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٨١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 
 أثر الصناعةالنحوية يف القول بالتقدير 

 

  مقدمة

  

 ،ونشــكره شــكر الــذاكرین ،نحمــده حمــد الشــاكرین ،رب العــالمینالحمــد هللا   

ـــم،فلـــه الحمـــد أْن عَ  رســـوله علـــى  والســـالم والصـــالة ،ولـــه الشـــكر علـــى مـــا أنعـــم ِل

الـذین كـانوا أئمـة  ،وعلى آله وأصـحابه أجمعـین ،المبعوث رحمة للعالمین ،األمین

  .وكانوا هم الوارثین

  بعدأما ......... .           

 ،وتعـددت قواعـده ،فقد نمت ظاهرة " التأویل " بـین أنصـار المـذهب البصـرى

اولین تأویــل الظــواهر اللغویــة حتــى توافــق القاعــدة النحویــة محــ ،وتشــعبت مســائله

  .التى بنوها على القیاس المبنى على المطرد والشائع

علـــى عكـــس الكـــوفیین الـــذین بنـــوا قواعـــدهم علـــى كـــل شـــاهد صـــحیح وصـــل 

التـى ســبق أن توصــلوا إلیهــا والقواعــد التــى ثــم یعیــدون النظــر فــى األصــول  ،إلـیهم

  .سبق أن استنبطوها

فهــو أحــد  ،التأویــل بــل أهــم طرقــه قدیر محــذوف " هــو طریقــة مــن طــر و " تقــ

        .)١(أسالیب التأویل المهمة التى ترتكز على دعوى إعادة صیاغة المادة اللغویة

یرًا ما یستعمل فى المواطن التـى وكث ،هو نّیة الشئ وتصور وجوده :فالتقدیر

         .)٢(هاییكمل معانأو التى تحتاج فیها الكلمات إلى ما  ،قع فیها الحذفی

 ،فهو تعبیر غیر دقیق ،عن " تقدیر المحذوف " بالحذف هموأما تعبیر بعض

  .ألن التقدیر یعید للتركیب ما اقتطعه الحذف منه

                                                 

 –التضــمین  –الحمــل علــى المعنــى  –تقــدیر الحركــة اإلعرابیــة  :للتأویــل طــرق كثیــرة منهــا )١(

 .تقدیر محذوف –إعادة صیاغة التركیب  –الزیادة  –والتأخیر التقدیم 

 .١٨١ :لمحمد سمیر اللبدى ،معجم المصطلحات النحویة والصرفیة )٢(
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بــل مــا أعنیــه مــن  ،ولســت أعنــى هنــا تقــدیر الحركــة اإلعرابیــة بكــل أشــكالها

االلتـزام عـل بـدافع تراكیـب غیـر موجـودة بالف مفـردات أو التقدیر هو افتـراض وجـود

  .سواء فى ذلك تقدیر جملة بأسرها أو بعض أجزائها بالقواعد النحویة

  

راعى عند التقدير منها
ُ
  -:وهناك عدة أمور ينبغى أن ت

وذلـك لـئال یخـالف األصـل مـن  ،) أنه ینبغى أن یقدر الشئ فى مكانه األصـلى١(

تعـــذر  فـــال یجــوز ذلــك إال عنــد ،وجهــى الحــذف ووضــع الشـــئ فــى غیــر موضــعه

  .أمر معنوى لذلك األصل أو اقتضاء

  .) ینبغى تقلیل المقدر ما أمكن٢(

  .) ینبغى أن یقدر المقدر من لفظ المذكور إذا أمكن٣(

بـل  ،فال یقدر أن ذلك كله قد حذف دفعة واحـدة ،إذا اقتضى التأویل تقدیرات) ٤(

  .على التدریج

قــدیر أولــى ممــا یحتــاج فمــا ال یحتــاج إلــى توذلــك ألن " التقــدیر خــالف األصــل " 

ف فیـه حتـى ال فإذا احتیج إلى التقدیر فینبغى أن نلتزم ما أمكن عـدم اإلسـرا ،إلیه

  .ألصل الملفوظ بهنسرف فى البعد عن ا

وهـو فضـیلة  ،فالحذف خاصیة من خصائص العربیة تتمیز بها عن سائر اللغـات

یكـن ومـا لـم  ،متـى دعـت الضـرورة إلیـه ،تتباهى بها العرب على غیرها مـن األمـم

وكان ذلك علـى نطـاق  ،ُمخًال بالمعنى وقد تعرضت أجزاء الجملة بنوعیها للحذف

واســــع حتــــى ال یكــــاد یوجــــد بــــاب مــــن أبــــواب النحــــو الكثیــــرة إال یتصــــل بالحــــذف 

               .)١(والتقدیر

                                                 

 :األشــــباه والنظـــــائر ،٢/٣٢٧:٣٢١ :حاشــــیة الدســـــوقى ،٢/٧٠٨:٧٠٣ :المغنـــــى :یراجــــع )١(

١/١٦٦. 
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 ویـرتبط بـه دائمـاً  ،فالحذف یشكل أهمیة كبیرة فى فهـم المعنـى العـام للتركیـب

فالتقـدیر یكمـل التركیـب فـى  ،تقـدیر المحـذوف :أى ،اة بـ " التقـدیر "ما أسماه النح

ـــأن نقصـــًا مـــا  ـــذهن إلحســـاس المســـتمع ب ـــه اكتمـــال  ،لكـــالمیعتـــور اال فیترتـــب علی

فال یكون حذف عند النحویین حتى یكون ثم  ،نى العام للتركیب بـ " التقدیر "المع

 ،لشئ فـى مكانـه األصـلى" القیاس أن یقّدر ا :" مقدر " وفى ذلك یقول ابن هشام

    .)١("ووضع الشئ فى غیر محله ،الحذف :لئال یخالف األصل من وجهین

  

  :والتقدير من أجل الصناعة يرجع إىل قاعدتني هما

 
ً
عامــل ومعمـــول  :مفهــوم العمــل النحــوى الـــذى یقتضــى وجــود أطـــراف ثالثــة :أوال

  .وحركة إعرابیة

 
ً
  .مسند ومسند إلیه :إلسنادمفهوم نظام الجملة المبنى على فكرة ا :ثانيا

  

  :وتقدير احملذوف بصفة عامة يرجع إىل سببني

ــا  ،أن یمتنــع حمــل الكــالم علــى ظــاهره ألمــر یرجــع إلــى غــرض المــتكلم :أوهلم

إضــافة إلــى أن المحــذوف فــى هــذه  ،فیكــون الباعــث علــى التقــدیر مراعــاة المعنــى

ن المحــذوف جــزء فكــأ ،ویــدل علیــه ســیاق القــول ،الحالــة یكــون مفهومــًا مــن الكــالم

وهـو أمـر  ،وٕانمـا حـذف تخفیفـًا وٕایجـازًا أو لغـرض داللـى ،من المعنـى قـد نطـق بـه

قـــال وعلـــى هــذا  ،ولهـــذا نجــد فـــى كثیــر مـــن تراكیــب القـــرآن الكـــریم حــذفاً  ،ســائغ

        .)٢( )إن الحذف واالختصار هو نهج التنزیل( :الزخمشرى

                                                 

 .٢/٧٠٣ :المغنى )١(

 .٦/٢٦٢ :الكشاف )٢(
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ألنهــا ال تحصــى ولیســت ومثــل هــذا النــوع فــى الغالــب ال أتعــرض لــذكر مواضــعه 

محاولــة بیــان أنــه یمكــن  (اآلخــربــل المعنــى بالدراســة هــو النــوع  ،المعنیــة بالدراســة

  .)القول بعدم التقدیر فى كثیر من مواضعه

  

أن یكون امتناع ترك الكالم على ظاهره ولزوم الحكم بالحذف راجعـًا إلـى  :اآلخر

  .)١(الكالم نفسه ال إلى غرض المتكلم

  ."النحویة " وهو ما أقصده بالدراسةلى التقدیر مراعاة الصناعة فیكون الباعث ع

فقد أقّر النحاة أصوًال ثم أوجبوا على ما خالفهـا مـن الظـواهر اللغویـة الحمـل علـى 

وذلــك عــن طریــق محــذوفات فــى  ،وبــین قواعــد النحــوغیــر الظــاهر للتوفیــق بینهــا 

  .النصوص تنطبق مع الشروط التى تتطلبها القواعد

 ،جادة علـى شـئالتأویل إنما یسوغ إذا كانت ال( :أبو حيان بقولهیعنیه ما وهذا 

     .)٢( )ثم جاء شئ یخالف الجادة فیتأول

فالجــادة إذًا لیســت النصــوص اللغویــة أو الشــواهد المحفوظــة ولكنهــا قواعــد النحــو 

  .التى ینبغى أن یؤول ما خرج علیها عندهم

وفــى إظهارهــا  ،الكــالم دونهــا یــتم ،افهنــاك تقــدیرات قــال بهــا النحــاة ال حاجــة إلیهــ

ولــم یقــم علیهــا دلیــل معتبــر مــن  ،وتحمیــل الكــالم مــا لــیس منــه ،تشــویه لألســلوب

 ،أدلــة الحــذف فیهــا صــناعیة ال یفقههــا إال أهــل االختصــاصإنمــا  ،حــال أو مقــال

 ،ألنهـــم لـــم یســـلموا بحقیقـــة قصـــور قواعـــدهم عـــن اســـتیعاب كـــل الظـــواهر اللغویـــة

                                                 

 .٣٨٠، ٣٧٩ :أسرار البالغة )١(

 .١٥٨ :االقتراح )٢(
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 ،یفلســــفون فــــى هــــذه التقــــدیراتوأخــــذوا  ،یحتمــــل مــــن ألفــــاظفحملــــوا الــــنص مــــا ال 

        .)١(ویلتمسون لها األسباب والعلل 

ولعــل الســبب فــى ذلــك أن نحــاة البصــرة لــم یدرســوا كــل مــا قالــت العــرب قبــل أن 

النــاقص إلــى االســتنباط ولــیس بمســتغرب أن یفضــى االســتقراء  ،یضــعوا قواعــدهم

ألن كثیــرًا مــن النصــوص قــد  ،تبعیــة كلهــاولــیس لنــا أن نحمــل النحــاة ال ،الخــاطئ

ممـا قالـت مـا انتهـى إلـیكم ( :قال أبـو عمـرو بـن العـالء ،هلـك بهـالك حفظتـه

        .)٢( )ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشعر كثیر ،العرب إال أقله

  

هذا باإلضافة إلـى أن البصـریین اقتصـروا فـى دراسـتهم علـى النصـوص المشـهورة 

  .والتى لم یحتج بها

عتمــاد بكثــرة علــى " واال ،فلــم یكــن مــن بــد مــن االعتمــاد علــى التأویــل بكــل طرقــه

النصوص لكى تنساق فـى أعّنـة األحكـام ولى أعناق  ،التقدیر " الستدراك ما فات

  .المسبقة

وذلــك ألن اللغــة التــى یــدرس النحــو العربــى قواعــدها هــى اللغــة الفصــحى العامــة 

  .لكل منهما نصوصهالتى ال تخضع لخصائص اللهجات المحلیة و 

بل هناك من اللهجـات مـا  ،ولیست األسالیب الفصیحة مقصورة على اللغة العامة

  .خیر شاهد وأحادیث الرسول  ،یمثل ذلك

فاألصل فـى اللغـة  ،ولكن األصل فى فهم النصوص ودراستها هو األخذ بالظاهر

  .أن یبوح اللفظ بمعناه

                                                 

، أصـــول التفكیـــر النحـــوى ألحمـــد عبـــد ٣٦، ٣٥ :إحیـــاء النحـــو إلبـــراهیم مصـــطفى :ینظـــر )١(

 .٢٧ :الستار الجوارى

 .١/٢٤٩ :المزهر ،١/٣٨٦ :الخصائص )٢(
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ملها على ظاهرها فـال یجـوز حكن األلفاظ إذا أم( :ارىكات األنبيقول أبو الرب

        .)١( )العدول بها عنه

ى إن التقــدیر إنمــا یخــالف اللفــظ إذا ُعــدل بالشــئ عــن الموضــع الــذ(أیضــًا:ویقــول 

   )٢()یستحقه

 إذ العدول عـن ،متى أمكن حمل الشئ على ظاهره كان أولى( :وقال أبو حيان

        .)٣( )الظاهر إلى غیر الظاهر إنما یكون لمرجح

   :وعلیه یبنى نوعان ،والحذف خالف األصل( :وقال الزركشى

ألن  ،إذا دار األمر بین الحـذف وعدمـه كـان الحمـل علـى عدمـه أولـى :أحدهما

  .األصل عدم التغییر

إذا دار األمــــر بــــین قلــــة المحــــذوف وكثرتــــه كــــان الحمــــل علــــى قلتــــه  :الثــــانى

        .)٤()أولى

والتخفیـف  ،ى الغالـب علـى حسـب الظـواهروانتهج الكوفیون نهجًا بإجراء الكالم فـ

فقـل عنـدهم مـا  ،مـن صـور الحـذف والتقـدیر ،والتهـوین مـن شـأن العامـل  والتقلیل

  .)٥(كثر عند البصریین من التأویل 

ا علـــى األجیـــال الالحقـــة بعـــد مـــوت كبـــار غـــولكـــن الطـــابع البصـــرى هـــو الـــذى ط

یـار المنطقـى أوجـه عنـد وبلـغ هـذا الت ،وانتقال النحو البصرى إلى بغـداد ،الكوفیین

فطبـــع النحـــو بالطـــابع البصـــرى حتـــى  ،والزمخشـــرى وغیـــرهم الفارســـى وابـــن جنـــى

  .الوقت الحاضر

                                                 

 .١/٢٤٣ :االنصاف )١(

 .١/٧٠ :المرجع السابق )٢(

 .١/٤٢٣ :البحر المحیط )٣(

 .٣/١٠٤ :البرهان فى علوم القرآن )٤(

 .٣٨٠، ٣٧٩ :مدرسة الكوفة ،١٤٣ :نشأة النحو :ینظر )٥(
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حتى بات  ،بعنایة فائقةوخصوه  ،لى النحاة " التقدیر النحوى " اهتمامًا بالغاً فقد أو 

بــــه یتفاضــــل النحویــــون وفــــى معرفتــــه  ،كــــأن التقــــدیر هــــو جــــوهر الــــدرس النحــــوى

فاف مواطنــه وتحدیـــد مواضــعه أرســـخهم قــدمًا فـــى شـــاستقـــدرهم علــى فأ ،یتنافســون

        .)١(باب العلم بالعربیة حتى قیل " لوال الحذف والتقدیر لفهمت النحو الحمیر "

كثــرة القــول بالحــذف والتقــدیر فكــل مــن اتصــل بــالنحو مــن قریــب أو بعیــد یروعــه 

  .واإلسراف البالغ فى التقدیر ،واالعتماد علیه فى التخریج

ومـن هنـا أصـبحنا  ،مـا یقصـده المـتكلم ،وقد أغفل النحاة فى كثیـر مـن نصوصـهم

  .أمام احتماالت فى النص الواحد تختلف باختالف صور الفهم

مــن خــالل هــذا البحــث أن أتنــاول " أثــر  –بمشــیئة اهللا  –أحــاول  ... وســوف.هــذا

مـــن  الصــناعة النحویــة فــى القــول بالتقــدیر " عـــن طریــق دراســة عــدد ال بــأس بــه

لكـى أقـف علـى  ،مواضع الحذف والتقدیر فى األسماء واألفعال والحروف والجمل

واألســباب الدافعــة لهــا وأثــر ذلــك ومــدى الحاجــة  ،حقیقــة هــذه الظــاهرة فــى الكــالم

ــة إثبــات أنــه یمكننــا القــول بعــدم التقــدیر فــى مواضــع كثیــرة قــال فیهــا  .إلیــه محاول

ص لكــى تنقــاد لقواعــدهم مــع أن النحــاة بالتقــدیر ال لشــئ ســوى طــى عنــق النصــو 

  .أى إخضاع القاعدة لما ورد فى النصوص ،األولى هو العكس

ولكننـى فـى  ،عتـز بهـا وأقـدرهاموقف مضاد للقواعد النحویـة التـى أولست هنا فى 

والمحافظة على الهدف منهـا وهـو أن تكـون تلـك القواعـد فـى  ،موقف الدفاع عنها

كمــا ســبق أن  –لمــى اللغــة العربیــة ووســیلة للتیســیر علــى متع ،خدمــة النصــوص

وأنـه البـد  ،ولیست قیودًا مفروضة علیها -ذكرت فى بحثى عن ظاهرة " التالزم "

  .الموقف اللغوى والصیغة وما یتطلبه األسلوبمن مراعاة 

  إلى: البحث أن یقسم اقتضت طبیعة هذاوقد 

                                                 

 .٢٠٣ :البیان فى روائع القرآن )١(
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  .هذا الموضوع وأبعاده وأهمیتهتحدثت فیها عن  :مقدمة  -

  :احثة مبثالثو

  .تقدیر االسم :األولاملبحث  -

  .تقدیر الفعل أو الجملة :الثانى املبحث  -

    تقدیر الحرف :الثالثاملبحث  -

   اخلامتة  -

  .ثبت املصادر واملراجع -

  .احملتوى -
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  " تقدير االسم"  :املبحث األول

  تقدير املبتدأ )١(

 ،معتمــد الفائــدة فالمبتــدأ ،المبتــدأ والخبــر جملــة مفیــدة تحصــل الفائــدة بمجموعهمــا

إال أنــه قــد توجــد قرینــة لفظیــة أو حالیــة تغنــى  ،فالبــد منهمــا ،والخبــر محــل الفائــدة

ألن األلفـاظ إنمـا جـئ بهـا للداللـة علـى  النطق بأحدهما فیحذف لداللتها علیهعن 

أتى بـــه ویكـــون مـــرادًا حكمـــًا نـــفـــإذا فهـــم المعنـــى بـــدون اللفـــظ جـــاز أن ال  ،المعنـــى

        .)١(وتقدیرًا 

ل خــفالعلـة المناســبة لكـون هــذا الحـذف جــائزًا هـى أن المبتــدأ إذا حـذف فحذفــه ال ی

فیجوز الحـذف ویجـوز الـذكر  ،حدث تكرارًا مخال بالبالغةوٕاذا ذكر فال یُ  ،بالمعنى

  .واألول أولى ألنه أوجز وأبلغ

وذلـك أنـك إذا رأیـت صـورة شـخص فصـار آیـة لـك علـى معرفـة ( :قال سييبويه

        .)٢()ذاك عبد اهللا أو هذا عبد اهللا :كأنك قلت ،اهللا وربىعبد  :الشخص فقلت

  :وهناك أمثلة عدیدة لتقدیر المبتدأ المحذوف جوازًا منها

  .هذا الهالل واهللا :أى .الهالُل واهللا :قول المستهل

  .أى هو المسك أو هذا المسك .المسُك واهللا :ومنه

  .ومما یكثر فیه ذلك

M  M  L  K  J  I  H  G ه تعـــــــــالى ) جـــــــــواب االســـــــــتفهام نحـــــــــو قولـــــــــ١(

NL)وقولــــه تعــــالى ،اهللا رهــــى نــــا :أى )٣ M  X  W  V  U  T  S

YL )٤( وقوله تعـالىهى نار :أى  MÔ   Ó      Ò  ÑÕ      ÖL)١(، 

                                                 

 .١/٩٤ :شرح المفصل )١(

 .٢/١٣٠ :الكتاب )٢(

 .)٦، ٥اآلیتان ( :الهمزة )٣(

 .)١١، ١٠اآلیتان ( :القارعة )٤(
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M       Z  Y  X  W    V  U  T  S وقولــــــــــه تعــــــــــالى  :هــــــــــو النــــــــــار،أى

[L)هم فى سدر مخضود :أى ،)٢.      

M   â  á  à علــــى جــــواب الشــــرط نحــــو قولــــه تعــــالى  بعــــد الفــــاء الداخلــــة) ٢(

ã L)ومثـل قولـه  ،فعمله لنفسـه :أى )٣  M  b  a  `  _  ^

   cL)فالشاهد رجل :أى )٤.  

هــــــو  :أى ،)٥(M  L  K  JL نحــــــو قولــــــه تعــــــالى  ،) بعــــــد القــــــول٣(

  .األولینأساطیر 

ـــة ـــى قل ـــر هـــذه المواضـــع عل ـــدیر فـــى غی ـــه تعـــالى ،ویجـــوز الحـــذف والتق ـــه قول  ومن

M  "  !L)٦(  وقولـــــــــه M  $  #  "  !L)هـــــــــذه  ،هـــــــــذه ســـــــــورة :أى ،)٧

  .)٨(براءة

ولیس القول بجواز الحذف راجعًا إلى أن هناك نصوصًا تؤید الذكر والحذف 

  .معًا بل ألنه ال یستحیل وجود المحذوف

وهــــو كثیـــر لالحتـــراز مــــن  ،فالحـــذف فیمـــا ســـبق یكســــب الكـــالم قـــوة وجمـــاالً 

وتقـــدیر المحـــذوف أمـــر ضـــرورى مـــادام لـــم  ،لـــذكره بتـــرك مـــا ال ضـــرورة ،العبـــث

  .یعوض عنه

                                                                                                                     

 .)٧٢اآلیة ( :الحج )١(

 .)٢٨، ٢٧اآلیتان ( :الواقعة )٢(

 .)٤٦ن اآلیة (م :فصلت )٣(

 .)٢٨٢من اآلیة ( :البقرة )٤(

 .)٥من اآلیة ( :الفرقان )٥(

 .)١من اآلیة ( :النور )٦(

 .)١من اآلیة ( :التوبة )٧(

 .٢/٧٢٣ :معنى اللبیب :ینظر )٨(
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لقرینـــة لفظیـــة أو حالیـــة تغنـــى عـــن  األصـــل أن یـــذكر المبتـــدأ ولكنـــه حـــذفف

  .النطق به

المعنویـة فمختلفـة العلـة  أمـا ،فالعلة النحویة فى حذفه هى تقدم مـا یـدل علیـه

تضـــى فكـــل مـــن المعنـــى والصـــناعة النحویـــة یق .نـــى والســـیاقحســـب اخـــتالف المع

ولــیس هــو  ،هــذا النــوع مــن التقــدیر كثیــرومثــل  ،تقــدیر مبتــدأ محــذوف فیمــا ســبق

محل الدراسة هنا بل ما یعنینى فى هذا البحث هو المواضع التى قال فیها النحـاة 

ال لشئ سوى مراعاة القواعد النحویـة محاولـة مـنهم إلخضـاع النصـوص  ،یردبالتق

ها من المواضـع التـى یقـول فیهـا لها ومن ذلك مواضع القول بوجوب الحذف وغیر 

  .النحاة بالتقدیر ألجل الصناعة

أو الخبر أو غیرهمـا مـن فإذا نظرنا مدققین فى مواضع وجوب حذف المبتدأ 

مواضع القول بوجوب الحـذف والتـى سـیتم تنـاول العدیـد منهـا بمشـیئة اهللا فـى هـذا 

مجــــرد وٕانمـــا هـــى  ،أنـــه لــــیس فـــى كثیـــر مــــن هـــذه المواضـــع حــــذفاً  وجـــدناالبحـــث 

إذ ال یوجـد فیهـا  ،النحویـة محاوالت لتخریج النصوص اللغویة على حسب القواعد

محـــذوف كـــان مـــذكورًا ثـــم حـــذف بـــل هـــى محاولـــة مـــن النحـــاة لتفســـیر النصـــوص 

حسب القواعد التى وضـعوها مراعـاة لنظریـة العامـل بمفهومهـا المحـدد الـذى یحـتم 

وفكـرة النحـاة عـن  .واألثـروجود أطـراف ثالثـة فـى التركیـب هـى العامـل والمعمـول 

وهما  اإلسنادفیها بوجود طرفى  اإلسنادتكوین الجملة التى تتضمن ضرورة وجود 

  .المسند والمسند إلیه

مــع أنــه یمكــن اســتغناء أحــد الطــرفین عــن اآلخــر إذا لــم یكــن هنــاك خلــل فــى 

  .المعنى كما قال الكوفیون فى بعض المواضع

حــذف هــو تخــریج النصــوص غیــر فالهــدف عنــد النحــاة مــن القــول بوجــوب ال

عــــن طریــــق  ،ویــــة تخریجــــًا یــــتالءم مــــع قواعــــدهمحالمســــتوفیة لشــــروط الصــــحة الن

افتراض إضافات إلیها محذوفة منها مع أن المفروض هو عكس ذلك وهو تعـدیل 
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فــإذا وضــعنا الغایــة التــى حــددها النحــاة  ،القواعــد بحیــث تســتوعب كــل النصــوص

أمكننـا أن نلتـزم بـالواقع اللغـوى للنصــوص ة أنفسـهم مـن تكـوین الجملـة وهـى اإلفــاد

دون أن نقدر محذوفًا سواء فى المواضع التى قیل فیها بوجـوب الحـذف أو غیرهـا 

  .من المواضع التى قیل فیها بالتقدیر ال لشئ سوى إخضاع النص للقاعدة

ـــــر العامـــــل  أخرىفهنـــــاك أمـــــور  هـــــى الصـــــیغة  واإلســـــنادینبغـــــى مراعاتهـــــا غی

وجـود بعـض یمكـن أن تتحقـق دون فاإلفـادة  ،راد مـن الـنصواألسلوب والمعنى المـ

  .أركان التركیب

والتى تناولتهـا فـى بحـث سـابق یمكـن خرقهـا  اإلسنادففكرة التالزم بین طرفى 

ل صـولـیس خرقهـا بالف .ونظـرًا التسـاع اللغـة ومرونتهـا ،إذا كان هناك مسـوغ لـذلك

ـــل ب فقـــط والحـــذف ـــدة عـــن اآلخـــر إذ اإلســـناداســـتغناء أحـــد طرفـــى ب ا تـــوافرت الفائ

   .المرجوة من الكالم

  :ومن هذه المواضع

 (أ) تقدير املبتدأ 
ً
  يؤدي معىن الفعل :إذا كان اخلرب مصدرا

 :نحــوجــئ بــه بــدًال مــن اللفــظ بفعلــه یضــمر المبتــدأ إذا كــان الخبــر مصــدرًا 

أى  ،وقول بعض من قیل له كیف أصبحت ؟ حمـد اهللا وثنـاء علیـه ،سمع وطاعة

  .)١(أمرى حمد اهللا

یقـال لـه كیـف أصـبحت ؟  ،وسـمعنا بعـض العـرب الموثـوق بـه( :يقول سيبويه

كأنـه  ،فى نیته هو المظهـركأنه یحمله على مضمر  ،اهللا وثناء علیه حمدُ  :فیقول

، َنَصـب لكـان الـذي فـي نفسـه الفعـلَ  ولـو أمرى وشأنى حمـد اهللا وثنـاء علیـه :یقول

  یًا على شئ هو ما أظَهر.ولم یكن مبتدًأ لُیبنى علیه ، وال لیكون مبن

  :وهذا مثل بیت سمعناه من بعض العرب الموثوق به یرویه   

                                                 

 .١/٢٢٢ :، شرح التصریح١/٢٨٧ :شرح التسهیل :ینظر )١(
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وفــى هــذا المعنــى  ،أو مــا یصــیبنا حَنــانٌ  ،أمُرنــا حنــانٌ  :ولكنهــا قالــت ،ِحــنَّ  :ِردلــم تُــ

  :... ومثل ذلك قول الشاعر.كله معنى النصب
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M[  Z\     ] ومثـــل الرفـــع قولـــه تعـــالى  ،ألنـــه یـــأمره ،والنصـــب أكثـــر وأجـــود

    ^L)صبٌر جمیلٌ  األمر :یقول كأنه  )٣.  

ـــك ال  ـــاٌن وصـــبٌر " ومـــا أشـــبه ذل ـــه " حن ـــرك  ،ل إظهـــارهیســـتعموالـــذى یرفـــع علی وت

  .)٤( )إظهاره كترك إظهار ما ینصب فیه

مبــدوء بـــ " صــبر " وهــو مصــدر یــؤدى معنــى الفعــل  –مــثًال  –فـــ " صــبر جمیــل " 

ألن العـرب ال تظهـر المبتـدأ فـى  ،فهو خبر لمبتدأ محـذوف ،ویغنى عن التلفظ به

  ."" صبرى :وتقدیره ،لذا ُیَعد حذفه واجباً  ،التعبیركالمها فى مثل هذا 

ففـى قولنـا  ،یخل بقوة التعبیـر ولم یذكر المبتدأ فى مثل هذا ألن فیه إطنابًا وتكراراً 

  .صبرى صبر جمیل " قد تكرر المصدر مرتین وهذا ال یفید جدیداً "

                                                 

  .من الطویل للمنذر بن درهم الكلبى )١(

 :شــرح الكافیــة للرضــى ،١/١١٨ :شــرح المفصــل ،٣/٢٢٥ :المقتضــب ،١/٣٢٠ :الكتــاب    

   .٢/١٠١ :المقاصد الشافیة ،٢/١١٢ :خزانة األدب ،١/٣٣١

  .من الرجز للمنذر بن حرملة )٢(

شـــــرح  ،٢/٥٤ :معـــــانى القـــــرآن ،١٠١ :شـــــرح أبیـــــات ســـــیبویه للنحـــــاس ،١/٣٢١ :الكتـــــاب   

  ."" شكا  :اللسان ،١/٣٠٠المقتصد:  ،١/٣٥٠ :األشمونى

 .)١٨من اآلیة ( :یوسف )٣(

 .٣٢١-١/٣١٩ :الكتاب )٤(
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آخــر غیــر كونهــا  اً إعرابــ M[  ZL  وتحتمــل كلمــة " صــبر " فــى قولــه تعــالى

فصـبر  :والتقـدیر ،وفوهـو أن تكـون مبتـدأ خبـره محـذ ،خبر مبتـدأ محـذوف وجوبـاً 

  .)١(جمیل أجمل بى وأولى

یـا رسـول  :قـال عمـر ،فـأعطهمقـم  :لعمـر  قال رسول اهللا ( :وفى احلديث

  .)٢( )اهللا سمٌع وطاعة

عنـدى  :والتقـدیر ،والوجـه فیـه أنـه حـذف الخبـر ،الروایـة بـالرفع( :قال العكـربى

  .)٣( )سمٌع وطاعة

  :بتدأ قالوبعد أن قال ابن مالك بأن احملذوف هو امل

فـالتزم  ،األصل فى هذا النوع النصـب ألنـه مصـدر جـئ بـه بـدًال مـن اللفـظ بفعلـه(

ثــم حمــل المرفــوع  ،تبــاعئال یجتمــع بــدل ومبــدل منــه فــى غیــر إلــ ،إضــمار ناصــبه

  .)٤( )على المنصوب فى التزام إضمار الرافع الذى هو المبتدأ

لفظـــه ، وهـــذا مـــن فـــابن مالـــك ومـــن تبعـــه جعلـــوا األصـــل النصـــب بفعـــل محـــذوف 

الحذف واجب لئال یجتمع بدل ومبـدل منـه فـي غیـر إتبـاع . وبعـد ذلـك قاسـوا هـذا 

ـــى المنصـــو  ـــد عل ـــالمفتـــرض ب المرفـــوع الجدی ـــزام إضـــمار الراف ـــذى هـــو  عفـــى الت ال

  .كما التزم حذف ناصب المصدر المنصوب المفترض ،المبتدأ

  .)٥(ى الثبوتلل النحویون تحول المصدر من منصوب إلى مرفوع بإرادة معنعوی

یســمع اســتعماله  فــالقول بتقــدیر المبتــدأ هنــا وفــى غیــر ذلــك مــن المواضــع التــى لــم

والعمـل وهمـا أن كـل مبتـدأ البـد لـه مـن  اإلسنادفیها سببه النظرة الضیقة لقاعدتى 

                                                 

، البالغــــة العربیــــة " علــــم ١/٢٦٣ :شــــرح اآلجرومیــــة ،١/٢٣٠ :شــــرح ابــــن عقیــــل :ینظــــر )١(

 . ٢٣٧ :المعانى بین بالغة القدامى وأسلوبیة المحدثین "

 .٨/٥٣٦ :مجمع الزوائد )٢(

 .١٧٧ :إعراب الحدیث النبوى )٣(

 .١/٢٢٢ :التصریح ،١/٢٨٧ :شرح التسهیل )٤(

 .١/٢٢٢ :التصریح ،٢٨٨، ١/٢٨٧ :شرح التسهیل :ینظر )٥(
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وهــى محاولــة لتفســیر الــنص حســب الموقــف  ،خبــر وكــل أثــر البــد لــه مــن مــؤثر

  .هم دون مراعاة للمعنى أو األسلوباللغوى لیتفق مع قواعد النحاة وشروط

سیما أن المعنى ال ،وه من االستغناء عن المبتدأفما المانع فى " صبر جمیل" ونح

فـال حاجـة لـذكر  یؤكد ذلك ألن سوق الكالم للمدح بحصـول الصـبر لیعقـوب 

فــالغرض  ،ى الخبــر ذاتــهألن الفائــدة فــ ،وتقــدیره یضــیع هــذا المعنــى المــراد ،المبتــدأ

  .الخبر وحده هو أن الفائدة فى ذات الخبر رهنا من ذك

بــل  ، هومــًا مبــررًا لعــدم وجــودهعلــى المبتــدأ أو كونــه مففلــیس مجــرد وجــود الــدلیل 

مـا یرمـى إلیـه المـتكلم مـن و  -كما قال ابن مالك  –حمل المرفوع على المنصوب 

داللة یستدعى عدم تقـدیر مبتـدأ فـى مثـل هـذا األسـلوب لكـى یـؤدى المعنـى المـراد 

  .ما أنه لم ینطق به أصالً یفما الداعى إلى القول بتقدیره ال س ،نهم

  *ـــــــــــــــ*

  :مقدير مبتدأ فى املدح والذم والرتح(ب) ت

الحمـــد هللا  :ًا إذا أخبــر عنـــه بنعـــت مقطـــوع لمجــرد مـــدح نحـــویحــذف المبتـــدأ وجوبـــ

زیـــد مـــررت ب :نحـــوأو تـــرحم  ،أعـــوذ بـــاهللا مـــن إبلـــیس اللعـــین :أو ذم نحـــو ،الحمیـــد

  .)١(المسكین

وٕان شـئت جعلتـه ( :فـى " بـاب مـا ینتصـب علـى التعظـیم والمـدح " قال سيبويه

الحمد هللا الحمیـُد  :وذلك قولك .فابتدأته وٕان شئت قطعته ،صفة فجرى على األول

 )ولو ابتدأته فرفعتـه كـان حسـناً  ،والملك هللا أهل الملك ،والحمد هللا أهل الحمد ،هو

)٢(.  

                                                 

 .١/٢٨٧ :شرح التسهیل )١(

 .٢/٦٢ :الكتاب )٢(
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كمـا فعلـوا  ،إشـعارًا بإنشـائیتها ،مـا التزمـوا فیهـا حـذف الفعـلوٕان :وقال ابن مالـك

ثـم التـزم فـى الرفـع حـذف المبتـدأ إجـراءًا  ،إذ لـو أظهـروا ألوهـم اإلخبـار ،فى النداء

  .احدللوجهین على سنن و 

 ،حـذف الناصـب والرافـعوللتنبیه على شدة هـذا االتصـال التزمـوا  :وقال أبو على

  .)١(لقات ما قبله جعًال له فى صورة متعلق من متع

مر الســـم ضـــبـــأن ذكـــر المبتـــدأ هنـــا لـــیس ســـوى ذكـــر اســـم م ویمكـــن القـــول أیضـــاً 

مـررت  :ضـمیر فلـو قلنـاللوٕاذا ذكر االسم الظاهر وهو األصل فـال حاجـة  ،مظهر

 ،ولــم تفــد جدیــداً  ،بزیــد هــو المخلــص لصــار فــى الكــالم تكــرار وٕاطالــة غیــر مجدیــة

وهذا تـداخل وتكـرار  ،مخبر عنه بالمخلصفالضمیر هو یعود إلى زید وهو ذاته ال

  .نحن فى غنى عنه ألنه یخل بالبالغة

  .ولكن أوجب النحاة تقدیر المحذوف التزامًا بقواعدهم دون مراعاة للمعنى

ففى تقدیر الفعل أو غیره مما ُحمل علیه ضیاع للمعنى الـذى یقصـده المـتكلم مـن 

باإلتبــاع وهــو إثــارة االنتبــاه یــتم  فممــا ال شــك فیــه أن القطــع یفیــدنا أمــرًا ال ،القطــع

فـــإذا خالفـــت بینهمـــا نبهـــت الـــذهن  ،ولفـــت نظـــر الســـامع إلـــى هـــذا النعـــت المقطـــوع

وحركته إلى شئ غیـر معتـاد وهـو یـدل علـى أن الموصـوف بهـذه الصـفة بلـغ حـدًا 

  .یثیر االنتباه

ولــیس المقصــود بالمخالفــة التوضــیح والتبیــین بــل هــذه المخالفــة تشــیر إلــى معنــى 

  .أو غیرهماالذم  وأیفهم من السیاق مثل المدح  آخر

(وفائــدة القطــع مــن األول إذا أرادوا تجدیــد مــدح أو ذم جــّددوا  :قــال ابــن القــيم

وكلمــــا كثــــرت  ،ألن تجدیــــد غیــــر اللفــــظ األول دلیــــل علــــى تجــــدد المعنــــى ،الكــــالم

  .)١( )المعانى وتجدد المدح كان أبلغ

                                                 

 .٩٩٨ :نتائج التحصیل )١(
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وهـى ترمـى إلـى ملمـح  ،البعد الداللى للسـیاقفظاهرة القطع مرتبطة ارتباطًا وثیقًا ب

ه األذهــــان إلــــى التــــابع المقطــــوع ألهمیــــة فیــــبالغــــى مهــــم وهــــو التشــــویق وتوجیــــه 

وفـــى تقـــدیر الفعـــل أو االســـم  ،نتبـــاه إلیـــه وتعلـــق الفكـــر بـــهتســـتدعى مزیـــدًا مـــن اال

ضیاع لكل هذه المعانى وعدم مراعاة لما یرمى إلیه الكالم من بعـد داللـى خـاص 

   .صیغة معینةیؤدى ب

  *ـــــــــــــــ*

  :تقدير مبتدأ فى باب نعم وبئس(جـ) 

  :عدة أوجهإذا ذكر المخصوص بالمدح أو الذم بعد فاعل نعم وبئس ففى إعرابه 

بــئس الرجــل زیــٌد "  ،نعــم الرجــُل محمــدٌ  :أنــه مبتــدأ والجملــة قبلــه خبــر مثــل :أوهلــا

  .وهذا الوجه ال تقدیر فیه "

كان مذكورًا هكذا فهو مبتدأ مخبر عنه بما قبله مـن الفعـل وٕاذا ( :قال ابن مالك

ألن الفاعـــل هـــو  ،والفاعــل وال یضـــر خلـــو الجملـــة مـــن ضــمیر یعـــود علـــى المبتـــدأ

كمـا لـم یحـتج إلـى  ،سـهإذ هـو مـرتبط بنف ،یحـتج إلـى رابـط فلـم ،المبتدأ فى المعنـى

  .)٢( )رابط إذا كانت الجملة نفس المبتدأ فى المعنى

هـذا  ،دمالجملـة قبلـه خبـر عنـه كحالـه إذا تقـفــ " زیـد " مبتـدأ و ( :وقال أبو حيـان

  .)٣( )مذهب سیبویه

ونسـب هـذا  ،هو محمـد أو هـو زیـد :أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبًا تقدیره :ثانيها

أبو عمرو الجرمى والمبرد والزجاج وابن  :إلى سیبویه أیضًا وقاله به جماعة منهم

  .)١( يالسراج والسیرافى والفارس

                                                                                                                     

 .١/٣٣٠ :بدائع الفرائد )١(

 .٣/١٦ :شرح التسهیل )٢(

 .٤/٢٠٥٤ :االرتشاف )٣(
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 ،كـون المخصـوص خبـر مبتـدأ واجـب اإلضـماروأجـاز سـیبویه ( :قال ابن مالك

لصــحته فــى المعنــى وســالمته مــن مخالفــة  ،بــل هــو عنــدى متعــین ،واألول أولــى

فإنــه یلــزم أن ینصــب  ،بخــالف الوجــه الثــانى وهــو كــون المخصــوص خبــراً  ،أصــل

د دخــول كــان ألن خبــر المبتــدأ بعــ ،نعــم الرجــل كــان زیــداً  :لــدخول " كــان " إذا قیــل

فعلم أنه قبـل دخـول  ،نجد العرب تعدل فى مثل هذا عن الرفع ولم ،یلزمه النصب

  .)٢( )" كان " لم یكن خبرًا وٕانما كان مبتدأ

إذ   )٣(M9  8 L  :حــذف الجملـــة رأســًا فـــى نحــو -أیضـــاً  –ویترتــب علـــى ذلــك 

ـــة رأســـًا إال إن كـــان فـــ :یصـــیر التقـــدیر ى أیـــوب الممـــدوح، وال یجـــوز حـــذف الجمل

    .)٤(ونحوها من حروف الجواب  ،نعم وبلى وال :الكالم ما ینوب عنه نحو

نعـــم أو بـــئس  :وكأنـــه لمـــا قـــال :قـــال ابـــن عصـــفور ،مبتـــدأ حـــذف خبـــره :ثالثهـــا

هـو زیـد  :علـى تقـدیر ،زیـدٌ  :فمـن هـذا الممـدوح أو المـذموم ؟ فقـال :قیل له ،الرجل

  .)٥(وزید المذموم ،أو زید الممدوح

ــك ــن مال ــال اب أجــاز ابــن عصــفور أن یجعــل المخصــوص مبتــدأ محــذوف ( :ق

ولـــم نجـــد خبـــرًا یلتـــزم  ،ألن هـــذا الحـــذف ملتـــزم ،وهـــذا أیضـــًا غیـــر صـــحیح ،الخبـــر

وهـذا بخـالف  ،د " لـوال "عمشغول بشئ یسد مسده كخبر المبتدأ بحذفه إال ومحله 

  .)٦( )فال یصح ما ذهب إلیه ابن عصفور ،ذلك

                                                                                                                     

 ،١/١١٢ :األصــــــــول ،١/١٧٢ :معــــــــانى الزجــــــــاج ،١٤٢، ٢/١٤١:المقتضــــــــب :ینظــــــــر )١(

 .٤/٢٠٥٤ :االرتشاف ،٨٧ :اإلیضاح العضدى

 .٣/١٦ :شرح التسهیل )٢(

 .)٤٤من اآلیة ( :ص )٣(

 .١٠/١٣٢ :التذییل )٤(

 .١/٦٠٥ :شرح الجمل )٥(

 .٣/١٧ :شرح التسهیل )٦(
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ذا الوجـه أن االسـم المخـتص بالمـدح والـذم ویـدل علـى فسـاد هـ( :وقال أبو حيان

فــإن كــان خبــر المبتــدأ محــذوفًا ثــم حــذف هــو آل إلــى حــذف الجملــة  ،یجــوز حذفــه

  .)١( )زكلها وذلك غیر جائ

  .)٢(وٕالیه ذهب ابن كیسان  ،أن یعرب بدًال من الفاعل :رابعها

لح وألنـــه ال یصـــ ،ولـــیس البـــدل بـــالزم فإنـــه یصـــح االســـتغناء عنـــه ،بأنـــه الزم :ورد

  .)٣(لمباشرة " نعم " 

  ." ال " للجنسوالقول األول هو األولى والرابط هو العموم ألن 

فاألخـذ بظـاهر الـنص أولـى  ،وحتى ال نلجـأ إلـى التقـدیر الـذى هـو خـالف األصـل

ــكبــل  ،مــن التقــدیر ــن مال ــال اب وهــو عنــدى متعــین لصــحته فــى المعنــى ( :ق

  ).وسالمته من مخالفة األصل

  

  *ـــــــــــــــ*

  :(د) تقدير املبتدأ أو اخلرب فى باب القسم

ى نقــ" فــى ع :كقولــك ،بالقســمعرًا كــون خبــره مشــمــن مواضــع حــذف المبتــدأ وجوبــًا 

بمــا  مّن وطنــى " و" فــى ذمتــى ألنصــرن الحــق " فهاتــان الجملتــان مبــدوءتانألخــد

 ،التصـال جـوابى القسـم " أخـدم " و" أنصـر " بـالالم ،اً ا قسممیجعلنا نشعر أن فیه

محذوف وجوبًا تقدیره " قسمى" أو  لمبتدألجار والمجرور فى كلتا الجملتین خبر وا

  .امیماثله " یمینى " أو ما

هنــا واجــب ألن ذكــر المبتــدأ المقــدر " یمــین " أو " قســم " ثــم ذكــر الجــار  فالحــذف

ألن الیمــین  ،" یجعــل الكــالم مكــررًا معــاداً والمجــرور " فــى عنقــى " أو " فــى ذمتــى 
                                                 

 .١٠/١٣٤ :التذییل )١(

 .٢/٨٣ :التصریح )٢(

 .٣/٥٣ :، حاشیة الصبان٥/٤١ :همع الهوامع :ینظر )٣(
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أغنــى عــن ألن المفسَّــر  ،ى ذكرهمــا تكــرارففــ ،ون فــى العنــق أو الذمــةأو القســم یكــ

  .المفسِّر لوضوحه

فــإن هــذا مبتــدأ  ،أیمــُن اهللا ألفعلــن :ومثــال ذلــك ،وقــد یكــون المحــذوف هــو الخبــر

یلزم فیه حذف  ،اهللاوكذلك لعمرو  ،أو ما أحلف به ،قسمى :تقدیره ،محذوف هخبر 

ـــر أ ـــف بـــه  ،مى ألفعلـــنأیمـــن اهللا قســـ :فـــال تقـــول ،یضـــاً الخب وال لعمـــر اهللا مـــا أحل

وٕانمـا لـزم حذفـه ألن فیـه مـا فـى الخبـر بعـد " لـوال " مـن كونـه معلومـًا مــع  ،ألفعلـن

    .)١(وأیضًا لكثرة استعمالهم إیاه ،سد الجواب مسده

إال أّن ذا  ،وكـذلك أیـُم وأیمـن ،لعمـرو اهللا المقسـم بـه :فكأنـه قـال( :قال سـيبويه

  .)٢( )وه كما حذفوا غیرهفحذف ،أكثر فى كالمهم

 ،ب الحـذف أن یكـون القسـم نصـًا فـى معنـاه ال یحتمـل غیـر ذلـكوجو ویشترط فى 

فــإن كــان غیــر نــص فــال یلــزم حــذف  ،فــإن الخبــر ال یعلــم إال إذا كــان القســم كــذلك

فإنه لیس بصریح فى القسم بل هو محتمـل قبـل اإلتیـان  ،عهد اهللا :كقولك ،الخبر

 ،م فلیس لحذفه سبیل إال مـع قرینـة تحمـل علـى المـرادبالجواب ألن یكون غیر قس

 فلـذلك لـم ،فـى القسـمفإنه قبل اإلتیان بـالجواب ظـاهر المعنـى  ،بخالف لعمرو اهللا

                                                 

 .٢/١٠٩ :المقاصد الشافیة )١(

  .٥٠٣، ٣/٥٠٢ :الكتاب )٢(

وجزم كثیر مـن النحـویین فـى نحـو " عمـُرك ألفعلـن " و" أیمـن اهللا ألفعلـن " ( :قال ابن هشام -

ولـذلك لـم یعـد فیمـا یجـب فیـه حـذف  ،وجـوز ابـن عصـفور كونـه مبتـدأ ،بأن المحـذوف الخبـر

ولـو  ،مـا قسـمى أیمـن اهللا أو أیمـن اهللا قسـٌم لـىإ :والتقدیر :الخبر لعدم تعیینه عنده لذلك قال

إذ المعرفــة المتــأخرة عــن معرفــة یجــب كونهــا الخبــر علــى  ،قــدرت أیمــن اهللا قســمى لــم یمتنــع

 . ٢/٧١٠ :مغنى اللبیب )الصحیح
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 ،علـّى عهـد اهللا ألفعلـن :بل لك أن تقـول ،یلزم الحذف فى " عهد اهللا " وما أشبهه

   )١(. وما أشبهه .وعلى میثاق اهللا ألفعلن

مبتدأ هنا مستغنیًا عن الخبر أو العكس مـادام الكـالم جعل ال ما المانع من :وأقول

لــم یــرد ذكــره فــى موضــع ســیما وأنــه ال،د خلــل فــى التعبیــر عــن المرادمفیــدًا وال یوجــ

  من المواضع 

ونكون  ،نقلل من المواضع التى یقال فیها بالتقدیر الذى هو خالف األصل وبذلك

فــى ذلــك مــن مراعــاة المعنــى  صــل مــع مــالك آخــذین بظــاهر اللفــظ الــذى هــو األبــذ

  .واألسلوب

  *ـــــــــــــــ*

  :تقدير مبتدأ فى مجلة احلال املصدرة مبضارع مقرون بالواو(هـ) 

نص النحاة على أنه إذا كان الحال جملة فعلیة فعلها مضـارع مثبـت فـالرابط فیهـا 

ضـمیر  :فـالرابط ،جاء زیـد یضـحك :أن تقترن بالواو نحو وال یجوز ،الضمیر فقط

جــاء زیــد  :فــال تقــول ،وال یجــوز دخــول الــواو ،مسـتتر تقــدیره " هــو " فاعــل یضــحك

  .)٢(M       7  6  5   4L ویضحك ومنه قوله تعالى 

فــإن جــاء مــن لســان العــرب مــا ظــاهره دخــول الــواو علــى الفعــل المضــارع المثبــت 

عـن  اً ویكـون المضـارع خبـر  ،أّوله النحاة على إضمار مبتـدأ مـع الـواو ،الواقع حاالً 

  .المبتدأ

  :قال ابن مالك
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 .١١٠، ٢/١٠٩ :المقاصد الشافیة )١(

 .)١٨من اآلیة ( :یوسف )٢(
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� �

� ���������������������������������������������������������������������������������� �
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والجملــة  ،قمــت وأنـا أصـك عینـه :والتقـدیر .قمــُت وأُصـكُّ عینـه :ومثـال ذلـك قـولهم

  .من المبتدأ والخبر فى محل نصب حال

  :قول الشاعرذلك  ومن

�������������������������������������������������������������������� �
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  .وأنا أرهنهم :والتقدیر

  :وقول عنرتة بن شداد

���������������������������������������������������������������� �� ��������������������������������������������������������������������������)٢(� �

فكمـا ال  ،وامتنـاع الـواو هنـا لقـوة شـبه المضـارع باسـم الفاعـل( :قال ابـن الفخـار

كــذلك ال تــدخل علــى المضــارع الواقــع  ،تــدخل الــواو علــى اســم الفاعــل الواقــع حــاالً 

أ مقـدر بعــد ب حملــه علـى أنــه مبنـٌى علـى مبتــدوجـ ،ن جــاء مـا یــوهم ذلـكإفـ ،االً حـ

  .)٣( )بة المحل على الحالوالجملة منصو  ،الواو

M    d  c  b  e ویمكــن أن یكــون مــن هــذا قولــه تعــالى ( :قــال ابــن مالــك

i  h  g  fL)وقولــــــــــه تعــــــــــالى)٤، M  /  .         -  ,  +

1  0L )٥(.  

%  Mوقـراءة ابـن ذكـوان  ،)١(Û  Ú  ÙL       َتْسَئُل ×M وقراءة غیر نافع

  .بتخفیف النون )٢(L  َتتَّبَِعانْ &  

                                                 

  .من المتقارب لعبد اهللا بن همام السلولى )١(

   ٢/٢٣٧ :شرح ابن عقیل ،٢/٣٦٧ :شرح التسهیل ،٢/٢٧٩ :شرح األشمونى    

 .٦/١٣١ :خزانة األدب ،٨١٦" زعم "  :جمهرة اللغة ،"٨٠" :من الكامل " دیوان عنترة )٢(

 .١/٢٦٠ :شرح الجمل البن الفخار )٣(

 .)٩١من اآلیة ( :البقرة )٤(

 .)٢٥من اآلیة ( :الحج )٥(
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نـؤمن بمــا أنـزل علینــا  :وقـالوا ،نـا أرهــنهمونجــوت وأ ،قمــت وأنـا أصـك :والتقــدير

 ،وأنت ال تسأل عن أصحاب الجحیم ،ذین كفروا وهم یصدونوٕان ال ،وهم یكفرون

  .)٣( )فاستقیما وأنتما ال تتبعان و

ـــة أن هـــذا التقـــدیر الـــذى ل ـــه النحویـــون والحقیق نـــابع مـــن تـــأثرهم بالصـــناعة جـــأ إلی

فالجملـة بقیـت  ،ألن هذا التقدیر الذى افترضوه لم ُیغّیـر مـن حـال الجملـة ،النحویة

 ،والشـواهد علـى ذلـك مـن القـرآن والشـعر كثیـرة ،فعلیـة حالیة سواء كانـت اسـمیة أم

ضًال عـن أن عـدم ف ،لقاعدة ولیس العكسوالنص یهدم ا ،كثرة یسوغ القیاس علیها

وفى إجازة ذلـك إثـراء للغـة  ،المقاییسهبفصاحة اللغة ولیس مخالفًا التقدیر ال یخل 

  .بوجود مثل هذه األنماط المتنوعة

  *ـــــــــــــــ*

  :مبتدأ بعد لو (و) تقدير

§  ¨         ©  M " فــى قولــه تعــالى بتــدأ محــذوفًا قبــل الفعــل " یــدهنون یقــدر النحــاة م

ªL)ألن ،ال لشــئ ســوى أن القاعــدة تقتضــى حــذف النــون مــن الفعــل ،)٤ 

 فما من سبیل للمحافظـة علـى ،المضارع ینصب بـ " أن " مضمرة بعد فاء السببیة

ى ُیعـــد مخرجـــًا ینفـــذ منـــه النحـــاة كلمـــا اعترضـــت القاعـــدة اللغویـــة إال بالتقـــدیر الـــذ

  .فالتقدیر هنا صناعى بحت .أحكامهم عقبات

مع أنه یمكن حمل " یدهنون " بثبوت النون على وجه آخر هو أنه عطف على " 

  .تدهن " فیكون داخًال فى حیز " لو "

وقد سـبق أن تعرضـت لهـذه اآلیـة فـى بحثـى " القاعـدة اللغویـة فـى ضـوء القـراءات 

فقـــد أنكـــر الجمهـــور مجـــئ " لـــو "  ،شـــاذة " عنـــد الحـــدیث عـــن " لـــو " المصـــدریةال

                                                                                                                     

 .١/٤١٤ :اإلتحاف ،٢/٦٠٢ :اإلقناع :ینظر ،)١١٩من اآلیة ( :البقرة )١(

 .٢/٦٦٢ :اإلقناع :ینظر ،)٨٩من اآلیة ( :یونس )٢(

 .٣٦٨، ٢/٣٦٧ :شرح التسهیل )٣(

 .)٩اآلیة (  :القلم )٤(
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ب جـــــاحوأجـــــازه بعـــــض النحـــــاة كـــــالفراء والفارســـــى وابـــــن مالـــــك وابـــــن المصـــــدریة 

  .)١(والعكبرى

وممــــا یؤكــــد  Mª  ©         ¨  §L  وممــــا اســــتدل بــــه المجیــــزون قولــــه تعــــالى

حیث عطـف " یـدهنوا "  )٢(بالنصب }اِهُنو وا َلْو ُتْدِهُن َفُیدْ {َودُّ  قراءة :كونها مصدریة

  .على " تدهن " لما كان معناه " أن تدهن "

فــى محــل  مــؤوالً  اً مصــدر لــو ومــا بعــدها  كــونتوعلــى هــذا ال یكــون هنــاك تقــدیر و 

  . للفعل الذي قبلهامفعول به  نصب

تصلح فى موضعها " أن  أن :وأما " لو " المصدریة فعالمتها( :وقال ابن مالك

 )٣(ML  K    J  I  H  GL كقولـه  ،وعها بعد ما یدل علـى تمـنوق" وأكثر 

  .)٤( )وقد تكون غیر مسبوقة

وجمهـــور ( :وقــد اســـتنكرت عائشـــة عبــد الـــرحمن التقـــدیر هنـــا أشــد اســـتنكار فقالـــت

المصــاحف علــى إثبــات النــون كمــا صــرح أبــو حیــان فــى " البحــر " وٕاّنمــا جــّر إلــى 

اآلیـــة القرآنیـــة علـــى قواعـــدهم  نهـــم عرضـــوامـــن التـــأّول والتقـــدیر أ كـــل هـــذه الوجـــوه

مـا  :وقـد قلـت وأقـول ،حویـة ثـم راحـوا یلتمسـون الحیـل لتسـویة الصـنعة اإلعرابیـةالن

ومـن ثـّم  ،وٕاّنه األصل والحجة ،یجوز أن یعرض البیان األعلى على قواعد النحاة

                                                 

 ،٣٠٢ :شـــرح الكافیـــة الشـــافیة ،١/٢٢٩ :شـــرح التســـهیل ،١/١٧٥ :معـــانى القـــرآن :ینظـــر )١(

 .٩٦، ١/٩٥ :التبیان ،٤/٤٥٣ :الكافیة بشرح الرضى

 :التبیــان ،٨/٣٠٤ :البحــر المحــیط –زعــم هــارون أنهــا فــى بعــض المصــاحف " فیــدهنوا "  )٢(

 .١٠/٣١ :معجم القراءات ،١٠/٣٠٤ :الدر المصون،  ١٢٣٤

 ) . ٩٦البقرة : من اآلیة ( )٣(

 .٢٢٩، ١/٢٢٨ :شرح التسهیل )٤(
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فثبـت النـون  ،وتكـون الفـاء فـى " فیـدهنون " حـرف عطـف وجههـاعلـى تبقى اآلیـة 

  .)١()بالعطف على " تدهن " والفاء العاطفة ال تفقد ملحظ السببیة رفعاً 

ممـا ذهـب إلیـه كثیـر  ون أوبمعنـى أدقتقدیر مبتدأ قبل یـدهنب من القول وهذا أولى

من النحاة من القول بإنكار مجئ لو مصدریة وتأویل ما ورد من ذلك على مجـئ 

َيـَودُّ َأَحـُدُهْم َلـْو  لى : في قولـه تعـا -مثالً  - فالتقدیر أو غیر ذلك ، لو شرطیة

رُ  ، وفـي هـذا لـو یعمـر لسـره ذلـك وكـذا مـا أشـبههطـول العمر : یـود أحـدهم )٢( ُيَعمَّ

، حیـث حـذف مفعـول الحـذفالتقدیر الكثیر من التكلف والمعاناة الذي یسببه كثرة 

  . )٣(الفعل بعدها كما حذفت جملة جواب الشرط 

                                                 

 .٢/٥٦ :التفسیر البیانى لعائشة عبد الرحمن )١(

 .)٩٦البقرة : ( )٢(

اعـدة اللغویـة ، بحث "الق٣٤ / ٤: شرح األشموني، ٢٢٩، ١/٢٢٨ینظر: شرح التسهیل:  )٣(

 . ١٧٢: ١٦١في ضوء القراءات الشاذة " للباحثة : 
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  تقدير اخلرب  )٢(

فإذا وجدت قرینة لفظیـة أو حالیـة  ،ذف ألنه محط الفائدةفى الخبر أال یح األصل

  جاز حذفه . تغنى عن النطق به

 ،عنـىجـئ بهـا للداللـة علـى المن األلفـاظ إنمـا ویرى النحاة جواز حذف الخبر " أل

  .)١(ویكون مرادًا حكمًا وتقدیرًا " ،أتى بهاللفظ جاز أال نا فهم المعنى بدون فإذ

حـــــذف الخبـــــر فیـــــه للداللـــــة علیـــــه أكثـــــر مـــــن أن وأشـــــار ابـــــن جنـــــى إلـــــى أن مـــــا ی

  .)٢(یحصى

 :كقولـك ،االسـتفهام عـن المخبـر عنـه :ومن القرائن اللفظیـة المجـوزة لحـذف الخبـر

 ،زید قائم وعمرو :العطف علیه نحو ،زید عندى :من عندك ؟ أى :لمن قال ،زید

یــه ال یزیــد فألن المحــذوف  ،فهــذا وشــبهه مــن الحــذف الجــائز ،كــذلك أى وعمــرو

  .)٣(ذكره على ما حصل بالقرینة التى دلت علیه

 ،فــــــالخبر محــــــذوف جــــــوازاً  )٤( M/  .  - L ومــــــن ذلــــــك قولــــــه تعــــــالى

ـــة اســـمیة ،ظلهـــا دائـــم :والتقـــدیر ـــى جمل ـــة معطوفـــة عل ـــدآن  ،حیـــث إن الجمل والمبت

  مشتركان فى الحكم.

  :ومن ذلك قول الشاعر

���������������������������������������������������������� �

� �

� ������������������������������������������������������������)٥(� �

� �   .)٦(فحذف لداللة خبر المبتدأ الثانى علیه ،عندنا راضون نحن بما :والتقدير

                                                 

 .١/٩٤ :شرح المفصل )١(

 .٢/١٤٢ :المحتسب )٢(

 .١/٢٧٥ :شرح التسهیل )٣(

 .)٣٥من اآلیة ( :الرعد )٤(

  ." ١٧٣ :هلقیس بن الحطیم " دیوان ،من المنسرح )٥(

 ،" مؤسســــة الرســـــالة " ٣/١٠٠ :األشـــــباه والنظــــائر ،٢/٧١٣ :المغنــــى ،٤/٧٣ :المقتضــــب   

  . ١٠/٢٩٥ :خزانة األدب

 .١/٢٢٠ :شرح ابن عقیل )٦(
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وجواز الحذف هنا لیس ألن هناك من النصوص ما یؤیـد الـذكر والحـذف معـًا بـل 

  .ألنه ال یستحیل وجود المحذوف

  .ومن هنا فعلینا تقدیره ألن المعنى یقتضى ذلك

ى والبیان بصـورة أوسـع مـن الحـذف وال شك أن هذا القسم من الحذف یحقق المعن

ولـذا اعتمـده البالغیـون مـن دون مواضـع  ،الواجب ألنه خروج عن األصـل بجـواز

  .الوجوب بناء على أن حذف الخبر مع جواز ذكره ال یخلو من غایة وداللة

وهنـاك مواضـع ال یجــوز فیهـا إظهــار الخبـر ومـع ذلــك قـال النحــاة بتقـدیره ال لشــئ 

  :ومن ذلك ،ه من قواعد والحرص على عدم الخروج عنهاسوى االلتزام بما وضعو 

  :(أ) تقدير اخلرب بعد واو املعية

قـد یــذهب البصــریون إلــى تقــدیر خبــر للمبتـدأ مــن دون أن تكــون هنــاك حاجــة إلــى 

والــذى دفعهــم إلــى ذلــك الصــناعة النحویــة التــى تؤكــد أن لكــل مبتــدأ  هــذا التقــدیر،

  خبرًا.

  .)١(بتدأ قبل واو هى نص فى المعیة لك حذف الخبر إذا وقع المذومن 

الخبـــر محـــذوف تقـــدیره یعُته "ضـــكـــلُّ رجـــٍل و قولهم:" فقـــد ذهـــب البصـــریون إلـــى أن

  "مقرونان" 

  .)٢(شرى وابن یعیش والرضى والشیخ خالدوتبعهم الفارسى والجرجانى والزمخ

وشـــأُنك " أنـــت  :ولـــو قلـــت " أنـــت وشـــأُنك " كنـــت كأنـــك قلـــت( :قـــال ســـيبويه

عته مقرونان " ألن الواو فى معنى " مع " هنا یعمـل ضیكل امرئ و " مقرونان " و

   .)٣( )فیما بعدها ما عمل فیما قبلها من االبتداء والمبتدأ

                                                 

 .٧٦ :"٧٦م " :ائتالف النصرة ،١/٣٠٠ :الكتاب :ینظر )١(

 :لشــرح المفصــ ،٢٦ :المفصــل ،١/٢٤٩ :المقتصــد ،١/٢٤٩ :اإلیضــاح بشــرح المقتصــد )٢(

 .١/٢٢٨ :التصریح ،١/٢٨٢ :شرح الكافیة ،١/٩٨

 .١/٣٠٠ :الكتاب )٣(
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  .یعته "ضوالمعنى " كل رجٍل مع  ،ففى الجملة دلیل علیه

كــلُّ رجــل  :تــداء قــولهموممــا یرتفــع باالب( :بطـول الكــالم قــائالً  واحــتج الفارســى

ــ" رُ  و" كــلُّ  ،یعتهضــمــع أى یعُته ضــو  وأنــت أعلــم  ،والخبــر محــذوف ،ع باالبتــداءِف

    .)١().وحُسن حذف الخبر حیث طال الكالم وكان معنى الواو كمعنى مع ،رُبكو 

اج یعته " ال یحتـضـأن نحو " كـل رجـل و فإنهم یرون  : الكوفيون واألخفشأما 

ــالأى  –" وقــد یتــرك  :إذ یقولــون ،المبتــدأ وهــو " كــل " إلــى خبــر ُمســتغنى  –ر خب

  .)٢(یعته ضكل رجل و  :إذا ظهر المراد نحو ،عنه

وارتضـى هــذا الـرأى كــذلك أبـو حیــان  ،وتـبعهم ابــن السـید البطلیوســى وابـن خــروف

فـال خبـر  ،حیـث سـّد الفاعـل عـن الخبـر ،أقـائم الزیـدان :فجعله كقولـك ،فى التذكرة

  .)٣(فى الكالم ومع ذلك حصلت الفائدة 

فكمـا أنـك إذا قـدرت " مـع "  ،یعتهضـكل رجـل مـع  :أى ،"فالواو قامت مقام " مع 

   .)٤(لم تحتج الخبر فكذلك هاهنا 

ــروف ــن خ ــال اب مــع  :یعته " أىضــوأمــا واو " مــع " فقــولهم " كــل رجــل و ( :ق

فإن قـدر " مقرونـان  ،وال یحتاج فیه إلى حذف خبر لتمامه وصحة معناه ،یعتهض

  .)٥( )" فلبیان المعنى

وال یحتـاج فیـه إلـى  :قال أبو الحسـن بـن خـروف فـى هـذا( :قائالً  ابن مالكورده 

یلـزم  :قلت ،وٕان قدر " مقرونان " فلبیان المعنى ،حذف خبر لتمامه وصحة معناه

                                                 

 .١/٢٤٩ :اإلیضاح بشرح المقتصد )١(

، ٢٧ :، المـوفى فـى النحـو الكـوفى٢/٤٤ :، همـع الهوامـع١/٢٢٨ :شـرح التصـریح :ینظر )٢(

٢٨. 

 .٣٣٦ :تذكرة النحاة ،١٠٩٠ :ارتشاف الضرب :ینظر )٣(

 .٣/٢٨٣ :التذییل والتكمیل ،١/٢٠٠ :صلشرح المف فياإلیضاح  :ینظر )٤(

 .١/٣٩٤ :شرح الجمل البن خروف )٥(
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قول نوال  ،ابن خروف أن یكون األمر كذلك فى كل موضع التزم فیه حذف الخبر

  .)١( )أن الخبر محذوف :فالقول ما قاله غیره ،بذلك

إذا كانت الواو تـدل علـى المصـاحبة فمـا  ذ بالرأى الكوفى ألنهویترجح عندى األخ

فائــدة ذكــر كلمــة " متصــاحبان " أو " مقترنــان " بعــد ذلــك ؟ أال یعــد ذلــك تكــرارًا ال 

  .؟ وألیس االكتفاء بالواو إیجازًا ؟ ألن عدم التقدیر أولى من التقدیر تحتهطائل 

ســیما أن حــذف الخبــر ؟ الل موضــع التــزم فیــه ومــا المــانع مــن اعتبــار ذلــك فــى كــ

التقــدیر الــذى  ذلــك یكــون أخــذًا بظــاهر الــنص الــذى هــو األصــل وعــدم اللجــوء إلــى

  .مادامت الفائدة المرجوة من الكالم متوافرة ،هو خالف األصل

  *ـــــــــــــــ*

 
ً
 إىل  أو اســم(ب) تقــدير اخلــرب إذا كــان املبتــدأ مصــدرا

ً
تفصــيل مضــافا

  :بار بهااملصدر وبعده حال ال يصح اإلخ

ومثـــال اســـم التفضـــیل المضـــاف إلـــى  ،ضـــربى زیـــدًا قائمـــاً  :مثـــال المبتـــدأ المصـــدر

وقــد یضــاف اســم التفضــیل إلــى المصــدر  ،أحســن شــربى المــاء صــافیاً  :المصــدر

  .أجمل ما تكون المرأة مخلصة :المؤول من " ما " والفعل نحو

وأغنــت عــن الخبــر  ،" مخلصــة " تــم بهــا المعنــى ،" صــافیًا " ،فــاألحوال " قائمــًا "

 ،ضـربى قـائمٌ  :فـال تقـول ،أن یخبر بهـا لمباینتهـا للمبتـدأ وهى ال تصح ،المحذوف

ـــام ـــام مـــن حیـــث  ،ألن الضـــرب ال یوصـــف بالقی ـــر والكـــالم ت ـــال خب ـــا ب ـــدأ هن فالمبت

مراعاة للصـناعة لكن النحویین أجهدوا أنفسهم بحثًا عن الخبر المحذوف  ،المعنى

  .النحویة

.... فـالكالم تـام باعتبــار .قـولهم " ضــربى زیـدًا قائمـًا " وأمـا( :قـال ابــن يعــيش

 ،فــى اللفــظ وٕاصــالحه لكــون المبتــدأ فیــه بــال خبــرإال أنــه البــد مــن النظــر  ،المعنــى

                                                 

 .١/٢٧٧ :شرح التسهیل )١(
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ـــى الفاعـــل ـــدأ وهـــو مصـــدر مضـــاف إل ـــك " ضـــربى " مبت ـــدًا "  ،وذلـــك أن قول و" زی

كون خبـرًا وال یصح أن ی ،أوقد سدت مسد خبر المبتد ،" حال و" قائماً  ،مفعول به

  .)١( ).....إذا كان مفردًا یكون هو األولألن الخبر  ،فیرتفع

  

وأرى أن  املوضـع ف فـى هـذاوقد اختلف النحاة فى تقدير اخلرب احملذو

ال ألنـه  ،من االختالفات فـى تقـدیر المحـذوف الواجـب الحـذف ال أسـاس لهـاكثیرًا 

سیر لتفبل هو محاولة  ،یتطلب تقدیره اختالفاً  یوجد محذوف كان مذكورًا ثم حذف

  .لقاعدة النحویةابحیث یتفق هذا التفسیر مع  ،النص حسب الصناعة النحویة

إلــى أن نحــو " ضــربى زیــدًا قائمــًا " الخبــر  فــذهب البصــريون عــدا األخقــش

وٕاذا كــــان قائمــــًا إن أردت  ،الماضـــىإن أردت  ،إذ كــــان قائمــــاً  :محـــذوف مقــــدر بــــ

  .)٢(ظرف المستقبل فحذفت "كان" وفاعلها ثم ال

القتــال یــوم  :حــون واحتجــوا بــأن ظــروف الزمــان یصــح اإلخبــار بهــا عــن المصــادر

 ،بــالظرف  وألن فــى الحــال شــبهاً  ،ق بــهیــلحــذف توســع والظــرف ألوألن ا ،الجمعــة

   .)٣(ولئال یجمع بین العوض والمعوض

وقـد حـذف  .واقـع أو ثابـت :لحـال بــا فإنهم قدروا ذلـك الخبـر بعـد :أما الكوفيون

  .)٤(الجملة  عندهم لطول الخبر

ألنـه  ،بأنه لیس فـى تقـدیرهم مـا یسـد مسـد الخبـر :واعرتض عليهم البصريون

وال یوجـد فـى تقـدیرهم  ،عندهم بعد الحـال ولـیس بعـد الحـال لفـظ واقـع موقـع الخبـر

فلفـــظ  ،لـــم أضـــرب إال زیـــداً  :أى ،ضـــربى زیـــدًا قائمـــاً  :الحصـــر المفهـــوم مـــن قولـــك

                                                 

 .١/٩٦ :شرح المفصل )١(

 .٢/٤٧ :الهمع :ینظر )٢(

 .١/٣٥٢:شرح الجمل ،٢/٤٧ :الهمع،١/٩٧ :شرح المفصل ،١/٢٤١ :المقتصد :ینظر )٣(

 .١/٢٨٠ :شرح التسهیل ،١/٢٧٧ :ینظر شرح الكافیة للرضى )٤(
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وأن تقــدیرهم بـــ " ثابــت " أو "  ،للمعنــى العــام للجملــةالتقــدیر عنــدهم غیــر مطــابق 

منفى  :" یجوزفكما یجوز تقدیر " ثابت ،حاصل " لیس هناك دلیل علیه فى اللفظ

  .)١(أو معدوم

قبل " قائمًا " بمصدر هو " ضرُبه " واختاره ابن مالك لما فیه  :ويقدره األخقش

  .)٢(من قلة الحذف وصحة المعنى 

وألنـه  ،وهـذا ال یجـوز ،فیـه حـذفًا للمصـدر وٕابقـاء معمولـه بـأن :البصريونورده 

  .)٣(لم یقدر زیادة على ما أفاده األول " ضربى " 

  .)٤(إلى أن الحال أغنت عن الخبر لشبهها بالظرف  :وذهب ابن كيسان

 ،إلـى أنـه ال خبـر لـه لكونـه بمعنـى الفعـل وذهب ابن درستويه وابن بابشـاذ

  .)٥(أقائم الزیدان  :نظیر ،ته أو أضربه قائماً ضرب :فمعنى ضربى زیدًا قائماً 

  .فالنحویون أجهدوا أنفسهم بحثًا عن الخبر المحذوف مراعاة للصناعة النحویة

واألولى القول بأنه مبتدأ ال خبر له ألن الحال أغنـت عـن الخبـر أو لكـون المبتـدأ 

خــالف عــدًا عــن التقــدیر الــذى هــو وبُ  ،الــخ أخــذًا بظــاهر الــنص... .بمعنــى الفعــل

  .فاألولى البعد عنه ما أمكن ،األصل

أن الحــال إذا أقیمــت مقــام (وأمــا مــا رد بــه ابــن مالــك علــى كــالم ابــن كیســان مــن 

فـــإن لـــم یقـــدر لهـــا  ،الخبـــر لشـــبهها بـــالظرف فإمـــا أن ال یقـــدر لهـــا عامـــل أو یقـــدر

ال یسـتغنى عنـه الظـرف مـع أنـه أصـل بالنسـبة  عامل لزم من ذلك استغناؤها عمـا

قدر لها عامل "مستقر" یلزم من ذلك اإلخبار عن الضـرب بمـا للضـارب  وٕان ،لها

                                                 

 .١/٢٨٢ :شرح التسهیل ،١/٢٧٨ :شرح الكافیة :ینظر )١(

 .٨/٢٨٧ :األشباه والنظائر ،١/٢٨٠ :شرح التسهیل )٢(

 .٢/٤٧ :الهمع ،١/٢٢٩ :شرح التسهیل )٣(

 .٢٨٠ ،١/٢٧٩ :شرح التسهیل )٤(

 .٩٧٤ :نتائج التحصیل )٥(
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فیـه إخضـاع وطـى عنـق  –أیضـًا  –فهـذا  )فضى للمحال محالأوما  ،وهذا محال

النص لكى ینقاد للقاعدة فهو أیضًا یراعـى الصـناعة النحویـة " لمـا فیـه مـن وجـود 

  .نصب بدون ناصب " وهذا معدوم فى الصناعة النحویة

صـــل ن الحـــال أغنـــت عـــن الخبـــر فهـــو أخـــذ بظـــاهر الـــنص وهـــو األل بـــأأمـــا القـــو 

ســیما أن المحــذوف هنــا لــم یــرد ذكــره فــى مثــل هــذا الموضــع ومــن هنــا ال ،واألولــى

  .قالوا بوجوب الحذف

  *ـــــــــــــــ*

 
ً
 واملبتدأ بعد " لوال " اال(ج) تقدير اخلرب إذا كان كونا

ً
  :متناعيةمطلقا

ســم المرفــوع بعــد " لــوال " االمتناعیــة مبتــدأ خبــره إلــى أن اال :ذهــب البصــريون

 والتقـدیر ،التزم حذفه لسد جواب الشرط مسـدهإنما  :وقال بعضهم ،محذوف وجوباً 

  .لوال زید موجود ألكرمتك :لوال زید ألكرمتك :فى

وذلـك  ،هـذا بـاب مـن االبتـداء یضـمر فیـه مـا یبنـى علـى االبتـداء( :قال سيبويه

أما لكان كذا وكذا فحدیث معلق بحدیث " لوال  ،ن كذا وكذالوال عبد اهللا لكا :قولك

" وأمــا عبــد اهللا فإنــه مــن حــدیث " لــوال " وارتفــع باالبتــداء كمــا یرتفــع باالبتــداء بعــد 

  .)١( )ألف االستفهام

  :فلهم فى هذه المسألة أربعة مذاهب أوجزها فیما یلى أما الكوفيون

ــذهب األول كارتفــاع الفاعــل  ،ســها أصــالةا بنفأن " لــوال " ترفــع االســم بعــده :امل

  .وانعقاد الفائدة به ومعه ،الستقالل الكالم به ،بالفعل

 ،إلـى الفـراء وحـده همونسـبه بعضـ ،وهـذا الـرأى ُنسـب إلـى الفـراء وجمهـور الكـوفیین

  .إلى الفراء وابن كیسانومنهم من نسبه 

                                                 

 .٢/١٢٩ :الكتاب )١(
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باألســماء  الختصاصــها ،هــى الرافعــة لالســم الــذى بعــدهاالفــراء أن " لــوال " فیــرى 

  .كسائر العوامل

 )١(M   G  F  E  D  CL تفســـیر قولـــه تعـــالىوكـــان الفـــراء یقـــول فـــى 

فــ" أْن " فـى موضـع رفـع بــ   M K  JL " لـوال " ثـم قـال رفعهـم یعنـى "رجـال" بــ

      .)٢("لوال"

كمـا كـان  ،یثبـت فـى الكـالم بحـالوبهذا اسـتغنى الكوفیـون عنـد تقـدیر محـذوف ال 

والذهاب إلى  ،من تقدیر خبر ،ألكرمتكلوال خالد  :نحو قولهم عل البصریون فىیف

  .)٣(لداللة السیاق علیه ،أن هذا الخبر واجب الحذف

 ،أن " لــوال " نفســها ترفــع االســم بعــدها نیابــة عــن فعــل منفــى :املــذهب الثــانى

لـــو لـــم  :فالتقـــدیر ،فـــإذا قلـــت " لـــوال زیـــد لعاقبتـــك " ،ُحـــذف وعـــوض عنـــه بــــ " ال "

  .من عقابك لعاقبتك یمنعنى زید

یین ولــم یــذكر لهــم ه أبــو البركــات األنبــارى إلــى الكــوفوهــذا المــذهب هــو الــذى نســب

     .وأقام المسألة علیه ،غیره

المرفوع بعد " لوال " فاعل لفعل محذوف نابت " ال " أن االسم  :هب الثالثاملذ

وال زیـد " لـ :حـوفالتقـدیر فـى ن ،نـى النفـىالمركبة مع " لوال " منابه بما فیها مـن مع

  .لو انعدم زید :لعاقبتك "

  

"  :والتقـدیر فـى نحـو ،أن االسـم بعـد " لـوال " مرفـوع بفعـل مقـدر :املذهب الرابع

كمــا أن االســم بعــد " لــوال "  ،لــوال منــع زیــد :أو لــوال یمنــع زیــد :لــوال زیــد لعاقبتــك "

  .)١(لو ذات سوار لطمتنى ""  :مرفوع بفعل مقّدر فى نحو
                                                 

 .)٢٥من اآلیة ( :الفتح )١(

 .١/٤٠٤ :رآن للفراءمعانى الق )٢(

 .٢٨٩ :مدرسة الكوفة )٣(
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" لـیس لـوالأن االسـم المرفـوع بعـد "ربعة تتفق على شئ واحد،هو األ وهذه المذاهب

  .مبتدأ

ـــردود علـــى هـــذه  ،ولســـت هنـــا بصـــدد دراســـة مســـائل خـــالف ـــد مـــن ال فهنـــاك العدی

  .المذاهب

الســتقالل  ،ومـا یعنینـى هـو قـول الكـوفیین بــأن " لـوال " هـى العاملـة بنفسـها أصـالة

عدم التقدیر واألخذ بظاهر النص وهـو  ألنه یترتب علیه ،بهالكالم وانعقاد الفائدة 

  .األصل واألولى

  

 هذا املذهب من وجهني هما
ّ
د
ُ
  :وقد ر

الرفـع دون النصـب ولـیس فـى العربیـة  -وهى حـرف -) أن فیه إعمال " لوال " ١(

  .حرف یرفع وال ینصب

األصــل  مـع أن ،فـى اسـم واحــد الرفـع -وهــى حـرف -) أن فیـه إعمـال " لـوال " ٢(

  .أن یعمل الجر ال الرفع وال النصب واحد ل فى اسمفى الحرف إذا عم

ألنه لیس مـن أصـولهم  نيوهذا ال يلزم القائلني بإعمال " لوال " من الكوفي

العامـل فـى اسـم واحـد ال یعمـل  وال أن الحـرف ،ف رفع البد أن ینصـبأن كّل حر 

تهـا أال تـرى أنهـم یعملـون " إّن " وأخوا ،إال الجر بل هذه أصول بصریة ال تلـزمهم

  .)٢(ویعملون " ما " الحجازیة الرفع وحده ،النصب وحده

وحتــى علــى الــرأى القائــل  .فهــذه حــروف ال تعمــل إال فــى اســم واحــد علــى مــذهبهم

" لــوال " جــواببــأن هنــاك خبــرًا محــذوفًا أو فعــًال محــذوفًا مــا المــانع مــن أن نجعــل 

                                                                                                                     

 ١/٣١٥ :شـرح الكافیـة ،١/٣٠٢ :المغنى ،١/٢٨٣ :شرح التسهیل ،٢٣٩ :نالتبیی :ینظر )١(

 :، المقاصـــــد الشــــــافیة٢/٤٣ :، الهمـــــع٦٠٢ ،٦٠١ :، الجنـــــى الــــــدانى٤/١٩٠٤االرتشـــــاف 

٦/٢٠٠. 

 .٦/٢٠٠ :المقاصد الشافیة ،١/٢٨٣ :شرح التسهیل :ینظر )٢(
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ن ذكره ال طائل عن وجود خبر أو فعل مقّدر مادام المعنى مفهومًا ومادام أأغنى 

ــذلك یقــدر بـــ " كــائن " أو " موجــود " وهــم  ،تحتــه ألن ذكــره ال یفیــد معنــى جدیــدًا ل

یقولون بأنه محذوف وجوبًا ألن ذكره یكرر معنى موجودًا فى لفظة " لوال " وهو " 

  .فهو معلوم بمقتضى " لوال " ،وتتحاشاهوجود الشرط " والتكرار تمجه العرب 
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  .م القول بأنها عاطفةتقدير خرب " ليس " لعد )٣(

  

النقلــة كــون " لــیس " حرفــًا عاطفــًا  ت الكوفیــون أو البغــدادیون علــى خــالف بــینأثبــ

  :على غرار " ال " العاطفة محتجین بقول الشاعر

�������������������������������������������������������������������� �

� �

� �����������������������������������������������������������������������)١(� �

� فیقـدرون لهـا خبـرًا  ،لـیس " وعملهـاوالبصریون یتأولون البیت حفاظـًا علـى فعلیـة " �

  .)٢(و" الغالب " اسمها ،لیسه الغالب :والتقدیر ،ضمیرًا متصًال محذوفًا تخفیفاً 

قـام  :عاطفـًا فیقولـون وأجـاز الكوفیـون اسـتعمال " لـیس " حرفـاً ( :قال ابن مالـك

وممـــا یحـــتج لهـــم بـــه أیضـــًا قـــول  ،قـــام زیـــد ال عمـــرو :كمـــا یقـــال عمـــرو زیـــد لـــیس

  :الراجز

����������������������������������������������������������������� �

� �

� ����������������������������������������������������������������������������� �

� �   .كما یقال واألشرم المغلوب ال الغالب

وذلك ألنه یجـوز أن  ،إلمكان غیره مما ال خالف فى جوازه ،نظیر ال یلزمالتوهذا 

إذا  كمــا یفعــل ،وّیــًا ثبوتــهثــم یحــذف من ،یكــون خبــر كــان وأخواتهــا ضــمیرًا متصــالً 

ثــم یتــرك الضــمیر مــن اللفــظ  ،صــدیقك إنــى كنتــه :فیقــال ،الضــمیر مفعــوًال بــه كــان

... والتقــدیر .صــدیقك إنــى أكرمــت :كمــا یقــال ،صــدیقك إنــى كنــت :فیقــال ،تخفیفــاً 

والضمیر ضـمیر األشـرم وهـو خبـر لـیس واسـمها  ،لیسه الغالب :لیس الغالب :فى

  .)٣( )"" الغالب 

                                                 

شـرح الـدمامینى  ،١/٣٢٥ :مغنى اللبیـب ،٢/٤٥٧ :الدرر(رجز لنفیل بن حبیب الحمیرى  )١(

ـــــى ـــــى المغن  :شـــــرح التســـــهیل ،٢٤٠ :شـــــرح شـــــواهد المغنـــــى ،٢/٨١ :الهمـــــع ،٢/٢٠٨: عل

٣/٣٤٦.(  

 .٢/٢٠٨ :شرح الدمامینى )٢(

 .٣٤٧، ٣/٣٤٦ :شرح التسهیل :ینظر )٣(
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یجـز حذفـه وفیـه  یره متصـًال لـموال تقـدلـ ومقتضـى كالمـه أنـه( :قال الـدماميىن

   .)١( نظر)

ألنـــــه ال یـــــدعو إلـــــى هـــــذا التقـــــدیر إال الـــــدلیل  ،ومـــــا ذهـــــب إلیـــــه الكوفیـــــون أولـــــى

      .بظاهر النص والقول بعدم التقدیر أولى ألنه األصل أخذاً  ،الصناعى

                                                 

 .٢/٢٠٨ :شرح الدمامینى )١(
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  ع.تقدير الفاعل فى باب التناز )٤(

  

ب التنـازع أولـى مـن األول إلـى أن إعمـال الفعـل الثـانى فـى بـا ذهب البصريون

  .لقربه من المعمول وٕاذا أعمل األول وجب اإلضمار فى الثانى

  .إن الفعل األول هو العامل ألنه أسبق :فقالوا أما الكوفيون

لـذكرها هنـا فقـد سـبق أن  داعـىوال  – )١(ولكل فریق شواهده التى یعـزز بهـا رأیـه

هنــا بصــدد الحــدیث عــن ولســت  الــدكتوراهدرســت هــذه المســألة مفصــلة فــى رســالة 

   – مسائل خالف

ى أن الفاعــل فاعــل " جــاء وقعــد الزیــدان " أن األولــ :فــى نحــو ويقــرر الكســائى

وذلـــك بنـــاًء علـــى مذهبـــه فـــى جـــواز حـــذف  .وفاعـــل األول محـــذوفالفعـــل الثـــانى 

  .الفاعل فى هذا الباب فرارًا من اإلضمار قبل الذكر

ألن إعمـال الثـانى  ،ل فـى التنـازعأنـه ال یجیـز إال إعمـال األو  ونقل عن الفـراء

وكالهمــا محظــور  ،یــؤدى إمــا إلــى اإلضــمار قبــل الــذكر وٕامــا إلــى حــذف الفاعــل

   .)٢(عنده

قل عن الفـراء
ُ
القـول بـأن العـاملین إذا اتفقـا فـى الطلـب بـأن یطلبـا  -أیضـاً  – ون

  .)٣(من غیر حذف أو إضمار  ،مرفوعًا أو منصوبًا كان العمل لهما جمیعاً 

تصـورون أن یتسـلط فعـالن علـى فاعـل واحـد أو یفالنحـاة ال  ،عنینـى هنـاوهذا مـا ی

  .وذلك لحرصهم على تحكیم المقاییس النظریة دون نظر للمعنى ،مفعول واحد

                                                 

 .١١٣ :ائتالف النصرة ،١/٨٣ :اإلنصاف :ینظر )١(

 .١/١٤٩ :التبصرة ،١١٣ :الجمل )٢(

 .٢٣ :راوىغالموفى فى النحو الكوفى للكن ،٢٥٢ :التبیین )٣(
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وال أرى داعیــًا قویــًا إلــى القــول بــذلك عنــدما ال یكــون العــامالن ممــا تختلــف جهــة 

أن یتعلــق الفعــالن  فمــا المــانع ،عملهمــا بــأن یقتضــى كالهمــا منصــوبًا أو مرفوعــاً 

  .بفاعل أو مفعول كما قال الفراء

بالنظر إلى  ،ز أن یتعدد خبر المبتدأ فینبغى أن یجوز تعدد الفعلوذلك مثلما یجو 

ة یفال یوجد مانع من هذا اإلعراب البسیط سـوى الموانـع الصـناع ،كونهما مسندین

  .التى أخضع النحاة النصوص لها
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  تقدير املفعول )٥(

  

ولكنـه یتعلـق  ،فى التركیب النحـوى للجملـة اإلسنادس من طرفى المفعول فضلة لی

وقــد جــرت عــادة النحــویین أن یحــذفوا المفعــول إّمــا اختصــارًا  ،بالفعــل لداللــة معینــة

  .أى لدلیل أو لغیر دلیل ،وٕاما اقتصاراً 

  :فالنحاة قسموا المفعول المحذوف إلى نوعین

أن یجعل بعد الحـذف نسـیًا  :ثانىوال ،أن یحذف لفظًا ویراد معنى وتقدیراً  :أحدهما

  .)١(كأن فعله من األفعال غیر المتعدیة ،منسیاً 

ذوف ألن فـى الكـالم دلـیًال ُیراد المحـ وفیه ،سمى النوع األول الحذف اختصاراً وقد 

  .)٢(ألنه ال دلیل علیه  ،أما النوع الثانى فُسمى " اقتصارًا " وهو غیر مرادعلیه 

  .)٣( )أى لدلیل ،اع حذف المفعول اختصاراً ویجوز باإلجم( :قال ابن هشام

یجــابهم معمــوًال إلوأمــا الحــذف الثــانى " اقتصــارًا " فقــالوا بــه مــع عــدم وجــود الــدلیل 

فیقدرون مفعوًال دون نظر إلى قصد المتكلم  ،عول لهمتى وجدوا فعًال متعدیًا ال مف

مـا ورد مـع أن  ،من عدم ذكر المفعول وذلك حرصًا منهم علـى الصـناعة النحویـة

یفیـــد عـــدم ذكـــر مـــن حـــذف المفعـــول اختصـــارًا ال یكـــون لوجـــود دلیـــل فقـــط بـــل قـــد 

ینزل الفعل المتعـدى ف ،لة ال یمكن الحصول علیه بذكرهالمفعول معنى جدیدًا للجم

وفى هذه الحالة ینبغـى أن ال  ،منزلة الالزم لعدم تعلق غرض المتكلم بالمفعول به

  .)٤(یذكر المفعول وال یقدر 

 لدليل منهاوهناك م
ً
  :واضع يكثر فيها حذف املفعول مساعا

                                                 

 .٢/٣٩ :شرح المفصل )١(

 .٢/٣٨ :المرجع السابق )٢(

 .٢/٦٩ :أوضح المسالك )٣(

 .٢/١٧٤ :النحو الوافى ،٢/٣٩ :شرح المفصل :ینظر )٤(
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فلـو  :والتقـدیر ،)١(M  _  ^  ]L  :نحو .) بعد فعل المشیئة الواقع شرطاً ١(

فـــإن فعـــل  ،وأیضـــًا بعـــد " لـــو أردت " و" لـــو اختـــرت " ونحـــو ذلـــك ،شـــاء هـــدایتكم

  .الجواب یدل على المفعول المحذوف ویبینه

£   ¤  ¥  ¦  §  ¨    M تعــــــالى  نحــــــو قولــــــه ،) بعــــــد نفــــــى العلــــــم ونحــــــوه٢(

©L)ال یعلمون أنهم سفهاء :أى )٢.  

أن األبلـغ فـى الـذم أن یجعـل الفعـل مـن قبیـل المنـزل منزلـة  :ويرى الـدماميىن

  .)٣(الالزم وحینئذ فال حذف

 :أى ،)٤(M©  ¨  §  ¦  ¥L نحــــو قولــــه تعــــالى ،) أن یكــــون عائــــداً ٣(

  .بعثه

  :ونحو قول أبى النجم العجلى

������������������������������������������������������� �

� �

� �������������������������������������������������������������������)٥(� �

� �
  .)٦(لم أصنعه :أى

میر مـن لصـناعة النحویـة یتمثـل فـى حـذف الضـفالحذف فى نحو ذلك لدلیل مـن ا

لصــلة والموصــول أو ، فالبــد مــن تقــدیره لكونــه رابطــًا بــین اصــلة أو الخبــرجملــة ال

  .المبتدأ والخبر

                                                 

 .)١٤٩ة (من اآلی :األنعام )١(

 .)١٣من اآلیة ( :البقرة )٢(

 .٢/٣٤٥ :حاشیة الدسوقى )٣(

 .)٤١من اآلیة ( :الفرقان )٤(

  .رجز ألبى النجم العجلى )٥(

 ٢/٣٠ :شـرح المفصـل ،١/٣١٢ :شرح التسـهیل ،١/٢٢٥ :المغنى ،١٣٧، ١/٨٥ :الكتاب   

  .٧٤، ٧٣ :الدرر اللوامع ،١/٣٥٠ :شرح الجمل ،

 .٣٤٥ ،٢/٣٤٤ :حاشیة الدسوقى ،٤٠، ٢/٣٩ :شرح المفصل :ینظر )٦(
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كون الحـذف لوجـود الـدلیل فقـط بـل لإلشـارة إلـى یمواضع كثیرة من القرآن ال وفى 

  .أن المراد هو الفعل ولیس المفعول

ـــه تعـــالى  - ـــم یـــذكر المفعـــول  )١(M W     V  U  TL ومـــن ذلـــك قول فل

  .)٢(الخیر ما ال یعلم كنهه إال هو :أى ،الثانى هنا لإلبهام

  .أو لتعظیم المعطى وكثرته ومكانته كالنبوة والشفاعة وغیرها

حـــذف فـــى اآلیـــة أدت إلـــى تشـــویق المتلقـــى إلـــى مـــا ســـوف یعطیـــه البـــارى ودقـــة ال

  .سبحانه لنبیه 

فیرى المفسرون أن " ما قلى "  )٣(M   L    K  J  I  HL ومنها ما ورد فى قوله  -

ویضــارعه مــا ورد  ،وللفاصــلة ،معناهــا " مــا أبغضــك " فلــم یــذكر المفعــول للعلــم بــه

وتقدیر المحذوف  ،الحذف هنا یفید التعمیمهدى " ف –أغنى  –من األفعال " آوى 

فحذفـه لمـا فـى ذكـره مـن الطـرد واإلبعـاد وشـدة  ،فیه تقیید لنفى البغض للرسـول 

  .البغض

ض فهــو ال یــبغ ،ولكــن فــى عــدم ذكــره نفــى الــبغض عــن الــرحمن ســبحانه وتعــالى

  .)٤( سیما خاتمهموال ،أحدًا فكیف یبغض أنبیاءه

ــــــه تعــــــالى - ــــــى قول  ،)٥(M ë  ê   ò  ñ  ð  ï  î  í  ìL وكــــــذلك ف

وجــاءت هــذه العمومیــة مــن حــذف  ،فتــرك المفعــول بــه أفضــل لیشــمل كــل مخلــوق

  .المفعول به

                                                 

 .)٥اآلیة ( :الضحى )١(

 .٣/٤٧٥ :الوجیز فى تفسیر القرآن العزیز )٢(

 .)٣اآلیة ( :الضحى )٣(

 .٤٠، ١/٣٩ :التفسیر البیانى للقرآن ،٣/٤٧٥ :الوجیز :ینظر )٤(

 .)٤٤، ٤٣اآلیتان ( :النجم )٥(
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 ،)١(M  ¦  ¥   ¤L قولـــــــه تعـــــــالى  ومـــــــن ذلـــــــك أیضـــــــاً  -

فقـــد ذكـــر المفعـــول عنـــد حدیثـــه عـــن الرجـــال ولـــم  ،والحافظـــات فـــروجهن :والتقـــدیر

الحـذف وهـى أن اهللا سـبحانه وتعـالى لهـذا  بعـد داللـيیذكر ذلك مع النساء وهناك 

فعــدم  ،حفــظ كــل مــا مــن شــأنه أن یحفــظبــل ب ،النســاء بحفــظ الفــروج فقــط لــم یمــدح

  .)٢(ذكر المفعول للتعمیم والشمول

...... وغیر ذلك من المواضع التـى لـم یـذكر فیهـا المفعـول ال لوجـود الـدلیل فقـط 

  .بل لبعد داللى ال یمكن إدراكه بذكر المفعول

د النحویون أنفسهم بتقدیر المفعول فى مثل هذه المواضع وجعلوا القاعدة ولقد أجه

أولــى باالعتبــار ممــا خالفهــا مــن المســموع حتــى ولــو تعلــق ذلــك بــأعظم كــالم وهــو 

  .كتاب اهللا

ــة یســتعان بهــا علــى فهــم المعنــىفهنــاك  وهنــاك تقــدیرات صــناعیة  ،تقــدیرات مقبول

بل وجـود التقـدیر  ،تحتاج إلى تقدیربحتة تمس النصوص القرآنیة وغیرها التى ال 

  .یفقدها بالغتها والغرض المسوقة له

ألن  ،مصـطنع وفیـه تكلـف أن تقـدیر مفعـول محـذوف هنـا أمـر :وخالصة القول

  .وال خطر بباله شئ من ذلك ،المتكلم ما قصد إلى ذكره ثم حذفه

إنـه تـارة  :والتحقیـق أن یقـال( :والبن هشام كالم لطيف فى ذلك حيث قال

علق الغرض باإلعالم بمجرد وقوع الفعل من غیر تعیین من أوقعه أو من أوقـع یت

 ،: حصل حریـق أو نهـبفیقال ،دًا إلى فعل الكون العامبمصدره مسنفیجاء  ،علیه

ـــا ـــاإلعالم بمجـــرد إیق ـــذكر  ،فیقتصـــر علیهمـــا ،ع الفاعـــل للفعـــلوتـــارة یتعلـــق ب وال ی

                                                 

 .)٣٥من اآلیة ( :األحزاب )١(

 .١٩/١٢٠٣٤ :الشعراوىتفسیر  :ینظر )٢(
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لهــذا ألن الفعــل ینــزل  ،محــذوفاً  وال یســمى ،منــوى كالثابــت، إذ الالمفعــول وال ینــوى

  .)١( )القصد منزلة ما ال مفعول له

والـــذى یفهـــم مـــن كـــالم ابـــن هشـــام أن الـــذكر وعدمـــه متعلقـــان بحاجـــة المـــتكلم أو 

 ،الفعــل إلــى فاعلــهفقــد یحتــاج إلــى مجــرد إســناد  ،الســامع ومطابقــة مقتضــى الحــال

  .حسب الحاجةوذلك كله ب ،وقد یحتاج إلى مفعول واحد أو مفعولین أو أكثر

 إلــى تلــك النصــوص وینظــروا ،زفــوا عــن مثــل هــذه التقــدیراتفــاألولى للنحــاة أن یع

  .على أنها كاملة ال تحتاج إلى تقدیر

 ،إال إذا كـــان التقـــدیر لغـــرض معنـــوى ففـــى هـــذه الحالـــة یكـــون تقـــدیرًا لغویـــًا مقبـــوالً 

ة بــل یســتعان بــه علــى فهــم المعنــى ومعرفــة الســاقط مــن الكــالم وهــو ال یضــر اللغــ

  .دهایفی

                                                 

 .٢/٩٤ :معانى النحو ،٢/٧٠٢ :مغنى اللبیب :ینظر )١(
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  تقدير املنادى  )٦(

 ،)١(MÎ   Í  ÌL قوله تعالى :قد جاء ما ظاهره حذف المنادى ومن ذلك

فـــى قـــراءة  )٢(MG  F  E      D  C  B  A            @   ?L وقولــه تعـــالى

  .)٣(من خفف " أال " 

  :وقول الشاعر

������������������������������������������������������������������ �

� �

� ���������������������������������������������������������������������)٤(� �

� �   :وقول الشاعر

���������������������������������������������������������������� �

� �

� ��������������������������������������������������������������������)٥(� �

� �   :قول الشاعرمنه و 

�������������������������������������������������������������������� �� ����������������������������������������������������������������)٦(� �

                                                 

 .)٢٦من اآلیة ( :یس )١(

  .)٢٥من اآلیة ( :النمل )٢(

هى قراءة الكسائى وأبى عبد الرحمن السلمى والحسـن وحمیـد األعـرج ورویـس وأبـى جعفـر  )٣(

حجـة القـراءات  ،٧/٦٦ :البحـر المحـیط ،٢/٣٢٥ :إتحاف فضـالء البشـر ،٢/٣٣٧ :النشر(

 ).٥٢٦ :البن زنجلة

  ." ١٠٢ :من الطویل لذى الرمة " دیوانه )٤(

   .)" نهل  ،" جرع " :القاموس (الجارى  :المنهل ،الرمل الممتد :الجرعاء    

،  ٣٨٩/ ٣، شــــرح التســــهیل :  ٢٧٨ /٢الخصــــائص :، ٢/٤٦٥( معــــاني القــــرآن لألخفــــش :

 ) ٢٠٦ / ١،الدرر:  ٢٢١ /٢البیان لألنباري : 

 :دیــوان الحماســة ،٤٥٣ :رصــف المبــانى –"  ١٣٣ :مــن الطویــل لحمیــد بــن ثــور " دیوانــه )٥(

١٧٠. 

  .من البسیط وال یعرف قائله )٦(

شرح  ،٣/٣٨٨ :شرح التسهیل ،٢/٤٣٠ :المغنى ،٤٥٣ :رصف المبانى ،٢/٢١٩ :الكتاب   

  .٢/٢٤ :المفصل
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وقــد اختلــف النحــاة فــى تخــریج هــذه ... وغیرهــا مــن الشــواهد .یــا قــوم لعنــة اهللا :أى

  :الشواهد على النحو التالى

كـالفراء والمبـرد وقطـرب والزجـاج وغیـرهم إلـى أن  ذهب كثري من النحـويني -

  .)١(وغیرها محذوفالمنادى فى هذه الشواهد 

والیاء  ،قوم اسجدواویا هؤالء اسجدوا أو یا  ،یا هؤالء لیت قومى یعلمون :والتقدیر

نمــا حــذفت ألــف " یــا " مــن اللفــظ لســكونها وســكون الســین وإ  ،داءفــى "یســجدوا" للنــ

  .بعدها

  .ویا قوم لعنة اهللا ،أال یا هذه اسلمى :وفى األبیات السابقة

إلـى أنـه فـى حـال األمـر والـدعاء حسـن الحـذف ألن اآلمـر  وذهب ابـن مالـك

 ،والمـدعو بتقدیمـه علـى األمـر والـدعاءوالداعى محتاجان إلى توكید اسـم المـأمور 

بخـالف "  ،فاستعمل النـداء قبلهمـا كثیـرًا حتـى صـار الموضـع منبهـًا علـى المنـادى

لخلـوه مـن  ،فادعـاء حذفـه باطـل ،لیت " فإن المنادى لم یستعمله العرب قبلها ثابتاً 

  .)٢(فتعین كون " یا " التى تقع قبلها لمجرد التنبیه  ،الدلیل

محذوف هو خوفهم من الوقوع ویبدو أن الذى ألجأ هؤالء النحاة إلى تقدیر منادى 

فیمــا منعــوه مــن دخــول حــرف النــداء علــى غیــر االســم ودخــول حــرف علــى حــرف 

  . فمن أجل ذلك لجؤوا إلى تقدیر منادى محذوف ،السیما إذا اشتركا فى المعنى

منهم األخفش والفارسى والرمانى وابن جنى والمالقى إلـى أن "  وذهب آخرون -

فلــیس ثمــة منــادى محــذوف  ،ولیســت للنــداء ،لتنبیــهیــا " الداخلــة علــى فعــل األمــر ل
)٣(.  

                                                 

 ،١١٦، ٤/١١٥ :معــانى الزجــاج ،٢/١٩٦ :الخصــائص ،٢/٢٩٠ :معــانى الفــراء :ینظــر )١(

 .٣/٣٨٨ :شرح التسهیل

 .٣/٣٨٨ :شرح التسهیل )٢(

 : الخصــــائص  ،٢٢١ :المســــائل العضــــدیات، ٤٦٥ /٢ :معــــانى القــــرآن لألخفــــش :ینظــــر )٣(

 .٥١٤ :رصف المبانى ،٢/١٩٦
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أال تراهـا فـى النـداء وفـى  ،وأمـا " یـا " فتنبیـه( :وهو ظاهر كالم سیبویه حیـث قـال

  .)١( )األمر كأنك تنبه المأمور

ى أن " یـــــا " إذا دخلـــــت علیهـــــا " أال " خلصـــــت " أال " فیـــــرى أصـــــحاب هـــــذا الـــــرأ

د یكونان للتنبیه وجمـع بـین التنبیهـین تأكیـدًا وق ،وخص التنبیه بـ " یا " ،لالستفتاح

  .)٢(ألن اآلمر قد یحتاج إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على اآلمر

  :والقائلون بأن " یا " للتنبیه استندوا لعدة أمور منها

ألن المــراد "  ،لكونــه الزمــًا للحــذف بعــدها )٣(أن " یــا " نابــت منــاب الفعــل :األول

وذلـك إخـالل  ،الجملـة بأسـرها " فلو حذف المنـادى معهـا لحـذفت أدعو " و" أنادى

   –وسیأتى الحدیث عن تقدیر فعل فى باب النداء فى المبحث التالى  –

فلــزم علــى هــذا  ،المـراد ضفـإذا حــذف تنــاق ،أن المنــادى معتمــد المقصــد :الثــانى

  .أن تكون " یا " لمجرد التنبیه من غیر نداء

إلیه أن مثل هذا التركیب الوارد عن العـرب لیسـت والذى أذهب ( :قال أبو حيان

ألنــه قــد  ،ألن المنــادى عنــدى ال یجــوز حذفــه ،" یــا " فیــه للنــداء وحــذف المنــادى

ولــو حــذفنا المنــادى لكــان  ،وانحــذف فاعلــه لحذفــه ،حــذف الفعــل العامــل فــى النــداء

 ،اً فكـان ذلـك إخـالًال كبیـر  ،فى ذلك حذف جملة النداء وحذف متعلقه وهو المنـادى

ولـیس  ،دلیًال على العامل فى جملـة النـداءوٕاذا أبقینا المنادى ولم نحذفه كان ذلك 

حـــرف النـــداء حـــرف جـــواب كــــ " نعـــم " و" ال " و" بلـــى " و" أجـــل " فیجـــوز حـــذف 

فــ " یـا " عنـدى  ،المحذوفـةالجمل بعدهن لداللة مـا سـبق مـن السـؤال علـى الجمـل 

                                                 

 .٤/٢٢٤ :الكتاب )١(

 .٢/٢٤ :شرح المفصل ،٢/٢٧٩ :الخصائص :ینظر )٢(

 .)١/٣٤٤ :شرح الرضى ،٢/١٨٢ :الكتاب(هور هذا مذهب سیبویه والجم )٣(
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وجــاز ذلــك الخــتالف  ، " التــى للتنبیــهفــى تلــك التراكیــب حــرف تنبیــه أكــد بــه " أال

  .)١( )ولقصد المبالغة فى التوكید ،الحرفین

أن القول بأن " یا " للنـداء والمنـادى محـذوف یلـزم  :" وهو األهم" واألمر الثالث

حـذف وال تقـدیر أولـى لمـا ترتـب علیـه مــن ومـا ال یلـزم منـه  ،منـه الحـذف والتقـدیر

  .األخذ بظاهر النص ألنه األصل

ذهب الثــانى أقــرب إلــى واقــع اللغــة وأشــد ارتباطــًا بالقواعــد النحویــة مــن الــذى فالمــ

دم تأیید السماع لما ذهبـوا فضًال عما ذكر ابن مالك من ع ،ذهب إلیه بقیة النحاة

 أصـلوهذا مخـالف لمـا علیـه  ،المنادى قبل لیت لم یسمع ثبوته قبلهافحذف  ،إلیه

  .الحذف كما قرره ابن مالك وغیره

                                                 

 .٢/٤٢ :الهمع :وینظر ،٧/٦٦ :البحر المحیط )١(
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  ملضاف تقدير ا )٧(

  

ذكــــر النحویــــون فــــى مؤلفــــاتهم شــــواهد كثیــــرة علــــى حــــذف المضــــاف مــــن التنزیــــل 

  .)١(والشعر

إلى أن حذف المضاف كثیر واسع وٕان كـان أبـو الحسـن ال یـرى  وذهب ابن جنى

ن أبو الحسن وٕان كا ،وذلك كثیر واسع ،لمضافوقد حذف ا( :فقال ،القیاس علیه

  .)٢( )ال یرى القیاس علیه

تلفـة التـى قـال فیهـا النحــاة بحـذف المضـاف یجمعهـا كلهـا اســتحالة والمواضـع المخ

  .ود من التعبیر دون تقدیر محذوفصهم المعنى المقف

  :ويطرد القول باحلذف فى موضعني

 ،فعــالإذ الطلــب إنمــا یتعلــق باأل ،واتذلــفــى نســبة الحكــم الشــرعى إلــى ا :أوهلمــا

هو المضاف وأمثلـة ذلـك  فتعلیقه بذات من الذوات یدل على أن ثمة فعًال محذوفاً 

  :منها ،كثیرة

قولـــــــــــه  ،اســـــــــــتمتاعهن :أى ،)٣(M    U  T  SL قولـــــــــــه تعـــــــــــالى 

M  #  "  !L)٤(، أكلها :أى،  M®  ¬  « L  )تناولها :أى ،)٥.  

[  M نحــــو  ،بمــــاض قــــد وقــــععلــــق فیــــه الطلــــب  فــــى كــــل كــــالم :وثانيهمــــا

^L)٦(،  M  _  ^  ]L )ا فعــًال إذا العقــود والعهــد قــوالن قــد وقعــ ،)٧

  .)٨(وٕانما المراد الوفاء بمقتضاهما ،وال وفاء ضفال یتصور فیهما نق

                                                 

 .٧١٥ :المغنى :ینظر )١(

 .٢/٣٦٢ :الخصائص )٢(

 .)٢٣من اآلیة ( :النساء )٣(

 .)٣من اآلیة ( :المائدة )٤(

 .)٥من اآلیة ( :المائدة )٥(

 .)١من اآلیة ( :المائدة )٦(

 .)٩١من اآلیة ( :النحل )٧(

 .٢/٧١٥ :المغنى :ینظر )٨(
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 إذا اجتمعت فيه ثالثة شروط
ً
  :ويكون حذف املضاف قياسيا

M  :نحو ،بحیث ال یوقع حذفه فى لبس ،) وجود قرینة تدل علیه أو تشیر إلیه١(

  k  jL)ْســـــأل وٕانمـــــا یُ  ،إذ القریـــــة ال ُتســـــأل ،وأســـــأل أهـــــل القریـــــة :أى ،)١

  .فالقرینة هنا عقلیة ،أهلها

سـواء كـان فـاعًال  ،فیحـل محلـه ،) قیام المضاف إلیه مقـام المضـاف المحـذوف٢(

ألن العقل دل على استحالة  ،أو أمر ربك رسول ربك :أى ،)٢(M  ¼  »L نحو

بـر  :أى ،)٣(M  .  -  ,  +   *L  :أو مبتدأ نحو .استحالة مجئ الرب تعالى

أو مفعـوًال  .میتة میت :أى ،نایا میت بین أهلهشر الم :أو خبر نحو ،بر من آمن

حـــــــــب العجـــــــــل " لعـــــــــدم  :أى ،)٤(M  ½  ¼  »  ºL  :بـــــــــه نحـــــــــو

  ..... الخ.)٥(صالحیة العجل ألن یكون مشربًا فى قلوبهم "

فـــال یصـــح  ،) أن یصـــلح المضـــاف إلیـــه ألن یحـــل محـــل المضـــاف المحـــذوف٣(

نحـــو قولـــه  ،محلـــهألنهـــا ال تحـــل  ،حـــذف المضـــاف إذا كـــان المضـــاف إلیـــه جملـــة

فالمضـــاف إلیـــه هنـــا جملـــة  ،)٦(M  2  1   0  /  .  -L تعـــالى

  .ولهذا ال یجوز حذف المضاف وهو كلمة " حین " ،فعلیة

وســـاغ الحـــذف ألن  ،رآن الكـــریم كثیــرة.... ومـــواطن حــذف المضـــاف فـــى القــ.هــذا

مكــان المضــاف المحــذوف وحــل محلــه دون ظهــور أى خلــل  المضــاف إلیــه شــغل

  .تركیبى

                                                 

 .)٨٢من اآلیة ( :یوسف )١(

 .)٢٢الفجر: من اآلیة ( )٢(

 .)١٧٧من اآلیة ( :البقرة )٣(

 .)٩٣من اآلیة ( :البقرة )٤(

 .٣/٢٢٦ :شرح التسهیل )٥(

 .)١٧من اآلیة ( :الروم )٦(
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الحظ فیمــا ســبق مــن شــواهد ضــرورة وجــود قــرائن العتمــاد قــول الحــذف وتحدیــد فــی

فـال نقـدم علـى  ،ألن المضاف والمضاف إلیه ُیعـدان كـالجزء الواحـد ،مكانه ونوعه

 ،ولـیس وجــود الـدلیل وحـده هــو السـبب فـى الحــذف ،حـذف المضـاف إال بمــا سـبق

فیحـــذف  ،صبـــل للتركیـــز علـــى المضـــاف إلیـــه لمـــا فـــى ذلـــك مـــن ُبعـــد داللـــى خـــا

ــم ُیشــكلضــالم وٕانمــا ســوغ ذلــك الثقــة بعلــم  ،اف مــن الكــالم كثیــرًا وهــو ســائغ إذا ل

فـإذا حصـل المعنـى بقرینـة  ،إذ الغرض مـن اللفـظ الداللـة علـى المعنـى ،المخاطب

  .)١(وع بإزائه اختصار ضحال أو لفظ استغنى عن اللفظ المو 

ط وجـود دلیـل علـى فحذف المضاف وٕاقامة المضاف إلیه مقامه كثیـر، ولكـن بشـر 

وهـذا بـاب إنمـا (: الحذف واشترط ابن جنى فهم السامع لقصـد المـتكلم حیـث یقـول

إنمـــا  أنـــك ،ضـــربت زیــداً  :فــإن فهـــم عنــك فـــى قولــك ،ســـده المعرفــة بـــهیصــلحه ویف

 )هم عنك لـم یجـزفوٕان لم ی ،أردت بذلك ضربت غالمه أو أخاه أو نحو ذلك جاز

)٢(.  

ســواء كــان الــدلیل  ،لیــل یــدلنا علــى هــذا المحــذوففــإذًا ال یصــح حذفــه إال بوجــود د

  .العقل أو وجود قرینة لفظیة تشیر إلیه

  

 ،فیكـون تقـدیر مضـاف ال حاجـة إلیـه وقد يكون داعى احلذف صناعى حبت

وتحمیل الكالم مـا لـیس  ،وفى إظهاره تشویه لألسلوب ،ویمكن أن یتم الكالم دونه

ألن  ،درایـة بصـنعة النحـو هلـبحیث ال یخطر تقـدیر مضـاف ببـال مـن لـیس  ،منه

  .الدلیل لیس معنویًا بل صناعى بحت

  :ومن ذلك قول امرئ القیس

                                                 

 .٢/٢٥٤ :شرح الكافیة ،٣/٢٣ :شرح المفصل :ینظر )١(

 .٢/٤٥٢ :الخصائص )٢(
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� � ثم حذف العامل  ،قدیرٍ  أو طابخِ  :حیث ذهب النحویون إلى أن األصل فیه

على خالف البغدادیین الذى حملوه على  ،إلیه المضاف مع إبقاء جّر المضاف

  .)٢(العطف من باب إجازة إتباع المنصوب بمجرور

والذى دعا النحاة إلى تقدیر حذف المضاف هو إقرارهم أن لكل أثر إعرابى مؤثرًا 

  .فقدروا عامًال هو المضاف ،وال جار له ،فوجدوا لفظًا مجروراً  ،یستوجبه

ومـــذهب البغـــدادیین أولـــى  ،تكلفـــًا ال حاجـــة إلیـــهوالحـــق أن فـــى مثـــل هـــذا التقـــدیر 

  .ألن ما ال یحتاج إلى تقدیر أولى مما یحتاج إلیه ،باالعتبار منه

وكـان أبــو ( :وعنـد شـرح " مـا كـل سـوداَء تمـرًة وال بیضــاَء شـحمًة " قـال ابـن یعـیش

الحسن األخفش وجماعة من البصریین یحملون ذلك ومـا كـان مثلـه علـى العطـف 

وذلك أن " بیضاء " ُجّر عطفًا علـى " سـوداء "  ،وهو رأى الكوفیین ،على عاملین

  .)٣(ما " على خبر "ها " وما كل " وقوله " شحمة " منصوب عطفًا یوالعامل ف

  

  :الكوفیین على ذلك ومن شواهد
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�    :وقول اآلخر ،فعطف " قاصر " على " آتیك " و" مأمورها " على " منهیها "�

                                                 

 :القدیر ،ما صف على الجمر لیشوى :الصفیف –" ٦٢ :من الطویل " دیوان امرئ القیس )١(

  .ما طبخ فى القدر

   .٢/٤٦٧الدرر  ،١/٣٨٦ :شرح التسهیل ،٢/٧٠ :حاشیة یس على التصریح  

 .٢/٥٣٢ :مغنى اللبیب :ینظر )٢(

 .٣/٢٧ :شرح المفصل )٣(

   ).٤/١٣٦ :زانة األدبخ ،١/٦٤ :الكتاب(من المتقارب لألعور القیسى  )٤(
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  .فعطف " ناٍر " على " امرٍئ " و" نارًا " على " امرءًا "

والحجـة لهمـا فـى  ،وسیبویه والخلیل ال یریـان ذلـك وال یجیزانـه( :قال ابن يعيش

ام غیــره فهــو ومــا قــام مقــ ،عــن العامــل ونائــب عنــهذلــك أن حــرف العطــف خلــٌف 

فــال یجــوز أن یتســلط علــى عمــل اإلعــراب  ،أضــعف منــه فــى ســائر أبــواب العربیــة

  .)٢()... فلذلك حملوه على حذف المضاف.بما ال یتسلط ما أقیم مقامه

اهد فأّمــا قولــه " مأمورهــا " وقــد فنــد البصــریون كــل مــا اســتدل بــه الكوفیــون مــن شــو 

 ،ألنـه مـن سـبب اسـم " لـیس " فـال یكـون عطفـًا علـى عـاملینفمرفوع بــ " قاصـر " 

حتى یكون من سبب اسم " لـیس  ،وأن الضمیر فى " مأمورها " للمنهى ال لألمور

   .)٣(وال یقصر عنك مأمور المنهیات  :والتقدیر ،"

فالضـمیر فـى " مأمورهـا "  ،هوهذا تكلف واضح وحمل للكـالم علـى غیـر مـا هـو لـ

  .عائد إلى األمور " كما هو الحال فى منهیها

وأما " نار " فى قوله " وناٍر توّقد " فالتقدیر فیـه عنـدهم " وكـلَّ نـاٍر " فحذفـه لتقـدم 

   )٤(ذكره 

فالصـحیح  ،وهـو علـى خـالف األصـل ،وألن حذف المضاف وٕابقاء عمله ضـعیف

 ،ذلــك لمــا تقــدم مــن شــواهدو  ،ذه المســألةهــ مــا ذهــب إلیــه األخفــش والكوفیــون فــى

وألن العطـــف علـــى معمـــولى عـــاملین مختلفـــین أو متفقـــین لـــیس بأبعـــد مـــن حـــذف 

  .لشواهداالمضاف وٕابقاء عمله الذى حمل علیه بعض 

 ،علــى الحقیقــة هونحــو  M  k  jL  قولــه تعــالى حمــل وأیضــا مــا المــانع مــن

بیـة وهـو أن تطلـق ولیس هنـاك مضـاف محـذوف بـل هـو أسـلوب مـن أسـالیب العر 
                                                 

   .)٤/٤١٧ :خزانة األدب ،٣/٢٦ :شرح المفصل(من المتقارب ألبى دؤاد اإلیادى  )١(

 .وما بعدها ١/٦٥الكتاب:  :وینظر ،٣/٢٧ :شرح المفصل )٢(

 .بتصرف ٤٣٦، ١/٤٣٥ :اللباب )٣(

 .١/٤٣٦ :المرجع السابق )٤(
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هـم والعربـى یف ،لى تقدیر مضاف محذوفوال حاجة إ ،المحّل وترید الذى یحل فیه

قد یكون فى التقدیر مذهبة  بل ،المراد من الكالم دون الحاجة إلى تأویل أو تقدیر

  .ل أسلوب معناه الذى ال یؤَدى بغیرهولك ،لقصد المتكلم

  .وال حاجة لتكلف التقدیر ،لعربأو لم ال یكون ذلك من القلیل الذى ورد عن ا

  .)٢(بالجر )١(M¾  ½  ¼   »  º  ¹ L أما قراءة  -

الجــــر علــــى تقــــدیر"عرض اآلخــــرة" ودل علــــى المحــــذوف مــــا قبلــــه "عــــرض فوجــــه 

 ،، فبدایـــة اآلیـــة الكریمـــة اشـــتملت علـــى قرینـــة لفظیـــة دلـــت علـــى المحـــذوفالـــدنیا"

   .)٣(وبذلك جاز الحذف 

ة غیر مقیس وذلك بناء على أن المقّدر لـیس كلمـة وقیل: إن الحذف فى هذه اآلی

  .المشاكلة لما قبلها "عرض" 

  

واهللا یریـد عمـل  تریدون عرض الـدنیا –واهللا أعلم  –األصل ( :قال الشيخ خالد

  .)٤( )عرض اآلخرة فقد تجوزومن قّدر اآلخرة 

  

ألنـه عبـر ( :علـى التجـوز فـى تقـدیر " عـرض اآلخـرة " فقـال وعلق الشيخ يـس

  .)٥( )وعلى هذا فالحذف فى اآلیة من الغالب ،مل بالعرض للمشاكلةعن ع

وٕان كنــت أرى أنــه ال داعــى إلــى تقــدیر نفــس اللفــظ الســابق ألننــا لــو قــّدرنا كلمــة " 

  .من السیاق اً مفهوم لكان ذلك صحیحًا لكونهعمل " أو غیرها مما هو مناسب 

الشـتراط العطـف  اعـىفـال د ،ألن الكالم مشعر بحذفـه ،فالحذف هنا لدلیل معنوى

    .)١(على مماثل له كما قال ابن مالك

                                                 

 .)٦٧من اآلیة ( :األنفال )١(

 :الكشــاف ،١/٢٨١ :المحتســب ،١/٦٠٥ :إعــراب القــراءات الشــواذ( هــى قــراءة ابــن جمــاز )٢(

٢/٦٠٠.( 

 .٣/٢٧١ :شرح التسهیل :ینظر )٣(

 .١/٧٣٠ :التصریح )٤(

 .٢/٥٦ :حاشیة یس على التصریح )٥(
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  .)٢(ولم یشترط ابن عصفور العطف ال متصًال وال منفصًال بـ " ال "

ألن المضـاف حـذف ولـم یقـم المضـاف  ،إال أن مثل هذا الحذف قلیل عنـد العـرب

  .مقامه بل بقى على حاله من الجرإلیه 

                                                                                                                     

 .٢٧١ ،٣/٢٧٠ :شرح التسهیل )١(

 .٤/١٨٣٩ :االرتشاف ،٢٨٩ :المقرب ومعه ُمُثل المقرب البن عصفور :ینظر )٢(
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ا كان عليه قبل تقدير مضاف إليه مع بقاء املضاف على م )٨(

  احلذف

  

إذا كــان المحــذوف هــو المضــاف إلیــه فهــو علــى ثالثــة أقســام ألنــه تــارة یــزول مــن 

نــى علــى الضــم نحــو " لــیس غیــُر " وتنــوین ویبالمضــاف مــا یســتحقه مــن إعــراب 

 :وتـــارة یبقـــى إعرابـــه ویـــرد إلیـــه تنوینـــه وهـــو الغالـــب نحـــوو"مـــن قبـــُل ومـــن بعـــُد " 

Me    d    c  b L)یبقــــى إعرابـــه ویتــــرك تنوینــــه كمـــا كــــان فــــى وتـــارة  ،)١

  .)٢(اإلضافة 

فقــد یحــذف المضــاف إلیــه وینــوى المــتكلم لفظــه دون معنــاه فیبقــى المضــاف علــى 

  .حاله من غیر رد التنوین

فــال خـوف شــئ  :والتقـدیر ،)٤(L/     َخــْوُف -  M )٣(ومـن ذلـك قــراءة ابـن محـیص

  .علیهم

  .م اهللاوالتقدیر سال ،سالُم علیكم :وقول بعض العرب

  :وقول الراجز

��������������������������������������������������������������� �

� �

� ������������������������������������������������������������)٥(� �

� �   .سبحان اهللا :أى

                                                 

 .)٣٩من اآلیة ( :الفرقان )١(

 .٣/١٧١ :أوضح المسالك )٢(

 .١/٨٧ :معجم القراءات ،١/٣٢٢ :البحر ،٢/٢١١ :النشر )٣(

 .)٣٨من اآلیة ( :البقرة )٤(

  .رجز لم أعثر على قائله )٥(

   .٣/٢٤٨ :شرح التسهیل ،٤/١٨٢٢ :االرتشاف   
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فتــان أى إذا عطــف علــى طوأكثــر مــا یقــع ذلــك إذا وجــد فــى الكــالم إضــافتان متعا

  .مضاف لما یماثل المحذوف لفظًا ومعنىمضاف 

  :كقول الشاعر

���������������������������������������������������������������� �

� �

� ����������������������������������������������������������������������)١(� �

� �
من لفظ "  ،إلیه بما هو مضاف" غیر منون كما لو نطق  فأبقى " أمام " منصوباً 

  .)٢(المرء " المحذوف

  :ومنه قول الشاعر

�������������������������������������������������������������������� �

� �

� ���������������������������������������������������������������������)٣(� �

� �
  ).هاقطع اهللا ید ورجل من قال( :وقولهم -

 :وقد اختلف النحاة فى تقدیر المحذوف هنا

قطـع اهللا یـد مـن قالهـا ورجـل مـن  :ى أن التقـدیرإلـ :فذهب املربد ومن تبعه -

  .لداللة ما أضیف إلیه " رجل " علیه ،فحذف ما أضیف إلیه " ید " ،قالها

وحــذف  ،جعلهــا المبــرد مــن بــاب التنــازع فأعمــل الثــانى لقربــه :هموقــال بعضــ -

  .ول ألنه فضلة فهى جائزة قیاساً معمول األ

                                                 

  .من الطویل ولم أعثر على قائله )١(

المســــاعد  ،٣/٢٤٧ :شــــرح التســــهیل( ،تطــــوى أو تنحــــى :ىتــــزو  ،الحــــافظ والراعــــى :الكــــالئ   

   .)١/٤٤٨ :الدرر ،٣/١٩٥ :الهمع ،٢/٣٥٢

 .٣/٢٤٧ :شرح التسهیل )٢(

  .من المنسرح للفرزدق )٣(

أربعـة كواكـب فیهـا  :وجبهـة األسـد ،كوكبان :ذراعا األسد ،السحاب یعترض األفق :العارض   

 :شرح المفصل ،٣/٢٤٩ :رح التسهیلش ،٢/٤١٤ :شرح األشمونى ،١/١٨٠ :الكتاب(عوج 

٣/٢١.(   
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قالهـا ورجـل  قطـع اهللا یـد مـن :إلـى أن التقـدیر :وذهب سيبويه ومن تبعـه -

 ،الهـا ورجـلقطـع اهللا یـد مـن ق :" رجـل " فصـار فحـذف مـا أضـیف إلیـه ،من قالها

اف الــذى هــو " یــد " والمضــاف إلیــه الــذى هــو " مــن ضــأقحــم " رجــل " بــین المثــم 

  .)١(قالها "

  .)٢(هذا المثال ونحوه من باب الفصل بین المضاف والمضاف إلیه أن :هوحاصل

وال حــذف مــن  ،ن مضــافان إلــى " مــن قالهــا "یإلــى أن االســم :وذهــب الفــراء -

 ،وقبـل وبعـد ،والنصـف والربـع ،وخصـه الفـراء بالمصـطحبین كالیـد والرجـل ،الكالم

فــال  ،حــدفــى المضــاف إلیــه شــئ وا فكــأن المضــاف العامــل ،ألنهمــا كالشــئ الواحــد

  .)٣(دار وغالم  :بخالف نحو )ال یتوارد عامالن على معمول واحد( رد أنهی

ال وهــو مــا أمیــل إلیــه ألنــه أقــرب مأخــذًا وأبعــد عــن تكلــف التقــدیرات الســابقة التــى 

  .وتمسكًا بظاهر النص الذى هو األصلداعى لها 

ى التقـدیر فهم أزهد فى التأویل بصفة عامـة وفـ ،وهذا هو الغالب على أهل الكوفة

وأمیــل مـــن البصــریین إلـــى األخــذ بالروایـــة وفهــم النصـــوص علـــى  ،بصــفة خاصـــة

  .ظاهرها

                                                 

 .٢/٤١٦ :شرح األشمونى :ینظر )١(

 .٣/١٧٢ :عدة السالك )٢(

 .٣/١٧٢ :عدة السالك ،٤/١٨٢٣ :االرتشاف :ینظر )٣(
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  املبحث الثانى

   تقدير الفعل أو اجلملة

  

ویعمــل الفعــل فــى الفاعــل علــى  ،فــى الجملــة الفعلیــة اإلســنادالفعــل والفاعــل ركنــا 

لكـن  ،بـه أن یكون مضمرًا غیر ملفوظ :الثانى ،أن یكون ظاهراً  :أحدهما ،وجهین

  .ال یكون ذلك إال إذا كان فى الكالم ما یدل علیه

وبالغــة  ،رةفیطــرد حــذف الفعــل فــى الكــالم لعلــم المخاطــب بــه طلبــًا إلیجــاز العبــا

وال یحـدث خلـل  ،وٕان ظهـر تـم الكـالم بـه ،یل قائم علـى إرادتـهفیحذف والدل ،القول

  .فى التركیب

 فعـــل مســـتغنیًا عـــن إظهـــاره بســـیاقحاذفـــًا ال ،زیـــداً  :كقولـــك لمـــن رأیتـــه یرفـــع ســـوطاً 

ویكــون هنــا التقــدیر الزمــًا ال غنــى عنــه فــى  ،اضــرب زیــداً  :فیكــون التقــدیر ،الحــال

   .توجیه العبارة نحویاً 

 ،مـــن جـــاء ؟ زیـــد :كقولـــك لمـــن قـــال ،بـــذكره فـــي الســـؤالوقـــد یســـتدل علـــى حذفـــه 

  .جاء زید :بمعنى

 ولــــــــه وق ،)١(M^  ]  \  [  Z   Y_  a  ` L ومنــــــــه قولــــــــه تعــــــــالى

MÉ  È  Ç  Æ  Å L)٢(.  

¥  ¦  §  ¨  M قــــال تعــــالى ،وقــــد جــــاء فــــى القــــرآن الكــــریم الوجهــــان معــــاً 

¬  «  ª  ©L)ـــــدیر ،)٣ ـــــال  ،خلقهـــــن اهللا :التق M  Ä  Ã  Â وق

                                                 

 .)٣٠من اآلیة ( :النحل )١(

 .)٢١٩من اآلیة ( :البقرة )٢(

 .)٢٥من اآلیة ( :لقمان )٣(
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Ç  Æ   ÅL)ومن اإلثبات قوله تعالى ،وهو كثیر ،)١ M  ©  ¨  §  ¦

  °    ¯  ®   ¬  «  ªL)٢(، M  o  n  m  l  k  j

r  q   p  v  u  t  s L)وحاصل مـا یجـوز مـن ذلـك  ،وما أشبهه .)٣

   .)٤(أن یكون الدلیل على المقّدر مذكورًا فى الكالم موافقًا للمقّدر معنى

   :والفعل المقّدر رافعًا للفاعل على وجهین

لنصـب یكـون فـى الكـالم ال ناصـب لـه فـى  ،أن یكـون مقـدرًا مـع فاعلـه :أحدهما

 :كمــا إذا قیــل لــك ،وال یكــون إال الفعــل وفاعلــه ،بفیجــب أن یقــدر لــه ناصــ ،ظفــالل

  ، وهو من الحذف الجائز .من ضربت ؟ فتقول زیداً 

أن یقـدر لـه فعـل  ه إالال رافـع لـ ،كـون فـى الكـالمأن یقّدر وحـده لرفـع ی :والثانى

  .المحسبما یقتضیه الك

  :لكن هذا أیضًا على ضربین

كالفعـل المقـدر قبـل المرفـوع فـى  ،أن یكـون مقـدرًا أبـدًا ال یجـوز إظهـاره :أحدهما

  -كما سیأتي  –، وهو من الحذف الواجب باب االشتغال

ولــم یقــم  ،وتحمیــل الكــالم مــا لــیس منــه ،بــل قــد یكــون فــى إظهــاره تشــویه لألســلوب

  .إنما أدلة الحذف فیه صناعیة بحتة ،علیه دلیل معتبر من حال أو مقال

  .وبهذا یتناقض تقدیر المحذوف مع المعنى

ــان  –كمــا ســبق  –كمــا فــى جــواب االســتفهام  ،أن یكــون جــائز اإلظهــار :ىوالث

  .ما جاءنى أحد :جوابًا لمن قال ،بلى زید :نحو  والنفى

                                                 

 .)٨٧من اآلیة ( :الزخرف )١(

 .)٩اآلیة ( :رفالزخ )٢(

 .)٧٩، ٧٨من اآلیتان ( :یس )٣(

 .٢/٥٦٣ :المقاصد الشافیة )٤(
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  .)١(فلو لم یتعین لم یصح أن یقدر شئ ،وهذا التقدیر مشروط بداللة الكالم علیه

وفعله الرافع لـه محـذوف ألمـر یـدل  ،عل قد ُیذكرااعلم أن الف( :قال ابن يعيش

وال ُیعلــم مــن أوقــع بــه ذلــك  ،وذلــك أن اإلنســان قــد ُیــرى مضــروبًا أو مقتــوالً  ،علیــه

واحــد منهمــا یقتضــى فــاعًال فــى الجملــة فیســأل وكــل  ،الفعــل مــن الضــرب أو القتــل

 ،زیــد أو عمــرو :المســئولمــن َضــرَبه أو مــن قتلــه ؟ فیقــول  :فیقــول ،عــن الفاعــل

وٕان لـم ینطـق  ،ذلك الفعـل المقـّدرفیرتفـع االسـم بـ ،ضـربه زیـد أو قتلـه عمـرو :یرید

ضربه  :ولو أظهره فقال ،وٕانما یشك فى فاعله ،ن السائل لم یشك فى الفعلأل ،به

   .)٢( )وصار ذكر الفعل كالتأكید ،لكان أجود شئ ،زیدٌ 

 ،ولكنه حذف لقرینة لفظیة أو حالیة تغنى عن النطق به ،فاألصل أن یذكر الفعل

  .ة یقتضى تقدیره فى هذه الحالةالنحوی وكل من المعنى والصناعة

یقهــــا الرتباطهــــا المباشــــر وقــــد حــــرص النحویــــون علــــى نظریــــة االختصــــاص وتطب

العامــل " ولكــن نظــرًا التســاع اللغــة وتنــوع أســالیبها أّدى ذلــك إلــى وجــود بنظریــة "

ولكـن حـرص النحـویین علـى  ،من النصوص نقضت قواعد االختصاص مجموعة

وٕاخضــاع  ،لــى افتــراض وجــود تراكیــب ال وجــود لهــاااللتــزام بهــذه النظریــة دفعهــم إ

نـه كـان ینبغـى علـى النحـاة أن یطّوعـوا مـع أ ،النصوص للتقدیر والتأویل كثیر من

  .قواعدهم لتشمل هذه الشواهد التى اعتبروها خارجة عن دائرة االختصاص

مراعـاة الصـناعة وفیما یلى عدد من مواضـع تقـدیر الفعـل أو الجملـة یغلـب علیهـا 

  .ة فقط دون مراعاة للمعنى المرادالنحوی

                                                 

 .٥٦٥ :٢/٥٦٢ :المقاصد الشافیة :ینظر )١(

 .١/٨٠ :شرح المفصل )٢(
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  تقدير متعلق الظرف واجلار وارور )١(

  

أن كـًال مـن الظـرف والجـار والمجـرور البـد أن یتعلـق  :يرى مجهور النحويني

أو مــا یشــبه  ،ألنــه إّمــا أن یكــون فعــًال تامــاً  :وأن یكــون متعلقهمــا واحــد مــن أربعــة

    .)١(معناه أو مشیرًا إلى ،ما یشبه الفعلأو مؤوًال ب ،الفعل

  .)٢(ویرى الجمهور أنه إذا لم یكن شئ من هذه األربعة موجودًا فالبد من تقدیره

زید عندك ال  :فنحو ،أنه ال تقدیر :ويرى الكوفيون وابن طاهر وابن خروف

ثـم اختلفـوا فـى عامـل النصـب فـى  ،بـل نفـس كلمـة " عنـد " هـى الخبـرتعلیق فیهـا 

  .الظرف

إذ المبتـدأ إنمـا  ،لـى أن الناصـب هـو المبتـدأإ :ن طـاهرفذهب ابن خروف واب

  .وینصبه إذا كان غیره كما هنا ،زید أخوك :یرفع الخبر إذا كان عینه نحو

  .أن الناصب أمر معنوى هو " المخالفة " :والكوفيون يرون

ك ألن خبر المبتـدأ فـى لولذ ،نه ینتصب بالخالفإإنما قلنا  :واحتجوا بأن قالوا

كـان " قـائم "  ،وعمرو منطلـق ،زید قائم :إذا قلت ترى أنك أال ،المعنى هو المبتدأ

" زیـد  :فـإذا قلـت ،و" منطلـق " فـى المعنـى هـو " عمـرو " ،فى المعنى هو " زیـد "

أمامك " و" عمرو وراءك " لم یكن " أمامك " فـى المعنـى هـو " زیـد " وال " وراءك 

یــد " و" منطلــق " " كمــا كــان " قــائم " فــى المعنــى هــو " ز عمــروفــى المعنــى هــو "" 

                                                 

 .٢/١١٣ :حاشیة الدسوقى :ینظر )١(

أن یقـع صـفة أو  :والجار والمجرور واجب الحذف فى ثمانیـة مواضـع هـىأمتعلق الظرف  )٢(

أو خبرًا أو أن یرفعا االسم الظاهر أو أن یقعا فى مثل أو شـبهه أو فـى القسـم حاًال أو صلة 

 . )١٢٨ ،٢/١٢٧ :حاشیة الدسوقى على المغنى :ینظر( ،بغیر الباء أو فى باب االشتغال
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فى المعنى هو " عمرو " فلما كان مخالفـًا لـه ُنصـب علـى الخـالف لیفرقـوا بینهمـا 
)١(.   

ـــــد بعـــــض المحـــــدثین ـــــدكتور / مهـــــدى  ،وقـــــد القـــــى هـــــذا القـــــول قبـــــوًال عن ـــــال ال فق

ولنــــا فیمــــا ذهــــب الكوفیــــون إلیــــه مــــا یؤیــــدنا فــــى معالجــــة مثــــل هــــذه ( :المخزومــــى

ولــم  ،" عمــرو أمامــك " هــو الخبــر :ف فــى قولنــافقــد ذهبــوا إلــى أن الظــر  ،المســألة

ولكنــه نصــب ألنــه  ،ینصــب الظــرف هنــا ألنــه مفعــول فیــه أو ألنــه معمــول للفعــل

  .)٢( )خبر خالف المبتدأ فلم یكن عینه وال صفة له فى المعنى

فـى المحـذوف سـواء كـان فعـًال أو وصـفًا هـل هـو جملــة أو  واختلـف اجلمهـور

مــا أســند إلــى الفعــل أو الوصــف أم أن التقــدیر بعضــها وهــل یشــتمل المقــّدر علــى 

  .مقصور على الفعل وحده أو الوصف وحده

فكمـا قلـت سـابقًا  ،جملـةو ًا أالخالف ال معنى له سواء كان مفـردأن هذا والواقع 

أن مثـــل هـــذه التقـــدیرات ال طائـــل منهـــا ســـوى أنهـــا تضـــیف صـــعوبة إلـــى تـــدریس 

 را المانع من اعتبار الظـرف أو الجـاوم ،فالبد من االبتعاد عنها ما أمكن ،النحو

فهــذا أیســر  ،والمجــرور هــو نفســه الخبــر أو الحــال ومــا إلــى ذلــك كمــا قــال الــبعض

بــل هــذا هــو األصــل واألصــح فــى التعامــل مــع مــا ورد عــن  ،وأســهل وأعــم للفائــدة

  .العرب من نصوص

                                                 

 .٢/١١٣ :حاشیة الدسوقى ،٢٤٦، ١/٢٤٥ :اإلنصاف )١(

 .٢٢٠ :النحو العربى " نقد وتوجیه " لمهدى المخزومى )٢(
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  تقدير الفعل فى باب " االشتغال " )٢(

  

" زیــدًا  :المشــغول عنــه فــى نحــوإلــى أن العامــل فــى االســم  :ذهــب البصــريون

  .ضربت زیدًا ضربته :والتقدیر ،ضربته " فعٌل مقدر یفسره الفعل الذى بعده

 ،وال یجـوز أن یكـون ناصـبة الفعـل الظـاهر ،هـذا االسـم منصـوب بـأن :واحتجوا

لذا وجب أن یكون عامًال مقدرًا من جنس الفعل الظاهر حتى  ،الشتغاله بالضمیر

  .عاملال یبقى المعمول بال 

   :ثم اختلفوا .إلى أنه منصوب بالفعل المذكور بعده :وذهب الكوفيون

  .نه عامل فى الضمیر واالسم معاً أإلى  :فذهب الفراء

فلمـا  ،كأنه نوى أن یوقع الضـرب علـى زیـد قبـل أن یقـع علـى الهـاء( :قال الفراء

  .)١( )بزید مررت به :ومثله مما یوضحه قولك ،تأخر أدخل الهاء على التكریر

ـــريون هـــذا المـــذهب بأنـــه ال یعمـــل عامـــل واحـــد فـــى ضـــمیر االســـم  ورد البص

  .ومظهره

  .هو عامل فى الظاهر والضمیر ملغى :وقال الكسائى

  .)٢(بأن األسماء ال تلغى بعد اتصالها بالعوامل :ورد

بـأن الهـاء هـى االسـم المشـغول عنـه فـى  :واحتج الكوفيون ملـا ذهبـوا إليـه

  .ضربت أخاك زیداً  :كما فى ،منصوبًا بالعامل نفسه لذا وجب أن یكون ،المعنى

ــربى ــول العك وٕانمــا  ،واحــتج اآلخــرون بــأّن الهــاء هــى " زیــٌد " فــى المعنــى( :يق

ولو قال ذلك لـم یكـن فیـه  ،زیٌد ضربتُ  :وٕاال فهو فى المعنى كقولك ،ذكرت للبیان

البیـــــان فكـــــذلك إذا أتـــــى بالهـــــاء علـــــى جهـــــة  ،خـــــالف أن النصـــــب بــــــ " ضـــــربت "

                                                 

 .٢٥٦ ،٢/٢٥٥ :انى الفراءمع )١(

ـــــــاب :ینظـــــــر )٢(  :التصـــــــریح ،٣/٦٥ :المقاصـــــــد الشـــــــافیة ،١/٨٢ :اإلنصـــــــاف ،١/٨١ :الكت

١/٤٤٢. 
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" ضربت أباك زیدًا " هو بــ "  :ویدل على ما ذكرنا أن النصب فى قولك ،لتوكیدوا

  .)١( )ضربت " لما كان " زید " هو األب فى المعنى

ــريون  ،زیــدًا " علــى البــدل بــأن انتصــاب " زیــد " فــى " ضــربت أبــاك  ورد البص

"  وأمــا هاهنــا فقــد تقــدم " زیــد ،منــه ألنــه تــأخر عــن المبــدل ،وجــاز أن یكــون بــدالً 

  .)٢(على الهاء فال یجوز أن یكون بدًال منه

بأن هناك من األمثلة ما ال یستقیم فیها أن یكون الظاهر عامًال  –أیضًا  –وردوا 

 ن اللفــظ أو المعنــىأل ،أشــبه ذلــك. ومــا زیــدًا ضــربت أخــاه :فــى الســابق فــى نحــو

  .یأبى ذلك

لـى " ضـربت أن الكـوفیین لـم یقصـدوا مـن حمـل " زیـدًا ضـربته " ع ولكنىن أرى

ولكـنهم یحملونـه علیـه فـى عمـل عامـل واحـد فـى االسـم  ،أباك زیدًا " أنه بدل مثلـه

فهـم یراعـون  ،الظاهر والضمیر التحادهما فى المعنى كما فـى البـدل والمبـدل منـه

  .المصطنعةالمعنى وال یقفون فقط عند القواعد 

 ،ه الفعـل الظـاهرفما المانع فیما اتحد فیه المعنـى فـى بـاب االشـتغال أن یعمـل فیـ

وكذلك األمر فیما هو مرفوع أن یكون رفعه على االبتداء حتى ولو أدى ذلك إلـى 

  .شفعن اختصاصها استئناسًا برأى األخخروج بعض األدوات 

والتـــى  ،فهـــذا أولـــى مـــن القـــول بالتقـــدیر الـــذى ُیراعـــى فیـــه الصـــناعة النحویـــة فقـــط

جـدوا عـامًال لالسـم المتقـدم فلمـا لـم ی ،تستلزم أن كل منصـوب البـد لـه مـن ناصـب

  .)٣(اضطروا إلى التقدیر 

فالنحـــاة القـــدامى اعتمـــدوا فـــى معرفـــة ناصـــب االســـم المشـــغول عنـــه علـــى نظریـــة 

ولــم نجــد مــن یخــالف هــذا األصــل مــن  ،والخــالف كــان فــى تحدیــد العامــل ،العامــل

لى وٕانما ظهر الخالف عند النحاة المتأخرین فذهب ابن الطراوة إ ،النحاة السابقین

  ."نوى وهو " القصد إلیهعنه عامل معالمشغول أن عامل النصب فى االسم 

                                                 

 .٢٦٧ :التبیین )١(

 .٨٣، ١/٨٢ :اإلنصاف :ینظر )٢(

 .٢/١٢٧ :معانى النحو للسامرائى :ینظر )٣(
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وممـا انتصـب ألنـه مقصـود إلیـه بالـذكر " زیـدًا ضـربته " وهـو ( :قال السـهيلى

  .)١( )مذهب شیخنا أبى الحسین

أن االسـم إذا قُـدِّم كـان  :والذى دعا ابن الطراوة إىل القـول بهـذا العامـل

فما المانع من ذلك  .وهو المقصود من الكالم ،خصیصالغرض منه االهتمام والت

للمعنى واألسـلوب ومـا یرمـى إلیـه الكـالم مـن داللـة  بما فیه من مراعاة –أیضًا  –

وذلك بدًال من القول بإلغـاء العامـل كمـا ذهـب إلـى ذلـك ابـن مضـاء ومـن  ،خاصة

  .)٢(ذلك من القول بإلغاء باب االشتغال كلیة وما یترتب على  .تبعه

ه تكرار ال فائـدة منـه بـل إنـه ... إضافة إلى أنه إذا ظهر هذا المقّدر یكون فی.هذا

ویخـــرج الـــنص عـــن سالســـته وعـــن المقصـــود منـــه وهـــو االهتمـــام  ،ســـد للمعنـــىمف

فـإذا  ،ال یحتاج إلى تقـدیرفاألولى النظر إلى النص على أنه كامل  ،والتخصیص

  .هناك خلل فى المعنى لجأنا إلى التقدیركان 

فالهــــدف األساســــى مــــن وضــــعها هــــو خدمــــة  ،مــــا یتعلــــق بالقواعــــد النحویــــةأمــــا فی

  .هاالنصوص ال طى أعناق النصوص لكى تنقاد ل

                                                 

 .٣٣٧ ،٣٣٦ :نتائج الفكر )١(

ـــى النحـــاة :ینظـــر )٢( ـــرد عل ـــاء الن ،٧٩ :ال قضـــایا نحویـــة  ،١٥١ :حـــو إلبـــراهیم مصـــطفىإحی

تیســـیر النحـــو التعلیمـــى قـــدیمًا وحـــدیثًا مـــع نهـــج تجدیـــده لشـــوقى  ،١٧٦ :لمهـــدى المخزومـــى

" معـانى النحـو " لفاضـل  ،٩٧ :وبنـاء إلبـراهیم السـامرائىنقـد  النحـو العربـى  ،١١٧ :ضیف

 .١٢٧ :السامرائى
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  تقدير فعل فى باب املفعول املطلق )٣(

  

أى  :یجوز حذف عامل المفعول المطلق لقرینة لفظیة نحو " حثیثًا " لمن قـال لـك

  .املهحذف ع سیر تسیر ؟ فـ " حثیثًا " تعرب مفعوًال مطلقاً 

 :أى ،حجـًا مبـرورًا وسـعیًا مشـكوراً  :أو لقرینة معنویة نحـو قولـك لمـن قـدم مـن حـج

  .)١(وسعیت سعیًا مشكورًا  ،حججت حجًا مبروراً 

یحـــذف  المصـــدرعامـــل  الشـــائع بـــین النحـــاة القـــول بـــأنأمـــا عـــن الحـــذف وجوبـــًا ف

  .خبر وطلب :وجوبًا إذا كان بدًال من اللفظ بالفعل وهو على ضربین

M  V والطلب كقوله تعالى ،" اً " حمدًا وشكر  :بر نحو قولك عند تذكر نعمةفالخ

   WL)٢(.  

المصـدر الـدال علیـه إلـى  ففحذف الفعـل وأضـی ،فاضربوا الرقاب ضرباً  :والتقدیر

  .المفعول ففیه تأكید باختصار

فضـًال  ،ومعناه التوكید على ضرب الرقاب ألنها أشد فتكـًا باإلنسـان وأكثـر بشـاعة

  .)٣(فاده الحذف من اختصارعما أ

  :واملصادر الىت جيب حذف عاملها على نوعني

  . نوع ال یجوز استعمال فعله وال إظهاره )١(

 .نوع لیس له فعل البته )٢(

 :والعطـف غالبـاً  فما له ولكن ال یجوز استعماله وال إظهاره نحو قـولهم فـى الـدعاء

 :ا المصــادر المثنــاة نحــوومنهــ .ســقاك اهللا ســقیًا ورعــاك اهللا رعیــاً  :أى ،ســقیًا ورعیــاً 

حنانیـــك ولبیـــك وســـعدیك فهـــذه المصـــادر وغیرهـــا منصـــوبة بفعـــل مضـــمر متـــروك 

                                                 

 .٢/١٨٣ :شرح التسهیل ،١/١٣٦١ :االرتشاف :ینظر )١(

 .)٤من اآلیة ( :محمد )٢(

 .٩/٢٤٣ :تفسیر القرطبى ،٣/٢٠٦ :الوجیز :ینظر )٣(
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فلو أظهـر الفعـل صـار كتكـراره دون  ،عندهم ألنها صارت بدًال من الفعل ،إظهاره

  .فائدة

  .)١(سقى لك ورعى  :فقد ورد ،ومن العرب من یرفع ،هذا كله على النصب

  .فرًا وبهرًا وویحك وویلكد :وما لیس له فعل أصًال نحو

ـــر  فهـــذه مصـــادر غیـــر متصـــرفة،أى ال تســـتعمل إال منصوبة،وناصـــبها أفعـــال غی

  .)٢(مستعملة

وهــذا التقــدیر جــاء مراعــاة للقواعــد النحویــة ألن كــل منصــوب البــد لــه مــن ناصــب 

  .عند النحویین

وللرضي تعلیـل لطیـف لوجـوب حـذف الفعـل فـي بـاب المفعـول المطلـق ، فبعـد أن 

المصدر إنما یشابه الفعل إذا كان بتقدیر حـرف المصـدر والفعـل ، وذلـك  ذكر أن

إذا لم یكن مفعوًال مطلقًاألنه یتعـذر تقـدیر المفعـول المطلـق بـأن والفعـل ، قـال : ( 

اعلــم أن المفعــول المطلــق ال یكــون بــدًال مــن الفعــل حقیقــة ، إذ لــو كــاْن، لــم یقــدر 

ًال من الفعـل إذا صـار اسـم فعـل ، وٕانمـا الفعل قبله ، فلم ینتصب ، َبَلى، یكون بد

یقال له بدل من الفعل مجـازًا ، إذا لـم یجـز إظهـار الفعـل مكانـه ، فكأنـه بـدل منـه 

لما لم یجز أن یجمع بینه وبین الفعل لفظًا ، كما ال یجمع بین البدل والمبدل منه 

كــان  ...والظــاهر مــن كــالم النحــاة أن المفعــول المطلــق المحــذوف فعلــه ،الزمــاً ...

الحــذف أو جــائزًا ، فیــه خــالف هــل هــو العامــل ، أو الفعــل هــو العامــل ، واألولــى 

أن یقال العمـل للفعـل علـى كـل حـال ، إذ المصـدر لـیس بقـائم مقامـه حقیقـة ، بـل 

  )٣( هو كالقائم مقامه . )

                                                 

 .١١٤ ،١/١١٣ :صلفشرح الم )١(

 .١/١٢٠ :المصدر السابق )٢(

 .  ٣/٤١٠شرح الكافیة :  )٣(
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تقــدیر الفعــل ؟  بوجــو فلمــاذا یقــول النحــاة ب ،إذا كــان الفعــل هنــا ال یظهــر :وأقــول

له داللة خاصـة ال یمكـن العثـور علیهـا  قتضى ذلك بل المعنى بدونهفالمعنى ال ی

ولكن سبب التقدیر عندهم هو إخضـاع مـا ورد مـن ذلـك للقاعـدة  ،مع وجود الفعل

  .التى تستلزم أن یكون لكل منصوب ناصب

لمــاذا ال نجعـــل المصـــدر هنـــا ال یحتـــاج إلــى عامـــل الســـیما وأن فریقـــًا مـــن النحـــاة 

وعللـوا ذلـك  ،فى معمول هذا المصـدر قـال إنـه المصـدر حدث عن العاملتعندما 

 ،وال یمكـن إظهـاره وفعلـه قـد صـار نسـیًا منسـیاً  ،بأنه نائب عـن الفعـل وخلـف عنـه

ال الفعــل  ،فالعامــل فــى الحــال الظــرف الموجــود ،زیــد فــى الــدار قائمــاً  :فهــو كقولــك

   )١(فكذلك هاهنا  ،وذلك لنیابته عن الفعل ،العامل فیه

ال لشــئ ســوى النظــرة الضــیقة  هفعــل نســیًا منســیًا فلــَم نصــر علــى وجــودفــإذا كــان ال

ومؤثرًا دون مراعاة للصیغة واألسلوب وما یرمى إلیه كونه أثرًا  :لفكرة العامل وهى

  .الفعل الكالم من داللة خاصة ال تتأتى مع وجود

لمـــاذا ال یكـــون المصـــدر فـــى مثـــل هـــذا األســـلوب أو تلـــك الصـــیغة منصـــوبًا دون 

مــل كمــا ذهــب إلــى اولــیس هــذا هــدمًا لفكــرة الع ،لــى عامــل ظــاهر أو مقــدرحاجــة إ

بــل نظــرة موضــوعیة لمثــل هــذه القــوانین الهامــة فــى  ،ذلــك ابــن مضــاء ومــن تبعــه

التقدیر وغیره من طرق التأویـل اللغة لكى تتسع لهذه النصوص دون أن نلجأ إلى 

فى فكرة العامـل أو  فالخطأ لیس .وأصبحت عقبة أمام متعلمى اللغة ،التى أرهقتنا

بـــل الخطـــأ فـــى الطریقـــة أو المـــنهج الـــذى حـــدده النحـــاة لهـــاتین القاعـــدتین اإلســـناد 

   .األساسیتین

                                                 

 .٢/٦٦٠ :شرح الكافیة الشافیة ،٦/٥٩ :شرح المفصل :ینظر )١(
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  ء "راغتقدير الفعل فى بابى " االختصاص " و" التحذير واإل) ٤(

  

 
ً
  :أسلوب االختصاص :أوال

فـــى  منصـــوب علـــى االختصـــاص " أیُّهـــا " أو " أیَّتهـــا " اســـتعمالالإذا كـــان االســـم 

  .االختصاص كما یستعمالن فى النداء " على رأى الجمهور "

ویوصـفان لزومـًا  ،ویتصل بهما هاء التنبیـه وجوبـاً  ،لفظًا وینصبان محالً  فیضمان

أنـا أفعــل كــذا  :نحــو ،محلــى بــ " ال " الجنســیة ،مراعـاة للفظیهمــا ،باسـم الزم الرفــع

  .اللهم اغفر لنا أیتها العصابة :ونحو ،أیُّها الرجل

فـــ " أیُّهــا " و" أیتهــا " فــى موضــع نصــب علــى االختصــاص بفعــل محــذوف تقــدیره  

  أخص " 

وال ینكـر أن ینـادى  :قـال ،|إلـى أن كـًال مـن أیهـا وأیتهـا منـادى :شوذهب األخف

  .اإلنسان نفسه

  " كل الناس أفقه منك یا عمر "  :كقول عمر رضى اهللا عنه

 
ُّ
تهـا "أما إذا كان املنصوب على االختصـاص غـري " أي

َّ
نصـب لفظـًا  هـا وأي

  .)١(أخص العرب :والتقدیر ،نحن العرَب أقرى الناس للضیف :نحو

ن أل"  :یقیس تقـدیر الفعـل فـى االختصـاص علـى موضـع النـداء نصـباً  فسيبويه

ألنهـم لـم یجروهـا  ،وال تجرى األسماء فیه مجراها فـى النـداء ،موضع النداء نصب

إنـا  :وذلـك قولـك ،مـا حمـل علیـه النـداء ولكـنهم أجروهـا علـى ،على حـروف النـداء

 ،فعل ال یظهر وال یسـتعمل هولكن ،نىأع :كأنه قال ،معشر العرب نفعل كذا وكذا

ــم یكــن ذلــك فــى النــداء وأنهــم ال یریــدون أن  ،ألنهــم اكتفــوا بعلــم المخاطــب ،كمــا ل

  .)٢(ولكن ما بعده محمول على أوله " ،یحملوا الكالم على أوله

                                                 

 .٢/٢٦٩ :التصریح ،٥/٢٢٤٧ :االرتشاف )١(

 .٢/٢٣٣ :بالكتا )٢(
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 ،إنــا معشــر العــرب نفعــل كــذا وكــذا هــو جملــة " نفعــل " :فــى أن خبــر " إّن " :أى

  .)١(قد ذكرت " افتخارًا وابتهاًء "فیما " معشر العرب " كأنها 

  .)٢(أنها مثل " جمیعًا " أى على الحال  :وقد نقل ثعلب عن الفراء

فقد اختلف النحاة بعد تقـدیر العامـل فـى هـذه الجملـة أهـى حالیـة فیكـون لهـا موقـع 

  .ب أم معترضة ال محل لهامن اإلعرا

هیئـة الفاعـل أو المفعـول أن الحال كما یعرفه النحاة " وصف  :وكونها حالیة یرده

" نحــن العــرَب أقــرى النــاس للضــیف " فــى موقــع االبتــداء عنــد  :و" نحــن " فــى ،"

والحال یقع فى جواب "  ،ولیس فیها هیئة تبینها جملة " أخص العرب " ،الجمهور

وال وجـه كـذلك لكـون جملـة " أخـص  ،ا مـع جملـة االختصـاصكیف " وال یتفق هذ

  .العرب " جملة اعتراضیة

وأّیا كان األمر فما دعا النحاة إلى تقدیر فعل هو البحث عـن عامـل للنصـب ألن 

فهـذه هـى نظـرتهم الضـّیقة للعامـل والمعمـول "  ،كل أثـر البـد لـه مـن مـؤثر عنـدهم

  .لداللةأثر ومؤثر " دون مراعاة للصیغة واألسلوب وا

 ،نظرنــا مــدققین ألســلوب االختصــاص نجــد أن معنــاه فــى حــال الرفــع اإلخبــاروٕاذا 

  .ألنه خبر عن الضمیر السابق ،علیه توهو تام المعنى ویحسن السكو 

أمـــا إذا تغیـــر غـــرض المـــتكلم مـــن الكـــالم بـــأن أراد الفخـــر أو المـــدح أو التـــرحم أو 

ـــ ،فإنـــه یغیـــر الضـــمة إلـــى فتحـــة )٣(الـــخ ....الهجـــاء ـــذى یلـــى فل م یصـــبح االســـم ال

ولــم تعــد  ،إلیــه بــل أصــبح یــدل علــى الفخــر أو غیــره بهــذه الصــیغة الضــمیر مســنداً 

  .عد االسم المنصوببباالسم المنصوب بل تمامها بما الجملة تامة 

تنبه فریق من النحـاة  وقد ،فالحركة اإلعرابیة لها دور بارز فى جملة االختصاص

... ألن اإلعــراب إنمــا یــدخل فــى الكــالم .( :جىیقــول الزجــا ،القــدامى إلــى أهمیتهــا
                                                 

 .٢٣٤، ٢/٦٦ :الكتاب )١(

 .٢/٤٢٣ :مجالس ثعلب )٢(

" إنـى أیُّهـا العبـُد فقیـٌر إلـى  :والتواضع نحو ،" علّى أیُّها الجواد یعتمد الفقیر " :الفخر نحو )٣(

والمـدح والتعظـیم  ،" نحـن العـرب أقـرى النـاس للضـیف " :والزیادة فى البیـان نحـو ،عفو اهللا "

"  :والتـرحم نحـو ،" أتانى زید الفاسـق الخبیـث " :والشتم والهجاء نحو ،دالحمد هللا الحمی :نحو

 .)٤/١٢٠ :النحو الوافى ،٢/٢٦٨ :التصریح ،٧٧: ٢/٧٤ :الكتاب( مررت به المسكین
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وسائر  ،والمضاف إلیهوالمضاف  ،والمالك والمملوك ،لیفرق بین الفاعل والمفعول

    .)١( )ذلك مما یعتور األسماء من المعانى

ولسنا بحاجة فى مثل  ،فتغیر الحركة وحدها كاف لتغییر المعنى من خبر إلنشاء

  .مضمر لالسم المنصوب على االختصاصهذه األسالیب إلى القول بعامل 

حینما بحثوا بعد ذلك عن علل  قن النحاة على حكفلم ی( :يقول خليل عمايرة

فونیمــــــات أو إشــــــارات إعرابیــــــة تــــــدل علــــــى الفاعلیــــــة أو  ألنهــــــا ،لهــــــذه الحركــــــات

  .)٢( ).. ولها أثر فى اإلفصاح واإلبانة عما فى النفس من المعنى.المفعولیة

ومــا هــو إال  ،ا مــا هـو إال مظهــر مــن مظــاهر الصـنعة النحویــةفـالقول بالتقــدیر هنــ

حین تصدم تلك النصوص بالقواعد وال  ،والقاعدة ةلنصوص الصحیحتوفیق بین ا

  .تتفق معها

صـورة فمواقع الكلمـات بـین ألفـاظ التركیـب ب ،فالبد من مراعاة المبنى والمعنى معاً 

  .ص بابًا منفرداً خاصة تجعل من أسلوب االختصا

هــر هــذا العامــل المقــّدر " أخــص " لتحــول األمــر مــن إرادة الفخــر إلــى لفــظ ولــو ظ

  .الخبر المحتمل للصدق والكذب

فمــا المــانع مــن نصــبه علــى االختصــاص أو القصــد إلیــه هربــًا مــن القــول بالتقــدیر 

والـذى أصــبح غایــة عنـد النحــاة ال لشـئ ســوى الحــرص  ،الـذى هــو خـالف األصــل

  .للمعنى أو األسلوبعلى سالمة قواعدهم دون مراعاة 

  *ـــــــــــــــ*

 
ً
  :أسلوب التحذير واإلغراء :ثانيا

تنبیـه المخاطـب  :واإلغـراء ،هو تنبیه المخاطب على أمر مكروه لیجتنبه :التحذیر

  .على أمر محمود لیفعله

ویــرى النحــاة أن االســم فــى التحــذیر مفعــول بــه بفعــل محــذوف یتحــدد حكــم حذفــه 

  .بحسب نوع التحذیر

                                                 

 .٢٦٠ :الجمل للزجاجى )١(

 .٤١ :" فى تحلیل لغة الشعر " لخلیل عمایرة )٢(
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وكــذلك إذا كــان بغیــر " إّیــا " وكــان  ،ن بلفــظ " إّیــا " فحــذف العامــل واجــبفــإذا كــا

  .هناك عطف أو تكرار

  .واإلغراء حكمه حكم التحذیر بغیر " إّیا "

ويعلل سيبويه إضـمار الفعـل املـرتوك إظهـاره فـى األمـر والتحـذير 

 ،إنمـــا حـــذفوا الفعـــل فـــى هـــذه األشـــیاء حـــین ثنـــوا لكثرتهـــا فـــى كالمهـــم( :بـــأنهم

وصـار المفعـول األول بـدًال  ،وبما جرى مـن الـذكر ،تغناًء بما یرون من الحالواس

ولــم یكــن مثــل " إیــاك " لــو  ،حــین صــار عنــدهم مثــل " إیــاك " ،مــن اللفــظ بالفعــل

حیــث طــال " إیــاك " فشــبهت بـــ یكثــر فــى كالمهــم كثــرة " إیــاك "  ألنــه لــم ،أفردتــه

كـان إظهـار  ،أو رأسـك أو الجـدارنفَسـك  :فلو قلـت .وكان كثیرًا فى الكالم ،الكالم

والنجــاَء  ،الحــذَر الحــذرَ  :.. وممــا جعــل بــدًال مــن اللفــظ بالفعــل قــولهم.الفعــل جــائزاً 

 ،وعلیـــك النجـــاء ،الحـــذر لـــزماهـــذا علـــى "  فإنمـــا انتصـــب ،وضـــربًا ضـــرباً  ،النجـــاءَ 

 )علـى افعـل محـال " وعلیـك لـزما" ل و ودخـ ،ولكنهم حذفوا ألنه صار بمنزلـة افعـل

)١(.  

ویعلــــل ذلــــك بكثــــرة االســــتعمال  ،و یصــــرح أن ظهــــور هــــذا العامــــل أمـــر محــــالفهـــ

  .واستحالة دخول فعل أمر على فعل أمر آخر

وكثـر ذلـك  ،ابن یعیش أن حذف الناصب فى هذا الباب لداللة الحـال علیـهوذكر 

  .)٢(محذوفًا حتى لزم الحذف وصار ظهور العامل فیه من األصول المرفوضة 

 ،لتحـذیر واإلغـراء منصـوبًا وال یسـبقه شـئ یعمـل فیـه النصـبفلما كان االسم فى ا

والمفعــول  ،ألن أم بــاب النصــب هــى " المفعولیــة " ،صــار قربــه مــن الفعلیــة  أدنــى

فـى ومـن ثـم قـدروا فعـًال مضـمرًا مالئمـًا لداللـة األمـر المتمثلـة  ،البد لـه مـن عامـل

فتـارة  ،" إّیـاك " واختلفـوا فـى موضـع تقـدیره مـع ،كل مـن جملتـى التحـذیر واإلغـراء

                                                 

 .٢٧٦، ١/٢٧٥ :الكتاب )١(

 .٢/٢٥ :شرح المفصل )٢(
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فدخلت الجملة فى تكلف التقدیرات  ،وأخرى یقدرونه بعده ،یجعلونه قبل المنصوب

  .عدم التقدیر بال ضرورة ملجئة إلیه مع أن األصل

المــتكلم مــن إنشــاء فخرجــت الجملــة بهــذا التقــدیر عــن حقیقــة المعنــى الــذى یریــده 

  .التحذیر أو اإلغراء

ق اإلســناد مــع مراعــاة األســلوب والداللــة لمــا ولــو نظــر النحــاة للجملــة خــارج نطــا

  .لجئوا إلى التقدیر

  .)١( )كالم بغیر إضمار أحسن من كالم بإضمار( :يقول أبو حيان

اإللزام المقصود من الجملة یقتضى عبارة موجزة تفى افة إلى أن معنى هذا باإلض

  .بغرض المتكلم

قصد أن یفرغ المـتكلم وٕانما وجب الحذف فى األول والثانى ألن ال( :قال الرضى

وذلـك ألنـه  ،سریعًا من لفظ التحذیر حتى یأخذ المخاطب حذره مـن ذلـك المحـذور

  .)٢( )ال تستعمل هذه األلفاظ إال إذا شارف المكروه أن یرهق

والمعنــى فــى هــذا البــاب ینــتقض مــع  ،فالقواعــد ینبغــى أن تراعــى المبنــى والمعنــى

  .القول بوجود عامل

M  W  V   U  T  S  R القــــــــرآن قولــــــــه تعــــــــالىومــــــــن شــــــــواهد التحــــــــذیر فــــــــى 

XL)٣(.  

  .)٤(وقد قدر المفسرون عامًال كما فعل النحاة 

                                                 

 .١١/٢٨٨ :البحر المحیط )١(

 .١/٤٨٣ :شرح الكافیة )٢(

 .)١٣اآلیة ( :الشمس )٣(

ـــــرآن للفـــــراء :ینظـــــر )٤(  :، الجـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن٦/٣٨٤ :الكشـــــاف ،٣/٢٦٨ :معـــــانى الق

 .١١/٢٤ :الدر المصون ،٨/٤٧٦ :البحر المحیط ٢٢/٣١٧
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وقـد التفـت إلـى ذلـك  ،ولكن الواقـع أن للتحـذیر تركیبـًا خاصـًا بـه یختلـف عـن غیـره

ألن هــــذه اإلشــــارة  M  W  VL فاقتصــــر علــــى أن قــــال لهــــم ( :الــــرازى حــــین قــــال

  .)١( )كافیة

مـــع داللــة الحركـــة اإلعرابیـــة "  ،یــب الجملـــة علـــى نســق معـــینفلعلــه یقصـــد أن ترت

  .الفتحة " كل ذلك كاف إلفادة معنى التحذیر

                                                 

 .٣١/١٩٦ :مفاتیح الغیب )١(
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  تقدير فعل فى باب النداء )٥(

  

التـى اسـتخدمها العـرب فـى كالمهـم إلفـادة  اإلنشـاءُیَعد أسـلوب النـداء مـن أسـالیب 

ه وحملـــ ،وقـــد صـــنف النحـــاة أســـلوب النـــداء ضـــمن المنصـــوبات ،والطلـــبأالـــدعاء 

" أدعـو  :بعض النحـویین علـى المفعـول بـه المنصـوب بفعـل مضـمر وجوبـًا تقـدیره

  .أو أنادى "

 فى أصل أسلوب النداء والعامل فيه
ً
 وحديثا

ً
  :وقد اختلف النحاة قدميا

إلى أن النداء أصله مفعول به لفعل مضـمر وجوبـًا  :فذهب مجهور النحويني

الستعمال ولداللة حرف النداء علیه "أدعو أو أنادى " وحذف الفعل لكثرة ا :تقدیره
)١(.  

ومما ینتصب فى غیر األمر والنهى على الفعل المتروك إظهاره ( :قال سيبويه

وصـار " یـا "  ،.. حذفوا الفعل لكثـرة اسـتعمالهم هـذا فـى الكـالم.یا عبد اهللا  :قولك

" یـا " فحـذف " أریـد " وصـارت  ،یا أریُد عبد اهللا :قال كأنه ،بدًال من اللفظ بالفعل

  .)٢( )علم أنك تریده ،یا فالن :ألنك إذا قلت ،بدًال منها

  :وهذا الرأى مردود عليه بعدة وجوه هى

 ،واإلخبـــار عــن الشـــئ مغــایر للمخبـــر عنـــه ،) أن " أنــادى " إخبـــار عــن النـــداء١(

  .یا زید :" أنادى زیدًا " مغایرًا لقولنا :فوجب أن یكون قولنا

  .یحتمل التصدیق والتكذیب " أنادى زیدًا " :) أن قولنا٢(

فـى حـین أن قولنـا " أنـادى  ،" یا زیُد " لیس خطابـًا إال مـع المنـادى :) أن قولنا٣(

  .زیدًا " غیر مختص بالمنادى

فــى حــین ال یــدل "  ،فــى الحــال ) أن قولنــا " یــا زیــد " یــدل علــى حصــول النــداء٤(

  .)٣(دى زیدًا " على اختصاصه بالحال أنا

                                                 

 .٤/٢٠٢ :ضبالمقت ،١٨٣، ٢/١٨٢ :الكتاب :ینظر )١(

 .١/٢٩١ :الكتاب )٢(

 ٤٧، ١/٤٦ :مفاتیح الغیب للفخر الرازى :ینظر )٣(
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أال تـرى أنـه لـو ُتُجّشـم  ،بهـم فـى تـرك إظهـاره فـى النـداءفكیـف ( :قال ابـن جـىن

فصــار إلــى لفــظ  ،الســتحال أمــر النــداء ،زیــداً  أدعــو زیــدًا أو أنــادى :إظهــاره فقیــل

  .)١()والنداء مما ال یصح فیه تصدیق وال تكذیب ،الخبر المحتمل للصدق والكذب

 :فقـالهـو عامـل النصـب فـى المنـادى أن حـرف النـداء " یـا "  ويرى ابـن جـىن

وحالهـا فـى ذلـك حـال " أدعـو  ،وذلك أن " یا " نفسها هى العامل الواقع على زید(

.. أال تــرى أنــك ." و" أنــادى " فــى كــون كــل واحــد منهمــا هــو العامــل فــى المفعــول

كمــا تــرى بعــد الفعــل المســتقل بفاعلــه إذا كــان  ،إنمــا تــذكر بعــد " یــا " اســمًا واحــداً 

ت زیـــدًا ولقیـــت قاســـمًا " ولـــیس كـــذلك حـــرف مفعـــول واحـــد كــــ " ضـــربمتعـــدیًا إلـــى 

 ،مـا قـام زیـد :فتقـول ،وٕانما تدخلهما على الجمل المسـتقلة ،االستفهام وحرف النفى

وأوغلت فـى شـبه الفعـل تولـت بنفسـها فلما قویت " یا " فى نفسها  ،كوهل قام أخو 

  .)٢( )العمل

مـــن  فهـــذا الـــرأى یخلصـــنا مـــن التقـــدیر الـــذى هـــو خـــالف األصـــل وكـــذلك یخلصـــنا

  .تحویل أسلوب النداء من إنشاء إلى خبر

إن  م "ولهوأمـــا رد جمهـــور البصـــریین لهـــذا القـــول بجـــواز حـــذف حـــرف النـــداء وقـــ

  .)٣(العرب ال تجمع بین العوض والمعوض منه فى الذكر وال فى الحذف " 

  .فهذا مبنى على مذهبهم من أن " یا " عوض عن " أدعو "

وعلیــه تكــون هــى العاملــة فــى  ،هــو اســم فعــلوٕانمــا  ،إن " یــا " لــیس بحــرف :وقیــل

  .المنادى فهى اسم فعل مضارع بمعنى " أدعو "

والهمـزة مـن  ،مـن حـرفینبأن أسماء األفعال ال تكون على أقـل  :ورد هذا القول

لعـــدم تقـــدم  ،كمـــا أن الضـــمیر فـــى أســـماء األفعـــال ال یكـــون لغائـــب ،أدوات النـــداء

                                                 

 .١/١٨٦ :الخصائص )١(

 .٢/٢٧٧ :المرجع السابق )٢(

 .٣/٣٤ :الهمع ،١٨٠، ٤/١٧٩ :االرتشاف :ینظر )٣(
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ولـو كـان اسـم فعـل  ،ر فیه ضمیر المتكلمألن اسم الفعل ال یضموال لمتكلم  ،ذكره

  .)١(لتم من دون المنادى لكونه جملة 

  

  .القول بأن العامل هو أداة النداء ألنها فعل ونقل عن بعض النحاة

ـــه كـــان یلـــزم اتصـــال الضـــمیر بهـــا كمـــا یتصـــل بســـائر  ورد هـــذا القـــول بأن

  .)٢(العوامل

یـة العامـل وأنـه البـد مـن أن واألقوال السابقة كلهـا مبنیـة علـى النظـرة الضـیقة لنظر 

  .یكون المنادى نتیجة لتسلیط عامل لفظى علیه ولو كان مضمراً 

كقـول أبـى القاسـم السـهیلى أن المنـادى لـیس  ،وهناك أقوال أخـرى ال تتمسـك بـذلك

أثـــرًا لتســـلیط عامـــل لفظـــى علیـــه وٕانمـــا هـــو منصـــوب بعامـــل معنـــوى هـــو عامـــل " 

تحتـاج إلـى اإلخبـار عـن فاعلهـا " المسـند ألن مثل هذه األسـماء ال  ،القصد إلیه "

  .)٣(وال إلى الفعل " المسند " بل تحتاج إلى ذكرها خاصة على اإلطالق  ،إلیه "

وكل ما قالوه " أنه لم یعهد فى عوامل النصب  ،ولم یناقش المتأخرون هذا العامل

 ")٤(.  

عــن القــول وأرى أنــه البــد مــن النظــر فــى مثــل هــذه األقــوال ودراســتها ألنهــا تغنینــا 

  بالتقدیر.

  

وفــى هــذا الموضــع ومواضــع كثیــرة ســابقة نجــد ابــن مضــاء یــرفض تقــدیر محــذوف 

أن تطغى نظریة العامل علـى المعنـى المـراد مـن  یرفضوالسیما الواجب منه ألنه 

  .النص

                                                 

 .٣/٣٤ :الهمع ،٣٤٧، ٢/٣٤٦ :شرح الكافیة :ینظر )١(

 .٣/٣٤ :الهمع )٢(

 .١/٦١ :نتائج الفكر )٣(

 .٣/٣٣ :الهمع )٤(
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فهو مضمر إذا أظهر تغیر الكالم عما كان علیـه قبـل ( :فقال فى هذا املوضع

تقـدیره " .. وعبـد اهللا عنـدهم منصـوب بفعـل مضـمر ." یـا عبـد اهللا :كقولنا ،إظهاره

  .)١( )وصار النداء خبراً  ،ظهر تغیر المعنىإذا نادى " وهذا أدعو " أو "أ

ولیس ذلك فقـط  ،وأّیًا كان األمر فما الذى یدعونا إلى التقدیر وهو خالف األصل

  .بل إنه یخرج أسلوب النداء من حیز اإلنشاء إلى حیز الخبر

أو غیـره مـن األقـوال كـأن  ،من القول الثانى وهو أن " یـا " هـى العاملـةفما المانع 

  .یكون العامل " القصد إلیه " كما قال السهیلى

أو ما المانع من اعتبار النداء أسلوبًا خاصًا ال یخضع للجملة االسمیة وال الفعلیة 

 و مركــب لفظــى بمنزلــة أســماء األصــوات مســتقلأ ،إســنادیةوأن نعتبــره جملــة غیــر 

   .)٢(بتمام الفائدة كما ذهب إلى ذلك بعض علماء العصر الحدیث 

فكـــل مـــا أریـــده هـــو محاولـــة اإلبقـــاء علـــى المعنـــى المـــراد مـــن أســـلوب النـــداء وهـــو 

  .ألن المقصود من النداء هو تنبیه المخاطب ألمر ما ،اإلنشاء 

  .فما أمیل إلیه من آراء القدامى هو القول بأن " یا " هى العامل

یــه أنــه مــن الجمــل التــى تعتمــد علــى األداة فواألوضــح (تور تمــام حســان:قــال الــدك

   )٣(ومعناها)

  .ففى تقدیر فعل هنا تشویه لألسلوب وخروج عن مقاصد المتكلمین

وال داعى ألن ُتخّرج كل التعبیـرات الـواردة فـى اللغـة علـى هـذا الـنمط المعهـود مـن 

  .)٤(على غیر هذا النمط  التألیف بل ینبغى االعتراف بأن بعض التعبیرات تكون

                                                 

 .٨٠، ٧٩ :الرد على النحاة )١(

النحـو العربـى  ،١٢٩ :دراسات نقدیة فى النحو العربـى للـدكتور عبـد الـرحمن أیـوب :ینظر )٢(

 .٣٠٤ :نقد وتوجیه

 .٢١٩ :اللغة العربیة معناها ومبناها )٣(

 .١/١٥ :معانى النحو :ینظر )٤(
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  تقدير مجلة القسم أو جوابه )٦(

  

فیلــزم حــذف  .ذكــر النحــاة أن حــذف جملــة القســم یتــراوح بــین واجــب وجــائز بكثــرة

  .مع التاء والالم من حروف القسم بال خالفجملة القسم 

فأجــاز ابــن كیســان إظهــار الفعــل مــع الــواو  ،وفــى حــذفها وذكرهــا مــع الــواو خــالف

  .)١( ألقومنحلفت واهللا :فیقال

  .ویجوز حذف جملة القسم مع الباء كما یجوز ذكرها

بـاء مـن وهـو الزم مـع غیـر ال ،كثیـر جـداً  حـذف جملـة القسـم( :قال ابـن هشـام

أو " لقــد فعــل " أو " لــئن فعــل " ولــم یتقــدم وحیــث قیــل " ألفعلــن "  ،حــروف القســم

ـــثم جملـــة قســـم مقـــدرة M  L ،)٢(M  ½  ¼  »L نحـــو جملـــة قســـم ف

   N  M  OL)٣(، M  [  Z  Y  X  WL)واختلــــــــــــف فــــــــــــى  ،)٤

لزید قائم " ونحو " إّن زیـدًا قـائم أو لقـائم " هـل یجـب كونـه جوابـًا لقسـم أو "  :نحو

  .)٥( )ال ؟

حــذف جملــة القســم بكثرتــه فــى كالمهــم فلــذلك تصــرفوا فیــه  وعلــل ابــن يعــيش

  .)٦(لضرب من التخفیف 

 .م محذوف فى هذه الشواهد وغیرهـاتقدیر قس أن هناك تكلفًا واضحًا فى والواقع

  أنها كالم مؤكد دون تقدیر قسم ؟ على فما المانع من حملها

                                                 

 .٤/٢٣٦ :الهمع ،١٠١، ٩/١٠٠ :شرح المفصل :ینظر )١(

 .)٢١من اآلیة ( :النمل )٢(

 .)١٥٢من اآلیة ( :آل عمران )٣(

 .)١٢من اآلیة ( :الحشر )٤(

 .٥٢٣، ٢/٥٢٢ :شرح الدمامینى على المغنى ،٢/٧٤٢ :المغنى )٥(

 .٩٧ ،٩/٩٣ :شرح المفصل )٦(
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ولعــل مــا ذهــب إلیــه الــدكتور فاضــل الســامرائى فــى هــذه المســألة جــدیر بــالقبول إذ 

وٕانمــا هــو توكیــد كتوكیــد القســم  ،رقســم مقــدّ والــذى یبــدوا لــى أّن لــیس ثمــة ( :یقــول

إذ لـو  ،ق " فهذا لیس بقسم ولكنـه مؤكـد كتوكیـد القسـموهو نظیر قولنا " إنه لمنطل

أقسـمت فقلـت " واهللا إنــه منطلـق " لـم یختلــف التوكیـد فـى الجملتــین مـع أّن األولــى 

  لیست قسمًا كما هو رأى الجمهور 

وٕانمـا هـو توكیــد  ،بقسـم لــیس" لقـد ذهبــت إلیـه " أو " ألذهـبن إلیـه "  :وكـذلك قولـك

M  u  t  s  r  q  p التوكیــد نحــو  ... وكــذلك مــا فیــه نــون.لإلثبــات

  w  vL)٢( ).... والحق أن هذا توكید لإلثبات فقط ولیس بقسم.)١(.  

ألن التقـدیر خـالف  ،وعـدم تقـدیر قسـم ،فما المانع من حمله علـى أنـه كـالم مؤكـد

  .األصل واألولى األخذ بظاهر النص

  *ـــــــــــــــ*

فقـد ذهـب النحـاة إلـى أن  :أما فيما يتعلق بتقـدير مجلـة جـواب القسـم -

معنویــًا أم ســواء أكــان هــذا الــدلیل  ،جــواب القســم یحــذف جــوازًا إذا دّل علیــه دلیــل

  .لفظیاً 

  MI  H  G  F  E  D  C   BJ فــــالمعنوى مثــــل قولــــه تعــــالى

L    K L)وقولــــــه  ،)٣ M  (   '  &  %  $  #  "  !

  ,  +   *  )L)٤(.  

                                                 

 .)٩٢من اآلیة ( :المائدة )١(

 .١٨٢، ٤/١٨١ :معانى النحو )٢(

 .)٩٥من اآلیة ( :التوبة )٣(

 .)٦٢اآلیة ( :التوبة )٤(
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إنهــم  :والتقــدیر ،عنــوى یفهــم مــن الســیاقففــى اآلیتــین حــذف جــواب القســم لــدلیل م

  .أو إنهم لمسلمونلصادقون 

ومنــه قولــه  ،ویحــذف لــدلیل لفظــى وذلــك إذا ُســبق بحــرف جــواب عــن ســؤال ســابق

  .بلى وربنا هذا حق :والتقدیر ،)١(MG   F  EH  K  J  I L تعالى

M  w  v  u  t  s  r ومــــــن الحــــــذف لــــــدلیل لفظــــــى قولــــــه تعــــــالى 

 }  |  {  z   y  x       ¤  £  ¢  ¡  �  ~L)٢(.  

وذلك لوجود ما یـدل  ،لتبعثن یوم ترجف الراجفة :حیث حذف جواب القسم وتقدیره

  .)٣(M      ¤  £  ¢L  علیه وهو قوله

والنازعـات  :أى ،مـع فیمـا تـأخر مـن دلیـل علیـه ،ولم یأت الجواب لعلـم السـامع بـه

عـــث ؟ فجـــواب هـــذه األقســـام أإذا كنـــا عظامـــًا نخـــرة نب :فقـــالوا ،وكـــذا وكـــذا لتبعـــثن

 ،لتبعــثن یــا كفــار مكــة :والمعنــى ،محــذوف لداللــة مــا بعــده علیــه مــن ذكــر القیامــة

  .)٥(وهو بعید لبعده  ،)٤(M  V  U  T    SL  :وقیل الجواب

!        "  #  $     %  &  '      )  (  *  +    ,  -  .  M ومنه قوله تعالى 

      2  1  0  /L)لنعــــذبن الكــــافرین أو  :م هنــــا محــــذوف تقــــدیرهفجــــواب القســــ ،)٦

  .)٧(نحوه 

                                                 

 .)٣٠من اآلیة ( :األنعام )١(

 .)٦: ١اآلیات ( :النازعات )٢(

أسلوب القسـم واجتماعـه مـع الشـرط فـى رحـاب  ،٢/٥٠٥ :النحو الوافى ،٢/٧٤٣ :المغنى )٣(

 .٥٨ :تألیف /على أبو القاسم عون ،القرآن الكریم

 .)٢٦من اآلیة ( :النازعات )٤(

 .٥/٢٧٨ :عرابه للزجاجمعانى القرآن وإ  :ینظر )٥(

 .)٥: ١اآلیات ( :الفجر )٦(

 .٦/٣٦٨ :الكشاف )٧(
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  .وأمثال ذلك كثیر فى القرآن

 فى مواضع منها
ً
  :وقالوا حبذف جواب القسم وجوبا

  .العمل واجب واهللا :) إذا تقدم على القسم ما یغنى عن الجواب نحو١(

  .العمل واهللا واجب :عن الجواب نحو ما یغنىالقسم ) إذا اكتنف ٢(

ـــاء نحـــو) إذا اج٣( ـــم یقتـــرن بالف إن  :تمـــع قســـم وشـــرط احتمـــالى وتقـــدم الشـــرط ول

   .)١(أو اجتمع مع شرط امتناعى تقدم أو تأخر ،تزرنى واهللا أكرمك

اة فى مواضع كثیرة بتقدیر جملة جواب القسم إما لوجود الدلیل علیها فقد قال النح

نظرنــا  ولكــن إذا .أو لوجــود مــا یوجــب الحــذف فــى نظــرهم ،المعنــىمــن اللفــظ أو 

مدققین فیما سبق من تقدیرات یظهر لنا عنایة النحویین البالغة فـى مواضـع كثیـرة 

كثیـرة یقولـون بالتقـدیر لتقنـین وأنهم فى أوقـات  ،منها باللفظ وترجیحه على المعنى

  .)٢(قواعدهم وتطبیق أحكامها 

ففى عدم ذكر الجواب فـى بعـض المواضـع السـابقة التـى قیـل فیهـا بجـواز الحـذف 

ألنــه  ،مـن البالغــة فـى التعبیـر مــا ال یتحقـق عنــد ذكـره –كسـورة الفجـر وغیرهــا  –

 فیكون ذلك أدخل فى التخویـف ،لما لم یتعین المقسم علیه ذهب الوهم كل مذهب

.  

ولكـن قیــل  ،وفـى تقـدیر جـواب محــذوف ضـیاع لـذلك المعنـى المقصــود مـن الكـالم

  .بتقدیر محذوف مراعاة للصناعة النحویة

التـى قیـل فیهـا بوجـوب الحـذف والتـى لـم ینطـق بـه ثـل هـذه المواضـع وكـذلك فـى م

ألن فــى ذكــره  ،فــى مثلهــا لــم ال یكــون فیمــا ذكــر مــن دلیــل غنــى عــن هــذا الجــواب

   .تكرارًا مخالً 

                                                 

 .٣٠٢ :أصول التفكیر النحوى :ینظر )١(

 .٣١/١٦٦ :مفاتیح الغیب )٢(
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  ضيضتقدير فعل بعد حروف التح )٧(

  

  .جمهور النحاة یجمعون على اختصاص أدوات التحضیض بالدخول على الفعل

... ومثل ذلك هّال .حروف التى ال یلیها بعدها إال الفعلالباب ( :يقول سيبويه

  .)١( )ن للفعل حیث دخل فیهن معنى التحضیضه... وأخلصو .ولوال وأالّ 

ویــرى جمهــور النحــاة أن االســم الواقــع بعــد أدوات التحضــیض یجــوز فیــه النصــب 

  .والرفع على إضمار فعل رافع ،على إضمار فعل ناصب

هال  :لى إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولكومما ینتصب ع( :يقول سيبويه

أال تفعــل خیــرًا مــن  :كأنــك قلــت ،وأال خیــرًا مــن ذلــك أو غیــر ذلــك ،خیــرًا مــن ذلــك

فقـــد  ،وٕان شـــئت رفعتــه..وهـــّال تــأتى خیــرًا مـــن ذلــك ،ر ذلــكأو أال تفعــل غیـــ ،ذلــك

سمعنا رفع بعضه من العرب وممن سمعه من العرب، فجاز إضمار ما َیْرفع كما 

    .)٢( إضمار ما َیْنصب)جاز 

  .ومنعوا أن یحمل المرفوع على االبتداء

  :ومما جاء فى ذلك قول الشاعر
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� �  أى لـوال ،" أو "تقتلـون"فعًال بعد " لوال " هـو " تعـدون " أو " تغلبـون إذ قّدر النحاة 

وقــد دعــا ذلــك بعــض النحــاة لتعلیــل عــدم إعمــال هــذه الحــروف مــع أنهــا  ، عــددتم

  .مختصة بالفعل بتعلیل غیر دقیقعندهم 

                                                 

 .٣/١١٥ :الكتاب )١(

 .١/٢٦٨ :الكتاب )٢(

  ." ٢/٢٦٥ :من الطویل لجریر " دیوانه )٣(

 .  ٤/١١٤ :شرح التسهیل ،٢/٣٨ :شرح المفصل ،٢/٤٥ :الخصائص   
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 ،إن أدوات التحضیض یجوز فیها أن یلیها االسـم فـى اللفـظ( :فقال ابن عصفور

بـــل یكـــون ظـــاهرًا فصـــارت مثـــل  ،یضـــمر الفعـــلوتـــارة ال  ،ویضـــمر معهـــا الفعـــل

    .)١( )باللفظ الحروف التى ال تختص

ن مــن جهــة اللفــظ فقــط م بعــدها وٕان كــایبــررون عــدم إعمالهــا بــأن مجــئ االســفهــم 

  .تصةجعلها غیر مخ

  

  –وممن أكد ذلـك 
ً
" هـال " مـن ( :أبـو علـى الفارسـى حـني قـال –أيضـا

 ،ذاك لهــال زیــٌد یقــو  :فــإذا وقــع بعــدها اســم نحــو ،الحــروف التــى یقــع الفعــل بعــدها

 ،.... وٕان كـان ســبیل وقـوع االســم فیـه علــى مـا ذكرنــا.رارتفـع " زیــد " بفعـل مضــم

ومـا لـم یخـتص بالعمـل فـى واحـد منهمـا  ،فإن الحرف غیر عامل فى فعل وال اسـم

    .)٢( )یمتنع وقوع االسم والفعل جمیعًا بعده لم ،من الحروف

" ال یزیــل اختصاصــها ن تقــدم االســم علــى الفعــل فــى نحــو "هــال زیــدًا ضــربتمــع أ

  :وقع بعدها جملة اسمیة كقول الشاعروٕاذا  .بالفعل
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� �  ،أو أنـــه علـــى تقـــدیر " كـــان " الشـــانیة ،جمهـــور النحـــاة ضـــرورة أو شـــاذفهـــو عنـــد 

ـــة المـــذكورة خبرهـــا ـــدیر: فهـــال كـــان األمـــر والشـــأن نفـــس لیلـــى  ،وجعـــل الجمل والتق

    .)٤(شفیعها

                                                 

 .١/٤٢٣ :شرح الجمل )١(

 .١٣٠، ٢/١٢٩ :التعلیقة )٢(

شرح  ،٣/٦١ :الخزانة(ة القشیرى والبن الدمینة ولقیس بن الملوح منسب للص ،من الطویل )٣(

 :المغنــــــى ،٢/٤٧ :رصــــــف المبــــــانى ،٤/١١٤ :شــــــرح التســــــهیل ،٢/١١٩ :أبیــــــات المغنــــــى

١/٨٧(.   

 .٤/١١٤ :شرح التسهیل )٤(
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واألولى القول بمجئ الجملة االبتدائیة بعد أدوات التحضیض قلیًال كما ذهـب إلـى 

    .)١(ذلك بعض النحاة 

 علـى قـول األمشـونى
ً
السـابق  " وال یجـوز رفـع االسـم يقول الصبان تعليقا

باالبتــداء عنــد مــن أجــاز وقــوع المبتــدأ بعــد ینبغــى جــواز الرفــع (علــى أنــه مبتــدأ " 

    .)٢( )یض واالستفهامأدوات الشرط والتحض

التقیــد بمــا  األصــل ال لشــئ ســوىوهــذا أولــى مــن القــول بالتقــدیر الــذى هــو خــالف 

القــول بصــحة مــا جــاء مــن فــاألولى  ،لهــا وٕاخضــاع النصــوص ،وضــع مــن قواعــد

وتطویــع القاعــدة لكــى تشــمل هــذه الشــواهد التــى اعتبروهــا  ،ولــو كــان قلــیالً  ،ذلــك

   .خارجة عن دائرة االختصاص

                                                 

 .٢٣٧١ :فاالرتشا :ینظر )١(

 .٢/١٠٧ :حاشیة الصبان )٢(



       
 

    
 
  

٨٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيوالثالث الثاينمن العدد  الثايناملجلد 
 أثر الصناعةالنحوية يف القول بالتقدير 

 

  فعل بعد أدوات الشرط تقدير )٨(

  

فإذا وقع بعدها  ،اختصاص أدوات الشرط بالدخول على الفعل :يرى البصريون

  .لعدم جواز الفصل بین األداة والفعل ،اسم قدر الفعل قبله

 ،اعلم أن حروف الجزاء یقبح أن تتقدم األسماء فیها قبل األفعال( :قال سيبويه

إْن زیــد  :واعلــم أن قــولهم فــى الشــعر ...وذلــك ألنهــم شــبهوها بمــا یجــزم ممــا ذكرنــا

" إْن  :كمـا كـان ذلـك فـى قولـك ،إنمـا ارتفـع علـى فعـل هـذا تفسـیره، یأتك یكن كذا 

    .)١( )ألنه ال تبتدئ بعدها األسماء ثم یبنى علیها ،زیدًا رأیته یكن ذلك

ــش ــون واألخق ــرى الكوفي جــواز مجــئ االســم بعــد أداة الشــرط وال یكــون  :وي

  .رمرفوعًا بفعل مضم

وعـــــد أبوالبركـــــات األنبـــــارى هـــــذه المســـــألة مـــــن مســـــائل الخـــــالف بـــــین البصـــــریین 

    .)٢(والكوفیین وذكر حجج كال الطرفین

  :وأصل الخالف فى هذه المسألة قائم على قاعدتین من قواعد النحویین هما

  .دوات الشرط إال األفعالأنه ال یلى أ )١(

  .أنه ال یجمع بین المفسر والتفسیر )٢(

فلـو لـم یقـل النحویـون بتقـدیر فعـل بعـد " إن "  ،مبنیـة علـى األولـى ةالثانیوالقاعدة 

  .لما احتاجوا إلى القول بأن المذكور مفسَّر وال یجمع بینهما

ن " الشـرطیة إوجهـین فـى االسـم الواقـع بعـد "  ينيونقل ابن هشام عن الكـوف

ــــه تعــــالى ,  -  M ،)٣(M  ¼  »  º   ¹  ¸L فیمــــا جــــاء فــــى قول

    .L)٤(.   

  .أن یقع مبتدأ :لاألو

                                                 

 .٢/٧٧ :المقتضب :وینظر ،١١٤، ٣/١١٢ :الكتاب )١(

 .٦١٦ ،٢/٦١٥ :اإلنصاف )٢(

 .)٦من اآلیة ( :التوبة )٣(

 .)١اآلیة ( :االنشقاق )٤(
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    .)١(أن یقع فاعًال بالفعل المذكور على التقدیم والتأخیر  :الثانى

على مبني وهذا  ،الفعلیة وفى هذا محافظة على اختصاص أدوات الشرط بالجملة

  .رأیهم القائم على جواز تقدیم الفاعل على الفعل

نهـا فـى الشـرطیة لتمك مجـئ االسـم بعـد " إْن " واستحسن أبو احلسن األخفـش

  :وأورد قول الشاعر ،هذا الباب

����������������������������������������������������������������� �

� �

� �������������������������������������������������������������������)٢(� �

� �     .)٣(بالنصب والرفع

مبتـدأ و" اسـتجارك " خبـره لعلمهــم وٕانمــا لـم یحكـم بكـون " أحـد " ( :قـال الرضـى

جـواز وقـوع  باالستقراء باختصاص حرف الشرط بالفعلیـة علـى أنـه نسـب لألخفـش

   )٤( )االسمیة بعدها

وجاء النقل عـن الكسـائى والفـراء واألخفـش أن االسـم المرفـوع بعـد " إْن " الشـرطیة 

    .)٥(مبتدأ

  :ومن ورود االسم بعد " إذا " قول الشاعر
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ولـذلك  ،ة اسـمیة تخلـو مـن الفعـل المفسـروفى هذه الشـاهد دخلـت " إذا "علـى جملـ

  .كان "بعد " إذا " قّدروا "

  :ومنه قول ذى الرمة

                                                 

 .٢/٨٥ :وأوضح المسالك ،٢/٧٢٦ :مغنى اللبیب )١(

 ،٢/٧٦ :المقتضـــب ،١/١٣٤ :الكتـــاب ،١/٣١٤ :الخزانـــة(مـــن الكامـــل للنمـــر بـــن تولـــب  )٢(

   ).١/١٨٨ :المغنى ،٤/١٨٧٠ :االرتشاف ،١/٢٠٠ :شرح الكافیة ،٢/٣٨ :شرح المفصل

 .١/٣٥٤ :معانى القرآن لألخفش )٣(

 .١/١٩٩ :شرح الكافیة )٤(

 .٢٠٠ ،١/١٩٩ :شرح الكافیة :ینظر )٥(

 :ســالكأوضــح الم ،١/١٠٨ :المغنــى ،٢/٦٧ :شــرح دیــوان الفــرزدق(مــن الطویــل للفــرزدق  )٦(

   .)١/٤٤١ :الدرر اللوامع،٣/١٨١ :الهمع ،٣/١٢٧
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������������������������������������������������������������ �

� �

� ���������������������������������������������������������������������)١(� �

� �
  :ومنه بعد " أینما "

������������������������������������������������������������������������ �

� �

� ������������������������������������������������������������������������)٢(� �

� �  )٣(Mo  n  m  l  k   j  iL نه مثل قوله تعالى وكذلك بعد " لو " وم

  ومنه:

�������������������������������������������������������������� �

� �

� �����������������������������������������������������������������������)٤(� �

�  ،ومجئ الجملة االسمیة بعد " لو " أثبته أبو حیان عن الكوفیین ووافقهم ابن مالك�

  :قال عدى بن زید

�������������������������������������������������������������������� �

� �

� ���������������������������������������������������������������)٥(� �

� �  ،َفـَولى " لـو " اسـم هـو فـى الظـاهر مبتـدأ و" شـرق " خبـره( :قال الشـيخ خالـد

"  :فقـــال الفارســـى ،واختلـــف البصـــریون فـــى تخریجـــه ،وهـــو مـــذهب الكـــوفیین :قیـــل

لـو شـرق  :واألصـل ،و" شـرق " خبـر مبتـدأ محـذوف ،حلقى " فاعل بفعل محذوف

                                                 

 ،١/٤٩ :األمــــــالى الشــــــجریة ،١/٨٢ :الكتــــــاب ،١١٩ :دیــــــوان ذى الرمــــــة(مــــــن الطویــــــل  )١(

   .)٣/٣٢ :الخزانة ،٢/٣٠شرح المفصل  ،٦/١٤٣ :المقاصد الشافیة ،٢/٣٨٠ :الخصائص

 ،١/٢٩٧ :معـانى الفـراء(نسب لكعب بن جعیل وٕالى حسام بـن ضـرار الكلبـى  ،من الرمل )٢(

   ).٤/١٦ :شرح األشمونى ومعه شواهد العینى

 .)١٠٠من اآلیة ( :اإلسراء )٣(

  ." ٩٩٢ :من الكامل لجریر بن عطیة " دیوانه )٤(

 ،٢٢٥ :شـــرح شـــواهد المغنـــى ،١/٢٩٧ :المغنـــى ،١/٢٦٨ :األصـــول ،٣/٧٨ :المقتضـــب(   

   ).٥/٤٣٢ :الخزانة

  ."٩٣ :وان عدىمن الرمل لعدى بن زید " دی )٥(

   .٢٢٥ :شرح شواهد المغنى ،٢/٤٢٣ :التصریح ،١/٢٩٧ :المغنى   
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وخّرجــه غیــره علــى إضــمار "  ،والمبتــدأ آخــراً  ،فحــذف الفعــل أوالً  ،حلقــى هــو شــرق

    .)١( )كان "

أویـل مـن غیـر حاجـة ش جدیر بالقبول لبعـده عـن التفألخن واوأرى أن رأى الكوفیی

  .له

ولكـن رأى البصـریین ال یراعـى إال الصــناعة النحویـة مـن أن أداة الشـرط مختصــة 

عـد األداة یفقـد المتقـدم ألن تقـدیر فعـل ب ،بالدخول على األفعـال وال یراعـى المعنـى

      )٢(معناه

 ،فــى تقــدم االســم تهویــل ال یوجــد فــى تــأخیره M    .  -  ,L  فمــثًال قولــه تعــالى

وكـذلك فــى غیرهـا مــن الشــواهد ففـى تقــدیم االسـم مــن االهتمــام ولفـت النظــر مــا ال 

  .یوجد فى عدم التقدیم

وهــو  ،الســتهاوالبصـریون بهــذا التقــدیر یخرجــون النصــوص الســابقة وغیرهــا عــن س

واألولــى األخــذ بظــاهر هــذه النصــوص وحملهــا علــى أنهــا  ،دعــوى ال حاجــة إلیهــا

  .مبتدأ أو فاعل مقدم

ألن األصـــل أن تكـــون القواعـــد  ،وألن القـــول بالتقـــدیر ینـــأى عمـــا علیـــه واقـــع اللغـــة

نمـا ال وٕانما نلجأ إلى التقدیر والتأویل حی ،النحویة مستقاة من النصوص الفصیحة

 ،إذا كانـت النصـوص مطـردة وكثیـرة فاألثبـت أال تـؤول أمـا ،خـرج غیـرهیكون لنـا م

  .وأن نحملها على القلة أو الكثرة

  

  :يقول الدكتور فاضل السامرائى

 ،إن تقدیر الجمهور بعید عن المعنى مفسد لصحة الكالم مؤد إلى َرّكة بالغة فیه(

ــر والمع العلــم بــأن المذف والــذكر مــالحــ إذ مــا الغــرض مــن هــذا فسَّــر لفــظ واحــد فسِّ

                                                 

 .٢/٤٢٣ :التصریح )١(

 .٢/٢٧١ :یة السالكاهد ،٩/٧ :ینظر شرح المفصل )٢(
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كان ینبغى للنحاة أن یقولوا إنه قد .....بعینه ال یزید إیضاحًا وال بیانًا وال تفسیرًا ؟

 ،)١(M  b  a   `L یلى الفعل أداة الشرط فى كالم العرب نحو قوله تعالى 

 ،)٢(M    .  -  ,L،  M   #  "  !L  وقــــد یلیهــــا االســـــم ثــــم الفعــــل نحـــــو

وهذا أمثـل مـن التقـدیر الـذى یفسـد  ،لمعنى هو كذا وكذاوالفرق بین التعبیرین فى ا

  .)٣( )المعنى ویضّیعه ویذهب بجمال الكالم وفصاحته

                                                 

 .)١من اآلیة ( :المنافقون )١(

 .)١اآلیة ( :االنفطار )٢(

 .١٠٣، ٤/١٠٢ :معانى النحو )٣(
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  تقدير مجلىت الشرط أو إحداهما )٩(

  :یرى النحاة أن جملة الشرط تحذف كثیرًا دون األداة بشرطین هما

  .أن یكون الجازم " إْن " )١(

 ." إن " " ال " النافیة بعد أن یقع )٢(

  :قول األحوصومثال ذلك 

����������������������������������������������������������������� �

� �

� ���������������������������������������������������������������������)١(� �

� وٕاال تطلقهــا  :وأبقــى جوابــه والتقــدیر ،فقــالوا بحــذف الشــرط لداللــة " فطلقهــا " علیــه�

ن وجــود " ال " مــع " إْن " یقــوى معنــى الشــرط ألنهــا نفــى لمــا تقــدم وذلــك أل ،یعــل

فقـد  ،ُبـدّ  بـالبعـدها وذلـك هـو الواقـع  ،العلم بما َنَفتْ وٕاذا كان كذلك فقد لزم  ،إثباته

وبهـا یفهـم معنـى الفعـل  ،صارت " ال " هى الدالـة علـى المحـذوف مـن هـذه الجهـة

  .المحذوف

  .لف أحد هذین الشرطین أو هما معاً خوقد یت

َمـــْن یــأتنى أكرمــه ومــن ال فـــال  :فــال مــانع مــن القیـــاس علــى " إْن " مثــل أن یقــال

كــان الســماع وٕان  ،وال مــانع مــن هــذا فــى القیــاس ،ى ســائر األدواتوكــذا فــ ،أكرمــه

  .إنما ورد بـ " إْن " فلیس فى ذلك ما ینافى القیاس فى غیرها

أُتكـرم زیـدًا وٕان  :وأیضًا ال یمتنع ذلـك دون "ال " إذا فهـم المعنـى مثـل أن یقـال لـك

  فحذف الشرط والجواب .  .)٢(أكرمه وٕاْن   :قولتأساَء إلیك ؟ ف

  :الشواهد على ذلك من الشعر ومن

������������������������������������������������������������ �

� �

� ����������������������������������������������������������������������)٣(� �

� �
                                                 

مغنــــى  ،٤/٢١٥ :أوضــــح المســــالك ،٣٥٩ :ذهبشــــرح شــــذور الــــ(مــــن الــــوافر لألحــــوص  )١(

ـــوافى ،٤/٣٥ :شـــرح ابـــن عقیـــل ،١٨٨٣ :االرتشـــاف ،٢/٧٤٤ :اللبیـــب  ،٤/٤٤٨ :النحـــو ال

   .)٣١٦ :شرح شواهد المغنى

 .٦/١٦٩ :المقاصد الشافیة )٢(

  .من الطویل ولم أعثر على قائله )٣(

ــــفاد ،التهمــــة :الِظنــــة ،القهــــر :القســــر    شــــرح ( ،ر مــــن قیــــد وغیــــرهمــــا یوثــــق بــــه األســــی :والصِّ

   .)٢/١٩٢ :الدرر ،٤/٣٣٧ :الهمع ،٢/٤١٠ :التصریح ،٤/٣٧ :األشمونى
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  .المكفحذف الشرط مع انتفاء األمرین ألنه مفهوم من ال ،متى تثقفوا تؤخذوا :أى

  :وقول رؤبة بن العجاج

�������������������������������������������������������������� �
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� ���������������������������������������������������������������������)١(� �

� �   .لداللة ما قبله علیه ،وٕان كان فقیرًا معدمًا قبلته :فحذف الشرط والجواب والتقدیر

فعدم ذكر جملة الشـرط فیمـا سـبق ضـرب مـن ضـروب اإلیجـاز واالختصـار الـذى 

  .تسعى إلیه اللغة وال یتناقض مع المعنى والصناعة النحویة

  *ـــــــــــــــ*

قـد ذهـب جمهـور النحـاة إلـى أن تقـدیر ف أما عـن حـذف الشـرط مـع األداة -

M   D  C الشرط مع األداة یكون مطردًا كثیرًا بعد الطلـب نحـو قولـه تعـالى

  EL)وقوله ،فإن تتبعونى یحببكم :أى ،)٢ M  :  9  8  7  6  5  4

<   ; L)مســــتدلین بــــأن  .إن تؤخرنــــا ألجــــل قریــــب نجــــب دعوتــــك :أى )٣

ویوضــحه  ،فیتحــتم ظهـور الشــرطعنـى الطلـب قــد ال یقتضـى مــا بعـده مــن جهــة الم

ــــــه تعــــــالى  ½  ¾  ¿  M  Ë  Ê    É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À قول

  ÌL  )ال تـذر علـى األرض مـن الكـافرین دیـارًا یضـلوا :وذاك أنـه لـو قیـل )٤، 

  M     Àوذلك أن قولـه  ،قد أضمر من غیر أن یدل علیه ما یجانسه لكان الشرط

     ÁL  إْن تــذر " وٕانمــا یجــانس " إن ال تــذر " فلمــا كــان هــذا الشــرط ال یجــانس "

                                                 

  .رجز لرؤبة بن العجاج وهو من مجروء الكامل )١(

 .  ٩/١٤ :الخزانة ،٣١٦ :شرح شواهد المغنى ،١٨٥ :ضرائر الشعر ،٧٤٧/ ٢:المغنى   

 .)٣١من اآلیة ( :آل عمران )٢(

 .)٤٤(من اآلیة  :إبراهیم )٣(

 .)٢٧، ٢٦من اآلیتان ( :نوح )٤(
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ومـن ظــّن أن هــذه  ،غیـر مجــانس لمـا قبلــه مـن الكــالم وجـب إظهــاره لینتفـى اللــبس

   .)١(توجب الجزم لزمه أن یجزم هذا النحو البتة وذلك ال یفعله عاقلاألشیاء 

لجازم الـذى أنه مجزوم بالطلب لنیابته مناب ا :ونقل عن السريافى والفارسى

 هلنیابتـ" ضـربًا زیـدًا "  :كمـا أن النصـب بــ " ضـربًا " فـى قولـك ،هو الشرط المقدر

  .)٢(ال لتضمنه معناه " اضرب " عن

  

إن هـذه األوائـل ( :قولـه عـن جـواب الطلـب ونقل سيبويه عن شـيخه اخلليـل

معنى كلها فیها معنى " إْن " فلذلك انجزم الجواب ألنه إذا قال " ائتنى آتك " فإن 

  .)٣( )إن یكن منك إتیان آتك :كالمه

ولكـــن مبنـــى علـــى  ،وأرى أن هـــذا لـــیس صـــریحًا فـــى إفـــادة أن هنـــاك شـــرطًا مقـــّدراً 

فتفســـیر الخلیـــل هـــذا لـــیس بالضـــرورة أن یحمـــل  ،المعنـــى العـــام للتركیـــب الشـــرطى

اح لمعنـى الشــرط وتفسـیره فــى هــذا مــفلعلــه أراد اإلل ،یوجـب تقــدیر الشـرط علـى أنــه

بهـذا ثم تمسك الذین جـاءوا بعـد الخلیـل  ،ولم یقصد إیجاب تقدیر الشرط ،التركیب

  .)٤(التفسیر 

انجـزم  (إنمـا :مـا یشـیر إلـى أن الجـازم هـو الطلـب إذ یقـول وفى كالم سـيبويه

معلقـًا بـاألول  كما انجزم جـواب " إن تـأتنى " بــ " إن تـأتنى " ألنهـم جعلـوه وابالج

                                                 

 .٢/١١٢٧ :المقتصد )١(

 .٢/١٤٥ :شرح الدمامینى على المغنى )٢(

 .٣/٩٤ :الكتاب )٣(

 ،٢/٣٦ :اإلیضـــاح فـــى شـــرح المفصـــل ،٢/١١٢٣ :صـــد فـــى شـــرح اإلیضـــاحتالمق :ینظـــر )٤(

 .٣٧، ٤/٣٦ :شرح األشمونى
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 )تـكآكما أنَّ " إْن تـأتنى " غیـر مسـتغنیة عـن  ،أرادوا الجزاء غیر مستغن عنه إذا
)١(.  

ــام  ــن هش ــد اب وذكــر أّن الجــازم للفعــل فــى هــذا التركیــب هــو  ،هــذا المعنــىوأك

عنى بقصد الجزاء أّنك تقـدر مسـببًا عـن ذلـك نو  ،لما فیه من معنى الشرط ،الطلب

  .)٢(كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط ،المتقدم

ویقـدر " إْن "  ،حـذف جملـة الشـرط بعـد الطلـب مطـرداً  ولكنه فى موضع آخـر عـدّ 

    .)٣(شرطیة جازمة للجواب 

لعـل ذلـك السـتنكارهم ( :هـذا التأویـل مـن جمهـور النحـاة قـائالً  وقد أنكر الرضى

ألنــه إذا جــاز أن یجــزم االســم  ،ولــیس مــا اســتبعدوه ببعیــد ،إســناد الجــزم إلــى الفعــل

مـن جـزم الفعـل المتضـمِّن معناهـا فعـًال  فمـا المـانع ،المتضمن معنى " إن " فعلین

  .)٤( )واحداً 

وفهــم الرضــى مــن كــالم الخلیــل وســیبویه عكــس مــا فهمــه الكثیــر مــن النحــاة حیــث 

ألنـه  ،قـّدرة ظـاهر مـذهب الخلیـلمال بـ " إْن "  ،وانجزام الجزاء بهذه األشیاء( :قال

  .)٥( )فیها معنى " إن " فلذلك انجزم الجوابكلها  األوائلإن هذه  :قال

 فـــإذا كـــان الطلـــب فیـــه معنـــى الشـــرط ومتضـــمن لـــه ومـــا بعـــد الطلـــب مترتـــب علیـــه

 ،فما الـداعى لتقـدیر جملـة شـرطیة قـد تـؤدى إلـى ركاكـة فـى التركیـبومسبب عنه 

والعـــرب تمیـــل إلـــى اإلیجـــاز الســـیما وأن هـــذا األســـلوب  ،وتوســـع مـــن غیـــر حاجـــة

  .مستعمل بكثرة فى القرآن الكریم والشعر

                                                 

 .٩٤، ٣/٩٣ :الكتاب )١(

 .٨٠ :شرح قطر الندى )٢(

 .٢/٧٤٣ :المغنى :ینظر )٣(

 .٤/١١٨ :شرح الكافیة )٤(

 .٤/١١٧ :المرجع السابق )٥(
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النحویــون إلــى تقــدیر أداة الشــرط وجملتــه دون حاجــة إلــى هــذا التقــدیر  فلمــاذا یلجــأ

M   v  u  t الــذى قــد یفضــى إلــى فســاد المعنــى أحیانــًا كمــا فــى قولــه تعــالى

  |  {  z  y  x  wL)قل  :فعلى تقدیر الشرط یكون المعنى )١

ولــیس ذلــك بواقــع فلــیس كــل العبــاد یقیمــون  ،لعبــادى فــإن تقــل لهــم یقیمــوا الصــالة

  .الصالة إذا قیل لهم

  *ـــــــــــــــ*

حـذف جملـة الجـواب  زفقد ذهب النحاة إلى جوا أما عن تقدير مجلة اجلواب -

  :فى موضعین

M  Ò  Ñ  Ð             Ï         Î  Í ) إذا كــان الشــرط ماضــیًا وعلــم الجــواب نحــو ١(

Þ  Ý  Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×  Ö       Õ  Ô  Ó L)٢(.  

 M  Ó  ÒL فافعـــــل :والتقـــــدیر ،حـــــذف جوابـــــه لداللـــــة الكـــــالم علیـــــه شـــــرط، 

  .والشرط الثانى وجوابه جواب الشرط األول

ــيبويه ــال س ¬  ®  ¯  °  M ذكــره  وســألت الخلیــل عــن قولــه ( :ق

  ±L)أیـــــــــــــــن جوابهـــــــــــــــا ؟ وعـــــــــــــــن قولـــــــــــــــه  )٣  M   d  c  b  a  `  _

eL)٤(،  M       ë  ê  é     è  ç  æL)مثـــل رك فـــى إن العـــرب قـــد تتـــ :فقـــال ،)٥

  .)٦( )لعلم المخبر ألى شئ وضع هذا الكالم هذا الخبر الجواب فى كالمهم 

                                                 

 .)٣١( :إبراهیم )١(

 .)٣٥( :األنعام )٢(

 .)٧٣من اآلیة ( :الزمر )٣(

 .)٦٥من اآلیة ( :البقرة )٤(

 .)٢٧( :األنعام )٥(

 .٣/١٠٣ :الكتاب )٦(
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M  T   S       R    Q  P  O     N  M  L  K  J  I   H ومنــــــــه قولـــــــــه تعـــــــــالى -

UV  Z     Y  X  W L)ـــــد لهـــــا مـــــن  )١ ـــــو " الشـــــرطیة والب فحـــــذف جـــــواب " ل

  .لكان هذا القرآن :والتقدیر ،جواب

إیجــاز واختصــار كمــا أن هنــاك غرضــًا بالغیــًا وهــو أن المــتكلم ففــى الحــذف هنــا 

یـــدلل علـــى معلومیـــة الجـــواب لـــدى الســـامع بالحـــذف " لكونـــه الغایـــة القصـــوى فـــى 

  .)٢(االنطواء على عجائب آثار قدرة اهللا تعالى "

 ."وا " بدلیل " وهم یكفـرون بـالرحمنلما آمن وذهب ابن هشام إلى أن التقدیر فیه "

  .)٣(لوجود الدلیل علیه م وهو رأى یحتر 

ولـــیس اإلیجـــاز واالختصـــار فقـــط هـــو الغایـــة مـــن الحـــذف فقـــد یكـــون عـــدم وجـــود 

حــذف جــواب M  ±  °  ¯  ®  ¬L  ففــى قولــه ،الجــواب أبلــغ مــن ذكــره

وألن الجـواب  ،ولكـى تـذهب الـنفس فـى تصـوره كـل مـذهب ،الشرط لعظمة المشـهد

ال تؤدیـه الكلمـات وال یحـیط فدل بحذفه علـى أنـه شـئ  ،فى صفة ثواب أهل الجنة

  .به الوصف

   .)٤(حتى إذا كانت هذه األشیاء صاروا إلى السعادة :فى الجوابفالمعنى 

وتقــدم علیهمــا معــًا طالــب  ،وتقــدم القســم علــى الشــرط ،) إذا اجتمــع قســم وشــرط٢(

زیــد واهللا إن تقــم  :نحــو ،فیجــوز حــذف جــواب الشــرط اكتفــاء بجــواب القســم ،خبــر

  .لیقومن

إذ یجـب  ،أنه ال یجوز حذف جواب الشرط هنا )٥(ن مالك فى " التسهیل "ویرى اب

  .فالحذف إذًا إنما هو لجواب القسم ،جعل الجواب للشرط وٕان تأخر

  .وأرى أنه یمكن االستغناء بأحدهما عن اآلخر وال داعى للقول بالتقدیر

  

                                                 

 .)٧١من اآلیة ( :الرعد )١(

 .١٣/١٥٤ :روح المعانى )٢(

 .٢/٧٤٥ :لمغنىا )٣(

 .٤/٣٦٤ :معانى القرآن وٕاعرابه للزجاج ،٥/٣٢٥ :الكشاف )٤(

 .٣/٢١٥ :شرح التسهیل )٥(
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  .وقال النحاة بوجوب حذف اجلواب فى عدة مواضع منها

وهـذا مـذهب  .جواب فى المعنى وال یصح جعله جوابـًا صـناعةما هو إذا سبقه  -

  .جمهور البصریین

فلكونه جملـة اسـمیة مجـردة مـن الفـاء  ،فأنت ظالم :أى ،أنت ظالم إن فعلت :نحو

  .ال یصح جعله جواباً 

فلكونه جملة منفیة بــ " لـم " مقرونـة بالفـاء ال یصـح  ،ه إن ینج منهاقفلم أرْ  :ونحو

  .كونها جواباً 

  .أقوم إن قمت لكونه مضارعًا مرفوعًا لزوماً  :ونحو

ألن المتقـدم ال یصـلح أن  ،ففیما سبق جواب الشرط مقـدر عنـد جمهـور البصـریین

  .یكون جواباً 

وأمـــا الفعلیـــة المجـــزوم فعلهـــا بــــ " لـــم "  ،أمـــا الجملـــة االســـمیة فلعـــدم اقترانهـــا بالفـــاء

وأمـــا رفـــع  ،لیهـــا الفـــاءال تـــدخل عفـــألن الجـــواب المنفـــي ب "لـــم "  المقترنـــة بالفـــاء

  .المضارع فإنه ینافى جعله جواباً 

ألن  ،إذ یرون أنه ال حذف فـى المواضـع السـابقة :وخالفهم الكوفيون واملربد

بـــأن الفـــاء إنمـــا تـــدخل ألنهـــا ال تناســـب  األولوأجـــابوا عـــن  ،المتقـــدم هـــو الجـــواب

الفـاء قـد وعـن الثـانى بـأن  ،وألنها خلف عن العمـل وال عمـل مـع التقـدیم ،المصدر

وعــن الثالــث بــأن رفـع المضــارع لضــعف الحــرف أن  ،تـدخل علــى المنفــى بـــ " لـم "

  .یعمل مؤخراً 

ومتــى أمكــن األخـــذ  ،وهــو أولــى مــن القــول بتقــدیر محـــذوف ألنــه خــالف األصــل

  .بظاهر اللفظ كان أولى

 
ً
  :ومما قيل فيه بوجوب احلذف أيضا

" أنـت إن  :ماضـیًا نحـو ) إذا اكتنف الشرط ما یدل على الجـواب وكـان الشـرط٢(

" واهللا  :ومنــه ،)١(M.   -     1  0  /L اجتهــدت نــاجح " ومنــه قولــه تعــالى

  .إن جاءنى زید ألكرمته "

                                                 

 .)٧٠من اآلیة ( :البقرة )١(
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) أن یكون الدال على جواب الشرط ما تأخر عنه مـن جـواب قسـم سـابق علیـه ٣(

,   -  .  /  M  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0 نحــــــــــــــــــو 

L)١(.  

ویــدل علــى تقدمــه تقــدم الــالم  ،جــواب قســم ســابق علــى الشــرطفجملــة " ال یــأتون " 

وجواب الشرط محذوف وجوبًا استغناًء عنه بجواب  ،للقسم ةفى " لئن" ألنها موطئ

   .)٢(القسم

واعُتمــد علــى  ،ولـو ذكــر جـواب الشــرط لكـان فــى ذلـك تكــرار وٕاطالـة ال موجــب لهـا

  .ذلك فى القول بوجوب الحذف

ال یوجـد شـئ كـان مـذكورًا ثـم حـذف بـل أن مـا ذكـر  وٕان كان األولى فى رأیـى أنـه

  .مقامه ومستغنى به عنه هو الجواب أو قائم

¯  °     ±  M وقد یستعاض عـن جـواب الشـرط بمـا یـدل علیـه مثـل قولـه تعـالى

¶   µ  ´  ³  ² L )إذ لـیس فـى  ،فهذا ال یتضمن جـواب شـرط حقیقـى )٣ M

¶   µ  ´  ³  ²  ± L ومـن ثـم فجـواب  ،ل الشـرطالنتیجة المترتبة على فع

وقـــد  ،فـــال غرابـــة فـــى ذلـــك ألن أخالـــه قـــد ســـرق مـــن قبـــل :الشـــرط الحقیقـــى تقـــدیره

وال ینتظـر لـه تحقیـق  ،بالجملة التعلیلیة المتضمنة لحـدث تـمَّ فـى الماضـىاستغنى 

  .)٤(فى المستقبل عن جواب الشرط الصریح

                                                 

 .)٨٨من اآلیة ( :اإلسراء )١(

شـــرح  ،٤١٣: ٢/٤١١ :التصـــریح ،٢١٧: ٣/٢١٥ :شـــرح التســـهیل :ینظـــر مـــا ســـبق فـــى )٢(

 .٣٨٨، ٢/٣٨٧ :صائصالخ ،٤/٢٣ :شرح األشمونى ،٤/٩٨ :الكافیة

 .)٧٧من اآلیة ( :یوسف )٣(

 .٥/٣٢٩ :البحر المحیط :ینظر )٤(
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ألن  ،برفـــــــال تحـــــــزن واصـــــــ :أى )١(M'   &  %         $  #  "  ! L ومنـــــــه

هــو  بــل ،فــال یصــح وقوعــه جــزاء لــه ،تكــذیب الرســل مــن قبلــه متقــدم علــى تكذیبــه

  .)٢(فأقیم مقام المسبب  ،سبب لعدم الحزن والصبر

الشــرط أو ســبق أن یقــال أنــه اســُتغنى بمــا هــو مــذكور عــن جملــة مــا  فــاألولى فــى 

ف والمبالغة وال داعى للقول بأنه كان هناك َثمَّ مذكور ثم حذ ،الجواب أو هما معاً 

  .فى تقدیره حتى ولو كان فى ذلك إخالل بالمعنى المراد أو ركاكة فى األسلوب

   

                                                 

 .)٤من اآلیة ( :فاطر )١(

 .٤/٤٥٣ :النحو الوافى ،٤٩٠ :المطول شرح تلخیص العلوم :ینظر )٢(
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  املبحث الثالث

  تقدير احلرف

  

ولهذا ال یشترطون  ،یذهب أكثر النحویین إلى القول بأن الحروف ال یجوز حذفها

  .فیها شروط الحذف المعروفة

وحــذفها  ،نهــا مختصــرةوذلــك أل ،وذكــر ابــن جنــى أن حــذف الحــروف لــیس بقیــاس

  .المختصر إجحاف به واختصار ،هو اختصار لالختصار

  

اعلــم أن الحــروف ال یلیــق بهــا الزیــادة وال الحــذف وأّن أعــدل ( :قــال ابــن جــىن

  .)١( )أحوالها أن تستعمل غیر مزیدة وال محذوفة

  

لمـا  ،ك لـیس بقیـاسذینـوكـال ( :وقال فـى " بـاب زيـادة احلـروف وحـذفها "

حـــذف الحـــروف لـــیس  :قـــال أبـــو بكـــر :رنـــا أبـــو علـــى رحمـــه اهللا قـــالأخب ،ســـنذكره

فلـو ذهبـت  ،أن الحـروف إنمـا دخلـت الكـالم لضـرب مـن االختصـاروذلك  ،بقیاس

   .)٢( )لمختصر إجحافاتحذفها لكنت مختصرًا لها أیضًا واختصار 

  

ذلـك فقـد قیـل بتقـدیر  ومـع هذا هو األصل العام عند النحویین فى حذف الحـروف

ى مواضــع منهــا مــا یقتضــیه المعنــى وتتطلبــه البالغــة مــن إیجــاز لوجــود الحــرف فــ

                                                 

 .١/٢٦٩ :سر صناعة اإلعراب )١(

 .٢/٢٧٣ :الخصائص )٢(
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ومنهــا مــا قــال بــه البصــریون ومــن  –ولــیس هــو المقصــود هنــا  - )١(الــدلیل علیــه

  :تبعهم مراعاة للصناعة النحویة ومن ذلك ما یلى

                                                 

وال یحـذف  ،دى بتقـدیر أداتـه المحذوفـةفقد یطلب المنـا :تقدیر حرف النداء -١ :ومن ذلك )١(

 ،مـــن هـــذه األدوات إال " یـــا " ویكـــون حـــذفها جـــائزًا إذا دل علیـــه دلیـــل ولـــه مواضـــع معروفـــة

بـل قـد یكـون حـذف حـرف النـداء لبعـد داللـى نحـو  ،وهناك مواضع أخرى یمتنـع فیهـا الحـذف

ـــــه تعـــــالى ـــــرة "  -M½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶ L قول ـــــا  :والتقـــــدیر ،"٢٨٦البق ـــــای  ،ربن

اإلیجـاز  :ینظـر(وحذفت أداة النداء فـى هـذه اآلیـة لداللـة القـرب بـین المخاطـب واهللا سـبحانه 

¾  M ) ونحـــو قولـــه تعـــالى ٢٧٧ :د/مختـــار عطیـــة –فــى كـــالم العـــرب ونـــص اإلعجـــاز 

Á   À   ¿ L-  " وقیـــل إن المقـــام هنـــا مقـــام إســـراع ،یـــا یوســـف :والتقـــدیر ،"٢٩یوســـف، 

 :البرهـان(وذكر الزركشى أن الحـذف هنـا للتخفیـف  ،لكالم بسرعةوتعجیل بقصد الفراغ من ا

٣/٢٨٣ (  

¾  ¿  M  Á  À تقــدیر " ال " فــى جــواب القســم إذا كــان المنفــى مضــارعًا نحــو -٢

L  " إذ  ،ألنه ال یلتبس باإلثبات ،فحذف حرف النفى تخفیفاً  ،ال تفتأ :والتقدیر ،" ٨٥یوسف

 :شــرح ابــن عقیــل :ینظــر(ه مــن الــالم ونــون التوكیــد لــو كــان إیجابــًا لكــان بحروفــه الالزمــة لــ

   ...... الخ.ومع تقدیرها أقل توكیدًا كما هنا اً وقد یكون الكالم مع " ال " مؤكد )،١/٢٣٧
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  تقدير " قد " مع مجلة احلال املاضية )١(

  ."ماض مثبت حاًال بدون " قد فعلهااختلف النحاة فى وقوع الجملة الفعلیة التى 

  .إلى جواز ذلك :فذهب األخفش والكوفيون ما عدا الفراء

  .)١(إلى المنع :وذهب البصريون والفراء

واســتدل الكوفیــون  ،ممــا ترتــب علیــه التــزامهم بتقــدیر "قــد " إذا لــم توجــد فــى اللفــظ

  :بالسماع والقیاس

  :أما السماع

  :ا الجملة الحالیة بدون " قد " ومنهافهناك العدید من الشواهد التى جاءت فیه

ــــــــه  ،)٢(M³  ²  ±  °  ¯  ® L قولــــــــه تعــــــــالى - وقول

 ،)٤(M  z  y   x  wL وقوله ،)٣(ME  D  C  B L تعالى

َأْو َجـآُؤوُكْم  {ومما یؤكـد أن جملـة " حصـرت صـدورهم "فـى هـذه اآلیـة حـال قـراءة 

  .ألن " حصرة " حال بال جدال ،)٥(ُصُدوُرُهْم } ةً َحِصرَ 

  :وقول الشاعر
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 :ائــــتالف النصــــرة ،٢/٦٧ :شــــرح المفصــــل ،٣٨٦ :التبیــــین ،١/٢٥٢ :اإلنصــــاف :ینظــــر )١(

 .٢/٤٧ :المساعد ،١٢٤

 .)٢٨من اآلیة ( :البقرة )٢(

 .)٦٥من اآلیة ( :وسفی )٣(

 .)٩٠من اآلیة ( :النساء )٤(

المبســـوط فـــى (هـــى قـــراءة الحســـن البصـــرى ویعقـــوب الحضـــرمى والمفضـــل عـــن عاصـــم  )٥(

 .)١/٥١٨ :واإلتحاف ،٣/٣٣٠ :البحر المحیط ،١٥٧ :القراءات العشر

  .من الطویل ألبى صخر الهذلى )٦(

 :شـــــرح التســـــهیل ،١/٢٥٣ :اإلنصـــــاف ،٢/٦٧ :شـــــرح المفصـــــل ،١/١٤٩ :أمـــــالى القـــــالى   

   .٣/٢٥٤ :الخزانة ،١/٤٦٢ :شفاء العلیل ،٢/٣٧٢
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  .فـ " بلله " فعل ماض لم تجئ معه " قد " وفى تقدیرها هنا تكلف بال دلیل

  :وقول الشاعر

������������������������������������������������������������������������� �

� �

� ������������������������������������������������������������������������������)١(� �

� �    .فـ " غدا " جملة حالیة

  :قول الشاعر –أیضًا  –ذلك  ومن أدلتهم على

������������������������������������������������������������ �

� �

� ��������������������������������������������������������������������)٢(� �

� �   .فجملة " وصكت وجهها " حالیة

  :وهناك من األحادیث التى تشهد على ذلك منها

:(مـا مـن أحـد یسـلم علـّى إال رّد اهللا علـّى روحـى قبـل ذلـك فـأرد قول الرسـول  -

   )٣( علیه)

  .)٤( )قوله " رد اهللا على " جملة حالیة( :طىقال السيو

مثـــل مـــا بعثنـــى اهللا بـــه مـــن الهـــدى والعلـــم كمثـــل الغیـــث الكثیـــر ( :ومنـــه حـــدیث -

  .)٥( )أصاب أرضاً 

                                                 

  .من الهزج وهو للِفْند الِزّماّنى " سهیل بن شیبان )١(

  .وعاء من جلد یتخذ للماء والشراب وغیره :والزق   

(خزانـة  ،وطعن فى اتساعه وخروج الدم منه كفم الزق إذا سـال بمـا فیـه وهـو مملـوء :المعنى   

 ).  ٦٧ :، شرح المفصل١/٢٦٠ :أمالى القالى ،٣/٤٣٢ :باألد

  .من الطویل لهذول بن كعب العنبرى )٢(

وهــو یحكــى مــا قالتــه امــرأة حــین رأت زوجهــا یطحــن لألضــیاف مســتنكرة امتهانــه نفســه فیمــا    

شـــــرح  ،٨/٤٣ :خزانـــــة األدب،٦٩٦یمـــــتهن فیـــــه الخدم،(شـــــرح دیـــــوان الحماســـــة للمرزوقـــــى: 

   .)٢/٦٧ :المفصل

 .١٠/١٦٢ :مجمع الزوائد ،٦/٤٨٨ :فتح البارى ،٢/٥٢٧ :مسند اإلمام أحمد )٣(

 .٢/٢٣٦ :عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد للسیوطى )٤(

 .١/٣٠ :صحیح البخارى )٥(
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ــىن ــال العي قولــه " أصــاب أرضــًا " جملــة مــن الفعــل والفاعــل والمفعــول فــى ( :ق

  .)١( )محل النصب على الحال بتقدیر " قد "

أن یكـون صـفة لنكـرة نحـو : مـررت برجـل قاعـد  جـازمـا فـألن كـل  :أما القياس

" مـــررت بالرجـــل قاعـــدًا " والفعـــل الماضـــى  :نحـــو ،حـــاًال لمعرفـــة  أن یكـــونجـــاز 

"مررت برجـل قعـد" فینبغـى جـوازًا أن یقـع حـاًال  :نحو ،یجوز أن یكون صفة للنكرة

  .مررت بالرجل قعد :نحو ،للمعرفة

M  P  O  N  M  L كقولـــه تعـــالى وٕاذا جـــاز أن یقـــام الماضـــى مقـــام المســـتقبل

QL)٣(جاز أن یقام مقام الحال  ،یقول :أى)٢(.  

وقالوا بتقدیر " قد " فیمـا ورد مـن شـواهد علـى  :ومنع البصريون والفراء ذلك

  .لذا ینبغى أال یقوم مقامه ،كثرتها ألن الفعل الماضى ال یدل على الحال

 ،جـاز قـد "  ن أتـى بــ "فـإ ،والماضـى منقطـع منقضـى ،فالحال هو الشئ الحاضـر

  .فیجرى مجرى الحاضر ،ألجل أنه تقرب الماضى من الحال

ومثله فى كتاب  ،أو بإظهارهاوالحال ال تكون إال بإضمار " قد " ( :يقول الفراء

ـــد  M  z  y   x  wL  :اهللا جـــاءوكم قـــد حصـــرت  –علـــم أواهللا  –یری

 ةً َجــــآُؤوُكْم َحِصــــرَ { َأْو  :وقــــد قــــرأ بعــــض القــــراء وهــــو الحســــن البصــــرى ،صــــدورهم

كأنـه  ،كأنه لم یعرف الوجه فى " أصبح عبد اهللا قام أو أقبـل أخـذ شـاة ُصُدوُرُهْم }

  .)٤( )یرید فقد أخذ شاة

  

                                                 

 .٢/٧٨ :عمدة القارئ )١(

 .)١١٦من اآلیة ( :المائدة )٢(

 .٢/٦٧ :فصلشرح الم ،٣٨٩، ٣٨٨ :التبیین ،٢٥٤، ١/٢٥٣ :اإلنصاف :ینظر )٣(

 .١/٢٨٢ :معانى الفراء )٤(
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  :وقد أجاب البصريون عما احتج به الكوفيون بأجوبة منها

أو خبـر  ،صـفةM  z  y   x  wL  أن الفعل الماضى فى قولـه تعـالى

  ... وغیرها من األوجه.دعاء ال على الحالبعد خبر أو محموال على ال

ولكــن كمــا قلــت ســابقًا وكــذلك فــى بحــث ســابق لــى بعنــوان " القاعــدة اللغویــة فــى 

علــى أن " ضــوء القــراءات الشــاذة " أن قــراءة الحســن ویعقــوب تــدل داللــة قاطعــة 

ولكن هذه عـادة البصـریین فـى تـأویلهم كـل مـا خـرج عـن قواعـدهم حصرت " حال 

  .)١(..... الخ.لك بهم إلى الطعن فى القارئ أو القراءةحتى ولو أدى ذ

  

عـدم تقـدیر " قـد " فـى الجملـة الحالیـة  ورجح ابن مالك وأبو حيان وغريهمـا

ألن فیه تكلفـًا ال داعـى إلیـه لداللـة و  ،ألن األصل عدم التقدیر ،التى فعلها ماضى

  السیاق على الحالیة 

ولـیس قبلـه " قـد "  ،ال یقـع حـاالً وزعـم قـوم أن الفعـل الماضـى ( :قال ابن مالـك

ألن األصــل عــدم  ،وهــذه دعــوى ال تقــوم علیهــا حجــة ،ظــاهرة إال وهــى قبلــه مقــّدرة

معنـى علـى مـا یفهـم بـه  وألن وجود " قـد " مـع الفعـل المشـار إلیـه ال یزیـد ،التقدیر

  .)٢( )إذا لم توجد

مـا تقـدیر " قـد " كبعدم  شواألخف وكذلك اختار أبو حيان مذهب الكوفيني

  .)٣(MR  Q     P  O   N  M  L  K  JL فى قوله تعالى 

حیــث  ،أویــلویبعــد فیهــا الت ،رة توجــب القیــاسوذكــر أنــه كثیــر فــى لســان العــرب كثــ

وقــد أجــاز األخفــش مــن البصــریین وقــوع الماضــى حــاًال بغیــر " قــد " وهــو ( :قــال

                                                 

 ،٢/٦٧ :شـــــــرح المفصـــــــل ،٣٩٠، ٣٨٩ :التبیـــــــین ،٢٥٨: ١/٢٥٤ :اإلنصـــــــاف :ینظـــــــر )١(

 ٣/٥١٣:المقاصد الشافیة ،١٢٥، ١٢٤ :ائتالف النصرة

 .٢/٣٧٢ :شرح التسهیل )٢(

 .)٢٣اآلیة ( :فصلت )٣(
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ـــــاس ویبعـــــد فیهـــــا  ،الصـــــحیح ـــــرة توجـــــب القی ـــــى لســـــان العـــــرب كث ـــــك ف ـــــر ذل إذ كث

  .)١()أویلالت

 اإللــزامالقـول بجــواز مجـئ الفعــل الماضـى المثبــت حـاًال بــدون " قـد " ألن  فـاألولى

وألن وجـود "  ،وألن األصل عـدم التقـدیر ،حجةبتقدیر " قد " دعوى ال تقوم علیها 

وحـق المحـذوف  ،قد " مع الفعل الماضى ال یزید معنى على ما یفهـم إذا لـم توجـد

فـادة التقریـب إلـى الحـال یمكـن وإ  ،ى ال یدرك بدونهیدل على معندر ثبوته أن قالم

  .أن تستفاد من سیاق الكالم

 ،وال داعى لتقدیرات البصریین التى یستعملونها مع كل شاهد ال یتفق مع مـذهبهم

 ،ألن سبب تقدیرهم " قد " هو أن الفعل الماضى عندهم ال یقـع حـاًال بـدون " قـد "

  .یراعون الصناعة النحویةوهم بذلك 

لمــا أن هنــاك ولــو شــاهد واحــد مــن القــرآن أو الشــعر یحــتج بــه الكوفیــون فإننــا طاف

فنـــرى أنـــه ال مجـــال  ،بهـــذه الكثـــرة مـــن الشـــواهد فمـــا بالنـــا ،نقبـــل رأیهـــم دون منـــازع

  .للمناقشة ألن كّفتهم هى الراجحة وتجارتهم هى الرابحة

                                                 

 .٧/٤٧٢ :البحر المحیط )١(
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 " الناصبة للمضارعيتقد )٢(
ْ
  ر " أن

   

تعمـل النصـب ظـاهرة  –ألنهـا أم البـاب  –" " أْن  أنّ  :مجهور البصرينييرى 

  .وحال جواز ،حال وجوب :نیومضمرة وأن لها إذا أضمرت حال

واآلخـــر مـــا هـــو  ،مـــا هـــو حــرف جـــر :أحـــدهما :فــاألول بعـــد نـــوعین مـــن الحــروف

  .حرف عطف

 اجل :أحدهما ،حرفانفاألول 
ُ
  :حودالم

  .منفى )و معنى فقطلفظًا ومعنى أ(ة بكون ناقص ماض وهى المسبوق

M     x  w  v  u وقولــــــــه  ،)١(M     À  ¿  ¾  ½L نحــــــــو قولــــــــه تعــــــــالى

yL)٢(.  

أن الفعل المضـارع هنـا منصـوب بــ " أْن " مضـمرة وجوبـًا  :فمذهب البصريني

وذلــك ألن الم الجــر ال  ،والــالم متعلقــة بمحــذوف هــو الخبــر ،ال بــالالم ،بعــد الــالم

  .تدخل على األفعال وتختص باألسماء

والفعــل فــى موضــع نصــب  ،أن الناصــب الم الجحــود نفســها :ويــرى الكوفيــون

  .على أنه الخبر

فــذهب إلــى أن الــالم هــى الناصــبة  ،وقــد حــاول ثعلــب التوفیــق بــین هــذین الــرأیین

  ." لقیامها مقام " أنْ 

  :" حىت " :والثانى

  ." الزمة اإلضمار وأن النصب بعدها بـ " أنْ  ،ویرى البصریون أن " حتى " جارة

                                                 

 .)٣٣من اآلیة ( :األنفال )١(

 .)١٣٧من اآلیة ( :نساءال )٢(
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ناصــبة للفعــل لمــا  بــوت كونهــا جــارة لالســم وٕاذا ثبــت ذلــك انتفــى كونهــاواســتدلوا بث

ــــرر مــــن أن عوا ــــى األفعــــالمــــل األســــماء تق ــــك ینفــــى  ،ال تكــــون عوامــــل ف ألن ذل

ن " أْن والفعـــل " بمنزلـــة اســـم أل ،االختصـــاص فـــإن أضـــمرت " أْن " حُســـن الكـــالم

  .واحد

  .لجر بهاثم اختلفوا فى ا ،أنها تنصب الفعل بنفسها :ويرى الكوفيون

إلى أنها  :وذهب الكسائىإلى أن الجر بعدها لنیابتها مناب " إلى "  :فذهب الفراء

وقــول الكســـائى ال  .جــارة بإضــمار " إلـــى " وهــو عكـــس مــا ذهـــب إلیــه البصـــریون

  .)١(یخلصنا من القول بالتقدیر 

  :وهى ،وهو حروف العطف :والنوع اآلخر

   :أو -

  .وقعت موقع " إلى أْن " أو " إّال أْن "ویضمر البصریون بعدها " أْن " إذا 

  .إلى أن الفعل انتصب بـ " أو " نفسها :وذهب الكسائى والجرمى وأصحابهما

مخالفــة  :أى ،إلــى أن الفعــل انتصــب بــالخالف :وذهــب الفــراء وقــوم مــن الكــوفیین

  .الثانى لألول من حیث لم یكن شریكًا له فى المعنى وال معطوفًا علیه

  ." واو " املعيةفاء السببية و -

   .مسبوقین بنفى أو طلب محضین ابشرط أن یكون

أن الناصــــب للفعــــل المضــــارع بعــــد الفــــاء والــــواو هــــو " أْن "  :فمــــذهب البصــــریین

  .)٢(مضمرة بعدهما

ـــأن  ـــواو أن تكـــون حـــروف عطـــف األصـــلواحتجـــوا ب ـــاء وال واألصـــل فـــى  ،فـــى الف

كون الثانى فى غیر ولما قصدوا أن ی ،ألنها ال تختص ،حروف العطف أال تعمل

                                                 

 .٣٧٣: ٢/٣٧١ :التصریح ،٤/١١١ :الهمع ،٣/٦ :الكتاب :ینظر )١(

 :التصـــــــریح ،١٥٤ :٢/١٥١ :األصـــــــول ،٣/١٣ :المقتضـــــــب ،٣/٢٨ :الكتـــــــاب :ینظـــــــر )٢(

 .٤/١١٧ :الهمع ،٧/١٨ :شرح المفصل ،٢٨٠: ٢/٢٧٥
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 ،حكــم األول وُحــّول المعنــى حــول إلــى االســم فاســتحال أن یضــم الفعــل إلــى االســم

ـــدیر " أْن " ـــة االســـم فوجـــب تق وهـــى األصـــل فـــى عوامـــل  ،ألنهـــا مـــع الفعـــل بمنزل

  .)١(النصب فى الفعل 

إلـى أن الفـاء والـواو هـى التـى  :وذهب أبو عمر اجلرمى وبعـض الكـوفيني

  .)٢(تنصب الفعل بنفسها 

إلـى أن النصـب فـى هـذه األفعـال ال بهـذه  :وذهب اخلليل وبعـض الكـوفيني

ألنهـــا عطفـــت مـــا بعـــدها علـــى غیـــر  ،بـــل هـــى منتصـــبة علـــى الخـــالف ،الحـــروف

  .شكله

أن نصب الفعل فـى هـذا البـاب محمـول علـى نصـب االسـم الواقـع  :ويرى الفراء

 –أیضـــًا  – فـــالمفعول معـــه عنـــدهم منصـــوب علـــى الخـــالف ،بعـــد " واو " المعیـــة

    .)٣(وحمل علیه ألن األفعال فروع األسماء وهذا عامل معنوى انفرد به الكوفیون

  

  :أما اإلضمار اجلوازى

 ،فــى المواضــع الســابقةوجوبــًا أّن " أْن " كمــا تعمــل مضــمرة  فــريى البصــريون

  :مواضع أخرى هىفى  تعمل مضمرة جوازاً 

فالفعـل بعـدها منصـوب بــ  ،كجئـت ألكرمـ :نحـو ،) بعد الم الجر لغیر الجحـود١(

بمعنى  ،وتسمى الم " كى " ،جئت ألن أكرمك :" مضمرة ویجوز إظهارها نحو"أنْ 

  .أنها للسبب كما أن " كى " للسبب

والبد مـن إضـمار "  ،وهى من عوامل األسماء ،الالم عندهم هى الالم الجارةفهذه 

  .)١(أْن " بعدها 

                                                 

 .١٥٧، ٧٤ :الجنى الدانى ،٢/٧٥٧ :اإلنصاف )١(

 .٧٤ :نى الدانىالج ،٢/٣٨ :اللباب )٢(

 .٢/٧٥٧ :اإلنصاف ،٧/٢١ :شرح المفصل :ینظر )٣(
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ـــة أو الزائـــدةل بــــ " ال " اإال إذا قـــرن الفعـــ ،ویجـــوز إظهارهـــا كمـــا ســـبق فـــإن  ،لنافی

  .)٢(M     ¸  ¶       µ   ´L أْن " فى ذلك واجب نحو إظهار "
  

ومـا یظهـر بعـد مـن "  ،أن النصب فى الفعل بهذه الالم نفسها :ويرى الكوفيون

  .أن " و" كى " مؤكد لها

فهــم یــرون أن الــالم التــى تســبق الفعــل هــى حــرف نصــب ولیســت هــى تلــك التــى 

  .وهى الناصبة للفعل إذا ظهرت بعدها " كى " ،هار لى األسماء فتجتدخل ع

  

  ."إلى أن النصب بالالم لقیامها مقام " أن  :وذهب ثعلب

إن الناصـب لهـذا الفعـل یجـوز أن یكـون " أْن "  :وقال ابن كيسان والسريافى

  .)٣(مضمرة ویجوز أن یكون " كى " مضمرة 

كان العطف بهـا علـى اسـم صـریح لـیس فـى  إذا :) بعد " أو " والواو والفاء وثم٢(

  .سواء كان مصدرًا أو غیره ،تأویل الفعل

  :مثل قول الشاعر

���������������������������������������������������������������������� �� ���������������������������������������������������������������������������)٤(� �

  

  :وقول اآلخر

                                                                                                                     

 .٢/١٥٠ :األصول ،٢/١٣ :المقتضب ،٣/٥٥٦ :الكتاب :ینظر )١(

 .)٢٩من اآلیة ( :الحدید)٢(

 .١١٥ :الجنى الدانى :ینظر )٣(

  .من الوافر لمیسون بنت بجدل )٤(

 ،٤/٦٤ :أبیـات المغنـى شرح ،٤/٨٤ :شرح التسهیل ،٢/١٠٥٨ :المقتصد ،٣/٤٥ :الكتاب   

   .٢/٢٥ :الدرر
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��������������������������������������������������������������������������� �

� �

� ��������������������������������������������������������������������������)١(� �

� �   .وغیرهما من الشواهد

  .)٢(وال تنصب " أْن " مقدرة فى غیر المواضع المذكورة إال نادراً 

، وأخیـــرًا مـــا المـــانع مـــن اعتبـــار هـــذه الحـــروف عاملـــة بنفســـها كمـــا قـــال الكوفیـــون 

فــى حالــة دخولهــا علــى االســم المجــرور  –أیضــًا  –وحتــى ال یكــون هنــاك تقــدیر 

و أ ،بأن الجر بعدها لنیابتها مناب حـرف الجـریمكن أن نعتبر قول الفراء السابق 

 –أیضــًا  –ویمكــن  ،" َأْن " كمــا قــال ثعلــبأّن هــذه الحــروف عملــت لقیامهــا مقــام 

" وٕان كـان عـامًال معنویـًا فهـو و" الفـاء " و" أواعتبار الخالف عامًال بعد " الـواو "

  .أولى من التقدیر الذى هو خالف األصل

وأن الثــانى فــى غیــر  ،ن هنــاك تحــوًال فــى المعنــىفالبصــریون أنفســهم معترفــون بــأ

  .وأن هذا التحول هو الذى أوجب إضمار " أن " ،حكم األول

  .فلماذا ال نعتبر هذا الخالف أو التحول هو العامل اعتبارًا للمعنى واألسلوب

مـا  :ومما یؤكد ذلك أنه ال یجوز أن تظهر " أن " المقّدرة فال یجوز أن نقول مثالً 

     .فأْن أكرمك أنت بصاحبى

رع صــر فــى الســماع علــى الفــویقت ،بأنــه أصــل مرفــوض(البصــریین فبــدًال مــن قــول 

النحویـة التـى تقتضـى أن كـل منصـوب البـد لـه وذلك حرصًا منهم على الصناعة 

  ).من ناصب لفظى

                                                 

  .من البسیط ولم أعثر على قائله )١(

 :أى ،َتــرَب " بفــتح التــاء والــراء " مصــدر تــرب الرجــل " بكســر الــراء " ،غنــى ومیســرة :إترابــاً    

 :التصـریح ،٤/٤٩ :شرح التسـهیل ،٣٣٣ :شرح شذور الذهب(لصقت یده بالتراب من الفقر 

   ).٢/٢٦ :الدرر ،١٢٦١" /٤" ج"٣"م :، توضیح المقاصد٢/٣٨٩

 .٣٩٠، ٢/٣٨٩ :التصریح ،٤/١٢٣ :الهمع :ینظر )٢(
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أخذ بظاهر اللفظ الـذى هـو األصـل حتـى ال نثقـل النحـو بكثـرة التقـدیرات التـى ال ن

  .داعى لها 

وأود أن أشیر إلى أننى لم أتعرض فـى كـل موضـع لـرأى ابـن مضـاء وأن  ....هذا

ذلــك عـــن قصـــد منـــى حتــى ال یظـــن مـــن یطلـــع علـــى هــذا البحـــث أننـــى أؤیـــد ابـــن 

الحــذف  مضــاء فــى هدمــه لنظریــة العامــل والتــى علیهــا أنكــر الكثیــر مــن مواضــع

یكـون هنـاك لهذه القواعد أن تؤدى وظیفتها الحقیقیة وأن ال ولكننى أرید  ،والتقدیر

  .مبالغة فى تطبیقها وأن ال تكون متأثرة بعلم الكالم كما یقال

سمى منها هو أن تكون فى خدمة النصوص ال سببًا فـى طـى أعنـاق فالغرض األ

   .النصوص لكى تنقاد لها
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  تقدير " رب " بعد الواو )٣(

مـــع أن األصـــل العـــام عنـــد النحـــویین فـــى حـــذف الحـــروف هـــو أنـــه ال یجـــوز     

  إال أنــه قــد اســتثنى مــن هــذا األصــل حــذف حــرف الجــر مــن  ء عملهــاوبقــا حــذفها

 ،فقد قال بذلك سیبویه وتبعه الكثیـر مـن النحـاة ،" أْن " و" أّن " وعدوا ذلك مطرداً 

  . إال أن ابن مالك قیده بأمن اللبس 

 ،وقــد ســبق لــى دراســة ذلــك مفصــًال فــى بحثــین ســابقین ممــا ال داعــى إلعادتــه هنــا

  .و الحدیث عن تقدیر " رب "وما یعنینى اآلن ه

  :مثل قول امرئ القیس ،فقد ورد عن العرب الجر بعد " واو رب " كثیراً 
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  ."١٨ :من الطویل " دیوان امرئ القیس )١(

   .٢/٦٦٩ :التصریح ،٣/٧٠٣ :المقاصد الشافیة ،٢٧٣ :مجالس العلماء للزجاجى   

  ."١٠٤ :رجز لرؤبة " دیوانه )٢(

ـــــــاب    شـــــــرح  ،٢/٣٠٨ :المنصـــــــف ،٢٦٠ ،٢/٢٢٨ ،١/٢٦٤ :الخصـــــــائص ،٤/٢١٠ :الكت

المقاصــد  ،١٠/٢٥ :الخزانــة ،٤٤٨ :المغنـى ،٢/٨٦٩ :البســیط ،٩/٢٩ ،٢/١١٨ :المفصـل

   .٣/٧٠٤ :الشافیة

  .رجز لجران العود )٣(

،  جمع أعیس وعیساء :العیس ، وهو ولد الظبیة وولد البقرة الوحشیة :جمع یعفور :الیعافیر   

ـــوحش لبیاضـــها وأصـــله فـــي ـــاإل وهـــي بقـــر ال ـــ:  فاســـتعاره للبقـــر، والعـــیس والعیســـة لب اض بی

، ٣٤٦، ٢/٣١٨ :، المقتضـــــــــب٢/٣٢٢ :با(الكتـــــــــ....الـــــــــخ رة قُ شـــــــــئ مـــــــــن ُشـــــــــ هیخالطـــــــــ

، ٩/٢٥٨ :، خزانــــــــة األدب١١٧، ٢/٨٠ :شــــــــرح المفصــــــــل ،١/٢٧٧ :اإلنصـــــــاف،٤/٤١٤

 .)، اللسان : " عیس "  ٣/٧٠٤ :المقاصد الشافیة
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  .... وقد ورد عن العرب الجر بعد الفاء وبل.هذا

وبعـد " بـل  ،وبعد الواو أكثـر ،وٕاعمالها محذوفة بعد الفاء كثیراً ( :قال ابن هشام

  .)١( )وبدونهن أقل ،" قلیالً 

وقـــد نـــص الرضـــى علـــى أنـــه ال خـــالف بـــین النحـــویین فـــى أن الجـــر لـــیس بالفـــاء 

  .)٢(وبل

 :یقـول .أن بعضـهم زعـم أن الفـاء وبـل تجـران مـا بعـدهما وورد عن ابن هشـام

مــا  :ى نحــوإنهــا ناصــبة فــ :خالفــًا لــبعض الكــوفیین فــى قــولهم ،الفــاء حــرف مهمــل

   .)٣( )وللمبرد فى قوله إنها خافضةتأتینا فتحدثنا 

فـى عامـل الجـر فـى االسـم المجـرور بعـد  وقد اختلف البصريون والكوفيـون

  .الواو

  .إلى أنه مجرور بـ " ربَّ " مقّدرة :فذهب البصريون ما عدا املربد

وحــرف العطــف ال یعمــل شــیئًا  ،بــأن الــواو حــرف عطــف واســتدل البصــريون

وٕاذا لـم یكـن عـامًال وجـب أن یكـون  ،فوجـب أال یكـون عـامالً  ،ألنه غیر مخـتص 

  .العامل " رب " مقدرة

                                                 

 .١/١٥٦ :المغنى )١(

 .٤/٢٩٨ :شرح الكافیة )٢(

  .١/١٨٣ :المغنى )٣(

  :ومثاله بعد الفاء قول امرئ القیس
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  :ومثاله بعد " بل " قول الشاعر
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 .)١٨٣ ،١/١٣٠ :المغنى ،٣/٧٠٢ :المقاصد الشافیة(
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رب " تعمــل فــى النكــرة الخفــض  فــذهبوا إلــى أن واو " :أمــا الكوفيــون واملــربد

  .)١(بنفسها

  :واستدلوا بأمرين

أن الــواو نابــت عــن " رب " فلمــا نابــت عــن " رب " وهــى تعمــل الخفـــض  :األول

  .وصارت كواو القسم لما نابت عن الباء ،فكذلك الواو لنیابتها عنها

ــانى أن واو " رب " تكــون فــى أول الكــالم وفــى بدایــة القصــائد ولــو كانــت  :والث

  .)٢(فة ما جاز ذلك فیها عاط

والذى یدل على أنها لیست عاطفة أن حرف العطف ال یجـوز ( :يقول األنبارى

.... فــدل علــى أنهــا .ونحــن نــرى الشــاعر یبتــدئ بــالواو أول القصــیدة ،االبتــداء بــه

  .)٣( )فبان بهذا صحة ما ذهبنا إلیه ،لیست عاطفة

طًا فلـم یـرجح رأیـًا علـى المسـألة موقفـًا وسـفـى هـذه  وقد وقف اإلمام الشـاطىب

فهــذه المســألة ال ( :فقــال ،ورأى أن الخــالف فــى هــذه المســألة ال فائــدة منــه ،آخــر

وٕانمـا البحـث فیهـا ُمْظهـٌر للُمرَتَكـب اَألْولـى فـى ضـبط القـوانین  ،ثمرة لها فى النحو

ومـا قالـه اآلخـرون  ،كان كذلك فما قاله أهل البصرة لـه وجـٌه صـحیحوٕاذا  ،خاّصة

  .)٤( )كذلك

ألنـه ال یـؤدى إلـى التقـدیر الـذى هـو خـالف  ،ما ذهـب إلیـه الكوفیـون وأميل إىل

علــى عكـــس البصــریین الــذین یقولـــون بالتقــدیر لــیس لــــ " رب " فقــط بـــل  ،األصــل

  .حتى تكون الواو عاطفة –أیضاً -لمعطوف علیه 

  .وذلك خالف األصل ،كما أن قولهم یؤدى إلى أن یعمل حرف الجر محذوفاً 

                                                 

 ." ٥٥" مـ  ٣٧٧، ١/٣٧٦ :اإلنصاف ،٣٤٧، ٣١٩، ٢/٣١٨ :ینظر المقتضب )١(

 .١/٣٧٦ :اإلنصاف ،١٤٥ :ائتالف النصرة )٢(

 ."٥٥" مـ  ١/٣٧٧ :اإلنصاف )٣(

 .٤/٧٠٦ :المقاصد )٤(
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 ،فعنـد ســیبویه جـره بـــ " رب " المضــمرة( :از فــى شــرح الفصــولقــال ابــن إيــ

وأنـه لـو ُجـر بهـا  ،ال یعمـلوهـو  ،وأن الـواو حـرف عطـف ،وحجته التمسـك باألصـل

جمــع بــین العــوض وال ی ،وأن " رب " یجــوز ظهورهــا معهــا ،لجــر بــواو المصــاحبة

 ،"ه یلــزم مــن الجــر بــالواو دخولــه علــى المضــمر وكفــه بـــ " مــا والمعــوض عنــه وأنــ

 :فقلنـا ،إذ القول بإعمال حـرف الجـر مـع الحـذف علـى خـالف األصـل ،وفیه نظر

  .)١( )األصلوذلك هو  ،الجر بالواو لیكون الجار موجوداً 

والواو فى هـذا  ،فالواو هنا لیست واو العطف ألن واو العطف تفید الجمع المطلق

  .الموضع تفید ما تفیده " رب " من التقلیل والتكثیر

مـــع أنـــه خـــالف األصـــل لیحـــافظوا علـــى القاعـــدة الوا بتقـــدیر " رب " فالبصـــریون قـــ

ـــ " أن الحــرف غیــر المخــتص ال یعمــل " فالصــناعة النحویــة هــى  ،التــى تقضــى ب

  .الدافع وراء هذا التقدیر دون مراعاة لمعنى " رب " وأولویة األخذ بظاهر اللفظ

                                                 

 .٢/٥٥٠ :المحصول فى شرح الفصول البن إیاز البغدادى )١(
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  تقدير حرف اجلر عند العطف على الضمري ارور) ٤(

  

أن ذكرنا أن األصل العام عند النحویین أنه ال یجوز حذف الحرف وأنهم قد سبق 

اســتثنوا مــن ذلــك حــذف الحــرف مــع " أْن وأّن " وبمتابعــة النحــویین فــى تطبیقــاتهم 

لهذه الضوابط نجد أنهم لم یقتصروا على تقـدیر حـذف الحـرف مـع " أْن وأّن " بـل 

ومنها ما سبق  ،ة وغیر الجارةتوسعوا توسعًا یكاد یشمل أكثر أنواع الحروف الجار 

  من مواضع 

ما قال به البصریون من تقدیر حرف الجر وأنه أحد األوجه  –أیضًا  –ومن ذلك 

المحتملة بدًال من قول الكوفیین بجواز العطف على الضمیر المجرور دون إعادة 

  الجار 

أعمــال لــى ولكــن بمــا أننـــى  فقــد ســبق أن درســت هــذه المســألة بتفصــیل فــى عــدة

أتعــرض لقــول البصــریین  تقــدیر الحــرف كــان مــن الضــروري أن نــا عــندث هأتحــ

   .)٢(الجر )١( } َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحامِ  َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي {ف الجر فى قراءة ر بتقدیر ح

  

والفحـش والشـناعة  أن هـذه القـراءة لیسـت عنـده مـن اإلبعـاد فقد ذكر ابـن جـىن

بـــل األمـــر فیهـــا دون ذلـــك  ،ب إلیـــه أبـــو العبـــاسوذهـــ والضـــعف علـــى مـــا رآه فیهـــا

إننــى لــم أحمــل "  :مــزة أن یقــول ألبــى العبــاسوذلــك أن لح ،وأقــرب وأخــف وألطــف

                                                 

 .)١من اآلیة ( :النساء )١(

 ،٢/٦ :الكشــاف(اءة ابــن عبــاس وحمــزة وٕابــراهیم النخعــى وقتــادة واألعمــش وغیــرهمهــى قــر  )٢(

 ١/٣٦٣ :إعراب الشـواذ ،٣٢٧ :التبیان ،١/٥١ :اإلتحاف ،٢٢٦ :، السبعة٣/١٦٠ :البحر

 .)١١٨ :الحجة البن خالویة ،٢/٢٤٧ :النشر
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بــل اعتقــدت أن تكــون فیــه بــاء  ،مرام " علــى العطــف علــى المجــرور المضــاألرحــ

     .)١(ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها ،وباألرحام :حتى كأنى قلت ،ثانیة

  .وباألرحام :أى ،جر األرحام عندهم أن تكون مجرورة بباء مقّدرة فمما ُخرِّج علیه

  الكوفيـونومما استشهد بـه 
ً
َك ِعـابَ قَـاُلوا َأُنـْؤِمُن لَـَك َواتْ {قـراءة الیمـانى :أيضـا

" خبــر  نلــو ذو" األر  ،)٣(عطفــًا علــى الضــمیر فــى " لــك " بــالجر    .)٢(اْألَْرَذلُــوَن}

  .لونذوهم األر  :أى ،مبتدأ محذوف

  .القراءة تحتمل عند البصریین أیضًا أن تكون على تقدیر حرف الجر وهذه

ألن  ،وهــذان الــدلیالن مــن أظهــر أدلــة الكــوفیین ألن عالمــة الخفــض فیهمــا ظــاهرة

بخــــالف اآلیــــات  ،المعطــــوف فیهمــــا اســــم معــــرب تظهــــر معــــه عالمــــات اإلعــــراب

الشعریة الشواهد األخرى فالمعطوف فیها ال تظهر علیه عالمة اإلعراب،وبخالف 

   )٤(.ألنها محل ضرورة

ویبعـده عـن  ،ألن السماع یدعمه ویقویه ،هو الراجح وما ذهب إليه الكوفيون

  .ألن األصل حمل النص على ظاهره ،التأویل والتقدیر الذى هو خالف األصل

     .)٥()ال نصیر إلى التأویل مع إمكان حمل الشئ على ظاهره( :يقول أبو حيان

 
ً
ــا ــال أيض إذ العــدول عــن  ،ن حمــل الشــئ علــى ظــاهره كــان أولــىمتــى أمكــ( :وق

         .)٦( )الظاهر إلى غیر الظاهر ال یكون إال بمرجح

                                                 

 "٦٥" مـ  ٢/٤٦٧ :، اإلنصاف٣/٧٨ :شرح المفصل ،١/٢٨٥ :الخصائص :ینظر )١(

 .)١١١اآلیة ( :الشعراء )٢(

 ،١٠٧، ١٩ :روح المعـــانى ،٧/٤٠ :البحـــر المحـــیط ،٢/٢١٩ :إعـــراب  القـــراءات الشـــواذ )٣(

 .٨/٥٣٧ :الدر المصون

 ." ٦٦ :"  ینظر " القاعدة اللغویة فى ضوء القراءات الشاذة للباحثة )٤(

 .١/٣٠٨ :البحر المحیط )٥(

 .٢/٢٥٨ :لمرجع السابق ا )٦(
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 ،مفقـد تحـایلوا علـى تضـعیف مـذهب الكـوفیین بـأى حجـة تسـانده أما البصريون

نهـا لحـن وهـو إفقـد قـالوا عـن قـراءة حمـزة  ،حتى ولو بالطعن فى القـراءة أو القـارئ

فــال یجــوز الهجــوم  ءة متــواترة ال ینكرهــا األســلوب العربــىقــول آثــم یطعــن فــى قــرا

ألنه إمام النـاس فـى القـراءة بالكوفـة  ، حمزةعلیها وردها وتخطئتها وال الطعن فى 

مـا قـرأت حرفـًا مـن كتـاب اهللا إال ( :حیـث قـال ،لم یقرأ حرفًا من كتاب اهللا إال بأثر

     .)١( )بأثر

     .)٢(ول واإلنكار على من تكلم فیها وانعقد اإلجماع على تلقى قراءته بالقب

لغــرض افــالكوفیون أقــوى حجــة لكثــرة الشــواهد التــى یبعــدها تأویــل البصــریین عــن 

بأنــه ال  همال لشــئ ســوى مراعــاة الصــناعة النحویــة التــى تقضــى عنــد ،المســوقة لــه

  .یجوز العطف على الضمیر المجرور إال بإعادة الجار

                                                 

 .٣/١٦٧ :البحر المحیط ،٣/٢٨ :بتهذیب التهذی )١(

 .٧/٩١سیر أعالم النبالء  ،١/٦٠٥ :میزان االعتدال )٢(
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  .تقدير حرف العطف )٤(

مــنهم أبــو علــى الفارســى  ،ین إلــى جــواز حــذف حــرف العطــفذهــب بعــض النحــوی

     .)١(وابن الشجرى وابن عصفور وابن مالك والرضى

قــال أبــو علــى فــى قولــه  ،وقــد تحــذف الــواو مــن دون المعطــوف( :قــال الرضــى

وحكـــى أبـــو  ،وقلـــت :أى )٢(M  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }L تعـــالى 

آكـــل اللـــبن  :ن قـــاللمـــ" كمـــا تقـــول  حـــذف " أوتوقـــد  ،أكلـــت ســـمكًا لبنـــًا تمـــراً  :زیـــد

 )وذلـك لقیـام القرینـة علـى أن المـراد أحـدهما ،أو لبناً  :أى ،كل سمكًا لبناً  ،والسمك

)٣(.   

" أكلـت خبـزًا لحمـًا تمـرًا " فقیـل علـى حـذف  :حكـى أبـو زیـد( :وجاء فـى املغـىن

  .وقیل على بدل اإلضراب ،الواو

وخــــرج علــــى إضــــمار " أو "  ،أعطــــه درهمــــًا درهمــــین ثالثــــة :وحكــــى أبــــو الحســــن

     .)٤( )ویحتمل البدل المذكور

ــان ــو حي ــال أب فقــد جــاء فــى  ،حــدها وٕابقــاء المعطــوفوأمــا حــذف الــواو و ( :وق

" أكلـت لحمـًا سـمكًا تمـرًا "  :ومنه قیل ما حكاه أبـو زیـد ،كالمهم ما یدل على ذلك

  .وسمكًا وتمراً  :أى

وذهـب ابـن جنـى  ،ابـن مالـكوتبعه ابن عصفور و  ،وذهب الفارسى إلى جواز ذلك

     .)٥( )وبه قال شیخنا األستاذ أبو الحسین بن الضائع ،والسهیلى إلى أنه ال یجوز

  .)١(M        Y  X  WL قوله تعالى  :ومما قیل فیه بحذف حرف العطف

                                                 

 ،٣/١٢٦٠ :شــرح الكافیــة الشــافیة ،١/٢٥١ :شــرح الجمــل ،١/٢٩٠ :الخصــائص :ینظــر )١(

 .٤/٢٠١٧ :االرتشاف ،٢/٣٤٩ :شرح الكافیة

 .)٩٢من اآلیة ( :التوبة )٢(

 .٢/٣٤٩ :شرح الكافیة )٣(

 .٢/٧٣٠ :المغنى )٤(

 ،٣/٣٨٠ :شرح التسهیل ،٣/١٢٦٠ :شرح الكافیة الشافیة :وینظر ،٤/٢٠١٧ :االرتشاف )٥(

 .٢/٦٩مـ١ :شرح الجمل البن الضائع ،٢٠٧:نتائج الفكر
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یتبـادر فـى بـادئ الـرأى أن حـق هـذه الجملـة أن تعطـف علـى ( :قال ابن عاشـور

و ألنهـا مشـاركة لهـا فـى حكـم البیـان لحـدیث بالوا )٢(M  ;  :  9L جملة 

  .)٣( )الغاشیة

وأن  :أى ،فــیمن فــتح الهمــزة )٤(ML  K   J  I  H L ومنــه قولــه تعــالى 

  .عطفًا على " أنه ال إله إال هو " ،الدین

ویبعـده أن فیـه فصـًال بـین المتعـاطفین المرفـوعین بالمنصـوب  :قال ابـن هشـام

أو مــــن "  ،دل مــــن " أّن " األولــــى وصــــلتهابــــ :وقیــــل ،وبـــین المنصــــوبین بــــالمرفوع

  .)٥(الحاكم ثم حّول للمبالغة :القسط " أو معمول " الحكیم " على أن أصله

تصدق امرؤ من دیناره من درهمه ( :ومما قدِّر فیه حذف الواو قول الرسول  -

  .)٦( )من صاع بّره من صاع تمره
  

تصــدق ( :لنبــى الــواو وبقـاء مــا عطفــت قـول ا ومـن حــذف( :قــال ابــن مالــك

مـن دینـاره إن كـان  :رجل من دیناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره " أى

ومـــن  ،ومـــن صـــاع بـــره إن كـــان ذا بـــر ،ومـــن درهمـــه إن كـــان ذا درهـــم ،ذا دینـــار

  :صاع تمره إن كان ذا تمر... ومنه قول الشاعر
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� �   .)١( )فحذفت الواو ،كیف أصبحت وكیف أمسیت :أراد

                                                                                                                     

 .)٨اآلیة ( :الغاشیة )١(

 .)٢اآلیة ( :الغاشیة )٢(

 .٣٠/٢٩٨ :التحریر والتنویر )٣(

 .)١٨من اآلیة ( :آل عمران )٤(

 .٢/٧٣٠ :مغنى اللبیب )٥(

 .٥/٥٧ :سنن النسائى ،٢/٧٠٥ :صحیح مسلم ،٤/٣٥٩ :مسند اإلمام أحمد )٦(

  .من الخفیف وقائله مجهول )٧(

، شــــــرح أبیـــــــات ٣/٣٨٠، شــــــرح التســــــهیل: ١٦١ :ضــــــرائر الشــــــعر ،١/٢٩٠الخصــــــائص:   

 .  ٧/٣٢٦المغنى:
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  :وذكر لذلك عدة شواهد منها وقصره ابن هشام على الشعر

  :قول الشاعر
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ثانیــة ال ولــك أن تقــول الجملــة الثانیــة صــفة  ،كــذا قــالوا ،ومنزلــه برمــل یبــرین :أى

   .)٣(معطوفة

أال یجـوز  :هـذا هـو القیـاس( :حيث قـال ،وممن قال بشذوذ ذلك ابن جىن

  .ومع ذلك فقد حذفت تارة وزیدت أخرى .حذف الحروف وال زیادتها

مـن حـذف حـرف العطـف فـى  أما حذفها فكنحو ما حكاه أبو عثمـان عـن أبـى زیـد

  :وأنشد أبو الحسن ،مراً تأكلت لحمًا سمكًا  :نحو قولهم
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  :وأنشد ابن األعرابى،كیف أصبحت وكیف أمسیت :یرید
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 .٣/٣٨٠ :شرح التسهیل )١(

  ."١٤ :من البسیط للحطیئة " دیوانه )٢(

 ٣/٣٤٦ :، حاشیة الدسوقى٢/٧٣٠ :بیبمغنى الل   

 .٢/٧٣٠ :مغنى اللبیب :ینظر )٣(

  . من البسیط )٤(

 ،وفســرها بـــ " صــبائحى وغبــائقى وقیالتــى " ،ولعلــه یقصــد مــا یتعلــل بــه ،جمــع علــة :العــالت   

الناقــــة  :والصــــبوح ،فالصــــبائح جمــــع " صــــبوح " ،صــــباحًا وبعــــد المغــــرب وفــــى القائلــــة :أى

 ،الناقــــة التــــى تحلــــب بعــــد المغــــرب :والغبــــوق ،وق "غبــــلغبــــائق جمــــع " وا ،المحلوبــــة بالغــــداة

ـــیالت جمـــع " قیلـــة " ـــى  :والقیلـــة ،والق   =  ،" صـــبح " :اللســـان( ،حلبهـــا عنـــد مقیلـــهیالناقـــة الت
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كیــف ال أبكــى  :أى ،وقــد یجــوز أن یكــون بــدالً  .ىتــصــبائحى وغبــائقى وقیال :أى

فیكـون هـذا مـن بـدل  ،هـى صـبائحى وهـى غبـائقى وهـى قیالتـىعلى عالتى التى 

  .)١( )الكل

لــو كــان ( :عنــد حدیثــه عــن " راكــب الناقــة طلیحــان " وقــال فــى موضــع آخــر

لكــــان قـــــد حـــــذف حــــرف العطـــــف وبقّـــــى  ،الناقـــــة وراكــــب الناقـــــة طلیحـــــان :تقــــدیره

  .)٢( )وهذا شاذ ،المعطوف

ىل
ْ
و

َ
ذف الحـروف ممـا یأبـاه القیـاس ما ذهب إلیه ابن جنى ومن تبعه ألن حـ :واأل

فـإن حـذفت كـان اختصـار المختصـر  ،ألنها جئ بها اختصارًا ونائبة عـن األفعـال

  .)٣(وهو إجحاف

فالقول بأن هناك حرف عطف مقـدر فـى بعـض المواضـع یحتـاج إلـى تـأن وطـول 

وفهم لسیاق اآلیات واالبتعاد عن القول بالتقدیر إذا لم تكن هناك حاجـة أو  ،نظر

على أنه بدل أو صفة أو غیرهمـا ممـا ال یحتـاج إلـى كن حمله مٕاذا لم یو  ،ضرورة

فإن أمكـن حملـه علـى أى وجـه ال تقـدیر فیـه فهـو أولـى الن األخـذ بظـاهر  ،تقدیر

  .اللفظ أولى من القول بالتقدیر

   

                                                                                                                     

ســـر صـــناعة  ،١٦١ :، ضـــرائر الشـــعر٢/٢٨٠، ١/٢٩٠ :الخصـــائص ،" قیـــل " ،"=" غبـــق

 .)٢/٦٣٥ :اإلعراب

 .٢/٢٨٠ :الخصائص )١(

 .١/٢٩٠ :ع السابقالمرج )٢(

 .٢/١٥ :ینظر شرح المفصل )٣(
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  اخلامتة

  

  .وبعد ٠٠٠الحمُد هللا الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لوال أن هدانا اهللا 

  :ما یلى الدراسة السابقةأن نستخلص من  –بعون اهللا  –فنستطیع 

 ،إن قسمًا من تقدیرات النحویین البـد منـه إذ إّن المعنـى ال یسـتقیم مـن دونهـا) ١(

النحویــة ال الضــرورة  وقســمًا آخــر مــن تقــدیرات النحــویین كــان بســبب الصــناعة

ور دف مـن التقـدیر فـى أغلـب األحیـان غیـر معالجـة قصـهـفلم یكـن ال ،المعنویة

     .القواعد النحویة عن استیعاب الظواهر اللغویة

لــــو أّن النحــــاة نظــــروا فــــى هــــذه النصــــوص قبــــل تقعیــــد القواعــــد لمــــا صــــاغوا ) ٢(

قواعـــــدهم علـــــى النحـــــو الـــــذى یجعلهـــــا عـــــاجزة عـــــن اســـــتیعاب مـــــا خالفهـــــا مـــــن 

  .النصوص التى لم یقفوا علیها

ألنــــه ال یوجــــد  ،كثیــــر مــــن االختالفــــات فــــى تقــــدیر المحــــذوف ال أســــاس لهــــا) ٣(

بــل هــو محاولــة لتفســیر  ،یتطلــب تقــدیره اختالفــاً  فمحــذوف كــان مــذكورًا ثــم حــذ

   .النحویة حیث یتفق هذا التفسیر مع القاعدةالنص حسب الصناعة النحویة ب

فینبغــى أن یكــون الضــابط فــى القــول بالحــذف اللغــوى هــو " اإلســقاط " بــأن یكــون 

أن نسـقط شـیئًا لـم یكـن أو غیـر موجـود أصـًال وٕاال فال یعقـل  ،المقّدر موجودًا قبالً 

  .ونقول إنه محذوف وینبغى تقدیره

مـع  ،نظریـة العامـل وفكـرة اإلسـناد :التقدیر من أجل الصناعة لـه سـببان همـا) ٤(

أن الفائــدة مــن الكــالم فــى بعــض األحیــان قــد تحــدث مــع وجــود ركــن واحــد مــن 

من استغناء أحد طرفى  فما المانع ،طرفى اإلسناد دون حاجة إلى تقدیر اآلخر

اإلسناد عن اآلخر إذا كان المعنـى مفهومـًا وكـان فـى ذكـره تكـرار ال طائـل منـه 

الســیما وأن العــرب لــم تكــن  ،؟ ألــیس هــذا أولــى مــن القــول بأنــه واجــب الحــذف

  .تنطق به ثم حذفته ؟
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ر ممـا وجعلـوا القاعـدة أولـى باالعتبـا ،لقد أجهد البصریون النصوص بالتقدیر) ٥(

  .تعلق ذلك بأعظم الكالم وهو كتاب اهللا ا من المسموع حتى ولوخالفه

فهناك تقدیرات مقبولة یستعان بها على فهم المعنى وتقدیرات صناعیة بحتة تمس 

  .النصوص القرآنیة وغیرها التى ال تحتاج إلى تقدیر

وأكثـر مراعـاة  ،كان الكوفیون أقـل تكلفـًا مـن البصـریین فـى التقـدیرات النحویـة) ٦(

  .عنى إذ إنهم ال یقولون بالتأویل عامة وبالتقدیر خاصة إال إذا اضطروا إلیهللم

علینا االهتمام بالمعنى أكثـر مـن الخـوض فـى خـالف التقـدیر الـذى ال طائـل ) ٧(

  .تحته

فلو أقام النحاة تأویالتهم على أساس المعنى النحسر باب التأویل بتقدیر محذوف 

یر المحذوفات وأكثروا منهـا حتـى أوشـكوا أن ولكنهم توّسعوا فى تقد ،إلى حد كبیر

  .یجعلوه أصًال من أصولهم وقاعدة من قواعدهم

كان على النحاة عندما وضعوا النحو وأسسوا قواعده أن تكون المادة القرآنیـة ) ٨(

ألن أسلوب  ،ویستندون إلیها فى وضع النحو ،أهم ما یقیمون علیه تلك القواعد

فكـان علـیهم  ،لشـعرابهـا ورات والشـواذ التـى حفـل مـن الضـر  القرآن وتركیبه ُمبرأ

القرآنیــة التــى اعتبروهــا خارجــة عــن دائــرة  أن یطّوعــوا قواعــدهم لتشــمل الشــواهد

  .االختصاص

هنــاك تقـــدیرات منطقیـــة وتقـــدیرات تحتمـــل أكثـــر مـــن وجـــه وأخـــرى بعیـــدة عـــن ) ٩(

لـــو  ،وكـــان یمكـــن االســـتغناء عـــن كثیـــر مـــن هـــذه التقـــدیرات ،المعنـــى المقصـــود

راعینـــا الواقـــع اللغـــوى المتمثـــل فـــى أن هنـــاك أســـالیب مســـتعملة بكثـــرة وأســـالیب 

  .مستعملة بقلة وأخرى غیر مستعملة

ولو راعى النحویون ذلـك لمـا أدى األمـر ببعضـهم إلـى إنكـار تراكیـب منطـوق بهـا 

ـــره مـــن طـــرق  والتعســـف فـــى تخـــریج تراكیـــب أخـــرى ســـواء بتقـــدیر محـــذوف أم غی

   .التأویل
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ولیسـت (تقدیر النحوى ترتبط بالمستوى التركیبى والمستوى الـداللى ظاهرة ال) ١٠(

دون تقــدیر وال یمكــن إقامــة هــذین المســتویین فــى الجملــة  )صــناعة نحویــة بحتــة

ـــى ضـــوء مـــا تـــم وضـــعه مـــن قواعـــد مـــع  مـــا هـــو محـــذوف ورده إلـــى مكانـــه عل

فكلمــا أمكــن  ،األصــلألن الحـذف خــالف  ،الحـرص علــى ســالمة المعنــى المــراد

وهـذا أصـل متفـق  ،ون الكالم مستقیمًا دون تقدیر محذوف كان ذلك أولىأن یك

   .علیه

أن تعدل القواعد النحویة أو تكون أكثر مرونـة بحیـث تسـتوعب كـل  اَألْولى) ١١(

ألن النحـــــو قـــــوانین مســـــتنبطة مـــــن  ،مـــــا یتصـــــل بـــــالواقع اللغـــــوى مـــــن ظـــــواهر

مــن قواعــد فكــالم العــرب فــوق مــا یوضــع  ،یــود مفروضــة علیهــاقالنصــوص ال 

  .وضوابط

 ،كان لعلم الكالم أثره على منهج النحاة خاصة فى قضیة العامل والمعمول) ١٢(

 فالصحیح أن یقوم المنهج النحـوى علـى أسـاس وصـف الواقـع اللغـوى ال تفسـیره

ولــو اتبـع النحــاة هـذا المــنهج ألمكـن أن توضــع نظریــة  ،وتأویلـه بطریقــة منطقیـة

نهـــا محاولـــة لتصـــنیف العناصـــر اللغویـــة علـــى أ ،العامـــل الوضـــع الصـــحیح لهـــا

التركیبیــة تصــنیفًا وظیفیــًا ال علــى أنهــا مظهــر مــن مظــاهر التــأثیر والتــأثر كمــا 

  .یقول المناطقة

ومالحظـــة الحقـــائق یـــب ایـــة البحـــث النحـــوى هـــى تحلیـــل التراكفینبغـــى أن یكـــون غ

ضـح مـن كمـا یت ،والعنایـة بتحدیـد المواقـع المختلفـة للكلمـات ،النحویة الخاصة بهـا

صــیغة الكلمــة ووظائفهــا، والوصــول فــى نهایــة األمــر إلــى نتــائج ُتســجل كمــا هــى 

  .أو اللجوء إلى تقدیرات فلسفیة ال داعى لهادون مبالغة فى التأویل 
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  ثبت املصادر واملراجع

            

 ،ائــــتالف النصــــرة فــــي اخــــتالف نحــــاة الكوفــــة والبصــــرة لعبــــد اللطیــــف الزبیــــدى -

الطبعــــة األولــــى  –بیــــروت  –مكتبــــة النهضــــة العربیــــة  ،ىتحقیق/طــــارق الجنــــاب

  .م)١٩٨٧ -هـ١٤٠٧(

المســـمى " منتهـــى األمــــانى  ،فضـــالء البشـــر بـــالقراءات األربعـــة عشـــر إتحـــاف -

 ،والمســرات فــي علــوم القــراءات " تــألیف /العالمــة الشــیخ أحمــد بــن محمــد البنــا

ــه د/ الطبعــة  –بیــروت  –عــالم الكتــب  -شــعبان محمــد إســماعیل حققــه وقــدم ل

  ).م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧األولى (

الثانیــــة الطبعــــة  – )م١٩٦٢-هـــــ ١٣٨٢ت ( مصــــطفىإحیـــاء النحــــو إلبــــراهیم  -

  ..م) القاهرة١٩٩٢: ١٤١٣(

تحقیــــق د/رجــــب  ،ارتشــــاف الضــــرب مــــن لســــان العــــرب ألبــــى حیــــان األندلســــى -

  .م)١٩٩٨-هـ١٤١٨الطبعة األولى ( –د/رمضان عبد التواب  ،عثمان محمد

مطبوعــات المجمــع  –تحقیــق /محمــد بهجــة البیطــار  ،لألنبــارى ،ربیــةأســرار الع -

   .العلمى العربى بدمشق

أبـو تـألیف /علـى  ،القـرآن الكـریم رحـاب أسلوب القسم واجتماعه مـع الشـرط فـى -

  ).م١٩٩٢(بنغازى  –منشورات جامعة قار یونس  –القاسم عون 

  ).لبنان –میة (بیروت دار الكتب العل –في النحو للسیوطى األشباه والنظائر  -

كلیـة  –منشـورات الجامعـة اللیبیـة  –علـى أبـو المكـارم  ،أصول التفكیـر النحـوى -

  .م)١٩٧٣(التربیة  طرابلس

مؤسســـة  –تحقیـــق د/عبـــد الحســـین الفتلـــى  ،األصـــول فـــي النحـــو البـــن الســـراج -

  ).م١٩٩٦-هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة ( –الرسالة 

ـــى البقـــا - ـــرىإعـــراب الحـــدیث النبـــوى ألب ـــه نبهـــان  ،ء العكب ـــد اإلل  –تحقیـــق / عب

   .م)١٩٨٩بیروت (

دراســـة وتحقیـــق / محمـــد الســـید  ،القـــراءات الشـــواذ ألبـــى البقـــاء العكبـــرىإعـــراب  -

  ).م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الطبعة األولى (  -عالم الكتب  –أحمد عزوز 
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 ،بـد الحكـیم عطیـةضـبطه وعلـق علیـه /ع ،قتراح في أصول النحو للسـیوطىاال -

  .م)٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الطبعة الثانیة ( –قّدم له /عالء الدین عطیة راجعه و 

 ،)٥٤٠ات السبع تألیف أبى جعفـر أحمـد بـن علـى البـاذش(تالقراءاإلقناع في  -

  .هـ)١٤٠٣الطبعة األولى ( –قطامش حققه د/عبد المجید 

  .حمزة الَحَسنّى العلوىعلى بن محمد بن  أمالى ابن الشجرى هبة اهللا بن -

وكتــاب  ،ویلیــه " النیــل والنــوادر " للمؤلــف ،ألبــى علــى القــالى البغــدادىمــالى األ -

  .لبنان –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –"التنبیه" ألبى عبید البكرى 

تـألیف  ،ه اإلعراب والقراءات فـي جمیـع القـرآنو إمالء ما من به الرحمن من وج -

 –ر الكتـب العلمیــة دا –/أبـى البقـاء عبـد اهللا بــن الحسـین بـن عبــد اهللا العكبـرى 

  لبنان  –بیروت 

اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین ألبى البركـات  -

للشـــیخ/ محمـــد محـــى الـــدین عبـــد  ،ومعـــه االنتصـــاف مـــن اإلنصـــاف ،األنبـــارى

  .دار إحیاء التراث العربى –الحمید 

ه عـدة السـالك أوضح المسـالك إلـى ألفیـة ابـن مالـك البـن هشـام األنصـارى ومعـ -

دار  –إلـــى تحقیـــق أوضـــح المســـالك للشـــیخ / محمـــد محـــى الـــدین عبـــد الحمیـــد 

  .الطالئع

 –د/مختـار عطیـة  ،دراسـة بالغیـة –اإلیجاز في كالم العـرب ونـص اإلعجـاز  -

  .م)١٩٩٧اإلسكندریة ( -دار المعرفة الجامعیة

تحقیــــق وتقـــدیم د/موســـى بنــــاى  ،اإلیضـــاح فـــي شـــرح المفصــــل البـــن الحاجـــب -

  .إحیاء التراث اإلسالمى –الجمهوریة العراقیة  –العلیلى 

عادل أحمـد الشـیخ/دراسة وتحقیق وتعلیق  ،األندلسىالبحر المحیط ألبى حیان  -

ـــد الموجـــود ـــا عبـــد شـــارك فـــي تح ،الشـــیخ/على محمـــد معـــوض ،عب ـــه د/زكری قیق

 دار –وى قرظـه أ.د/عبـد الحـى الفرمـا ،لجملد/أحمد النجولى ا ،المجید النوتى 

(طبعـة  )،م١٩٩٣-هــ١٤١٣الطبعـة األولـى ( –بیروت لبنـان  –الكتب العلمیة 

  ).بیروت -هـ ١٤١١ –" ٢دار إحیاء التراث طـ"

إشـراف / بكـر  ،تحقیق /على بن محمد العمران ،بدائع الفوائد البن قیم الجوزیة -

  .مطبوعات المجمع اإلسالمى بجدة –دار عالم الفوائد  –بن عبد اهللا أبو زید 
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تحقیق  ،الزركشىلإلمام بدر الدین محمد بن عبد اهللا  ،البرهان في علوم القرآن -

/إبـراهیم الشیخ  ،الشیخ /جمال حمدى الذهبى ،د/یوسف عبد الرحمن المرعشلى

-هـ١٤١٠األولى (الطبعة  –لبنان  -بیروت –دار المعرفة  –عبد اهللا الكردى 

  م).١٩٩٠

تحقیـــق د/عیـــاد بـــن عیـــد  ،لربیـــعالبســـیط فـــي شـــرح جمـــل الزجـــاجى البـــن أبـــى ا -

  .م)١٩٨٦-هـ١٤٠٧الطبعة األولى ( –سالمى دار الغرب اإل –الثبیتى 

تــألیف  )علــم المعــانى بــین بالغــة القــدامى وأســلوبیة المحــدثین(البالغــة العربیــة  -

 –بنغـازى  –منشورات جامعة قـار یـونس  –إسماعیل الزوبعى  د/طالب محمد 

  ).م١٩٩٧الطبعة األولى (

للـــدكتور /  ،ان فــي روائـــع القــرآن " دراســـة لغویــة وأســلوبیة للـــنص القرآنــى "البیــ -

  .م)١٩٩٣-هـ١٤١٣الطبعة األولى ( –عالم الكتب  –تمام حّسان 

البیـــان فـــي غریـــب إعـــراب القـــرآن ألبـــى البركـــات األنبـــارى تحقیـــق د/طـــه عبـــد  -

الهیئـــــة المصـــــریة العامـــــة للكتـــــاب  –الحمیـــــد طـــــه  مراجعـــــة /مصـــــطفى الســـــقا 

  م).١٩٨٠-هـ١٤٠٠(

ـــدین  ،التبصـــرة والتـــذكرة للصـــمیرى -  –تحقیـــق د/فتحـــى أحمـــد مصـــطفى علـــى ال

  .م)١٩٨٢-هـ١٤٠٢الطبعة األولى (

البـابى عیسـى –البجـاوى/على محمـد تحقیـق ،التبیان فـي إعـراب القـرآن للعكبـرى -

  الحلبى 

 ،ىتـألیف أبـى البقـاء العكبـر  ،التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكـوفیین -

 –سـالمى الغـرب اإلدار  –مـین سة د/عبد الـرحمن بـن سـلیمان العثیتحقیق ودرا

   م)١٩٨٦-هـ١٤٠٦الطبعة األولى ( –بیروت لبنان 

ر سحنون للنشر دا ،تفسیر للشیخ /محمد الطاهر بن عاشور ،التحریر والتنویر -

  .م)١٩٩٧والتوزیع (

مؤسســة  –الــرحمن  تحقیــق د/عفیفــى عبــد ،تــذكرة النحــاة ألبــى حیــان األندلســى -

  .بیروت –الرسالة 

حققـــه  ،ألفــه /أبـــو حیــان األندلســى ،التــذییل والتكمیــل فــي شـــرح كتــاب التســهیل -

  .م)١٩٩٦-هـ١٤١٧دمشق ( –دار القلم  –أ.د/حسن هنداوى 
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تحقیـــق د/عـــوض بـــن حمـــد  ،التعلیقـــة علـــى كتـــاب ســـیبویه ألبـــى علـــى الفارســـى -

   .م)١٩٩٠-هـ ١٤١٠الطبعة األولى ( –القوزى 

دار المعـــارف بمصـــر  –لعائشـــة عبـــد الـــرحمن  ،التفســـیر البیـــانى للقـــرآن الكـــریم -

)١٩٦٨ (  

ــــولى الشــــعراوى (الخــــواطر) الشــــعراوىتفســــیر  -  -)١٤١٨( تللشــــیخ /محمــــد مت

  م .١٩٩٧نشر عام  –مطابع أخبار الیوم 

تفســیر القرطبـــى " الجــامع ألحكـــام القـــرآن والمبــین لمـــا تضــمنه مـــن السُّـــنة وآى  -

تحقیـق د/ عبـد  ،ان " ألبى عبـد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن أبـى بكـر القرطبـىالفرق

-هـــ١٤٢٧( األولــىالطبعــة  –مؤسسـة الرســالة  –اهللا بـن عبــد المحســن التركــى 

  .م)٢٠٠٦

  -بیـروت  –دار صـادر  –تهذیب التهذیب لشهاب الدین بن حجـر العسـقالنى  -

  .هـ)١٣٢٥الطبعة األولى (

دار  –لشــوقى ضـــیف  ،مًا وحـــدیثًا مــع نهــج تجدیــدهتیســیر النحــو التعلیمــى قــدی -

   م)١٩٨٦القاهرة ( –المعارف 

علـــى توفیـــق د/ حققـــه ،بـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق الزجـــاجىلع ،الجمـــل فـــي النحـــو -

  ).م١٩٨٤-هـ١٤٠٤لى (بعة األو الط –دار األمل  –مؤسسة الرسالة  –الحمد 

/  ه وقدم له دققح ،)٣٢١اللغة ألبى بكر محمد بن الحسن بن درید (تجمهرة  -

الطبعـــة األولـــى  –بیـــروت لبنـــان  – العلـــم للمالیـــیندار  – رمـــزى منیـــر بعلبكـــى

  م) ١٩٨٧(

أ/محمـد  ،د/فخـر الـدین قبـاوة تحقیـق ،الجنى الدانى في حروف المعـانى للمـرادى-

- هـ١٤١٣الطبعة األولى ( –لبنان  –دار الكتب العلمیة بیروت  –ندیم فاضل 

  .م)١٩٩٢

  ).لى مغنى اللبیب البن هشام (مطبعة المشهد الحسینىحاشیة الدسوقى ع -

ابـن مالـك ومعـه شـرح الشـواهد  ألفیـةشمونى علـى حاشیة الصبان على شرح األ -

  .المكتبة التوفیقیة - تحقیق /طه عبد الرءوف سعد  للعینى
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المسـمى  ،حاشیة یس بن زین الدین الحمصى علـى شـرح الفـاكهى لقطـر النـدى -

مطبعـة /مصـطفى البـابى الحلبـى وأوالده  ،ح قطـر النـدى "" مجیب الندا إلى شر 

  .م)١٩٧١-هـ١٣٩٠الطبعة الثانیة ( –

دار  –تحقیق د/عبد العال سـالم مكـرم  ،الحجة في القراءات السبع البن خالویة -

  .م)١٩٧٩-هـ١٣٩٩الطبعة الثالثة ( –الشروق 

/ســعید تحقیــق  ،بــن محمــد بــن زنجلــة حجــة القــراءات ألبــى زرعــة عبــد الــرحمن -

  ).م١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة الخامسة ( –األفغانى مؤسسة الرسالة 

 ،تـألیف /عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادى ،خزانة األدب ولب لبـاب لسـان العـرب -

  .م)١٩٨٣-هـ١٤٠٣الطبعة األولى ( –تحقیق وشرح/عبد السالم هارون 

 –تحقیــــق /محمــــد علــــى النجــــار  ،ألبــــى الفــــتح عثمــــان ابــــن جنــــى الخصــــائص -

         .كتبة العلمیة دار الكتب المصریةالم

 –مؤسســـة الصـــباح  –نقدیـــة فـــي النحـــو العربـــى لعبـــد الـــرحمن أیـــوب دراســـات  -

  .م)١٩٨٠(الكویت 

أحمـد بـن األمـین تـألیف / ،الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمـع الجوامـع -

 –دار الكتــب العلمیــة  –وضــع حواشــیه /محمــد باســل عیــون الســود  ،الشــنقیطى

  .م)١٩٩٩-هـ١٤١٩الطبعة األولى ( –بیروت لبنان 

تــألیف /أحمــد بــن یوســف المعــروف  ،الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون -

  .دمشق –دار القلم  –د/أحمد محمد الخراط  تحقیق ،بالسمین الحلبى

 –ه / عبد الرحمن المصطاوى دار المعرفة حاعتنى به وشر  ،امرئ القیسدیوان -

  .م)٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الطبعة الثانیة ( –لبنان  –بیروت 

الطبعة  –تحقیق د/نعمان محمد أمین طه  ،جریر بشرح محمد بن حبیبدیوان  -

  .الطبعة الثالثة –دار المعارف  –الثانیة 

 ،الحطیئـــة مـــن روایـــة ابـــن حبیـــب عـــن األعرابـــى وأبـــى عمـــرو الشـــیبانىدیـــوان  -

  .م)١٩٨١طـ ( –بیروت  –دار صادر  –تحقیق /أبو سعید السكرى 

ــــد العزیــــز المیمنــــى  –حمیــــد بــــن ثــــور الهاللــــى دیــــوان  - القــــاهرة  –تحقیــــق / عب

  .)م١٩٥١-هـ ١٣٧١(
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 –دار الكتــب العلمیــة  –قــدم لــه وشــرحه /أحمــد حســن بســج  ،ذى الرمــةدیــوان  -

  . م)١٩٩٥-هـ١٤١٥(  –لبنان  –بیروت 

ة مجمـوع أشـعار العـرب وهـو مشـتمل علـى دیـوان رؤبـ(دیوان رؤبـة بـن العجـاج  -

اعتنــى بتصــحیحه وترتیبــه / ولــیم بــن الــورد  )وعلــى أبیــات مفــردات منســوبة إلیــه

  .الكویت –دار ابن قتیبة  –البروسّى 

  .م)١٩٨٠-هـ١٤٠١ :بیروت(دیوان الراعى النمیرى  -

شـركة دار  –حققـه وجمعـه /محمـد جبـار المعیبـد  ،دیوان عدى بن زیـد العبـادى -

  .م)١٩٦٥بغداد ( –الجمهوریة للنشر والطبع 

معـــارف والیـــة بیـــروت  لـــسجرابعـــة برخصـــة م طبعـــة –دیـــوان عنتـــرة بـــن شـــداد  -

  .)١٨٩٣بیروت ( –الجلیلة بنفقة /خلیل الخورى 

  .م)١٩٦٢تحقیق /ناصر الدین األسد المدنى ( ،دیوان قیس بن الحطیم -

 ،أبــى العبــاس أحمــد بــن عبــد الــرحمن  ،الــرد علــى النحــاة البــن مضــاء القرطبــى -

  .م)١٩٨٢مصر ( –دار المعارف  –" ٣طـ" ،ضیف تحقیق د/شوقى

سـعید صــالح /تــح ،هــ)٧٠٢( مـالقىللرصـف المبـانى فــي شـرح حـروف المعــانى  -

  .مصطفى زعیمة

 – هــ)١٢٧(ت روح المعانى في تفسیر القرآن العظـیم والسـبع المثـانى لأللوسـى -

  .لبنان –بیروت  –دار إحیاء التراث العربى 

الطبعـــــــة –تحقیـــــــق د/شـــــــوقى ضـــــــیف  ،مجاهــــــدســــــبعة فـــــــي القـــــــراءات البـــــــن ال -

  هـ) ١٤٠٠الثانیة(

 –(طــــ دار العلـــم تحقیـــق د/حســـن هنـــداوى  ،ســـر صـــناعة اإلعـــراب البـــن جنـــى -

  .م)١٩٨٥-هـ١٤٠٥ :طـ األولى –دمشق 

ـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة ٣٠٣للنســـائى (ت ،ســـنن النســـائى - حلـــب  –هــــ) تحقیـــق /عب

  .م)١٩٨٦-هـ١٤٠٦(

تحقیــق  ،محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبى ســیر أعــالم النــبالء لشــمس الــدین -

-هـــــ١٤٠٢الطبعــــة الثانیــــة ( –بیــــروت  –مؤسســــة الرســــالة  ،شــــعیب األرنــــؤوط

  .م)١٩٨٢
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أحمــد یوســف  ،تحقیــق /عبــد العزیــز ربــاح ،شــرح أبیــات مغنــى اللبیــب للبغــدادى -

ــــــــــى ( –مطبعــــــــــة دار المــــــــــأمون للتــــــــــراث  –دقــــــــــاق  -هـــــــــــ١٩٨الطبعــــــــــة األول

  .م)١٩٨١-هـ١٤٠١(،م)١٩٧٨

رح اآلجرومیــــة فــــي علــــم العربیــــة لعلــــى بــــن عبــــد اهللا بــــن علــــى نــــور الــــدین شــــ -

طــ األولـى  –دار السـالم  –عبد العزیز شرف  ،تحقیق /محمد خلیل ،السنهورى

)٢٠٠٦(.  

د/محمـد بـدوى مختـون  ،تحقیق د/عبـد الـرحمن السـید ،شرح التسهیل البن مالك -

  .م)١٩٩٠-هـ ١٤١٠الطبعة األولى ( –

 ،ى التوضـــیح أو التصـــریح بمضـــمون التوضـــیح فـــي النحـــوشـــرح التصـــریح علـــ -

الطبعــــة  –لبنــــان  –دار الكتــــب العلمیــــة  –/محمــــد باســــل عیــــون الســــود تحقیق

  .م)٢٠٠٠-هـ١٤٢١( األولى

) تحقیـق ودراسـة مــن األول ٦٠٩شـرح جمـل الزجـاجى البـن خـروف األسـبیلى ( -

العلمیـة  إعـداد د/سـلوى محمـد عمـر (معهـد البحـوث ،حتى نهایة باب المخاطبة

  .هـ)١٤١٩ :الطبعة األولى ،مكة المكرمة –وٕاحیاء التراث اإلسالمى 

رسـالة دكتـوراه بالمكتبـة المركزیـة لجامعـة  –شرح جمـل الزجـاجى البـن الضـائع  -

ـــوان حســـون  ،زكـــى محمـــد دیـــاب فـــایزإشـــراف أ.د/ – األزهـــر إعـــداد /یحیـــى عل

   )م١٩٨٦هـ ١٤٠٦البلداوى(

  .بدون تاریخیلى تحقیق د/صاحب أبو جناح جمل البن عصفور األشبالشرح  -

وجهــــوده فــــي الدراســــات  الفخـــارأبــــو عبــــد اهللا بــــن (شـــرح الجمــــل البــــن الفخـــار  -

محمــد إعــداد /حمــاد بــن  دكتــوراهالنحویــة مــع تحقیــق كتابــه شــرح الجمــل) رســالة 

  .هـ)١٤١٠-١٤٠٩إشراف د/محمود محمد الطناجى ( ،الثمالى

ـــى اللبیـــب - ـــى مغن ـــدمامینى عل ـــدمامینى  ،شـــرح ال ـــى بكـــر ال ـــن أب لإلمـــام محمـــد ب

الطبعـة  –لبنـان  –بیـروت  –هـ) صححه وعلق علیه /أحمد عـزو عنایـة ٨٢٨(

  .م)٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األولى (

نشـره/  ،دیـوان الحماسـة ألبـى علـى أحمـد بـن محمـد بـن الحسـن المرزوقـىشرح  -

  .م)١٩٥١-القاهرة  –الطبعة الثانیة (عبد السالم هارون  ،أحمد أمین
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منشـورات  –ضبط معانیه وشرحه وأكملهـا / إیلیـا الحـاوى  ،دیوان الفرزدق شرح -

  .م)١٩٨٣الطبعة األولى ( –لبنانى دار الكتاب ال

ومعه منتهى  ،شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب البن هشام األنصارى -

 –تــألیف / محمـد محـى الــدین عبـد الحمیــد  ،األرب بتحقیـق شـرح شــذور الـذهب

  .)٢٠٠٤(دار الطالئع 

اعتنى بتصحیحه قراءة على  ،شرح شواهد المغنى تألیف/جالل الدین السیوطى -

الكبیــر والعالمــة المحقــق الشــهیر الشــیخ /محمــود ابــن التالمیــد  حضــرة األســتاذ

الشـــنقیطى  طبـــع علـــى ذمـــة الســـید أحمـــد نـــاجى الجمـــانى ومحمـــد أفنـــدى أمـــین 

  .الخانجى

اهللا بــن  عبــدى القضــاة بهــاء الــدین ابــن مالــك لقاضــ ألفیــةشــرح ابــن عقیــل علــى  -

ومعـه كتـاب منحـة الجلیـل بتحقیـق شـرح ابـن عقیـل تـألیف /محمـد محــى  ،عقیـل

  .ط " الثانیة " –الدین عبد الحمید 

ومعـــه كتـــاب " ســـبیل  ،شـــرح قطـــر النـــدى وبـــل الصـــدى البـــن هشـــام األنصـــارى -

 –قطــر النــدى " للشــیخ /محمــد محــى الــدین عبــد الحمیــد بتحقیــق شــرح  ،الهــدى

   م) ١٩٦٣-هـ١٣٨٣الطبعة الحادیة عشرة ( –مطبعة السعادة بمصر 

الطبعـــة  –تحقیـــق أ.د/یوســف حســـن عمـــر  ،شــرح كافیـــة ابـــن الحاجــب للرضـــى -

  .)١٩٩٦الثانیة (

دار  –تحقیــق د/ عبــد المــنعم أحمــد هریــدى  ،شــرح الكافیــة الشــافیة البــن مالــك -

  .م)١٩٨٢-هـ١٤٠٢الطبعة األولى ( –المأمون للتراث 

تحقیـــق /أحمـــد  ،هــــ)٣٦٨تـــألیف / أبـــى ســـعید الســـیرافى ( ،كتـــاب ســـیبویهشـــرح  -

 –لبنــــان  –بیــــروت  – یــــةالكتــــب العلمدار  –علــــى ســــید علــــى  ،حســــن مهــــدلى

  .هـ)١٤٢٩-م٢٠٠٨الطبعة األولى (

  .بیروت –عالم الكتب  –شرح المفصل البن یعیش  -

 ،ســى السلســیلىالعلیــل فــي إیضــاح التســهیل ألبــى عبــد اهللا محمــد بــن عیشــفاء  -

ــــى الحســــینى البركــــاتى   –فیصــــلیة المكتبــــة ال –تحقیــــق د/الشــــریف عبــــد اهللا عل

  .م)١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الطبعة األولى (
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 –دار الحـدیث  –البخارى ألبـى عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعیل البخـارى صحیح  -

  .م)٢٠٠٤-هـ١٤٢٥القاهرة (

 –عبـد البـاقى تحقیق /محمد فـؤاد  هـ)٢٦١(تمسلم بن الحجاج لصحیح مسلم  -

  .م١٩٥٥القاهرة 

تحقیـــق د/الســـید إبـــراهیم محمـــد (دار  ،ضـــرائر الشـــعر البـــن عصـــفور اإلشـــبیلى -

  .م)١٩٨٢-هـ١٤٠٢األندلس) الطبعة الثانیة(

أحمــد عبــد الفتــاح  :تحقیــق ،للســیوطى ،عقــود الزبرجــد علــى مســند اإلمــام أحمــد -

  .م١٩٨٧ –بیروت  ،وسمیر حسین حلبى ،تمام

هــــ) بیـــروت ٨٥٥رح صـــحیح البخـــارى لبـــدر الـــدین العینـــى (تعمـــدة القـــارئ شـــ -

  ت) .(ب

تحقیق /عبد العزیـز  –البارى شرح صحیح البخارى البن حجر العسقالنى فتح  -

  .ب. ت)(الریاض  –ومحمود فؤاد عبد الباقى  –بن باز 

 –المغـرب " فـاس "  –التواصل اللسانى  –لخلیل عمایرة  ،في تحلیل لغة الشعر-

  .)٢-١العدد ( –دس المجلد السا

القــــــاموس المحــــــیط للفیروزابــــــادى العالمــــــة مجــــــد الــــــدین محمــــــد بــــــن یعقــــــوب  -

  .الفیروزابادى الشیرازى

 –المجمــع الثقــافى  – األولــىطـــ  –للــدكتور /مهــدى المخزومــى  ،قضــایا نحویــة -

  .م)٢٠٠٣أبو ظبى (

تحقیـــق وشـــرح أ/عبـــد  ،كتـــاب ســـیبویه ألبـــى بشـــر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر -

  .م)١٩٩١هـ: ١٤١١-دار الجیل بیروت (الطبعة األولى  –م هارون السال

ــــل  - الكشــــاف عــــن حقــــائق غــــوامض التنزیــــل وعیــــون األقاویــــل فــــي وجــــوه التأوی

الشـــیخ /علـــى محمـــد  ،عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود/تحقیـــق الشـــیخ  ،للزمخشـــرى

الطبعـــة األولـــى  ،شـــارك فـــي تحقیقـــه أ.د/فتحـــى عبـــد الـــرحمن حجـــازى ،معـــوض

  .م)١٩٩٨-هـ١٤١٨(

 تحقیـــق د/عبـــد اإللـــه ،لعكبـــرىلاللبـــاب فـــي علـــل البنـــاء واإلعـــراب ألبـــى البقـــاء  -

-هــــ١٤١٦(الطبعـــة األولـــى – بیـــروت لبنـــان –دار الفكـــر المعاصـــر  –نبهـــان 

  ).م١٩٩٥
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طبعــة جدیــدة مصــححة وملونــة اعتنــى بتصــحیحها  ،لســان العــرب البــن منظــور -

دار إحیـاء التـراث العربـى  –/أمین محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبیـدى 

  .م)١٩٩٩-هـ١٤١٩الطبعة الثالثة ( ،لبنان –بیروت  –

  .م١٩٩٤طبعة  –للدكتور /تمام حسان  ،اللغة العربیة معناها ومبناها -

تحقیـــق /ســـبیع  ،ألبـــى بكـــر أحمـــد األصـــبهانى ،المبســـوط فـــي القـــراءات العشـــر -

الطبعـة الثانیـة  –ة بجـد دار القلـم –مطبوعات مجمـع اللغـة العربیـة  –الحاكمى 

  .م)١٩٨٨-هـ١٤٠٨(

تحقیق أ/عبد السالم هارون  ،بى العباس أحمد بن یحیى ثعلبمجالس ثعلب أل -

  .م)١٩٦٠الطبعة الثانیة ( –دار المعارف  –القاهرة  –

مطبوعات  –الكویت  –تحقیق أ/عبد السالم هارون  ،لزجاجىلمجالس العلماء  -

   .م)١٩٦٢وزارة اإلرشاد (

   .هـ)١٤٠٧بیروت ( –لعلى بن أبى بكر الهیثمى  ،زوائد ومنبع الفوائدالمجمع  -

تــألیف /أبــى الفــتح  ،یضــاح عنهــاتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات واإلالمح -

د/عبــد  ،د/عبـد الحلـیم النجـار ،تحقیـق /علـى النجـدى ناصـف ،عثمـان بـن جنـى

  .م)١٩٩٤-هـ١٤١٥القاهرة ( -الفتاح إسماعیل شلبى

) رســـالة دكتـــوراه ٦٨١شـــرح الفصـــول البـــن إیـــاز البغـــدادى (ت المحصـــول فـــي -

  .كلیة اللغة العربیة –جامعة األزهر  –مقدمة من /محمد صفوت محمد على 

 –تـألیف د/مهـدى المخزومـى  ،مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسـة اللغـة والنحـو -

  .م)١٩٥٨-هـ١٣٧٧الطبعة الثانیة (

شـــرحه وضـــبطه وصـــححه وعلـــق  ،طىالمزهــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا للســیو  -

علــى محمــد  ،محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم ،/محمد أحمــد جــاد المــولى بــكحواشــیه

  .دار التراث –الطبعة الثالثة  –البجاوى 

د/علـى جـابر .تحقیق ،الحسن بن أحمد الفارسىألبى على  ضدیاتالمسائل الع -

  .م)١٩٨٦-هـ١٤٠٦( الطبعة األولى  –عالم الكتب  – المنصورى

تحقیــــق د/محمــــد كامــــل بركــــات  ،لمســــاعد علــــى تســــهیل الفوائــــد البــــن عقیــــلا -

  .دمشق –دار الفكر  –م) ١٩٨٠-هـ١٤٠٠(
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  ).ت .ب(هـ) مصر ٢٤١لإلمام أحمد بن حنبل (ت  ،مسند أحمد -

ـــــوم " - ـــــاح العل ـــــدین مســـــعود بـــــن عمـــــر  ،المطـــــّول " شـــــرح تلخـــــیص مفت ســـــعد ال

لبنان  –بیروت  –كتب العلمیة دار ال –تحقیق /عبد الحمید هنداوى  ،التفتازانى

  .)٢٠٠١الطبعة األولى ( –

تحقیـــق د/هـــدى  ،هــــ)٢١٥ت(معـــانى القـــرآن ألبـــى الحســـن األخفـــش األوســـط  - 

ــــة الخــــانجى  –محمــــود قراعــــة  ــــى ( –القــــاهرة  –مكتب -هـــــ١٤١١الطبعــــة األول

  .م)١٩٩٠

 عـالم –شرح وتحقیق د/عبد الجلیـل عبـده شـلبى  ،معانى القرآن وٕاعرابه للزجاج -

  .م)١٩٨٨-هـ١٤٠٨الطبعة األولى ( –الكتب 

  .م)١٩٨٣-هـ١٤٠٣الطبعة الثالثة ( –عالم الكتب  ،معانى القرآن للفراء -

 –دار الفكــــر للطباعــــة  –للــــدكتور/ فاضــــل صــــالح الســــامرائى  ،معــــانى النحــــو -

  .م)٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة األولى (

لــــدین للطباعــــة دار ســــعد ا –/عبــــد اللطیــــف الخطیــــب لقــــراءات للدكتورمعجــــم ا -

  .والنشر والتوزیع

دار الفرقـــان  –لمحمـــد ســـمیر اللبـــدى  ،المصـــطلحات النحویـــة والصـــرفیةمعجـــم  -

  .م)١٩٨٨-هـ١٤٠٩" (٣طـ " –بیروت  –مؤسسة الرسالة  –للنشر والتوزیع 

تحقیـق /محمـد محـى  ،عاریب البـن هشـام األنصـارىمغنى اللبیب عن كتب األ -

-هـــــــ١٤١١بیــــــروت ( –صــــــیدا  –عصــــــریة المكتبــــــة ال –الــــــدین عبــــــد الحمیــــــد 

  .م)١٩٩١

لإلمــام محمــد  )تفســیر الفخــر الــرازى المشــهور بالتفســیر الكبیــر(مفــاتیح الغیــب  -

  .دار الفكر –م) ١٩٨١-هـ١٤٠١الطبعة األولى ( –الرازى فخر الدین 

 ،المقاصـــد الشـــافیة فـــي شـــرح الخالصـــة الكافیـــة لإلمـــام أبـــى إســـحاق الشـــاطبى -

 –أ.د/السـید تقـى  ،أ.د/سلیمان بـن إبـراهیم العایـد ،هیم البناتحقیق أ.د/محمد إبرا

  .م)٢٠٠٧-هـ١٤٢٨جامعة أم القرى الطبعة األولى (

تحقیــــق د/كــــاظم بحــــر  ،المقتصـــد فــــي شــــرح اإلیضــــاح لعبــــد القـــاهر الجرجــــانى -

) سلســـــــــلة كتـــــــــب م١٩٨٢دار الرشـــــــــید ( –الجمهوریـــــــــة العربیـــــــــة  –المرجـــــــــان 

  .)١١٦(التراث
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-هـــ١٤١٥القــاهرة ( –تحقیــق /محمــد عبــد الخــالق عضــیمة  ،المقتضــب للمبــرد -

  .م)١٩٩٤

 ،عـادل أحمـد عبـد الموجـودتحقیـق / ،البـن عصـفورومعه مثـل المقـرب المقرب  -

الطبعــة األولــى -لبنــان  –(دار الكتــب العلمیــة بیــروت  – وعلــى محمــد معــوض

  .م)١٩٩٨-هـ١٤١٨(

تحقیــق  ،لمــازنىم أبــى الفــتح بــن جنــى لكتــاب التصــریف لاشــرح اإلمــ ،المنصــف -

ــــــــرا ــــــــاء التــــــــراث القــــــــدیم –هیم مصــــــــطفى،عبد اهللا أمــــــــین/إب الطبعــــــــة –إدارة إحی

  .م)١٩٥٤-هـ١٣٧٣األولى(

شــرح /محمــد  ،المــوفى فــي النحــو الكــوفى ألبــى طلحــة صــدر الــدین الكنغــراوى -

  .)١٩٥٠المجمع العلمى العربى ( –دمشق  –بهجة البیطار 

دار  –حقیــق /علــى محمــد البجــاوى ت ،میــزان االعتــدال فــي نقــد الرجــال للــذهبى -

   .المعرفة بیروت

نتائج التحصیل في شرح كتاب التسهیل مع دراسة شخصیة مؤلفه / محمـد بـن  -

ــــــدالمحمــــــد  ــــــى  ،ىئأبــــــى بكــــــر المــــــرابط ال تحقیــــــق د/مصــــــطفى الصــــــادق العرب

  .م)١٩٧٩(

حققه وعلـق علیـه الشـیخ / عـادل  ،نتائج الفكر في النحو ألبى القاسم السیهیلى -

ـــد الموجـــود أحمـــد  –لمیـــة الكتـــب العدار  –الشـــیخ / علـــى محمـــد معـــوض  ،عب

  .م)١٩٩٢-هـ ١٤١٢لبنان الطبعة األولى ( –بیروت 

  ).م١٩٩٨دار صادق بغداد ( –النحو العربى " نقد وبناء " إلبراهیم السامرائى  -

دار الرائــد  –الطبعــة األولــى  –لمهــدى المخزومــى  )نقــد وتوجیــه(النحــو العربــى  -

  .م)١٩٨٦بیروت ( –العربى 

یف تــأل ،والحیــاة اللغویــة المتجــددة ،النحــو الــوافى مــع ربطــه باألســالیب الرفیعــة -

  .دار المعارف بمصر –الطبعة الثالثة  –/عباس حسن 

الطبعــة  –محمــد الطنطــاوى تــألیف الشــیخ / ،نشــأة النحــو وتــاریخ أشــهر النحــاة -

  .دار المعارف –الثانیة 

أشـــرف علـــى تصـــحیحه ومراجعتـــه  ،البـــن الجـــزرىالنشـــر فـــي القـــراءات العشـــر  -

  .لبنان –بیروت  –دار الكتب العلمیة  –/على محمد الضباع 
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مراجعـة الـدكتور  ،الدكتور / صـبیح التمیمـى ،هدایة السالك إلى ألفیة ابن مالك -

 –طـرابلس  –منشورات جامعـة الفـاتح  –والدكتور / نورى شرینة  ،/ فاتح زقالم

  .م١٩٩٨- )"١ـ"ط(الجماهیریة العظمى 

 –تحقیـق /أحمـد شـمس الـدین  ،همع الهوامع في شـرح جمـع الجوامـع للسـیوطى -

   .م)١٩٩٨-هـ١٤١٨الطبعة األولى ( –بیروت لبنان  –دار الكتب العلمیة 

الحســـــین محـــــى الـــــدین العـــــاملى  نالــــوجیز فـــــي تفســـــیر القـــــرآن العزیـــــز لعلـــــى بـــــ-

الطبعــة األولــى  –ریم الكــ دار القــرآن –تحقیق/مالــك المحمــودى  ،هـــ)١١٣٥(ت

    هـ).١٤١٣(
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  احملتوى

  الصفحة  املوضوع  م

  ٨١١  املقدمة  ١

  ٨١٩  .تقدير االسم :املبحث األول  ٢

  ٨١٩  :تقدیر المبتدأ -١  ٣

ــــر مصــــدرًا  –أ   ٤ ــــدأ إذا كــــان الخب ــــدیر المبت ــــؤدي معنــــى تق ی

  .الفعل

٨٢٢  

  ٨٢٥   تقدیر مبتدأ فى المدح والذم والترحم –ب   ٥

  ٨٢٧  .بتدأ فى باب نعم وبئستقدیر م –ج   ٦

  ٨٢٩  .تقدیر المبتدأ أو الخبر فى باب القسم –د   ٧

تقدیر مبتدأ فى جملة الحال المصّدرة بمضارع مقـرون  -هـ  ٨

  بالواو

٨٣١  

  ٨٣٣  تقدیر مبتدأ بعد " لو ".. -ـ و  ٩

  ٨٣٦   :تقدیر الخبر -٢  ١٠

  ٨٣٧  تقدیر الخبر بعد " واو " المعیة. –أ   ١١

دیر الخبـــر إذا كـــان المبتـــدأ مصـــدرًا أو اســـم تفضـــیل تقـــ –ب   ١٢

  مضافًا إلى المصدر وبعده حال ال یصح اإلخبار بها.

٨٣٩  

مطلقــًا والمبتــدأ بعــد "لــوال"  تقــدیر الخبــر إذا كــان كونــاً  –ج   ١٣

  االمتناعیة. 

٨٤٢  

  ٨٤٦  تقدیر خبر " لیس " لعدم القول بأنها عاطفة. -٣  ١٤

  ٨٤٨  " التنازع ".تقدیر الفاعل فى باب  -٤  ١٥

  ٨٥٠  تقدیر المفعول. -٥  ١٦

  ٨٥٥  تقدیر المنادى. -٦  ١٧

  ٨٥٩  تقدیر المضاف. -٧  ١٨
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  الصفحة  املوضوع  م

تقـــدیره مضـــاف إلیـــه مـــع بقـــاء المضـــاف علـــى مـــا كـــان  ٨  ١٩

  علیه قبل الحذف.

٨٦٦  

  ٨٦٩  املبحث الثانى: تقدير الفعل أو اجلملة:  ٢٠

  ٨٧٢  ار والمجرور.تقدیر متعلق الظرف والج -١  ٢١

  ٨٧٤  تقدیر الفعل فى باب " االشتغال ". -٢  ٢٢

  ٨٧٧  تقدیر الفعل فى باب المفعول المطلق. -٣  ٢٣

تقــــدیر الفعــــل فــــى بــــابى " االختصــــاص " و" التحــــذیر  -٤  ٢٤

  واإلغراء ".

٨٨٠  

  ٨٨٦  تقدیر فعل فى باب " النداء. -٥  ٢٥

  ٨٩٠  تقدیر جملة القسم أو جوابه. -٦  ٢٦

  ٨٩٤  تقدیر فعل بعد حروف التحضیض. -٧  ٢٧

  ٨٩٧  تقدیر فعل بعد أدوات الشرط. -٨  ٢٨

  ٩٠٢  تقدیر جملتى الشرط أو إحداهما.  - ٩  ٢٩

  ٩١١  املبحث الثالث: تقدير احلرف:  ٣٠

  ٩١٣  تقدیر " قد " مع جملة الحال الماضیة. -١  ٣١

  ٩١٨  " الناصبة للمضارع.تقدیر " أنْ  -٢  ٣٢

  ٩٢٤  " بعد الواو. تقدیر  " ربّ  -٣  ٣٣

تقـــــــدیر حـــــــرف الجـــــــر عنـــــــد العطـــــــف علـــــــى الضـــــــمیر  -٤  ٣٢

  المجرور.

٩٢٨  

  ٩٣١  .تقدیر حرف العطف -٥  ٣٣

  ٩٣٥  .اخلامتة  ٣٤

  ٩٣٨  .ثبت املصادر واملراجع  ٣٥

    .احملتوى  ٣٦
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