفة هاهنا؛ ألنه تقددون  ّ ّ مها ما يدل عليهاُ

ّ
")1(.  

ّوقد وجه أÆد بدوي حذف الصفة O هذه اآلية بقو¸ وقد أو3 إ�نا هذا ا%ـذف : " ّ
ِبأن الملك ينظر إ�  َ ْالسفينة اhعيبة كأنها فقدت حقيقتها ّ َ ّ ّ")2(    .  

َولكن هذا ا�وجيه غ� مب) لسبب ا%ذف، واhع� اjي ذكره مفهوم من  ّ © ّ فـأردت (ّ
ّو�ذا ¬ن ا�وجيه األك® قيمة يتجO ê أن  . وليس من ا%ذف) أن أعيبها ّ حـذف صـفة " ّ
ّ واسـتيالئه ¦ ¤ سـفينة حـ� ولـو فيه مبالغة O تصوير طمع اhلـك) صا%ة( ّالسفينة  ّ

ّفغ� الصالح داخل O مأخوذ الملك، هكـذا ³يـل ا%ـذف. ¬نت غ� صا%ة ِ َ َولـو ذكـر . ّ ِ ُ

  .)3(" ّالوصف لزال هذا ا�خييل 

 جغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظحطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجض ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ومن ذلك أيضا مـا جـاء O قـو¸ تعـا�
 قـدير �خـصيصّ أي قومك الåفرون Ìصيصا �م، وال بد من هـذا ا�)4(ََََّّّّ جفجفجفجف مغمغمغمغ

  .، وقد يراد من ذلك ا�غليب)5( �ّالكذب بهم دون خاصة رسول اهللا 

ّ أي ¤ ªء )6(ََََّّّّ ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن  نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم امامامام يليليليل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ� :ومنه قو¸ تعا�

َسلطت عليه
© ûرقـة ª ( Oء( ّ أو أتت عليه، والبد من هذا ا�قـدير أيـضا؛ ألن لفظـة )7(ُ

©� ما O الوجود، O ح) إن هذه الـريح جـاءت �علها شاملة ل) ّ¤(ا�نك�، و�ضافتها إ�  ُّ ّ

                                                           

ّ اhثل السائر O أدب الåتب والشاعر، ضياء ا*ين بن األث�، Êقيق)1( ّ�مد م¼ ا*ين عبد ا%ميد، مطبعة : ّّ ّ

 ،Íا%ل½، م   .97، ص2، ج)ت.د(مصط� اdا
  .124، ص)ت.د(، 1 بالغة القرآن، أÆد أÆد بدوي، مكتبة نهضة مÍ، القاهرة، مÍ، ط من)2(
ّ خصائص ا�عب� القرآ` وسماته اdالغية،عبد العظيم إبراهيم اhطعن، ج)3( ّ

  .43، ص2
  .66:  األنعام )4(
  .783، ص3إعراب القرآن اhنسوب إ� الزجاج، أبو إسحاق الزجاج، ج:  ينظر )5(
  .25 -24: قاف، من اآليت) األح)6(
  .627، ص2مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)7(
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ُ¦ قوم ïصوص)، هم قوم ²د، فوجب هذا ا�قدير، و�نما حذفت الصفة تأكيـدا لـشمول  ً ُ

ْهذا ا*مار وهو¸ ¯.  

ّوا%ذف O وصف الريح أفاد أن قوة الريح تمكنها مـن تـدم� ¤ ªء سـواء أأتـت  © ُ ّ ّّ ّ

ّا  تد إ� ¤ ªءِعليه أم لم تتأت عليه فتأث�ه ّولو ذكرت الصفة لزال هذا ا�خييل. ّ ّ َ ِ ُ.  

ولعل ما يؤ¥د هذا الغرض هو 
©

ُذكر  زنزنزنزن رنرنرنرن ممممممممُُُُّّّّ :تعا� © الصفة O آية مشابهة، Ú قو¸ِ
¯ و�نما هذا )1(ََََّّّّ  مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين  ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن

َ O سياق تضمن ©تابع الختالف السياق اjي وردت فيه ¤ من اآليت)، فاآلية األوð وردت ¯

ْجدال كب�ا وÊديا بالغا ب) اc½ وقومه، ومن ذلك قو¸ تعا� © ¯ ً ً
ِ  حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ� :ّ

  خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن  جنجنجنجن يميميميم ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم
 ىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ  ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىي ميميميمي
                                        مثمثمثمث زثزثزثزث  رثرثرثرث يتيتيتيت ىتىتىتىت نتنتنتنت متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب ىبىبىبىب  نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ

                امامامام يليليليل ىلىلىلىلململململ يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك لكلكلكلك  اكاكاكاكيقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيف ىفىفىفىف يثيثيثيث ىثىثىثىث نثنثنثنث

 خئخئخئخئ  حئحئحئحئ جئجئجئجئ ييييييييىيىيىيىي نينينيني ميميميمي زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن  نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم
) ¤ ªء(  فة بعد©ف الصْ فقصد jلك تهويل العذاب عن طريق حذ)2(ََََّّّّ هئهئهئهئ مئمئمئمئ

 معها من هذا القبيل ªء، فوقع ال¡م ¦ ْدَِرانية فلم يّ 5الف اآلية اà– كما ذكرنا –
ٌالسياق، إذ لم يرد فيه موجب hبالغة وتهويلً تناسبا مع – O ذكر الصفة –أصله  ُ

ِ
ْ
ِ
َ ©.  

  : حذف اال- امساخ

                 :ىـه تعالـــ Eو قول)3(ولـوال أغ� عنه اhقـــت قـيرد حذف ا%ال بك®ة إذا ¬ن

                                                           

  .42-41:  اjاريات)1(
   .25-21:  األحقاف)2(
  .260، ص1§ح األشمو� ¦ ألفية ابن مالك، ج:  ينظر)3(
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ـــال )1(ََََّّّّ يييييييي  ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي زيزيزيزيريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم  امامامام يليليليل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�  فا%

، فحذف لفظ القول الواقع حـاال )2("كمسالم علي: يقولون" أو " قائل)" �ذوفة تقديرها 
ً ُ

، أي أن اhحذوف حال من الفاعل اjي هو الواو O )3(استغناء باhقول
ّ ، وا%ـال "يدخلون" ّ

فبقاء اhعمول يتطلب تقدير العامل »ورة". سالم عليكم" هنا اسم فاعل ¸ معمول هو 
ّ

 .
Ñـhاع إ� تعجيـل اeلك صح ا%ذف لقوة القرينة ولإلjّو ّ ة الـ� يـو# بهـا اhعمـولّ

ّ
 :        

  .)4( به أهل رضوانهّوذلك فضل اهللا يتل/". سالم" 

  ىبىبىبىب  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:و�وز حذف ا%ال إذا ¬نت بالفعل *اللـة مـصدره عليـه، Eـو قـو¸ تعـا�
وO Ú " تـدأبون : " ّيقـدر بالفعـل، وتقـديره) دأبا(، فاhصدر)5(�ََََّّّّ متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب

  .)6(موضع ا%ال

ك قرائن معنوية تثبت تقـدير حـال �ذوفـة، ومـن تلـك القـرائن وقد تكون هنا   
© يـستلزم حـاال تقيـده سـواء –األحåم ال¾عية O القرآن الكريم، فإن الفعل فيها أحيانا 

¯أكانت ظاهرة أم مقدرة 
ْ ل� يكون ا%كم متفقا مع ما يراد به من قيد و§ط، وبيـان – ¯ِ َ ُ ً

ِ

ــا� ــو¸ تع ــك O ق  ىمىمىمىم  مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ذل
ِ�ـدث): "  فهناك حال �ذوفة تقـديرها)7(ََََّّّّ يميميميم ْ ْوقـد أحـدعتم " أو " ُ ُ ْ َ ْ َ ْ إذا : " ، أي"َ

ْقمتم إ� الصالة وقد أحدعتم  ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ Ôسب مـا يقتـضيه ا%كـم الـ¾× O الوضـوء، وقـد )8("ّ ّ ّ ُ

                                                           

  .24 - 23: ، من اآليت) الرعد)1(
)2(Õحيط، أبو حيان األندلhحر اd497، ص5، جّ ا.  
ّظاهرة ا%ذف O ا*رس اللغوي، طاهر سليمان Æودة، ص:  ينظر)3( ّ ّ

251.  
ّخصائص ا�عب� القرآ` وسماته اdالغية،عبد العظيم إبراهيم اhطعن، ج:  ينظر)4( ّ

  .51، ص2
  .47: ، من اآلية يوسف)5(
ّالºهان O علوم القرآن، بدر ا*ين الزر¥�، ص:  ينظر)6( ّ

179.  
)7(h6: ائدة ا.  
، اعت� به خا* العô، دار اhعرفة، )ه338ت (إعراب القرآن، أبو جعفر أÆد بن �مد بن إسماعيل اcحاس) 8(

  .224م، ص2008 ه، 1429، 2ب�وت، dنان، ط
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ّيكون �ذا ا%ذف غرض، هو  ا�أكيد ¦ أن  ّ  )1(" ةّالوضوء §ط O الـصالة ¦ اaملـ" ٌ
ّوقد حقق حذف ا%ـال هنـا إطـالق . سواء أكان واجبا من حدث، أم مندوبا بدون حدث

  . ّالوضوء واألمر به عند القيام  إ� الصالة

ّوأشار ابن جV إ� أن  ّحذف ا%ال ال �سن، وذلك أن الغرض فيها إنما هو تو¥يد " ّ ّْ ُ َ

ّا�º بها، وما طريقه ا�و¥يد غ� الئق به ا%ذف؛ أل ّن حذفه ضد الغرض ونقيضهُ ّ")2( .

ْ إ� جواز أن )3(ََََّّّّ حئحئحئحئ  جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّبيد أنه ذهب O قو¸ تعا�

ًيقدر فيه حال �ذوفة Ìفيفا، أي  ٌ َ ¯ ّ؛ ألن ا*اللة من السنة "فمن شهده صحيحا بالغا" َُ ّ ّ ّ

ّواإل�اع قد دلت عليه، ولو عريت ا%ال من هذه القرينة hا جاز حذفها ّ)4(.  

  : حذف أحد ا>تعاطف]- سادسا

ّلما ¬نت اللغة العربية ميالة إ� اإل�از، فقد أجاز اcحاة حذف العناß اhكـررة  ّ ّ ّ ّّ

Oّ تراكيبها، كحذف أحد اhتعاطف)، إما اhعطوف أو اhعطوف عليـه، واالكتفـاء بـاآلخر 

 لكلكلكلك خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجك مقمقمقمق حقحقحقحق مفمفمفمف ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّ، ومما ورد فيه حذف اhعطوف قو¸ تعا�)5(ّلتاللة عليه
ّالتسوية " ّ، فاhعلوم أن )6(ََََّّّّ حنحنحنحن جنجنجنجن مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم هلهلهلهل ململململ خلخلخلخل حلحلحلحلجلجلجلجل  مكمكمكمك

ُتقت' شيئ) يسوى بينهما أو ين� تساويهما، وقد ذ ُ ¯ ِمن أغفق مـن قبـل " هما وهو ُ أحدَرِكُ
ْ َ ْ َ ِْ َ ْ َ َ

َالفتح وقاتل َ َ َ ِ ْ َ
ْ

عليـه، ولـورود ذكـره O اaملـة " ال يـستوي" ر *اللـة قرينـة َ اآلخَفِذُ، وح"
َال يستوي من أغفق من قبل الفتح وقاتـل، ومـن أنفـق بعـد " قدير اaملة األوð ّا�ا�ة، فت َ َ َْ ِ ْ َ َْ

ِ
ْ َ ْ َ ِْ

َ َ

ّنـé التـسوية، " ّوبما أن اhقـام مقـام . )7(" العاطفةُ اhعطوف، والواوَفِذَُح، ف"الفتح وقاتل ّ

                                                           

ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج:  ينظر)1( ّ ّ
  .129، ص6

ّ ا�صائص، ابن جV، ج)2(
  .380، ص2

  .177:  اdقرة)3(
ّا�صائص، ابن جV، ج: ينظر) 4(

  .381-380، ص2
، ومغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج292، ص1 اhصدر نفسه، ج)5(

ّ
، 819، ص2

ّومعا` اcحو، صالح فاضل السامرا�، ج ّ
  .232، ص3

  .10:د، من اآلية ا%دي)6(
ظاهرة ا%ذف O ا*رس اللغوي، طاهر سليم:  ينظر)7(

ّ ّان Æودة، صّ
248.  
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ْفمراد به نفيها O الفضيلة واàواب؛ فإن نé التسوية O وصف يقت' ثبـوت أصـ ّ ّ ّ ل ذلـك ّ
ّالوصف aميع من نفيت عنهم التسوية، فنé التسوية هنا يو#  ّّ ُ تفـضيل أحـد اaـانب) بَ

  . وتنقيص اaانب اآلخر نقصا متفاوتا

ّويعرف اaانب الفاضل واaانب اhفضول بالقرينة أو با�Íيح O الـ¡م، ولـيس  َ ْ ُ

ٍتقديم أحد اaانب) O اjكر بعد نé التسوية بمقتض  ّ ّ ْ ¯أنه هـو اhفـضل© وقـد أكـد هـذا ... ّ
ّ

ُأو5ك أقظم درجة من اjين أغفقوا مـن نعـد وقـاتلوا " االقتضاء بقو¸  َ ْ ََ َْ ُ َ ْ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ََ َ¯ ً َ َ ُ َ ْ َ ْ َ، أي أنفقـوا بعـد "ُ

ُالفتح وقاتلوا من بعد الفتح، فإن اسم ا�فضيل يدل ¦ اhـشار¥ة فيمـا اشـتق منـه اسـم  ّ¯ ُ ّ ّ َ

ºشتق منه، أي ف¡ الفـريق) ¸ ا�فضيل وزيادة من أخhالوصف ا O عنه باسم ا�فضيل َ
ِ
َ ّ ّ

  .درجة عظيمة

ِوحذف قسم  ْمن أنفق من قبل الفتح(ُ َ ْ ّإ�ازا *اللة فعل التـسوية عليـه ال �الـة) َ ّ .
َال يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق بعده: ّوا�قدير َِ")1(.  

 ىئىئىئىئ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:طـاب القـرآ` قـو¸ تعـا�ومن أمثلة حذف الواو مع معطوفها O ا�
و° Ìـصيص . ّتقيكم ا%ـر والـºد: ، أي)2(ََََّّّّ نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب  يئيئيئيئ

ُا%ر باjكر دون الºد قيل © ّألن ا�طاب أصال ¬ن للعرب وهم O بالد حارة: ّ ْ ُ ً
ِ َفذكر ما هـو . ّ َ َ َ

ْ، ولم يذكر الºد؛ ألن الوقاية من ا%ر أهم عندهم، وقلما يهمهم الـºد)3(ّأهم ّ ّ ّ ّ  لكونـه يـس�ا ّ
ّما بÃ من ا%ر بÃ من الºد فدل ذكر ا%ر ¦ الـºد: وقيل. �تمال ُّ ومـن خـالل هـذ . )4(ّ

اaـامع بينـه ) الـواو(ّ حذف اhعطوف اhتمثل O الºد؛ وحذف حرف العطفُظَ يالحآليةا
ّوب) اhعطوف عليه اhذكور O اdنية الظاهرة أال وهو ا%ر؛ لكون العطف عمليـة إت بـاع، ّ

  ، ر O اhعطوف عليهــعطوف إذا توافـاء عن اhـيقوم عليها ال¡م O أغلبه يسمح باالستغن

                                                           

ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج:  ينظر)1( ّ ّ
  .375، ص27

  .81: ، من اآليةّ اcحل)2(
ّمع�ك األقران O إعجاز القرآن، جالل ا*ين السيوî، ج:  ينظر)3(

  .242، ص1
، 2الزï¾ي، جّالكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل O وجوه ا�أويل، جار اهللا :  ينظر)4(

459.  
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  .  )1( رغبة O اإل�از واالختصاروذلك

 مئمئمئمئ زئزئزئزئ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:ّوقد Êذف الفاء مع معطوفهـا لظهـور ا*�ـل Eـو قـو¸ تعـا�
ــدير)2(ََََّّّّ رترترترتيبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ  نئنئنئنئ ــنكم : " ّ، فا�ق ــن ¬ن م ْفم ُ ْ ِ َ

ًمريضا
ِ
ٌ أو ¦ سفر فأفطر فعليه عدة، فحذف حرف العطفَ ¯ ِ ِ ْ

َ َ َ َ َ ْ َ َ
ٍ
َ َ َ َ ْ واaملة الـ� دخلـت ) الفاء(َ

  . )3(ّعليها، وÚ معطوفة ¦ اaملة السابقة

 زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:قو¸ تعـا�ما جاء O ومن شواهد حذف اhعطوف عليه 
الفــاء متعلقــة : " ّ قــال صــاحب الكــشاف)4(ََََّّّّ  مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث  يتيتيتيت ىتىتىتىت نتنتنتنتمتمتمتمت

ّ

َف�ب فانفجر: بمحذوف، أي َ َ ّفحذف اhعطوف عليه *اللة ما بعده عليه، فإنه لـو . )5(" تَ

  . باhاءْ تنفجرَْم ي�ب لَْمل

ّ أحد اhتعاطف) O ا�طاب القرآ` كثـ�؛ ألن هـذا ا�طـاب الكـريم قـد ُوحذف

َيطوي بعض اhشاهد ال� يمكن للمتلÃ ف مها بوساطة القرائن، وال� ال يتعلـق غـرض ْهّ
ّ

  .)6(ها، ويعرض اhشاهد ال� يتعلق بذكرها الغرضبذكر

  

  

  

  

                                                           

ّا%ذف ال�¥ي½ وعالقته باcظم وا*اللة ب) اcظرية وا�طبيق، فايز صب¼ عبد السالم تر«، :  ينظر)1( ّّ ّ ّ

  .100ص
  .184: ، من اآلية اdقرة)2(
  .189، ص2، ج§ح ابن عقيل ¦ ألفية ابن مالك )3(
  .60 :، من اآلية اdقرة)4(
  .113، ص�1يل وعيون األقاويل O وجوه ا�أويل، جار اهللا الزï¾ي،جّالكشاف عن حقائق غوامض ا�)5(
 .233، ص3معا` اcحو، فاضل صالح السامرا�، ج:  ينظر )6(
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  :ّ حذف ا&مي�-سابعا

ُا�مي, عند اcحاة يذكر dيان ما قبله من إبهام ذات أو نسبة ّ ç، فهم يعدونه من )1(ّ

 O ي يتصفjاالحتماالت ا*ال�ة للمم,، ا O يان و�زالة الغموضdّوسائل ا�فس� وا ّ ّ ّ ُ ّ

  . هاممعظم حاالته باإلب

ّواhراد باإلبهام اcاتج عن حذف ا�مي, هنا هو اإلبهام ال�¥ي½،  ّ ا%ادث بسبب " ّ
ّتر¥يب جزء أو أك® من أجزاء اaملة بعضه مع بعض مما يؤدي إ� غموض ما، يزول  ّ

بمúء عنÍ واجتالبه، وهذه األجزاء Ú مفردة مستقلة لم يكن فيها هذا الغموض، 
ّ

ّهام يصدق ¦ تمي, النسبة وا%ال خاصة أو أي تر¥يب آخر يؤدي إ� ّوهذا اcوع من اإلب ّّ ّ

  .)2("اإلبهام

ع اإلبهام عنها كث�ة O اللغة، فمنها ْواأللفاظ اhبهمة ال� Êتاج إ� توضيح ورف
ُوقد يعلم ما يزيل هذا اإلبهام من . األعداد ووحدات الكيل واhساحة والوزن وما يشبهها

ّوقد حذف اhم, وذلك : " ّابن جVيقول  .)3(�وز ذكر اhبهمات بدون تمي,قرينة ما، وهنا  ُ

اش�يت "، و"عندي ع¾ون" وذلك قولك . ُإذا علم من ا%ال حكم ما ¬ن يعلم منها به
. ، فإن لم يعلم اhراد لزم ا�مي, إذا قصد اhت�م اإلبانة"ملكت 6سة وأربع)"و " ثالث)

وهذا .  اإللغاز وحذف جانب اdيان لم يوجب ¦ نفسه ذكر ا�مي,فإن لم يرد ذلك وأراد
ّإنما يصلحه ويفÑه غرض اhت�م، وعليه مدار ال¡م ّ")4(.  

و�وز حذف ا�مي, إذا قصد إبقاء اإلبهـام أو ¬ن O الـ¡م مـا : " ّوقال أبو حيان
يدل عليه

ّ
 ")5(.  

                                                           

ّموسوعة اcحو والÍف واإلعراب، إميل بديع يعقوب، ص  )1( ّ
270. 

ّ ا%ذف ال�¥ي½، وعالقته باcظم وا*اللة ب) اcظرية وا�طبيق، فاي)2( ّ ّ ّّ   .102 ص،ّز صب¼ عبد السالم تر«ّ
ّظاهرة ا%ذف O ا*رس اللغوي، طاهر سليمان Æودة، ص:  ينظر)3( ّ ّ

251.  
)4(

ّا�صائص، ابن جV، ج 
  .378، ص2

)5(
  .386، ص2ارتشاف ال�ب من لسان العرب، أبو حيان األندلÕ، ج 
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ّومع� �م أ حيان أن جـواز حـذف ا�ميـ, مـ¾ وط برغبـة اhـت�م O إبقـاء ّ
ّ

ّاإلبهام O خطابه أو بوجود قرينة فيه تدل ¦ ا�مي, اhحذوف ّ
 .  

Oّ ا�طاب القرآ` ألفاظ مبهمة دون أن يذكر تمي,ها؛ ألن القرائن قد وردت و َ َ ْ ُ َ ْ ُ

ُدلت عليه، فجاز حذفه، Eو قو¸ تعا� ّ
 يفيفيفيفىفىفىفىف يثيثيثيث  ىثىثىثىث نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:

َع¾ون رجال، ومائة :" ي، أ)1( ََََّّّّ ىلىلىلىل ململململ  يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق

ويبدو أن تمي, العدد حذف O هذه اآلية؛ ألنها تر¥ز القول ¦ العدد، وليس . )2("رجل
ّ ّ ِ ُ ّ

ّ¦ نوع اhعدود اhعلوم بال�ورة؛ للتأكيد ¦ أن غلبة جيش اhسلم) ليست بالعدد  ّ ّ

ّو�نما بما وقر O صدورهم من اإليمان اjي جعله اهللا عز وجل ّ ّ
ِ ُ َ ََ ّقوة cفوس اhسلم)  " ّ

تدفع عنهم وهن استشعار قلة عدد جيشهم O ذاته
ّ َ َ")3(   .  

 ينينينين  ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم امامامام يليليليل ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيك ىكىكىكىك  مكمكمكمك   ��ُّ���ُّ���ُّ���ُّ�:وEو قو¸ تعا�
ًكم سنة dثتم: ، أي)4(ََََّّّّ زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى َ ْ ّ، ويرى الطاهر بن ²شور أن )5(َ االستفهام عن " ّ

هر �م خطأهم؛ إذ ¬نوا يزعمون ّعدد سنوات اhكث O األرض مستعمل O ا�نبيه �ظ
ُأنهم إذا دفنوا O األرض ال ³رجون منها " كم"ّ¦ ا�مي, لـ " عدد سن)" وانتصب  . ّ

ّاالستفهامية، وا�مي, إنما هو  ّ ؛ "كم"إ�ه تأكيد hضمون " عدد"و�ضافة لفظ ". سن)" ّ
  . )6(ٌد dعض مدلو�امعها تأكي" عدد " ُاسم استفهام عن العدد فذكر لفظ  " كم" ّألن 

 خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن  يميميميم ىمىمىمىم ممممممممخمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:وEو قو¸ تعا�
 ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىي ميميميميخيخيخيخي  حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن

                                                           

  .65:  األنفال، من اآلية)1(
 مغV اللبيب، ابن هشام األنصاري، )2(

ّ
  .831، ص2ج

ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج)3( ّ ّ
  .67، ص10

  .113-112:  اhؤمنون)4(
  �مد عô اdجاوي،: Êقيق) ه616ت (ّ ا�بيان O إعراب القرآن، أبو اdقاء عبد اهللا بن ا%س) العكºي )5(

 ،Í961، ص2م، ج1976دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، م.  
ّ�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، جا:  ينظر)6( ّ ّ

  .131، ص18
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ّ، حذف ا�مي,، وتقديره)1(ََََّّّّ  ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ِ ْبل هم أضل طريقا من األنعام عن الفقه : ُ
ِ

ً ّ

ّواالعتبار وا�دبر ّ)2(.  

  حذف ارف: ّا>بحث الرابع
اللغة Eو من اhعلوم من   

ّ
çبال�ورة أن ال�مة فعل واسم وحرف، و7 حرف فعد  َ ُ ّ ّ ّ

ّ مة ذات داللة بعينها O ال�¥يب، وا%روف ال� أقصدها هنا إنما Ú ما اصطلح ¦  ّ

  .ّ، كحروف العطف، وحروف اaر"حروف اhعا`" تسميتها 
ّوقد أشار اcحاة إ� أن ا%روف ال �وز فيها ا%ذف أو الزيادة    ّ أعدل أحوا�ا ّوأن " ّ

ّأن تستعمل غ� مزيدة وال �ذوفة، فأما وجه القياس O امتناع حذفها فمن قبل أن  َ َِ ِ ّ ُ

ّالغرض من ا%روف إنما هو االختصار، أال ترى أنك إذا قلت ) ما(ما قام زيد، فقد نابت: ّ
ِأنé(عن 

ْ ، فوقوع ا%رف مقام )أستفهم(عن) هل(هل قام زيد؟ فقد نابت: ، و�ذا قلت)َ
ّلفعل وفاعله ûية االختصار، فلو ذهبت Êذف ا%رف Ìفيفا ألفرطت O اإل�از؛ ألن ا

، ولكن هذا القياس العقô ال يتما8 وواقع اللغة ال� )3("اختصار اhختÍ إجحاف به 
ّ ّ

ورد فيها حذف للحروف O مواضع عديدة، واللغة ال Ìضع O ظواهرها hنطق العقل
ّ)4( ،

وهذا الواقع اللغ
ّ

ّوي هو اjي Æل ابن جV ¦ أن يقول َ ّ
هذا هو القياس أال �وز حذف : " 

ّ

َا%روف وال زيادتها، ومع ذلك فقد حذفت تارة وزيدت تارة أخرى ِ ُ")5( O وورود حذفها ،
ّاالستعمال اللغوي يرجع لقوة ا*اللة ¦ اhحذوف، فصارت القرائن ا*الة ¬�لفظ به ّ ّ ّ ّ ّ ّ)6( .  

القرائن اللفظية أوإحدى ّم¾وط با*اللة عليه بًذا إ ا%رف ُفحذف  
ّ

اhعنوية، وjا  
ِلé معرÎ القرآن قد حرصوا ¦ االرتباط الوثيق ب) حذف ا%رفُن ِ

ْ ُ
ِ
ْ

    .ّواhع� وا�قدير 

                                                           

  .179:  األعراف)1(
ّ، والكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون 541، ص4اdحر اhحيط، أبو حيان األندلÕ، ج:  ينظر)2(

ّاألقاويل O وجوه ا�أويل، جار اهللا الزï¾ي، ج
  .134، ص2

م، 1993، 2حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط: Ê ،Vقيقّ e صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن ج)3(
  .69، ص1ج
ّ ظاهرة ا%ذف O ا*رس اللغوي، طاهر سليمان Æودة، ص)4( ّ ّ

265.  
ّ، ابن جV، ص2 ا�صائص، ج)5(

280.  
  .15، ص2§ح اhفصل، ابن يعيش، ج:  ينظر)6(
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   O عرفة حذفهhمواضع متعددة، و O `ا�طاب القرآ O ّوقد جاء حذف ا%رف

ّ�كم ا��يل حدد أهل اdيان ض داللة ا%رف اhحذوف ¦ مع� مع : ّابط)، أو�ماّ
ًعد ا%رف �ذوفا بالقياس ¦ موضع آخر  اثل : بقاء هذا اhع� بعد ا%ذف، وثانيهما ç

  .)1(ورد فيه ا%رف دون حذف
  :ّ، وأهمهاّوقد تعددت صور حذف ا%رف O ا�طاب القرآ`   

  

  :ّ حذف حرف ا<ر-ّأوال
ّ�ذف حرف اaر قبل    ا%ذف ّف هذا اcوع مـن¯اhصدريت)، ويصن " ¯أن" و" ْ أن "ُ

من ا%ذف القيا& االطرادي لك®ة شيوعه O اللغة، ومنه قو¸ تعا�ِض
ّ ّ  جنجنجنجن يميميميم  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّ

Oّ أن يدخلنا ربنا، وقو¸ تعا�: ّوا�قدير، )2(ََََّّّّ جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن ِ ُ:    

ِ، قدر أبو حيان ما حذف O)3 (ََََّّّّ ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي  جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه ُّ�ُّ�ُّ�ُّ� ُ ّ ّ 

ِبأن �م، وحذفت اdاء: أي: " ّال�¥يب بقو¸ ُ ٍقدم صدق عند ربهم : " ّوقال الزï¾ي. )4("ّ َ

  .)5("سابقة وفضال وم�لة رفيعة 

ّومما ورد فيه حذف اaار  حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ  محمحمحمح  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:قو¸ تعا�) ِمن( ّ

، فقد )6(ََََّّّّ معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظ حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجض  مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمسخسخسخسخس

، وعل)7("ي من قومهّانتصب قومه ¦ تقدير حذف حرف اaر منه؛ أ"
¯

ّب ا�حرير ِق صاح

ّوا�نوير ¦ حذف اaار هنا بقو¸ ُ اaار من اhتعلق اjي هو O رُحذف: "ّ ّ ّ تبة اhفعول ّ
اختار، واستغفر، وأمر، ومنه أمرتك ا�� و¦ هذا يكون : ّاàا` شائع O ثالثة أفعال

ِفبناء نظم ال¡م ¦ ذ... ّمفعوال أول) سبع)(قو¸ ُكر القوم ابتداء دون االقتصار ¦ ُ

                                                           

ّخصائص ا�عب� القرآ` وسماته اdالغية،:  ينظر)1(   .07، ص2 إبراهيم اhطعن، جعبد العظيم ّ
  .84:  اhائدة، من اآلية)2(
  .02:  يونس، من اآلية)3(
  .163، ص5 اdحر اhحيط، أبو حيان األندلÕ، ج)4(
ّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل O وجوه ا�أويل، جار اهللا الزï¾ي، ج)5(

  .245، ص2
  .155: من اآلية:  األعراف)6(
  .303، ص1 إعراب القرآن، م� بن أ طالب القيÕ، ج  مش�)7(
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ِسبع) رجال اقتضاه حال اإل�از O ا%åية، وهو من مقاصد القرآن
ولقد أومأ . )1("ُ

الطºي إ� علة هذا ا%ذف بقو¸
ّ ّومن شأن العرب أن Êذف ال�ء من حشو ال¡م : " ّ

ِإن عرف موضعه، وüن فيما أظهرت داللة ¦ ما حذفت
ُ ْ ")2(.  

، )3(ََََّّّّ يييييييي ىيىيىيىي ميميميمي  خيخيخيخي  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:قو¸ تعا�) إ�(ّف حرف اaر ومن حذ

ّاهدنا إ� الÍاط المستقيم، فحذف حرف اaر: ّوا�قدير َِ ِ َ ْ ُ
ْ

ِ © َ ِ ْأصله أن ) هدى" ( ّ؛ ألن)إ�(ِْ

، قال )5(ََََّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىي ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:بد�ل قو¸ تعا�، )4(")إ�(ّيتعدى بـ 

ّد²ء من اhربوب إ� الرب؛ واhع�) اهدنا:"(القرط½ َ دcا ¦ الÍاط اhستقيم وأرشدنا ُّ ْ ِ ْ ّ َُ ¯

ِإ�ه، وأرنا طريق هدايتك اhوصلة إ� أنسك وقربك
ْ ُ ِ

ْ ُ َ
ِ
َ

 ")6(    .  
ّيرتبط بمعناها اjي تفيده وهو الغاية، وهو ما يب) صلة ) إ�(ّواألظهر أن حذف ّ

ّذلك باåhن سواء أكان ماديا، أم معنويا  ّ   ).ّالÍاط اhستقيم(ّ

  جخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:Eو قو¸ تعا�) عن(ّ اaاركما �ذف
O موضع نصب ¦ تقدير ) أن(، فـ)7(ََََّّّّ مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمسخسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجسمخمخمخمخ

 عن �ما أبطأ  إبراهيم : ؛ أي)8(فما dث عن أن جاء: ، تقديره)عن(ّحذف حرف اaر 
  .Óًيئه بعجل إكراما لضيوفه

�� متمتمتمت  زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ه تعا�ـقول) ¦(ّومن حذف حرف اaر  ��

                                                           

ّ  ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج)1( ّ ّ
  .123، ص9

  .57، ص9  جامع اdيان عن وجوه تأويل آي القرآن، ابن جرير الطºي، ج)2(
  .6:  الفاÊة)3(
  .30، ص1ر اهللا الزï¾ي، جّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل O وجوه ا�أويل، جا)4(
  .52: ، من اآليةّ الشورى)5(
ّ اaامع ألحåم القرآن واhب) hا تضمنه من السنة وآي الفرقان، أبو عبد اهللا �مد بن أÆد القرط½)6( ّ ّ ّ 
ّعبد اهللا بن عبد اhحسن ال�«، مؤسسة الرسالة، ب�وت، dنان، ط: ، Êقيق)ه671ت(

 - ه1427، 1
  .146، ص1م، ج2006

  .69:  هود)7(
  .369، ص1 مش� إعراب القرآن، م� بن أ طالب القيÕ، ج)8(
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  :ّ، قال الرازي)2("ّفتعدى الفعل) ¦(ّ¦ ßاطك، ثم حذف:" ، واhع�)1(ََََّّّّ ىتىتىتىت نتنتنتنت
ّال خالف ب) اcحوي) أن " ِألقعدن لهم ¦ ßاطك المستقيم، : ّ�ذوف، وا�قدير) ¦(ّ َِ ْ ُ ْ َ ِ َ ْ ُ َ ¯ َ ُ ْ َ

ّقال الزجاج ّ»ب زيد الظهر واdطن، واhع�: مثا¸ قولك: ّ ٌ
ِ
 و�لقاء ّ¦ الظهر واdطن،: ُ

جائز؛ ألن الÍاط ظرف O اhع�، فاحتمله ما �تمله لليوم والليلة، كقولك) ¦( مة 
ّ ّ ّ :

ٍآتيك غدا، و° غد
ّوحذف اaار. )3(ً ّيو# بمالزمة الشيطان ووسوسته ل� عمل خ� ) ¦(ُ ّ

  .�اول جاهدا أن يثV القائم به عنه

الالم(ومن حذف
ّ

، )4(ََََّّّّ يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ  نئنئنئنئ  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:قو¸ تعا�) 

ّوألن اhساجد هللا، و° ذلك داللة ¦ أنها ¸ خاصة ولعبادته: ّوا�قدير ّ ّ.  

 هيهيهيهي ميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي  جيجيجيجي ٰهٰهٰهٰه مهمهمهمه جهجهجهجه هنهنهنهن منمنمنمن ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:قو¸ تعا�) اdاء(ومن حذف

ٍجئت ب�ء نكر: ّ، وا�قدير)5(ََََّّّّ  مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت هبهبهبهب مبمبمبمب هئهئهئهئ مئمئمئمئ
ُ ُ ُ، واcكر معناه )6(َ ç

ªّء أنكر من فعل خرق السفينة اjي قام  ُ ّصالح ا��؛ ألن خرق السفينة العبد البه ٌ ّ ِ َ ّ

ّيمكن سده وقتل اcفس ال سبيل إ� تدارك ا%ياة معه ç)7(. 

 خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ يييييييي �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ما جاء O قو¸ تعا�) O(ّ حرف اaر حذفمن و
، )8(ََََّّّّمتمتمتمتختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهب  مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب هئهئهئهئ مئمئمئمئ

Oّ ¤ مرصد، ويوضح أبو حيان مع� ال�¥يب معلال حذف حرف اaر : ّوا�قدير ّ ّ ّ ّ)O ( منه
ّيصح انتصابه ¦ الظرف؛ ألن قو¸) ّ¤ مرصد" ( :بقو¸ ّ ليس معناه حقيقة ) واقعدوا �م(ّ

                                                           

  .16:  األعراف)1(
ّ معا` القرآن، أبو جفر اcحاس، ج)2(

  .16، ص3
  .32، ص14، جا�فس� الكب� ومفاتيح الغيب، �مد الرازي فخر ا*ين )3(
  .18: ّ اaن)4(
  .74:  الكهف)5(
ّو جعقر اcحاس، ج معا` القرآن، أب)6(

  .272، ص4
  .186، ص6اdحر اhحيط، أبو حيان األندلÕ، ج:  ينظر)7(
  .05: ، من اآليةّ ا�وبة)8(
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ّالقعود، بل اhع� ارصدوهم O ¤ مåن يرصد فيه، ولما ¬ن بهذا اhع� جاز قياسا أن  َ ُ ّ

  .)O" ()1(�ذف منه 

Ê و قو¸ تعا�ّ¬ف التشبيهذف كماE ،:�ُّ�ُّ�ُّ�ُّ 2(ََََّّّّزيميزيميزيميزيمي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين( ،

åّنت ¬ألبواب، فحذف ¬ف التشبيهَف: ّوا�قدير ِ ُ َ ِ َ ْ َ َ ْ َ َ)3(.  
  

  : حذف حرف العطف-ثانيا
ّاختلف اcحاة O حذف حرف العطف، فأجازه الفراء وأبو عô الفار& وابن  ّ

            ر من حروف العطف الواو ̄دَقُفَما ّعصفور واألشمو� شعرا ون®ا، وذهبوا إ� أن 
ْ من اcحاة من قÍ حذف حرف العطف ¦ الشعر فقط، ّ، بيد أن هناك)4(والفاء وأو © ِ

ْ َ َ ََ ْ ّ

ْبابه الشعر" ّ¬بن هشام اjي ذهب إ� أن  ©")5(    .  
ّوثمة Eاة آخرون منعوا جواز حذف حرف العطف، فأشار ابن جV إ� أن حذف  ّ ّّ ْ ْ

ف ال �وز إضمار حروف العط:" ّ، وتابعه O ذلك السهيô بقو¸)6(ّحرف العطف شاذ
ْخالفا للفار& ومن قال بقو¸؛ ألن ا%روف أدلة ¦ معان O نفس اhت�م، فلو أضمرت  ْ َّ ِ

ُ © ّ
ٍ

الحتاج اhخاطب إ� و# يفÑ به عما O غفس م�مه، وحكم حروف العطف O هذا 
© ُ ّْ َ © ْ ُ َ

ّحكم حروف اéc وا�و¥يد وال�ä وغ� ذلك ّ ّْ ُّ ِ ُ)7( .  
ّشواهد ال� احتج بها القائلون �واز ا%ذف تأويالت أخرى  الçهيçô السَل¯ أوْولقد ّ ّ

ُغ� حذف حرف العطف، ويرى أن حذف حرف العطف ³ل باhع� أو �ول ال¡م إ�  © ّ
ِ ُ ّ

  .)8(مع� غ� اhع� اhراد

                                                           

  .12، ص5 اdحر اhحيط، أبو حيان األندلÕ، ج)1(
  .19: ّ اcبأ)2(
ّاaامع ألحåم القرآن واhب) hا تضمنه من السنة وآي الفرقان، أبو عبد اهللا :  ينظر)3( ّ ّ ، �19مد القرط½، جّ

  .179ص
ّمعا` القرآن، الفراء، ج:  ينظر)4(

  .116، ص3، و§ح األشمو� ¦ ألفية ابن مالك، ج44-43، ص1
 مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج)5(

ّ
  .831، ص2

ّا�صائص، ابن جV، ج:  ينظر)6(
  .292-291، ص1

)7(Æحو، عبد الرcا O صّ نتائج الفكر ،ô207ن السهي.  
  .207 اhصدر نفسه، ص)8(
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 ,w ِولعل الرأي القائل �واز حذف حروف العطف هو األقرب إ� واقع اللغة ال�
ُ ّ ّ ّ ّ

ّوجود قرينة، وشأن حروف العطف O ذلك شأن حروف اaر وحروف ا%ذف O حال  ُ ْ ُ

ًاcداء، و�ذا ¬ن ابن جV من القائل) بمنع حذف ا%روف وحكم ¦ ما ورد �ذوفا من  َ ُ ْ ْ ّ ّ

ّحروف العطف بالشذوذ ّ،  فإنه قد وقع O تناقض عندما نص ¦ جواز حذف ا%روف )1(ُ ّ

عند وجود ما يدل عليها
  .ّط ²م O ا%ذف، وهو §)2(ّ

 :ومن مواضع حذف حروف العطف O ا�طاب القرآ` حذف الواو، Eو قو¸ تعا�

 محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج  مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�
ّ، قال الزر¥�)3(ََََّّّّ جضجضجضجض مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس خسخسخسخس  حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ : أي: " ّ

ُوقلت ال أجد، فهو معطوف ¦ قو¸
ِ
َ َ ْ ُ تولوا(قو¸) إذا(ّ؛ ألن جواب)أتوك(َ

ّ
ِ، وحذفت ا)4()" ِ لواو ُ

ّلقصد اdالغة؛ فإن O إثباتها ما يقت' تغاير اhتعاطف) فإذا حذفت أشعر بأن ال� "  ّ ِّ ُ

  .)5("¬لواحد

، )6(ََََّّّّ ىفىفىفىف يثيثيثيث ىثىثىثىث نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:قو¸ تعا�كذلك ومن حذف الواو 

ِومعها، ويرى اcحاس أن الواو حذفت للعائد: ّوا�قدير ُ ّ ّ ، و° ذلك إشارة إ�  مع� )7(ّ
ّو واjي قام به O اآلية الضم� ّالربط O الوا ّ

  .   فاستغ� بذلك عن الواو) معها(O ) العائد(

 القرآنية ا*الة ¦ حّالشواهدومن 
ّ ��  جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:اء العطف قو¸ تعا�ـذف فـّ ��

�� ��

                                                           

ّا�صائص، ابن جV، ج:  ينظر)1(
  .292-291، ص1

، )ه392ت ( اhحتسب O تبي) وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جV:  ينظر)2(
 -ه1406، مÍ، عô اcجدي ناصف، وعبد ا%ليم اcجار، دار إحياء ال�اث اإلسال�، القاهرة: Êقيق
  .51، ص1م، ج1986

  .92: ّ ا�وبة)3(
ّ الºهان O علوم القرآن، بدر ا*ين الزر¥�، ج)4( ّ

  .210، ص3
  .210، ص3 اhصدر نفسه، ج)5(
  .21:  ق )6(
  .245، ص4إعراب القرآن، أبو إسحاق الزجاج، ج:  ينظر)7(
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َفهم ينتÍون: ّ، وا�قدير)1(ََََّّّّ هئهئهئهئ مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ ْ ُ ّوعلل الزر¥� سقوط الفاء من . َ ّ ّ

©اhوضع اhقدرة فيه مقدما  Oّ اآلية ليست §طا بل hجرد ) إذا(ّإن: ّالثة أجوبة أو�اث" ّ

واjين هم ينتÍون زمان إصابة اæd: ّزمان، وا�قدير
ّ

. ّزائدة للتو¥يد" هم"ّإن : ّواàا`. 
ًإن الفاء حسن حذفها كون الفعل ماضيا : ّواàالث ُ َ ُ َ وجعلوا : " ، وقال O موضع آخر)2("ّ

ّالفاء رابطة O ال¾ط؛ ألن     .  )3("ّها للتعقيبّ

 جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي زيزيزيزي  ريريريري ٰىٰىٰىٰى ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ومن حذف الفاء قو¸ تعا� 
، فقد )4(ََََّّّّ مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخبحبحبحبحب  جبجبجبجب هئهئهئهئ مئمئمئمئخئخئخئخئ حئحئحئحئ

ِحذفت الفاء من الفعل ّويرى الفراء أن جواب . )5("فقال أعوذ باهللا: " ّاàا`، أي) قال(ُ ّ

 õأو¸ عن " ¬ن) أعوذ باهللا (�مو Vّبغ� الفاء؛ ألنه جواب يستغ آخره بالوقف عليه، ّ
ّفكأن حسن السكوت عليه، �وز فيه ) قال كذا و¥ذا: (ماذا قال لك؟ فيقول القائل: فيقال ُ ّ

ّويتضح من هذا ال¡م أن الفاء العاطفة إنما تúء للربط أو االتصال، فإذا . )6("طرح الفاء  ّّ ّ ّ

  .  ُأمكن استغناء ال¡م وأمكن استقالل اaمل جاز طرحها

 خمممخمممخمممخممم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ُّ�:²طفة �ذوفة O قو¸ تعا�) أو(فش ّوقدر األخ

ّفقال السائل : " ، حيث قال)7(ََََّّّّ جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن  خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن يميميميم ىمىمىمىم

ًقم الليل إال قليال(قد قال: عن هذا
ِ َ
¯
ِ
َ ْ ¯ ِ ؛ )أو نصفه أو زد عليه( ّ؟ إنما اhع�)نصفه(فكيف قال) ُ

َألن ما يكون O مع� تكلم به العرب بغ�  ّ أعطه درهما، درهم)، ثالثة، : تقول، )أو(ّ
  .)8(" أو درهم) أو ثالثة : تريد

  

                                                           

  .39: ّ الشورى)1(
  .300، ص4ّزر¥�، جّ الºهان O علوم القرآن، بدر ا*ين ال)2(
  .300، ص4 اhصدر نفسه، ج)3(
  .67:  اdقرة)4(
ّ الºهان O علوم القرآن، بدر ا*ين الزر¥�، ج)5( ّ

  .212، ص3
ّ معا` القرآن، الفراء، ج)6(

  .44-43، ص1
  .4-1: ّ اhزمل)7(
  .512، ص2 معا` القرآن، سعيد األخفش، ج)8(
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  :ّ حذف حرف ا^داء-ثا�ا
ّالغرض من حرف اcداء هو  ّ، إال أن اcحاة)1(" ّامتداد الصوت وتنبيه اhدعو" ُ ّ ّ)2( 

ّأجازوا حذف هذا ا%رف دون سائر حروف اcداء؛ لك®ة استعما¸، ولوروده O ا�طاب 

ُ و° �م العرب شعره ون®ه، واستثنوا من ذلك صورا ال �وز فيها حذفهالقرآ` ْ)3(.  
ّوأهم ما حذف مع حرف اcداء O ا�طاب القرآ` اسم العلم، واhنادى اhضاف،  ِ ُ ّ

  .ّوأي، واسم اإلشارة

 حفحفحفحفجفجفجفجف  مغمغمغمغ جغجغجغجغ معمعمعمع �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ّفمن حذف حرف اcداء مع اسم العلم قو¸ تعا�
ُيوسفيا : ، أي)4(ََََّّّّ لكلكلكلك  خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجك مقمقمقمق حقحقحقحقمفمفمفمف خفخفخفخف ّ، و�ن O تقدير )5(ُ

عدوال بداللة ) يا(ّحرف اcداء 
ً ُ ِ ألشخاص ا%ادثة ومدى قربهم من ا وتصويرهاآليةُ

ُ ِ
ِبعضهم، ومدى تكتمهم ¦ ما حصل ِç ، َإ� صورة أخرى يمكن أن تعطيها ْ "      ، ف" ) يا(ٍ

cُداء اdعيد مسافة أو ح ً
ِ ًكما، وقد ينادى بها القريب تو¥يدا،ِ ُ

ِ
َ ُ ¯ ومذهب سيبويه أن ما عدا ً ُ

ُا�مزة  من حروف اcداء فهو للبعيد، إال أنه �وز نداء القريب بما للبعيد ¦ سبيل  ُ ّ ّ
ِ ِ ِ

ً، فإذا ¬نت مذكورة O اcص ف" cداء اdعيد مسافة أو حكما، هذا إذا ¬ن )6 (..."ا�و¥يد ً
ِ ِ © ً

ِاhنادى بها بعيدا فعال، أما إذا ¬ن اhنادى ب ِ
ً ً ًها قريبا فإنما يؤ9 بها للنداء تو¥يدا َ

ِ
َ ¯ ً - O كما 

  . مذهب سيبويه

                                                           

  .15، ص2 §ح اhفصل، ابن يعيش، ج)1(
مغV اللبيب عن و، 44-43، ص3، جالسيوî ا*ين همع ا�وامع O §ح �ع اaوامع، جالل:  ينظر)2(

  .840، ص2كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج
)3(Ú داءcالصور ال� ال �وز فيها حذف حرف ا ّ لفظ اaاللة إذا لم تلحقه اhيم، واhستغاث، واhندوب، : ّ

  . ّ اhقصودة، واhتعجب منه، واhنادى اdعيد، واhضمر اhخاطبّواسم اaنس، واcكرة غ�
، 2فخر ا*ين قباوة، و�مد نديم فاضل، ط: ّا�a ا*ا` O حروف اhعا`، ا%سن بن القاسم اhرادي، تح: ينظر

  .355م، ص2003 ه، 1403
  .29:  يوسف)4(
ّاaامع ألحåم القرآن واhب) hا تضمنه من ا:  ينظر)5( ّلسنة وآي الفرقان، أبو عبد اهللا �مد القرط½،  جّ ّ

1 ،
  .67ص

ّا�a ا*ا` O حروف اhعا`، ا%سن اhرادي، ص:  ينظر)6(
354-355.  
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ّكما أن O حذف ياء اcداء إشارة إ� تقريب يوسف الصديق ومالطفته ّ ّ                ، و�� )1(ّ
ّضيق اhقام؛ فإن ا%ال يدل ¦ الرغبة O إنهاء ا%ديث وعدم ا�طويل فيه"  ّ ّ ّ ")2(.  

cضافّومن حذف حرف اhنادى اhداء مع ا–O وهو األك® شيو² ودورانا 
ً

 

 جفجفجفجف مغمغمغمغ جغجغجغجغمعمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظ حطحطحطحط مضمضمضمض  خضخضخضخض حضحضحضحض ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:قو¸ تعا� -ا�طاب القرآ`
َيا ربنا، فقد أضيفت لفظة : ، أي)3(����ََََّّّّ مفمفمفمف  خفخفخفخف حفحفحفحف ¯ ¯رب ( َ إ� ضم� اhت�م)، ويرى ) َ

ّ

ّالزر¥� أن  cّداء اdعيد حقيقة، أو حكما، ومنه قول ا*ا× يا) يا" (ّ ً ْ  اهللا، وهو أقرب إ�ه ُ
�ّمن حبل الوريد استصغارا cفسه، واستبعادا �ا من مظان الزل ّ، ويرى الطاهر بن )4("ّ

²ّشور أن د²ء عباد الرÆن ه ْأمارة ¦ شدة ïافتهم اjنوب فهم يسعون O مرضاة  " ناّ َ ْ َ ّ ّ

ّعمل الصالح ّربهم �نجوا من العذاب، فاhراد بÍف العذاب إìاؤهم منه بتيس� ال

  .)5("ّوتوف�ه واجتناب السيئات

 مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:Eو قو¸ تعا�) ّأي(ّو�ذف حرف اcداء مع لفظة

ّيا أيها اaاهلون، قال أبو حيان: ، أي)6(ََََّّّّ خبخبخبخب حبحبحبحب  جبجبجبجب هئهئهئهئ ّولما ¬ن األمر : " ّ

ّبعبادة غ� اهللا ال يصدر إال من غ½ جاهل، ناداهم بالوصف اhقت' ذلك ّ
، و�ذف )7("

 خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:Eو قو¸ تعا�) ّأية(ع لفظةكذلك م

                                                           

ّالكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل O وجوه ا�أويل، جار اهللا الزï¾ي، ج:  ينظر)1(
2 ،

ّ، والتسهيل لعلوم ا��يل، �مد 341ص ّ½�، دار )758Hت ( بن �مد بن أÆد بن عبد اهللا بن جزيء ال
، واdحر اhحيط، أبو حيان األندلÕ، 118، ص2م، ج1973-ه1393، 2الكتاب العرÎ، ب�وت، dنان، ط

  .298، ص5ج
)2( ،Íعبد السالم أبو شادي، مكتبة القرآن، القاهرة، م �، )ت.د(ّ ا%ذف اdالO Ù القرآن الكريم، مصط

  .105ص
  .65:  الفرقان)3(
ّ الºهان O علوم القرآن، بدر ا*ين الزر¥�، ج)4( ّ

  .445، ص4
ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج)5( ّ ّ

  .70، ص19
  .64: ّ الزمر)6(
  .584، ص7 اdحر اhحيط، أبو حيان األندلÕ، ج)7(
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ُيا أيتها الع�، فاhناداة : ، أي)1( ََََّّّّ ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن يميميميم  ىمىمىمىم مممممممم ّ

ّموجهة للع�، لكن اhراد أصحابها كقو¸ : ، وjلك جاء ا�طاب)يا خيل اهللا ار¥½:( ّ
 O ×حذوف، ولم يراع الع� كما روhَإنكم لسارقون، فرو× ا َِ ُِ َ ُ ُ ُ   .)2()ار¥½(َ

 يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّكما �ذف حرف اcداء مع اسم اإلشارة Eو قو¸ تعا�

مبتدأ واaملة ) أنتم(لـ� اhنفصـّالء، فالضمــؤّثم أنتم يا ه: ّ، وا�قدير)3(ََََّّّّ جيجيجيجي

  .  )4(منادى مع�ض ب) اhبتدأ وا�º) هؤالء(Ú ا�º، واسم اإلشارة ) تقتلون( ّالفعلية
  

  :فهام حذف همزة االست-رابعا
ُاختلف اcحاة O حكم حذف همزة االستفهام، فذهب ا�ليل إ� أنها Êذف  َْ ْ ُّ َ ْ ُ ّ

ّ، حيث ذكر أن العرب ربما )ْأم(ْقبل أضمروا ألف االستفهام واستغنوا عنه بأمارته، " ّ
) ه749ت(، وتابعه O ذلك اhرادي )5("ّزيد أتاك أم عمرو؟ و�مد عندك أم زيد؟: فيقولون

O ح) . )6("ّاhتصلة لك®ته نظما ون®ا) أم(ّحذفها مطرد إذا ¬ن بعدها" ّ أن حيث أشار إ�
  .)7(ّأم لم تتقدمها) أم(ّإ� جواز حذفها سواء أتقدمت ) ه761ت(ذهب ابن هشام 

أما ابن جV فأجاز حذف همزة االستفهام إذا ¬ن هناك ما يدل عليها
ّ ّ ، بينما )8(ّ

O 9(ّ »ورة الشعر فقط مش�طا وجود د�ل عليهاذهب ابن يعيش إ� جواز حذفها(.  

                                                           

  .70:  يوسف)1(
  .424، ص5 جاdحر اhحيط، أبو حيان األندلÕ،:  ينظر)2(
  .85: ، من اآلية اdقرة)3(
ّا%ذف اdالO Ù القرآن الكريم، مصط� عبد السالم أبو شادي، ص:  ينظر)4(

ّا�حرير : ، وينظر105

ّوا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج ّ
  .587، ص1

ّ اaمل O اcحو اhنسوب  للخليل بن أÆد الفراهيدي، تح)5( الة، ب�وت، dنان، ّفخر ا*ين قباوة، مؤسسة الرس: ّ
  .174، ص3الكتاب، سيبويه، ج: ، وينظر234م، ص1985، 1ط
ّا�a ا*ا` O حروف اhعا`، ا%سن اhرادي، ص:  ينظر)6(

35.  
مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)7(

ّ
  .23، ص1

  .283، ص2ا�صائص، ابن جV، ج:  ينظر)8(
  .154، ص8، ابن يعيش، ج§ح اhفصل:  ينظر)9(
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ّأم لم تتقدم عليها، لورود ) أم(ّرى جواز حذف همزة االستفهام سواء أتقدمت ¦ن و

ذلك عن العرب، §يطة وجود قرينة تدل ¦ اhحذوف
ّ

.  
ّويشيع O ا�طاب القرآ` حذف همزة االستفهام O مواطن يمكن أن تتخذ قياسا 

 ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ََََُُُُّّّّّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ّواز حذفها، من أهمها قو¸ تعا�ود�ال ¦ ج
ما : ّأو�ما: فيه قوالن) ّهذا رÎ(، فقو¸ تعا�)1(ََََّّّّ مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ  ىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئرئرئرئرئ

Eَن بصدد ا%ديث عنه، وهو أن اaملة استفهامية إنكارية، حذفت منها ا�مزة،  ِ ُ ّ ّ

©أهذا رÎ؟ وقد أجازه ثلة من اcحاة واhفÑ: وتقديرها ç ّ ّين أمثال الرازي والعكºي ّ

  .      )2(وقطرب
ّأنه خº ال استفهام، وقد أجازه أو5ك اcحاة واhفÑون أيضا، ونسبه ابن هشام إ� : ّواàا` ّ ّ

ّاhحقق)، منبه) إ� أنه لم يكن ذلك ¦ سبيل اaزم واالعتقاد، وهو ا*ا× إ� تأويل  ّ © ©

ّر، ومقصوده التسليم اaدØ؛ أيناظر ال ناظُم" ّا%ذف، بل ¦ أنه  ّهذا رÎ ¦ زعمكم : ّ

ّوالمناظر قد يسلم اhقدمة اdاطلة تسليما جد�ا؛ �فحم بذلك خصمه. اdاطل ً ّ ّ
ِ ُ ...  

ُومما يدل لكونه م ّّ
 قو¸ً ال ناظراًراِاظَن

ُ
 .)4(")3(����ََََّّّّ ختختختخت حتحتحتحت ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��: تعا�

ُفحذف همزة االستفهام    
ّ السامع يظنَلَ هو ما جعً- إذا– ّ أن اaملة خºيةّ ّ.  

  
  

  :ّحرف ا^� حذف -خامسا
يطرد O جواب القسم إذا ¬ن اhنé مضار²" ال " ّذكر ابن هشام أن حذف 

ً ّ َ ، وقد )5(ّ

� مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع �ُّ�:ورد ذلك O قو¸ تعا�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

                                                           

  .76:  األنعام)1(
ّا�فس� الكب� ومفاتيح الغيب، �مد الرازي فخر ا*ين )2( ّ، وا�بيان O إعراب القرآن، أبو 11، ص3، جّ

ّمعا` إعراب القرآن، أبو جفر اcحاس، جو، 381، ص1اdقاء العكºي، ج
  .450، ص2

  . 80:  األنعام)3(
ّآيات الكتاب، �مد األم) الشنقيطي، دار ²لم الفوائد، مكة، السعودية، ج دفع إيهام االضطراب عن )4( ّ

1 ،
ّمعا` القرآن، الفراء، ج: ، وينظر16ص

ّ، وا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج341، ص1 ّ ّ
  .181، ص6

)5(
مغV اللبيب عن كتب األ²ريب، ابن هشام األنصاري، ج: ينظر 

ّ
 . 834، ص2
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: ّوا�قدير ،)جف مغ جغ( ، وجواب القسم O اآلية هو )1( َّ خك حك جك

ّونالحظ أن حرف اO éc .  )2(" ال تزال تذكر يوسف ":أي. جف مغ جغيئ

ًجواب القسم مقدر بقرينة عدم اق�انه بالم االبتداء ونون ا�و¥يد معا عند اÍdي)، أو  ّ ¯ َ

ّإحداهما عند الكوفي)؛ ألنه لو ¬ن مثبتا الق�ن بذلك، فحذف حرف اéc؛ لضيق  ِ ُ ّ

ٌبأنه صائر  �عقوب شفاق ¦ ياhقام، ولإل إ� ا�الك بسبب عدم تناسيه مصيبة فثة ّ

  .)3(�وسف يكبده 
ّوال يسعنا وEن نتأهب لطي مباحث هذا الفصل إال أن نب) حسن    ّ ّ  من ا%ذفّ

 شأنا، وأر: بيانا، وأرفع مåنا منه O حالة َال¡م O حالة ا%ذف أبلغّال�¥يب لكون 
©ف ل�ل قدر ال¡م عن علو بالغته لو ظهر اhحذو: " ّقال صاحب الطراز. ظهور اhحذوف ْ َ

ُ مس�ذل ولåن مبطال hا يظهر ¦ ال¡م من الطالوة وا%سن ©ولصار إ� ªء مس�ك ّ

ّوالرقة  ّ")4( .  
ّللغة وا�فس� عن ما قا¸ h²ان من علماء اّالصدد يكفينا O هذا و    ّ

ُحسن 
  .  ا%ذف

ّأما األول فهو صاحب دالئل اإلعجاز، اjي  فما من اسم أو : " ... قال عن ا%ذفّ
فعل wده قد حذف عم أصيب به موضعه وحذف O ا%ال ال� ينبæ أن �ذف فيها إال 
ّ َ ُ ِ ِ ُِ َُ َ ِ

ُ ¯ ُ

ِوأنت wد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره O اcفس أوð وآنس من  َِ ّ َ             
   .)5(" ّاcطق به 

                                                           

  .85:  يوسف)1(
ّصفوة ا�فاس�، �مد عô الصابو�،  )2( ّ ّ   .64، 2جّ
ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ²شور، ج:  ينظر)3( ّ ّ

ّخصائص ا�عب� القرآ` وسماته اdالغية،، و44، ص13 عبد  ّ
ّوا*ر ، 09، ص2، جالعظيم إبراهيم اhطعن   .546، ص6 جّاhصون O علوم الكتاب اhكنون، السم) ا%ل½،ّ

  .92، ص2ز اhتضمن ألeار اdالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، �ö العلوي، ج الطرا)4(
)5(

 .176دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اaرجا`، ص   
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ّوأما اàا` فهو سيد قطب، ا ّ jّي أبرز e اإلعجاز O ا�طاب القرآ` بقو¸ّ ّ
 :          

©إن ا%ياة O اcص �ثب متحركة حا»ة"  ُ ِ َ َّ ّ وe ا%ر¥ة  ه O حذف لفظة واحدة. ّ
ç ُ ç ِ ...

  .)1 ("وذلك هو اإلعجاز
ّإال أنها  - ç¦ الرغم من إ�ازها - اaرجا` وقطبَصدح بها فهذه العبارات ال�   ّ

عدة تتجê أك® O ا%ذف القرآ`، بل يمكن أن Êمل ¦ صور ا%ذف �يعها ّتمثل قا
ُ ّ

Oْ ا�طاب القرآ`، سواء أكانت ال�مة اhحذوفة اسما، أم فعال، أم حرفا، ذلك أ ِ
ّن ا%ذف ً

ّ كما عرفنا من خالل الشواهد اhدروسة - O سياق ذلك ا�طاب
 ال يقع إال �حقيق –

ّ

cّتناسب ب) بنية ا ّظم وا*اللة اhفهومة من اللفظ أو السياق، و° ذلك تأكيد ¦ ا�آلف ُ ّ ّّ

  .  ّوا�عالق ب) عناß اcظم O ا�طاب القرآ`
  

  

  

   

                                                           

ّ ا�صوير الفO V القرآن، سيد قطب، دار ال¾وق، القاهرة، مÍ، ط)1( ّ ّ ّ
  .57م، ص2013، 20
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  :توطئة

ّا�قديم وا�أخ�  ظاهرة لغوية تمتاز بها اللغة العربية عن سائر كث� من اللغات، ّ
ّ ّّ ّ

ّتقنية لسانية تع/ عن شجاعة لغة الضاد بعامة و ّ ّ ّولغة ا:طاب القرآ6 بصفة خاصة، ّ

ّوDضع ا�قديم وا�أخ� إلرادة ا@ت?م < ا�عب�، وما يرنو إ; ّ ّّ
ْ تصويره من معا6 اFفس،  ّ

ّوهو يضP Q عباراته اإلNاز وا�ماسك، مع وفرة ا@عا6 وLال ا�صوير، فهو فن لطيف  ّ ّ

ّمن فنون اFظم والSTيب ، يشتمل P أZار دقيقة ودالالت عميقة، Xا قال عنه عبد ّ
ّا�eف واسع ّجم ا@حاسن  كث� الفوائدهو باب :" القاهر ا`رجا6  الغاية ال يزال عيدب ّ

Tبك بديعة لك عن ّيف gويلطف  يروقك مسمعه، ً شعرا ترى تزال وال إ; لطيفة، ويف
َقدم فيه أن عندك ولطف راقك أن سبب تنظر فتجد ّموقعه، ثم kيك p َوحول sء ُ p ُ 

  .)1("إ; مvن  مvن من اللفظ

ّ�قديم وا�أخ� ~ب من ا{الغة < فا اإلتيان به  �م العرب صل <األو�م، الّ
Pّ ترتيب مع� ب�
والفاعل،  الفعل وا:/ وترتيب ا@بتدأ ترتيب: مثل عنا� ا`ملة، 

ًمثال فالفاعل
ُ�دد  �

َ اللفظ دون < يكون الTتيب و�نما الفعل، برتبة رتبته  ُ ّ
، )2(ا@ع�

ّولكن ا`ملة < اFظام اللغوي العر� ال تتسم با`مود من حيث ت ّ ّ رتيب عنا�ها، �يث ّ
ّال يستطيع ا@ت?م عن هذا اFظام ف�v، بل تتسم با@رونة وحرية ا�رSة ب� مواقع  ّ ّ ّ ّ

D َعنا�ها �يث ل للمت?�وُ
p

م أن يتحرك �رية، فيختار من الTاكيب ا@حتملة للغة عن 
ّ ّ ّ ّ ّ

ّطريق ا�قديم وا�أخ� ما يمنح موقفه   ّوالوجدا6 خصوصيتالفكري ّ   .)3(ّه وتفردهّ

ّوتقوم دراسة ظاهرة ا�قديم وا�أخ� < اFحو العر�، وSذلك < ا{الغة العربية،  ّ ّ ّ

ّ هو االهتمام بموضوع القول، فL � Qلة عربية يدور ا@ع� حول فكرة ّإ أسا�P مبد ّ

ّ ددة أو مع� مع�، أو شخص ما، أو غرض مقصود يتوجه إ�ه  ّ ه �، ويوجه إ�ا:طابّ
  .االهتمام

                                                           

  .106ا`رجا6، ص دالئل اإلعجاز، عبد القاهر )1(
ّنتائج الفكر اFحوي، أبو القاسم عبد الر£ن السهي¢، ص: ينظر) 2( ّ420.  
ّا�وجيه اkال§ للظاهرة اFحوية، أيمن  مود مو¦، دراسة < شعر ابن زيدون، ¥لم الكتب، القاهرة، : ينظر) 3( ّ ّ ّ ّ

  .143م، ص2014، 1مe، ط
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ّا�قديم وا�أخ�مفهوم :  ا/بحث األول   :وجهود العلماء � دراسته ّ

 � اللغةّا�قديم وا�أخ�مفهوم  -1
ّ

 : واالصطالح
َقدم(ّا�قديم مصدر الفعل �، "ّا�قـديم" ّضـد " ّا�ـأخ�" ، و))1وضعه أمام غ�ه: ، أي(

ّومؤخر � sء، خالف مقدمه ّ ّ َ   .  )2(د موضعهجعله بع: ّأخر شيئا. ُ
ّفا�قديم وا�أخ� < اللغة متضادان، حيث  ّ ّ ّ األول وضع ال®ء أمام غ�ه، وقد يعّ ّ

ّ ا¯ا6 وضع ال®ء خلف غ�ه وقد �ن أمامه�ن خلفه ويع ّ. 
  

ّا�قديم وا�أخ� ُيراد بو  ؛ �الطبـي° ألجـزاء ا`ملـة ّالTتيب < ّا�غي�" اصطالحا ّ
ّمـا حقـه ا�ـأخ�، وذلك بتقديم )3("ّورة شعرية أو ل³ لغرض بال² ّ، وتـأخ� مـا حقـه ّ

  .)4(ّا�قديم
ّومن ا¯ابت ¶ويا أن  ّ ّلTتيب الطبي° لأللفاظ < ا`ملة العربية اّ ّ ؛ ºّ عالقة بالرتبـةّ

 ا@ـت?م عـن ذلـك َعـدلقبل ا@فعول، وا@بتدأ قبل ا:/، فإذا  - < األصل-فرتبة الفاعل
ّ

ًتقديما وتأخ�ا �مه  <ّ إن:قيل؛ األصل  تقـديم الـ�م وهـو < من س½ العرب" ّ، إذ إن ً
�ا@ع� مؤخر وتأخ�ه وهو < ا@ع� مقدم  � ")5(  .  

  

الرتبة � اللغة واالصطالح مفهوم - 2
ّ ّ:  

ُالريبة  َ ْ À ًلغةÁّمشتقة من الفعل ا¯ال ُرتب ال®ء : " ، جاء < لسان العرب)رتب(ّ ّ َ

ُيرتب ّوبا، وترتبُرت ُ ّثبت فلم يتحرك: ً ُرتب رتوب الكعب أي انتصب انتصابه: يقال. َ َ  ...  

                                                           

  .46، ص12ج، )مّقد(، مادة ّين  مد بن منظورّأبو الفضل Lال اkلسان العرب، : ينظر )1(
  .65، ص1ج، )ّأخر(ّمادةا@صدر نفسه، : ينظر )2(
ّ معجم ا@صطلحات اللغوية واألدبية، علية عزت عياد، ا@كتبة األكاديمية، القاهرة، مe، ط)3( ّ ّّ ّ ّ

م، 1994، 1
  ، 75ص

ّمعجم ا@صطلحات اFحوية والeفية، مروان العطي:  ينظر)4( ّ ّ ّ م، 2013، 1ة، دار البشائر، دمشق، سوريا، طّ
  .121ص

 الصاحÅ < فقه اللغة وس½ العرب < �مها، ابن فارس، �قيـق)5(
ّ الـسيد أ£ـد صـقر، دار إحيـاء الكتـب : ّ

 ،e189م، ص1977ّالعربية، القاهرة، م.  
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َالواحدة من ريبات اkرج: Àوالرتبة َ� َ    .)1("ا@Æلة عند ا@لوك و¶وها: Àوالرتبة وا@رتبة. َ
ّفا@ع� اللغوي للرتبة Çمل داللة ا@وضع وا@Æلة ّ
.  

ّتعرف الرتبة < اkرس اFحوي و ّ ّ ّ pا@وقع اXكري لل?مة < Lلتها، فيقال " ّبأنهاُ ُ ِ
ّرتبة الفاعل ا�قدم P ا@فعول، ورتبة ا@بتدأ ا�قدم P ا:/: مثال ّّ ّ ُ ")2(.  

ًوهذا يع أن الرتبة اصطالحا يراد بها موضع ال?مة وفقا لوظيفتها < بناء ا`ملة ُ ّ ّ. 
تطلب إحدى ال?مت� لأل" ّو�ذا �ن ا�ضام هو

ّ
خرى < االستعمال P صورة Éعل 

ّ < ا`ملة االسمية )ا@بتدأ وا:/ مثال(  فعنeا اإلسناد )3(" إحداهما تستدÊ األخرى

يقعان �ت عالقة ا�ضام؛ ألن � منهما يتطلب اآلخر
ّ ّ ُ ّ ّوالرتبة بينهما مبنية P ا�ضام، . ّ ّّ ّ

ّوÎ فرع عليه، وÎ متعلقة به؛ ألنه  p
   .)4("�ّ لغ� متضامُال رتبة" 

Ïّوللرتبة أهمية ك/ى عند دراسة ا�قديم وا�أخ� < ا`ملة العربية، ف ّ ّّ ّ تساعد "  ّ
P رفع اللبس عن ا@ع� بتحديد موقع ال?مة فيها، إذ العبارة إنما تدل P ا@ع� بوضع 

ّ ّّ

ُوالTتيب  ُ ذلك الوضعَلpُد بÐْصوص وترتيب Ðصوص، فإن    .)5(" ّ اkاللة زالت تلكّ

ّيت اkراسات اFحوية ا�ديثة برتبة ا@كونات داخل ا`ملة وأهميتها، ِوقد عن p ّ ّ p

ّوتوصلت إ; أن ما Çدد تلك ا@كونات إنما Î الوظائف ا�داو�ة ّ ّ p p ّ ّوالوظائف الSTيبية،  ّ ّ

ُالÒ تعرف بس َ ُ ّ
ل
�

    .)6(ّة إسناد الرتبة�يِم

ّة < اFظام اللغوي ~ورة ّفالTتيب داخل ا`مل    ّ pيقول ، أداء ا@ع�ّحتمية يقتضيها 
ÀالTتيب ~ورة < الSTيب اللغوي، فال يستطيع أي: " ّع¢ أبو ا@vرم ّ ّ ّ ّ ترSيب لغوي أداء ّ

                                                           

ّ لسان العرب، أبو الفضل Lال اkين  مد بن منظور، مادة )1(   .93، ص6، ج)رتب( ّ
ّ موسوعة اFحو والeف واإلعراب، إميل بديع يعقوب، ص)2( ّ385.  
ّ اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص)3( ّ ّ ّ

94.  
  .210، صا@رجع نفسه )4(
ّ لغة الشعر، دراسة < ال³ورة الشعرية،  مد £اسة عبد اللطيف، دار الÕوق، القاهرة، مe، ط)5( ّ ّ ّ ّ pّ

1 ،
  .285 م، ص1996

pقضايا اللغة العربية < اللسانيات الوظيفية، بنية ا:طاب من ا`ملة إ; اFص، أ£د ا@توÖ، دار :  ينظر)6( ّ ّ ّ ّ ّّ ّ

  . وما بعدها223م، ص2001، 1ّاألمان، الرباط، ط
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ّ به من ا�عب� عن األفvر اXهنية أو العالقات االجتماعية بدون الØام دقيق ُدَصْقُما ف ّ ّ ّ

شمل صيغ هذا الSTيب ومفرداته Ù ي�لTتيب مع�
� ُ   .)1("ها ّ

  :)2(ّم الTتيب إ; نوع�ّسَقُوي

p ترتيب داخ¢ يشمل ترتيب األصوات < الصيغ وا@فـردات �يـث تعـ/ عـن :ّأوCما ّ

ًاkالالت ا@قصودة تعب�ا دقيقا ّ.  

p ترتيب ب� الصيغ وا@فردات < نظام منسق يع/ عن ا@ع�:ّا	ا�و ّ    .قصود ا@ّ

 < هذا ا{حث هو الTتيب ا¯ا6 ا@تعلاّوما يهمن
p ّ غ وا@فردات < نظـام َيpق بTتيب الصّ

pا`ملة �يث تدل P ا@ع� ا@قصود، وهذا الTتيـب يظهـر < الTاكيـب اللغويـة متـكثرا  ّ ّ ّّ ّ

Î بمؤثرات ثالثةp:  

�p ما يغ� مع�" ويقصد به : ّ ا�أث� � ا/ـضمون- ّ ْ ال�م ويؤثر < مضمونه و�ن �ن ُ p

À، وحكمه ا�صدر فيجب أن يكون < صدر ا`ملـة )3("ًحرفا  ّ ّحـروف اFـQ وا�نبيـه ك" ُ

ّواالستفهام وا�حضيض و�ن وأخواتها وغ� ذلك ّ")4(.    

، وأن يكـون ا@عمـول )5(�إذ األصل أن يقدم العامـل P ا@عمـول: ّ ا�أث� � العمل-
ّامل، وأن ا�ابع ال يقع < موضع ال يقع فيه ا@تبوعًتابعا للع ّ)6(.  

ّوالعوامل Þتلف درجاتها وتتعدد مراتبها وصور تراكيبها، ومن عم ينعكس � ذلـك  ّ َ ّ

P الTتيب اXي Þضع º ا`ملة
ّ ّ.  

                                                           

ّ الظواهر اللغوية < الTاث اFحوي، ع¢ أبو ا@vرم، دار غريب، القاهرة، مe، ط)1( ّ ّ ّ ّ ّ
  .233م، ص2007، 1

  .234-233، ص ا@رجع نفسه)2(
  .243-242، ص1ّ األشباه واFظائر، ج)3(
  .243، ص1 ا@صدر نفسه، ج)4(
  .276، ص1 ا@صدر نفسه، ج)5(
  .354، ص1 ا@صدر نفسه، ج)6(
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ّأي أن بعض الصيغ البد أن ترتبط بصيغ مالزمـة àـا: ّ الصيغبJّالIابط  - ّ بعالقـة  ّ
ٍخاصة؛ أل ّوهذه الصيغ Î ما يسميها اFحاة. ّنها �`زء منهاّ ّ ّ الرتبة ا@حفوظة، فال تقـديم )1(ّ

وÎ رتبة < نظام اللغة، وä االستعمال < الوقت نفـسه؛ وXلـك ال ينـبã . فيها وال تأخ�
ّ

ّوقد تكون الرتبة ملØمة أو  فوظة ب� ا@بتدأ وا:ـ/، إذا تـساويا < ا�عريـف  .Ðالفتها ّ

ّيلزم اFظام اللغوي أن يتقدم ا@بتـدأ ويتـأخر ا:ـ/ إذا اسـتوى الطرفـان < " ّوا�نك�، إذ ّ ّ ّ ّ ّ

ّا�عريف أو ا�نك�، ولم تكن هناك قرينة لفظية أو حا�ـة معنويـة تبـ� ّ ّ ّ أحـدهما مـن  ّ
ّاآلخر، ويمثل اFحاة الستواء الطـرف� < ا�عريـف بهـذا ا@ثـال ّ ّ ٌزيـد أخـوك، والسـتواء : ّ

ّالطرف� < ا�نك� بهذا ا@ثال pأفضل منك أفضل م: ّ ُ َُ َْ َْ َ
  :)3(، يقول ابن مالك)2(" 

ِفامنعه ح� يستوي ا`زآن ْ ُ ِ
َ َْ َ ِ ُ ْ َ ْ ِ   عرفا ونكرا ¥دç نيان  َ َ ََ ْ ِ َ

ً ًْ ُ َ ْ ُ  
ّوالرتبة ا@حفوظة Î قسيم رتبة أخرى تسè الرتبة غ� ا@حفوظة، ويطلق عليها  ّ ّ

ُ�رة أو غ� ا@لØمة، وÎ رتبة < نظام اللغة فقط، قد Çكم االستعمال أيضا ا`ائزة أو ا ُ ّّ ُ

ّبمخالفتها أو بوجوب عكسها �سب اkواÊ األسلوبية، أو القواعد اFحوية كما <  ّ ّ ّ

أو بوجوب ا@حافظة عليها، ¶و ، )4(ََََّّّّ يييييييي ىيىيىيىي ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:تقديم ا@فعول P الفاعل، ¶و

)é(، أو )هذا أêصدي éهذا أو ذاك عند خوف اللبس، ويكون)أ 
ّ ْ.  

ّ ومع� هذا أن الرتبة غ� ا@حفوظة يتنازعها اFحو واألسلوب ّ و�ذا ما خالف . ّ
ُا@ت?م هذه الرتبة فإن ذلك ال يعد من قبيل الرخصة، و�نما من قبيل األسلوب العدوë، إذ  ّ ّ ّÀ ّ ّ

ºp حرية أن يقدم أو يؤخر �سب مقاصده < ا@عا6 p ّ.  
  

                                                           

ّاللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص:  ينظر)1( ّ ّ ّ
، والعالمة اإلعرابية،  مد £اسة عبد اللطيف، 207

ّ ّ ّ

ّ، وأقسام ال�م العر� من حيث الشï والوظيفة، فاضل مصطî الساí، مكتبة ا:انì، 315-314ص ّ

 ،e1397القاهرة، مð - 1977186م، ص.  
 اFحو واkاللة، مدخل kراسة ا@ع� اFحوي اkال§،  مد £اسة عبد اللطيف، ص)2(

ّ ّ ّ ّّ ّ141.  
، ضبطها وعلق عليها)672ðت (ك األندلò ألفية ابن مالك،  مد بن عبد اهللا بن مال)3(

ّ
عبد اهللا بن  مد : 

  .09م، ص1427ð - 2006، 1ا:طيب، مكتبة دار العروبة، الكويت، ط
  .71: ّ ا�وبة)4(
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ّد اTحاة واSالغيJ القداQ � دراسة ا�قديم وا�أخ�جهو - 3 ّ ّ:  

ّا�قديم وا�ّ ا@تتبع لظاهرة ّإن  حـوي�ّعنـد اFمنتـÕة قضاياها ودالئلها Nد أخ� ّ
ّوا{الغي�، فÏ من حيث األصول ظاهرة ¶وية، ومن حيث اkالئل ظاهرة بالغية، ولـم  � ُ � � ُ ُ

Dّصها اkارسون ببحث مفصل قا ّئم بنفسه Nمع بـ� ثنايـاه أصـوàا ومعانيهـا، فاFحـاة ّّ ُ

�درسوها مفرقة P أبواب اFحو ��ولم Dصوها بباب مع�، وóنـت دراسـتهم àـا  ا@ختلفة،  À

ُمنeفة إ; القواعد والضوابط واألحvم اFحوية الÒ تتحكم فيها، من منطلق الوجوب  َ
ِ ّ ّ ّ ّ ّ

ئلها إال قليالَوا`واز، دونما اإلشارة إ; دال
�

أما ا{الغيون، فرSـزوا < دراسـتهم لظـاهرة . 
ّ ّ ّ

ّا�قديم وا�ـأخ� P مقتـô ا�ـال ّاهـتم اFحويـون : "  يقـول يوسـف أبـو العـدوس.ّ ّ ّ

ّوا{الغيون بهذه الظاهرة P حد سواء، واختلفت اFظرة إ�هـا وفـق منطـق � منهمـا،  ّ ّ ّ ّ

ّفاFحاة يدرسون ا�قديم وا�أخ� ل ّ pلكشف عن الرتب ا@حفوظة ا¯ابتة، والرتب ا@تغـ�ة ّ ّ ّّ

ّأما ا{الغيون فغايتهم مـن دراسـة ا�قـديم وا�ـأخ� الكـشف عـن قيمتـه ... < ا`ملة ّ ّ ّ

õفسية < العمل األدبFال�ة واkّا ّ ّ")1(.    
ّاXي �دث عن ا�قديم وا�ـأخ)  ه180ت (ّ من يطالعنا من اFحاة سيبويهُل�وأو ّ ّ ّ

 �
ّحديثا يعد هو العمدة وصاحب الريادة فيه، وقد تلقف العلماء بعـده إشـاراته وأذاعوهـا،  ّ ّ

ّحö بلغت اXروة P يد عبد القاهر ا`رجا6 ّ.  
ّفقد لفت سيبويه اFظر إ; أهمية ا�قديم وا�أخ� ودوره < استيعاب ا@ع�، يقول ّ ّ ّ َ :

�فإن قدمت ا@فعول وأخرت الفاعل جرى "  � َاللفظ كما جرى < األول، وذلك قولـك ~ب ْ ّ ّ

ِزيدا عبد اهللا؛ ألنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقـدما، ولـم تـرد أن تـشغل الفعـل 
ُ َ ًَ ً ً� � ّ ّ ُ

ًبأول منه و�ن �ن مؤخرا < اللفظ َْ Àفمن عم �ن حد اللفظ أن يكون . ّ � َ ًفيـه مقـدما، وهـو ِ �

ُعر� جيد كث�، كأنهم إنما يق ٌ ٌ ّ ًدمون اXي بيانه أهم àم وهم ببيانه أع�، و�ن �نـا Lيعـا ّ ْ
ِ

À ّ p

ِيهمانهم ويعنيانهم ِ ّفمن شأن ا@فعول أن يتأخر عن الفاعل، ولكـن إذا تقـدم فـذلك . )2("ّ ّ

لعلة قصد إ�ها ا@ت?م وÎ العناية واالهتمام بشأنه
ّ ّ

وهذه العلة تنطبق P تقديم ا@فعول . 
ّ

                                                           

م،  2007 -ه1427، 1ّالرؤية وا�طبيق، يوسف أبو العدوس، دار ا@س�ة، عمان، األردن، ط: ّ األسلوبية)1(
 . 191، 190ص

 . 34، ص1، سيبويه، ج الكتاب)2(
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ّو�ن قدمت االسم فهو عر� جيد، كما �ن ذلك عربيـا جيـدا، وذلـك : " P الفعل، يقول ّ ٌّ �ّ ْ

ُزيدا ~بت: قولك ٌوالعناية واالهتمام هنا < ا�قديم وا�أخ� سواء منك < ~ب زيـد . ً ّ ّ

ٌعمرا، و~ب عمرا زيد  ً ً")1(.            
بويه، واكـتî < كتابه معا6 القرآن شيئا P ما قاº سـي) ه207ت(ّولم يزد الفراء 

ّباإلشارة إ; أن < اآلية تقديما وتأخ�ا، دون أن يتعمق < أZار هـذا ا�قـديم وا�ـأخ�،  ّ ّ ّ

`ولوال _مة سبقت من ربك لZن لِزاما وأجـل مـسU �:فيقول < قوº تعا; ََ َ َُ ٌْ ٌَ َ ََ َ ًَ َ َ َf َ ِ ْ َ َ ِ
َ : يريـد " )2(�ْ

ًولوال Ùمة وأجل مسè لvن لزاما  ّ �ؤخر�مقدم وم(ٌ " ()3( .  
ّأما ا@/د  ّفقـد جـاء حديثـه عـن ا�قـديم وا�ـأخ� مبثوثـا < ثنايـا )  ه285ت (ّ ّ

، حسب األحvم اFحوية الÒ هو بصدد معا`تها، ومن ذلـك قـوº)ا@قتضب(كتابه
ّ ّ أال : " ّ

ْظننت زيدا أخاك، فإنما يقع الشك < األخوة، فإن قلت: ّترى أنك إذا قلت ّ ّ ّ  ظننت أخـاك: ّ
ّزيدا، أوقعت الشك < التسمية ّ ّ ّو�نما يصلح ا�قديم وا�أخ� إذا �ن ال�م موضحا عـن . ّ ّ ّ ّ

ْ~ب زيدا عمرو؛ ألنك تعلم باإلعراب الفاعل وا@فعـول، فـإن �ن ا@فعـول : ا@ع�، ¶و ّ َ

ٌا¯ا6 مما يصح موضعه إن قدمتـه فتقديمـه حـسن، ¶ـو قولـك ّ ْ ّ ّاkار زيـدا، ُظننـت < : ّّ

ًلمت خلفك زيداوع ّ وبا�أمل < هذا اFص نلQ ا@/د يضع øطا دال�ا من شأنه .)4(... " ُ ً ّ ّ ّ ّ ّ

ّأن Çقق للSTيب مستوى الصحة، كما يش� إ; أهمية العالمة اإلعرابية < ا�ميـù بـ�  ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّا@عا6 والسماح با�eف < الرتبة با�قديم وا�أخ� ّ ّ ّّ ّ .  
ّوعقد ابن الـûاج ّبابـا واسـعا لظـاهرة ا�قـديم وا�ـأخ� < كتابـه )  ه316ت (ّ ّ ً ً

ّ، ومما �دث فيه جواز )األصول( ّعند أمن اللبس، إذ أشار إ; أنه إذا ألـبس ّ هذه الظاهرة ّ

َ~ب عيـü مـو¦، لـم : ّاألمر P السامع ولم يعرف الفاعل من ا@فعول كما < قولك

ّفإن لم يلبس جـاز ا�قـديم ... لبس ال يب� فيه إعرابّعليه؛ ألنه م) مو¦(�Nز أن يقدم  ْ

ّكما �دث عن امتناع ا�قديم وا�أخ� < باب اإلخبـار باالسـم ا@وصـول . )5(...ّوا�أخ� ّ ّ

                                                           

 .81-80، ص 1الكتاب، سيبويه، ج)1(
  .29:  طه، اآلية)2(
  .195، ص2ّمعا6 القرآن، الفراء، ج:  ينظر)3(
  .81-80، ص 2ّ ا@قتضب، أبو العباس ا@/د، ج)4(
ّاألصول < اFحو، ابن الûاج، ج:  ينظر)5( ّ   .245، ص2ّ
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اXي(
ّ

باXي(ْفإذا أردت أن Þ/ : " قائال) 
ّ

: زيـد أخـوك، قلـت: عن األخ < مثـل قـوàم) 
اXي زيد هو أخوك 

ّ
ّ�قديم أو ا�ـأخ�؛ ألنـه ملـبسُوال Nوز هنا ا...  ّ ّفـابن الـûاج . )1("ّ ّ

Nّعل اللبس وعدم اإلبانة عن ا@ع� هنا مانعا للتقديم وا�أخ� ّ ّ
  .  

ّوخص ابن ج ّا�قديم وا�أخ� بباب مستقل < كتابه )  ه392ت (ّ ّ ، )ا:ـصائص(ّ
ّ�دث فيه عما يتوافق وقواعد اFحو < ا�قديم وا�أخ�، وما  ّ ّ ّ Dًتلـف عنهـا، مراعيـا < ّ

ّفا�قديم وا�أخ� عنده . ّذلك صحة القياس، أو ضعفه، أو فساده ُأحـدهما : Pَ ~بـ�" ّ

pما فقبله القياس، واآلخر ما يسهله االضطرار ْ ّاألول كتقديم ا@فعـول P الفاعـل تـارة، . َ

ٌوP الفعل اFاصبه أخرى ك³ب زيدا عمرو، وزيدا ~ب عمرو  ٌَ ًَ ً
ِ ِ ّ ")2(.  

ّواستعرض ابن ج بعض ا@سائل اFحوية الN Òوز فيها ا�قديم وا�أخ�، يقـول ّ ّ ّ ّ ّ : 
ّومما يصح وNوز تقديمه خ/ ا@بتدإ P ا@بتدإ؛ ¶و"  . ّقـائم أخـوك، وä اkار صـاحبك: ّ

وNـوز تقـديم ا@فعـول P º ... �ن وأخواتها P أسمائها، وعليها أنفـسها" وSذلك خ/ 
ًطمعا < برك زرتك، ورغبة < صلتك قصدتك : ّالفعل اFاصبه؛ ¶و قولك ُ ّ ً ")3(.  

ّوأشار ابن ج إ; مسائل ¶وية أخرى ال Nوز فيها ا�قديم وا�أخ�، منها أنـه  ّ ّ ّ ال " ّ
ُوالطيالسة جـاء الـ/د؛ مـن حيـث �نـت : Nوز تقديم ا@فعول معه P الفعل؛ ¶و قولك َ ّ

ويعلل عدم ا`واز < هذه ا@سألة  بقـوº. )4("ورة العاطفة صورة هذه الواو ص
ّ

أال تـراك : " 
ال تستعملها إال < ا@وضـع اXي لـو شـئت السـتعملت العاطفـة فيـه؛ ¶ـو

ّ ّ
َجـاء الـ/د : 

ًولو شئت لرفعت الطيالسة عطفا P ال/د. ّوالطيالسة َفلما ساوقت حرف العطف قبح... ّ ُ َ ْ ّ :
َوالطيالسة جاء ال/د؛ َ كما قبحّ ُ ُوزيد قام عمرو؛ لكنه Nوز جاء والطيالسة ال/د: َ َ ّ ّ...)5(      .  

ّوذكر ابن ج بعض ا@واضع الÒ �تفظ برتبة ثابتة، ويمتنع فيها ا�قديم وا�أخ�،  ّ َ ّ

ّال Nوز تقديم الصلة وال sء منها P ا@وصول، وال الصفة P ا@وصوف، وال ا@بدل " فـ ّ

وال Nوز تقديم ا@ـضاف إ�ـه P ... نه، وال عطف ا{يان P ا@عطوف عليهP ا@بدل م

                                                           

ّاألصول < اFحو، ابن الûاج ، ج )1( ّ   .272، ص2ّ
  .382، ص2جّابن ج، ا:صائص،  )2(
  .383-382، ص 2جا@صدر نفسه،  )3(
  .383، ص2جا@صدر نفسه،  )4(
  .383، ص2ا@صدر نفسه، ج )5(
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ّا@ضاف، وال sء مما اتصل به ًوال Nوز تقديم ا`واب P ا@جاب، øطا �ن أو قـسما . ّ ً

  .)1 (..."أو غ�هما
ºّوختم ابن ج باب ا�قديم وا�أخ� بقو ّ ّفهذه وجوه ا�قـديم وا�ـأخ� < �م: " ّ ّ ُ 

ّو�ن كنا ترSنا منها شيئا فإنه معلوم ا�ال، والحق بما قدمناه . العرب ٌّ ّ ْ")2(.  
ّثم ب� ابن ج < كتابه  ّ ّأهمية ا�قـديم وا�ـأخ� بالغيـا، وتظهـر < ) ا@حتسب( ّ ّ ّّ ّ

 مـن جهـة )3(تقديم ا@فعول به من جهة، وä حذف الفاعل و�سناد الفعل إ; ا@فعـول بـه
ٌ~ب زيـد عمـرو، ووجـه :  < أصله فضلة، ويكون بعد الفاعل، ¶وفا@فعول به .أخرى

ْ~ب قمرا زيد، فإن زادت العناية بـه : العناية بذكره تكمن < تقديمه P الفاعل، ¶و ٌ ً ْ َ َ

pقدم P الفعل، ¶و ٌقمرا َ~ب زيد: ُ ْ َ ََ َ ً ْ َ)4(  .  
ّفابن ج يرى أن من دالئل شدة العناية با@فعول به أن Çـذف  ّ الفاعـل فيتـسلط ّ

ّ

ّحينئذ الفعل P ا@فعول به مباøة، وSأنه هو الفاعل كما < حالة بناء الفعل للمجهـول، 

ٌ~ب عمرو: ¶و َ
ِ
ُ)5(.  

ّوP الرغم من تناول اFحاة لظاهرة ا�قديم وا�أخ� < سياق عرضهم للقواعد  ّ ّّ

à حوية بصورة ¥مة، إال أن دراستهمFّا ّ ّ ّ ّن دراسة تفصيلية متعمقة، بل لم تكذه الظاهرة ّ ّ

ّ�نت < الغالب إشارات بسيطة يعوزها الP ùST مقاصد ا�قديم وا�أخ� وأغراضه  ّ ّ

ْاXي يعد من أبرز من درسوا )  ه471ت (ّا{الغية، إ; أن جاء عبد القاهر ا`رجا6 َْ
ِ ِ ّ ّ

ّا�قديم وا�أخ� دراسة مستفيضة من وجهة نظر بالغية ¶وية،  ّ ّ ويرجع º الفضل األك/ ّ
دالئل ( < وضع قواعده وترسيخ أرóنه وبيان لطائفه وأZاره، إذ أفرد º فصال < كتابه

ّوقد �ث ا�قديم وا�أخ� P أساس أنه عنe من عنا� اFظم، واFظم عند ). اإلعجاز ّ ّ َّ ّ

                                                           

  .387-385، ص2، جّابن جا:صائص،  )1(
  .390، ص2ا@صدر نفسه، ج )2(
  .65، ص1 عثمان بن ج، جا@حتسب < تبي� وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أبو الفتح:  ينظر)3(
  .73، وا@ختe < تاريخ ا{الغة، عبد القادر حس�، ص66-65، ص1 ا@صدر نفسه، ج)4(
 .316ّأثر اFحاة < ا{حث ا{ال²، عبد القادر حس�، ص: ينظر )5(
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ّعبارة عن توé معا6 اFحو < معا6 ال?م" ا`رجا6  6ّ يوضح هنا أن العالقة فا`رجا. )1("ّ ّ

ّالزمة ووطيدة ب� اFظم وومعا6 اFحو ّ.  

ّوا�قديم وا�أخ�عند ا`رجا6 نو¥ن ّ)2( :  
ّ تقديم i نية ا�ـأخ�-أ  ويكـون ذلـك < � sء تقـره P حكمـه اXي �ن :ّ

ّ ُ À ِ ُ
ّ

ٌ ¥لـم زيـد، :عليه، ومن ذلك تقديم ا:/ P ا@بتدأ، وتقديم ا@فعـول P الفاعـل، ¶ـو ٌ ِ
ُوأكرم عمرا زيد، فا:/ وا@فعول هنا لـم Dرجـا با�قـديم عمـا �ن عليـه مـن حكـم  ّ ّ ٌ ً

ّإعرا�، بل بê األول خ/ ا@بتـدأ مرفـو¥، وا¯ـا6 مفعـوال بـه منـصوبا كمـا لـو تـأخر،  ّ ّ ّ

ّفا�eف ¶وي ّ ّ  .  
ّ تقديم ليس i نية ا�أخ�- ب ّحيث ينتقل اللفظ با�قديم وا: ّ ّ

ُ�أخ� من حكم  ِ ّ

ّإ; حكم آخر، و�عراب غ� إعرابه السابق، كأن نìء إ; اسم� يصلح أن يكون �  ْ ّ ُ

pواحد منهما مبتدأ أو خ/ا، فنقدم تارة هذا وأخرى ذاك، فيكون ا@تقدم منهما مبتدأ  p

ُزيد العالم، والعالم زيد، فالعالم < ا`ملة األو� خ/: ّوا@تأخر خ/ا، ¶و ُِ ٌِ ّ، ولكنه < ٌ

< ا`ملة األو� ) زيد(، وزيد أكرمته، فـ)ُأكرمت زيدا: (ا`ملة ا¯انية مبتدأ، و¶و ذلك
Àوهنا يكون تعدد ا`مل . ّ< ا`ملة ا¯انية مبتدأ مرفوع) زيد(مفعول به منصوب، و

  .ّواختالفها، فيكون األمر بالغيا
ُوهذان اFو¥ن الثان ذكرهما ا`رجا6 �هما ي َ ّّ

ّدرجان ضمن ما يسè با�قديم  ّ ِ َ ْ

ّا`ائز، إذ يعمد ا@ت?م إ; تغي� الرتب < ا`ملة لقصد دال§، يقابله ا�قديم الواجب  ّّ ٍ
ّ

ّاXي تفرضه األحvم اFحوية، وتكون الرتبة فيه  فوظة، كتقديم ما º الصدارة �سم  ّ ّ ّ ّ

َوهذا ا�قديم الواجب يعت/ . ّالÕط أو االستفهام ُ ّد�ال قويا P االنطالق من ا{نية ّ ً ّ

ّاألساسية الÒ يعد غموذجا Éريديا {ناء ا`ملة ُ َ À َُ ّ ّ.  
ّوينتقد ا`رجا6 اFحاة اXين درسوا ا�قديم وا�أخ� قبله، وخصوصا سيبويه  ّ ّ ّ

ًموردا مقو�ه
ِ

ْكأنهم إنما يقدمون اXي بيانه أهم àم، وهم ببيانه أع�، و�ن �ن: " ُ ّ ّ ّ ّ  Lيعا ّ

                                                           

  .123ّأثر اFحاة < ا{حث ا{ال²، عبد القادر حس�، ص :  ينظر)1(
ّ ، والعالمة اإلعرابية < ا`ملة ب� القديم وا�ديث،  مد £اسة عبد 342نفسه، صرجع ا@: ينظر )2( ّ

اللطيف، مكتبة أم القرى، الكويت، ط
ّ

  . 215-214م، ص 1984، 1
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ّ، وóن نقد ا`رجا6 لسيبويه منصبا P أنه لم يذكر أمثلة عن )1(" ّيهمانهم ويعنيانهم ّ

ّا�قديم وا�أخ�، فأغ�  دراسته بإيراد أمثلة متنوعة، ولم يذكر <  - أي ا`رجا6–ّ
وXلك . ّا�قديم غ� العناية واالهتمام دون تفصيل مواضعها، بل اكتî بذكرها وZدها

ّا`رجا6 يبحث عن أZار أخرى، ودالالت إضافية تنبع من تفس�ه لTاكيب راح 

ّاألمثلة والشواهد الÒ وظفها ّ ّ .  
ًولقد أكسبت دراسة عبد القاهر ا`رجا6 ا�قديم وا�أخ� نظرة جديدة وبعدا  ْ ُ ّ ّ

ّأسè، وحوº من اkرس اFحوي إ; اkرس ا{ال² ّ ّّ ْ أن وشمل عنده وحدة ا@وضوع، بعد. ّ

ّ�ن يدرس بصورة متفرقة < كتب سابقيه، أو �ن ينظر إ�ه P أساس أنه يؤدي إ;  ّ p َ ُ

ّوهذا يعكس قدرة ا`رجاP 6 ربط اFظرية اFحوية با`انب . )2(تعقيد مع� ال�م ّّ ّ

ّاkال§ ا{ال²، وبذلك فتح بابا واسعا لمن بعده؛ قصد ا�عرف P دقائق ظاهرة ا�قد ّ ّ َ ً ً يم ّ
ّوا�أخ� وبيان أZارها ا{الغية الvمنة وراءها ّ .  

ظـاهرة ا�قـديم وا�ـأخ� < مؤلفـه )  ه538ت ( ّوتناول الزÐـÕي 
� ّ ، )ّا@فـصل(ّ

ّواستهل حديثه بها < باب الفاعل، فهو يرى أن  ّاألصل فيه أن ي¢ الفعـل؛ ألنـه �`ـزء " ّ

�فالزÕÐي ال ùN أن يتقـدم ال.  )3("منه Àفاعـل P الفعـل؛ ألنـه < حـال تقدمـه عليـه ّ ّ

وهذه ا@سألة �نت مثار خالف ب� الكوفي� . ّتكون ا`ملة اسمية ويكون هو مبتدأها
ُوا{eي�، فالكوفيون يرون جواز هذا ا�قديم، وا{eيون ال ùNونه ّ ّ ّ)4(.          

ّكما تناول الزÕÐي مسألة تقديم ا:/ P ا@بتدإ وذهب ّ إ; جوازهـا < الSTيـب ّ

ًاالس� الواقع مبتدؤه نكرة وخ/ه ظرفا، إذ قال ُ : Nوز تقديم ا:/ P ا@بتدإ، كقولـك: " ّ

ْتمي� أنا ومشنوء من يشنؤك، وSقوº تعا; َ َوقد الـØم ... )5(ََََّّّّجغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ��:ّ
ِ
ُ

ُ< اkار رجـ: ًتقديمه فيما وقع فيه ا@بتدأ نكرة وا:/ ظرفا، وذلك قولـك ٌوأمـا سـالم . ٌلّ ّ

                                                           

  .34، ص1جسيبويه،  الكتاب، )1(
ّأثر ا�قديم وا�أخ� < ا@ع� عند اFحوي�، لطQ عمر بن الشيخ أبو بكر، �لة األندلس للع:  ينظر)2( ّ ّ لوم ّ

ّاإلنسانية واالجتماعية، صنعاء، ا�من، العدد ، ا@جت02: ّ
ّ

  .64م، ص2014، مارس، 07: 
ّا@فصل < علم العربية، جار اهللا الزÕÐي، ص) 3( ّ ّ ّ

44.  
ّ حاشية الصبان ø Pح األشمو�،  مد بن ع¢ الصبان، ج)4( ّّ

  .204، ص1
  .21: اآليةمن  ا`اثية، )5(
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�عليك، وويل لك، وما أشبههما من األدعية، فمTوSة P حاàا إذا �نت منـصوبة، مÆلـة  ّ ٌ

ِمÆلة الفعل
ْ")1( .  

ّبعض معا6 ا�قديم وا�أخ� ) ّالكشاف(ّوأبرز الزÕÐي من خالل تفس�ه  ّ

القاهر ا`رجا6، ْبعبد ّوأغراضه ا{الغية الvمنة < ا:طاب القرآ6، متأثرا < ذلك 
ّفنظرته تتسم با�ؤدة وا�عليل وا�حليل الف، فال يكاد القارئ يمر P آية تتضمن  ّّ ّ ّ ّ ّ

ًتقديما وتأخ�ا إال ويد§ برأيه  فيها، شارحا وموضحا، فQ قوº تعا; ًp َ ُ ّ
 ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:

ُ همزة االستفهام دون الفعل اXي هو )أغ� اهللا (أو� : " ّ قال الزÕÐي)2(ََََّّّّ زيزيزيزي ريريريري

ّ؛ ألن اإلنكار < اÞاذ غ� اهللا و�ا، ال < اÞاذ الوë، فvن أو� با�قديم)أÞذ( ّ ّ ّّ ّ")3( .
ِل� اهللا( ّفالغرض ا{ال² ا@ستفاد من تقديم ا@فعول به األول َ ْ أÞذ(ه P فعل) َ

ّ
هو ) 

َإنكار أن فتخذ � ُ ّ غ� اهللا سبحانه و�اْ       :سياق ال�م �ن P صورة أخرى مثل ّ ولو أن .ُ
ّقل أكÞذ ل� اهللا و�ا "  ِ َ ْ َ ُ ِ

� َ َ ْ ّالنطفأ � ما < ال�م من حرارة اإلنكار و{دا ال�م وSأنه " ُ َ َ َ ّ

Þسؤال عما ففضل ا
p ُ � َ ُ �  .ُاذه من األو�اء

  

4 - �ّجهود اTحاة واSالغيJ ا/حدثJ � دراسة ا�قديم وا�أخ ّ ّ:  

ّع العلماء ا@حدثون بدراسة ظاهرة ا�قديم وا�أخ� وعالقتها با@ع�، وóنت  ّ َ ِ
ُ

َفإبراهيم أنيس تناول . ًآراؤهم ومواقفهم بشأنها متباينة، تبعا للمناهج الÒ يس�ون عليها

من أZار اللغة( ّظاهرة < كتابههذه ال
ّ

ّ، إذ يرى أن � لغة تتمù بنظام مع� < ترتيب ) ّ ّ ّ

Ùّماتها، ويلØم هذا الTتيب < تكوين ا`مل والعبارات، و�ذا اختل هذا اFظام، فإن  ّ ّ ّ َ َ ُ

ºقق الغرض ا@راد إيصاÇ ال�م الp)4( . فاعله عند أمن P ّو�دث عن تقديم ا@فعول

الل
ّ

ّبس، وذهب إ; أن اللجوء إ�ه < ا�F ليس من األسا�ب الصحيحة،  ّ ّ رخصة غ� وّ
ّ إال �اجة ملحة، همقبولة في ّ

ّفما قاº اFحاة من جواز : " ّمقبولة < الشعر، يقوللكنها 

pتقديم ا@فعول P فاعله ح� يؤمن اللبس ال م/ر º من أسا�ب صحيحة، وال يعدو أن  ّ

                                                           

ّلعربية، جار اهللا الزÕÐي، صّا@فصل < علم ا)  1( ّ ّ49-50.  
  .14:  األنعام،  من اآلية)2(
  .10، ص2 ج،ّالكشاف عن حقائق غوامض ا�Æيل وعيون األقاويل < وجوه ا�أويل، جار اهللا الزÕÐي )3(
 من أZار اللغة، إبراهيم أنيس، ص)4(

ّ
295 .  
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ّ بها علينا اFحاة دون حاجة ملحة إ�ها، غ� أنا قد نقبلها < الشعر ّيكون رخصة من ّ ّ ّ

ّوذلك؛ ألن للشعر أسلوبه ا:اص p ّ")1(.  
ّ أن يتقدم ا@فعول -  عند إبراهيم أنيس -ّليس من األسا�ب الصحيحة < sءو

À< ا`ملة ا@ثبتة P الفعل والفاعل لغرض معنوي يقصده ا@ت?م، و�ن حدث تقد ْ ّ
مه < 

ºولست : " ّا:طاب القرآ6 فلغرض لفظي هو مرا¥ة موسي� الفاصلة، ويتج� ذلك < قو
ّأ�§ ح� أقرر أن ا@فعول ال يصح أن يسبق رS اإلسناد < ا`ملة ا@ثبتة كما يزعم  ّ p

ًزيدا ~بت، زيدا ~بته: (أصحاب ا{الغة < تلك األمثلة ا@صنوعة من ¶و ّما أ          ، )ً

ّا�قديم < مثل اآليات القرآنية  ربربربرب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��و)2(ََََّّّّ حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:ّ

     حمحمحمحم جمجمجمجم هلهلهلهل ململململ خلخلخلخل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��و)4(ََََّّّّ  جكجكجكجك مقمقمقمق حقحقحقحق مفمفمفمف ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�و)3( ََََّّّّ  زبزبزبزب

فاألمر فيه ال ، )5(ََََّّّّ مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت  هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�و ََََّّّّ مممممممم خمخمخمخم

pيعدو أن يكون ر¥ية @وسي� الفاصلة القرآنية، فÏ إذا أشبه بالقافية الش ُ ً ّ Òّعرية ال

  .)P ّ ")6 موسيقاها � ا�رصّ الشاعرÇُرص
ّو�ذا �ن ا�قديم وا�أخ� < متعلقات ا`ملة عند اFحاة Çكمه ضابط األداء  p ّ ّ

اللغوي؛ ألنه كفيل بتحديد موقعها < ا`ملة، فإن إبراهيم أنيس يرى أن هذه ا@تعلقات 
ّ ّّ ّ ّ ّ

سناد إال < حا��ّ < أواخر ا`ملة دائما، وال يمكن أن تتقدم P رS اإلُدَِرت
ّ

أوالهما؛ : 
À~ورة ا�عب� الف شعرا �ن أو ن�ا، وا¯انية ا`مل االستفهامية أو ا@نفية، ويعد  ُ َ ّ ّ ًّ ّ ّ

ّا�االت األخرى الÒ استشهد بها ا{الغيون حاالت مصنوعة، مستندا < رأيه إ; أن  ً
ٍ ّ ّ

العربية لغة دقيقة اFظام، والقول إن ا@تعلقات 
p ّ p Àال تلØم دائما أواخر ا`مل فعد من ّ َ ُ ً

الفو� الÒ ال تقبلها اللغة
ّ ّ، لكنه غفل عن حقيقة مهمة )7(ّ ّتتمثل < حرية صياغة ّ ّ

                                                           

من أZار اللغة، إبراهيم أنيس، ص )1(
ّ

225-226.  
  .5: �ة  الفا)2(
  .56:  العنكبوت، من اآلية)3(
  .57:  ا{قرة، من اآلية)4(
  .10-9: الض�) 5(
 من أZار اللغة، إبراهيم أنيس، ص)6(

ّ
333.  

  .334، صا@رجع نفسه )7(
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     : أشار إ�ها نعمة رحيم العزاوي بقوºّا`ملة P ¶و ترتيب مع� < عنا�ها ، وهذا ما 
 "Þ ّإن من مزايا العربية هو أن ا`ملة فيها ال ّضع Fظام صارم < ترتيب عنا�ها، و�نما ّّ

ّيملك ا@ت?مون بها حرية وافرة < صوغ ا`ملة، وتقديم أو تأخ� ما يشاؤون من  ّ

ًعنا�ها استجابة kوافع نفسية معينة، أو �اراة لظروف القول أو مالبساته  ُ � ّ ً")1( .   
ّد اإلعراب، ويرى أن ّويعزو كمال بÕ هذه ا�رية < ترتيب عنا� ا`ملة إ; وجو

ّالعربية بهذه ا:اصية"  ّ تمتاز عن غ�ها من اللغات، إذ Î تتصف - ّ خاصية اإلعراب- ّ ّ

ّبا@رونة < قواعد ترتيب ال�م ونظمه < ا`ملة من حيث ا�قديم وا�أخ� ّ")2(.  
ّو�دث تمام حسان < كتابه  ّ ّاللغة العربية معناها ومبناها( ّ ّ

ّعن ا�قديم وا�)  أخ�، ّ
ّويرى أن دراسته < ا{الغة دراسة ألسلوب الSTيب ال للSTيب نفسه، أي أنها دراسة تتم  ّ ّ ّ ّ

ّ< نطاق� أوàما �ال حرية الرتبة حرية مطلقة، وا¯ا6 �ال الرتبة ا�رة غ� ا@حفوظة،  ّ ّ ّ ّّ ّ ّ

ّفï واحد من طرفيها صالح أن يتقدم أو يتأخر �سب ا@قاصد األسلوبي ّ ّ ومن هنا �نت . ةّ
ّالرتبة غ� ا@حفوظة مûحا للتنظ� ا{ال² < باب ا�قديم وا�أخ� ّ ّّ ّوÉنب ا�ديث < . ً

ّالرتبة ا@حفوظة؛ ألنها  لو اختلت ّ
ّ

ّفالرتبة ا@حفوظة < باب . ّ الSTيب باختالàاّالختل

ّاFحو قرينة لفظية �دد مع� األبواب ا@رتبة �سبها p ّ ّ)3(.  

ّالرتب ا@حفوظة < الSTيب العر� تقدم ا@وصول P الصلة، وا@وصوف P ومن  À ّ ّ ّ

ّالصفة، وتأخر ا{يان عن ا@ب�، وا@عطوف بالنسق عن ا@عطوف عليه، وا�وSيد عن  ّ À ّ

ّا@ؤSد، وا{دل عن ا@بدل منه، ومنها أيضا تقدم حرف ا`ر P ا@جرور، وحرف العطف  À �

َداة االستثناء P ا@ستث�، وحرف القسم P ا@قسم بهP ا@عطوف، وأ َإلخ، ومن الرتب ... َ À

ّغ� ا@حفوظة < اFحو رتبة ا@بتدإ وا:/، ورتبة الفاعل وا@فعول به، ورتبة الضم�  ّ

                                                           

ّ ا`ملة العربية < ضوء اkراسات اللغوية ا�ديثة، نعمة رحيم العزاوي، �لة ا@ورد، وزارة ا¯قافة واإلعالم، )1( ّ ّ ّ

  .121م، ص1981 -ه1402، )4-3(، العدد)10(ودار ا`احظ، العراق، ا@جت
 دراسات < علم اللغة، كمال بÕ، دار غريب، القاهرة، مe، ط)2(

ّ
  .267م، ص1998، 1

ّاللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص:  ينظر)3( ّ ّ ّ
ّ، واجتهادات لغوية، تمام حسان، دار ¥لم 207 ّ

  .52م، ص2007، 1ة، مe، طالكتب، القاهر
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ّوا@رجع، ورتبة الفاعل وا�ميù بعد نعم، ورتبة ا�ال والفعل ا@تeف، ورتبة ا@فعول به  َ ْ ِ ّ

   .)1(والفعل

Àوساق تمام حسان أمثلة للتد�ل P أن الرتبة يعد قرينة P مع� ا{اب َُ ّ ّ ّ ّ فا@ثال . ّ
ً~ب زيد قمرا(ّاألول  ْ َ ٌ ّإ; أن قرينة الفاعل بعد الفعل، والفعل من القرائن به أشار ) َ

ّالمعينة P تعي� الفاعل؛ ألن رتبته بعده ِ ّوأشار با@ثال� ا¯الث والرابع. ُ َ~ب مو¦ ( ّ

êصدي éأ ،üتدعو ا�ال إ; حفظها إذا �ن أمن ) عي Òْإ; وجوب حفظ الرتبة ال ّ ُ

َاللبس يتوقف عليها، ويتع� أن فعرب  َ ْ ُ ّ ّ ّ
ّمبتدأ،  افظة P الرتبة؛  ) أé(فاعال، و) مو¦( ً

ّألنها تزيل اللبس و�قق الفائدة ّ ّ)2(.  

ّفالرتبة اFحوية أو الظاهرة ا@وقعي ّ ّ ّ ّة بينهما رباط مت�، فالرتبة اFحوية Î حفظ ّ ّ ّ

ّا@وقع، والظاهرة ا@وقعية Î �قيق مطالب ا@وقع ّوما ا@واقع إال حاالت معنوية . )3(ّ ّ

ّتضطلع ال?مات با�عب� عنها، أو Î وظائف يفTض < ال?مات أن تقوم بها، بيد أن أداء  ّ

ّد يرتبط بورودها < مرSز مع� فال تتقدم أو ال?مة لوظيفتها وÎ < موقع من ا@واقع ق �

تتأخر، فإن قدمت من تأخ� أو تأخرت من تقديم يكون ا�قديم < اللفظ ال < 
ّ ّ � �ْ َ p ُ ْ

  .  )4(ّالرتبة

َوالرتبة عند تمام حسان أك� ورودا مع ا@بنيات منها مع ا@عربات، لعدم وجود قرينة  ّ ًّ ّ ّ

  .)5(ّالعالمة اإلعرابية

ّولت ا@درسة ا�و�دية وا�حويلية ظاهرة ا�قديم وا�أخ� اهتماما، إذ وقد أ   ّ ّ ّّ ّ ّ َ ْ

ّظهرت اFظرية ا�حويلية بز¥مة نعوم تشومس�  ّ ّ ّ)Noam Chomsky( نظرية Îو ،ّ

ّومù تشومس� ب� ا`ملة األساسية وأطلق عليها ا`ملة اFواة " ّتهتم بدراسة ا`ملة،  ّ ّ

                                                           

ّاللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص:  ينظر)1( ّ ّ ّ
207،  

  .208ا@رجع نفسه، ص:  ينظر)2(
  .208ا@رجع نفسه، ص:  ينظر)3(
  .208ا@رجع نفسه، ص:  ينظر)4(
  .209ا@رجع نفسه، ص:  ينظر)5(
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Òوا`ملة ا@شتقة ال
ّ

ّ أطلق عليها ا`ملة ا@حولة، فوصف ا`ملة اFواة بأنها بسيطة وتامة  ّ ّ ّ

ّو�Çة و�Nابية ومبنية للمعلوم، وا`ملة ا@حولة بأنها تنقصها خاصية من خواص  ّ ّ ّّ ّ

ًوتكون إما استفهاما، أو أمرا، أو نفيا، أو معطوفة، أو متبعة، أو مد�ة. ّا`ملة اFواة ّ")1(.  

ّ مستوي� kراسة Lل اللغة؛ ا{نية السطحية الÒ نتوصل إ�ها وتناول تشومس� ّّ ّ ّ

ّع/ تتابع ال?مات الÒ ينطق بها، وا{نية العميقة الÒ تعكس ا@نطق اkاخ¢ للجملة،  ّ

ّويؤSد P أن ا{نية السطحية والعميقة Ðتلفتان ّ ّ ّوقال بأن ا�حويل يكشف Fا . )2(ّ ّ

ّبطريقة جلية كيف تتحول ا` ّملة اFواة إ; عدد من ا`مل ا@حولةّ ّوتكمن مهمة . ّ

ّا�حويل < �ويل ا{نية العميقة إ; بنية سطحية ّ)3( .  

ّويرى خليل عمايرة أن ا`ملة ا�و�دية تصبح �ويلية إذا دخل عليها أحد عنا�  ّ ّ ّ

ّا�حويل، ��قديم وا�أخ� ّ ًهـا وضـوحا  وأك�ّ، وهو من أبرز عنـا� ا�حويـل)ّالTتيب(ّ

ًويقصد به  نقل مورفيم من موقع أصل º إ; موقع جديد، مغ�ا بذلك نمط ا`ملة، ناقال  p

ّمعناها إ; مع� جديد تربطه بـا@ع� األول رابطـة واضـحة، وهـو عنـe مـن عنـا� 

ّأكرم خاk عليا( ّا�حويل، فجملة  ٌ Lّلة تو�دية فعلية، ال ترùS فيهـا P أي جـزء مـن ) َ ّ ّ

إذا قصد ا@ت?م أن ينقل ا:/ بSTـù جزاء ا@ع�، واàدف منها اإلخبار ال غ�، ولكن أ
ّ َ

Pً جزء من أجزائه فإنه يقدم ذاك ا`زء اعتناء واهتماما به p ّ)4(.  
ّوتناول فاضل صالح السامرا� ا�قديم وا�أخ� < مؤلفاتـه با�فـصيل، ويـرى أن  ّ ّ ّ ّ

ًاFحاة قد جعلوا رتبا بعض َ ُ ِها أسبق من بعض، فإن جئت بال�م P األصل لم يكن مـن ّ َ ْ ُ

ّباب ا�قديم وا�ـأخ�، و�ن وضـعت ال?مـة < غـ� مرتبتهـا دخلـت < بـاب ا�قـديم  ّ َّ َ ْ

     .)5(ّوا�أخ�

                                                           

ّأ£د مومن، اللسانيات) 1( ّ
ّالنشأة وا�طور، ديوان ا@:  ّ   .207م، ص2005، 2ّطبو¥ت ا`امعية، ا`زائر، طّ

ّمفهوم ا`ملة العربية من ا@نظور الوصQ إ; ا@نظور الوظيQ، فطيمة داود،: ينظر) 2( ّ :  
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/10501  

ّأ£د مومن، اللسانيات) 3( ّ
ّالنشأة وا�طور، ص:  ّ ّ

207.  
ّلغة العربية وتراكيبها منهج وتطبيق، خليل أ£د عمايرة، ص< ¶و ال: ينظر) 4( ّ

93-94.  
 . 37ّا`ملة العربية تأ�فها وأقسامها، فاضل صالح السامرا�، ص:  ينظر)5(



ّ ظاهرة ا�قديم وا�أخ� وأثرها � ا�نوع ا�ال� � ا�طاب القرآ�:ا	ا�الفصل  ّ ّ ّ ّ
 

 109 

ّويمثل Xلك �ملت� أوالهما فيها جريان P األصل < ال�م، وا¯انية فيها خروج  ُ ّ

ّوقد تقدم فيهـا الفعـل ) Dطب  مد ( ّأما األو� فÏ . ّوا�أخ�ّعن ذلك األصل با�قديم 

ّوأما ا¯انية فPّ . Ï الفاعل وذاك األصل < ا`ملة الفعلية وقـد صـارت )  مد Dطـب(ّ
ّا`ملة اسمية ودخلت باب ا�قديم وا�أخ� ّ ّويعلـق صـالح الـسامرا� P ا`ملتـ� . )1(ّ ّ

ºا`ملة األو� ال: " بقو Qّألنه هو األحق با�قـديم، أمـا  نسأل عن سبب تقديم الفعل؛ ف ّ ّ ّ

ّ< ا`ملة ا¯انية فمن حقنا أن نسأل عن سبب تقديم    .)D" ()2طب(P ) ّ مد(ّ
ّوأحوال ا�قديم وا�أخ� عند فاضل السامرا� قسمان ّ ّ:  

تقديم اللفظ n iمله: ّاألول
ّ

لـه، وتقـديم   ومن هذا القسم تقـديم ا@فعـول بـه P فع:
ّا�ال P فعله، وتقديم الظرف وا`ار وا@جرور P فعلهمـا، وتقـديم ا:ـ/ P ا@بتـدإ  ّ

  ...إلخ
ّويرى أن هذا القـسم مـن ا�قـديم تنـeف إفادتـه < الغالـب إ; االختـصاص،     ّ

�يفيد أنك أ�دت خاkا وال يفيد أنك خصصته باFجدة بل Nـوز ) ًأ�دت خاkا: (فقولك ّ ًّ َ

ِأنك أ�دت سواه أو لم ينجد معه أحـدا
ْ ُ َ ّأفـاد ذلـك أنـك ) ًخـاkا أ�ـدت: (فـإذا قلـت. ّ

ًخصصت خاkا باFجدة وأنك لم تنجد أحدا آخر ًّ ّ َ)3(.  

  ململململ يكيكيكيك ىكىكىكىك ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:، كمـا < قـوº تعـا;تقديم األلفاظ بعضها i بعض � غ� العامل: ّا	ا�

أ: ( ومثل، )5(ََََّّّّ جنجنجنجن  يميميميم ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:وقوº ،)4(ََََّّّّ يليليليل ىلىلىلىل
َ

ِعرت خـاkا كتـا�
َ َِ ِ

ً َ ُ ُأعـرت (و) ْ ْ َ َ

ًكتا� خاkا 
ِ َِ

ِ
َ.(  
�تقديم األلفاظ بعضها P بعض وخاصة < ا:طاب القـرآ6 ّوعزا فاضل السامرا�    

�  :إ; أسباب كث�ة ومقاصد عديدة أLلها فيما يأ

                                                           

ّدراسة ا@تشابه اللفظي من أي ا�Æيل < كتاب مالك ا�أويل، فاضل صالح السامرا�، ص: ينظر )1( ّ ّ ّ
180 . 

  .180ا@رجع نفسه، ص )2(
  61ّا�عب� القرآ6، فاضل صالح السامرا�، ص: ينظر )3(
  .173:  ا{قرة)4(
  .03:  ا@ائدة)5(
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ّإن ا�قديم إنما يكون للعناية واالهتمام - ّ فما �نت عناية ا@ت?م به أك/. ّ
ّ

َ قدمـه <  �

  .ّالقول وسياق ا�عب�ّال�م بمرا¥ة مقتô ا�ال وفن 
ّا�درج < ا�قديم حسب القدم واألولوية < الوجود - ّّ. 
 .ّحسب الفضل والÕف -
 ّحسب الرتبة -

حسب الك�ة والقلة -
ّ)1(. 

  

5- �ّأهمية دراسة ا�قديم وا�أخ ّ ّ ّ:  

ّتتج� أهمية ا�قديم وا�أخ�     ّ ّ ّ ُن وسائل الTابط بـ� عم< كونه ّ ّeي اإلسـناد، َنـ
ّفQ ا`ملة االسمية مثال يلزم اFظام اFحوي  ّ تقديم ا@بتـدأ وتـأخ� ا:ـ/ عنـد خـوف " ّ

اللبس، وعدم معرفة ا@حكوم عليه من ا@حكوم به
ّ

، وقد يلزم عكس الوضـع األصـ¢ )2("
          . موضُو�زالة الغم ا@بتدأ P ا:/ < مواضع معروفة �حقيق الفائدة �فيتقد

ّا�قديم وا�أخ� و    ُوسيلة تفـس�ية دال�ـة ت Àدَعُفّ ّ نـة �صوص ا@دوÀم اFـْ� P فهـِعـّ
ِبلسان عر� �لقرآن الكريم، عن طريق إجراء مقارنة ها َصيبُ يـْل أنْبَ قِصوصFÀ اِ دالالتّ

ِقديم وا�أخ�، ودالالت� ا�ُ¥رض ّFا Àها هـذا العـارض؛ إلدراك َصيبُ يْد أنْها بعِ نفسِوصُص
ّأن الTتيب هنا  ّ "Z أمر يراد به� ِ ُ ٌن أZار العربيـة، ووسـيلةِ مُ ُرب بهـا ا@عـ� العميـقَقـُ فّ � 
، وال يتم بشï عشوا�، و�نما بوÊ من ا@ت?م، وبقصد منه، من أجـل )3("ّواkاللة ا{عيدة 

p ّ ّ ّ

، ومـن أبـرز هـذه )4( إ�ها بغـ�ه يـس�اُون الوصول جديدة  قد ال يكٍصول إ; دالالتُالو
  :ّاkالالت

                                                           

ّ، ودالالت ا�قديم وا�أخ� < القرآن الكريم 64-61ّا�عب� القرآ6، فاضل صالح السامرا�، ص:  ينظر)1( ّ

 .117، ص2017، أفريل، 4: ، العددّعند فاضل السامرا�، سم�ة شاد§، �لة ا{در، جامعة بشار، ا`زائر
 بناء ا`ملة العربية،  مد £اسة عبد اللطيف، ص)2(

ّ ّ ّ100.  
 < ¶و اللغة وتراكيبها، خليل أ£د عمايرة، منهج وتطبيق، خليل أ£د عمايرة، ص)3(

ّ
92.  

ّبناء ا`ملة االسمية، دراسة < عوارض الSTيب، فكري عبد ا@نعم اFجار، ص:  ينظر)4( ّ ّ ّ302.  
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ّ االهتمام بمدلول اللفظ ا@تقدم، يقول سيبويه-أ ّ
ّكأنهم إنما يقدمون اXي بيانه أهم àـم، : "  ّ ّ ّ ّ

ّوهــم ببيانــه أعــ�، و�ن �ن Lيعــا يهمــانهم ويعنيــانهم ّواXي يتأمــل هــذه العبــارة  .)1(" ْ ّ

ّعناية ال يTدد < القول بأن سيبويه قد ذهب إ; ّالسيبويهية ب®ء من ال ُأن العرب فّ ون ُمpدَقّ
  .  عندهم�مِهُ< �مهم ماهو م

ّ تنوع األغراض �سب ا@وقف والسياق، �الختصاص، والقe، والعنايـة واالهتمـام، -ب ّ

ّومرا¥ة الفاصلة < القرآن الكريم، وا@دح وا¯ناء وا�عظيم ّ.  

  ) تقديم ا�r( تقديم العمدة :  ا/بحث ا	ا�

ّيرى اFحاة أن األصل < ا`ملة االسمية تقديم ا@بتدأ وتـأخ� ا:ـ/، قـال سـيبويه ّ ّ :          
ّ؛ وألن ا:/ وصف < ا@ع�، واستحق )2 ("ّوتأخ� ا:/ P االبتداء أقوى؛ ألنه ¥مل فيه"  ّ

�أن يؤخر �لوصف)3(.  

ّا@بتدأ؛ ألنـه بعد يكون أن ا:/ مرتبة أن اعلم " :القاهر ا`رجا6 عبد وقال
 إذا 

 اFية وتكون P ا@بتدأ، تقديمه وNوز sء، ا:/ من يستفد لم عنه D/ يعلم ما لم

َمقـدم� ومنطلق ~بته  فيكون "عمرو ~بته" و"  زيد منطلق: " ا�أخ� ونقول به � َ ُ
 > 

�مؤخرين اللفظ 
  .)4("اFية  < 

  : أقسام ّوا:/ عند اFحاة ثالثة ا@بتدأ ب� والTتيب

ُفيقدم األصل الØام فيه Nب قسم - ��ويؤخر ا@بتدأ    . ا:/ ُ

ُفيقدم األصل Ðالفة فN Ïب قسم - ُ� َ َ
ُويؤخر ا:/  � َ  . ا@بتدأ ُ

  .تقديمه أو ا@بتدأ وتأخ� تأخ�ه أو ا:/ تقديم فيه Nوز قسم -

                                                           

  .34، ص1جسيبويه،  الكتاب، )1(
  .122، ص2، ج ا@صدر نفسه )2(
  .227، ص1جøح ابن عقيل P ألفية ابن مالك،  )3(
  .302، ص1ا`رجا6، ج القاهر لعبد اإليضاح øح <  ا@قتصد)4(
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ّوا@علوم من اFحو بال³و  - ال غـ� -حا�� نفسه < حاº باعتبار للخ/ّأن  " رة ّ
ّا�قدم وهما

ّوا�أخر، 
ّا�أخر هو منهما واألصل 

 عـن قطـع اFظـر مـع أي هو ح� من 

ّوجوب ا�أخر،: أحوال ثالث ا�ال هذه حكم وباعتبار جائزا، أو واجبا، كونه
 ووجوب 

ّا�قدم،   .)1(" وجوازهما  ّ

؛ ةراسـهذه اkّ ط  ليس ا:/ تأخ� أو ا@بتدأ تقديم فيه Nب اXي ّاألول فالقسم
  .)2(اFحو ُكتب < � ددة مواضع وº األصل P جاء ّألنه

 هـذه اkراسـة ّ ط ليس ا@بتدأ وتأخ� ا:/ تقديم فيه Nب اXي ا¯ا6 والقسم
ّ؛ ألنه واجبكذلك

 .)3(اFحو كتب <  ددة مواضع وº أيضا �ألصل فهو 

pموضوع اkراسة؛  فهو ا@بتدأ P ا:/ تقديم فيه Nوز اXي وهو ا¯الث القسم أما

 من إذ ليست؛ هذه الصورة P بمجيئه � دد مع� إ; ويقصد للSTيب خاضع ألنه
ّا�قدم وجوب مواضع ّا�أخر وجوب أو ّ

 Ïكتور خاضعة للمت?م فkحسان تمام يقول ا: 
 إذ ؛ فوظة غ� تبةÀهذه الر ولكن ا:/ ا@بتدأ وتأخ� ديمتق وا:/ ا@بتدأ < األصل" 
  .)4(" ووجوبه  `واز عكسها Þضع قد كما ةّة واألسلوبيّياقيّالس لالعتبارات Þضع قد

  : تقديم ا�i r ا/بتدأ-ّأوال

ّاختلف اFحاة < جواز تقديم ا:/ P ا@بتدأ فأجازه ا{eيون واحتجوا P ذلك    ّ ّ

àّإن ا:/ و�ن �ن مقدما < اللفظ إال أنه متأخر < ا�قدير: " مبقو p ّ ّ ّ � ْ ّ")5( .  

ّأما الكوفيون فمنعوه واحتجوا P ذلك بقوàم   pإنما قلنا ال Nوز؛ ألنـه يـؤدي إ; : " ّّ ّ ّ

ْتقدم ضـم� االسـم P ظـاهره، وال خـالف < أن رتبـة ضـم� االسـم أن ّ  يكـون بعـد ّ

                                                           

  .170، صø 1ح ا�eيح P ا�وضيح، خاk األزهري، ج)1(
  . 221-220، ص1، جبهاء اkين عبد اهللا بن عقيل ا@ساعد P تسهيل الفوائد،:  ينظر)2(
  .36، 34، ص ص2جالسيو�،  اkين همع اàوامع < øح Lع ا`وامع، جالل:  ينظر)3(
ّ ا:الصة اFحوية، تمام حسان، ص)4( ّ ّ ّ109.  
،  1، ج اإلنصاف < مسائل ا:الف ب� اFحوي� ا{eي� والكوفي�، أبو ال/óت عبد الر£ن األنباري)5(

  .69-68ص
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ّ هو ما ذهب إ�ه ا{eيون < جواز تقديم ا:/ P ا@بتدأ، بÕط أمن ، واألرجح)1("ظاهره

ºث� استعماSٌاللبس؛ ألنه ورد < �م العرب و ّ ّ
.  

. �ن ا:/ هو العمدة الوحيدة الN Òوز فيها ا�قديم مع بقاء حكمه P نية ا�ـأخ�و
ومـن ذلـك أن . وتـأخ�اً جوب تقـديماُ إذا خال من مواضع الوًتقديم ا:/ جوازايكون و

يكون ا:/ شبه Lلة، أي ظرفا أو جارا و�ـرورا وا@بتـدأ معرفـة، فـإن ا@ـت?م حينئـذ 
ّ ّ ّ

pبا:يار يقدم ا:/ ويؤخر ا@بتدأ، أو يأ� با`ملة P األصل فيقـدم ا@بتـدأ ويـؤخر ا:ـ/،  pّ p           
فا�عب�ان جائزان مقبوالن، غ� أن ا@ت?م قد" 

ّ ّ ِ يؤثر أحدهما < موضع ما، ويؤثر اآلخر < ّ ْ ْ ُ

ُفالفرق بينهما فـرق أسـلوب، و�يثـار . ٍموضع ثان، وال يكاد Dتلف ا@ع� < Ùتا ا�ا�� ْ ُْ

ّأحد األسلوب� يرجع باألساس إ; تلك اFوا  الفنية الà Òـا عالقـة بقـصدية ا:طـاب  ّ ّ ّ ّ

  .)2(" ما يسبقهاوموسي� ال�م، وعالقة ا`ملة بما يليها و

  ºوقد ورد وفق هات� ا�ـا�� قـو
ُ

 ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�: تعـا;

كون ا@بتدأ معرفـة جـاز < ًنظرا ل ف)3(ََََّّّّ ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىنمنمنمنمن خنخنخنخن  حنحنحنحن جنجنجنجن يميميميم

�ا:/ األمـران تقـديما وتـأخ�ا، إذ ورد < أول اآليـة P أصـله، وورد < آخرهـا مقـدما. 
ُ فقد ذكر اFحاة < اختالف ا@ع�،ٌا@ب� أثرالختالف و ّ ّ وا{الغيون أن هـذا اFمـط مـن َ ّ ّ

) ا�مـد(ّ، وهذا ينطبق P ما ورد < اآلية من تعب�، فلما �ن )4(ّا�قديم يفيد االختصاص
kأول اآلية يشمل ا�مد < ا >À �نيـا واآلخـرة ورد ا:ـ/ مـؤخرا؛ ألنّ �يكـون هللا ) ا�مـد(  
َ< آخر اآلية مقيدا باآلخرة، ورد) ا�مد(�ن ا �وغ�ه، فال Þصيص فيه، ولم � بـصيغة ُعب�� ا�

                                                           

  .93-92، صø 1ح ا@فصل، ابن يعيش، ج)1(
 من أZار اللغة، إبراهيم أنيس، ص)2(

ّ
320-321.  

  .1:  سبأ)3(
ّا@ثل السائر < أدب الvتب والشاعر، ضياء اkين بن األث�، ج:  ينظر)4( ّّ

، والطراز ا@تضمن ألZار 38، ص2
، 1ّمعا6 اFحو، فاضل صالح السامرا�، ج: ، وينظر31، ص2ا{الغة وعلوم حقائق اإلعجاز، Ç" العلوي، ج
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ّال يكون فيهـا إال هللا تعـا;، والفـرق بـ� ا�مـدين أن ا�مـد ) ا�مد(ّا�خصيص؛ ألن  ْ

ّوا�مد األخروي P وجه ا�ّاkنيوي P نهج العبادة  ُ   . )1(غتباطّثذ واالْ

ا@ـشاÙة لـرؤوس اآلي < مـرا¥ة " وقد يشTك مع االختـصاص غـرض لفظـي هـو

 مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح  جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:، وهذا كقوº تعا;)2(" ّالتسجيع

َإs ربك(ّفواضح أن تقديم ا:/ )3(ََََّّّّ حضحضحضحض جضجضجضجض f َ َ
uالمـستقر (إP ا@بتـد) ِ َ َ َ : ّحقـق غرضـ�) ُ

ّاألول، معنوي، يتمثـل < إفـادة االختـصاص، بمعـ� أن  ّ ّ يكـون إ; اهللا اسـتقرار العبـاد ّ
ّواآلخر، لفظي، يتمثل < ا@ناسبة ب� ، )4(وحده، ال ملجأ وال من# àم غ�هنه وتعا; سبحا ّ

  .رؤوس اآلي

َواXي ينبã أال فغفل عنه  َ ْ ُ ّ ّ
 >ûّاإلحاطة ب

ا:طـاب القـرآ6 ّأن ّهـذا ا�قـديم مثـل  
 ، وال يـراÊ الفاصـلة P)الفاصـلة(رؤس اآليـاتبـ� ّيراÊ ا@ع� مع مرا¥ة  ا�ناسب 

  .)5(حساب ا@ع�

ع اللْ للتقديم ا`ائز أثرا < رفّإن
ّ

ْبس و�لغائه، ووضـع الـ�م P ¶ـ ّن الـسالسة ِ مـٍوَ

ُضوح، ما Nعله شبيها با�قديم الواجب من حيث لزومُوالو ّ جـواز ا�ـأخ� فيـه، ُه، وعـدمّ

ًيذكره اFحاة نصا،  لم ْ و�نُوهذا ا�كم ّ َالـسياقيقتـضيه وّإال أن ا@ع� ّ إلخبـار �ه، طلبـ يّ
ّبا`ملة ذات ا:/ الظرف أو ا`ار وا@جرور، فإنه لو وقع ال�م فيها P أصـله ألوهـم أن 

 إ; خ/ إهما وافتقار ذلك ا@بتدُها خ/ا عن ا@بتدأ األسا� من حيث Éاورُيكون مبتدؤ
رفع اللبس ويدل ابتكفيل بعنه، غ� أن تقديم خ/ها 

ّ ّ
 Lلة، من حيث  P كون ا:/ ًداءـ

 

 

                                                           

  .120، ص7إرشاد العقل السليم إ; مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، ج:  ينظر)1(
  .141، ص1ّ معا6 اFحو، فاضل صالح السامرا�، ج)2(
  . 12-10:  القيامة)3(
ّصفوة ا�فاس�،  مد ع¢ الصابو�، ج:  ينظر)4( ّ ّ   .485، ص3ّ
 . 49ّا`ملة العربية تأ�فها وأقسامها، فاضل صالح السامرا�، ص:  ينظر)5(
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  . )1(ابط به، فهو ال يصلح أن يكون خ/ا عن ذلك االبتداءّم� الرّ الضُصالّات

 يييييييي  ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:وبيـــان ذلـــك < قـــوº تعـــا;
 جتجتجتجت هبهبهبهبمبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب  هئهئهئهئ مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ

ُعنـده حـسن (ّا`ملة االسـمية  ف)2( ََََّّّّ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهتمتمتمتمت ختختختخت  حتحتحتحت ُْ ُ َ ْ ِ

ِالمآب
َ ّ وقد دل تقديم ا:/ فيها P أن ا:/ عنـه –) اهللا( لفظ ا`اللة –خ/ عن ا@بتدأ ) ْ ّ

َعز وجل سي ّ ُكونّ  عنا� الـ�م تفتقـر � Lلة، بد�ل إضافته إ; الضم� العائد عليه؛ ألنُ
ّفإنه قـد يـوهم )  ا@آب عندهُ حسنُواهللا:( ها من لفظ ومع�، $الف ما لو قيلُمpتمُإ; ما ي

ُأوال أن يكون  ْ ة اإلخبـار �ن جهة، ولصحِ عن لفظ ا`اللة؛ �تا�هما مًخ/ا)  ا@آبُسنُح(ّ
َبا@صدر عن اXات من جهة أخرى، وهذا هو الو م اXي أعنيـه؛ ألن ا@عـ� ال يـتج� إال ْهّ

ّ ّ

بالوقوف P عنا� الSTيب Ùها
ّ ّ.  

ل  إذا ما احتمًساْ� لبُِث قد ي–ّ �ن جارا و�رورا ْ إن– تأخ� ا:/ �ومن ذلك أيضا، أن
ًكونه أحد متعلقات الفعل، فال يدل sء P كونه خـ/ا إال ا�قـديم، إذ يقـع رفعـا ّ ّ p

 Xاك 

اللبس واإلبهام، و
ّ

 يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ  مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�: ذلـك قـوº تعـا;مثـال
 فتقديم ا:ـ/ )3(ََََّّّّ رثرثرثرث يتيتيتيت ىتىتىتىت نتنتنتنت  متمتمتمتزتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمبزبزبزبزب ربربربرب

ºب( < قوÇ اللَعِضُو) ّون أن يتطهرواّفيه رجال 
ّ

وبيان؛ وذاك ألن تأخ�ه فظ وا@ع� بوضوح 
يوهم تعلقه بالفعل 

À ُ ِ   .وهذا ما يث� لبسا، وال Çقق ما < اآلية من مع� مراد) يتطهروا(ُ

  :i اسمها" }ن وأخواتها "  تقديم خr -ثانيا

ّأن يأ� ا@ت?م بالفعل اFاسـخ " �ن وأخواتها " ّاألصل < ا`ملة االسمية ا@نسوخة بـ  ّ

ّ�ن عبد اهللا أخاك، لكن اFحاة أجازوا تقديم خـ/ �ن أو : خ/ه، فيقولّاFاقص فاسمه ف ّ

حدى أخواتها P اسمها، إذا أمن اللبس ولم يكن ا:/  صورا، فـQ قـوàمإ
ّ َ ِ

ُ
�ن عبـد : 

                                                           

ّا{� اFحوية وأثرها < ا@ع�، أ£د عبد اهللا £ود العا6،:  ينظر)1(   .18صّ
  .14:  آل عمران)2(
  . 108من اآلية :  ا�وبة)3(
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َإن شئت قلت �ن أخاك عبد اهللا، فقدمت وأخرت كما فعلـت : " اهللا أخاك، يقول سيبويه َ َ ََ ّ ّ ُ ْ

ّذلك < ~ب؛ ألنه ّ فعل مثله، وحال ا�قديم وا�ـأخ� فيـه كحـاº < ~ب، إال أن اسـم َ ّ َ ّ ّ

ّ، وقد تناول اFحاة قـول سـيبويه بالـÕح فقـالوا)1(" الفاعل وا@فعول فيه ل®ء واحد ّإن : ّ

ُأفعال ناقصة تقتg مبتدأ وخ/ا؛ Xا وجب أن يكون حكـم مـا بعـدها ) ن وأخواتها�(

ّكحكم األفعال ا�قيقية، واأل ّفعال ا�قيقية ترفع فاعال وتنصب مفعـوال، فرفعـت هـذه ُ

األفعال االسم ونصبت ا:/؛ �ص� ا@رفوع �لفاعل، وا@نصوب �@فعول به، فأشبه قوFا
ُ

 :
�ن زيد قائما، قوFا
َ

ٌ~ب زيد عمر:  ّولما �ن ا@رفوع < األفعال اFاقصة يـشبه الفاعـل، . َ ّ

عل، لم Nـز تقـديم أسـماء هـذه األفعـال عليهـا لـشبهها والفاعل ال Nوز تقديمه P الف
ّأما خ/ هذه األفعال فإنه يشبه ا@فعول به، ولما �ن ا@فعول به Nـوز تقديمـه P . بالفاعل ّ ّ

الفاعل وP الفعل نفسه، جاز تقديم أخبار هـذه األفعـال P أسـمائها وعليهـا أنفـسها، 
ً�ن زيد قائما، وóن قائما زيـد، وقائمـا : فيجوزّوذلك إذا لم يكن هناك مانع من ا�قديم،  ًٌ ٌ

فـQ هـذه ، )3(ََََّّّّ مبمبمبمب  خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب هئهئهئهئ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:، وP ذلك جاء قوº تعـا;)2(ٌ�ن زيد

ًحقا(ّتقدم خ/ها ) �ن(ّا`ملة االسمية ا@نسوخة بـ ّ ّ، واkاÊ )ُنـe ا@ـؤمن�( P اسـمها )َ

لكون ما تعلق به فاصلة لالهتمام با`ز" �أخ� االسم 
ّ

 ويـرى . )4("ّاء إذ هو  ـط الفائـدة
ّالزÕÐي أن هناك غرضا معنويا àذا ا�قديم وا�أخ� هو  ّ ّ مـن ّالرفـع @ـؤمن�، واتعظـيم ّ

   .)5( ّوجعلهم أهال الستحقاق نe اهللا و�ظفارهم P عدوهمشأنهم، 


 ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن  يميميميم ىمىمىمىم مممممممم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّووفق هذا اFمط أيضا ورد قوº تعا;
 



                                                           

  .45، ص1 الكتاب، سيبويه، ج)1(
  .139ّ، وأZار العربية، أبو ال/óت األنباري، ص113، ص7يش، جøح ا@فصل، ابن يع:  ينظر)2(
  . 47من اآلية، : ّ الروم)3(
  .173، ص7 ا{حر ا@حيط، أبو حيان األندلò، ج)4(
ّالكشاف عن حقائق غوامض ا�Æيل وعيون األقاويل < وجوه ا�أويل، جار اهللا الزÕÐي، ج: ينظر )5(

3 ،
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ِأحدث وتقرر فيهم ا�عجب من وحينا؛ ألن فعل الكون يـشعر :"  وا@ع�)1(ََََّّّّ مهمهمهمه جهجهجهجه ُ ْ ِ ّ
ِ
ْ َ ّ ّ َّ َ

ºُباالستقرار وا�مكن، فإذا ق/ به أشعر بأن هذا غ� متوقـع حـصو ُ p� ّ َ َ َ ُ ّ متعلـق ) ّللنـاس(و. ّ
ّ

؛ لزيادة اkاللة P استقرار هذا ا�عجب فيهم؛ ألن أصـل الـالم أن تفيـد ا@لـك، )�ن(بـ
ّ ّ ّ ّ ّ

ًلك للتمكن، أي �مكن الكون عجبا من نفوسهمويستعار ذ ّ ّ �مقـدم ) �ن(خ/ ) ًعجبا(و. ّ

Pّ اسمها لالهتمام به؛ ألنه  ل اإلنكار ّ.  

أ(و
َ

ُوالفعل دون ا@صدر الeيح وهـو وحينـا؛ ) أن(، و'ء فيه بـ)�ن(اسم )  أوحيناْن ْ َ ّ

ّ�توسل إ; ما يفيده الفعل من ا�جدد وصيغة المg م ِ ُ ّ ّ � َ َ ن االستقرار �قيقا لوقـوع الـو  ُ
ّا@تعجب منه وÉدده، وذلك ما يزيدهم كمدا  ّ")2(.  

  :عليها" }ن "  تقديم خr -ثا	ا

ّأجاز اFحاة Ðالفة أصل الTتيب < ا`ملة االسمية ا@نسوخة بـ ّ مـا لـم يكـن  )�ن(ّ
�لـة < ذلـك إ; أنوعـزوا الع. عليها) �ن(هناك مانع، فذهبوا إ; القول �واز تقديم خ/  ّ

 
َقمـر ~ب : ه P الفعـل، فكمـا جـازُ به Nوز تقديمُ به، وا@فعولَشبه ا@فعولُخ/ �ن ي ََ َ َ ُ

ٌقائما �ن زيد: ٌزيد، Nوز ً)3(.  

ّوأمثل àذا اFمط من الSTيب بقوº تعـا; ّ p:�ُّ�ُّ�ُّ�ُّ  خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس خسخسخسخس حسحسحسحس 

   : عودّوهو تقديم يفيد القـe وا�وSيـد، قـال أبـو الـس، )4(ََََّّّّ  مغمغمغمغ حضحضحضحض  جضجضجضجض مصمصمصمص

 وذلـك إشـارة إ; ،ّعليها للقe ا@فيد �أكيد ا@شابهة ب� طرä التشبيه) �ن(تقديم خ/ 
ّا@وصول باعتبار اتصافه بما < حù الصلة ّ �فمن( والفاء <،ّ َ َ (P للعطـف)أي مثـل ،)كنـتم 

ّاXي أل� إ�كم السالم كنتم أيضا < مبادئ إسالمكم ال يظهر منكم للناس غـ� � ّ
 مـا 

                                                           

  .2:  يونس، من اآلية)1(
ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ¥شور، ج)2( ّ   .83، ص11ّ
  .138ّ، وأZار العربية، أبو ال/óت األنباري، ص113، صø7ح ا@فصل، ابن يعيش، ج:  ينظر)3(
  .94من اآلية، : ّ النساء)4(
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ِظهر منه لكم من �ية اإلسالم و¶وها فمن اهللا عليكم بأن قبل مـنكم تلـك ا@رتبـة 
َ ّ ّ

ّوعصم بها دماءكم وأموالكم ولم يأمر با�فحص عن ZائرSم ّ َ")1(.  

  :عليها" ليس"  تقديم خr -رابعا

ّألنها جامدة غ� متeفة، " عليها؛ ) ليس(ّذهب الكوفيون إ; منع تقديم خ/    ّ

ْنعم(، و)عü(ها بـّفشبهو ِ( QFومعمول ا QFواألفعال األخرى ا`امدة، كما أن معناها ا ،ّ ّ ّ

 ºا < قوàيون إ; جواز تقديم خ/ها عليها �قديم معموe}ّيمتنع تقديمه عليه، وذهب ا

وقد ) ًمeوفا(  للخ/ةمعمول)يوم( ف?مة،)2(ََََّّّّململململ يكيكيكيك  ىكىكىكىك مكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:تعا;

Àقدم ا@عمول هنا يؤذن �واز تقدم العامل فيهوت )ليس(ّتقدمت P الفعل Àِ ْ تطبيقا ) 3("ُ
للقاعدة الÒ تقول

ّ
ا@عمول تابع للعامل، فال يقع إال حيث يقع العامل:" 

ّ
")4( .  

  

  :i اسمها" ليس"  تقديم خr -خامسا

 جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:ّ  تج� بقوº تعـا;)5(P اسمها) ليس (ّأجاز اFحاة تقديم خ/
ّبرفـع الـ/ ) Àليس ال/(وقرأ ا`مهور: " ّقال الطاهر بن ¥شور، )6(ََََّّّّ ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم

أن تولوا(وا:/ هو) ليس(Pّ أنه اسم 
ّ

ّوقرأه £زة وحفص عن ¥صم بنـصب الـ/ P أن )  �

ºأن تولوا(قو
ّ

ّمـؤخر، ويكـ� < �م العـرب تقـديم ا:ـ/ P االسـم < ) لـيس(اسـم ) 

عموë هذا ا{اب مرSبا من إذا �ن أحد م) �ن وأخواتها(باب
ّ

ّا@ـصدرية وفعلهـا، �ن ) أن(

ا@ت?م با:يار < ا@عمول اآلخر ب� أن يرفعه وأن ينصبه، وشأن اسم
ّ

أن يكون هو ) ليس (
ٌا`دير بكونه مبتدأ به، فوجه قراءة رفع ال/ أن ال/ أمر مشهور معروف مرغوب للجميع،  ّ ّّ

ّفإذا جعل مبتدأ < حالة اQF أص ِ ّغت األسماع إ; ا:/، وأما توجيه قراءة اFـصب فـألن ُ ّ ّ ِ

                                                           

  .219، ص2إرشاد العقل السليم إ; مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، ج:  ينظر)1(
  .08:اآليةمن :  هود)2(
ّجالل اkين السيو�، ج < øح Lع ا`وامع،  همع اàوامع)3(   .88، ص2ّ
ّ الكشاف، جار اهللا الزÕÐي، ج)4( ّ

  .384، ص2
ّأوضح ا@سالك إ; ألفية ابن مالك، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)5(

  .242، ص1
  .177من اآلية، :  ا{قرة)6(
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ُأمر استقبال القبلة هو الشغل الشاغل àم، فإذا ذكر خ/ه قبله ترقب السامع ا@بتـدأ فـإذا  ّ َ ّ ُ َ ِ ُ ّ ّ ْ

َسمعه تقرر < علمه  ّ ")1( .  

سادسا
ً

- rاسمها" ّإن وأخواتها "  تقديم خ i: 

�مي < ترتيب عنا� ا`ملـة االسـُاألصلäبـا�رف ُ ا{ـدء(ة ا@نـسوخة بناسـخ حـر 
ّه إال بمـسوغ؛ ألن ا�ـرف اFاسـخ َ منها مvنٌنeُ عُ، وال يTكهخ/متبو¥ باسمه وّاFاسخ،  ّ p ّ

َجامد ال يتeف ت ّeÀحـاة أن يتقـدَفFأجاز ا Òاسخة الFاألفعال ا � ّ ّّ
م ا:ـ/ P أسـمائها 

Àعليها، وXلك عدت من ذوات الرو � ب ا@حفوظة، إال إذا ورد خ/ هذه ا�روف شبه Lلـة، َتُ
ّ

  ".     ّإن عندك زيدا " ، و"ّإن زيدا عندك: " ¶و

ّو�ن �نت هذه ا�روف بمÆلة األفعال، إال أنها لـم تتـeف كمـا تتـeف األفعـال،  ّ ّ ّ ْ

ّإن أخوك عبـد اهللا، P حـد قولـك: قولنال Nوز أن " Xلك  َ ّنهـا ّإن عبـد اهللا أخـاك، أل: ّ

ّليست بفعل و�نما جعلت بم�Æه فكما لم تتeف ِ ُ �لفعل كذلك لم Nز فيها ما Nوز ) ّإن(ّ
  .)2("ّفيه، ولم تقو قوته

ّو�; مثل هذا الرأي ذهب ا@/د < عدم تeف إن وأخواتها؛ ألنها حـرف جامـد ّ ّ ّ ال . ّ
َفعل، وال فاعل؛ كما كنت تقول < : تقول فيه ن، وغـ� هـذا مـن يكون، وهـو �ئـ): �ن(َ
ولكن إن �ن اXي يليها ظرفا فvن خ/ا، أو غ� خ/ جـاز. األمثلة

ّ ّإن < اkار : وذلـك. ّ ّ

ًزيدا، و�ن < اkار زيدا قائم ًّ ّ)3(.  

ّ إ; أن هذه ا�روف جامـدة ال تقبـل ا�ـeف، وال ُهَب نفسَهْ ا@ذَ يعيشُ ابنَوذهب ّ ّ

ف À ا:/ فيها P االسم، وذلـك لعـدم تـeُ تقديمها عليها والُ خ/ها وال اسمNُوز تقديم
هذه ا�روف وSونها فرو¥
ً

ّ P األفعال < العمل، فا¶طت عن درجة األفعال فجاز ا�قديم  ّ

ٌقائما �ن زيد، وóن قائما زيد : " < األفعال ¶و   .)4(، ولم Nز ذلك < ا�روف"ًٌ

                                                           

ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ¥)1( ّ   .129-128، ص2شور، جّ
  .59، ص1 الكتاب، سيبويه، ج)2(
  109، ص4ّا@قتضب، أبو العباس ا@/د، ج:  ينظر)3(
  .103، صø1ح ا@فصل، ابن يعيش، ج:  ينظر)4(
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ّها إذا �ن شبه Lلة إ; أن اFحاة ّوأرجع ابن يعيش سبب جواز تقديم خ/ إن وأخوات ّ

ّتوسعوا < الظروف وخصوها بذلك لك�تها < االستعمال ّ ّ)1(.  

Àورأى ابن هشام الرأي نفسه؛ إذ ال Nوز عنده توس  ا:ـ/ بـ� العامـل واسـمه وال ُطّ
ًإن قائم زيدا، كمـا يقـال: تقديمه عليهما كما جاز < باب �ن، وال يقال ٌ ، ٌ�ن قائمـا زيـد: ّ
ِوالفرق بينهما أن األفعال أمكن < العمل م ُ �روف، فvنـت أحـرى ألن يتـeف < ُن ا�ـّ ُ ْ

 :، كما < قـوº تعـا;)2(ّمعموàا، ويستث� من ذلك ما �ن فيه ا:/ ظرفا، أو جارا و�رورا

  .)4(ََََّّّّ  جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ّوقوº جل شأنه )3(ََََّّّّ  ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�

ّوP الرغم من هذه الرتبة ا@حفوظ ُة إال أن االستعمال اللغوي جاء < بعض أنماطه مّ ّ ّ ّ
ً باِوج

خالُلم
َ
� ا@واضع الÒ يكون معها ا:/ مقدماُ بعضُتبة، إذ يوجدÀة الرَف . Òومن ا@وانع ال

�����������������������������:ّتوجب تقديم خ/ إن وأخواتها P اسمها اقTان االسم بالم االبتداء، ¶و قوº تعا;

ّوXلك يتأخر االسم *ال يلتê حرف ا�وSيد مع ا�رف، )5(ََََّّّّ  ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ� ّ ّ 

  .)6(ّاFاسخ
� أن السياقات اFحوية الÒ تقدوقد الحظنا ّ ّ ّ ّ اب َطـPِ اسـمها < ا:" ّإن " م فيها خـ/ّ

 ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�����:، ¶ـو قـوº تعـا;)ّجـارا و�ـرورا أو ظرفـا(شبه Lلـة ت رآ6 �نُالق

ّ، ويقـدم الزجـاج )8("يوم الفصل ميعـادهم وجـزاؤهم " ي أ، )7( ََََّّّّ حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ّ ّ

) ميقاتهم(، وجعل)ّإن(اسم) يوم الفصل(ّ قرأ ميقاتهم بالرفع جعلْنَفم: " وجه� لقراءة اآلية

                                                           

  .103، ص1ا@صدر نفسه، ج:  ينظر)1(
øّح قطر اFدى وبل الصدى، ابن هشام:  ينظر)2( ّ   .163-162، ص  األنصاريّ
ّ ا@زمل)3( ّ :12.  
  .32 :، من اآلية العنكبوت)4(
  .44: ، من اآليةّ اFور)5(
ّاFحو الوا<، عباس حسن، ج:  ينظر)6(   .405-404، ص1ّ
  .40: ّ اkخان)7(
  .39، ص8ّ ا{حر ا@حيط، أبو حيان األندلò، ج)8(
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َا:/، ومن نصب ميقاتهم جعله اسم َ : Pّ الظرف، يكون ا@ع�) يوم الفصل(َونصب) ّإن(َ
  .   )1("ّإن ميقاتهم < يوم الفصل

ِو�ن �نـت منـصوبة < الـوجه� إال أنهـا إذا جعلـت اسـم) يوم(ّع� ذلك أنوم ُ ّ ّ ) ّإن(ْ
ّمقدما تكـون منـصوبة P الـسعة، و�ذا جعلـت ا:ـ/ تكـون منـصوبة P الظرفيـة  ُ ُّ �َ ِ ّ

ّويكون àا مع� الظرف، وهو ما يظهر < تقدير الزجاج ّ ّ.    

ِومن مواطن ورود خ/ ًجـارا و�ـرورا مـا " ّإن  " ُ  ململململ خلخلخلخل �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:جـاء < قـوº تعـا;ّ

َللمتق�(ّفتقديم خ/ إن  ،)2(ََََّّّّ ىليلىليلىليلىليل ِ � ُ
ْ
ًمفازا(P اسمها ) ِ ّلالهتمام با:/ *ال يشك فيـه ) َ ّ

ُأحد، تنويها بالم ُ ا@ختص� بالفوز باFعيم اXي قe عليهم دون غـ�هم)3(َ�ِق�تً ِّ ُ
ّ ّ وä هـذا . ّ

ّيربط  مد عبد ا@طلب ب� ا¯ابت وا@تغ� ّّ ّ < الرتبة بـشï ¥م، حيـث ّ ّمثـل ا¯بـتي" ّ       ت اّ
وما يتصل بها من متعلقات  اإلسنادافطرأ< تواجد 

ّ ّأما ا@تغ� فيتمثل < �ريـك بعـض . ّ ّ ّ

 الÒ اكتسبتها مـن نظـام اللغـة إ; أمـاكن ،ّهذه األطراف من أماكنها األصلية
ّ ّ

جديـدة 
ّ كما يتمثل هذا ا�غ�،ليست àا < األصل ّ  < تثبيـت أحـد األطـراف < مvنـه -أحيانا– ّ

ّاألص¢ و�عطائه حتمية يمتنع معها نقله أو �ريكه، وهذا يمثل تغ�ا؛ ألن اللغـة العربيـة  À ّّ ّ p ُ َ ُ ّ

ّن هـذين العنـeين مـا يمكـن أن نـسميه عـينتج . ّال تلØم �تمية < ترتيب عنا�ها ّ          
ّ سواء قدمنا أو أخرنا، < ح� Çـدث ا�غـ� < اkاللـة ّا@ع� واkاللة، فا@ع� ال Dتلف ّ ّ ّ �

وهذا ا�غ� إنما ينشأ مـن ا@عـا6 ا@ـضافة الـÒ يـضفيها األسـلوب P ا�الـة . )4("ذاتها 
ّ ّ ّ ّ

ّالSTيبية اFاÉة عن إزاحة العنا� عـن مواضـعها ّ  حنحنحنحن جنجنجنجن �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ّفـا@تمعن < قـوº تعـا;. ّ

Àم اXي يكون عليـه < حـال تقـدّ Nد أن ا@ع� العا)5(ََََّّّّ منمنمنمن خنخنخنخن ّ ره Àم ا:ـ/ أو تـأخّ

                                                           

  .427، ص4 معا6 القرآن و�عرابه، أبو إسحاق إبراهيم الزجاج، ج)1(
  .31: ّ اFبأ)2(
ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ¥شور، ج:  ينظر)3( ّ   .44، ص 30ّ
ّ ا{الغة واألسلوبية،  مد عبد ا@طلب، الSÕة ا@eية العا@ية للنÕ لو�مان، مe، ط)4( ّ ّ م، 1994، 1ّ

  .334-333ص
  .25: الغاشية) 5(
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ّجوع اFاس بعد ا@وت إ; اهللا عز وجلُواحد، أال وهو ر ّ ِأما م. ّ ُ اkاللةُ حيثْنّ ّ، فإن �ريك ّ

Pّ اسمها قد أضاف إ; ا{نيـة اkال�ـة معـا6 إضـافية ) ّإن(ّعنا� الSTيب بتقديم خ/ ّّ ّ

pتتمثل < االهتمام با@تقد   .)1(ّم وا�خصيص، وا@بالغة < الوعيدّ

  :تقديم الفضالت: ا/بحث ا	الث

ُال eÇ اFحاة ا�قديم ا�أخ� < العمدة أو عنeي  ُ ّ ّ À ِ، بل ùNون ْ فحسباإلسنادُ
ُ

ُضالت أيضا حسب ما تتطلبه مناسبات القول وحاجاته وما يقتضيه ال�م ذلك < الف ُ ّ

ّالØام الرتب اFحوية معيارا àذا ا�قديم، جاعل� )À)2العر� الفصيح Àً ّ َّ .  

ّ عديدة، ذكر اFحويون منها العناية واالهتمامٌضالت أغراض�قديم الفو ّ)3( ،
َباإلضافة إ; أغراض أخر، س < الصفحات الالحقة، ش� إ�ها نُ

ّ ّ P صور ّأهم عند الوقوف
  .ّ وا�أخ�ّا�قديم

  :فاعل تقديم ا/فعول به i ال-ّأوال

ًإن الTتيب األص¢ < عنا� ا`ملة الفعلية أن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل بناء  ّ ّ ّ ّ ّ

P ل من الفعل الفاعل ّأنÆم�                  .)4(يìء ا@فعول بعدهما ثم جزئه، مÆلة 

ّإن :" ّالم العرب، يقول ابن جــ بك�ة < كَول به P الفاعل وردـوتقديم ا@فع

pفعول قد شاع عنهم واطرد ك�ة تقدمه P الفاعلا@ ّونظرا للمرونة الÒ تتسم بها . )5(" ّ ّ

ّللغة العربية فإن ا@ت?م يستطيع أن يقدم ويؤخر ا@فعول به حسب العناية واالهتمام، قال ا ّ ّ ّ ّ ّ

ّإن قدمت ا@فعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى < األول، وذلك قو:" سيبويه ّ � � لك ْ
ِ~ب زيدا عبد اهللا؛ ألنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما، ولم ترد أن تشغل 

ُ َ ًَ ً ً� � ّ ّ ُ َ

                                                           

ّا�فس� ا@ن� < العقيدة والÕيعة وا@نهج، وهبة الزحي¢، دار الف:  ينظر)1( ّ م، ا@جت 2009، 10كر، دمشق، طّ
  .593، ص15 جا¯الث،

  .79، ص2م، ج1972، 1األلسنية العربية، ريمون طحان، دار الكتاب اللبنا6، ب�وت، {نان، ط، : ينظر) 2(
  . 80، ص1سيبويه، ج: الكتاب:  ينظر)3(
  .175، ص1االسTباذي، ج اkين ر, اFحو، < الvفية øح :ينظر) 4(
  .295، ص1جّابن ج، ، ا:صائص )5(
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ًالفعل بأول منه و�ن �ن مؤخرا < اللفظ َْ ًفمن عم �ن حد اللفظ أن يكون فيه مقدما،  . ّ � À � َ ِ
Àوهو عر� جيد كث�، كأنهم إنما يقدمون اXي بيانه أهم àم وهم ٌّ p ٌُ ّ ْ ببيانه أع�، و�ن �نا ّ

ِ
Lِيعا يهمانهم ويعنيانهم ِ ّ ً .")1(  

ّصور اFحوي� ُويظهر ق ّ جليا حينما قeوا ا�قديم - عند عبد القاهرا`رجا6 –ّ ّ

) ّا�قديم(ّأنا لم �دهم اعتمدوا فيه " : ، وهذا ما جعله يقول P العناية واالهتمام�م< ال
  .)2(" اية واالهتمامشيئا Nري �رى األصل غ� العن

ّ يفتقر إ; اkقة؛ ألن سيبويه لم ،هناّاFحاة  صورُقعن ا`رجا6 ما قال به لكن  ّ ّ

ّيقتe < بيان Z ا�قديم P العناية واالهتمام،  َبل جعله أحيانا �نبيه ا@خاطب وتأكيد ّ

، وليس أدل P ذلك من �م ا`رجا6 نفسه اXي يعود وينقل عن)3(ال�م
ّ

 سيبويه < 
ِوهذا اXي قد ذكرت من أن تقديم ذكر ...  "ّأنه ) دالئل اإلعجاز(من كتابه موضع آخر  ّ ُ ّ

ّا@حدث عنه يفيد ا�نبيه º قد ذكره صاحب الكتاب � ثم يستشهد بالعبارة الÒ ذكرها )4("
ّ ّ

ºقو Îسيبويه، و " :Fّا@فعول إذا قدم فرفع باالبتداء وب الفعل ا ُ َ ِ
ُ َ ِ ُ َ p اصب �ن º عليه ُ

َوعدي إ; ضم�ه فشغل به 
ِ ُ َ p ُعبد اهللا ~بته): ُ~بت عبد اهللا(كقوFا <ُ َفقال و�نما قلت : ُُ ُ ّ

ّعبد اهللا فنبهته، ثم بنيت عليه الفعل، ورفعته باالبتداء ّ")5(.  

pولرتبة ا@فعول هذه، فإنه Çق �ا�الة األو�، Î أن يتقد: ق ا�قديم < حا��ّP م 
عل، وهو < ذلك Ùه ينقسم ب� الوجوب ِم P الف�الفاعل، وا�الة األخرى، Î أن يتقد

ّ

  .وا`واز

  

  

                                                           

 . 34، ص1 الكتاب، سيبويه، ج)1(

  .143دالئل اإلعجاز، عبد القاهر ا`رجا6، ص )2(
ّا{الغة واألسلوبية،  مد عبد ا@طلب، ص:  ينظر)3( ّ ّ331.  
  .160دالئل اإلعجاز، عبد القاهر ا`رجا6، ص )4(
 .  80، ص1 الكتاب، سيبويه، ج)5(
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  : تقديم ا/فعول به i الفاعل وجوبا) 1

  :)1(مواضعثالثة وذلك يكون < 

 مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:صال، ¶ـو قـوº تعـا;ّ أن يكون ا@فعول به ضـم�ا متـ-

  .)2(ََََّّّّ هبهبهبهب

ّ، و�نما وجب ا�قديم هنا؛ *ال يعود الضم� يعود i ا/فعولّ أن يتصل ضم� بالفاعل - 

  .)3(ََََّّّّ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:P متأخر لفظا ورتبة ¶و قوº تعا;

 أن يكون الفاعل مقصورا -
ً  جحجحجحجح  مجمجمجمجحجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت   ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:¶و قوº تعـا;عليه، ُ

  .)5(ََََّّّّجتجتجتجت  هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ��:ّقوº جل شأنه و¶و، )4(ََََّّّّ جخجخجخجخ محمحمحمح

 إ; ~ب� من حيث طبيعة ا@عـ� اXي يمكـن أن ويمكن تقسيم هذه ا@واضع
  .pتؤديه

قديم فيه أصالة، بمع� أنه ال يصح < اللفظ ا�أخ�، وهذا ّ هو ما �ن ا�:ال�ب األول
ّ ّ

 ا�قديم، إذ ال يصح سببّينطبق P ا@وضع األول، فإن كون ا@فعول به ضم�ا متصال هو 
ُانفصاº؛ �عذر ذلك ن Àطقا.  

 يمكن أن يـؤدي هـذا الـ³ب داللـة < ا@عـ� مـن اختـصاص أو عنايـة وXا، ال
ُواهتمام؛ ألنه ال خيار للمت?م فيه، بل هو تقديم يفرضه واقع p

  . ال�مُ اللغة وعنا�

 هو ما �ن الوجوب فيه فر¥:ال�ب ا	ا�
ً    ُبــــِوجُون مــة، وذلك بأن يكـ وليس أصالُ

  

                                                           

  .76، ص1، أبو القاسم عبد الر£ن الزجاج، وøح ا@فصل، ابن يعيش، جّا`مل < اFحو:  ينظر)1(
  . 128:  ا�وبة، من اآلية)2(
  .  52:  �فر ، من اآلية)3(
  .7:  آل عمران، من اآلية)4(
  . 155: ، من اآليةالسورة نفسها )5(
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p، ولعـل هـذا الـ³ب هـو اXي يـؤدي تلـك ا@عـا6 )1(نويـا لفظيـا أو معًضـاِقديم ¥ر�ا� ّ

kوا�  .الالت

فأما العارض اللفظي، فينطبق عليه ا@وضع ا¯ا6، إذ إن اتصال ضم� بالفاعل يرجـع 
ّ ّ

؛ *ـال يعـود الـضم� P -)2( عند بعض اFحـاة-قديم �ب < هذا ا�ِوجُإ; ا@فعول هو الم
ُمتأخر لفظا ورتبة p.  

َ فعpو�نما ُد هذا الوُ Àون األصالة ألمرينُيل الفرع دِبَجوب من ق:  

À، يرجع إ; ما حدث من خالف ب� اFاألمر األول حاة فيه، إذ أجـاز بعـضهم تـأخ�ه ولـم َ
ّأوالهمـا، Î شـدة اقتـضاء الفعـل للمفعـول : تان�جُ < ذلك حْمَُه، ولً واجباNًعلوه تقديما ُ

  :)3(ّرود ذلك < �م العرب، وقد جعلوا من قول الشاعرُ�قتضائه للفاعل واألخرى، Î و

ْجزاء ال�ب العاويات وقد فعل َ ََ ْ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ٍجزى ربه ق� عدي نن حاتم َ ِ َ ْ � ِ َ َf ُ u َ َ َ 

ِدا لِشاه  
Àصل بالفاعل ضم� ¥ئد P ا@فعول، غ� أن � من الرّوا إ�ه، إذ اتُا ذهبَمً ّ ُ تبت� ّ

) ّعدي(À، وا�ق تقديم)ّعدي(، وتأخ� ا@فعول به )Àربه(الفاعليم ن تقدِ أصلها مْتَمَِزل
ّ؛ ألن الضم� P الوجه األول ¥ئد P )ّربه(ة لفظوتأخ� ّ pا@تأخر لفظا ورتبة،  )ّعدي(ّ

: " ّ، يقول األزهرير فقطْعpوهذا ال Nوز، ولكن بعض العلماء أجازوا ذلك < الش
ّوالصحيح جوازه < الشعر فقط  pلل³ورة، وهو اإلنصاف؛ ألن ذلك إنما ورد < الشعرّ ّ ّ ّ ")4( .

                                                           

  .72، ص1جاالسTباذي،  اkين ر,øح الvفية < اFحو، :  ينظر)1(
  .72، ص1ج، صدر نفسها@:  ينظر)2(
  .اFابغة اXبيا6، وأ� األسود اkؤë:  هذا ا{يت منسوب إ; قائل� هما)3(

ّعباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، ب�وت، {نان، ط: ّديوان اFابغة اXبياø ،6ح وتقديم  -ه1416، 3ّ
، دار ومكتبة اàالل، ب�وت،  مد حسن آل ياس�: ، وديوان أ� األسود اkؤë، �قيق161م، ص1996

  .237م، ص1998 - ه1418، 2{نان، ط
  .416، صø 1ح ا�eيح P ا�وضيح، خاk األزهري، ج)4(
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ّويقول الصبان ّوقد أجاز بعض اFحاة ذلك < الشعر دون ا�F وهو ا�ق واإلنصاف؛ :" ّ ّ ُّ p

pألن ذلك إنما ورد < الشعر  ّ ّ ")1(.   

ّ، يعود إ; أن هذا ا�قديم األمر اآلخر ّ
ب اختيـار  جـاء بـسب- P رأي القائل� بوجوبـه –

َم�، فإذا ما عدل عنه لم يكن ا�قديم واجبا�إ; الضة افَضُمة لفظ
ِ ُ.  

ّوأما ا@ع� اXي يمكن أن Çققه هذا ا�قديم فهـو < العـارض نفـسه مـن إضـافة  ّ

pإ; ذلك الضم�، فهو Çقق اإلNاز من خالل االستغناء عـن ذكـر اللفـظ ) الفاعل(اللفظة

َوأن فعـدل )2(ََََّّّّ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�����: ب� قوº تعا;ٌ�، ففرق كب�َت��Çا مر َ ْ ُ

ُ معـذرة ُعَفـْنَيـوم ال ف: " ّعن الضم� ويوضع ا@فعول P أصله مـن ا�ـأخ� فيقـال مـثال

  ".الظا@� الظا@�

ّثم إن هناك غرضـا خاصـا تـضطلع بتأديتـه اإلضـافة، وذلـك مـن خـالل فوائـدها  ً ُ ّ

  حئحئحئحئ جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:º تعــا; ¶ــو مــا جــاء < قــو– مــثال –) التــÕيف(كـــ

pقدم ا@فعول بـه وهـو لفـظ قد  ف)3( ََََّّّّخئخئخئخئ ُربـه( P الفاعـل ) إبـراهيم(ُ À( ّ؛ ألن ا@ـراد

و�ذ ( إ; اسمه مع مرا¥ة اإلNـاز فثلـك لـم يقـل) Àرب( بإضافة اسم�تÕيف إبراهيم 
ّالرب ( فلفظة . )4( )ُابت� اهللا إبراهيم �تدل P أن ابتالء < اآلية ) 

ّ
ة º ّهو تربيـ �راهيم إب

، وأما اإلضافة فتدل P جليلوترشيحه ألمر 
ّ ّالتـÕيف؛ ألن اهللا ّا�كريم وّ ّعـز وجـل ّ ال ّ

يضيف شيئا إ; نفسه إال إذا �ن øيفا أو عظيما
ّ

.   

ُأية ا@عا6 ال يمكن أن تضطلع بتأديتها هذه ف ) ّربـه(ا@فـردة ّأخرى، و�ن هـذه مفردة ّ
ًيعد موجبا 

ِ
ُ À وهذا يدل �الء قديم، ّا�< َُ

ّ
ّا اFحويـووظائفه األلفاظ ْم ب�Pُ وجود تالح   ة، ـّ

                                                           

ّ حاشية الصبان ø Pح األشمو�،  مد بن ع¢ الصبان، ج)1( ّّ
  .547، ص2

  .  52:  �فر ، من اآلية)2(
   .124من اآلية : ا{قرة)3(
ّ ا�حرير وا�نو)4(   .702، ص1ّير، الطاهر بن ¥شور، جّ
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ُ تفاعل دال§ ¶وي معا، ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر" وهو  � � ٌ")1(.  

< قـوº ومن شواهد تقديم ا@فعول به ح� يكون الفاعل مقصورا عليه ما جـاء     

ìء صـيغة القـe  فم)2(ََََّّّّ   ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:تعا;

ْمؤ" < اآلية  ن بأن ا@قصود إقصاء فرق أخرى عن أن يعمروا مساجد اهللا، غ� ا@ـ�SÕ ِذُ
ُ َ ِ ّ

َاXين �ن إقصاؤهم بالeيح، فتعـ� � ُ مـن ا@وصـول وصـلته خـصوص ُ أن يكـون ا@ـرادّ

ّا@سلم�؛ ألن �موع الصفات ا@ذكورة < الصلة ال يثبت لغ�هم ّ  ذلك د�ال ّ، ولعل <)3(" ّ
ُ¶ويا ومعنويا هو تأخر الفاعل وتقدم ا@فعول، $الف ما لو وضع ال�م P أصله تقـديما  َ ّ ِّ ُ ُÀ ّ

فإنها ال تدل P تلك ا@عا6 أبـدا؛ ألنهـا " ّإنما يعمر ا@ؤمنون مساجد اهللا: " وتأخ�ا وقيل
ّ

كـون لغـ�هم فيهـا ُقeت عمارة ا@ؤمن� P ا@ساجد دون غ�ها، وأنها لـم تمنـع أن ي
  .نصيب

  : تقديم ا/فعول به i الفاعل جوازا) 2
ُيتقدم ا@فعول به P الفاعل جوازا  ُ �الـÒ وب ُجـُمن مواضـع الوّعند خلو بنية ا`ملة 

ّ

كِذسلف 
ْ

إذ ، وXلـك أثـر < ا@عـ�، )4()الفاعل وا@فعول(ن اللبس ب� الرتبت� ْأممع ها، ُر
  .)5(ب� بنية وأخرى ال يكون إال لغرض مقصود ومع� مراداالختالف ّإن 

 ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن  نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ُومن ذلك غـرض العنايـة واالهتمـام ¶ـو قـوº تعـا;

 فتقديم ا@فعـول بـه اسـم )6(ََََّّّّ  مئمئمئمئ خئخئخئخئ  حئحئحئحئ جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي زيزيزيزي ريريريري

لالهتمـام بـه، " ُاهللا "  P الفاعل لفظ ا`اللـة -  اkال P القرية ا:ربة-)هذه(اإلشارة 
ّ P انeاف استفهام ا@ار P القرية إ; غرض االستبعاد واالستعظام، فهو يـستبعد عالوة

                                                           

 اFحو واkاللة، مدخل kراسة ا@ع� اFحوي اkال§،  مد £اسة عبد اللطيف، ص)1(
ّ ّ ّ ّ ّ166.  

  .18:  ا�وبة، من اآلية)2(
ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ¥شور، ج)3( ّ   .141، ص10ّ
  .86، ص1نصاري، جمالك، ابن هشام األ ابن ألفية إ; ا@سالك أوضح:  ينظر )4(
ّمعا6 األبنية < العربية، فاضل صالح السامرا�، دار عمار، األردن، ط:  ينظر )5(   .7م، ص2007، 2ّ
  .259:  من اآلية، ا{قرة)6(
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ّعمرانها با{ناء والسvن، بعد أن خربت وتفرق أهلها، ولكنه < الوقـت نفـسه يـستعظم "  ّ ّ ّ

ّقدرة اهللا تعا; لما رأى شدة خ �Tاع ºز عـن معرفـة طريقـة اإلحيـاء، ْ بالعجٌافَرابها، فقو
  .)1("م لقدرة ا@حõواستعظا

ّا عند بعض أصحاب ا@عا6، كأن يأ� ا�قديم �ناسب ّوقد يكون الغرض لفظي ْ

 ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:¶و قوº تعا;عالوة P الغرض ا@عنوي ، )2(ُالفواصل أو رؤوس اآلي

ّ فقد تقدم ا@فعول وتأخر الفاعل؛ @ناسبة فاصلة اآلية)3(����ََََّّّّ       هتمثهتمثهتمثهتمث متمتمتمت َ مع فواصل  ّ

وأشار أحد . Pّ حرف الراء فقط منفرداّمبنية ّ< السورة الفاصلة ّإن ، إذ اآلي األخرى
ٌلقد �ن للتقديم وا�أخ� دور:" فقال ّا{احث� ا@حدث� إ; أثر ا�قديم من هذا القبيل ّ 

êب� الفواصل من ناحية، كما وفر لآلية بأكملها ّعظيم < �قيق االنسجام ا@وسي ّ ّ

 ّهذه الصورةب فلو جاءت اآلية P األصل )4("سيقيا من ناحية أخرىانسجاما وتوازنا مو
َولقد جاء اFذر آل فرعون( ُ َلشï ذلك غ) ّ ّ إيقاعيا، ونشازا موسيقيا، وهذا ال يكونًواْبّ ّ .

 مع الفواصل األخرى الÒ تنتÏ اّوتيص اّحقق انسجاموXا فتقديم ا@فعول به P الفاعل 
 عن ا@ع� اXي أفادهLّيعها �رف الراء، فضال

ّ
ّا�قديم من العناية واالهتمام  ذاك 

ّبمع� أن اهللا تعا; إذا عذبهم وعمهم بهذا ) آل فرعون(ّ، وهو إبطال حجة با@فعول به ّ ّ

ّالعذاب فقد أبطل حجتهم بإرسال الرسل   ).ÀاFذر( ّ

ما جاء < ّوغرض ا�قديم < القرآن الكريم يشمل اللفظ وا@ع� P حد سواء، ¶و 

  ول به <ـ� فقد تقدم ا@فع)5(َّ  مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:قوº تعا;

                                                           

ّ ا�فس� ا@ن� < العقيدة والÕيعة وا@نهج، وهبة الزحي¢، ا@جت ا¯ا6، ج)1( ّ   .39، ص3ّ
ّلvتب والشاعر، ضياء اkين بن األث�، جا@ثل السائر < أدب ا:  ينظر)2( ّ

، و الطراز ا@تضمن ألZار 43، ص2
  .71، ص2ا{الغة وعلوم حقائق اإلعجاز، Ç" العلوي، ج

  .41:  القمر)3(
ّ من صور اإلعجاز الصو. < القرآن الكريم،  مد السيد سليمان العبدة، ا@جلة العربية للعلوم اإلنسانية، )4( ّ ّ ّّ ّ

  .105، الكويت، ص1989، خريف 9ا@جت  36العدد 
  .140 : من اآلية،  آل عمران)5(
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  . لفظي ومعنوي: Lلة ا`واب لغرض�

ّفأما الغرض اللفظي، فيتمثل < أن تقديم ا@فعول جاء @ناسبة Lلة ا`واب مع Lلـة  ّ ّ

Õتقدّال Òط ال�ُ فيها ا@فعول أيضا، ثم إن الفاعل مؤخرا أحسن منَم � ِه مقدما؛ @ـا فيـه مـن ّ �

ٍتناسب
ً Fهاية � من ا`ملت� لفظا، فضال عن �قيقه Fهاية الÕط وقفة فاصلة ٍ وتوحيدُ )ُ ُ

ٌ ال Çققها تأخر ا@فعول، ففرق–دها ْا بع� عم–  لفظي كب� ب� ما عليـه اآليـة، وأن يقـال ّ
  ". ّفقد مس قرح مثله القوم: " مثال

ّوأما الغرض ا@عنوي، فمرد الvفـرين جـاء تعجـيال ) القوم( ّه إ; أن تقديم ا@فعول بهّ
ّاة للمؤمن� وÞفيفا عنهم عما مـسهم، ـهم من قرح وأذى، وذلك مواســّبذكرهم، وما مس ّ

  .)1(وSأن األمر بينهما سواء

ق اللُناس�وقد يكون غرض ا�قديم وا�أخ� هو �قيق ا�
�

ب َتÀي وا@عنوي ب� الرِظْف

ّاFحوية   متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:بوجه ¥م، وبيان ذلك ما جاء < قوº تعا;ّ
ديم ، فتق)2(ََََّّّّ مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج  حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت

� اFحويَتبÀ الرَا@فعول وتأخ� الفاعل هنا منح                    ، ال يفصل ًساِلَ سًعاُ < سياقها تتابَةّ
احبها هو < موضع ا�ال، وص) ي³بون(ب� تابعها ومتبوعها فاصل؛ ذلك أن Lلة

َ غ�ًماِنتظُفقصد تأخ� الفاعل �تابعهما، وهذا ما Nعل الفكر م، )ا@الئكة( ب < ِضطرُ مْ
�له ب� الرتب ومعا6 ا@فردات، فالفهم اXي �قÀتنق Àمن بنية اآلية ال يتحقق فيما لو قيلَق ُ �  
ق اللُاسَن�؛ وذاك لعدم ا�"يتو/ ا@الئكة اXين كفروا ي³بون" 

ّ
فظي وا@عنوي، إذ وقع 

الفاصل ب� ا�ال وصاحبها، ثم إن هذه ا{نية األخ�ة �مل من الل
ّ بس ما ال P îD ذي ّ

ّحس لغوي؛ @ا قد Çصل من توهم < أن Lلة  À اXين ( ستكون حاال من ) ي³بون(ّ
  .رادُوهو مع� ال ي) كفروا 

                                                           

ّا{حر ا@حيط، أبو حيان األندلò، ج:  ينظر)1( ، وروح ا@عا6 < تفس� القرآن العظيم والسبع 62، ص3ّ
  .68-67،  ص4ا@ثا6، السيد  مود األلو�، ج

  .50:  األنفال)2(
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  : تقديم ا/فعول به i الفعل-ثانيا
  .الوجوب وا`واز: ا ا�قديم قسمان، هماويندرج �ت هذ

  :تقديم ا/فعول به i الفعل وجوبا) 1

  :)N)1ب تقديم ا@فعول به P فعله < ثالثة مواضع

ّ يقع اسما من أسماء الÕط أو ْ، كأنأن يكون ا/فعول به من أسماء الصدارة � ال�م - 

ه ــو¶و قول، )2(ََََّّّّخيخيخيخي حيحيحيحي  جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ا;ــــاالستفهام ¶و قوº تع

 زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب  ىبىبىبىب  �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ا:/ية، ¶و قوº تعا;) كم(أو ، )3(ََََّّّّ جيجيجيجي يهيهيهيه ُُُُّّّّ :ا;ــتع

  . )4( ََََّّّّ نتنتنتنت متمتمتمت

 P مقـصورة Îّالمالحظ أن علة تقديم ا@فعـول بـه < هـذه الـشواهد واحـدة، و ّ ّ ُ َ ُ

  .طبيعة األلفاظ الستحقاقها الصدارة < ال�م

 يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ا;، ¶و قوº تع أن يكون ا/فعول به ضم�ا منفصال- 

pفقد قدم ا@فعول به  )5(ََََّّّّ جيحيجيحيجيحيجيحي P فعل العبادة وP فعل االستعانة دون ) ّإياك(ُ
ِكما قال < األول�) ّإيانا اهد: (فعل اàداية فلم يقل

ْ َ �ُإياك غعبد و�ياك نستع�( ُِ َ َ َْ َ � �
ِ
َ ُ ْ َ

؛ وسبب )ِ
ُذلك أن العبادة واالستعانة Ðتصتان باهللا تعا;، فال فعبد َ ْ ُ ّ ُ أحد غ�ه، وال يستعان بهّ ٌَ قال . )6(ُ

                                                           

  .97، ص2، جابن مالك P ألفية øح ابن عقيل:  ينظر )1(
  .197من اآلية :  ا{قرة)2(
  .71: اآليةمن  يوسف، )3(
  .25: ّ اkخان)4(
  .5:  الفا�ة )5(
  م، 2015 - ه1436، 1ّا�عب� القرآ6، فاضل صالح السامرا�، دار ابن كث�، ب�وت، {نان، ط:  ينظر)6(

ة العربية تأ�فها وأقسامها، فاضل صالح ، وا`مل76، ص2، ومعا6 اFحو، فاضل صالح السامرا�، ج62ص
 . 43ّالسامرا�، ص
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 مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:وتقديم ا@فعول لقصد االختصاص، كقوº تعا;:" ّالزÕÐي
ّوا@ع� 0صك بالعبادة، و0صك بطلب ا@عونة . )1(ََََّّّّ خبخبخبخب حبحبحبحب  جبجبجبجب هئهئهئهئ ّ")2(.   

�ولكن ابن األث� يرى أن ا� pقديم < هذه اآلية ليس لالختصاص، و�نما قدم @vن ّ ُ

°، فلو قال بدال منْج�م السْظ�ن اFْسُل�م، و@را¥ة حم اْظَغ
ً

ُإياك غعبـد و�يـاك نـستع�(  ُِ َ َ َْ َ � �
ِ
َ ُ ْ َ

ِ( ،
  .)3( ال�م وطالوتهُ حالوةْتَبَهَ اآلي وXِوسُؤُ لرٌناك مرا¥ةُا �ن هََمك ونستعينك، لُنعبد

pوقد اختار صاحب الط ناسـب < ّ ا�، أي االختـصاص ومـرا¥ة Ùيهمااز األمرينَرُ
�وا@ختار عندنا أنه ال منافاة ب� األمرين، فيجوز أن يكـون ا�: " رؤوس اآلي، قال قـديم ّ

ًقــديم، مــرا¥ة `انــب اللفــظ وا@عــ� Lيعــا، �شا� < ا��مــن أجــل االختــصاص، والتــ

   .)4("فاالختصاص أمر معنوي، والتشا� أمر لفظي

 )ّأمـا( ولـيس هنـاك مـا يفـصل بـ�)ّأما( جواب  أن يكون العامل � ا/فعول واقعا �-
� مقـدرة < الـ�م، ممذكورة أ) ّأما(أكانت من معموالته سوى هذا ا@فعول، سواء ) الفعل(و

َفـإن وجـد  ،)5(ََََّّّّ مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت  هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�و :¶و قوº تعـا;
ِ ُ

ْ

ٍفإن وجوب ا�قديم منتف، إ،  به ا@فعولعدا) الفعل( و) ّأما(  ب�ٌفاصل ُ ّ ا �أمـ(: ذ Nوز القولّ
  ).ْفأتقن عملك َا�وم

ّإن هذا ا@وضع من وجوب تقديم ا@فعول به P الفعل،  كوم عليه بـالفرع ولـيس 

ّ فيـه، يتمثـل < دخـول أداة ا�ّ ومعنـويّباألصالة؛ لوجود ¥رض لفظي الـÒ  )ّأمـا(فـصيلّ
< حـال رفـع األداة ً  واجباَْقبَكم لم فُ هذا ا�ّ، ود�ل ذلك هو أن بهأوجبت تقديم ا@فعول

�مـؤخرا، بـه إذ يكون ا@فعول ) فال تقهر ا�تيم: (- مثال–ا{نية إ; أصلها، فيقال و�رجاع 

                                                           

  .64: ّالزمر )1(
ّ الكشاف عن حقائق غوامض ا�Æيل وعيون األقاويل < وجوه ا�أويل، جار اهللا الزÕÐي، ج)2(

 . 28، ص1

ّا@ثل السائر < أدب الvتب والشاعر، ضياء اkين بن األث�، ج:  ينظر)3( ّ
عا6، عبد العزيز ، وعلم ا@218، ص2

 . 156م، ص1974عتيق، دار اFهضة العربية للطباعة والنÕ، ب�وت، 

 . 62، ص2الطراز ا@تضمن ألZار ا{الغة وعلوم حقائق اإلعجاز، Ç" العلوي، ج) 4(

  .10-9: الض�) 5(
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َوXا فمن األهمية بمvن وجود هذه األداة لما توجبه من  ِ يكـون  اXي داللة P االستد¥ءّ
سـتد¥ء < االا`زاء، ويكون ط وّ@ا �مله من داللة P الÕو< ا`ملة بانتظار جوابها؛ 

هـذه األداة P اللـة لة أخـرى معطوفـة عليهـا؛ kّياق أيضا، وذلك بانتظار Lلة مفصّالس
  .)1(فصيلّا�

ّثم إن تقديم ا@فعول به  ْ، ال يع جواز قهـر غـ� ا�تـيم ونهـر غـ� )ّا�تيم، السائل( ّ

ّالسائل، و�نما هو من باب ا�وجيه، فإن ا�تيم ّ ّ ّوSذلك السائل وهمـا مظنـة القهـر ضعيف ّ ّ. 
ّمقصود < تقديم ا@فعول به وجوبا لغرض ا�أكيد والعناية واالهتمـام ) ّأما(َفتوظيف األداة  ً

ُواقعا موقع Lلة أشبه ما ا@فعول به وذلك �عل ؛ )2(ّبشأنهما وا�وجيه إ; عدم استضعافهما ْ ً

ُتكون �ملة الÕط لتستدÊ ا`واب حكما àا وجزا َء، ولعل ذلك Ùه يكون أبعد عـن ّ ْ ّ �

   .رفع األداة وتأخ� ا@فعول بهّما لو تم ّا�حقيق في

  :تقديم ا/فعول به i الفعل جوازا) 2
ُيتقــدم ا@فعــول بــه جــوازا إذا خــال مــن مواضــع الوجــوب ُ �                   : ¶ــو قــوº تعــا; ،)3(

عـول بـه للفعـل ا@ـذكور مف) فريقـا(p فاالسم ا@تقدم)4(ََََّّّّ مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�

ِباتفاق اFحوي�، وقدم هنا لـ p ُ ّ ّ ّفيـه مـن اkاللـة P ا�فـصيلَـما ّ ، ومـن إفـادة العنايـة )5(ّ
�إنما تقد: " قال أبو ال/óت األنباري. واالهتمام أو مناسبة رؤوس اآلي م ا@فعـول لالهتمـام ّ

ّبتم، ألجل الفواصل، فإن فواصـل ّقتلتم �طابق كذ: ، و�ن �ن الوجه)تقتلون:(ّبه، و�نما قال

  .)6("اآليات كرؤوس األبيات

                                                           

ّا{� اFحوية وأثرها < ا@ع�، أ£د عبد اهللا £ود العا6، ص:  ينظر)1( ّ32.   
ّاالنزياح الSTيÅ < اFص القرآ6، دراسة أسلوبية، ث�داود عبد اهللا خ³، دار ا�ازوري، عمان، : نظر ي)2( ّ ّ

  .121م، ص2016، 1األردن، ط
  .98، صø2ح ابن عقيل، ابن عقيل، ج:  ينظر)3(
  .87 :من اآلية،  ا{قرة)4(
ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ¥شور، ج:  ينظر )5( ّ   .598، ص1ّ
  .106، ص1 ا{يان < غريب إعراب القرآن، أبو ال/óت األنباري، ج)6(
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ّقدم ا@فعول �تفـق رؤوس اآلي" ّويرى أبو ا{قاء العك/ي ذلك، فإنما    p")1( وذهـب ،
إن مرا¥ة ا�ناسب < األصـوات واألوزان متطلبـة : " ّإبراهيم السامرا� إ; مثل ذلك فقال

ّ ّ ّ

ُففريقـا كـذنتم وفريقـا يقتلـون(  :ذلـك قـال تعـا;ّ< آي القرآن؛ أال ترى أن من أجل  ُ ُْ َ ً َ ً
ِ ِ
َ َ ْ ْ � َ َ( 

  .    )2(" ّفتقديم ا@فعول Dدم ما أøنا إ�ه إلحvم اFظم وحسن األداء

  ºالفعـل قـصد ا@ـدح وا¯نـاء وا�عظـيم، ¶ـو قـو P ّوقد يتقـدم ا@فعـول بـه ّ ّ:                

ّقاÊ يـرى أن ، فا{)3(ََََّّّّ يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ  مئمئمئمئ زئزئزئزئرئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ُُُُِِِِّّّّّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�

pولما �نت اFعمة ال تتم إال باàداية قال مـستأنفا مقـدما : " ّا�قديم هنا لالختصاص يقول ّ ّ ّ ّ

ّ، إال أن فاضـل )4("مـا لالختـصاصِيهِمنهمـا ومـن أن) ُّ� ( ّللمفعول ليشمل ال�م إياهما  ّ

ºذلك الغرض، بقو Qإذ ليس معنـاه ّفهذا ليس من باب ا�خصيص: " ّصالح السامرا� ين 
ّأننا ما هدينا إال نوحا و�نما هو من باب ا@دح وا¯ناء  ّ ّّ
")5(        .  

  :ّتقديم ا/فعول ا	ا� i ا/فعول األول) 3

األصل < ا`ملة الÒ �توي مفعول� أن يتقدم الفعل ففاعله ثم ا@فعول األول اXي 
ّ ّ ّ ّ ّ

ّوàذا الTتيب أساس يقوم . )6(ّ ا@فعول ا¯ا6ّ ثم–ّ كما يقول اFحاة –هو الفاعل < ا@ع� 

 P حاة < آخر عليه، إذ ال يمكن القول بتقديم مفعولFمذهب ا P دون اعتماد
  .ترتيب موضع � منهما

ّاFظر < مفعوë الفعل ا@تعدي فوجدوهما قسم�حاة ّاFأمعن فقد  ّ  :  

                                                           

ّإمالء ما من به الر£ن من وجوه اإلعراب والقراءات < Lيع القرآن، أبو ا{قاء العك/ي، مراجعة )1( �يب : ُّ
  .50، ص1م، ج1423ð- 2002، 1، ب�وت، طا@اجدي، ا@كتبة العeية

  .244ّراهيم السامرا�، صّ من بديع لغة ا�Æيل، إب)2(
  .84: من اآلية:  األنعام)3(
)4(Êين إبراهيم بن عمر ا{قاkرر < تناسب اآليات والسور، أبو ا�سن برهان اkنظم ا ّ ) دار )ه885ت ،

  .93-92، ص2م، ج1984، 1الكتاب اإلسالç، ط
ّ ا�عب� القرآ6، فاضل صالح السامرا�، ص)5( ّ64.  
ّ، ومعا6 اFحو، فاضل صالح السامرا�، ج181، ص1 عقيل، جøح ابن:  ينظر)6(   .74، ص2ّ
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خول kمفعول�  ا@بتدأ وا:/ إ; َل��وّأصلهما مبتدأ وخ/، و�نما � مفعولسم يشمل ِ ق- أ

Fتعا;¶و ق )1()ّظن وأخواتها( مثلما اسخة عليهّاألفعال ا ºجئجئجئجئ  يييييييي ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:و 

  .)2(ََََّّّّ مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ

 أصلهما قبل دخول الفعل عليهما، < هذا القسم P أساس� ويقوم ترتيب ا@فعول
�أن ا@فعول اXي أصله مبتدأ تكون رتبته ا�قديمْأي  ُ ُ � @فعول اXي أصله خ/ تكون ، واّ

ّ

�رتبته ا�أخ�، ولكن Nوز  ًرضا < غمع إفادته ًال�م خالفا Xلك األصل، أن يìء ُ

 :ذات وجه�هنا فداللة ا`ملة  )3( ََََّّّّ حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:قوº تعا; ، ¶وا@ع�
األول ّ< موضع ا@فعول ا¯ا6، وقد تقدم P ا@فعول هو ) هللا(لفظ ا`اللة ّهما أن ُأحد

ّا@تتبع للû < ذلك Nد فائدة جليلة ما �نت �تحقق  و)óø()4ء( ّ ّ فيما لو جاء ا@فعول ّ
�قديم Î الزيادة < ا�وبيخ والسّفائدة هذا ا�ّإن  ، ّ، أي مؤخراا¯اP 6 أصله � p > عة

ّاإلنكار P من اÞذ مع اهللا øيكا، سواء أكان الÕيك جنا أم غ�ه، في
ِ

�
ِ
فيد ال�م َ

َإنكار الÕك مطل pأصله من ا�أخ�، ، $الف ما لو )5(قا P 6ّورد ا@فعول ا¯ا �فإن ال�م ّ

 P ّال يفيد حينها سوى اإلخبار عنهم بأنهم عبدوا ا`ن مع اهللا، وال يفيد أيضا إنكارا ّ

ُاÞاذ غ� ا`ن óøء p ِ)6( .  

�عد فيه : الوجه اآلخرو P ّا@فعول ا¯ا6 ّوقد تقدم ، ا@فعول�هما ) óøّء ا`ن( ُ
ً ملv �ن أو جنيا –استعظام أن يتخذ اهللا øيكا  " ّ، وفائدة هذا ا�قديم)7(كذلكل ّاألو َp

ِ
ً َ

                                                           

  .148، صø2ح ابن عقيل، ج:  ينظر)1(
  .273:  ا{قرة، من اآلية)2(
  .100:  األنعام، من اآلية)3(
 ، الكشاف عن حقائق غوامض ا�Æيل 287 – 286دالئل اإلعجاز، عبد القاهر ا`رجا6، ص :  ينظر )4(

  .41، ص2ل < وجوه ا�أويل، جار اهللا الزÕÐي، جوعيون األقاوي
  .280، عبد القاهر ا`رجا6، صا@صدر نفسه:  ينظر )5(
  . 89صّجالل اkين القزوي، اإليضاح < علوم ا{الغة، :  ينظر )6(
  .89، صا@صدر نفسه:  ينظر )7(
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ُ وXلك قدم اسم اهللا P الóÕء، ولو لم ف–أو غ�هما  À ُ p : قديم، وقيلّ ال�م P ا�1َُْ
ِل ا`ْ إال إنكار جعْدُِفلم ي) وجعلوا ا`ن óøء هللا(   .)óø ")1ءpنِ

 كـأن يكـون هـو القـائم )2(ّ أن أحد ا@فعول� هـو فاعـل < ا@عـ�هوجدوا فيسم ِ ق-ب
ًاألستاذ برنوسا ُألبست: ( بالفعل، ¶و قوFا ُ ُ ه ّ أنـدْيـَن �ن مفعوال لفظا ْو�ن) األستاذ ( ّفإن ) َ

ً  لفظـا فاعـلأصلهين ا@فعول� هذأحد ّن ه هو الالبس، ويمكن القول، إّ مع�؛ ألنٌفاعل
ل (ومع�؛ ألن أصل ا`ملة هو 

َ
ًاألستاذ برنوسا َسِب ُ ْ ُ ّهو الفاعل، و�نما صـار إ; ) ُاألستاذ(فـ) ُ

ّا�عدية(ّاFقلا@فعول لفظا؛ kخول همزة  أحـدهما مفعول� Pّ فعله، فجعلته متعديا إ; ) ّ
  .هو ذلك الفاعل

، تقديم ما هو فاعل < ا@ع� P غ�ه"  ا@فعول� هنا هو ّفاألحسن < الTتيب ب�
ّبتقديم ا@فعول ا¯اP 6 األول ، وذلك )3("وNوز Ðالفة هذا األصل  اXي هو -ّ

ّ
                  

َألبست برنوسا األستاذ:(ّ لغرض بال² يقتضيه ا@قام؛ فيقال–ا@ع� < فاعل ً إذا �ن  )ُ

P ّاالهتمام منصبا P تعا;البسه ال/نوس ال ºحيحيحيحي  جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:، و¶وه قو 

ّأ@ح الطاهر بن ¥شور إ; أن < اإليراث مع� اإلعطاء فيكون فقد  )4(ََََّّّّخيخيخيخي ّ

ّمقتô الظاهر أن يكون أحد ا@فعول� وóن . حقيقا بأن ينصب مفعول�) أورث(الفعل

ِاXي هو اآلخذ < ا@ع� 
ّ

َول واآلخرهو ا@فعول األ) اXين اصطفينا ( ّثانيا، و�نما ) الكتاب(  ّ ً

ًخولف هنا فقدم ا@فعول ا¯ا6؛ ألمن اللبس قصدا لالهتمام بالكتاب ا@ ّ p ُ َ ِ ّوأما ا�نويه . عطىُ ّ

  .)5(بآخذي الكتاب فقد حصل من صلة ا@وصول

                                                           

  . 89، صّجالل اkين القزوياإليضاح < علوم ا{الغة،  )1(
  .153، صø2ح ابن عقيل، ج:  ينظر)2(
ّاFحو الوا<، عباس حسن، ج:  ينظر)3(   .177، ص2ّ
   .32 :  من اآلية، فاطر)4(
ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ¥شور، ج:  ينظر)5( ّ   .311، ص22ّ
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 - ّاالختصاص، فا@ع� هو أننا خصصنا بهذا الفضل العظيم ّكما يفيد هذا ا�قديم 
ّأمة  مد  -ّ ا@عجز خاتمة الكتب السماوية  الكريموهو القرآن ّ�  P ناهمTين اخXا

ّ

  .)1(حابة وا�ابعون وا@ؤمنون إ; يوم القيامةّ والص�ّ مد ، وهم سائر األمم

  :  تقديم ا�ال- ثا	ا

ّأصل الTتيب ب� ا�ال وصاحبها أن يتقدم صّإن    ْ ّاFحـاة  ّلكنعليها، ب ا�ال احّ

، وP صاحبها أيـضا، ووضـعوا Xلـك قاعـدة )الفعل (يم ا�ال P العامل فيهاأجازوا تقد
ُة مفادها أن العامل < ا�ال إن �ن فعال متeفا جاز تقديمّ¶وي p ْ ها P صاحبها ُها وتأخ�ّ

� ثـم إن àـذه )2("جاء زيد راكبا، وجاء راكبا زيد، وراكبا جاء زيد: " أو العامل فيها، فنقول

حو والل�ن أقوى د¥ئم اFِها مُِدسانُما يالقاعدة 
À

  .ة وهو القرآن الكريمَغ

pأما ما ذهب إ�ه بعض ا@حدث� من استهجان تeف اFحاة < تقديم ا�ـال، وعـده  À À ُ ّ

ِ~با من الفو� الÒ ال تقبلها لغة منظمة، وأنه لم يرد < القرآن الكـريم
� ّ  فمـردود بمـا )3(ً

¥ْدِ وقدماؤهم، وأن قاعدتهم لم تكـن بـذهب إ�ه أئمة اFحاة
ً

ر ْة P أشـه�، بـل Î مبنيـ
  . رآن الكريمُ الفصيح، وهو القpال�م العر�

َيؤدي معا6ّإنه و�ذا ثبت هذا، ف pترتبط بطبيعة ا@ع� والسياق، فمن ا@عا6 ٍ ودالالت ِ
      :¶و ما جاء < قوº تعا;pالÒ يؤديها تقديم ا�ال P العامل فيها Î العناية واالهتمام 

ِقدمت ا�الف)4( ََََّّّّ  ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ� َ p )ًخشعا ّ ُ(  P

هنا يؤSدها قديم؛ وت)Dرجون(< ) الواو(ّصاحبها الضم�
p

قبل � kيهم ّحاسة اإلبصار  

                                                           

، 3الكشاف عن حقائق غوامض ا�Æيل وعيون األقاويل < وجوه ا�أويل، جار اهللا الزÕÐي، ج:  ينظر)1(
ّ، وصفوة ا�فاس�،  مد ع¢ الصابو�، ج484ص ّ ّ   .576، ص2ّ

، واإلنصاف < مسائل ا:الف، أبو ال/óت 169-168، ص 4ا@قتضب، أبو العباس ا@/د، ج:  ينظر)2(
  . 251، ص1األنباري، ج

  .335-334من أZار اللغة، إبراهيم أنيس، ص:  ينظر)3(
  .7:  القمر)4(
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sء؛ ألنها أ
ُ

ّذلة ا�Xل وعزة العزيز تظهران " ّ باألمور، �كم أن ًراÀو� ا�واس تكث ّ
 >

  .  أك� من سائر ا�واس وا`وارح)1("عيونهما

�ومن هذا المنطلق، فإن هذا ا�قديم  َ ِفظهـر ا@ـ�SÕ < صـورة ا:ـائف� ُ
ْ  هـول مـنُ

 وذ�هاهما ي/ز خشوع أبصارّممأك� ا@طلع، وهم Dرجون من قبورهم، 
ّ

.  

 أيـضا ¶ـو قـوº م ا�ال P صاحبها العناية واالهتمـامÀومن ا@عا6 الÒ يفيدها تقد

ــــــا;  مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب هئهئهئهئ مئمئمئمئ  خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:تع

ّوقد تقدمت عليه؛ إلفـادة العنايـة ) اFاس(حال، صاحبها هو" ّ�فة"  فـ)2( ََََّّّّ  جتجتجتجت هبهبهبهب

ون تميـù أو ُ دْنِة مـّ، فضال عن ا@بالغة وا�أكيد، بمع� أنه إرسال للناس �فـ)3(واالهتمام
                                                          . استثناء

ÀاFحاة، فقد منعـه ا{ـeيون  ع خالف ب�ـوتقديم ا�ال P صاحبها ا@جرور موض À

ّ، < ح� أجازه بعض اFحاة مستدل� باآلية ا@ذكورة آنفا، إذ يرون أن )4(الكوفي�معظم و ّ À

  .)5(ّا�ال تقدمت P صاحبها ا@جرور

هنا حاال من صاحبها " ّ�فة " فجعلوا ّوأما ا@انعون، 
ً

ه وّوفـû"  أرسلناك" < ) الvف (
  .)6( ّبمع� جامع للناس < اإلنذار واإلبالغ

ّرى أن ا@جوزين P صواب؛ ألننو ّpهذا ا@نـع وا�أويـل تكلـف، ال م ُ À
 º وال َبِوجـ

 ّ، فمع� اآلية هو إنا أرسـلناك للنـاس عمومـا، وهنـاكقصودبيان، بل هو إخالل با@ع� ا@

                                                           

، 344، صÆّ4يل وعيون األقاويل < وجوه ا�أويل، جار اهللا الزÕÐي، ج الكشاف عن حقائق غوامض ا�)1(
ّا{حر ا@حيط، أبو حيان األندلò، ج: وينظر   .174، ص8ّ

  .28:  سبأ )2(
ّا{حر ا@حيط، أبو حيان األندلò، ج:  ينظر)3(   .282 – 281، ص7ّ
نعيم : ّهيل، Lال اkين بن مالك، تحّ، وøح التس19، صø2ح األشمو� P ألفية ابن مالك، ج:  ينظر)4(

  . 340، ص2م، ج1983، 1زرزور، دار الكتب العلمية، ب�وت، ط
  .264، ص2، ج P ألفية ابن مالكøح ابن عقيل:  ينظر )5(
ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ¥شور، ج:  ينظر)6( ّ   .198، ص22ّ
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ºما وقع من استدراك بقو Î ،قرينة تدل عليه
ّ

َولكن أك� اFاس ال فعلمون( : ُ َ ْ َ ِ � ََ َ ْ َ � ِ
َ

< ح�  . )
إذ يدل ، هذا ا@ع�ّ � ا{عد عن ٌبعيد ا@انع� تأويلّأن 

ّ
vأن اإلرسال هـو ل Pّـاس ةّفـFا ّ

َدون   .هم أو خصوصهمُ إشارة إ; عمومماُ

  : تقديم شبه ا�ملة-رابعا

  :ّتقديم الظرف) 1
ّأشار ا@/د إ; أن  ّالظرف حده أن يك" ّ ّ؛ ألنه لما �ن)1(" ن بعد الفاعلـوّ ّظـرف    الّ

ُأحد ا@فعوالت �ن حكمه حكم ا@فعول ُ وحكم ا@فعول < األصل أن يتأخر < ر)2(ُ ّ تبته ُ
Àعن الفعل والفاعل، إال أن اFحاة أجازوا تقدمه P الفاعل، Xلك جاز أن  ّ ّ ّ

ّيتقدم الظـرف  ّ

قام عندك زيـد، وعنـدك قـام  "  :Pّ الفعل وP الفاعل؛ ألنه < حكم ا@فعول به، فيقال
  . )3(زيد، وسار يوم ا`معة جعفر، ويوم ا`معة سار جعفر

ّوالظرف قوي االرتباط بالفعل، ولقوة هذا االرتباط، فإنه ال يشTط º موقع مع�  ّ ّ ّ ّ

ُليه أو يتأخر؛ ألنه فّمع الفعل، فيجوز أن يتقدم ع ّ ّع < الظرف وا`ار وا@جرور ما ال �وسَتّ ّ

ُيتوسع < غ�هما، وقد أتاحت حرية موقع الظرف ص ّ ّ � ّدة للجملة الفعلية، مما يتيح pرا متعدَوُ ّ

  .)4(ّثراء دالالتها وتنوعها
      :ىفمن تقديم الظّرف على الفعل لضرٍب من العناية واالهتمام ما جاء في قوله تعال

 رترترترت يبيبيبيب  ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمبزبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ  رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�
جاء ل³ب من العناية ) ترى(P الفعل) يوم القيامة( فتقديم الظرف )5(ََََّّّّ متمتمتمت زتزتزتزت

ْك @ا يكون فيه من خطب لواالهتمام، وذ   .جليل، وهول عظيمَ

                                                           

  .102، ص4 ا@قتضب، أبو العباس ا@/د، ج)1(
  .47، ص2فصل، ابن يعيش، ج øح ا@)2(
  .384، ص2ّ ا:صائص، ابن ج، ج)3(
بناء ا`ملة العربية،  مد £اسة عبد اللطيف، ص:  ينظر)4(

ّ ّ ّ125.  
  .60: ّ الزمر)5(
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 مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:P الفاعل للغرض نفسه ما جاء < قوº تعـا;ّالظرف ومن تقديم 

P ) بيننـا(ّ فقد تقـدم الظـرف)1(ََََّّّّ     حصحصحصحص مسمسمسمس خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح  جحجحجحجح

َالعداوة(الفاعل  َ َ   ً.عناية واهتماما) ْ

 ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ومن تقديم الظرف P نائب الفاعل مـا جـاء < قـوº تعـا;

P القائم مقام الفاعـل ) �لة(ّتقديم الظرفّإن ، إذ )2(ََََّّّّ  ممممممممخمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل

ُالرفث( َ �pللتشويق؛ ألن ما حقه ا�قديم إذا أخر ت)  ُ ّ ّ ّب� اFفس مTقبة إ�ه، فيـتمكن وقـت ّ ّ ّ

  .)À)3وروده فضل تمكن

ُومن تقديمـه P ا@فعـول بـه مـا ورد < قـوº جـل عـاله   حضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمص خصخصخصخص ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّ
ّفقدم الظرف، )4(ََََّّّّجعجعجعجع مظمظمظمظ حطحطحطحط خضمضخضمضخضمضخضمض p ًخـ3ا(P ا@فعول بـه) فوق(ُ لالهتمـام ) ُ

�با@قدم والتشويق إ; المؤخر َّ ُ ّ)5(    .  

  :ّتقديم ا�ار وا/جرور) 2
Nتسبقه من فعل وفاعـل ومفعـول، و Òالرتب ال P ّوز تقديم ا`ار وا@جرور هـذا ّ

ّا�قديم Çقق أغراضا < ا@ع� �لعناية واالهتمام أو االختصاص ّ.  
ّأما تقديم ا`ار وا@جرور P الفعل فيفيد االختصاص < الغالب، ¶و ما جاء <  ّ

 ºظم الكريم دون  هكذا )6(ََََّّّّ مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:تعا;قوFّجاء ا

ºون إ; اهللا:" قوÕون إ�ه ال إ; غ�ه"�حÕ� وا@راد ،َ ُْ َ معناه إل; : "ّوقال الزÕÐي. )7(ُ
ُاهللا الرحيم الواسع الر£ة الم ّ ّثيب العظيم ا�واب �Õون، ولوقوع اسم اهللا تعا; هذا ّ ّ

                                                           

  .04: ا@متحنة، من اآلية )1(
  .187 : ، من اآلية ا{قرة)2(
  .317، ص1، جإرشاد العقل السليم إ; مزايا القرآن الكريم، أبو السعود:  ينظر)3(
  .36: ، من اآلية يوسف)4(
  .275، ص4إرشاد العقل السليم إ; مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، ج:  ينظر)5(
  .158:  آل عمران)6(
ّ خصائص الTاكيب، دراسة �ليلية @سائل علم ا@عا6،  مد  مد أبو مو¦، ص)7( ّ

291.  
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ّا@وقع مع تقديمه، و�دخال الالم P ا�رف ا@تصل به، ّ
وهو يع . )1(" ّبا:Q  شأن ليس 

   .بهذا االختصاص

ّ فقدم ا`ار )2(ََََُُُُّّّّّّّّ  ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ومنه أيضا قوº تعا; ّ

P (  وا@جرور
َ ّ ألن ا�وÖ ال؛ّ لتاللة P االختصاص، وذلك)ِاهللاَ إال  يكون ّ

ّ
P   اهللا

  .وحده
ّويتقدم ا`ار وا@جرور < بعض األحيان؛ ألهميته، وللفت ا:ـاطر ّ ّ ºإ�ـه، ¶ـو قـو 

ّ، حيث تقدم ا`ار وا@جـرور)3(����ََََّّّّ حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض ُّ�ُّ�ُّ�ُّ� :تعا; َ P ا@فعـول بـه ) هللا( ّ
ّ، ألهمية توجيه اإلنكار إ; كون الóÕء هللا، ال إ; مطلق ا`عل)óøء( ّ ّ  .  

ْوقد يتقدم ا`ار وا@جرور P الفعل والفاعل أو ا@فعول به؛ @را¥ة ا�ـسن < نظـم  ُ ّ ّ

ّفذهب ابن األث� إ; أن  )4(ََََّّّّ ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن  حنحنحنحن جنجنجنجن يميميميم ىمىمىمىم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:و قوº تعا;ال�م، ¶

ِتقديم الظرف < اآلية السابقة إنما هو م"  ّ ّ ٍوجوه يومئـذ (:ّم ال�م؛ ألن قوº تعا;ْظَ أجل غْنّ ِ َ ْ َ ٌ ُ ُ

ٌنا~ة إ; ربها ناظرة ٌَ ِ َ ََ p َ َ
ِ َ ْأحسن من أن لو قيل )ِ ، والفـرق )ّوجوه يومئذ نا~ة ناظرة إ; ربهـا: (ُ

ٌب� اFظم� ظاهر ّبـراز  ـل اFظـر، فهـوإلّوربما يكون تقديم شبه ا`ملة هنـا . )5("ّ إ; (ّ
ُال إ; sء آخر، فأبرز ذلك ا@ع� من خالل ا�قديم، زيادة P ما < ذلك من حسن ) ّربها ّ

ْالسبك وLال اFظم ّ �.  
ُوقد يكون �قديم ا`ار وا@جرور غرض اق، ¶و ما جاء < قوº ّ ا�ناسب مع السيّ

 ىتىتىتىت نتنتنتنت متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب  ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:تعا;
  لكلكلكلكاكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيف ىفىفىفىف يثيثيثيث ىثىثىثىث نثنثنثنث  مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث يتيتيتيت
 ،)6(ََََّّّّ ىنىنىنىننننننننن منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم امامامام  يليليليل ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك

                                                           

  .474، ص1ّقاويل < وجوه ا�أويل، جار اهللا الزÕÐي جّ الكشاف عن حقائق غوامض ا�Æيل وعيون األ)1(
  .11: من اآليةا@ائدة،  )2(
  .100:  األنعام، من اآلية)3(
  .23-22:  القيامة)4(
ّا@ثل السائر < أدب الvتب والشاعر، ضياء اkين بن األث�، ج)5( ّ

  .40-39، ص2
  . 71-70:  األعراف)6(
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�ل الشاهد هنا هو تقديم جارين و�رورينفمح ّ ْعليكم من ربكم ( ّ ْ ُْ ُ ْp َ ِ
َ َ ( P " فاعل الفعل
ّصائرهم لعلهم يبادرون با�وبة، وألن لالهتمام بتعجيل ذكر ا@غضوب والغاضب، إيقاظا { ّ ّ

ّا@جرورين متعلقان بالفعل فناسب إيالؤهما إياه، ولو ذكرا بعد الفاعل �وهم أنهما  pَ À ُ َ ِ ُ ّ َ ّ ْ َ

º ي هو وصف ربهم؛ ألنهم ا@قصود . صفتانXا P ،ي هو ضم�همXّوقدم ا@جرور ا ّ ّ ّ p ُ

ْرجس( الفاعل ّ، وفضال عن ذلك، فإن تأخ�)1("ّاألول بالفعل ) ٌغضب( جاء �عطف عليه) ِ
 بهم ال ٌعِ والغضب واقَسْجp الر� ونهاية مطاف، وهو أنٍْفة وق�و�كون ا@تعاطفان  ط

َ الة، ولعل هذه الوقفة ال تتحقق فيما لو وقع ُ � �  . P أصله من ا�قديم وا�أخ�ُ ال�م
Fتعا;ألداء مع� ال" ّمط من ا�قديم ّوقد يكون هذا ا ºيفهم بدونه، كقو ُ َ ُ:         

  يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ  نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�
ّ حيث قدم ا`ار وا@جرور)2(ََََّّّّرترترترت p َمن آل فرعون( ُ ْ َْ ْ ِ ِ ّإلفادة أن هذا ) يكتم(P الفعل )ِ

ِالرجل هو م ُ �) وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون:(�، ولو أخره وقالَنْوَعِْر آل فْن
َلما فهم  ِ

ُ َ َD ْأنه منهم، بل الحتمل ا@ع� أن هذا الرجل، يكتم إيمانه من آل فرعون، أي ُ ّ ّ يه ِفّ
   .)3("ّعنهم، وا@ع� األول هو ا@قصود 

ع ُابَتـَفة وا@وصـوف بتpويكون ا�قديم أساسا أيضا < وضع العنا� ا@تالزمة �لص

ــا;ُد ــوº تع ــاء < ق ــا ج ــو م ــا، ¶ ــل بينهم   ينينينين ىنىنىنىننننننننن منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ون فاص

ّ فقد تقدم ا`ار وا@جرور P ا@فعول ا¯ا6 لـ�دف )4(ََََّّّّ ميميميمي زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ّ

  .ٌهذا األخ� �ملة Î صفة º، فيكون بينهما تتابع بدون فصل

  

  

                                                           

ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر )1( ّ   .211-210، ص 8بن ¥شور، جّ
  .28:  �فر، من اآلية)2(
ّ معا6 اFحو، فاضل صالح السامرا�، ج)3(   .108، ص3ّ
  .168:  األعراف، من اآلية)4(
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ّ�قديم وا�أخ� � ا�ملة ال�طية ا:  ّا/بحث الرابع ّ ّ ّ  

Àاألصل < ترتيب عنا� ا`ملة الÕطية عند Lهور اFحاة مرا¥ة تقدم أداة   ّ ّ ّ 
ّالÕط، يليها فعل الÕط،  ّبيد أن . ّيعقبه جواب الÕط وما قد يكون º من معموالتوّ

�االستعمال اللغوي قد تضم ّ ّ
ُر الÒ خولف فيها هذا األصلَوÀ من الصًن عددا ِ ُ ّ

وóن . ّ العام
د ا@ستعملة لضمان ّ Lهورهم يميل إ; تأويل الشواهَحاة جعلÀ ب� اFٍ خالفَذلك مثار

ّمة القواعد اFحويةسال   :  ّومن ب� هذه الصور. )1(ّ

ّتقديم �لة جواب ال�ط i �لة فعل ال�ط) 1 ّ :  

   Fاختلف اÀ ط، فرفضÕلة فعل الL P طÕلة جواب الL ّحاة حول تقديم ّ

ّا{eيون هذا ا�قديم إذا �نت األداة جازمة، قال سيبويه آ� من يأتي، وأقول : وتقول: " ّ
pتقول، وأعطيك أيها تشاء، هذا وجه ال�م وأحسنه، وذلك أنه قبيح أن تؤخر حرف ما  ّ ُ ّ

ا`زاء، إذا جزم ما بعده، فلما قبح ذلك £لوه P اXي، ولو جزموه هاهنا �سن أن تقول
ّ ّ :

صلة، و�ن ) أتا6(آ� من أتا6، فأنت با:يار، إن شئت �نت: فإذا قلت. آتيك إن تأت
Àإال أن سيبويه وا@/د اتفقا P تقد. )2() "ْإن(�Æها <شئت �نت بم ّ ّ ّ

م Lلة ا`واب إذا �ن 
: آتيك إن أتيت، وال تقول: ّأال ترى أنك تقول: " ّفعل Lلة الÕط ماضيا، قال سيبويه

آتيك إن تأت إال < شعر
ّ

ّ، كما نص ا@/د P أنه)3(" ّ إذا �ن الفعل ماضيا بعد حرف " ّ
ّ جاز أن يتقدم ا`واب؛ ألنا`زاء ّال تعمل < لفظه شيئا، و�نما هو < موضع ا`زاء، ) ْإن(ّ

ّفكذلك جوابه يسد مسد جواب ا`زاء ّ")4( .  

Àومع� �م ا@/د أنه أجاز تقد ّ ّم Lلة ا`واب إذا �ن فعل الÕط ماضيا؛ ألن أداة ّ ّ

ّالÕط ال تعمل < ا@ا,، و�نما Ð Îتصة �زم ا@ ّ ال يقع إال P فعل لم " ّضارع، فالÕط ّ
ّ

                                                           

ّالTاكيب اإلسنادية، ع¢ أبو ا@vرم، مؤسسة ا@ختار، القاهرة، :  ينظر)1( ّ ،e187 م، ص2007 -ه1428، 1طم.  
  .70، ص3 الكتاب، سيبويه، ج)2(
  .66، ص3 ا@صدر نفسه، ج)3(
  .68، ص2ّ ا@قتضب، أبو العباس ا@/د، ج)4(
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ّ، فا@ا, < ا`ملة الÕطية )1("ّيقع، فتكون مواضعها �زومة و�ن لم يتب� فيها اإلعراب ّ

ّموضوع موضع ا@ضارع، ولما �نت أداة الÕط ال تعمل < ا@ا, الواقع موقع فعل  ّ

Õئن < السياق ليس �واب الvط، فكذلك ا`واب الÕّال ّط ا�قيê، و�نما هو موضوع ّّ ّ

ّموضع جواب الÕط األص¢؛ وذلك ألن ّ ّ فعل الÕط ا@وجود < السياق ليس فعل الÕط ّ ّّ

ّا�قيê؛ ألن فعل الÕط يشTط فيه أن يكون مضار¥ ّ ّ.     

ّوأشار السيو� إ; أنه     Nوز تقديم ا`واب إذا �ن مضار¥، ويمتنع إذا �ن " ّ
ّاز�؛ ألن ا@ضارع هو األصل، فلم يك� فيه ا�جوز $الف ا@ا, فإنه ماضيا وعليه ا@ ّ ّ ّ

Nّوز فيه بأن ع/ بصيغته < ا@ستقبل، فإن قدم وحقه ا�أخ� ك� ا�جوز  ّ ّ ّ p ُ ْ p")2( وزN وقيل ،
ّتقديم ا`واب إن �ن � من الÕط وا`واب ماضي� $الف ما إذا �ن الÕط وحده  ّ ّ ُ ْ

�ه لما لم يظهر لألداة فيه عمل إذا تأخر، جاز تقديمه؛ ألنه مقدما كحاº مؤخرا، ّألن" ماضيا  ّ �ً � ُ َّ

pفvن كأنما لم يعمل فيه، $الف ا@ضارع فإنه متكثر بها، فصار تقديمه P ا`ازم كتقديم  ّ ّ

  .  )3("ّا@جرور P ا`ار

ّأما ابن ج فموقفه ج¢ < منع تقديم جواب الÕط عل    ّ ّ ْيه منعا مطلقا، فQ قول ّ

ّفهذا ربما أوهم أن: " يقول) ْ إن فعلتٌِمالَ ظَْتأن:(أحدهم �جواب مقدم، ومعاذ ) أنت ظالم(ّ

ºط عليه، و�نما قوÕّاهللا أن فقدم جواب ال ّ � َ �دال P ا`واب وساد) أنت ظالم(ُ ّ
ّ مسده، فأما  ّ

قائل� بتقديم ا`واب إذا �ن ّ، وDالف ابن ج مذهب ال)4("أن يكون هو ا`واب فال 
ّفعل الÕط ماضيا، فأشار إ; أن قوàم ، ليس جوابا )أقوم: (ّ، فإن قولك)َال أقوم إن قمت:(ّ

للÕط، ولكنه دال P ا`واب
ّ ّ ّوSذلك إذا �ن فعل الÕط مضار¥ فال Nوز عنده . )5(" ّ

                                                           

  .50، ص2ج ّا@قتضب، أبو العباس ا@/د، )1(
  .61، ص2 همع اàوامع < øح Lع ا`وامع، جالل اkين السيو�، ج)2(
  .62-61، ص2 ا@صدر نفسه، ج)3(
  .284، ص1ّ ا:صائص، ابن ج، ج)4(
  .390-389، ص2 جا@صدر نفسه،)5(
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ّتقديم ا`واب P الÕط؛ ألنه  ّ " P وز تقديم ا`وابN طا �ن أو قسما أو الø َا@جاب

  .)1()"أقم إن تقم: (غ�هما، أال تراك تقول

ّوبرر اFحاة ا{eيون منعهم تقدم جواب الÕط عليه با�جج اآلتية    À ّ ّ ّ:  

ْ أن ألدوات الÕط صد- 1 ّر ال�م، فÏ تشبه أسماء االستفهام < أن العامل فيها يقع ّّ

ّأيهم ( :ّ االستفهام فيما قبله، فكذلك الÕط، كقولكبعدها، فكما ال Nوز أن يعمل ما بعد

  .)2 ()"ّأيهم أكرمت: (، كما تقول < االستفهام)ْتكرم أكرم

 أن الÕط قائم P علة ومعلول، وذلك - 2
ّ ّ ّ " ،º ء يكون سببا ل®ء أو علةs � أن

ّ ّ ّ

فينبã أن تقدم فيه العلة P ا@علول، فإذا قلت
ّ ، فاإلتيان سبب )ماْإن تأت أعطك دره:(ّ

ُللعطية، به يستوجبها، فينبã أن يتقدم، وSذلك إذا قلت ّإن تعص اهللا تدخل اFار:(ّ
ِ ِ ْ( ،

ّفالعصيان سبب kخول اFار فينبã أن يتقدم ّ")3(.  

جواب الÕط �زوم بنفس الÕط، و ال" ّ أن - 3
ٌ ّ À تقدم ا@جزوم P جازمه، بل إذا �ن ّ

 ال Nوز - ّ`ازم؛ ألن عوامل األسماء أقوى من عوامل األفعال وهو أقوى من ا–ّا`ار 
تقديم ما ا�ر به عليه، �ن أال Nوز تقديم ا@جزوم P جازمه أحرى وأجدر

ّ ّ")4(.  

ّ أن ا@تقدم < Lلة الÕط ال يصلح أن يكون جوابا، إما لكونه Lلة اسمية غ� - 4 ّ ّ p ّ

َأنت ظالم إن فعلت: (مقTنة بالفاء، ¶و ّ، و�ما لكونه Lلة فعلية منفية بلم مقرونة )ْ ّ ّ

                                                           

  .389، ص2ج ّا:صائص، ابن ج،  )1(
، واإلنصاف < 68، ص2ّ، وا@قتضب، أبو العباس ا@/د، ج72-71، ص3الكتاب، سيبويه، ج:  ينظر)2(

ّ، وøح ا�eيح P ا�وضيح، خاk األزهري، ج627مسائل ا:الف، أبو ال/óت األنباري، ص ، 253، ص2ّ
ّ، واللغة العربية معناها ومبناها، تمام 61، ص2ا`وامع، جالل اkين السيو�، جوهمع اàوامع < øح Lع  ّ ّ

  .224ّحسان، ص
ّ األصول < اFحو، ابن الûاج، ج)3( ، وهمع اàوامع < øح Lع ا`وامع، جالل اkين السيو�، 187، ص2ّ

  .61، ص2ج
  .390، ص2ّ ا:صائص، ابن ج، ج)4(
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ُفلم أرقه إن ينج منها:(بالفاء، ¶و ْ
ِ ِ ْ

َ
ّ؛ ألن ا`واب ا@نQ بلم ال تدخل عليه الفاء، و�ما ) ّ ّ

َأقوم إن قمت: (لكونه مضار¥ مرفو¥ ¶و ُ   .)1(ُ، ورفع ا@ضارع ينا< جعله جوابا)ْ

ّ فاFحاة ا{eيون P ا،وàذه األسباب    ّ P ط ال يتقدمÕّتفاق بأن جواب ال ّ ّّ

ّالÕط، فإذا تقدم ما هو شبيه با`واب، فهو د�ل عليه وساد مسده وليس إياه،  � ّ� ّ

�، فا`واب هنا  ذوف دل عليه الفعل ا@قدم)ْأجيئك إن جئت:(كقولك ّ)2( .  

Àأما اFحاة الكوفيون فذهبوا إ; جواز تقد    ّ ّ ّ الÕط، إذ يرون م Lلة ا`واب L Pلةّ

�أن األصل < ا`زاء أن يكون مقد ، وóن )أ~ب إن ت³ب:" (ّما P الÕط، كقولكّ
ينبã أن يكون مرفو¥
ً

p، إال أنه لما أخر ا�زم با`وا ُّ ّ ّ
ّواستدل الكوفيون P صحة . )3("ب ّ ّ

ّمذهبهم بما ورد < الشعر، كقول الشاعر ّ)4(:  

ا أَي
َ
ا أَ يٍِسابَ حُنْ نُعَْرق

َ
نِإ  ُعَْرق

� أْعeَُْ يْنِ إَك
َ

  عeَُْ تَوكُخ

�P نية ا�قديم ولوال أنه يقدر مقد) ْعeَُْي( ّوالشاهد فيه رفع الفعل ا@ضارع  ّ ّ ّ ما @ا جاز أن ّ
  :)5(ّيكون مرفو¥، ولوجب أن يكون �زوما، وقول الشاعر

أْسَ مَمَْو يٌيلِلَ خُاهَ أتِْن�َو
َ
ل
َ
 الُولُقَف     ٍة

َ
الَ وِا§َ مٌِبئَ �

َ
  ُمِرَ ح

Pّ نية ا�قديم، وا�قدي) يقول( ّوالشاهد فيه رفع  ّ  أْول إنـيق: رـّ
َ
   ل رفعـ، بد�ٌيلِلَ خُاهــَت

  

                                                           

  .390 ص،2ّ ا:صائص، ابن ج، ج)1(
ّ، واألصول < اFحو، ابن الûاج، ج7، صø9ح ا@فصل، ابن يعيش، ج:  ينظر)2( ، وا:صائص، ابن 187، ص2ّ

ّ، وøح ا�eيح P ا�وضيح، خاk األزهري، ج284، ص1ّج، ج ّ، وøح الvفية < اFحو، 253، ص2ّ

  .257، ص2ّر, اkين االسTاباذي، ج
  .623، أبو ال/óت األنباري، ص اإلنصاف < مسائل ا:الف)3(
   ا{يت من الرجز، نسبه سيبويه إ; جرير بن عبد اهللا ا{ج¢، وقيل لعمرو بن خثام العج¢)4(

، واإلنصاف < مسائل ا:الف، أبو 72، ص2ّ، وا@قتضب، أبو العباس ا@/د، ج67، ص3الكتاب، سيبويه، ج
  .623ال/óت األنباري، ص

  .623ال/óت األنباري، ص ا@صدر نفسه، أبو )5(
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  :)1(الفعل، وقول شاعر آخر

 أَْملَف
َ

ِرقه ِ ِن فنج مِ إْ ُ ْ َ ْا و�ن فمتَْهنْ ُ َ ة الَنْعَطَف    ْ
َ وال(س ِ غٌ

َ
  ِر�مَغُِم ب

ّواب P الÕط، وا�قديرّوالشاهد فيه تقديم ا` ِإن فنج فلم أرقه: ّ ْ
َ ُ ْ َ ْ

ِ.  

ّوقد رد ا{eيون احتجاج الكوفي� بهذه الشواهد مش�ين إ; أن ا�قديم <     ّ ّ ّ ّ

ُا{يت األول �ن لل³ورة فال حجة فيه، وä ا{يت ا¯ا6 ر ّ ّل؛ ألن فعل الÕط ِ الفاعَعِفّ ّ

ّ، وä ا{يت ا¯الث أشاروا إ; أن ٍماض   .)P )2 ا`واب وليس ا`وابٌم فيه د�لpا@تقدّ

pلكن الكوفي� ردوا ما ذهب إ�ه ا{eيون من أن ا`واب إذا �ن Lلة اسمية متقدمة   ّ ّ ّ ّ ّ

Àوالقياس اقTانه بها، فقالوا إنها لم تقTن بالفاء �قد، لم يقTن بالفاء مها، والفاء ال تناسب ّ
ْفاء جواب الÕط مضار¥ مرفو¥ مما ينا< جعوعن احتجاجهم بورود ال. ّالصدر ّ ، ًه جواباَلّ

�رد الكوفيون بأن ا�رف ضعيف أن يعمل مؤخرا ّّ ّوأما عن احتجاجهم بأن الفاء ال تدخل . ّ ّ

Pّ ا`ملة ا@نفية بلم، فقد استشهد الكوفيون بإجازة الزÕÐي دخول الفاء L Pلة  ّ ّ

ّجواب الÕط ا@نفية بلم، وذلك <  يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��: تعليقه P قوº تعا;ّ

ِإن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم : والفاء جواب øط  ذوف تقديره:" حيث قال)3(ََََّّّّ جمجمجمجم
  .)4("تقتلوهم

 رأ�رى أننو   
ْ

وفي� أُ الكَي
َ

و�
َ عليه، طاب القرآ6  بالقبول < هذه ا@سألة، @ìء ا:ْ

هذه ا`ملة فQ  ،)5(ََََّّّّ مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ  ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٌٌٌٌٍٍٍٍّّّّّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:كقوº تعا;

�ولوال أن رأى برهان ربه àم: (ّفا�قدير. ها �ال ا@سند إ�ه فيهاِطْاختصاص ø" نالحظ  ّ 
                                                           

ُ ا{يت من الطويل منسوب لزه� بن مسعود، وهو م)1(   : ج <َرْدّ
  .390، ص2ّ، وا:صائص، ابن ج، ج626اإلنصاف < مسائل ا:الف، أبو ال/óت األنباري، ص

  .628أبو ال/óت األنباري، صا@صدر نفسه، :  ينظر)2(
  .17: ، من اآلية األنفال)3(
،              2ّ عن حقائق غوامض ا�Æيل وعيون األقاويل < وجوه ا�أويل، جار اهللا الزÕÐي، جّ الكشاف)4(

  .155-154ص 
  .24:، من اآلية يوسف)5(
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َ، فقدم ا`واب ø Pطه لالهتمام به)بها p ُ ولم يقرن ا`واب بالالم الÒ يك� اقTان . َ
ّ ّ

pألنه ليس الزما وألنه لما قدم P بها؛ ) لوال(جواب ُ ّ ّ َكره ق) لوال(ّ ُ رنه بالالم قبل ذكر حرف َ
ّ ُ

ºقو P ط، فيحسن الوقفÕّوهم بها(�ظهر مع� االبتداء �ملة ) ّولقد همت به:(ّال (
ّوبذلك يظهر أن يوسف . واضحا

ّ لم Dالطه هم بامرأة العزيز؛ ألن اهللا عصمه من اàم � �ُ ّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              .  )1("ّبا@عصية بما أراه من ال/هان

ُويستدل الطاهر    ّ ّ
ºذلك بما نقله أبو حاتم بقو P أقرأ غريب كنت" :  بن ¥شور 

 ºقو P أ� عبيدة فلما أتيت P ّولقد همت به وهم بها(ّالقرآن هذا P : قال أبو عبيدة) ّ
ّا�قديم وا�أخ�، أي تقديم ا`واب وتأخ� الÕط، كأنه قال ّ ّ ّولقد همت به ولوال أن : ( ّ

�رأى برهان ربه àم   .)2("  بها ّ

ّلكن الط/ي لم يستسغ هذا ا�أويل ف    ّ               ّأن العرب ال " بـجا pطعن فيه متحجّّ
لوال زيد لقد ( ، وÎ تريد )لقد قمت لوال زيد: (قبلها، ال تقول) لوال(ّتقدم جواب

   .)3()"قمت

ّوذهب صاحب ا�حرير وا�نوير إ; أن ما     ّيدفع هذا الطعن أن أبا عبيدة لما قال " ّ ّ ّ

د�ال ) لوال(ّ، P أنه قد Nعل ا@ذكور قبل )لوال(ّذلك علمنا أنه ال يرى منع تقديم جواب 
ّوال مفر من ذلك P � تقدير فإن . عليه) لوال( وا`واب  ذوف kاللة ما قبل ،للجواب ّ ّ

�L Pيع ا�أويالت، فما يقدر من ا`واب يقدر P ) ّوهم بها:(وøطها تقييد لقوº) لوال( �

  .       )Lّ")4يع ا�أويالت

  : ّيم االسم i فعل ال�طتقد) 2

ام اXي هـة واالهتمــ العنايًداــّعل الÕط مفيِ P فُم االسم�قد يتقد
ّ

  و الغرض من ــ

                                                           

ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ¥شور، ج)1( ّ   .253، ص12ّ
  .253، ص12، جا@رجع نفسه )2(
  .343، ص4ير الط/ي، ج  جامع ا{يان عن وجوه تأويل آي القرآن، ابن جر)3(
ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ¥شور، ج )4( ّ   .253، ص12ّ
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ُا�قديم ع ُ هذه، فقد يكون ا�قديمِ العنايةُهُْج، وÞتلف أوًموماّ À للتخصيص، وهو أهمّ ّ 
إذا ع¢ زارك فأك:(ّ للتقديم، وذلك ¶و قوFاٍغرض

ْ َ َ َ �َإذا زارك ع¢ ف(، و)ُهْمِر أّ
َ

ك
ْ

ّفإن ) ُهْمِر

ُا`ملة األو� تفيد ا�خصيص، ومعناه أن اإلكرام Ðتص بع¢ د ّ ّ ّ ون سواه، فإذا زارك غ�ه ّ
ّ، أما ا¯انية فتضمنت طلب اإلكرام لع¢ من غ� Þصيص º به وا@ع� أكرم ُهْمِرُْكفال ت ّ ّ ّ

Ïّعليا عند زيارته، وهو أي ا@خاطب، غ� من ّ ) ّأكرم عليا: ( عن إكرام غ�ه، وهو كقوFاّ
ّفإن < ا¯انية Þصيصا دون األو�) ّعليا أكرم(و ّ)1(     .  

ّمواضع تقدم االسم P فعل الÕط ومن  À;تعا ºىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:قو 
ملِ بْمُتْصََصتْلو أنتم اخ:" وا@ع�. )2(ََََّّّّميميميمي  زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين

ْ
 خزائن ر£ة اهللا ِك

ّ < ا�قريع وä االمتنان بتخييل أن إنعام Àوذلك أشد. قراء شيئاُ P الفْمُفقتا أنََم لِون اهللاُد ّ

  .  )3("غ�ه �لعدم 

ْحقها أن) لو:"(ّجاء < الكشاف ّون األسماء، فالبد من فعل ُ تدخل P األفعال دّ

أَ، ف)لو تملكون تملكون (وتقديره ) لو أنتم تملكون (بعدها <
ُ

P  ًإضمارا) تملك (َرِمْض
øيطة ا�فس�، وأ
ُ ن الضم� ا@تصل اXي هو الواو ضم� منفصل، وهوِ مَلِْدبّ

ّ ّ ، )أنتم(ّ
لسقوط ما يتصل به من اللفظ، فـ

ّ وهذا . تفس�ه): تملكون(فاعل الفعل ا@ضمر، و): أنتم(ّ
هو الوجه اXي يقتضيه علم اإلعراب

ّ
فيه ) تملكون(ّأن :علم ا{يان، فهو ّفأما ما يقتضيه . 

ّاللة P االختصاص، وأن اFاس هو ا@ختصوند ّ ّبالشح ا@تبالغ  ّ ّ")4(  .  

ّورد < توجيه الزÕÐي لآلية P هذا ما  ا@لك مرتاض بعض ُ عبدَوقد استغرب  

4اFحو، ¥د Àة وا�عسَا ذلك من باب ا@غالطّ ُف < ا�قدير، ومّ ّبديا تأييده º < باí ا�وجيه، ّ

وهذا هو اXي يقتضيه علم اإلعراب: (ّن قول الشيخو¶ن نعجب م:" قال
ّ

لِفهل الع)! 
ْ

م 

                                                           

ّمعا6 اFحو، فاضل صالح السامرا�، ج:  ينظر)1(   .88، ص4ّ
  .100: ، من اآلية اإلZاء)2(
ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن ¥شور، ج)3( ّ   .223، ص15ّ
،             2ويل < وجوه ا�أويل، جار اهللا الزÕÐي، جّالكشاف عن حقائق غوامض ا�Æيل وعيون األقا) 4(

 .513-512ص
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ّيلتجأ فيه إ; � ُ َ ّ هذه ا@ماحالت الÒ ال تع غ� ا@غالطة والTقيع؟ ومن أخ/ اFحاة أن ُ ّ ّ ّ

ّ، ثم بدا º، فعدل عن النسج )لو تملكون، تملكون:( ّاهللا جل جالº �ن يريد أن يقول ّ

ّوا وافTضوا، فرSكوا الفصيح ا@عجز، وغمضوا ا{ليغ ُر�جاء بما قدّاإلعجازي ا@دهش، و ّ

ْا@ب�، بل عتهوه وعييوه، فقدروه P اFحو اXي انتحوه؟ واألسو َ ّ ّ ّ ّ ّ من � هذا ا�عسف أن أّ ّ ّ ّ

ّالزÕÐي جعل ا@ضمر، هنا، أي ّولكنا نتفق مع . ّغ� ا@وجود، تفس�ا للظاهر، أي ا�ا~: ّ ّ

ّالزÕÐي ّ< اآلية هو، فعال، فاعل، ولكننا 0تلف معه < هذا اإلضمار ) أنتم(ّ P أن ّ ً ْ ِ
ّاXي ال مع� º، ونرى أن  ّ
ِفاعل تقدم P فعله ) أنتم( َ �ّالنزياح اFظم ) تملكون(

  . )1("القرآ6

ّويفهم من �م عبد ا@لك مرتاض أن ا�قدير ّاXي قدمه الزÕÐي ّ وا�وجيه ّ ّ ّ
ُب� p 

ُل وا�?ف والØام ما ال يلزم، وÀDحَم��ا ّ ج اآلية الكريمة عن دال�ها ا@رادة من تقديم ِرّ
(با@قدم الواقع < غ� موقعه لغرض بال² ّالفاعل P فعله، ولعل أبرزها العناية واالهتمام  ِ ٍ ِ ِ �

ٍمقصود، وسوى هذا الغرض من Lا�ات يطيح بها ا�قيد بضابط موضوع ٍ ٍُ À
ِ ُ ُ  بمنأى عن ٍ

َ لو الØم - ُإذ يقg هذا اFظم . القرآ6 طابِم ا:ْظَاستقراء غ
ِ ِ
ِ بمìء الفاعل قبل فعله -ُ

َ ِ - 
ٍ< صور مقصودة و ددة، كما <  ٍ�

� لغاية وأمر، وهو مìء لفظي نظ� ال ّاآلية السابقة ٍ � ٌ
ٍ ٍ

ّدخل لقضية جد� ٍ ِة بعيدة عن سمت اللغة ومرونة تراكيبها َ ِ ٍ ٍِ ْ � وتقوم P فكرة أن الفاعل - َ ِ
À دث، والفعل هو ا�دث، وهذا ا�دث هو العامل، أما ا@حدث فهو معمول، وال يصح  ِ ُ ُ ُِ ُِ َ َ ٌ

ّ < تقويمه أو تعديله بهذا الش-)ِا@حدث(َقبل العامل ) ا�ادث(ُوقوع ا@عمول  ِ ïِ ا@ستند ِ
  ً.اإلضمار زعماإ; القول ب

P تعا;وقد يكون تقديم االسم ºط للتهويل، وذلك ¶و قوÕفعل ال ّ  يهيهيهيه ىهىهىهىه ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّ

ّ، وقوº عز وجل)2(ََََّّّّ حيحيحيحي جيجيجيجي   . )3(ََََّّّّ مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّ

ُإال ما ذهب) إذا(ّب اFحاة العرب < ات، ال يذهـفQ هذه اآلي ّ
   ْمــُهَ؛ ف)لو (وا إ�ه < ـ

                                                           

ّ نظرية اللغة العربية، عبد ا@لك مرتاض، ص)1( ّ106-107.  
  .1:  االنشقاق)2(
  .2-1:  االنفطار)3(
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Dَُأنها P تعا; < اآلي السابقة ºّرجون قو ّ p: )ّإذا انشقت الس ّ، وانفطرت السماء، )1(ماءّ

ّ، < ح� أن  ا@قصود من نسج اFظم القرآ6 تقديم السماء، )وانت�ت الكواكب ّ ّ ْ ّ

والكواكب، من أجل تزييح ال�م، و�خراجه عن ا@ألوف، وهو شأن معروف < ا{يان 
pالعر�، وÞصيصه باXكر قبل   .     )2()ّانشقت، وانفطرت، وانت�ت( ّ

َا ذكرَمَف ِ َ فعِ < اآلياتُ ّد من مواطن ا�هويل، وذلك أن انشقاق السماء أو انفطارها، ُ ّ ّ À

َوانتثار الكواكب، � ذلك مما يؤدي إ; اàول الكب� والرعب، فقدم p ّ ّ ّ   .ت àذا الغرضّ

Fاحاو P من خالل ما تقدم < هذا الفصل ا�د�ل ّ ّشيوع ظاهرة ا�قديم وا�أخ� ّ ّ

ّ ا@تنوعة للTاكيب ا@تناولة با�حليل، الالتاk، مع إبراز < ا:طاب القرآ6 الالت وÎ دّ
ًمرتبطة بموقع العنe ا@تقدم، نظرا  STّيبّ ألهميته ا{الغة < تشكيل ا@ع� ا@حوري للّ

ّ�كم أن هذه الظاهرة  ّتم بطريقة اعتباطية، بل �كمهتلم ّ ّترSيبية  ضوابط وقواعد اّ

ّ؛ فأي تغ� <ّخاصة ّ اFظام الSTيÅ يTتب عليه بال³ورة تغ� اkاللة وانتقاàا من ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ

   .مستوى إ; مستوى آخر

ّفا�قديم وا�أخ� ًإذا  - ّ
ّخروج عن لغة نفعية إ; لغة أخرى Lا�ة  هو – ّتمتد " ّ

ّجذور صياغتها إ; ذات ا@بدع ا:الق، وتشï بعدا إدراكيا لوÊ هذا ا@بدع با@كونا ّ ً ُ ت ّ
ا@تشابكة `زئيات صياغة خطابه، وهو ليس إدرا� آ�ا وذهنيا، و�نما هو إدراك خالق 

ّ ّ

َيكثف ا@ستوى ا`ما§ للتعب� عن طريق خلق بنية تتداخل فيها العالقات، وتتبادل  َ ُ ّ ّ ّ

Êحو اإلبداFّفيها ا�فاعالت بفنية تستمد قيمها من ا ّ ّّ ّ")3.(  

                                                           

ّ كتاب الشعر، أو øح األبيات ا@ش?ة اإلعراب، أبو ع¢ الفار�، �قيق،  مود  مد الطنا ، مكتب)1( ّ ّ ة ّ
 . 543، ص2، ج1988، 1ا:انì، القاهرة، ط

ّنظرية اللغة العربية، عبد ا@لك مرتاض، ص :ينظر )2( ّ107.  
ّ ا{الغة واألسلوبية،  مد عبد ا@طلب، ص)3( ّ ّ329.  
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  :توطئة

ّاألصل # ا"ظام اللغوي أن تأ� العنا� ا�تالزمة للجملة العربية متتابعة، بيد أن  ّ ّ ّ ّ

هذا ا"ظام يتيح للمت.م ا,روج عن 
ّ ُ األصل و>الفته، وذلك بأن يذكر ب7 عنا� تلك هذا 5

ّاJملة Iلة أخرى، يصطلح ا"حاة واBالغيون @ تسميتها  وPية ".ّاJملة االعMاضية" ّ
ُا�ت.م من ذكر اJملة االعMاضية Xقيق بعد دالU مع7 يقصد إRه، يفهم من خالل  ُّ ّ ّ

  .     ّالسياق بمعونة القرائن

  :االع�اض � اللغة واالصطالحمفهوم 

االع�اض � اللغة - 1
ّ

 :  
االعMاض # مظان اللغة مصدر 

ّ عـرض :  " عـرب، جـاء # لـسان ال)اعMض( لفعلاّ
َالfء يعرض واعMض ُ

ِ
ّاغتصب ومنع وصار mرضا l,شبة ا�نتـصبة # ا"هـر والطريـق : ُ ّ ََ ََ َ ََ ْ ِ

ّاعـMض الـfء دون الـfء أي حـال دونـه : ّوuوها تمنع السالك7 سلوrها، ويقـال ُّ ُ" )1 ( 
َبمع� وقف حائال وحاجزا بـ7 شـيئ7 متـصل7 بعـضهما بـبعض، والعـارض يطلـق @ ُ ّ 

  . ا�اجز ا�حسوس
  :االع�اض � االصطالح - 2

ال
ْ

ا�ت.مباالعMاض اصطالحا هو أن يأ� ُمراد 
ّ

ّ# أثناء �م، أو ب7 �م7 متصل7 " 

ّمع� �ملة أو أك� ال �ل �ا من اإلعراب "كتة سوى رفع اإلبهام، ويس� ا�ـشو أيـضا،  ّ

: ّ، فـإن قـو�)2(ََََّّّّ  ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخي ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:��lّيه # قو� تعـا�

و�ـم مـا ( Iّلة معMضة لكونها بتقدير الفعل، وقعت # أثناء الـ�م؛ ألن قـو� ) سبحانه(
  .)3("ّ، وا"كتة فيه ت�يه اهللا عما ينسبون إRه)هللا اBنات( عطف @ قو�) يشتهون 

ّويعد االعMاض أسلوبا من أساRب ا�عب� �ى العرب، وفنا من فنونهم # ال� �ّ م، ً
  ، وال ٌه �مـــ ب7 ال�م وتمامَِضومن س� العرب أن يعM):"   ه395ت (قال ابن فارس

                                                           

)1(
ّلسان العرب، أبو الفضل Iال ا�ين �مد بن منظور، مادة    .100، 10، ج"عرض"ّ

  .57: ّ ا"حل)2(
ّ ا�عريفات، ع¢ بن �مد أبو ا�سن ال¡يف )3(   .24 م، ص2005اJرجا£، دار الفكر، ب�وت، Bنان، ّ
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يكون هذا ا�عMض إال مفيدا 
ّ

 ")1(  .  
5ويفهم من عبارة ابن فارس أن االعMاض ما يكون ب7 ال�م وما يتم ه، أي ما ُمّ

ّلب § منهما اآلخر، فالفعل ّا�طالب هو أن يط" ومع� . )2("شيئ7 متطا7B" يكون ب7

̈ه، وا,¨ يطلب ا�بتدأ،  ّيطلب فاعله، وا�تعدي منه يطلب مفعو�، وا�بتدأ يطلب خ

َوا"عت يطلب ا�نعوت وال¡ط يطلب جزاءه، والقسم يطلب جوابه، وهكذا َ ّ ، # ح7 )3("ّ
ّذكر صاحب الطراز أن االعMاض هو § �م أدخل # أجن¬ غ�ه » َ

ِ ْ
ُ ّ ّ ّ ّيث لو أسقط لم تل َ

ِ ْ
ُ

ِفائدة ال�م، وأن ا�عMض فيه § �م أدخل فيه �م آخر »يث لو أسقط B° ال�م @  ْ
ُ ٌُ ِ ْ

ّ ّ

  .)4(حا� # اإلفادة
ّ تمام حسان مفهوم االعMاض بقو�َوقد أIل ّاعMاض ³رى ا"مط الrMي¬ " هو: ّ ّ

ُبما ´ ّببعض اتصاال تتحقق به مطالب ا�ضام صال عنا� اJملة بعضها 5ول دون اتَ ّ ّ ّ

ّا"حوي فيما بينها، واJملة ا�عMضة # § أحوا�ا أجنبية عن ³رى السياق ا"حوي، فال  ّ5 ّ ّ ّ

َصلة �ا بغ�ها وال �ل �ا من اإلعراب، و¹نما ¸ تعب� عن خاطر طارئ من دmء أو قسم  َ ُ ّ ّ

ºْأو قيد ب¡ط أو ن« أو وعد أو أمر أو ن َ أو تنبيه إ� ما يريد ا�ت.م أن يلفت إRه انتباه َ 5

       .)5("ّالسامع 
وأما ا�فصيل # مصطلح االعMاض، فجاء # مباحث اJملة االعMاضية ال¿ نالت 

ّ ّ ّ ّ

ّحظا من ا�راسة �ى ا"حاة # كتبهم، أثناء دراستهم اJمل ال¿ ال �ل �ا من اإلعراب  ّ ّ ّ ّ

ّة، فيما Àوز الفصل بينه وما ال Àوز، إ� أن استقلت اJملة االعMاضية والعنا� ا�تالزم ّ

ّبمباحث خاصة # مصنفات ا"حو ّ ّ.  
  :ّا:ملة االع�اضية

ّاشMط ا"حويون # اJملة ا�عMضة Áوطا، أهمها
ِ

ّ ّ:  

                                                           

 الصاح¬ # فقه اللغة وس� العرب # �مها، أÂد بن فارس، ص)1(
ّ ّ

209.  
 مغÃ اللبيب عن كتب األmريب، ابن هشام األنصاري، ج)2(

ّ
  .49، ص2

 بناء اJملة العربية، �مد Âاسة عبد اللطيف، ص)3(
ّ ّ ّ

82.  
ّتضمن ألÅار اBالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ´Ä العلوي، جّالطراز ا�:  ينظر)4(

  .167، ص2
ّتمام حسان،  اBيان # روائع القرآن، )5(   .183صّ
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َ أن يكون ب7 اJملة ا�عMضة واJملة ا�عMضة مناسبة، كأن تكون تأكيدا أو تنبي- 1
ها ِ

ّ@ حال من أحوا�ا، وقد أشار Iهور ا"حاة إ� أن  ِاJملة ا�عMضة تأ� فاصلة ب7 ّ
ْا�تالزم7 �فيد مع�  ّدالRا معينا �lنبيه، أو ا�أكيد، أو ا�وضيح، فضال عن تقوية  َ ّ ّ ّ

ِ وÈ ذلك داللة @ Çورة اتصال اJملة ا�عMضة باJم،)1(ال�م وتسديده وXسينه
لة ّ

  .َا�عMضة # ا�ع�
 أن ال تعمل اJملة ا�عMضة # جزء من أجزاء اJملة ال¿ دخلها االعMاض، وأن ال - 2

ّ
ِ

االعMاض ال موضع � من اإلعراب، وال يعمل فيه Éء " ّلfء منه؛ ألن تكون معمولة 
ّعMضة، وأن حذفها ال ّ، وÈ ذلك إشارة إ� استقالRة اJملة ا�)2(... " َمن ال�م ا�عMض به

ِ
ّيؤدي إ� اختالل # الrMيب وال # أصل ا�ع� 5    .  

ّ أن يكون االعMاض ب7 العنا� ا�نفصلة بذاتها، وال يكون ب7 العنا� ال¿ تتصل - 3 ّ

ّ؛ فتص� lل.مة الواحدة، مثل ما ¸ عليه ا�ال # بعض حروف اJر )3(بما تدخل عليه

Blاء والالم، وس7
ّ

  ...ّا�عريف) أل(ّ التسويف، و
ّولl Íنت آراء Iهور ا"حاة قد اتفقت @ جواز االعMاض، إال أنها اختلفت عن  ّّ ّ

  . ّآراء اBالغي7 # بعض ا�سائل أبرزها تعدده وÁوطه وأغراضه ونوعه
ِفقد نظر اBالغيون إ� االعMاض من زاوية أنه يعMض ال�م قبل تمامه من جهة، 

ّ ّ

ّلفائدة ا�عنوية ال¿ تكسبها اJملة من جهة ثانية، فهو عند أÎ هالل العسكريوا ّ
           

ّاعMاض �م # �م لم يتم ثم يرجع إRه فيتمه) "  ه395ت(  ّ ّ" )4(frوهو عند الزر ،ّ ّ :    
ّأن يؤÏ # أثناء �م أو �م7 متصل7 مع� بfء يتم الغرض األص¢ بدونه، وال"   يفوت ّ

  .    )5("بفواته فيكون فاصال ب7 ال�م أو ال�م7 "كتة

                                                           

مغÃ اللبيب عن كتب األmريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)1(
ّ

  . 446، ص2
ّ ا,صائص، ابن جÃ، ج)2(

  .286، ص1
  .254، ص2جالسيوÒ،  ا�ين  جاللهمع ا�وامع # Áح Iع اJوامع،:  ينظر)3(
ع¢ �مد اBجاوي و�مد أبو الفضل إبـراهيم ، ا�كتبـة العـÓية، :  الصناعت7، أبو هالل العسكري، Xقيق )4(

  .312، ص1986، 1صيدا ، Bنان، ط
ّ ال¨هان # علوم القرآن، بدر ا�ين الزرfr، ج)5( ّ

  .58، ص3
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ّوما اعMى ا�عريف7 السابق7 من عموم يسمح باالعMاض بغ� اJملة؛ أي با�فرد،  ّ

ّوحده § �م أدخل فيه ... االعMاض :"# قو�)  ه637ت(وهو ما ذهب إRه ابن األث� �

 °B ب لو سقطrلفظ مفرد أو مر
ّ

ّوهذا ما يرفضه ا"حاة؛ ألن ا�فرد . )1("ّاألول @ حا�  ّ

ّيMتب عليه االرتباط بالعوامل؛ وبا�اU يكون � �ل من اإلعراب، # ح7 أن اJملة  ّ ّ ّ

ÕاالعMاضية ال �ل �ا من اإلعراب، وال تؤول بمفرد َ ُ ّ 5 تمثله -ّ عند ا"حاة -فاالعMاض. ّ

ّدونها من الزوائد ا�رفية واللفظية، كونها ال تدخل ضمن اJملة، وال شأن عندهم �ا  ّّ ّ

أسلوب االعMاض إال من حيث مدلو� اللغوي فقط
ّ ّ

.  
 Öالغي7 أعم من مفهومه عند اإلشارة وينبBاض عند اMّهنا إ� أن مفهوم االع ّ

ّا"حاة؛ إذ إن علماء اBالغة يعت¨ون الواقع ب7 ال�م7 ا�تصل7 مع� ال ل ّ ُفظا Iلة ّ ً

اعMاضية، أما ا"حاة فال يعدونها Iلة اعMاضية، إال ح7 يكون ب7 ما قبلها وما بعدها 
ّ ّ ّّ ّ ّ

ّاتصال لفظي، ومن عم تباينت آراء الفريق7؛ حيث اهتم ا"حاة بمواقع اJملة االعMاضية،  ّ ّ Õ َ ّ ّ

ّواهتم اBالغيون بدالالتها وأغراضها ّ.  
 Óاض # موقف7 القزويّجالل ا�ينوقد حMالغي7 من االعBمواقف ا Ã:  

# Iلة واحدة، أو 5يمثله فريق ال يرى Çورة # أن يفصل االعMاض ب7 متالزم7 : ّأو;ما
فرقة ال تشMط فيه أن يقع # آخر �م ال يليه �م، : " ّبI 7لت7 متصلت7 مع�؛ إذ يقول

و�م �واز ورود االعMاض # آخر ال�م خالف ، ف« ق)2 (..."ّأو يليه غ� متصل به مع�
  .ّ�يح آلراء ا"حاة

5يمثله فريق يرى Çورة # أن يفصل االعMاض ب7 متالزمI # 7لة واحدة، أو : وثانيهما

، وبناء @ هذا فهذا )3("وفرقة تشMط فيه ذلك: " ّمتصلت7 مع�، # قو�بI 7لت7 
ّلف، وÈ كون االعMاض ال �ل � من اإلعراب # Iيع ّالفريق يوافق ا"حاة فيما س

  .ّأحوا�، بيد أنهم Ùالفونهم # كونهم ال يشMطون أن يكون Iلة أو أك�

                                                           

ّ ا�ثل السائر # أدب الÚتب والش)1( ّاعر، ضياء ا�ين بن األث�، جّ
  .40، ص3

ّجالل ا�ين القزويÃ، ج،  اإليضاح # علوم اBالغة)2(
  .209، ص1

  .209 ا�صدر نفسه، ص)3(
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ّوتناول اBالغيون االعMاض من منظور فX Ãت مسميات متنوعة، منهـا  ّ الفـصل،  :ّّ
 مـا يـدخل # الـ�م لفائـدة ّأو�ما: ّ، فقسموه إ� قسم7)1(اال�فات، وا�شو، واالستدراك

ما يدخل ضمن الـ�م : واÜا£. ّتليق باBالغة، فيكون أوقع # ا"فوس، وأدخل # اBالغة
: ولم يغفلوا أغراضـه ا�ختلفـة فـذكروا منهـا. )2(بدون فائدة، فيكون دخو� فسادا للمع�

ّا�قرير، وقصد ا��يه، وقصد ا�¨ك، وا�أكيد، واالختـصاص ّ ّ ّدة الـرد @ ا,ـصم، وزيـا، ّ ّ

ّ، بيد أنه ال يمكن أن تستنبط األغراض من االعMاض # الrMيب دون )3(ّواإلدالء با�جة ّ

  . س¨ غوره، واإلحاطة بظروف ال�م ومالبساته
ّإ� أن االعـMاض بـا�وقع ا"حـوي باإلشـارة  إ� تناول مباحث هذا الفصل، ُدلفنو ّ

ّ ألنه من باب ا�قديم وا�أخ� دراسته من هذه ا�باحث؛نااستبعد ّ  اÞي سـبق طرقـه # )4(ّ
  .  من هذا اBحثالفصل اÜا£ 
  االع�اض ب� عنا� ا:ملة الواحدة � ا�طاب القرآ): ّاAبحث األول

  :ّ االع�اض ب� عنا� ا:ملة االسمية-ّأوال

  :وا�Hإ االع�اض ب� اAبتد) 1

ا متالزمان تالزما مطلقـا؛ َمُسناد ارتباطا وثيقا، وهيرتبط ا�بتدأ با,¨ عن طريق اإل
ّألنهما يش�ن معا Iلة تامة ذات مع�، وهذا ما أشار إRه سـيبويه بقـو� ً ّ وهمـا مـا ال "   : ّ

ßيغÃ واحد منهما عن اآلخر وال Àد ا�ت.م منه بدا ُ 5
. ّفمن ذلك االسم ا�بتدأ وا�بÃ عليـه.  

                                                           

، دار ا�ـس�ة، ) ه296ت (ّاBديع، أبو العباس عبد اهللا بن ا�عâ ا�توá بن ا�عتصم بن الرشيد العبـاà:  ينظر)1(
ّ، وا�ثل الـسائر، ضـياء ا�يـن 441أبو هالل العسكري، ص: ّ، والصناعت597 صم،1982، 3ب�وت، Bنان، ط

ّ، والطراز ا�تضمن ألÅار اBالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ´ـÄ العلـوي، ج40، ص3بن األث�، ج ّ
، 169، ص2

  .56، ص3وال¨هان # علوم القرآن القرآن، بدر ا�ين الزرfr، ج
ا"بـوي عبـد الواحـد شـعالن، دار قبـاء، القـاهرة، مـÓ، : ان ا,فـاX ،ãقيـقÅّ الفصاحة، ابن سن:  ينظر)2(

ّ، والطراز ا�تضمن ألÅار اBالغة وعلـوم 41، ص3ضياء ا�ين بن األث�، ج: ّ، وا�ثل السائر213صم، 2003 ّ

  .286، 284حقائق اإلعجاز، ´Ä العلوي، ص ص
ّ ارتشاف الåب، أبو حيان األندلä، ج)3(

  .495، ص1
ّ # اJملة الفعلية مثال قد يتقدم ا�فعول به @ الفاعل، Rص� فاصال ب7 الفعل والفاعل، غـ� أن هـذا مـن )4( ّ ّ

ّباب ا�غ� # رتبة ا�وقع ا"حوي، وليس من باب االعMاض ّ ّ.  
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 هو اJزء ا�ـستفاد اÞي إخ¨ ا�بتد" ّ، وذلك ألن )1(" وهذا أخوكعبد اهللا أخوك،: وهو قولك
ّ

ّ �ما تاما، واÞي يـدل @ ذلـك أن بـه يقـع ا�ـصديق إّيستفيده السامع ويص� مع ا�بتد ّ ّ ّ ّ

ّأال ترى أنك إذا قلت عبد اهللا منطلق، فالصدق والكذب إنما وقعا # انطـالق . ّوا�كذيب ّّ

ّ؛ ألن الفائدة # انطالقه، و¹نما ذكرت عبد اهللا وهـو معـروف عنـد عبد اهللا ال # عبد اهللا ّ

السامع لتسند إRه ا,¨ اÞي هو االنطالق
ّ ّ ")2( .  

، ا,ـ¨إ ويدة ب7 عنÓي اإلسناد أي بـ7 ا�بتـدعالقة وطّا�فهوم من ذلك أن هناك 
ّ,¨ �ل الفائـدة فالبـد ا�بتدأ معتمد الفائدة وا" ّفا�بتدأ مسند إRه وا,¨ مسند، كما أن  ّ

  .)3(" منهما 
ّو@ الرغم من قوة هذا االرتباط،  إال أّ

ّ
ّنه Àوز االعMاض بينهما لورود السماع به #  ّ

Ãم العرب شعرهم ون�هم، قال عنه ابن ج� Èّاعلم أن هذا القبيل "  : ّالقرآن الكريم، و

ّمن هذا العلم كث� قد جاء # القرآن، وفصيح الش ِ ٍعر، ومنثور ال�م، وهو جار عند العرب ِ
³ّرى ا�أكيد، فثلك ال يشنع عليهم، وال يستنكر عندهم أن يعMض ب7 الفعل وفاعله، 

  .)4(" وا,¨إوا�بتد
ّ، وقد تنوعت )5( وا,¨ من أك� مواقعه دورانا # ال�مإّويعد االعMاض ب7 ا�بتد

 يميميميم ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم جمحمجمحمجمحمجمحم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:عا�صوره # ا,طاب القرآ£، ومنها قو� ت

)6(ََََّّّّ يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن  خنمنخنمنخنمنخنمن حنحنحنحن جنجنجنجن
.  

Rْجمعنكم(وا,¨) اهللا(  لفظ اJاللةإوقع االعMاض # اآلية الكريمة ب7 ا�بتد ُ Õ َ َ ْ َ َ (
  . ّا"افية للجنس) ال(ّالواقع Iلة اسمية دخلت عليها 

                                                           

  .23، ص1 ج، الكتاب، سيبويه)1(
  .87، صÁ 1ح ا�فصل، ابن يعيش، ج)2(
  .94، صا�صدر نفسه )3(
  .289، ص1بن جÃ، جاا,صائص،  )4(
 مغÃ اللبيب عن كتب األmريب، ابن هشام األنصاري، ج)5(

ّ
  .507، ص2

  .87: 5 النساء)6(
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5يقرر رrن7 أساسي7 لتين وهما" ّوا�تأمل # هذه ا,طاب Àده  ّإثبات ا�وحيد : ّ

ّو¹خباره تعا� بتفرده باأللوهية Jميع ا�خلوقات َو¹ثباته اBعث واJزاء # اآلخرة بالقسم ...ّ

اÞي أقسمه 
ّ

")1( .  
َال إ� إال هو(وÈ اآلية وجهان إلعراب  َُ Õ

ِ ِ
َ َ

´تمل أن :  "، قال صاحب اBحر ا�حيط)
َال إ� إال هو(يكون َُ Õ

ِ ِ
َ َ

َتمل أن يكون Iلة اعMاض، وا,¨ اJملة ا�قسم ًخ¨ا عن اهللا، و´)  ْ ُ ٍ َ

عليها، وحذف هنا القسم للعلم به 
ْ
ِ َ َ ِ ُ ")2(  .  

ّوÈ السياق ذاته Àد ا�تل° # ا,طاب القرآ£ قو� تعا�  جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّ

َال ريب(جاءت اJملة ا�عMضةفقد  .)3(ََََّّّّ جنجنجنجن  يميميميم ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم ْ َ َ
) ال(Õمصدرة بـ) 

َريب( ا اسمهاّا"افية للجنس تاله ْ و¸ واقعة ب7 رÃr اJملة ، )فيه(خ¨ها شبه اJملةو) َ
ّاالسمية ال¿ افتتح بها ال�م �ال�ها @ ا�وام واÜبات؛ إذ ãء با�بتد ّ ّ ِت�يل الكتاب (إّ

َ ِ
ْ ُ

ِ
َ (

ًمعرفا باإلضافة إلطا�ه Rحصل Õ - ضةMملة ا�عJّالتشويق إ� معرفة -ّبتطويله ثم تعقيبه با 
َمن رب العالم7(ا,¨ الواقع شبه Iلة وهو قو� ِ

َ َ ْ 5 َ ْ ّقرآن م�ل من رب : ولوال ذلك لقيل) ِ Õ

  .العا�7 أو uو ذلك
ِ هو استغراق ن« أن - ّ زيادة @ التشويق- والقصد من تلك اJملة االعMاضية 

ُ

ًيكون الريب مظروفا ّ # هذا القرآن الكريم، وتأكيد ثبوت أنه م�ل من ّ اهللا سبحانه ّ
  .)4(وتعا�

ّ وا,¨، �ملة خ¨ية فعلية منفية uو قو� تعا�إاالعMاض ب7 ا�بتديكون و ّ ّ:      

 خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجسمخمخمخمخ  جخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت  ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�
  .)5(�ََََّّّّ حصحصحصحص مسمسمسمس

                                                           

ّ ا�فس� ا�ن� # العقيدة وال¡يعة وا�نهج، وهبة الزحي¢، ا�جت اÜالث، ج)1( ّ ّ
  .123، ص5

  .325، ص3 اBحر ا�حيط، أبو حيان األندلä، ج)2(
  .02: ةّ السجد)3(
  .205، ص21ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج:  ينظر)4(
  .42:  األعراف)5(
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َال نكلف غفسا إال وسعها(فجملة  َ ْ ُُ Õ
ِ
ً ْ َ ُ 5 َ َ

ّخ¨ية فعلية مضارعية منفية بـ)  ّ ّ اعMضت ) ال(ّ
ُواÞين آمنوا(�وصول اإب7 ا�بتد َ َ ِ

Õ ِأوîك أصحاب اJنة(ّوا,¨ اJملة االسمية ) َ Õ َ
ْ ُ َ ْ َ َ ِ

َ ْ ، وقد أفادت )ُ
ْالMغيب # اكتساب ما يؤدي إ� ا"عيم المقيم ببيان سهولة منا� ويX ïصيله"  5ُ ُ ّ ّ")1(.  

̈ه �ملة طلبية أمرية، uو قو� تعا�إوقد يعMض ب7 ا�بتد ّ وخ  مصمصمصمص  خصخصخصخص  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّ

ُفليذوقوه(فجملة ، )2(ََََّّّّ خضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجض ُ ُ َ ْ ّفعلية جاءت @ صورة األمر بصيغة الفعل ) َ

5ا�ضارع ا�قMن بالم األمر، وهو أمر تهكم وسخرية بذوق العذاب ا�تمثل #  �ّ ُ ّماء حار " ٍ

ّشديد ا�رارة يشوي اJلود، وماء بارد مؤلم ال يستطاع Áبه لشدة برودته، أو هو ما سال  ُ ُ ِ ُ

ّود أهل ا"ار من القيح والصديد من جل ّ")3(.  
  :ّواختلف ا"حاة # تأويل هذه اآلية @ ثالثة أوجه

À5وز فيه ا"صب، بتقدير فعل يفïه ) هذا(ّ أن :ّالوجه األول فليذوقوه هذا  أي) فليذوقوه( ّ
  .فليذوقوه

Iلة ) فليذوقوه(خ¨ مبتدأ �ذوف أي العذاب هذا، وقو� تعا� ) هذا" (ّ أن :ّالوجه ا	ا)
Âٌيم وغساق(Õمرتبة @ اJملة قبلها فº بم�لة جزاء Áط �ذوف، وقو� تعا� Õ َ َ ٌ ِ خ¨ ) َ

  .)4(" �ذوف، أي هو Âيم وغساقإا�بتد
̈ه ) هذا(ّ أن :ّالوجه ا	الث  فافهم -زيد( معMضة كقولك) فليذوقوه(وIلة ) Âيم(مبتدأ وخ

زيد (@ مذهب األخفش # إجازته ) فليذوقوه(̈ه مبتدأ خ) هذا(، أو ) رجل صالح–
  ).فاÇبه

ّولعل الراجح من هذه اآلراء Iيعها هو الشق األول من الرأي اÜالث القائل بأن اسم     ّ ّ ّ ّّ ّ ّ

Âٌيم(مبتدأ و) هذا(اإلشارة  ِ معMضة بينهما، وهذا من ) فليذوقوه(خ¨ عنه، وIلة ) َ
ّتفس�ية تعقيبية ) فليذوقوه(ّأن الفاء # قو�" ، وقد أفاد)5(االعMاض ا�قMن بالفاء دون الواو ّ

                                                           

 .228، ص3 إرشاد العقل السليم إ� مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، ج)1(
  .57: صسورة  )2(
ّ ا�فس� ا�ن� # العقيدة وال¡يعة وا�نهج، وهبة الزحي¢، ا�جت اÜا£ ع¡، ج)3( ّ ّ

  .242، ص11
  .313، ص3 روح ا�عا£ # تفس� القرآن العظيم والسبع ا�ثا£، السيد �مود األلوà، ج)4(
  .287-286، ص 23ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج:  ينظر)5(
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ّوتشعر بأن �م إذاقة بعد إذاقة وق¨ باإلذاقة، ومن ا�ذوق ا�ناسب إلصابة القوم وابتالئهم  ّ 5 ُ ّ ِ ْ
ُ

ُبآالم العذاب ابتالء بلغ حد اإلحساس به، lلfء اÞي يذاق، فا�ذوق أبلغ # اإلحساس،  ّ ّ ُ ّ ّ ّ

ُوأدخل  َ ْ   .)1("# اإليالمَ
ّوواضح من سياق اJملة أن االعMاض �ملة األمر جاء Bيان استحقاقهم أن يذوقوا    

  . )2(ذلك العذاب
   :ّباJملة االسمية ا�ثبتة، uو قو� تعا� كذلك،  وا,¨إاالعMاض ب7 ا�بتديكون و

 ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي  جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن  يميميميم  �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�
  .)3(���ََََّّّّ ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ يييييييي
ْوهو ا�ق من ربهم(�قو� تعا  ْ

ِ
5 �َ ِ َ ْ َ ُ ّاعMاضية مفتتحة بضم� الغائب مثبتة Iّلة اسمية  )َ

ّ، اÞي ´يل ا�تل° @ ما قبله )هو(ا�نفصل ُ ّ
)ٍóٍما نزل @ �مد Õ َ ُ

َ َ َ 5 ُ Çُب من Ç" ، وهو )َ  وبْ
ّ�عويض ال¿ يلجأ إRها ا,طاب القرآ£ قصد تأكيد ا,¨ ا�قدم للرسالةا ّّ ُ ِ

ّ
")4( .  

 الوارد اسما موصوالإّواBادي # اآلية أن اJملة االعMاضية وقعت ب7 ا�بتد
ً
واÞين ( 

ّ

̈ه اJملة الفعلية)آمنوا ّ بغرض ا�وrيد، و¹يراد ا�وصول وصلته )ّكفر عنهم سيئاتهم (ّ، وخ

ْلإليماء إ� وجه بناء ا,¨ وعلته، أي ألج ّ
ّل أنهم صدقوا اهللا وأطاعوه، واتبعوا  أمره ونهيه، ّ

ّوانقادوا ل¡ع اهللا ظاهرا وباطنا، وعملوا بما يرضيه من صالح األعمال، وصدقوا بالقرآن 

ّاÞي أنزل @ �مد  ّ
، فآمنوا أنه حق وآمنوا بأنه �م اهللا، �ا عنهم ذنوبهم ال¿ عملوها �

ّ ّ ّّ

ّ ا�نيا واآلخرة، ّ# ا�ا÷، وغفرها �م باإليمان والعمل الصالح، وأصلح شأنهم وحا�م #

ّفعصمهم عن ا�عاø، وأرشدهم إ� أعمال ا,� # ا�نيا، وورثهم نعيم اJنة # اآلخرة ّ)5(.  

                                                           

  .316، ص3 روح ا�عا£ # تفس� القرآن العظيم والسبع ا�ثا£، السيد �مود األلوà، ج)1(
ّ روائع القرآن، تمام حسان، صاBيان #:  ينظر)2( ّ

184.  
  .02: ّ �مد)3(
ّاBنية اللغوية # القرآن الكريم من خالل العنوان واالعMاض والفاصلة، دراسة دالRـة نـصية، رسـالة :  ينظر)4( ّ ّ ّ ّ

دكتوراه >طوطة، إعداد شهرزاد بن يونس، ùية اآلداب واللغات، جامعة قسنطينة 
ّ ّ

-2012، الـسنة اJامعيـة 1
  .267م، ص2013

ّ، وا�فـس� ا�نـ� # العقيـدة والـ¡يعة 287-286، ص23ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشـور، ج:  ينظر)5( ّ

ّوا�نهج، وهبة الزحي¢، ا�جت اÜالث ع¡، ج
  .400-399، ص26
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ّوخص اهللا تعا� اإليمان باÞكر تنويها بشأنه وتنبيها @ سمو مÚنته من ب7 سائر ما  ُ ً ً 5 ّ

Àب اإليمان به وأنه األصل # الû، وÞلك أكد باJملة 
5 ُ 5 ُ ّ ّوهو ا�ق من ربهم( ّاالعMاضيةُ ّ (

ّبطريق حÓ ا�قية فيه ّ)1(   .  
2 (H�  :)2(االع�اض ب� ما أصله اAبتدأ وا

ّيقصد به االعMاض ب7 عنا� اJملة االسمية ال¿ دخلت عليها ا"واسخ، إذ إن  ّ ّ ّ

ّاألصل # اJملة االسمية ا�قيدة با"واسخ، أن تبدأ با"اسخ ثم اسمه ثم ّ ّ ّ ّ ّ ا,¨، غ� أن ا"حاة ّ ّ

ّأجازوا أن تتعرض لالعMاض ب7 عنا�ها، دون أن يتأثر العمل ا"حوي بهذا االعMاض ّ ّ  .  
   : ، ومن مواضعه# ا,طاب القرآ£ما أصله ا�بتدأ وا,¨ وقد ورد االعMاض ب7 

  :اوخHه) ّإن(االع�اض ب� اسم  -أ

 يكيكيكيك ىكىكىكىك ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:، وذلك # قو� تعا�اوخ¨ه) ّإن(وقع االعMاض ب7 االسم ا�نسوخ بـ
        زيزيزيزي ريريريري  ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم امامامام يليليليل  ىلىلىلىل ململململ

إنا ال نضيع أجر من أحسن قمال(، فقو�)3(ََََّّّّ ميميميمي
ً َ َ َ َ ْ َْ َْ َُ َ ِ ُ

Z
 ب7 ما أصله ا�بتدأ، ٌعِ واق)4(اعMاض) ِ

ّاÞين، وب7 ا,¨ اJملة االسمية ): ّإن(وهو اسم  ّ
ْأو[ِك لهم جنات عد( َ ُ Z َ َْ ُ َ َ ْ   ). ٍنُ

# ) ّإن(وm¹دة . �حقيق مضمونها) ّإن(ّوافتتاح اJملة ا�نسوخة األوþ »رف ا�وrيد 
  . )Iّ)5لة االعMاض �زيد العناية وا�حقيق

ّحال أهل اإليمان وما أعد �م # اJنة" إ� ّجلية Èّ هذا ا"ظم الكريم إشارة و Õ ِ
ُ

 ")6( ،
ّفهم ال ´رمون أجر عملهم؛ ألنهم َ َْ َ   .  ً أحسن عمالُ

  :واسمها من جهة وخHها من جهة أخرى) ّإن( االع�اض ب� - ب

                                                           

  .91، ص8روح ا�عا£ # تفس� القرآن العظيم والسبع ا�ثا£، السيد �مود األلوà، ج:  ينظر)1(
مغÃ اللبيب عن كتب األmريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)2(

ّ
  .507، ص2

  .31-30:  الكهف)3(
ّالكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج:  ينظر)4(

2 ،
  .549ص

  .310، ص15ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج:  ينظر)5(
)6(Bج ا ،äّحر ا�حيط، أبو حيان األندل

  .116، ص6
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 مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�����:قو� تعا�ّوما جاء @ هذا ا"مط   

ّظ أن Iلة َفا�الح ،)1( ََََّّّّ حنحنحنحن جنجنجنجن يميميميم  ىمىمىمىم ْسواء عليهم ءأنذريهم أم لم تنذرهم(ُ ْ ْ ُْ ُ ْ ْْ ِْ
َ ََ َُ َ َ َ ِ

َ ٌ َ َ (

Õاسمية تتكون من خ¨ مقدم  ّ Õ مؤول مؤخرؤه ومبتد)ٌسواء(ّ َ َُ Õ)ْءأنذريهم أم لم تنذرهم ْ ُْ ُ ْْ ِْ
َ َ َُ َ َ : " أي) َ

، وقد اعMضت ب7 ما أصله ا�بتدأ وا,¨، وهو االسم )2("سواء عليهم إنذارك وعدمه
اÞين(ا�وصول

ّ
ّوب7 ا,¨ وهو اJملة الفعلية ا�نفية )  َال يؤمنون(ّ ُ ِ ْ @ ) ّإن(، وقد دخلت )ُ

اÞين(، فـ وا,¨إا�بتد
ّ

َال يؤمنون(اسمها # �ل نصب، و)  ُ ِ ْ ّخ¨ها # �ل رفع؛ مع أن ) ُ ّ

َال يؤمنون(ّالز>¡ي ذكر احتمال7 �وقع ُ ِ ْ واJملة ) ّإن(ّأحدهما أنها خ¨ لـ: من اإلعراب) ُ
واÜا£ أنها Iلة مؤrدة للجملة ال¿ قبلهاَسلف إيضاحه، ّقبلها اعMاضية كما 

ّ 5 ّ ّ)3(  .  
االعMاضية ¸ ا�فيدة تقوية، و¸ هنا lلعلة " ّاأللوà أن هذه اJملة ويرى 

ّ ّ ّ

ٍللحكم �ال�ها @ قسوة قلوبهم، وعدم تكثرها باإلنذار، وهو مقتض لعدم اإليمان، وحيث 
5

ُإن ا�وضوع دال @ عدم اإليمان # ا�ا÷ وا�حمول @ استمراره # ا�ستقبل اندفع توهم  ّ ّ ّ

  .)4("دة # األخبارعدم الفائ
  :االع�اض ب� اaال وصاحب اaال) 3

ْ هذا الåب من االعMاض ضمن االعMاض اÞي أصناأدرج ّّ
ه ا�بتدأ وا,¨، وذلك ُل
َللشبه الÚئن ب7 ا�ال وا,¨ من جهة، وب7 صاحب ا�ال وا�بتد Õمن جهة أخرى، وهذا إ 

ُما يبين ّعلم أن ا,¨ ينقسم إ� خ¨ هو جزء من اJملة، ال ا: " ه عبد القاهر اJرجا£، يقولّ

ّتتم الفائدة دونه، وخ¨ ليس �زء من اJملة، ولكنه زيادة # خ¨ آخر، سابق �، فاألول خ¨  ّ
ٍ

ّ

�، وá واحد من )خرج زيد: (، والفعل كقولك)زيد منطلق: ( ، كمنطلق # قولكإا�بتد

ّئدة، واÜا£ هو ا�ال، كقولك جاء£ زيد راكبا، ٌهذين جزء من اJملة، وهو األصل # الفا

                                                           

  .6:  اBقرة)1(
ّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج)2( ّ

  .50، ص1
  .50، ص1، جا�صدر نفسه:  ينظر)3(
  .130، صà1، ج روح ا�عا£ # تفس� القرآن العظيم والسبع ا�ثا£، السيد �مود األلو)4(
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ّوذاك؛ ألن ا�ال خ¨ # ا�قيقة، من حيث إنك تثبت به ا�ع� Þي ا�ال، كما تثبت �¨  ّ

  .)1("، وبالفعل للفاعلإ للمبتدإا�بتد
االعMاض ب7 الفعل وفاعله ومفعو�، وهو صاحب ا�ال، ّ هذا ا"مط، ومن صور

uّو قو� عز وجل ّ Áطية�ملة وب7 ا�ال  متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب  زبزبزبزب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّ

             ادخلوا مÓ آمن7 إن شاء اهللا دخلتم " :، أي)2( ََََّّّّ نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث يتيتيتيت  ىتىتىتىت نتنتنتنت

َإن شاء (، فجملة )3(" آمن7 َ ْ
Áِطية، حذف جوابها �اللة ال�م عليه، و¸ معMضة ) ُاهللاِ ُ ّ

  ). آمن7(، وا�ال ")ادخلوا" صل بالفعلّا�ت(ّ، أي ب7 الضم� )4( ا�ال وا�الصاحبب7 
ِواJملة ا�عMضة دmئية للتيمن وا�¨ك وجعل األمان بمشيئة اهللا تعا�

ْ ّ ّ ، وما )5(ّ
ُاألمان إال حالة شعور باطمئنان ا"فس وراحة اBال وانتفاء ا,وف من § ما Ùاف منه ّ ّ ّ

 .  
  .  )6(ّوهو مناط ا�mء) من7آ ( مÓ با�ال� وا�قصود هنا تقييد دخول إخوة يوسف

  :ّ االع�اض ب� عنا� ا:ملة الفعلية-ثانيا

ّاألصل # اJملة الفعلية أن تبدأ بالفعل، ثم يليه الفاعل، ثم ا�فعول به، بيد أنه قد  ّ ّ ّ

ّيعMض ب7 عنا�ها دون تأثر العمل ا"حوي بهذا االعMاض ّوقد تعددت صور االعMاض . ّ

  :ّة # ا,طاب القرآ£ @ ا"حو اآل�ّ# اJملة الفعلي

  

  :االع�اض ب� الفعل ونائب الفاعل) 1

ّ تكون اJملة الفعلية مبنية للمجهولح7ِيرد هذا االعMاض  Õ أو لما لم يسم فاعله، ّ ُ َ ِ 

uّو قو� عز وجلفيفصل فيها ب7 الفعل ونائب الفاعل،   مسمسمسمس خسخسخسخس حسحسحسحس  جسجسجسجس مخمخمخمخ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّ
                                                           

  .212-211 دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اJرجا£، ص)1(
  .99:  يوسف)2(
ّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج)3( ّ

  .372، ص2
  .372، ص2ا�صدر نفسه، ج:  ينظر)4(
ّا�فس� ا�ن� # العقيدة وال¡يعة و:  ينظر)5( ّا�نهج، وهبة الزحي¢، ا�جت اÜا£ ع¡، جّ

  .74، ص7
  .55، ص13ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج:  ينظر)6(
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، )1(ََََّّّّ مغمغمغمغ جغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظحطحطحطحط مضمضمضمض  خضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص

ّ، واJملتان ال¡طيتان �ذوفتا اJواب)كتب(نائب فاعل للفعل) ّالوصية(فـ ّ) åَإذا ح َ َ َ
ِ

ًأحدكم الموت إن ترك خ�ا ْ ُ ََ ََ ََ ْ
ِ

ُ ْ َْ ْ َ
ًمعMضتان بينهما، وأ�ح الز>¡ي إ� أن # اآلية فاصال )  ّ ّ ّ

ُ، وذكر فعلها للفاصل)كتب(فاعل) ّالوصية:"(فقال
ِ ، ولعله يقصد نائ)2(" ُ

ّ
ّ؛ ألن ب الفاعل

 Ãلما لم يسم فاعله ّفعله مبÕ َ ُ ْ َ َ ِ لو ذكر –وفاعله ِ ّوالوصية مفعول به ) اهللا(  هو لفظ اJاللة –ُ

ّكتب اهللا عليكم الوصية، فلما لم يذكر الفاعل، ناب عنه ا�فعول : ّ# أصل الrMيب، أي َّ ُ

  .به

ُو�م الز>¡ي فيه ذكر للفصل د ٌ ِ ّ اعMاض، أو هو متعلق به، ّون اإلشارة إ� أنه ّ
ّ

ّولكن األلوà، ب7 ما # اآلية من اعMاض ووجهه بقو� ّ ّإذا Áطية، وجواب § من : " ّ ّ

ّال¡ط7 �ذوف، وا�قدير لَإذا حå أحدكم ا�وت ف(: ّ
ْ
لَ فً خ�اَركَ تْ، إنِوصُي

ْ
، )ِوصُي

5فحذف جواب ال¡ط األول �اللة السياق عليه، و ّ ّ£ �اللة ال¡ط األول ّجواب اÜاحذف ّ ّ

  .)3("وفاعله ) كتب(ّو³موع ال¡ط7 معMض ب7 ... وجوابه عليه

Õويالحظ أن ال¡ط اÜا£ مقي ّ ّ ّ ّد بال¡ط األول، أيُ إذا حå أحدكم ا�وت وهو : ّ
@ تلك ا�ال تار�
ً

لَ ا,� ف
ْ
  . ّ، فيكون ³موع ال¡طB 7يان كيفية اإليصاءِوصُي

 ïّولعل ال ّ اBال� اÞي يدل عليه االعMاض ب7 الفعل وفاعلهّ
ّ ّإنما هو  هنا، ّ

ّاالهتمام ببيان كيفية الوصية الواجبة ّ)4(.  

2 (dاالع�اض ب� الفعل ومفعو:  

ّتتكون اJملة الفعلية من رrن7 أساسي7 هما ّالفعل والفاعل، البد أن تتم بهما : ّ ّ

ّح	 تدل @ مع� مستقل ّ ّ .Jتاج اX ّملة بعد ذلك إ� معان إضافية تضيفها إ� ا�وقد � عٍ

                                                           

  .180:  اBقرة)1(
ّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج)2( ّ

  .171، ص1
  .59، ص2يم والسبع ا�ثا£، السيد �مود األلوà، ج روح ا�عا£ # تفس� القرآن العظ)3(
  .59، ص2، جا�صدر نفسه:  ينظر)4(
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àمات يسميها ا"حاة . األساù ّفتستعمل ّفضالت؛ ألنها فضلة عن ا�ع� األول، ومن الّ ّ

ا�فاعيل �lفعول ا�طلق، وا�فعول ألجله، وIيع ما يتعلق بههذه الفضالت 
ّ

.  

  : االع�اض ب� الفعل واAفعول به-أ

وا�راد "  :ّ وفï ابن هشام الوقوع بقو�)1("  وقع عليه فعل الفاعلهو ما"ا�فعول به 
بالوقوع ا�علق ا�عنوي ال ا�باÁة، أعÃ تعلقه بما ال يعقل إال به، وÞلك لم يكن إال 
ّ ّ َ ُ ّ ّ ّ

ّللفعل ا�تعدي، ولوال هذا ا�فس� ,رج منه ّوالMتيب الطبي
 للمفعول به أن يأ� .  )2(..." 5 ّ ّ

ّفعل والفاعل، إال أنه قد يفصل ب7 الفعل وا�فعول به �ملة اعMاضية، uو قو� بعد ال ّ ّ

 خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح  جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:تعا�
ٌكأن لم تكن بينكم وبينه مودة(، فجملة )3(ََََّّّّ حضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمص  خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس Õ ْ َْ َ ُ َ ُ َ َُ ْ َ ْ َْ َ َ َْ َ (

ب7 الفعل اÞي هو " معMضة 
ّ

RÕقولن( َ ُ َ ِ RتÃَيا(وب7 مفعو� وهو ) َ
َ ْ ّ، وي¨ز الرازي )4(...) " َ

ّالï اBيا£ �ذا االعMاض فيقول ّهو اعMاض # Pية ا�سن؛ ألن من أحب إنسانا فرح : " ّ َ ّ

ّلفرحه وحزن �زنه، فإذا قلب القضية فذلك إظهار للعداوة، فح� تعا� صورة ا�نافق عند 

ل أن ْلم7 بسبب فوات الغنيمة فقبّنكبة ا�سلم7 ثم أراد أن ´� حزنه عند دولة ا�س
ّوا�راد ا�عجب كأنه يقول) كأن لم تكن(يذكر ال�م بتمامه أل قو� ّ انظروا إ� ما يقو� : (ّ

ّواÞي حسن االعMاض ). ّهذا ا�نافق كأن لم تكن بينكم وبينه مودة وال >الطة أصال ّ

ّ و¹ن lن �لها ا�أخ� –بهذه اJملة  ّ ْ
  .)5("  فاصلة، و¸ ليست بفاصلة  كون ما بعدها–

ّويبدو أن ما ذهب إRه الرازي ففصح عن ما تصوره تلك اJملة االعMاضية من  ُ 5 ِ
ْ ُ ّ ّ

ّاضطراب نفä رهيب # ترrيبة ا�نافق، وrيف يمتلك قدرة االنتقال من أق� ا�مكن  ّ ّ

ّ# حالة من ا�االت ا"فسية �lحبة مثال إ� أق� ا�مكن # ما  ّ ّ ّ ّيضاد هذه ا�الة و¸ ّ

                                                           

  .213صابن هشام األنصاري،  Áح شذور اÞهب # معرفة �م العرب، )1(
  .213، صا�صدر نفسه )2(
  .73: ّ النساء)3(
ّ اهللا الز>¡ي، جّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار)4(

  .409، ص1
ّ ا�فس� الكب� ومفاتيح الغيب، �مد فخر ا�ين الرازي، ج)5(

  .156-155، ص4
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ّاBغض، وrيف Àتمع هذا ا,لقان # نفسه، ولكن # غ� موضعهما الصحيح زمانا 

َفما أعجب حا� عند يسمع عنه هذه األخبار ا�تناقضة... ومÚنا ُ!) 1( .  

Õ أن يعMض �ملة فعلية ب7 ا�فعول ا�قدم وب7 ّ # هذا ا"مط،ومن صور االعMاض ّ

، )2(ََََّّّّ خبخبخبخب حبحبحبحب  جبجبجبجب هئهئهئهئ مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:، uو قو� تعا�ّفعله ا"اصب �

ُتأمرو�(فجملة  ُ ْ ّومفعو� ا�قدم عليه للتخصيص) أعبد(معMضة ب7 الفعل) َ Õ)غ� اهللا( ،
ُ �ا يعرضه عليه ا�¡rون  �ّأفغ� اهللا أعبد بأمرrم؟ وهذا استنÚر من الرسول : ّوا�قدير ُ ِ

ُكأن األمر أمر صفقة ي. عبدوا معه إ�همن مشارrتهم عبادة آ�تهم # مقابل أن ي  عليها ُمَاوَسّ
وهو االستنÚر اÞي تÓخ به الفطرة # وجه هذا العرض السخيف اÞي ينبئ !... ّ# السوق

ّ ّّ

  .)3(ْعن اJهل ا�طلق ا�طبق ا�طموس

 من السياق أن ا�ع� اÞي أفاده االعMاض هو توبيخ ا�¡7r @ دعوتهم ٌحِاضَوَف
ّ ّ 5

�إ� عبادة غ� اهللا، و¹نكاره �ا، نظرا لقيام األدلة القطعية @ تفر �ّالرسول  ّ ّ
ّده باأللوهية، 

�فهو خالق األشياء ùها ورب ّ
ُها ومدبر ها، فال تصلح العبادة إال � سبحانه وتعا�ّ

ّ)4(  .  

  

  : االع�اض ب� الفعل واAفعول اAطلق- ب

ّلفعل يصدر عنه، ويسميه سيبويه اسم ا�دثان، ّيس� ا�فعول ا�طلق ا�صدر؛ ألن ا

واعلم أن الفعل اÞي ال يتعدى الفاعل يتعدى إ� اسم ا�دثان اÞي أخذ منه؛ : " يقول
ّ ّّ ّ ّ

ألنه إنما يذكر Rدل @ ا�دث 
ّ ّ ا�فعول ا�طلق وهو ا�صدر : " ّ ويعرفه ابن هشام بقو�)5("ّ

                                                           

ّداللة اJملة االعMاضية # القرآن الكريم، رسالة دكتوراه >طوطة، إعـداد أÂـد مـرغم، ùيـة اآلداب :  ينظر)1( ّ

واللغات، قسم األدب العر�، جامعة سطيف
ّ

  .149م، ص2014-2013: عية، السنة اJام2
  .64: ّ الزمر)2(
ّ سيد قطب، دار ال¡وق، القاهرة، مÓ، ط# ظالل القرآن،:  ينظر)3( ّ

م، ا�جت الرابع، 2003 -ه1423، 32
  .3061ص

ّا�فس� ا�ن� # العقيدة وال¡يعة وا�نهج، وهبة الزحي¢، ا�جت اÜا£ ع¡، ص:  ينظر)4( ّ ّ ّ
323.  

  .12، ص1ويه، ج الكتاب، سيب)5(
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5الفضلة ا�ؤrد لعامله أو ا�ب7 "و 5
ّ ثم يوضح الفرق بينه وب7 ا�فعول به )1("عه أو لعدده ّ

ّا�فعول به ما lن موجودا قبل الفعل اÞي عمل فيه، ثم أوقع الفاعل به فعال، : " فيقول ّ

  .)2(" وا�فعول ا�طلق ما lن الفعل العامل فيه هو فعل إÀاده 

الفعل وا�فعول ب7  االعMاض # صورة ّوقد ورد هذا ا"مط # ا,طاب القرآ£

ّ�ملة اسمية >¨ عنها �ملة فعلية منفية ا�طلق  ّ  ململململ  يكيكيكيك ىكىكىكىك ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:قو� تعا�، uو ّ
 جئجئجئجئ ييييييييىيىيىيىي نينينيني ميميميمي زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى  ينينينين ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمنزنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم امامامام يليليليلىلىلىلىل
 مجمجمجمجحجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت  متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجبهئهئهئهئ  مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ
 جغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظحطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمص  خصخصخصخصحصحصحصحص مسمسمسمس خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح
 حمحمحمحم جمجمجمجمهلهلهلهل ململململ خلخلخلخل حلحلحلحلجلجلجلجل  مكمكمكمك لكلكلكلك خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجك مقمقمقمق حقحقحقحق مفمفمفمفخفخفخفخف حفحفحفحف جفجفجفجف  مغمغمغمغ
ْآباؤكم وأنناؤكم ال تدرون كفهم (Jّملة االسمية فا ،)3(ََََّّّّ  خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن مممممممم خمخمخمخم ْ ْ َُ � َ ََ ُ ْ َ ُ َ ُُ ُْ َ

ًأقرب لكم غفعا ْ َ ْ ُ َ ُ َ ْ وا�صدر اÞي بمعناه ..) يوصيكم(اعMاض ب7 الفعل ) َ
ّ

ّ؛ ألن )فريضة(

فهو نائب عن ا�فعول . )4(يعهد إRكم اهللا، ويأمرrم، ويفرض عليكم: بمع�) يوصيكم(
  .ا�طلق

ّوي¨ر الز>¡ي ّ ّهذه اJملة اعMاضية، ومن حق :"  االعMاض # هذه اآلية بقو�ّ ّ

االعMا÷ أن يؤrد ما اعMض بينه وب7 ما يناسبه
5 ّ ")5(   .  

ّلكن السم7 ا�ل¬ يستبعد االعMاض اÞي قال به الز>¡ي ويرى  ّ ّأن هذا " ّ

ّاالعMاض غ� مراد عند ا"حوي7؛ ألنهم ال يعنون باالعMاض #  اصطالحاتهم إال ما lن ّ
ّ

  .)6(... " ب7 شيئ7 متالزم7

                                                           

  .225 ، صابن هشام األنصاريÁح شذور اÞهب # معرفة �م العرب،  )1(
 مغÃ اللبيب عن كتب األmريب، ابن هشام األنصاري، ج)2(

ّ
  .661، ص2

  .11: ّ النساء)3(
  .473، ص6جامع اBيان عن تأويل آي القرآن، �مد بن جرير الط¨ي، ج:  ينظر)4(
ّامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، جّ الكشاف عن حقائق غو)5(

  .371، ص1
ّ ا�ر ا�صون # علوم الكتاب ا�كنون، السم7 ا�ل¬، ج)6( ّ ّ

  323، ص2



ّوأثرها � ا#نوع ا ال� � ا�طاب القرب� عنا� ال��يب  ظاهرة االع�اض :ا	الثالفصل  ّ  آ)ّ

 168 

ّوهذا االعMاض اÞي عناه الز>¡ي و¹ن لم يكن مراد ا"حوي7 كما قال السم7  ّ َ ّ ّ ّ

ّا�ل¬ إال أنه ال مانع من اعتبار اJملة اعMاضية طا�ا أنها وردت بI 7لت7 متصل¿  ّ ّّ ّ ّ

ّ�تصالت ا�عنوية موجودة بك�ة # ا,طاب القرآ£ ّا�ع�، ذلك أن اJمل ا�عMضة ب7 ا

ّوهو طريق مهيع سارت عليه آي عديدة @ الرغم من أن بعض ا"حاة ال يعتدون به  ّ ّ ّ

ّلضعف الصلة ب7 أجزاء اJمل ال¿ بينها ترابط معنوي ّ ّ@ الرغم من ذلك فإن هذا ا"وع . ّ ّ ّ

lّن �ط اهتمام اBالغيB " ،7يا£االعMاض ا"من االعMاض ا�صطلح @ تسميته 

ويمكن االستفادة منه # إثراء ا�ع� و�ليته بصورة أن7 وأوضح، ولعل هذا هو الï اÞي 
ّ ّ 5 ّ َ َ ْ

  .ّدفع الز>¡ي إ� االعتداد باالعMاض # اآلية

 # نفعكم، َينِوَتْسُغ� م" ّوÈ اJملة االعMاضية داللة @ أن اآلباء واألبناء 
ُفاوتون تفاوتا يتبع تفاوت الشفقة اJبلية # ا"اس ويتبع ال¨مت ُ ّ ّ 5

ِ ِ
 ومقدار تفاوت َورّ

ّفرب رجل لم تعرض � حاجة إ� أن ينفعه أبواه أو أبناؤه، وربما عرضت حاجات . ا�اجات َ ّ

كث�ة # ا�ال7، وربما لم تعرض، فهم متفاوتون من هذا االعتبار اÞي lن يعتمده أهل 
ّ ّ

ُف¡ع اإلسالم ... هلية # قسمة أموا�م، فاعتمدوا أحواال غ� منضبطة وال موثوقا بهااJا ْ

ّناط الفرائض بما ال يقبل ا�فاوت و¸ األبوة واBنوة، ففرض الفريضة �م نظرا لصلتهم  ّ ّ

  .)1( " ّا�وجبة كونهم أحق بمال األبناء واآلباء

  

  :Aفعول ألجله االع�اض ب� الفعل وفاعله من جهة وب� ا-ج

ّ´د ا"حاة ا�فعول ألجله بأنه  ّ ا�صدر الفضلة ا�عل" �
5 ّ شارrه # الزمان ٍثَل �دُ

  . )2(" والفاعل 

                                                           

  .262، ص4 ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج)1(
  .226-225، صابن هشام األنصاريÁح شذور اÞهب # معرفة �م العرب،  )2(
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أحدها أن يكون : "  فا�فعول ألجله هو ما اجتمع فيه أربعة Áوط، وبناء @ هذا
مصدرا، واÜا£ أن يكون مذكورا للتعليل، واÜالث أن يكون ا�علل
Õ ّ ّّ  به حدثا مشار� � ْ

ّ# الزمان، والرابع أن يكون مشار� # الفاعل ّ ")1( .  

واألصل # ا�فعول ألجله أن يؤÏ به بعد تمام ال�م، أي بعد الفعل والفاعل 
�وضيح علة ا�دث أو سببه، وقد Ùالف ا�ت.م هذا األصل فيفصل ب7 الفعل والفاعل 

ّ ّ

     مئمئمئمئزئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:تعا� اعMاضية uو قو� من جهة وب7 ا�فعول ألجله �ملة

   رثرثرثرث يتيتيتيت ىتىتىتىت نتنتنتنت متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب ىبىبىبىب  نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ

 ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيكىكىكىكىك مكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك  يقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيف ىفىفىفىف يثيثيثيثىثىثىثىث نثنثنثنث مثمثمثمث  زثزثزثزث
َأوîك هم الراشدون( ، فجملة)2(ََََّّّّامامامام يليليليل ُ ِ Õ ُ ُ َ ِ

َ ْ ، و¸ واقعة ب7 )3("معMضة للمدح" ّاسمية ) ُ

من جهة، وب7 ا�فعول ) اهللا(والفاعل ا�ستM ضم�ه mئد إ� لفظ اJاللة...) ّحبب(الفعل
  . من جهة أخرى) ًفضال(ألجله 

ّوب7 الز>¡ي أن هناك عدة أوجه ّ ّ ّ   :مفعوال ألجله) فضال( العتبار )4(ّ

وهنا ). ّالراشدون(من ùمة ) مفعوال �(مفعوال ألجله ) فضال( يمكن تقدير :ّالوجه األول
ّالرشد فعل القوم، والفضل فعل من أين جاز وقوعه مفعوال �، و: ّيتساءل صاحب الكشاف

اهللا تعا�، وال¡ط أن يتحد الفاعل؟ ويعلل ذلك بقو�
ّ ّ ّلما وقع الرشد عبارة عن ا�حبيب : ّ ّ ّ

ّوالâي7 وا�كريه، مسندة إ� اسمه تقدست أسماؤه صار الرشد كأنه فعله، فجاز أن  ّ ّّ ّ

  .ينتصب عنه

                                                           

ّ ا�فصل # علم العربية، جار اهللا الز>¡ي، ص)1( ّ
60.  

  .8-7:  ا�جرات)2(
  .237، ص26 ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج)3(
ّالكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج:  ينظر)4( ّ

4 ،
  .277ص
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ّ، ولكنه الفعل ا�سند إ� اسم اهللا )اشدونّالر( ناصب ا�فعول ألجله ليس ùمة :الوجه ا	ا)

ّا�حبيب والâي7 وا�كريه( تعا�، ويريد به  َأوîك هم الراشدون(، فتكون Iلة )ّّ ُ ِ Õ ُ ُ َ ِ
َ ْ ُ (

ّحبب، زين، كره(ّاعMاضية ب7 الفعل ّ   ).فضال(ومعمو�، أي ا�فعول ألجله) ّ

ّبفعل مقدر، كأنه قيلمنصوبا ) فضال( أن يكون ا�فعول ألجله :ّالوجه ا	الث Õ : ،جرى ذلك
  . أو lن ذلك فضال من اهللا

ّوأشار الز>¡ي إ� أنه يمكن أن يكون     مفعوال مطلقا من غ� فعله، @ ) فضال(ّ
  .  ّ؛ ألن رشدهم فضل من اهللا)رشدا(يقع موقع ) فضال(ّاعتبار أن 

ّوصدرت اJملة االعMاضية باسم اإلشارة، و 5 إ� ضم� ا�خاطب7 ) كأوî(اإلشارة بـ" ُ
ّأي اÞين أحبوا اإليمان وتزينت به قلوبهم، ) قلوبكم(ّمرت7 وÈ قو�) إRكم(# قو� ّ ّ

. ّوrرهوا الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون، أي هم ا�ستقيمون @ طريق ا�ق
ين وهم ّوأفاد ضم� الفصل القÓ وهو قÓ إفراد إشارة إ� أن بينهم فريقا ليسوا براشد

ّاÞين تلبسوا بالفسق ح7 تلبسهم به فإن أقلعوا عنه ا�حقوا بالراشدين  ّ ّ
")1(.  

  :  االع�اض ب� اAستثl واAستثl منه- د

إال(اإلخراج بـ"، ويقصدون باالستثناء "االستثناء" mّلج ا"حاة ا�ستث� Xت باب 
ّ

 (
ّأو إحدى أخواتها �ا lن داخال أو م�ال م�لة ا� Õ2("اخل( .  

ُأو إحدى أخواتها، والمخرج " إال "ّواالستثناء كما هو ظاهر من ا�عريف يكون بـ  َ ْ ُ

 �ُ، والمخرج منه "مستث�" ّ# االستثناء يس َ ْ   ". مستث� منه" ُ

ًوا�ستث� هو اسم يذكر بعد أداة االستثناء >الفا # ا�كم �ا قبلها نفيا و¹ثباتا، فهو  َ
ِ َ ُ ُ

ّسناد بإخراج ما ليس منها، قال تمام حسانّيقيد عالقة اإل ّوعالقة اإلخراج قرينة معنوية : " ّ

ّفا�ستث� Ùرج من عالقة اإلسناد ح7 نفهم هذه القرينة ا�عنوية ) باب ا�ستث�(@ إرادة 

                                                           

  .237، ص26بن mشور، ج ا�حرير وا�نوير، الطاهر )1(
  .141، صÁ 2ح األشمو� @ ألفية ابن مالك، ج)2(
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جاء القوم إال زيدا(فإذا قلنا . ّمن السياق
ّ

) زيدا(ّفإننا قد أسندنا ا��ء إ� القوم وأخرجنا ) 
  .)1(" ن هذا اإلسناد م

ّويقسم ا"حاة ا�ستث� إ� قسم7 ّفا�تصل ما lن من جنس . ّمتصل ومنقطع: ّ

فقد أ" ، )2(ََََّّّّ ٌٌٌٌٍٍٍٍّّّّّّّّ  ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ ييييييييُّ�ُّ�ُّ�ُّ�����:ا�ستث� منه، uو قو� تعا�
ُ
ُ ال¡بَتِْبث ّ 

Jماعة الغائب7 وأ
ُ

ْقليال منهم(  منهم َجِرْخ ُ ْ ِ
 ، وا�ستث� وا�ستث� منه �هما من)3() " ً

َجنس واحد هو الب¡ َ.  

  جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:، uو قو� تعا�)4(وا�نقطع ما ليس من جنس ا�ستث� منه
، فا�ستث� منه ا�الئكة، )5(ََََّّّّ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت

 ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن ُّ�ُّ�ُّ�ُّ� :ّوا�ستث� إبليس، وهو ليس من ا�الئكة، بل هو من اJن، قال تعا�
من ّ، واJن ليسوا )6(ََََّّّّ  هئهئهئهئمئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى  ينينينين

                                                                                                                                  مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ا�الئكة، بدRل قو� تعا�

 ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخيحيحيحيحي جيجيجيجي  يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمهجهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن يميميميم  ىمىمىمىم
  .  )7(ََََّّّّ ٰذٰذٰذٰذ يييييييي

ُواألصل # اJملة اإلخراجية أن ي ّذكر ا�ستث� منه فحرف االستثناء ثم ا�ستث�، ّ َ َ ْ

ّ ا�ت.م عن ذلك، فيفصل ب7 ا�ستث� منه وا�ستث� �ملة اعMاضيُلِوقد يعد ّ
ة uو قو� 

  ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىيميميميمي  خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:تعا�
                                                           

ّ اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص)1( ّ ّ ّ
199.  

  .249من اآلية، :  اBقرة)2(
 بناء اJملة العربية، �مد Âاسة عبد اللطيف، ص)3(

ّ ّ ّ
170.  

ّجامع ا�روس العربية، مصط� الغالييÃ،:  ينظر)4( ّ الشيخ مصط� الغالييÃ، ا�كتبة العÓية، صيدا، ب�وت، ّ

ّ، ومعا£ ا"حو، فاضل صالح السامرا�، ج579م، ص2001 - هB16 ،1422نان، ط
  .213، ص2

  .74-73: صسورة  )5(
  .50 : من اآلية، الكهف)6(
  .41-40:  سبأ)7(
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َسبحان (ّ �ملة ا��يهَ، فاالعMاض هنا وقع)1(ََََّّّّ يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ َ ْ Õ قما ِاهللاُ َ

َصفونَي ُ َعباد (وب7 ا�ستث� ") ّاJنة"العائد @ " �حåون"  ّالضم� #(، ب7 ا�ستث� منه)ِ َ ِ
َالمخلص7ِاهللا  ِ

َ ْ ُ ِ، واالستثناء منقطع، وقد تباينت اآلراء بشأن منشئه @ ثالثة أوجه، أشار )ْ َ ْ َ

  : )2(إRها ابن mشور
َإغهم لمحåون(قيل نشأ عن قو�: ّاألول ُ َ ْ ُ َ ْ ُ Õ َلكن عباد اهللا ا�خلص7 ال ´åون: وا�ع�). ِ ُْ َ ُ ّ.  

َقما يصفون(قيل نشأ عن قو�: ّا	ا) ُ ِ َ Õ   .ّلكن عباد اهللا ا�خلص7 ال يصفونه بذلك: وا�ع�). َ

ُوجعلوا(قيل نشأ من ضم� : ّا	الث َ َ . ّلكن عباد اهللا ا�خلص7 ال Àعلون ذلك: وا�ع�). َ
  .، فا�راد بالعباد ا�خلص7 ا�ؤمنونّوهو من مع� القول اÜا£

َسبحان اهللا قما يصفون(أن يكون استثناء منقطعا نشأ عن قو� : والوجه عندي    َُ ِ َ Õ َ ِÕ َ ْ ُ (
ّأفاد أنهم يصفون اهللا بأن ا�الئكة بناته) ما يصفون(ّفهو مرتبط بها؛ ألن  ّ ...  

) عباد اهللا ا�خلص7(ّلكن ا�الئكة عباد اهللا ا�خلص7، فا�راد من: وا�ع�

 خفخفخفخف حفحفحفحف  جفجفجفجف مغمغمغمغ جغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ا�الئكة فهذه اآلية # مع� قو� تعا�
  .  )3(ََََّّّّ لكلكلكلك  خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجك مقمقمقمق حقحقحقحق مفمفمفمف

َسبحان (ّوتضمنت اJملة االعMاضية  َ ْ َقما يصفوناهللا ُ ُ ِ َ Õ ّإنشاء ت�يه اهللا تعا� عما ) " َ

  أن يقتدوا باهللا # ذلك نسبوه إRه، فهو إنشاء من جانب اهللا تعا� ��يهه، وتلق7 للمؤمن7 

  .      )4("ّا��يه، وتعجيب من فظيع ما نسبوه إRه 

 االع�اض ب� الفعل وما يتعلق به- ه
ّ

 :  

                                                           

  .160-158: ّ الصافات)1(
  .188، صm23شور، جا�حرير وا�نوير، الطاهر بن :  ينظر)2(
  .56:  األنبياء)3(
  .188، ص23 ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج)4(
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فعد اJار وا�جرور من أك� الوظائف ا"حوية ارتباطا بالفعل وتعلقا به، مثله # 
ّ ّ ّ ّ � َ ُ

ذلك مثل الظرف، وقد خصهما ا�رس ا"حوي بمصطلح يدل لفظ
ّ ّ ّ ّ ّه @ قوة هذا االرتباط ّ

ا�علق" وتماسكه وهو
ّ ّوقد يزيد اJار وا�جرور عن الظرف # مواضع معينة، حيث ´دد ". ّ ّّ ّ

مع� الفعل # بعض األحيان بنوع ا�رف اÞي يتعلق به
ّ ّ

 .    

َوا�علق بالفعل مع� يتحكم فيه مع� الفعل نفسه ونوع حرف اJر ا�ستخدم،  ّ ّّ ّ

  .ّجرور »رف اJر كذلكومع� االسم ا�

ّواالعMاض ب7 الفعل وما يتعلق به حالة تشبه تعلق الفعل بمفعو� اÜا£، فكأنه  ّ ّ ّ

ّاعMاض ب7 ا�فعول األول وا�فعول اÜا£ ّ . 

ّملة اسمية منسوخة ب7 الفعل ّهذا ا"مط من االعMاض أن يعMض �ومن صور 

ّومفعو� األول وب7 ما تعلق به من جار ّ  مفمفمفمف  خفخفخفخف حفحفحفحف جفجفجفجف ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�: و³رور، uو قو� تعا�ّ
 جهجهجهجه هنهنهنهن منمنمنمن خنخنخنخنحنحنحنحن جنجنجنجن مممممممم  خمخمخمخم حمحمحمحمجمجمجمجم هلهلهلهل ململململ خلخلخلخل حلحلحلحل جلجلجلجلمكمكمكمك لكلكلكلك خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجك مقمقمقمقحقحقحقحق
 )1(ََََّّّّ  مشمشمشمش هسهسهسهس مسمسمسمس هثهثهثهث مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت هبهبهبهب مبمبمبمب هئهئهئهئ مئمئمئمئ هيهيهيهيميميميمي  خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي ٰهٰهٰهٰهمهمهمهمه

�ككنك ح«(ّفاJملة االسمية ا�نسوخة  ِ
َ َ Õ َ ومتعلقه) يسألونك(معMضة ب7 الفعل ) َ

ّ ا�تمثل )2(ّ

َبمع� بالغ # اإلكرام فيكون ) ح« به(فعل مشتق من ال) ّح«(، و)عنها(ّ# اJار وا�جرور

ّموظفا # �يح معناه، وتقدير اJملة االعMاضية ً Õ :ِكأنك ح« بهم، أي مكرم �م ومالط ُ
ِ ّ  فّ

ّكون دال�ها ا�هكم با�¡7r، أي يظهرون لك أنك كذلك ليست�لوك للخوض معهم فت ّ ّ

و@ هذا الوجه يتعلق ا... ّ# تعي7 وقت الساعة
ّ

  .   )3 ()يسألونك(بالفعل) عنها(Jّار وا�جرور 

                                                           

  .187:  األعراف)1(
ّتفس� ا�نار، �مد عبده، و�مد رشيد رضا، دار ا�نار، القاهرة، مÓ، ط:  ينظر)2(

، 9ج م،1947 - ه1366، 2
  .468ص

  .205، ص9 جا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور،:  ينظر)3(
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ب7 الفعل ومتعلقهويكون االعMاض كذلك 
ّ

قو� ما # ، كّ�ملة فعلية مثبتة 

ّحقا ( فـ)1(ََََّّّّ متمتمتمت  ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخبحبحبحبحب جبجبجبجب هئهئهئهئ  مئمئمئمئ خئخئخئخئ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:تعا�

Iّلة فعلية مثبتة؛ ألن ا�صدر ) علينا Õحق(بدل من الفعل ) ّحقا(ّ مفعول مطلق " ، وهو )ُ
ّحق  ذلك علينا حقا: " ، أي)2(" وف وجوبالفعل �ذ Õ ّ، فتكون بذلك Iلة تامة معMضة )3("ُ

ّا�تعلقة به، أي نن� ا�ؤمن7 كذلك) كذلك(وشبه اJملة) ّنن�(ب7 الفعل  ّ
 .  

ّ Xقيقا للتفضل به والكرامة ح	 صار �lق ،ّحقا عليه" ّوجعل اهللا ا�نجية ّ ّ ّ           
  .   )4 ("عليه 

  :ّاالع�اض ب� اAتبوع وا#ابع) 3

�أقر ا" ّا�وصوف والصفة، وا�ؤrد وا�وrيد، :( ّواز الفصل ب7 ا�تبوع وا�ابعــحاة جّ Õ ّ

  .ّ؛ أي بغ� أجن¬ �ض)5(بغ� مباين �ض) وا�عطوف عليه وا�عطوف، وا�بدل منه واBدل

  :ّ االع�اض ب� اAوصوف والصفة-أ

ّالصفة أو ا"عت هو  :   تعا�هـول متبوعه، ببيان صفة من صفاته، uو قّا�كملّا�ابع ّ

ات ما تعلـ أو ببيان صفة من صف)6(ََََّّّّ مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�
ّ
   تــّبا"ع ّو ما يس�ــق به، وهـ

   

ّالسب¬   .)8(ََََّّّّ جيجيجيجي يهيهيهيه  ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه ينينينين ىنىنىنىن ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:و� تعا�ق، uو )7(ّ

                                                           

  .103:  يونس)1(
ّ ا�عجم الوا# # أدوات ا"حو العر�، توفيق ا�مد، ويوسف Iيل الزع¬، دار األمل، اربد، األردن، ط)2(

2 ،
  .147م، ص1993

ّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي ، ج)3( ّ
  .278، ص2

  .299، ص11نوير، الطاهر بن mشور، ج ا�حرير وا�)4(
  .114، ص3جالسيوÒ،  ا�ين همع ا�وامع # Áح Iع اJوامع، جالل:  ينظر)5(
  .3: ّ اBينة)6(
  .51، صÁ2ح ابن عقيل @ ألفية ابن مالك، ج:  ينظر)7(
  .75: ّ النساء)8(
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ّأجاز ا"حويون االعMاض ب7 الصفة وا�وصوف، ومن صوره وقد   ّ ن يكون ذلك أّ

ّ�ملة فعلية Áطية �ذوفة اJواب ب7 ا�وصوف وصفته، uو ق  جنجنجنجن مممممممم خمخمخمخم ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:و� تعا�ّ
ٌقسم(فقد اعMض ب7 ا�وصوف )1(ََََّّّّ  منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن َ ّباJملة الفعلية  )عظيم(وصفته ) َ

ّال¡طية  َلو يعلمون(ّ َُ َ َْ لو تعلمون ذلك �ا احتجتم إ� : " ّا�حذوف جوابها، وا�قدير، )2()ْ
َالقس   .)3(" م َ

قد علل و
ّ

 ب7 ا�وصوف َلِصُفَف: " عبد العزيز مو� هذا االعMاض بقو�ّع¢ 
َتمامهم إ� عظمة هذا القسم ليستوقف ا�ؤمن7، ويستد! اه) لو تعلمون( وصفته �ملة َ

ّمن جهة، ومن جهة أخرى فيه �ف األنظار إ� ا�فك� # اآلفاق وÈ مواقع ا"جوم، ف«  ّ ُ

ّإشعار للمؤمن7 بأن ثمة علما جليال يتصل بمواقع ا"جوم حبذا لو ) لو تعلمون( قو� تعا� ّّ ّ ً ً
ِ ّ ٌ

ّ وخاصة أن قبلها قو� تعا�)4("ّتتفكرون فيه ، )5(ََََّّّّ حمحمحمحم جمجمجمجم هلهلهلهل  ململململ خلخلخلخل �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:ّ

ّسبيال توصل ا�تأمل7 # تلك ا�واقع إ� توحيد خالقها سبحانه، �ا اشتملت عليه بوصفه  ُُ
ِ

أحوا�ا من متعلقات
ّ

  . صفات اهللا تعا�

  ذه ـم بهـان جهلهــّم وتفخيمه ثم بيـَسَذا الق�عظيم ّ هنا ¸ ا�راضــاالعتوفائدة 

َو¹نه لق: ّكأنه قال، )6(ا�قيقة ّم لو علمتم حا� أو Xققتم أمره، لعرفتم عظمة شأنه َسّ

  .)1(وفخامته

                                                           

  .76:  الواقعة)1(
ّألقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، جّالكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون ا:  ينظر)2(

4 ،
  .351ص

  .332، ص27 ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج)3(
ّالفصل ا"حوي ب7 مطالب الrMيب وقيم ا�اللة،  )4( ّ ³لـة دراسـات للعلـوم اإلنـسانية  ،ع¢ عبد العزيز مو�ّ

  .11صم، 2006، 01:، العدد33واالجتماعية، األردن، ا�جت 
  .75:  الواقعة)5(
ّاBيان # روائع القرآن، تمام حسان، ص:  ينظر)6( ّ

187.  
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ّ استفهامية، ّملة فعلية مضارعيةالعMاض، أن يكون �من  اّهذا ا"مط ومن صور 

 مظجعمظجعمظجعمظجع حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض جضحضجضحضجضحضجضحض مصمصمصمص خصخصخصخص�����ُّ�ُّ�ُّ�ُّ:و� تعا�وذلك # ق

ِفبأي آالء ربكما تكذبان(فجملة ،)2(ََََّّّّمعجغمعجغمعجغمعجغ َ 5 َ ُ َُ 5 َ ِ 5 َ ِ
ّفعلية مضارعية مفتتحة ) َ ّ

ّاÞي � الصدارة، ومعMضة ب7 ا�وصوف) ّأي(باالستفهام  ّ
، )ّمدهامتان(وصفته ) ّجنتان(

  .)3( عليهمّوانÓفت دال�ها إ� توبيخ ا�كذب7 واإلنكار
ّوبتأمل ا�تل° # اJملة االستفهامية ا�عMضة Àدها منتظمة مع اآلية السابقة �ا  ّ ّ

ُوالالحقة، # نسق تتاب
 يصعب قطعه، أو العدول عنه ّ ّ
.  

  

 : االع�اض ب� اAبدل منه واqدل- ب

و ّ ا�بدل منه واBدل �ملة اسمية منسوخة uب7ّ هذا ا"مط ، االعMاض من صور

 ىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ  رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذيييييييي ىيىيىيىي ميميميمي  خيخيخيخي  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:و� تعا�ق
ًإنه lن صديقا نبيا(ّ، فاJملة االسمية )4(ََََّّّّ رترترترت يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ًّ

ِ
َ 5 ِ َ Õَ ُ

مرrبة من ) ِ
ّ

، استعملت فيها )lن(ّواÜانية صغرى منسوخة بـ) ّإن(Iلت7 أوالهما ك¨ى منسوخة بـ
ًصديقا(لفظة  صيغة مبالغة؛ �دل @ ) ّ

ّ
ّ وأن الصدق صفة �ا�بالغة # صدق إبراهيم  ّ

ّمالزمة � # أقوا� وأفعا�، وتأكيد اJملة »رف ا�وrيد وبإقحام فعل الكون لالهتمام 

ًإنه lن صديقا نبيا(Iلة: " ّبتحقيقه زيادة # اÜناء عليه، يقول ابن mشور ًّ
ِ
َ 5 ِ َ Õَ ُ

واقعة موقع ) ِ
ّا�عليل لالهتمام بذكره # ا� اسم ) إذ(ّالوة، هذه اJملة معMضة ب7 ا�بدل منه واBدل فإن ّ

                                                                                                                                                                             

ّالطراز ا�تضمن ألÅار اBالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ´ـÄ العلـوي، ج:  ينظر)1( ّ
، ومـن أسـاRب 170، ص2

ّا�عب� القرآ£، دراسة لغوية وأسلوبية # ضوء ا"ـص القـرآ£، طالـب �مـد إسـماعيل ا ّّ ّ ّ ّلـزوب
، دار ا"هـضة ّ ّ

ّالعربية، ب�وت Bنان، ط
  .184م، ص1996، 1

  .64-62:  الرÂن)2(
 .181، ص6إرشاد العقل السليم إ� مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، ج) 3(
  .42-41: مريم) 4(
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ّزمان وقع بدال من إبراهيم، أي اذكر ذلك خصوصا من أحوال إبراهيم فإنه أهم ما يذكر فيه؛  ّ

ّألنه مظهر صديقيته إذ خاطب أباه بذلك اإلنكار ّ ّ)1(  .  

ّة مضارعية ّ�ملة فعلي االعMاض ب7 اBدل، وا�بدل منه أيضا،ومن صوره 

ّو قو� عز وجل u،ّاستفهامية  ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ّ

ِفبأي آالء ربكما تكذبان(، فاJملة الفعلية )2(ََََّّّّ منمنمنمن خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن  يميميميم َ 5 َ ُ َُ 5 َ ِ 5 َ ِ
َ  (
َمضارعية # شû استفها"، وقد اقMض بها ب7 ا�بدل منه

ِ
ُ ْ ّ َخ�ات(ّ ْ ٌحور( واBدل) َ  ، لقصد)ُ

ِهم @ أن أrÁوا مع المنعم غ� المنعمّا�عريض با�¡7r وتوبيخ"  ِْ ُْ َوا�كذيب مستعمل ... َُ ّ

ُ# اJحود واإلنكار ُ ³ازا لتشنيع هذا اJحود)3("ُ ُ.  
ّوتكذيب ا"عم اÞي تش� إRه اJملة االستفهامية ا�عMضة تضمن  ّّ ّ َ كناية عن  " 5

َفبأي نعمة من نعم اهللا: وا�ع�. اإلÁاك باهللا # اإل�ية ِ ِ عليكم ينكرون أنها نعمة ّ ّ ْ ُ

َعليكم فأrÁتم فيها غ�ه بله إنكار Iيع نعمه إذ تعبدون غ�ه دواما  ِ َ ْ َ")4( .  
  

 : االع�اض ب� اAعطوف عليه واAعطوف-ج

      :و� تعا�ّ ا�عطوف عليه وا�عطوف �ملة فعلية uو قب7من صوره، االعMاض 

Àوز فيه )  يشتهونما(، فقو�)5(ٌٌٌٌََََّّّّّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخي ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�

Õأحدهما الرفع @ اعتبار أنه مبتدأ مؤخ: )6(وجهان ّ م، وهذا Õه ا�قدُشبه Iلة خ¨) �م(ر، وّ
: ، أي)اBنات(معطوفا @ ) ما(ّا"صب @ أن يكون : ّواÜا£. الوجه ال صلة � باالعMاض

  .Àعلون هللا اBنات و�م اBنون

                                                           

  .112، ص16 ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج)1(
  .72-70: ّ الرÂن)2(
  .243، ص27ر، الطاهر بن mشور، ج ا�حرير وا�نوي)3(
  .244، ص27، ج ا�رجع نفسه)4(
  .57: ّ ا"حل)5(
ّا�ر ا�صون # علوم الكتاب ا�كنون، السم7 ا�ل¬، ج:  ينظر)6( ّ ّ

ّ، والكشاف عن حقائق غوامض 242، ص7

ّا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج
  .449، ص2
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Jا£، فاÜضة ب7 ا�عطوف عليه ) سبحانه(ملة الفعلية ّ وبناء @ الوجه اMمع
  .ّمنصوب ا�حل) ما(وا�عطوف) اBنات(ا�نصوب 

مفعول "، وهو )1("مصدر نائب عن فعله، مالزم لإلضافة دائما):" سبحانه(ومع�
  .)2 ("ّت�يها هللا وبراءة � من السوء: مطلق، ومعناه

ّسيئة ال¿ تضمنتها حÚيةجوابا عن مقا�هم ال" وقد وقعت اJملة ا�عMضة ّ ّ 
ٌإذ اJعل فيه جعل بالقول) وÀعلون هللا اBنات( 5و¹نما قدم ... ُ ُ و�م ما (@ قو�) سبحانه(ّ

Rّكون نصا # أن ا��يه عن هذا اJعل Þاته وهو نسبة اBنوة هللا، ال عن جعلهم ) يشتهون ّ ّ ّ

ّ� خصوص اBنات دون اÞكور اÞي هو أشد فظاعة، كما ّ  دل عليه قو� تعا�ّ
ّ

و�م ما (
ّ؛ ألن ذلك زيادة # ا�فظيع)يشتهون ّ)3(    .  

�����������:و� تعا�ّ ا�عطوف عليه وا�عطوف �ملة اسمية uو قب7من صوره، االعMاض و

 ىيىيىيىي  ميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي يهيهيهيه ىهىهىهىه مهمهمهمه جهجهجهجه  ينينينين ىنىنىنىن منمنمنمن خنخنخنخن ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�

ِو� ا�مد # ا(ّ اJملة االسمية ا�ثبتة وقعت، فقد )4(ََََّّّّ ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ُ ْ َ ْ ُ َ ِلسمواتَ َ َ Õ
 

ِواألرض ْ
َ َح7 يمسون وح7 تصبحون(معMضة ب7 ا�عطوف عليه) َ َُ َ َ

ِ
ْ ُ ِْ َِ ُ ًعشيا(وا�عطوف) ُ ّ ِ َ()5( ،

وا�كمة ) ّفسبحان اهللا ح7 تمسون وح7 تصبحون وعشيا وح7 تظهرون:  (وأصل ال�م
ْ# ذلك اإلشارة إ� أن ا�وفيق للعبادة نعمة ينبÖ أن ´ ُ ّ ّ عز وجل عليها اهللاَدَمّ ّ.  

                                                           

، 2ربد، األردن، طإّوا# # أدوات ا"حو العر�، توفيق ا�مد، ويوسف Iيل الزع¬، دار األمل،  ا�عجم ال)1(
  .179م، ص1993

ّ ا�طبيق ا"حـوي، عبـده الـراج#، دار ا�عرفـة اJامعيـة، اإلسـكندرية، مـÓ، ط)2( ّ ّّ ّ
م، 2000 -1420$، 2

  .234ص
  .183-182، ص14 ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج)3(
  .18-17: ّ الروم)4(
ّا�ر ا�صون:  ينظر)5( ّ، والكشاف عن حقائق غوامض 36، ص9جّ # علوم الكتاب ا�كنون، السم7 ا�ل¬، ّ

ّا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج
  .356، ص3
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ّوقدم اJار وا�جرور 5 ُو� ا�مد(ُ ُ َ � Jنس ا�مد @ اهللا تعا�؛ ) َmاالد Óّإلفادة الق 5

ّألن Âده هو ا�مد الÚمل، ولالهتمام بالضم� العائد @ لفظ اJاللة ّ)1(.  

ّ واJملة ا�عMضة �´ة ا�اللة @ أن تسبيح ا�ؤمن7 هللا ليس �نفعة اهللا تعا ّ �
�بل �نفعة ا�سبح7؛ ألن اهللا �مود # السماوات واألرض فهو غÃ عن Âد ّ ّ     . عباده5

  : االع�اض ب� اAتالزم�- ثا	ا

  :ّاالع�اض ب� الtط وجوابه) 1

ّيتكون أسلوب ال¡ط من ثالثة أجزاء ّأداة Áط رابطة، وIلة ال¡ط، وIلة : ّ

  . اJواب

وأداة ال¡ط تعلق إحدى ا
ّ Jّملت7 باألخرى، و�عل األوÁ þطا # حدوث اÜانية، ّ

ّوÞلك تكون اÜانية مMتبة @ األوþ أو جوابا �ا؛ ألنه  ّ ّالبد لل¡ط م"  ّ جواب، و¹ال لم  نّ
ّ

   .)2("ّيتم مع� ال�م 

ّوقد أشار ابن يعيش إ� أن العالقة ب7 ال¡ط واJواب lلعالقة ب7 ا�بتد     وا,¨إّ
ّكما أن ا�بتدأ ال يستقل إال بذكر ا,¨ كذلك ال¡ط ال يستقل ف"  ّّ ّ إال ّ

ّ
، كما )3("بذكر اJزاء

 إ� ا,¨، إّ§ واحدة من اJملت7 إ� األخرى lفتقار ا�بتد" ّأشار أيضا إ� أن افتقار 
فاJملة األوþ ال¿ 

ّ
، واJملة اÜانية ال¿ ¸ جزاء l,إÁط بم�لة ا�بتد¸ 

ّ ّ¨ ")4(.  

ًوا�ستفاد من هذا ùه أن هناك صلة وطيدة وتالزما ّ ّ
ّ # السياقات اللغوية ب7 ال¡ط  ّ ّ ّ

ّ @ ال¡ط؛ �ذا فاألصل أن يأ� اJواب بعد ال¡ط دون فاصل ٌب5واJواب؛ فاJواب مMت ّ

بينهما؛ إال 
ّ

�:uو قو� تعا�ّ �ملة اعMاضية، )5(ّا"حاة أجازوا # االستعمال الفصل بينهماّأن 

                                                           

  .67-66، ص21ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج:  ينظر)1(
ّصول # ا"حو، ابن الïاج، ج األ)2(

  .182، ص2
  .81، صÁ 1ح ا�فصل، ابن يعيش، ج)3(
  .151، ص3 ا�صدر نفسه، ج)4(
  .256، ص2جر÷ ا�ين االسMاباذي، Áّح الÚفية # ا"حو، :  ينظر)5(
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ّ، فاJملة الفعلية ا�نفية )1(ََََّّّّ ململململ  خلخلخلخل حلحلحلحل جلجلجلجل مكمكمكمك لكلكلكلك خكخكخكخك �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ� ُولن يفعلوا(ّ َ ْ َ ْ َ َ (

ُلم يفعلوا(ّ ب7 ال¡ط )2(معMضة َ ْ َ ْ َفايقوا ا"ار(وجوابه) َ Õ ُ Õ َ(.   

ّجاء توrيدا وتسديدا �ع� ا�حدي، وتقريرا لعجزاالعMاض بهذه اJملة و ّ 
ّولن تفعلوا، اعMاض ب7 فعل ال¡ط وجوابه إلثارة هممهم، " :  ، قال ابن عطية)3(َا�خاطب7

يوب ال¿ أخ¨ بها ُوXريك نفوسهم؛ Rكون عجزهم بعد ذلك أبدع، وهو أيضا من الغ
ّ

  . )4(" القرآن قبل وقوعها 

ّتمام حسان مع ّويتفق  ّحدي وا�عج%، ّإ� ا�االعMاض هذا انÓاف ابن عطية # ّ ّ

وهذا اÞي # اآلية اعMاض : " ّ« # السياق، يقولّمش�ا إ� أهمية ا"
ّ

ّللتعج% وا�حدي  ّ ّ

   .)5("ّبواسطة تأبيد ا"« مستقبال

 حصحصحصحص  مسمسمسمس خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:   ومثل ذلك قو� تعا�
ّ، فاJملة االسمية ا�ثبتة ا�صدرة )6(ََََّّّّ  معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظ حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخضحضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمص خصخصخصخص ّ

ُواهللا أعلم بما ف�ل(بلفظ اJاللة  5 َ ُ َ
ِ ُ

َ ْ َ ُÕ ، قال ابن )قالوا(وجوابه) ّبد"ا(ّمعMضة ب7 فعل ال¡ط  )َ
ّو¹ذا بد"ا آية مÚن آية :( ّوجوابها؛ ألن تقدير ال�م) إذا(فهذا االعMاض بÁ 7ط: " األث�

Mّقالوا إنما أنت مف (ض بينهما بقو� تعا�Mفاع)ُأعلم بما ف�لُاهللا َو 5 َ ُ َ
ِ ُ َ ْ ̈ه )َ ، وهو مبتدأ وخ

ّعالم القائل7 إنه مفM أن ذلك من اهللا وليس منه وأنه أعلم بذلك منهموفائدته إ ّّ")7(، " 
ْوأعلم بما هو أصلح للعباد وبما فيه خ�هم، فإن مثل آيات هذا الكتاب كمثل ا�واء فعطى  ُ ّ ّ ُ

                                                           

  .24:  اBقرة)1(
ّ الز>¡ي، جّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا)2(

  .278، ص2
ّظاهرة الفصل # ا"حو العر�، حس7 عباس الرفايعة، دار جرير، األردن، ط:  ينظر)3(

  .86م، ص2016، 1
)4(äلب بن عطية األندلP ا�حرر الوج% # تفس� كتاب اهللا العزيز، أبو �مد عبد ا�ق بن ّ ، ) ه536ت (ّ

ّعبد السالم عبد الشا# �مد، د: Xقيق ّ ، 1م،  ج2001 -ه1422، 1ار الكتب العلمية، ب�وت، Bنان، طّ
  .204ص

ّ اBيان # روائع القرآن، تمام حسان، ص)5( ّ
184.  

  .101: ّ ا"حل)6(
ّ ا�ثل السائر # أدب الÚتب والشاعر، ضياء ا�ين بن األث�، ج)7( ّّ

  .185، ص2
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َمنه للمريض جرmت ح	 يماثل الشفاء، ثم يستبدل بما يصلح � من أنواع أخرى من  ْ ُ 5 ّ

  .)1(" األطعمة 

 اعMاض )ّواهللا أعلم بما ي�ل(:"  تفس� هذا االعMاض إ� القولّوذهب ابن القيم #
  : منها: أفاد أموراّب7 ال¡ط وجوابه 

  ّما حكمة هذا ا�بديل وفائدته؟ : اJواب عن سؤالمنها  - 1

ُومنها أن اÞي ب - 2 ّ دل وأّ
ُ ْل �Õ بغ�ه م�5�ِ زو�ُ نٌمَكُ

ُ
 . قبل اإلخبار بقو�م

ّا أن مصدر األمرين من علمه تبارك وتعا�، وأن �ومنه - 3 ُ ّ ّل، فيجب التسليم Õ منهما م�ّ

ّواإليمان باألول واÜا£  ّ")2(.   

ّلة االعMاضية @ حد تعب� ابن mشور هو وا�قصود من اJم تعليم ا�سلم7 ال " ّ
5الرد @ ا�¡7r؛ ألنهم لو علموا أن اهللا هو ا��ل للقرآن الرتفع اBهتان ّ ّ ّ ُأنه أعلم : وا�ع�. ّ ّ

�بما ي�ل من آية بدل آية، فهو أعلم بمÚن األوþ ومÚن اÜانية و�مل ùتيهما، وá عنده  ُ ّ ُ 5

  .)3(" مقدار و@ اعتبارب

ّولكن األلوà يرى رأيا >الفا لرأي ابن mشور، وهو أن اJملة ا�عMضة جاءت  ّ

ويدل @ زيادة Xقيق مع� االعMاض �يه . )4(ّ�وبيخ الكفرة، وا�نبيه @ فساد رأيهم
ّ

  .)5(ّفس ا�تل°ُاال�فات إ� الغيبة، مع اإلسناد إ� االسم اJليل اÞي يMك ا�هابة # ن

  

  

                                                           

ّ صفوة ا�فاس�، �مد ع¢ الصابو�، ج)1( ّ ّ ّ
  .143، ص2

ّ ا�بيان # أيمان القرآن، أبو عبد اهللا �مد بن أÎ بكر أيـوب ابـن قـيم اJوزيـة)2( ّّ ّ               عبـد : ، Xقيـق) ه751ت(ّ
ّاهللا بن سالم اBطاÒ، دار علم الفوائد، جدة، السعودية،  ّ ّ ِ   .328-327، ص)ت.د(ّ

ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج)3( ّ
  .283، ص14

  .231، ص14ح ا�عا£ # تفس� القرآن العظيم والسبع ا�ثا£، السيد �مود األلوà، جرو:  ينظر)4(
  .231، ص14ا�صدر نفسه، ج:  ينظر)5(
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  :االع�اض ب� القسم وجوابه) 2

َفعد الق    � َ . )1("ل�مك ّاعلم أن القسم تأكيد :"ّم من أساRب ا�وrيد، يقول سيبويهَسُ
ّويقول عنه الز>¡ي ّهو Iلة فعلية أو اسمية تؤrد بها Iلة موجبة أو منفية:" ّ ّ ّ5

 ")2(.  

ُويفهم     َ ْ ّ�م الز>¡ي أن أسلمن ُ ّم يتكون من Iلت7 تMتب إحداهما @ َسَوب القّ ّ

َتوrيد ما فقسم  لأج من ويؤÏ باألوþ. ّلة القسم، واÜانية، Iلة اJوابُاألوI ،þ: األخرى ْ ُ

  . عليه من ن« أو إثبات

ّعبارة عن �م مستقل، فإن هذه اJملة ال تستقل بنفسها ح	 "ّولما lنت اJملة  ّ ّّ

ّأقسم باهللا، وسكت لم Àز؛ ألنك : ، ولو قلت"ّأقسم باهللا ألفعلن : ليه uوتتبع بما يقسم ع ّ

وأكدته بقولك) ّألفعلن(ّلم تقصد اإلخبار با�لف فقط، و¹نما أردت أن ¨ بأمر آخر، وهو 
ّ

 :
ّونظ� ذلك من اJمل ال¡ط واJزاء، فإنها و¹ن lنت Iلة فقد خرجت عن . أحلف باهللا ّ

ّة أنها ال تفيد ح	 ينضم إRها اJزاء أحÚم اJمل من جه ّ  القسم ا فقد ارتبطت Iلت)3("ّ
  . )4("عمل             ّارتباطا ح	 صارتا به Jlملة الواحدة، و¹ن لم يكن بينهما " وجوابه 

ّو@ الرغم من االرتباط اللغوي وا�عنوي ا�ميم بI 7ل¿ القسم واJواب، إال أن    ّ ّ ّ ّ ّ

قو� ّ كما أجازوا الفصل بI 7ل¿ ال¡ط وجوابه، uو )5( الفصل بينهماّا"حاة أجازوا

، فهاتان )6(ََََّّّّ خنخنخنخن حنحنحنحن جنجنجنجن  يميميميم ىمىمىمىم مممممممم خمخمخمخم حمحمحمحم جمجمجمجم يليليليل ىلىلىلىل ململململ خلخلخلخل �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:تعا�

ّأقسم با�ق :(ّاآليتان وردتا # سياق حوار �� ب7 اهللا تعا� و¹بليس، إذ أصل ال�م فيهما ِ
ْ ُ

ّألمألن وأقول ا�ق ُ ُوا�ق أقول(عMضة، فقد فصلت اJملة ا�)7 ()ّ ُ َ Õ ( َب7 القسم ا�حذوف َ

                                                           

  104، ص3الكتاب، سيبويه، ج:  ينظر)1(
ّا�فصل # علم العربية، جار اهللا الز>¡ي، ص:  ينظر)2( ّ

244.  
  .91، صÁ 9ح ا�فصل، ابن يعيش، ج)3(
لبيب عن كتب األmريب، ابن هشام األنصاري، ج مغÃ ال)4(

ّ
  .60، ص2

ّا�سائل ا�لبيات، أبو ع¢ الفارX ،àقيق:  ينظر)5(  -ه1407، 1حسن هنداوي، دار القلم دمشق، سـوريا، ط: ّ
  .147م، ص1987

  .85-84: صسورة  )6(
مغÃ اللبيب عن كتب األmريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)7(

ّ
  .390، ص2
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ّألمألن(وجوابه  َ
ِفقرئت ). 

ُ)þّبالرفع @ أنها مبتدأ �ذوف ا,¨، تقديره) ّا�ق األو أنا : (ّ
Ãّا�ق أو ا�ق م ّ ّ، وقرئت با"صب إما لكونها مفعوال مطلقا بدال عن فعل من لفظه )ّ ّ َ

ِ
ُ

ّفأحق ا�ق، و¹ما @ : �ذوف تقديره ّ ّفبا�ق ألمألن(تقدير حذف القسم؛ أيّ ّا�ق (، و)ّ

ُ، ويقدر القسم)1(معMض بينهما) أقول Õ :(فا�ق قس�)2(.  
5وقدم ا�فعول به     ّال أقول إال ا�ق: ّ# اJملة االعMاضية لالختصاص، أي) Õا�ق(ُ ّ)3( .

َوب7 Õضة فقال) ّا�ق(ّ الكشاف داللة لفظة ُ صاحبMملة ا�عJاسمه : ّوا�راد با�ق " :# ا

عز وعال اÞي # قو�
ّ ، أو ا�ق اÞي هو نقيض اBاطل)4(����ََََّّّّ مجمجمجمج  حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:ّ

ّ ّعظمه : ّ

  .)5(" اهللا بإقسامه به 

والغرض ا�ستفاد من االعMاض ب7 القسم وجوابه # اآلية هو توrيد ا�ع� وزيادته    
  . تقريرا

، ّ�ملة Áطية ض ب7 القسم وجوابهMََْعُأن فومن صور االعMاض # أسلوب القسم،   

 يثيثيثيث ىثىثىثىث نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث يتيتيتيت  ىتىتىتىت نتنتنتنت متمتمتمت زتزتزتزت ُّ�ُّ�ُّ�ُّ���:مثل قو� تعا�
 منمنمنمنزنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم  امامامام يليليليل ىلىلىلىل ململململ يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق  يفيفيفيف ىفىفىفىف
  حبحبحبحب جبجبجبجب هئهئهئهئ مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي زيزيزيزي ريريريري  ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن
ْإن ارتبتم(فجملة، )6(ََََّّّّ هتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب ُ ْ َ ْ ْ

  ب7 القسممعMضة) ِ

ِفيقسمان( َ ِ
ْ ُ ِال نشM(وجوابه)  باهللاَ

َ ْ ًي به عمناَ َ َ ِ َ، وهو اعMاض �ملة فعلية Áطية حذف )ِ
ِ ُ ّ ّ

                                                           

ّإمالء ما من به الرÂن مـن وجـوه اإلعـراب والقـراءات # Iيـع القـرآن، أبـو اBقـاء العكـ¨ي، :  ينظر)1( ، 2جّ
  .213ص

مغÃ اللبيب عن كتب األmريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)2(
ّ

  .390، ص2
ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج:  ينظر)3( ّ ّ

  .307، ص23
  .25: ّ ا"ور)4(
ّاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، جّ الكش)5(

  .87، ص4
  .106:  ا�ائدة)6(
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ُإن ارتبتم فيهما فحلفوهما:(جوابها، تقديره 5 ُ ّ، �اللة جواب القسم عليه؛ وRتأ( اإلÀاز،)1 ()ْ َ َ  "
ّفإن القسم أوþ باJواب؛ ألنه مقدم @ ال¡ط ٌّ ُÕ َ ََ ّ ")2(.  

ّ اختصاص ا�بس وا�حليف »ال للتنبيه @" وقة ُواJملة ا�عMضة هنا مس   

ٍاالرتياب، أي إن ارتاب الوارث منكم �يانة الrMة فاحبسوهما وحلفوهما  ء منْ Éِ وأخذْ
5 ّ

  .)3("باهللا 

 ّ�ملة فعلية  ب7 القسم وجوابهأن يعMضومن صور االعMاض # أسلوب القسم، 

مؤrدة
ّ

  ىبىبىبىب نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:، uو قو� تعا�

   .)4(ََََّّّّ رترترترت  يبيبيبيب

ِما جئنا "فسد # األرض(وجوابه) ِاهللاَت(سم َ# اآلية ب7 القجاء االعMاض  ْ
َ

ِ َ َِ
ْ ُ ِ ْ

ِ
الوارد ) َ

استهلوقد ). ما(ة بـ ّة منفيIّلة فعلية ماضوي
ّ

بمؤrدين ت اJملة ا�عMضة 
ّ

الالم وقد(
ّ

قد و. )
ّاXد ا�ع� اÞي ذهب إRه ا�فïون # بيان هذا االعMاض، و¹ن اخت ّ ّ

لفت عباراتهم، قال 
فاستشهدوا بعلمهم �ا ثبت عندهم من دالئل دينهم ) لقد علمتم: ( ّو¹نما قالوا: " ّالز>¡ي

ْ*Õرَوأمانتهم # ك
َ

ك، وألنهم دخلوا وأفواه رواحلهم مكعومة îال ِلَ ³يئهم ومداخلتهم للم
  .)5("ّتتناول زرm أو طعاما ألحد من أهل السوق 

ّلقد علمتم منا ا�حري، وروي أنهم lنوا قد :"  ابن عطيةلفسه قو نَِكلَودار # الف ّ ّ ّ

  .)6("ّاشتهروا # مÓ بصالح وتعفف 

                                                           

ّا�ر ا�صون # علوم الكتاب ا�كنون، السم7 ا�ل¬، ج:  ينظر)1( ّ ّ
  .465، ص4

ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج) 2( ّ ّ
  .87، ص7

 .89، ص3 مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، ج إرشاد العقل السليم إ�)3(
  .73: يوسف) 4(
ّالكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج) 5( ّ

  .462، ص2
ّ ا�حرر الوج% # تفس� كتاب اهللا العزيز، ابن عطية األندلä، ج)6(

  .29، ص8
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 أهل ّ�أكيد القسم @ أنهم) لقد علمتم( ّويبدو أن استجالب هذا االعMاض
    :ّالزرfr  هذا قولّ واستقامة، وليس من شأنهم إحالل الفساد # األرض، ويقويصالٍح

  .)1("ّاعMاض، وا�راد تقرير إثبات ال¨اءة من تهمة الïقة ) علمتملقد (" 

  :ّاالع�اض ب� uلت� متصلت�: اAبحث ا	ا) 

1 (lلت� متصلت� لفظا ومعu ّاالع�اض ب�):لت� متعاطفت�u ب�(  

ُيعد هذا الåب أك� Çوب االعMاض ش    ّ وmُيّ
ً

صال ّ # ا,طاب القرآ£، وا�راد باالت
ّاللفظي عطف اJمل @ بعضها »روف العطف؛ ألن  ّ

الغرض من عطف اJمل ربط " 
ّبعضها ببعض واتصا�ا واإليذان بأن ا�ت.م لم يرد قطع اJملة اÜانية من األوþ واألخذ #  ّ ّ ّ

  . )I ")2لة أخرى ليست من األوÉ # þء 

ّوأما االتصال ا�عنوي فيقصد به ارتباط اJمل دون ح ّرف العطف، والرابط هو ّ

  .ا�ع�

ّاالعMاض، أن يعMض �ملة اسمية بI 7لت7 ّا"مط من ومن صور هذا    

 زثزثزثزث رثرثرثرث يتيتيتيت ىتىتىتىت نتنتنتنتمتمتمتمت زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب  ىبىبىبىب  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:مثل قو� تعا�متعاطفت7 بالفاء، 
  يكيكيكيك ىكىكىكىك  مكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيفىفىفىفىف يثيثيثيث ىثىثىثىث  نثنثنثنث مثمثمثمث

ّ، فاJملة االسمية ا�ثبتة ا�صدرة بلفظ اJاللة )3(ََََّّّّ ملىلملىلملىلملىل ٌ>رج ُهللا َوا(ّ
ِ
ْ ْما كنتم ُ ُ ُ َ

َتكتمون ُ ُ ْ َفقلنا(¸ Iلة معMضة ب7 ا�عطوف ) َ ْ ُ ْادارأيم(وا�عطوف عليه ) َ ُ ْ َ Õ()4( 7والرابط ب ،ّ

ّاJملت7 ا�تعاطفت7 هو الفاء، ومن السمات ا�الRة للفاء أنها  ّ ّ ّ
ّتضم الfء إ�  -  lلواو– ّ

ً�عل ذلك متسقاّ، بيد أنها ّالfء ّ وتفيد ا�اللة @ السبب، أي)5(ه # أثر بعضُ بعضّ أن  "   ّ
                                                           

ّبدر ا�ين الزرfr، ج ال¨هان # علوم القرآن، )1( ّ
  .57، ص3

  .75، صÁ 3ح ا�فصل، ابن يعيش، ج)2(
  .73-72:  اBقرة)3(
ّالكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج:  ينظر)4( ّ

1 ،
  .119ص

  .304، ص2الكتاب، سيبويه، ج:  ينظر)5(
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ّيكون ما بعدها مسببا عن األول ً، وعليه فإن الفاء فضال)1("ّ ّ عن Xقيقها االتساق ّ

واالنسجام ب7 ا�عطوف وا�عطوف عليه، فقد أ
ُ

َو* ّرادة السببية بها إلِ ّ؛ ألن ا�دارؤ lن )2(ّ ّ

ّمسببا عن قتل ا"فس ً ّ .  

5وفائدته أن يقرر # نفوس " : قو�بجدوى هذا االعMاض تبيان  ت ابن األث�ُفَولم ف   

ًا�خاطب7 وقلوب السامع7 أن تدارؤ بÃ إÅائيل # قتل تلك ا"فس لم يكن نافعا �م #  ْ ّ ْ َ ُ َ َ ّ ّ َ

َإخفائه وrتمانه؛ ألن اهللا تعا� مظهر Þلك، ولو جاء ال�م غ� معMض فيه لÚن ٌ ِ
ْ و¹ذ : (ُّ

، وال �Ù @ اBليغ الفرق ب7 ذلك وب7 )ارأتم فيها، فقلنا اÇبوه ببعضهاّقتلتم نفسا فاد
ِحسم اJدال ب7 ا�ختلف" ، وبهذا )3("كونه معMضا فيه ِ

ُ َ 7ّ، يؤrد ذلك اسمية ِع7ِ وا�تدافُ 5

�اJملة ا�عMض بها، وتصدرها بلفظ اJاللة  َ ")4(   .  

ض �ملت7 اسميت7 َعMُأن يك، ّ هذا ا"مط من االعMاض كذلومن صور   
متعاطفت7، بI 7لت7 متعاطفت7 »رف الواو، ضمن سياق ا,طاب القرآ£ حÚية عن 

 حصحصحصحص مسمسمسمس  خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث  هتهتهتهت  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:مريم، يقول اهللا تعا�
، فقد )5(ََََّّّّ جفجفجفجف مغمغمغمغ جغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع  مظمظمظمظ حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجض مصمصمصمصخصخصخصخص

هللا أَوا(جاءت اJملتان ا�تعاطفتان 
َ ْعلم بما وضعت ُ ََ َ َ

ِ ُ َ َوليس اÞكر lألغ+ْ ْ ُ َ Õُ َ َ ْ َ معMضت7 ب7 ) َ
َإ£ وضعتها أغ+(Iلة ا�عطوف عليه ْْ ُ َ ُ َ َ 5

َو¹£ سميتها مريم(وIلة ا�عطوف) ِ ُ Õْ َ 5
ِ
تعظيما لشأن هذه  )َ

  .  )6(ق بها من عظائم األمور وجعلها وابنها آية للعا�7ا�ولودة وما عل

                                                           

ّ السامرا�، جّمعا£ ا"حو، فاضل صالح:  ينظر)1(
  .204، ص3

ّا�ر ا�صون # علوم الكتاب ا�كنون، السم7 ا�ل¬، ، و204، ص3ا�رجع نفسه، ج:  ينظر)2( ّ   .434، ص1جّ
ّ ا�ثل السائر # أدب الÚتب والشاعر، ضياء ا�ين بن األث�، ج)3( ّّ

  .186، ص2
ّ ا"ص وا,طاب، �مد عبـد اBاسـط عيـد، قـراءة # علـوم القـ)4( ِ ّ ، 1رآن، مكتبـة اآلداب، القـاهرة، مـÓ، طّ

  .  180م، ص2009
  .36:  آل عمران)5(
ّصفوة ا�فاس�، �مد ع¢ الصابو�، ج:  ينظر)6( ّ ّ ّ

ّ، والكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون 199، ص1

ّاألقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج
  .273، ص1
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َ قد وظف # اJملت7 ا�عMّوXسن اإلشارة إ� أن ا,طاب القرآ£    ض بهما اسم ّ
ا�فضيل بعد لفظ اJاللة Bيان ا�فضيل ا�طلق �عرفة اهللا تعا� بنفاسة ا�ولودة مريم ال¿ 

ّ ّ ّ

وضعتها امرأة عمران، وتفضيل هذه األن+ ال¿ وهبتها @ اÞكر اÞي طلبته
ّ Õ َ ْ َ ِ ُ

ّ
.  

Õ منفية مقدم خ¨ها، بI 7لت7 ّومن صور هذا االعMاض، أن يعMض �ملة اسمية ّ

 زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين  ىنىنىنىن نننننننن �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:، uو قو� تعا�)أو(فعليت7 متعاطفت7 »رف العطف 
 جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب هئهئهئهئ مئمئمئمئ خئخئخئخئ  حئحئحئحئ جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي

ٌليس لك من األمر xء(ّ، فاJملة االسمية )1( ََََّّّّ ختختختخت  حتحتحتحت ْ َ ِ
ْ َْ ْ ِ َ َ 5، قدم فيها )ليس(ّمنفية بـ) ََ ُ

، و¸ Iلة معMضة ب7 اJملت7 الفعليتÉٌ( 7ء ( اّاJار وا�جرور @ اسمه) ليس(خ¨
ِ، إذ عطفت Iلة)أو(ا�تعاطفت7 با�رف ْأو فتوب عليهم(ُ

ِ
ْ َ َ َ ُ َ ْ Rَقطع طرفا من اÞين ( @ Iلة) َ ِ ِ

Õ ْ ً َ َ ََ ْ َ ِ
ُكفروا َ ّ، وا,طاب # اJملة االعMاضية موجه للرسول )َ ٌ ّ ، و¸ تدل �ّ

ّ
ً Âال @ �يح –

َأن ا"Ó من عند اهللا �حقيق قد  " @–لفظها  ّ وال للمجاهدين  �ّر اهللا، وليس للرسول ّ
ّمعه # ا"Ó من Pية ذاتية وال نصيب شخ, ُكما أنه ليس � وال لهم دخل # Xقيقه، . ّ َ ّ

5و¹ن هم إال ستار القدرة Xقق بهم ما تشاء ُ ّ ْ ُ ْفال هم أسباب هذا ا"Ó وصانعوه، وال هم ! ْ ُْ ُّ

ا ا"Ó ومستغلوهأصحاب هذ
ّ ّإنما هو قدر اهللا يتحقق »رrة رجا�، وبا�أييد من عنده؛ ! ّ ّ ّ

  . )2("�حقيق حكمة اهللا من ورائه وقصده

ّنبيه ا"¬ تّاالعMاض باJملة ا�نفية أفاد و ّإ� أن ا"Ó وا�زيمة ùيهما بأمر  �ّ ّ

اهللا اÞي � االختيار وحده فيما يريد
ّ3(.  

�تيقظ ا"ظر، ويعد من خصائص هذه اJملة ا�عMضة # ا,طاب وهناك مالحظة تس َُ ّ

ِ، و¸ أنها لو نزعت من سياقها اBيا£ّالقرآ£، بل ¸ Å من أÅار إعجازه 
ُ ّلصح أن �ري " ّ

ّ @ حد تعب� الطاهر بن mشور–  ³رى ا�ثل إذ ركبت ترrيبا وج%ا �ذوفا منه بعض -ّ
5 ُ

                                                           

  .128-127:  آل عمران)1(
ّ القرآن، سيد قطب، ا�جت األول، ص # ظالل)2(

471 .  
ّاBيان # روائع القرآن، تمام حسان، ص: ينظر )3( ّ

184.  
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ا حفظت من غ� القرآن، بأنها lنت مستعملة عند العرب، فلعلها ال.مات، ولم أظفر، فيم
ّ ّ

  . )1("من مبتكرات القرآن

ّومن صور هذا االعMاض، أن يعMض �ملة اسمية استفهامية بمع� ا"«، ب7  ّ

 ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ  ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:Iلت7 فعليت7 متعاطفت7 »رف الواو، مثل قو� تعا�
 نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ  مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ

َومن فغفر اÞنوب (ّ، إذ وقعت اJملة االسمية )2(ََََّّّّ ىتىتىتىت نتنتنتنت متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت  يبيبيبيب ىبىبىبىب َُ � َُ ِ ْ ْ َ

إال 
Õ
ْمن(Õا�صدرة باسم االستفهام ) ُاهللاِ معMضة بI 7لت7 فعليت7 متعاطفت7 بواسطة ) َ

ْفاستغفروا Þنوبهم(Iلة ا�عطوف عليه: ، هما)الواو(حرف العطف 
ِ ِ

ُ ُْ َ ِْ ُ َ ْولم (وIلة ا�عطوف) َ َ َ

Óي� ِ ُوا @ ما فعلواُ َ َ َ َ َ.(  

ّوينبÖ أن يالحظ هنا أن االستفهام  َ َ ّا"«، وÞلك خرج عن غرضه األص¢، إ� مع� ُ

ال يغفر اÞنوب إال اهللا: وقع بعده االستثناء، أي
ّ ّ .  

ّويرى أبو حيان أن  ّهذه اJملة االعMاضية فيها ترفيق للنفوس وداعية إ� رجاء " ّ ّ

  .)3("ّاصه بغفران اÞنوب اهللا، وسعة عفوه واختص

ّويفهم من نص أÎ حيان أن اJملة ا�عMضة جاءت �طييب نفوس عباد اهللا  ّ ُ

ّوتنشيطهم للتوبة، وBيان أن ذنوبهم 
ُ فإن عفوه سبحانه عنهم أعظم –ت َمُظَ مهما ق– ّ

 مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني �ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:ُورÂته بهم أوسع، وهذا من مع� قو� تعا�

  .)4( ََََّّّّ محمحمحمح  جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهتمتمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمبخبخبخبخب حبحبحبحب  جبجبجبجب هئهئهئهئ

ا�فعول ا�طلق عن فيها ّض �ملة فعلية ينوب َعMُومن صور هذا االعMاض، أن ي

 امامامام يليليليل ىلىلىلىل ململململ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:فعلها وفاعلها ا�حذوف7 بI 7لت7 فعليتu ،7و قو� تعا�
                                                           

ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج)1( ّ ّ
  .83، ص4

  .135:  آل عمران)2(
ّ اBحر ا�حيط، أبو حيان األندلä، ج)3( ّ

  .64، ص3
  .53: ّ الزمر)4(
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 ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي زيزيزيزي ريريريري  ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن  مممممممم
ّ، فاJملة الفعلية ا�حذوفة الفعل وفاعله، ا"ائب ع)1(ََََّّّّ  مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ يييييييي نهما ّ

وقعت معMضة بI 7لت7 فعليت7 موصو�7 بالفاء ) سبحانك(فيها ا�فعول ا�طلق
ًما خلقت هذا باطال (Iلة ا�عطوف عليه: ّالعاطفة للMتيب؛ أوالهما َ

ِ َ َ َْ ََ ّ، و¸ Iلة فعلية )َ

ِفقنا عذاب ا"ار(Iلة ا�عطوف: ّ، واÜانية)ما(ّمنفية بـ
Õ َ ََ َ ِ ّدmئية بصيغة ّ، و¸ Iلة إنشائية )َ

  .فعل األمر

ّوأفادت هذه اJملة االعMاضية توrيد مضمون Iلة ا�عطوف عليه، وا�مهيد  ّ

Jملة  ا�عطوف ال¿ تعقبه، وسيقت 
ّ

 شيئا – اهللا تعا�-ّللت�يه من العبث، ومن أن Ùلق" 
  .)2(" بغ� حكمة

 :ّالع�اض ب� uلت� متصلت� معlا) 2
  : اAبدل منه واqدل االع�اض ب� uل{-أ

َيقع هذا ا"مط من االعMاض بI 7لت7، إذا lنت اJملة اÜانية أو- ا�قـصود  ّة بتأديّ
كون األوþ غ� وافيـة بتمـام ا�ـراد �ـالف اÜانيـة، "  هو ًامن األوþ، فا�قت. لإلبدال إذ

أكيـد Õ مـن ا�نبيـه وا�ٍ "حو)3("وا�قام يقت. اعتناء بشأنه "كتة، ككونه مطلوبا # نفسه
ل اÜانية من األوþ منـزلة Õُ� أن ت:أحدهما: فصيل واBيان، وأشهره # هذا اBاب قسمانّوا�

 أن تكـون اJملـة @ سـبيل بـدل االشـتمال مـن :، واآلخـر)4("بدل اBعض من متبوعـه
  .)5(متبوعها

َاالعMاض، أن فعMض بI 7لة ا�بّا"مط من ومن صور هذا  َ ْ  دل منه وIلة اBدلُ

ّملة اسمية منفية�  ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ يييييييي ىيىيىيىي ميميميمي خيخيخيخي حيحيحيحي جيجيجيجي  يهيهيهيه  ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�: uو قو� تعا�ّ
                                                           

  .191:  آل عمران)1(
ّف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، جّ الكشا)2(

  .348، ص1
)3(،Ãالغة، جالل ا�ين القزويB156 ص اإليضاح # علوم ا.  
  .156، صا�صدر نفسه:  ينظر)4(
  .156ا�صدر نفسه، ص:  ينظر)5(
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، )1(ََََّّّّ نبنبنبنبمبمبمبمب زبزبزبزب  ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ  ٍٍٍٍََََّّّّّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى

 þّفقد أشار الز>¡ي # الكشاف إ� قراءة ا�مزة األو ّأن (ّبالفتح، وا�مزة اÜانية) ّأنه(ّ

ّبالفتح، @ أن اÜا£ بدل من األول) 5ا�ين ّ ّشهد اهللا أن ا�ين عند اهللا : (ّأنه قيلك. ّ ّ

  .)2(، واBدل هو ا�بدل منه # ا�ع�)اإلسالم

ُال إ� إال هو العزيز ا�كيم(ّوبناء @ هذا، فاJملة االسمية ِ َ
ْ ُ

ِ
َ ْ َ َُ Õ

ِ ِ
َ

بواسطة ) ال(ّا�نفية بـ) 
إال(قرينة االستثناء

ّ
ِكنه ال إ(، ¸ Iلة معMضة بI 7لة ا�بدل منه )

ُ Õ َ� إال هوَ َُ Õ
ِ

َ
وIلة ) 

َأن ا�ين عند (اBدل ْ Õِ َ 5 َ
ُاإلسالماهللا  ْ

ِ  .(  

 Èتاهما اسمية منسوخة بناسخ حرù ض بينهماMملتان ا�عJّوا أض� @ ) ّأن(ّ
َ

ّوãء باJملة ا�عMض بها هنا إلعالن توحيد اهللا عز وجل  وت�يهه سبحانه. ّا�ع� ا�وrيد ّ.  

Mدلومن صور هذا االعBلة اIلة ا�بدل منه وI 7ض بMت7 �مل ُاض، أن يع 

 هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب هئهئهئهئ مئمئمئمئ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ�:uو قو� تعا�، فعليت7 متعاطفت7
 خسخسخسخس حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ  محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمثهتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت  جتجتجتجت

ّ السم7 ا�ل¬ َ، فقد ذكر)3(ََََّّّّ حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض  جضجضجضجضمصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص مسمسمسمس ّأن " ّ

ّالقول بدل من اآلية، كأن ا�قدير َوجئتكم بآية من ربكم ق: (ّ / بدل من ْوَ، فق)ّإن اهللا/ ْوّ
ْما # ح%ها معمولة لقو) ّإن(و) آية( /، ويكون قو�5

ُ
ُفايقوا(  Õ ِوأطيعون اهللا َ ُ ِ

َ اعMاضا ب7 ) َ
  .)4("اBدل وا�بدل منه

ّوالظاهر أن االعMاض ب7 ا�ابع7 ا�ذكورين تم �ملت7 أمريت7 متعاطفت7 بالواو،  َ ّ ّ ّ

ّوالغرض منه ا�حذير وا� ب7 من >الَ، أي Xذير  ا�خاط)m)5ء إ� اهللا تعا�ّ
َ

ُفة ما أمروا به  ِ
ُ

                                                           

  .19-18: ، من اآليت7 آل عمران)1(
ّقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، جّالكشاف عن ح:  ينظر)2(

1 ،
  .265ص

  .51-50:  آل عمران)3(
ّ ا�ر ا�صون)4(   .205، ص3جّ # علوم الكتاب ا�كنون، السم7 ا�ل¬، ّ
  .441، ص1، جّا�حرر الوج% # تفس� كتاب اهللا العزيز، ابن عطية األندلä:  ينظر)5(
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ُوغهوا عنه ودعوتهم إ� طاعة رسول  ُ َ فيما دmهم إRه من تصديقه فيما أرسل �عي0 اهللا َ
ِ ْ
ُ

  .    به إRهم

ّقد Xققت من االعMاض ب7 اJملت7، �الف ما لو أ( الوصل ًإذا فمعا£ اBدل 

ّإن تلك ا�عا£ ستعدم من السياق، و¹ن مع� ا�غايرة سيحل �لها، وهو مع� ال بينهما، ف ّ ّ

  .رادُي

~ االع�اض ب� uل{ المب� والمب�- ب Zُ ُْ َْ ُ:  

تكون اÜانية منهما بيانا لألوþ، وذلك " ّيقع هذا ا"مط من االعMاض بI 7لت7، 
�Õُبأن ي # إفادة اإليضاح، وا�قت. للتبي7 أن ل منها م�لة عطف اBيان من متبوعه َ

  .)1("يكون # األوþ نوع خفاء مع اقتضاء إزا�ه

ّمن صور هذا ا"مط، االعMاض �ملت7 متعاطفت7، بI 7لت7 اÜانية منهما  ّ

 نبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب  ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ��:تفس� وبيان لألوu ،þو قو� تعا�
ِ، فاعMض �ملت7)2(ََََّّّّ زثزثزثزث رثرثرثرث يتيتيتيت  ىتىتىتىت نتنتنتنت متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب ىبىبىبىب

 متعاطفت7 ُ

Âِلته أمه وهنا @ وهن وفصا� # mم7(مثبتت7 
ْ َْ َ ِ ُ

ُ َ ِ َ َ َ
ٍ
ْ َْ َ ً َُ ُ� ُ َ أ) َ

ُ
ّعلية ماضوية واÜانية اسمية، ِما فُواله ّ ّّ ّ

ّب7 اJملة الفعلية ا�اضوية ا�ثبتة  ِووصينا اإلنسان بوا�يه(ّ ْ َ َِ َ ِ
َ

ِ
َ ْ Õ َ َ (I 7لة ُوب) U ِأن اشكر ْ ُ ْ ْ َ

َولوا�يك  ْ َ ِ َِ ُإU المص�َ ِ َ
ْ Õ َ َالمفïة �ا) ِ 5 َ ُ ْ.  

ّويالحظ # اJملة المفïة أن ا,طاب القرآ£ استعمل الفعل َ Õ َ ُ ْ ُ َ ّبتشديد الصاد ) Õو1(ُ

َأو1(ال  5، وذلك للتشديد @ الوصية والمبالغة فيها؛ وألن ا�وصية هنا تتعلق بأمور ا�ين )ْ ّ َّ Õّ ّ ُ ّ

ّفيستعمل # السياق القرآ£ لألمور ا�ادية) أو1(ّأما . ّواألمور ا�عنوية 5 ّ)3(.  

                                                           

  .157صجالل ا�ين القزويÃ، إليضاح # علوم اBالغة،  ا)1(
  .14:  لقمان)2(
ّ@ طريق ا�فس� اBيا£، فاضل صالح السامرا�، دار الن¡ العل)، الشارقة، اإلمارات العربية :  ينظر)3( ّ ّ ّ ّ

ّا�تحدة، ط
  .316، ص2م، ج2004، 1
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ّإذlر الو� بما lبدته أمه من ) " Õا�و1 به(و) Õوصينا(وفائدة هذا االعMاض ب7  ُ

ِا�شقة، # Âله وفصا�، فذكر ا�مل والفصال يفيد زيادة ا�وصية باألم، �حملها من  ِ ِ� ّ ّ ّ ُ ِ ِ ْ ّ

ْا�شاق وا�تاعب # Âل الو�  ّما ال يت.فه الوا�، و�ذا جاء # ا�ديث ال¡يفّ ّ
ّا�وصية :  ّ

ّباألم ثالثا وباألم مرة  5 ً فقد خص االعMاض األم باÞكر تنبيها @ اختصاصها بمزيد )1("5ً 5 � ّ

ّا�شقة من ا�مل إ� الطلق إ� الوالدة وا"فاس، ثم الرضاع والفطام # مدة mم7 والMبية  ّ ّ ّ 5 ّ ّ

ُونهارا، وا�تل° يتلمس # هذا االعMاض حRًال  ّ   .5سن الوصف وروعة السياقّ

ّقال الز>¡ي َفإن قلت: " ّ ) Âّلته أمه وهنا @ وهن، وفصا� # mم7(فقو� تعا�: ّ
ُكيف اقMض به ب7 ا�فï وا�فï؟ قلت ُ 5 Õ َ

ِ
ُ ْ ّلما و1 بالوا�ين ذكر ما تكابد األم وتعانيه : ُ ُّ َ ّ

ًاق وا�تاعب # Âله وفصا� هذه ا�دة ا�تطاولة، إÀابا للتوصية بالوا�ة خصوصامن ا�ش ًُ ّّ ّ ّ .
ًوتذك�ا »قها العظيم مفردا  ًُ 5")2(  .  

ُومن ا�فيد هنا اإلشارة إ� أن ا"ص القرآ£ السابق ذكره قد أورده بعض اBالغي7  ِ ّ ّ ّ ّ

ْصيص أحد ا�ذكوري" ًشاهدا @ إفادة االعMاض  َقِلَأمر ع ّا�أكيد علـىن بزيادة َ
  .)3("بهما

ّ االع�اض ب� uلت� مرتبطت� بعالقة سببية-ج ُ:  

ّيعد هذا  ّلåب من االعMاض من أÇب االتصال ا�عنوي ويقصد به أن تكون اُ ّ ّ

اJملة الواقعة بعد االعMاض متضمنة مع� السبب أو العلة للجملة ال¿ ترد قبل 
ّ ّ

ِ ّ 5

     .)4(االعMاض

ّاالعMاض �ملة فعلية خ¨ية، بI 7لة من صوره، ، uو )ّا�سبب(وIلة ) ّالسبب( ّ

 حفحفحفحف  جفجفجفجف مغمغمغمغ جغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظ حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض  جضجضجضجض مصمصمصمص �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:قو� تعا�
                                                           

ّ ال¨هان # علوم القرآن، بدر ا�ين الزرfr، ج)1( ّ
  .58ص، 3

ّ الكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج)2( ّ
  .374، ص3

ّ ال¨هان # علوم القرآن، بدر ا�ين الزرfr، ج)3( ّ
  .58، ص3

ّأسلوب االعMاض # القرآن الكريم، من خـالل الكـشاف للز>ـ¡ي، دراسـة uويـة بالغيـة، رابـح :  ينظر)4( ّ ّ

  . 94م، ص2002-2001العر�، رسالة ماجست� >طوطة، جامعة اJزائر، السنة اJامعية 
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ّ، فاJملة الفعلية ا,¨ية )1( ََََّّّّ  لكلكلكلك خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجك مقمقمقمق حقحقحقحق مفمفمفمف خفخفخفخف ٍوÉ áء (ّ ْ َ
Õ ُ َ

ًأحصيناه كتابا َ ِ ُ َ ْ َ ْ ِنصب فيها ) َ @ طريقة االشتغال ) أحصيناه(ل ّ@ ا�فعوRة للفع) ُّ§" ( ُ
ّحساب األشياء لضبط عددها، فاإلحصاء كناية عن الضبط : واإلحصاء. بضم�ه

ٍإحصاء كتابة، : ّوا�قدير). أحصيناه(ّ@ ا�فعوRة ا�طلقة لـ) كتابا(وانتصب . ّوا�حصيل َ

ّفهو مصدر بمع� الكتابة، وهو كناية عن شدة الضبط؛ ألن األمور ا�كتوب ّ ة مصونة عن ّ
  . )2("5النسيان واإلغفال

ّمعMض بها ب7 السبب والمسبب؛ ألن األصل" وهذه اJملة  Õ َُ ُ Õ ّوrذبوا بآياتنا كذابا : (ٌ ّ
ِ

ِمتسبب عن كفرهم با�ساب وتكذيبهم باآليات) فذوقوا(فقو�. )3() " فذوقوا 5.  

ّوفائدة هذا االعMاض ب7 اJمل ال¿ سيقت مساق ا�عليل وب7 ّ
¸ ) فذوقوا( Iلة 

ا�بادرة بإعالمهم أن اهللا ال �Ù عليه Éء من أعما�م فال يدع شيئا من سيئاتهم إال " 
ّ ّ َ َ ّ

ّإنهم lنوا ال يرجون حسابا وrذبوا : ّر؛ كأنه قيلَكُْذنا وما لم يُ هَرِكُو´اسبهم عليه ما ذ ّ

ُبآياتنا، وفعلوا مما عدا ذلك وá ذلك �� عندنا  ّ ّ ")4(.  

ّمن صوره، االعMاض �ملة فعلية خ¨ية مؤrدة بI 7لة السبب وIلة ا�سبب و ّ Õ ّ ّ

  ميميميمي زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن  زنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ�:عنه، uو قو� تعا�
 جتجتجتجت هبهبهبهب مبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب  جبجبجبجب هئهئهئهئ مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني
 مسمسمسمس خسخسخسخس  حسحسحسحس جسجسجسجس مخمخمخمخ جخجخجخجخ محمحمحمح جحجحجحجح مجمجمجمج حجحجحجحج مثمثمثمث هتهتهتهت  متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت
 جفجفجفجف مغمغمغمغ جغجغجغجغ معمعمعمع جعجعجعجع مظمظمظمظ  حطحطحطحط مضمضمضمض خضخضخضخض حضحضحضحض جضجضجضجضمصمصمصمص خصخصخصخص حصحصحصحص
، فقد وردت اJملة )5(ََََّّّّ  مكمكمكمك لكلكلكلك خكخكخكخك حكحكحكحك جكجكجكجك مقمقمقمقحقحقحقحق مفمفمفمف خفخفخفخف  حفحفحفحف

                                                           

  .30-27: ّ ا"بأ)1(
ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج)2( ّ ّ

  .41، ص30
ّ ا�ر ا�صون)3(   .660 ص10جّ # علوم الكتاب ا�كنون، السم7 ا�ل¬، ّ
ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشو)4( ّ   .41، ص30ر، جّ
  .50:  األحزاب)5(
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الفعلية ا,¨ية ا�ؤrدة بـ
Õ ّ وبI 7لة ) خالصة لك من دون ا�ؤمن7(معMضة بI 7لة) قد(ّ

  ).لكيال يكون عليك حرج(

ّواالعMاض ب7 العلة وا�علول واضح؛ إذ إن دفع الضيق وا�شقة ال¿ تلحق الرسول  ّ ّ ّ ّ ّ ّ

، ¸ علة اختصاصه�
ّ

  .اآليةليها ّنصت ع ببعض األحÚم ال¿ -  دون سائر ا�ؤمن7–

ّومع� هذه اJملة االعMاضية أن اهللا تعا�    قد علم ما فرض من أحÚم وÁائط " ّ
ّوقيود # شأن أزواج ا�ؤمن7 وا�ملو�ت، مما فيه صالحهم، وجعلهم غ� ا"¬  # تلك  �ّ

األحÚم، من حÓهم # أربع نسوة حرائر، وما شاؤوا من اإلماء ا�ؤمنات والكتابيات غ� 
َلوثنيات وغ� ا�جوسيات، وعدم إباحة الزواج �م بلفظ ا�بة، واشMاط الو/ والمهر ا ّ ّ

  .)1("�والشهود 

ّوفائدة االعMاض بهذه اJملة ¸ ا�قرير وا�وrيد �ا قبلها  ُمن خلوص اإلحالل " ّ

د ّ وعدم �اوزه للمؤمن7 ببيان أنه قد فرض عليهم من Áائط العق�ا�ذكور لرسول اهللا 
  .)2(" تكرمة � وتوسعة عليه �وحقوقه ما لم يفرض عليه 

ّ االع�اض ب� uلت� ا	انية منهما استئناف بيا)- د ّ ُ:  

اJملة اÜانية سببا عن األوþ، ّيقع هذا ا"مط من االعMاض بI 7لت7؛ تكون 
عن فحوى  @ أساس تقدير سؤال – عند اBالغي7 –بينهما ) االعMاض(  بـَمِكُو¹نما ح

هو ما lنت : ّ وعرفوه  بقو�م)3() االستئناف اBيا£(اJملة األوþ، وهو ما اصطلحوا عليه بـ
ٍؤال مقدرُ عن سًاJملة فيه جوابا

Õمفهوم ٍJمن ا ُþثم بينوا وظيفة هذا ا�قدير )4(ملة األو Õ

ار إRه إالَُصوتنـزيل السؤال بالفحوى م�لة الواقع ال ي: "فقالوا
ّ

J ا �نبيه ّهات لطيفة، إم
ع منه Éء، أو îال ينقطع �مك َسمُامع @ موقعه، أو إلغنائه أن يسأل، أو îال يّالس

                                                           

ّ ا�فس� ا�ن� # العقيدة وال¡يعة وا�نهج، وهبة الزحي¢، ج)1( ّ ّ
  .390، ص11

ّ إرشاد العقل السليم إ� مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، ج)2(
  . 110، ص7

مغÃ اللبيب عن كتب األmريب، ابن هشام األنصاري، ج:  ينظر)3(
ّ

  .383، ص2
  ّ، واإليضاح # علوم اBالغة، جالل ا�ين القزويÃ، 235 دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اJرجا£، ص: ينظر)4(

  .159، 153ص ص 
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ك العاطف أو ْبكالمه، أو للقصد إ� تكث� ا�ع� بتقليل اللفظ، وهو تقدير سؤال وتر
  .)1("لغ� ذلك 2ا ينخرط # هذا ا�سلك

ّية منفية، بI 7لة فعلية استفهامية، وIلة ّمن صوره، االعMاض �ملة فعلية خ¨ ّ ّ ّ

ّفعلية خ¨ية، uو قو� تعا�  ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ  نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ُّ�ُّ�ُّ�ُّ��:ّ
 َ، فقد ذكر)2(ََََّّّّ يثيثيثيث ىثىثىثىث نثنثنثنث مثمثمثمث زثزثزثزث رثرثرثرث  يتيتيتيت ىتىتىتىت نتنتنتنت متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب ىبىبىبىبنبنبنبنب مبمبمبمب زبزبزبزب

ّ الكشاف أن ُصاحب ّ، وهو Iلة اسمية )3("اعMاض) ذلك مبلغهم من العلم:(قو�  تعا�" ّ

Õمثبتة مصدرة با َ، وأش� به إ� نهاية علمهم وPية إدراكهم، و¸ إيثارهم )ذلك(سم اإلشارة ُ ِ
ُ

  .ّا�نيا @ اآلخرة

َويبدو أن االعMاض بهذه اJملة وقع ّ اJملة وعلتها، أي أن اJملة االسميةْ ب7ّ ّ ّ
          

ّإن ربك هو أعلم بمن ضل ( ّ ّ ( Èدة با"اسخ ا�رrّا�ؤ Õ
  األمر باإلعراض¸ تعليل Jملة) ّإن(

ْفأعرض (
ِ
ْ َ.(...  

ِ�ضمون ما قبلها، من قÓ اإلرادة @ ا�ياة " ّوفائدة اJملة االعMاضية ¸ ا�قرير 
  .)4(" ّا�نيا 

ويرى الطاهر بن mشور أن فائدة هذا االعMاض ا�حق� للمتول7 عن ذكر اهللا 
5 ّ ّ ّ

َن7: " ّهم @ ا�نيا، يقولÕتعا� القا�ين هم 5 ّ به سبب جهلهم بوجود ا�ياة اآلخرة؛ ألنه ُ ُ

ّلغرابته مما يسأل عنه السائل وفيه Xق� �م وازدراء بهم بقصور معلوماتهم َ ّ")5(.  

ّومن صوره، االعMاض �ملة اسمية ك¨ى >¨ عنها �ملة فعلية صغرى، uو قو�  َّ ُ

 ململململ  يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك لكلكلكلك اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيف ىفىفىفىف  يثيثيثيث ىثىثىثىث نثنثنثنث مثمثمثمث �ُّ��ُّ��ُّ��ُّ��:تعا�
                                                           

)1( 3Úبكر بن �مد بن ع¢ الس Îمفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أ  ) قيـق)$626تX  ، : أكـرم عثمـان
  .463 صم،1981-ه1400، 1يوسف، دار الرسالة، بغداد، العراق، ط

  .30-29: ّ ا"جم)2(
ّالكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج) 3( ّ

  .320، ص4
 .161، ص8إرشاد العقل السليم إ� مزايا القرآن الكريم، أبو السعود، ج) 4(
ّ ا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج)5( ّ ّ

  .83، ص4
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 زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين  ىنىنىنىن نننننننن منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن ممممممممامامامام يليليليل ىلىلىلىل
ِ، فإذا جعل )1(ََََّّّّ خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب هئهئهئهئ مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئ  جئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي اÞين من (ُ

ّ

ال يعلمهم إال اهللا(ّ، فإن االعMاض هو قو�)قوم نوح( معطوفا @) بعدهم
ّ

ِ، وأما إذا أعرب )
ْ ُ ّ

̈ه Iلة  ال يعلمهم إال اهللا(مبتدأ وخ
ّ

، فإن االعMاض يكون باJملة االسمية ا�ؤلفة من )
ّ ّ ّ

̈هإا�بتد   .)2( وخ

ّولكن صاحب اBحر ا�حيط ن� أن يكون # اآلية اعMاض، ورد @ الز>¡ي  ّ

ّوليست Iلة اعMاض؛ ألن Iلة االعMاض تكون ب7 جزأين أحدهما يطلب : " بقو�

  .)3("اآلخر

Õبيد أن السم7 ا�ل¬ وج ّ ّ            : ّه ما ذهب إRه الز>¡ي توجيها رآه صائبا ح7 قالّ
ّالز>¡ي يمكن أن يعتقد أن ّإن "  ّ Õحال مما تقد) جاءتهم(ّ م، فيكون االعMاض واقعا ب7 ّ

  .)4("ا�ال وصاحبها، وهذا �م صحيح 

ّوهذا ما بينه الطاهر بن mشور بقو� ال يعلمهم إال اهللا(وIلة: " ّ
ّ

معMضة ب7 ) 
واÞين من بعدهم(

ّ
اÞين من (اال من الواقعة ح) ّجاءتهم رسلهم باBينات(وبI 7لة) 

ّ

  . )5 ()بعدهم

ّوا�هم من هذه ا�وجيهات ا"حوية لآلية، هو أن االعMاض واقع بI 7لت7، اÜانية  ّ ّ ّ ّ

َمنهما استئناف بيا£، إذ إنه جواب عن سؤال �تمل أثار ّه االستفهام اÞي تضمنته اJملة ّ ّ

þين من قبلك (األوÞُألم يأتكم غبأ ا ْ ُِ َ ْ ْ َ ِْ َِ Õ ُ ََ َ ِ
ْ Õوالسؤال ا�قدر هو.  تقريرُ، وهو استفهام)ْمَ ما نبأهم؟ : ّ

  ...).جاءتهم رسلهم:(ّفيأ� اJواب باJملة اÜانية

                                                           

  .9 : إبراهيم)1(
ّالكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج:  ينظر)2( ّ

2 ،
  .398ص

ّاBحر ا�حيط، أبو حيان األندلä، ج:  ينظر)3( ّ
  .397، ص5

ّ ا�ر ا�صون)4(   .72، ص7جّ # علوم الكتاب ا�كنون، السم7 ا�ل¬، ّ
ّ ا�حرير وا�نوير، الط)5( ّ   .196، ص13اهر بن mشور، جّ
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, ال ´ " ّومع� اJملة االعMاضية هو أن هؤالء األقوام هم من الك�ة »يث
عددهم و´يط بهم علما إال اهللا سبحانه وتعا� 

ّ
ِ")1(.  

ّوغ� خاف @ ذي ا�س ا ل �م ْتهديد �م، وÂ" ما # هذا االعMاض من Bّال� ٍ
@ ا�قايسة بينهم وب7 غ�هم، فإذا lن نبأ الغابرين هالكهم، فليقيسوا حا�م @ حال 

  .)2( "أوîك الغابرين

ّ االع�اض ب� uلت� ا	انية منهما تو�يد لألو�- ه ُ:  

اÜانية منهما مؤrدة لألوþّيقع هذا ا"مط من االعMاض بI 7لت7؛ تكون 
5 ّ          

ّوا�قت. للتأكيد دفع توهم ا�جوز والغلط"  ّ �Õُأحدهما، أن ي:" وا�أكيد قسمان. )3("� ل َ
قرير مع االختالف # ا�ع�، ّ ا�عنوي من متبوعه # إفادة ا�أكيدّا�اÜانية من األوþ م�لة 

  .)4("�لة ا�أكيد اللفظي من متبوعه # اXاد ا�ع�وثانيهما، أن ت�ل اÜانية من األوþ م

االعMاض �ملة اسمية منسوخة، بI 7لت7 أوالهما مؤrدة ّ هذا ا"مط ومن صور
Õ َ ُ ّ

واألخرى مؤrدة، uو 
5

 ّّّّٰٰٰٰ  ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ٰىٰىٰىٰى ٰرٰرٰرٰر ٰذٰذٰذٰذ ُُُُّّّّ:قو� تعا�
 ىتىتىتىتنتنتنتنت متمتمتمت زتزتزتزت رترترترت يبيبيبيب ىبىبىبىب نبنبنبنب  مبمبمبمب زبزبزبزب ربربربرب يئيئيئيئ ىئىئىئىئ نئنئنئنئ مئمئمئمئ زئزئزئزئ رئرئرئرئ
 يكيكيكيك ىكىكىكىك مكمكمكمك  لكلكلكلك اكاكاكاك يقيقيقيق ىقىقىقىق يفيفيفيف ىفىفىفىف يثيثيثيث ىثىثىثىث نثنثنثنث مثمثمثمث  زثزثزثزث رثرثرثرث يتيتيتيت
  هئهئهئهئ مئمئمئمئ خئخئخئخئ حئحئحئحئجئجئجئجئ يييييييي ىيىيىيىي نينينيني ميميميمي زيزيزيزي ريريريري ٰىٰىٰىٰى ينينينين ىنىنىنىن نننننننن  منمنمنمن زنزنزنزن رنرنرنرن مممممممم اماماماميليليليل ىلىلىلىل ململململ
ُو�ن أمر (، فقو�)5(ََََّّّّ مثمثمثمث هتهتهتهت متمتمتمت ختختختخت حتحتحتحت جتجتجتجت هبهبهبهبمبمبمبمب خبخبخبخب حبحبحبحب جبجبجبجب ْ ََ َ مفعوالِاهللا َ

ً ُ ْ Iلة ) َ

                                                           

ّ فتح القدير اJامع ب7 فÃ الرواية وا�راية من علم ا�فس�، �مد بن ع¢ الشو�£، مراجعة)1( ّ ّ ّّ يوسف الغوش، : ّّ
  .740م، ص2007، 4دار ا�عرفة، ب�وت، Bنان، ط

ّ زهرة ا�فاس�، �مد أبو زهرة، دار الفكر العر�، القاهرة، مÓ، ط)2( ّ
  .3997م، ص1987، 1

ّ اإليضاح # علوم اBالغة، جالل ا�ين القزويÃ، ص)3(
154.  

  .154 ا�صدر نفسه، ص)4(
  .38-37:  األحزاب)5(
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األوþ ¸ :  بI 7لت7 اسميت7 تعليليت7)1(وقعت معMضة) lن(ّاسمية منسوخة بـ
ْل� ال يكون @ المؤمن7 حرج # أزواج أد(قو� َ َ

ِ َِ َْ َِ ٌ َُ ِ ِ ْ ُ
ْ َ َ ََ َ ًقيائهم إذا قضوا منهن وطراْ َ َ Õ ُ ْ ِ ْ َْ َ َ

ِ ِ ِ ، وتدل @ )َِ
ّ

َرفع الضيق وا�شقة وا�أثم @ ا�ؤمن7 # حق تزوج مطلقات األبناء من ا�بÃ، إذا لم يبق  ّ � ّّ ّ ّ ّ ّ

َما lن @ ا"¬ من حرج فيما فرض ا(ّ، واÜانية ¸ قو�)2(ّألزواجهن حاجة فيهن َ َ Õَ َ ِ ٍ َ َْ ِ 5 ِ
َ َ َ ُ�ُهللا َ

َ
 (

ّوتدل @ أنه ّ
َال حرج وال إثم وال عتاب @ ا"¬ فيما  أباح اهللا � وقسم من "  ّ ، )3("ّلزوجاتاّ

و¸ Iلة مؤrدة �ضمون اJملة األوþ جاءت بمثابة ا�أكيد اللفظي �ا، ف.تا
ّ ّ 5

 اJملت7 
تبتدئ بن« ا�رج سوى أن اÜانية أكدته وزادت # تبيان دائرة رفع هذا

ّ ّ ّ ّ ا�رج؛ إذ لما ن� ّ

ّاهللا تعا� ا�رج عن ا�ؤمن7، ن� ا�رج عن سيد ا�رسل7 �صوصه @ سبيل ا�كريم  ّ

  .ّوالت¡يف

ويراد باألمر اÞي ورد # سياق االعMاض دال�ان
ّ ُ : 
ّاألوþ أنه بمع� األمر الت¡ي ّ

Õا�تعلق بإباحة اهللا عز وجل تزوج من كن حالئل األدعي ُ َ � ّ ّ ّ
ّواÜانية أنه بمع� األمر . اء ّ

ّا�كويÃ وهو أن  ْيكون وقدر أسباب كونه، فيكون مع�ّ أنه َمِلَاهللا عّ Õ مفعوال(ُ
ً

Õواقعا �ققا )  ً

ال سبيل إ� لفه وال إ� ا�ي
ّ

    .)4 (د عنها

  .ّوسيق االعMاض هنا �قرير أن قضاء اهللا تعا� نافذ و�ئن ال �الة

@ مستوى اJملة الواحدة أو @ مستوى اJمل سواء ض االعMاوهكذا يكون 
ّأكان �ا �ل إعراÎ أو لم يكن ّفلما ´دث االعMاض # أثناء اJملة فإنه يفصل ب7 . ّ ّ

ù5مت7 تش�ن ركÃ إسناد أو يعود أصلهما إ� هذين الركن7، أو ب7 مكمالت اإلسناد من  ُ � ُ 5

ّ@ مستوى اJمل فإنه يفصل ب7 اJملت7 وعندما ´دث االعMاض . الفضالت

ّكم اإلعراÎ، فتكون اJملة اÜانية # كمال ُون العمل وا�ُا�رتبطت7 برباط ا�ع� د

                                                           

ّالكشاف عن حقائق غوامض ا��يل وعيون األقاويل # وجوه ا�أويل، جار اهللا الز>¡ي، ج:  ينظر)1( ّ
3 ،

  .412ص
ّصفوة ا�فاس�، �مد ع¢ الص:  ينظر)2( ّ ّ   .528، ص2ابو�، جّ
  .528، ص2، جا�رجع نفسه )3(
ّا�حرير وا�نوير، الطاهر بن mشور، ج:  ينظر)4( ّ ّ

، وÈ ظالل القرآن، سيد قطب، ا�جت 40-39، ص22
  . 2869ا,امس، ص
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اتصال مع اJملة األوþ، فتأ� مؤrدة �ا، أو مبينة، أو بدال منها، أو تكون # شبه كمال 
ً 5 5 ّ

ًاتصال معها فتكون سببا عنها أو مستأنفة اس ، وÈ § تلك الصور ال¿ يتئنافا بيانياّ
ّ ّ أ� ّ

       .ّالrMيبوروده # ّمعينة يقتضيها سياق الت عليها االعMاض تستفاد دال
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ّالظـواهر ال��يبيـة وأثرهـا � ا�نـوع ا�ال � ا
طـاب " راسـة � با�ُتناول ا�حث ّ ّ ّ ّ ّ

ّمل بإ#از أهم ا�تائج �ويمكن أن ، "القرآ   ال' ّ
ّ

ُمنها ما اتسم بـالعموم، إذ  فها،  إ,اقادن ّ

ُإذ جـاء ? ثنايـا مباحـث فـصول ّجاء ? عموم األطروحة، ومنهـا مـا اتـسم با9ـصوص، 

  :ما يأHّيتمثل ? ّهذه ا�تائج وأبرز ، ّا�راسة

ّللظواهر الPQيبية اMدروسة ّإن   -1 ّ ّ Uّأثرا دال,ـا واضـحا، ويـزداد هـذا ? ا9طاب القرآ

األثر بزيادة العوارض الPQيبية ويقل بقلتها
ّ ّ ّ ّومن اdابت أن اللغة العربية حساسة، أي أن .ّ ّّ ّ ّ ّ 

iّ زيادة أو تغيh ? اMبe، تصاحبها زيادة أو تغيh ? اMعe، والعجيب أن زيادة اMعe قـد  ّ

eبMمن نقصان ا Hكـر، تأkكـر أفـصح مـن اkي يكون فيه ترك اkذف اpخاصة ? ا ،� �ُ ْ ّ

   .ّوالصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة

2-Qيبية ? ظل عوارض الPQتنوع األنماط ال ّ ّّ ُ ّ Uا9طـاب القـرآ yـتلM زzيب، وهو يـPِ ّ

ّمدى ثراء اللغة العربية، ومدى تطورها، ومدى إسهام تلك العوارض الPQيبية ? اإلبداع  ّّ ّ ّ

  .األد~

ّ، بوصفها نمطا من أنماط ا�وجه �و اMتلy ? ِا9طاب القرآU? اpذف شيوع ظاهرة  -3 ّ ّ

ّحا دال,ا مطلقا �سدا طبيعة اMحذوف � ّذلك ا9طاب؛ ألن هذا اpذف يض� انفتا ّ

yتلMّوفق طبيعة ا�خيل �ى ا ّ ّمع أق� �يله يذهب فيه اkهن بعد اpذف i ، إذ هو ّ ّ

ّمذهب، وهنا تتعدد القراءات، وا�أويالت، ويتعمق دور اMتلy ? ا�جاوب مع ا9طاب  ّّ ّ ّ

Uالقرآ.  

نعة ّ أمر تقتضيه الص- من حيث اMبدأ –القرآU  تراكيب ا9طاب ّتتبع اMحذوف ?ّإن  -4
ًن هناك اختالفا ? تقدير ذلك اMحذوف نو� وموضعا، و��ويطلبه اMعe � حد سواء، و ً ّن �ّ

�ا�قدير األمثل هو ما ناسب أح�م ا�حو ومعانيه، فضال عن مناسبة السياق َ َ َُ ً وليست . ّ
َسب، بل هناك عنا� أخر متالزمة، ُالعمدة � الواجب تقديرها عند ا�حاة فح ُ ُ

 وللوصول إ� . � حاجة اMعe إ,هً أيضا، بناء-  �يهم - وفضالت واجب تقديرها 
  .ّاMحذوف ينب� االعتماد � اMعe عالوة � صنعة ا�حو واإلعراب
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ّإسهام ظاهرة ا�قديم وا�أخh ? الQابط ب� عنا� ا�ملة الفعلية أو االسمي -5 ّ ّ  .ةّ
ِمن حيث اقQانه باpكم ا�حوي ثباتا وتغhا قسمانّا�قديم وا�أخh و

ً ًّ ¡ ُ ّأو£ما، يب¢ : ُ

ُاللفظ اMقدم فيه � حكمه ا�حوي اkي ¤ن عليه، واdاU، يتغh معه ذلك اpكم من  ّ ّ ّ ّ

باب إ� باب، وهذا القسم يفوق القسم األول وظيفة ومعe؛ بناء � اجتماع تغيhين 
للفظ فيه

ّ
  .ُأحدهما ? اMوضع، واآلخر ? اإلعراب: 

ِن مواضع الوجوب ? ا�قديم تنقسم إ� قسم� من حيث أثرها ? اMعeإ -6 ّ ُ قسم، : ّ
ل، وقسم آخر، يكون ّ األوّي�ي سوى اMعe الوظ� فال يؤدًجوب فيه أصالةُيكون الو

�الوجوب فيه فر�، وهذا هو اkي يؤدي اMعe اMوافق Mقت© اpال ً
جواز ا�قديم قد ّ، وأن 

 حصل ? تأخh اللْجوبه إنُ لوًيكون نظhا
ّ

 وهنا وجبت . فيهٌ ? اMعe ومش¬ٌْسفظ لب
هو بذلك يشQك مع داللة الرتبة  � معرفة ا�قديم وا�أخh، وٌاMعe د,لّاإلشارة إ� أن 

حو ? ّتب تمي¯ا قد ²الف حكم ا�°مي¯ ب� الرّ أيضا � ا�ٌه د,لّنأوعالمة اإلعراب، و
  .بعض الوجوه، ولكنه يوافقه ? وجوه أخرى

ة، تقوم � مبدأ اMخالفة ? ّبالغيّ�وية ظاهرة ّب� عنا� الPQيب ّ يمثل االعQاض -7
ّوذلك بإقحامها ? µلة معينة تنفصل فيها عنا�ها غh القابلة ترPيب ا�ملة، 

ّلالنفصال، وال ²¶ ما £ذا من تأثh ? اMتلy وتنبيهه � اعتبار تعوده � ا�ضام  ّ

ّوالPQيب ا�حوي ا�اهز ّ .   

ّإن االعQاض ? ا9طاب القرآU يؤدي ? السياق الPQي· غرضا بيانيا الفتا ل -8 ً ّ ّ � النتباه؛ ّ
ْوبا�ا¹ فهو ليس وسيلة �حس� ال¸م فحسب، بل إنه من مقتضيات نظ ّ م ال¸م، ولو ّ

أ
ُ

َن سياق الPQيب، لسقطِ مَطِقْس ً من اMعe، فهو إ� جانب كونه جزءا من ºزء مهمُ معه جّ

ّاMعe األص¼، إال أنه «مل معاU فرعية أخرى، ¤�قرير وا�وPيد وا�حذير، ّ ّ ّ ّ ّ ّ وا��ء ّ

½ eيعا ? تكوين معµ ها، تلتحمhّوا�¾يه وا�عظيم وغ � ُ ً ّ ّ.  

ظاهرة ا�قديم وا�أخh وظاهرة االعQاض ? ا9طاب هناك عالقة وطيدة ب�  -9
 ،Uلعن¿ أو عنا� القرآ hاض � ? حقيقتها تقديم وتأخQا من حاالت االعhّإذ إن كث

  .تفصل ب� اMتالزم�
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ً ما قدمه هذا ا�حث من نتائج، ما ¤ن صوابا�مِهُ مهذا من  منها فمن اهللا سبحانه، ¡
من فلتات اللسان العصمة سأل اهللا تعا� نّومن الشيطان، ونا فسأنوما ¤ن من خطأ فمن 

  .hاعوزيغ ال
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   القرآنيةاآلياتفهرس  -ّأوال

 الصفحة  السورة الرقم اآلية

 130-105 الفا�ة 5  َّ حي جي يه ىه مه ُّ�

 81 " 6  َّ يي ىي مي  خي  ُّ�

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ�

  َّ حن جن يم  ىم

 162 اقرة 6

 180 " 24  َّ مل  خل حل جل مك لك خك �ُّ�

 53 " 33  َّلك اك يق ىق ُّ�

 يك ىك مك لك اك يق ىق ُّ�
  َّممرن ام يل ىل مل

54 " 64 

�َّ  جك مق حق مف ُّ� �57 " 105 

  يت ىت نتمت زت رت يب ُّ�
  َّ  مث زث رث

60 " 76 

 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّ�
 جت هب مب خبحب جب هئ مئخئ حئ

  َّ مث هت مت خت حت

67 " 85 

              يت  ىت نتمت زت رت يب ىب  ُّ�

 يفىف يث ىث نث مث زث رث
 يك ىك مك لك اك يق ىق

  َّ ملىل

72 -73 " 185 
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 88 اقرة 85  َّ جي يه ىه مه جه ُّ�

 132 " 87  َّ مص خص حص مس �ُّ�

 65 " 93  َّمع جع مظ حط مض �ُّ�

 67 " 116  َّ خت حت جت �ُّ�

 126 " 124  َّخئ  حئ جئ يي ىي ني ُّ�

 109 " 173  َّ يل ىل مل يك ىك ُّ�

 خممم حم جم يل ىل مل �ُّ�

  َّ ىم

177 " 118 

            حص مس خس حس جس مخ ُّ�

 مض خض حض جض مص خص
  َّ جغمغ مع جع مظحط

180 " 164 

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّ�
  َّ رتيب ىب نب مب

184 " 76  

 

 07 " 185  َّ  مج حج مث هت   ُّ�

 حم جم يل ىل مل خل ُّ�

  َّ  ممخم

187 " 139 

 130 " 197  َّخي حي  جي يه ىه مه ُّ�

 35 " 206  َّىن نن �ُّ�
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 37 اقرة 220  َّ  جهمنىنين ُّ�

  جه ين ىنمن خن حن جن يم ُّ�
 مي خي حي جي يه ىه مه

  َّ يي ىي

239 " 48 

 171 " 249  َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ ييُّ�

 هت مت خت حت هبجت���ُّ
 مخ جخ مح جح مج حج مث

  َّجس

251 " 38 

 زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّ�

  َّمئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي

259 " 127 

�َّمئ خئ حئ جئ ييُّ� �273 " 134 

 يق ىق يفىف يث  ىث نث �ُّ
 مل يك  ىك مك لك اك

  َّيل ىل

282 " 43 

 124 آل عمران 07  َّجخ مح جح  مجحج مث هت مت ختُّ�

 يي ىي ني مي زي ري ٰى�ُّ�
 هئ مئ خئ حئ جئ

  حت جت هبمب خب حب جب
�َّ مح جح مج حج مث هتمت خت �

  

14 " 115 
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 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ�
 رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

 زب رب يئ ىئ مئنئ زئ
  َّنبمب

 190 آل عمران 19- 18

 رث يت ىت نتمت زت رت يب  ىب ُّ�
 ىق يفىف يث ىث مثنث زث

  يك ىك  مك لك اك يق
  َّ ملىل

36 " 185 

 مب خب حب جب هئ مئ ُّ�
 مثهت مت خت حت جت هب

 جس مخ جخ  مح جح مج حج
 خض حض  جضمص خص حص مس خس حس

  َّ حط مض

50 -51 " 190 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّ�
 جب هئ مئ خئ  حئ جئ ىييي ني
  َّ خت  حت جت هب مب خب حب

127-
128 

" 187 

 جس مخ مح جح مج حج مث هت مت ُّ�
  َّ حض جض مص حص مس خس حس

129 " 32 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ�
 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ
 مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب
  َّ ىت نت

135 " 188 
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 جخ مح جح مج حج مث هتُّ�
  َّمخ

 128 آل عمران 140

 135 " 155  َّجت  هب مب خب حب جب �ُّ�

 139 " 158  َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل �ُّ�

�ُّ ٌّ ٍّ َّ  َُّّ  160 " 157 

 60 " 169  َّ زي ري ٰى ين ىن نن ُّ�

 57 " 186  َّ مح �ُّ

 رن  مم ام يل ىل مل ُّ�
  ٰى ين ىن نن من زن

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
   َّ خئمئ

191 " 189 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّ�
  َّ مب  زب

 63 النساء 09

 رن مم ام يلىل مل  يك ىك ُّ�
 زي ري ٰى  ين ىن نن منزن
 جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي
  مت خت حت جت هب مب خب حب
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث هت
 جع مظحط مض خض حض جض مص  خصحص
 مق حق مفخف حف جف  مغ جغ مع
 مل خل حلجل  مك لك خك حك جك
  َّ  خن حن جن مم خم حم جمهل

11 " 167 
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 جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت ُّ�
 حص مس خس حس جس مخ

  َّ حض جض مص  خص

ّالنساء 73
 165 

 175 " 75  َّ جي يه  ىه مه جه ين ىنُّ

 يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل �ُّ�

  َّ يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن

87 " 157 

 مص خص حص مس خس حس�ُّ�

  َّ  مغ حض  جض

94 " 117 

 حك جك مق حق مف خف حف ُّ�
 جم هلمل خل حل  جل مك لك خك

  َّحم

162 " 56 

 109 ا�ائدة 03  َّ جن  يم ىم مم خم ُّ�

 66 " 05  َّ  حم جم هل مل خل حل  ُّ�

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ�
  َّ يم ىم  مم

6 " 73 

�ُّ ٌّ ٍّ َّ  َُّّ� �11 " 140 

 67 " 20  َّ من زن رن  مم ام �ُّ�

 ىن من خن حن جن يم�ُّ�
  َّينجه

84 " 80 
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 زث رث يت  ىت نت مت زت �ُّ�
 ىق  يف ىف يث ىث نث مث
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 ىن نن منزن رن مم  ام
 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين
 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
  َّ هت مت خت حت

 183 ا�ائدة 106

 ني مي زي ري ٰى ين ىن �ُّ�
��َّ  ىي �

 103- 34 األنعام 14

 َّ ٍّ ٌّٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي  ُّ�
َُّّ  

19 
" 63 

 62 " 35  َّ هب مب هئ مئ  هي مي ُّ�

 جغ مع جع مظحط مض خض حض جض ُّ�
  َّ جف مغ

66 " 71 

 زئرئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ�
�َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ �

76 " 89 

 89 " 80  َّ خت حت �ُّ�

 زئرئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ُّ�

�َّ يئ ىئ نئ  مئ �

84 " 133 

 134 " 100  َّ حط مض خض حض ُّ�
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 مت  زت رت يب ىب نب ُّ�

  َّ ىت نت

 82 األعراف 16

 مث هت مت  خت حت جت �ُّ�
 خس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج

  َّ حص مس

42 " 158 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّ�
 رث يت ىت نت مت زت رت يب

 يف ىف يث ىث نث زثمث
 يك ىك مك  لكاك يق ىق
 زن رن مم ام  يل ىل مل

  َّ ىننن من

70 -71 " 140 

 مسخس حس جس مخ جخ مح �ُّ

 حط مض خض حض جض مص خص حص

  َّ مع جع مظ

155 " 80 

 ٰى  ين ىننن من زن رن ُّ�

  َّ مي  زي ري

168 " 141 

 يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل �ُّ�
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

 ٰر ٰذ يي ىي ميخي  حي جي يه
�َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى �

  

 79 األعراف 179
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 خك حك جك مقحق مف  خف حف جف ُّ�
 مم  خم حمجم هل مل خل حل جلمك لك

 حي جي ٰهمه جه هن من خنحن جن
 مث هت مت هب مب هئ مئ هيمي  خي
  َّ  مش هس مس هث

 173 األعراف 187

 146 األنفال 17  َّ جم يل ىل مل خل ُّ�

 يفىف يث  ىث نث مث رثزث��ُّ�
 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق

  َّ ىل

65 " 78 

 هئ مئ  خئ حئ جئ يي �ُّ�
 هب  مب خب حب جب

  َّمتخت حت جت

 82 ا!وبة 05

 50 " 06  َّحط مض خض حض جض مص �ُّ�

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم�ُّ�

  َّ  ري

18 " 127 

 41 " 62  َّ  ىم مم  خم حم جم ُّ�

 97 ا!وبة 71  َّ يي ىي ُّ�

 69 " 82  َّ  ىق يف ىف يث �ُّ�
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92 " 84 
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 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ�
 نت  متزت رت يب ىب نب مبزب رب
  َّيترث ىت

 115 ا!وبة 108

 124 " 128  َّ هب مب خب حب جب ُّ�

 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّ�
  َّ ٰذ

 89 يونس 02

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّ�
  َّ مه جه

02 " 117 

 08 " 25  َّ مج حج مث هت ُّ�

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّ�
  َّ جعمع

76 " 62 

 مق حقمف خف حف جف مغ جغ ُّ�
  َّ مك لك  خك حك جك

77 " 62 

 هب مب خبحب جب هئ مئ خئ ُّ�
  َّ مت  خت حت جت

 174 يونس 103

�َّمل يك  ىك مك لك اك �ُّ�  118 هود �08

  جخ مح جح مج حج مث ُّ�
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69 " 31 

 35 يوسف 18  َّ يث ىث  ُّ�
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 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ُّ�
  َّ مئ زئ

 146 يوسف 24

 حقمف خف حفجف  مغ جغ مع �ُّ�
  َّ لك  خك حك جك مق

29 " 86 

 مظ حط خضمض  حض جض مص خص ُّ�
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73 " 184 

 خف حف جف مغ جغ مع جع �ُّ�
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 90 يوسف 85
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99 " 163 
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�َّ يي  ىي ني مي زيري ٰى �

  

 73 ّالرعد 24- 23
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35 
" 40 
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� �

  

81 " 75 
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 خس حس جس مخ جخ مح جح ُّ�
 مظ حط مض خضحض جض مص خص حص  مس

  َّ  مع جع

  180 ا0حل 101
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  َّ  هئمئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي

50 " 171 

 مف  خف حف جف مغ جغ مع جع �ُّ�
  َّخكلك حك جك مق حق

60 " 46 

 مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من ُّ�

  َّهتمث مت هب مب هئ مئ هي

 82 الكهف 74

 ام يل ىل مل يك ىك �ُّ�

 ٰى ين ىن نن  من زن رن مم

  َّ ني مي زي ري

79 " 70 
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 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  ُّ�
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ

  َّ رت يب ىب نب مب

 176 مريم 42- 41

 57 " 26  َّ خم حم  ُّ�

 62 طه 3  َّ زت رت يب  ىب نب ُّ�

 66 " 96  َّ  مج حج مث هت مت ُّ�

 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي  ُّ�

ٌّ ٍّ ََّّ  

 50 األنبياء 3

 59 " 37  َّحي جي يه ىه ُّ�

 خف حف  جف مغ جغ مع جع ُّ�
  َّ لك  خك حك جك مق حق مف

56 " 172 

 جه ين ىن من خن حن جن �ُّ�
 ىي مي خي  جي يه ىه  مه

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي

  َّ زئ رئ ّٰ

 44ّ ا2ج 25

 35ّ ا2ج 78  َّمق حق مف خف �ُّ�

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك   �ُّ�
�َّ ريزي ٰى ين  ىن نن من زن �

� �

  

111-
112 

 78 ا�ؤمنون
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 183 ّا0ور 25  َّ مج  حج مث هت مت ُّ�

 120 " 44  َّ  ىم مم خم حم ُّ�

 45 ّالشعراء 50  َّ هت مت خت حت  جت هبمب خب حب ُّ�

 جغمع جع مظ حط مض  خض حض ُّ�
  َّ مف  خف حف جف مغ

 88 الفرقان 65

  جههن من خن حن جن مم خم حم ُّ�
  َّ  هيمي خي حي جي ٰه مه

 48 ّا0مل 88

 120 العنكبوت 32  َّ  جي يه ىه ��ُّ

�َّ  زب رب ُّ� �56 " 105 

 66 ّالروم 04  َّ خص مسحص خس حس جس ُّ�

 ىه مه جه  ين ىن من خن ُّ�

 يي ىي  مي خي حي جي يه

  َّ ٰر ٰذ

17 -18 " 178 

 116 " 47  َّ مب  خب حب جب هئ ُّ�

 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ �ُّ�
 يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب

  َّ زث رث

 191 لقمان 14

 مح جح مج حج مث هت مت ُّ�

�َّ مخجخ �

  

25 " 48 
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  يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّ�

  َّ جن

 158 ّالسجدة 2

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب  مب
 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث
 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق
 زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم اميل
 خب حب جب هئ مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي
  َّ هتمث مت خت حت جت هبمب

 197 األحزاب 38- 37

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم �ُّ�
 حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري
 هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ
 مج حج مث هت  مت خت حت جت
 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح
 جع مظ  حط مض خض حض جضمص خص
 خف حف جف مغ جغ مع
  َّ  مك لك خك حك جك مقحق مف

50 " 193 

                    مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ�

 جه ين ىنمن خن حن جن يم ىم

  َّ مهىه

 113 سبأ 01

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي��ُّ�

  َّ  جت هب خبمب حب جب

28 " 137 
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 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ�
 ىن من خن حن جن يم  ىم مم

 ىي مي خيحي جي  يه ىه مهجه ين
  َّ ٰذ يي

 171 سبأ 41- 40

 69 " 46  َّجض مص خص حص ��ُّ

 135 فاطر 32  َّخي حي  جي يه ىه ُّ�

 رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك ُّ�
  َّ من زن

 45 ّالصافات 35

 69 " 48  َّ  جن مم خم  حم جم ُّ�

 36 " 57  َّرئزئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّ�

 ٰر ٰذ يي ىيمي  خي حي جي يه �ُّ�
 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ

158-
160 

" 172 

�َّ يث ىث نث مث زث رث يت ُّ� �

  

 ص 31
58 

 يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ�
  َّ  يل ىل مل

 ص 32
58 

 46 " 33  َّ ىن نن من زن ُّ�

�َّ خض حض جض مص  خص  ُّ� �

  

57 " 159 
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 هت مت خت حت  جت هب مب ُّ�
  َّ مح جح مج حج مث

 171 ص 74- 73

 مم خم حم جم يل ىل مل خل �ُّ�

  َّ خن حن جن  يم ىم

84 -85 " 182 

�َّىك مك لك  اك يق ىق يف ُّ�  42 ّالزمر �24

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني �ُّ
 خت حت جت هب مبخب حب جب هئ

  َّ مح  جح مج حج مث هتمت

53 " 188 

                ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ��ُّ�

 رت يب ىب نب مبزب رب يئ
  َّ مت زت

60 " 137 

 حب جب مئهئ خئ حئ جئ��ُّ
  َّ خب

64 " 166 

 يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ�
  َّرت  يب ىب نب مب زب رب

 M 140فر 28

 M 124فر 52  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ�

�َّ مه جه ين �ُّ  19 ّالشورى �11

 81 " 52  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ�

�َّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ُّ� �

  

39 " 85 
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 141 ّاPخان 25  َّ نت مت زت رت يب  ىب  �ُّ�

 119 " 40  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ�

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم ُّ�
  َّ  جه ين

41 " 60 

 ىي ميخي حي جي  يهىه مه جه ين ُّ�
  َّ ٰى ٰر ٰذ يي

 37 اRاثية 15

�َّجغ مع جع �ُّ� �21 " 103 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل �ُّ�
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي
 نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ
 مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ
 ىث نث مث زث  يترث ىت نت
 ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث
  نن من زن رن مم ام يل ىلمل يك
 جئ ييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  َّ مئهئ خئ حئ

 72 األحقاف 25- 21

 ين ىن من خن حن جن  يم  �ُّ�
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

����َّ ٰر ٰذ يي �

� �

  

 Sّ 160مد 2
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 زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّ�
 نت مت زت رت يب ىب  نب مب
 نث مث زث رث يت ىت

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يثىث
  َّام يل ىل مل يكىك

 169 ا2جرات 7-8

 84 ق 21  َّ ىف يث ىث نث مث زث رث �ُّ�

 ٰه مه جه هن من خن حن �ُّ�

  َّ حيخي جي
 37 ّاUاريات 29

 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن ممُّ
  َّ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي

41 -42 " 72 

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ�
 مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ
  َّ يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت

 195 ّا0جم 30- 29

 من مل مك لك هش مش هس مس ُّ�
  َّهنمي

43 -44 " 64 

 64 " 48  َّجي يه ىه مه جه ُّ�

 خم حم جم يل ىل مل خل �ُّ�
  َّ ىم مم

 135 القمر 7

�َّ ىث نث مث زث رث يت �ُّ�  68 القمر �13

 130 " 41  َّ   هتمث مت خت حت جت ُّ�

 69 ّالرWن 56   َّ ري ٰى ين ُّ�



 ةّيّالفهارس الفن

 225 

 حط مض خض حض جض مص خص��ُّ
  َّمعجغ مظجع

 176 ّالرWن 64- 62

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّ�

  َّ خنمن حن جن  يم ىم مم

70 -71 " 177 

 مم خم حم جم هل  مل خل �ُّ�
  َّ  من خن حن جن

 175 الواقعة 76- 75

 حلجل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّ�
 جن مم خم حم جم هل مل خل
  َّ حن

 74 ا2ديد 10

 64 ا�جادلة 21  َّمث هت مت هب مب ُّ�

 49 اX2 09  َّ حط مض خض حض ُّ�

 مخ جخ مح جح مج حج مث  ُّ�

  َّ  حص مس خس حس جس

 139 ا�متحنة 04

 67 ّا!حريم 03  َّ زت رت يب ىب نب �ُّ�

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ُّ�
   َّ مل يك

  

 39 القلم 49

 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ُّ�
  َّ حصخص مس خس

 60ّ اRن 10

 82 " 18  َّىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ�ُّ
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 يم ىم مم خم حم جم يل ملىل خل ُّ�
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

  َّ يهجي

 85 ّا�زمل 1-4

 120 " 12  َّ  ٰى ين ىن نن من ُّ�

 32 القيامة 1  َّ يف ىف يث ىث ُّ�

 مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج ُّ�
�َّ حض جض مص خص حص �

10 -12 " 114 

 140 " 23- 22  َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّ�

 57 " 26  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّ�

 83 ّا0بأ 19  َّ مي زي ري ٰى ين ُّ�

 مظ حط مض خض حض جض مص �ُّ�
 مف خف حف  جف مغ جغ مع جع

  َّ  لك خك حك جك مق حق

27-30 " 193 

 121 " 31  َّ يل ىل مل خل �ُّ�

 149 االنفطار 2-1  َّخممم حم جم ىليل مل خلُّ�

 36 ّا�طفف[ 9-8  َّمي خي  حي جي يه ىه مه جه ُّ�

 149 االنشقاق 01  َّ حي جي يه ىه ُّ�

 121 الغاشية 25  َّخنمن حن جن �ُّ�

 57 ات 14  َّ مس خس حس جس مخ جخ مح ُّ�
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 54 ّالشمس 13  �َّىكيك مك لك اك يق ىق يف ُّ�

الليل 19  َّ يب ىب نب  مب زب رب يئ ُّ�
ّ

 60 

 مت خت حت هبجت مب خب حب ُّ�و
  َّ مث هت

9-10 a105 ّالض 

 174 ّاينة 03  َّ مب خب حب جب ُّ�

 رن  مم ام ىليل مل يك ىك �ُّ�
  َّ  زي ري ىنينٰى نن من زن

 36 القارعة 8-11
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ّ  فهرس األحاديث ا$بوية-ثانيا   ّ ال(يفةّ

 ّالصفحة ا2ديث ا0بوي

ِيا hئشة لوال قومك حديث عهدهم ب" 
ُ ُ ٌ ِ ُ َ ُ َ ِ َ ْكفَ َ 0ٍرُ

َ
ُضت الكعبة فجعلت َق ُْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ

 ".ِْ[َانَا بََهل

39 

ّ فهرس الشواهد الشعري -ا*ثا ّ   ةّ

 الصفحة ّالشاعر ّا1يت الشعري

َجزى ربه قs عدي نن ح ْ َ ََ v ِ w َ ُ x َ ٍاتمَ ِ   

ْجزاء ال}ب العاويات وقد فعل َ ََ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َ 
ّا0ابغة اUبيا| ّ 125 

ِفامنعه ح[ يستوي اRزآن ْ ُ ِ
َ َْ َ ِ ُ ْ َ ْ َ       

ِعرفا ونكرا hد~ نيان َ ََ ْ ِ َ
ً ًْ ُ َ ْ ُ  

 

 Sمد بن عبد اهللا
 بن مالكا

97 

 أَْملَف
َ

ِرقه ِ ِ إن فنج مْ ُ ْ َ ْن فمتِ�َا وَْهنْ ُ َ ْ    

ة الَنْعَطَف  
َ  ٍرvمَغُِم وال ب�سُ غٌ

 146 زه� بن مسعود

ْوحذف فضلة أجز إن لم يضــر ِ ُ َ ْ
َ َْ ْ ِ

َ
ٍ ْ َ َ ْ َ  

ْكحذف ما سيق جوابا أو ح� ِ ُ ً ََ ََ َِ ِ َ  

 Sمد بن عبد اهللا
 بن مالكا

61 

 أِْن�َو
َ
أْسَ مَمَْو يٌيلِلَ خُاهَت

َ
ل
َ
       ٍة

 الُولُقَف
َ

M َالَ وِا�َ مٌِبئ
َ

ُرمَ ح ِ 
 145 زه� بن أ� سل�

ا أَي
َ
ا أَ يٍِسابَ حُنْ نُعَْرق

َ
    ُعَْرق

نِإ
vع أَُْ� يْنِ إَك

َ
 عَُْ� تَوكُخ

جليل بن عبد اهللا 
 اج�

145 
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  .حفص عن �صم القرآن الكريم برواية - 

  :ا�صادر وا�راجع

ّالكتب باللغة العربية -ّأوال ّ
:  

مؤسسة ، شعيب األرنؤوط: (قيق، جالل ا$ين السيو!، اإلتقان � علوم القرآن -1

  .م2008، 1طب:وت، 8نان،   ،ّالرسالة نا5ون

، مH، ة القادر حسG، دار غريب، القاهرّأثر اAحاة � ا8حث ا8ال=، عبد -2

 .م1998

ّاجتهادات لغوية، تمام حسان، دار �لم الكتب، القاهرة، مH، ط -3 ّ
 .م2007، 1

ّإحياء اAحو، إبراهيم مصطP، مؤسسة هنداوي للتعليم واNقافة، القاهرة، -4 ّ،Hم  

  .م2014، 1ط

ن ع_ ا^عروف من لسان العرب، أبو عبد اهللا ]مد بن يوسف ب ارتشاف الVب -5

، مصطP أgد اAماس، مطبعة ا^دe: ، (قيق)ه745ت(بأa حيان األندل` 

 .م1989- ه1409، 1مH، طالقاهرة، 

 إرشاد العقل السليم إi مزايا القرآن الكريم، أبو السعود ]مد بن ]مد العمادي -6

  .م1952  مH، القاهرة،–مكتبة ومطبعة ]مد ع_ صبيح وأوالده ) 951kت(

ّأبو القاسم جار اهللا ]مود بن عمر الزopي، ،  أساس ا8الغة -7 ]مد باسل : (قيقّ

 .م1998، 1مH، طب:وت، 8نان، ، العلميةدار الكتب ّعيون السود، 

8- ،qانrعبد السالم ]مد هارون، مكتبة ا ،sحو العرAا �ّاألساvب اإلنشائية  ّ ّ 

  .م1399k– 1979مH،  القاهرة،

ّ]مد بهجت ا8يطار، مطبو�ت ا^جمع : (قيقّلعربية، أبو الxyت األنباري، أwار ا -9

 ).ت.د(العل~ العرs، دمشق، سوريا، 
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ّالرؤية وا�طبيق، يوسف أبو العدوس، دار ا^س:ة، عمان، األردن، ط: ّاألسلوبية - 10
1 ،

 .م2007 - ه1427

11 - aن بن أgحو، جالل ا$ين عبد الرAا �  بكر السيو!األشباه واAظائر 

، 81نان، طب:وت، ، عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة: ، (قيق)ه911ت(

 .م1985

12 -  ،Hمد عيد، �لم الكتب، القاهرة، م[ ،sحو العرAّأصول ا ّ ّ
 .م1973

ّ، مؤسسة الرسالة، 1عبد ا�سG الفت_، ط: ّاألصول � اAحو، ابن ال�اج، تح - 13

 .م81985نان، ب:وت، 

ّل، دراسة إبستيمولوجية للفكر اAحوي، تمام حسان، ا�يئة ا^Hية العامة األصو - 14 ّ ّ ّّ

  .م1982، 1طالقاهرة، مH، للكتاب، 

( أبو إسحاق إبراهيم بن ال�ي بن سهل الزجاج، إعراب القرآن ا^نسوب إi الزجاج - 15

  ).ت.د(، دار الكتاب ا^Hي، القاهرة، مH، إبراهيم األبياري:   (قيق،)ه311ت

اعت� ، )ه338ت (إعراب القرآن، أبو جعفر أgد بن ]مد بن إسماعيل اAحاس - 16

  .م2008 ه، 1429، 2به خا$ الع_، دار ا^عرفة، ب:وت، 8نان، ط

ّمن حيث الش� والوظيفة، فاضل مصطP السا�،العرs أقسام ال�م  - 17  مكتبة ّ
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   .م1982(قيق وتقديم مو© بناي العلي_، مطبعة العاe، بغداد، 
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� القرآن، سيد قطب، دار الoوق، القاهرة، مH، ط - 46 ªّا�صوير الف ّ ّ ّ
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  .م1973، 1ط8نان، 



 قائمة ا�صادر وا�راجع

 237 

ّمصطP عبد السالم أبو شادي، مكتبة القرآن، ا�ذف ا8ال= � القرآن الكريم،  - 70
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 ،Hل�، م�  ).ت.د(ّا$ين عبد ا�ميد، مطبعة مصطP ا8اa ا
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ّا^سائل ا�لبيات، أبو ع_ الفار£، (قيق - 147 شق، حسن هنداوي، دار القلم دم: ّ
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  .م1992، 1ا�لواe، دار الoق العرs، ب:وت، 8نان، ط
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  .م1980
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  ).ت.د(

ّمناهل العرفان � علوم القرآن، ]مد عبد العظيم الزرقاe، (قيق - 173 فؤاد أgد : ّ

 .م1995 -  ه1415، 1زمرÒ، دار الكتاب العرs، ب:وت، 8نان، ط

ّموسوعة اAحو والHف واإلعراب، إميل بديع يعقوب،  - 174 دار العلم للماليG، ب:وت، ّ

  .م1988، 81نان، ط
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راسات اللّمة "يل شهادة دكتوراه العلوم � ا�ّ مقدأطروحةملخص 
ّ

  ّغوية
  الظواهر ال89يبية وأثرها � ا4نوع ا�ال0 � ا/طاب القرآ+:موسومة بـ

- ��ّ����� ��ّ	
  - درا�� و

  رف لطروشّالشا. د.أ: إCاف                                          زيتو@  عبد اهللا :ّالطالبإعداد 
  . االع9اض-  ا4أخQ-  ا4قديم-  اNذف– القرآن -  ا/طاب-  ا�اللة-  ال89يب-الظاهرة: الJمات اHفتاحية

 باللّاHلخص
ّ

  :ّغة العربية

ّفعد ا/طاب القرآ+ أحد أهم اHدونات اللغوية الb cظى با`حث وا�راسة، لِما يتم] به من خصائص فريدة  َ ّ ّ ّّ g ّ ُ ِ i َ ُ

ْ� غظم wه وvاuة أسلوبه tعله يمتلك قدرات تواصلية متم]ة تتسع مع اتساع دالالتهَ
ِ g ًّ ّ ً

ٍ
ُ ّ .  

 ،Qذف، وا4قديم وا4أخNا zّوهذا ا`حث ين�ف إ~ دراسة ثالث ظواهر تر8يبية � ا/طاب القرآ+، أال و ّ

ّواالع9اض، مع إبراز أثرها � االمتدادات ا�الuة وتنو�تها، وذلك م ّ ن خالل رصد بعض أنماط تراكيب ا/طاب ّ

القرآ+ وbليلها والوقوف � ا�الالت الc تو� بها
ّ ّويروم ا`حث تبيان كيف تسهم الظواهر ال89يبية � خدمة . ّ ّ ّ ُ

ّا�اللة القرآنية، �كم أن ا�اللة امتداد طبي� لل89يب، وا/طاب القرآ+ يتعالق فيه ما هو تر8ي� بما هو د ّ ّ   .     ال0ّّ

RESUME : 

 Le discours coranique est l’un des corpus linguistiques les plus importants qui font l’objet de recherches 
et d’études en raison de ses caractéristiques uniques dans ses systèmes et de l’esthétique de son style qui lui 
apportent des capacités communicatives distinctives s étends avec largeur de ses significations. 

 Cette recherche porte sur l’étude de trois phénomènes synthétiques du discours coranique, à savoir la 
suppression, la soumission, le retard et l’objection, tout en soulignant son effet sur les diverses extensions et 
variations significatives, en surveillant certains schémas structurels du discours coranique, en l’analysant et 
en identifiant les indications suggérées. La recherche vise à montrer comment les phénomènes structurels 
contribuent au service de la signification coranique, puisque la signification est une extension naturelle de la 
structure et que le discours coranique traite de ce qui est syntaxique et indicatif. 

ABSTRACT : 

 The Coranic discourse is one of the most important linguistic corpora that are researched and studied 
because of its unique features in its systems and the aesthetics of its style that bring it distinctive 
communicative abilities. with width of its meanings. 

 This research focuses on the study of three synthetic phenomena of the Quranic discourse, namely the 
suppression, the submission, the delay and the objection, while underlining its effect on the various 
extensions and significant variations, by monitoring certain structural schemas of the discourse. the Koranic, 
analyzing it and identifying the suggested indications. The research aims to show how structural phenomena 
contribute to the service of the Qur'anic meaning, since the meaning is a natural extension of the structure 
and the Koranic discourse deals with what is syntactic and indicative.  


