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 د. فضل يوسف يوسف زيد

 أستاذ مساعد بكلية العلوم التطبيقية بصور، سلطنة عمان

 مقدمة

الحظُت أّن النّص القرآنّي تردُ فيه خصائص أسلوبية أو ظواهر لغويّة عدّ 

نظيَرها بعُض النحاة ضرورة من الضرورات التي تقع في الشعر، وإذا كانت 

لشعر ليست من الضرورة في شيء، أو هي ضرورة هذه الظواهر اللغوية في ا

، فإن النص (1)فنية وليست ضرورة لغوية كما يرى أحد اللغويين المحدثين

القرآني يتنّزه عن أن يُوصف بوجود ضرورة فيه، وإنما وردت فيه هذه 

                                                           
انظررر لغررة الشررعرة دراسررة فرري الضرررورة الشررعرية للرردكتور محمررد حماسررة ع ررد الل يررف ( 1)

الرابرع  الفصلالقديم والحديثة  بين، وانظر كذلك العالمة اإلعرابية في الجملة 7 -5ص

 ة402 -319من ص 
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المتغيّرات التي كانت ترد في الشعر قديًما، وي لق عليها بعض النحاة 

زل بالحروف التي يعرفها العرب، وبالسنن التي ؛ ألن القرآن ن«ضرورة»

يسلكونها في أشعارهم ومخاط اتهم؛ لئال يقولوا: إنما عجزنا عن اإلتيان بمثله؛ 

ألنه بغير لغتنا؛ وليكون عجزهم عن اإلتيان بمثله أظهر وأشعر، فليس في 

﴾ وقوله بِيًّاإِنَّا َجعَْلنَاهُ قُْرآنًا َعرَ القرآن شيء بغير لغة العرب؛ لقوله تعالى: ﴿

بِينٍ تعالى: ﴿  ة(1)﴾بِِلَساٍن َعَربِّيٍ مُّ

* لقد وردت هذه الظواهر اللغوية في التراث النحوي تحت عناوين 

، وخروج (2)ومص لحات متنوعة كالتوسع أو الضرورة أو الترخص أو غيرها

هذه الظواهر عن نظام القواعد المعيارية التي وضعها النحاة إنما هو مظهر من 

ر الترخص في القرائن النحوية ألغراض تركي ية وأسلوبية يت ل ها مظاه

السياق الذي ترد فيه هذه الظواهر، ومظهر من مظاهر التفنن في األساليب 

أيًضا تلجأ إليه اللغة دفعًا للرتابة والملل ويسمح به نظامها ألداء أغراض 

نقاد يذهب مخصوصة في مواقع وسياقات معينة من الكالم، بل إن نفًرا من ال

إلى أبعد من هذا حين يذكر أن اطراد الصحة اللغوية بمعناها الدارج ينتج عنه 

غال ًا أسلوب مس ح، وأن الكمال الم لق ممّل في ذاته، يقول الدكتور محمد 

من يرون أن اطراد الصحة  -وبخاصة في الغرب -مندور: )ةة ومن النقاد

وب مس ح ال جدة فيه وال رونق اللغوية بمعناها الدارج ال يصدر عنه إال أسل

له، وهم يؤيدون رأيهم بالحقيقة اإلنسانية المعروفة من أن الكمال الم لق ممل 

في ذاته، وأنه من الخير أن تأخذ الكتاَب من حين إلى حين نزوة من شي ان 

، وال يعني هذا ب  يعة الحال (3) األدب تخرج بهم عن التع ير المتوقّع المألوف(

على القواعد إباحة م لقة، أو أنه دعوة للمعاصرين إلى التوسع  إباحة الخروج

في االستعمال، )بل ين غي التن يه إلى أن هذا الخروج ين غي أن يكون مقصوًرا 

على الفصحاء دون غيرهم، وهو إذا ط قه المعاصرون منا دخل في مجال 

 ة(4)( ثالخ أ، فالمقصود بهذا الم دأ تفسير ما خالف القاعدة من نصوص الترا

* وفي النص القرآنّي خروج على قواعد النحو المعياّرية في مواضع 

كثيرة ألغراض معينة، فليس الخروج عن هذه القواعد عشوائيًا أو خاليًا من 

الداللة، بل يكون ذلك مصحوبًا بالدالالت الخاصة في سياقاتها الواردة فيها في 

                                                           
 ة342 /1انظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ( 1)

 ة262انظر مقاالت في اللغة واألدب للدكتور تمام حّسان ص ( 2)

 ة25، 24انظر في األدب والنقد للدكتور محمد مندور ص ( 3)

 ة262انظر مقاالت في اللغة واألدب ص ( 4)
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 كل مرةة

ي ه المتفردة، وهو مستوى من * إّن للنص القرآني لغته الخاصة وتراك

الكالم ين غي أن يدرس على أنه مستوى خاّص ال يُقرن بغيره من ألوان الكالم 

خرست  -وقد تخرص أقوام من المنصرين والمستشرقين وجهلة اللغة ة األخرى

على لغته العليا زاعمين أن في بعض آياته تناقًضا واختالفًا وخ أ في  -شقاشقهم

لصرفية في محاولة منهم خ يثة للتشكيك في إعجازه والتشنيع القواعد النحوية وا

 عليه، والغّض من قيمتهة

ا ذإن القرآن أتي بالمنصوب مع وفًا على المرفوع، وه -مثالً  -كأن يقولوا

َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدواْ خ أ من وجهة نظرهم، في قوله تعالى: ﴿

ابِِريَن فِي اْلبَأَْساء اء َوِحيَن اْلبَأِْس  َوالصَّ رَّ (، وكان يجب 177﴾ من اآلية )والضَّ

أن يرفع المع وف على المرفوع فيقول والموفونةة والصابرون، أو يقولوا إن 

إِنَّ الَِّذيَن آَمنُواْ َوالَِّذيَن القرآن رفع المع وف على المنصوب في قوله تعالى: ﴿

ابُِؤوَن َوالنََّصاَرى َمْن آمَ  َن بِاهللِ َواْليَْوِم اآلِخِر وَعِمَل َصاِلًحا فاَلَ َهاُدواْ َوالصَّ

من سورة المائدة، وكان يجب أن  69﴾ من اآلية َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ 

ينصب المع وف على اسم إّن فيقول والصابئين كما فعل هذا في سورة ال قرة 

 ة(1)وسورة الحج

هذه الصور النحوية التي ال  وهكذا يمضي هؤالء الجهلة يتهجمون على

يفهمونها في محاولة مغرضة للتشويش على لغة القرآن، ومن ثم على الدين 

 اإلسالمية

على أّن المفّسرين والنحويين لم يغفلوا عن مثل هذه الظواهر التي وردت 

في النّص القرآني، بل تن ّهوا إليها وحاولوا تفسير كثير منها في سياقها الواردة 

َوأَْوفُواْ بِعَْهِدي أُوِف بِعَْهِدُكْم َوإِيَّاَي ففي قوله تعالى: ﴿ ؛يتوافق معه فيه، وبما

نجد أنه قد اُجتزئ بالكسرة عن الياء في آخر الكلمة من قوله  (2)﴾فَاْرَهبُونِ 

، وهي ظاهرة شائعة في النّص القرآني وفي الشعر العربّي القديم، «فاره ون»

لزجاج عند تعّرضه لهذه اآلية الكريمة: )ُحذفت وتعليقا على هذه الظاهرة يقول ا

ألنها فاصلة، ومعنى فاصلة رأس آية؛ ليكون النظم « فاره وني»الياء وأصله 

                                                           
 (1) htt: //www.baladynet. net/ Balady/ christ/ efraat/ quran/ 

longhwiah> htm 

 ( من سورة ال قرةة40من اآلية )( 2)
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 ة(1)على لفظ ُمتّسق(

وتحقيق االتّساق في التشكيل اإليقاعّي للفاصلة هو الذي حدا بالقرآن في 

ركي ّي إلى حذف كثير من استعمال هذه الظاهرة الصرفية أو هذا المتغيّر الت

الياء من آخر الكلمة واالجتزاء عنها بالكسرة، والسيما إذا وقعت هذه الكلمة 

فاصلة لتتوافق مع الفواصل التي تس قها والتي تليها؛ ففي اآلية السابقة نجد 

، والفاصلة التي تليها هي «خالدون»و« يحزنون»الفاصلة التي تس قها هي 

ذف الياء منها بدورها لتتوافق إيقاعيًا مع ما والتي لجأ القرآن إلى ح« فاتقون»

 «ةتعلمون»بعدها 

َل الَِّذيَن َظلَُمواْ قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَنَزْلنَا َعلَى وفي قوله تعالى: ﴿ فَبَدَّ

َن السََّماء بَِما َكانُواْ يَْفُسقُونَ   ة(2)﴾الَِّذيَن َظلَُمواْ ِرْجزاً ّمِ

رآنّي جاء بالظاهر في موضع المضمر ألغراض نجد أن األسلوب الق

تركي ية وأسلوبية أشار إليها المفّسرون في تناولهم لهذه اآلية الكريمة في قوله 

﴾، ولم يقْل عليهم؛ ألننا لو تصورنا فَأَنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَُمواْ ِرْجزاً س حانه: ﴿

العود إلى جميع بني  الثانية الحتمل الضمير« الذين ظلموا»الضمير في موضع 

إسرائيل، وأنَّ الرجز قد عمهم جميعًا، وذلك غير مراد؛ ألن المراد أن الرجز 

 -هنا -خّص الذين بدّلوا القول؛ فاالعتناء باإلظهار في موضع اإلضمار

جميعهم،  لتخصيص إلنزال الرجز بقوم من بني إسرائيل، وليس ب ني إسرائي

ن ظلموا( من زيادة في تق يح أمرهم وإيذاٍن مع ما في تكرير االسم الظاهر )الذي

 ة(3)بأن إنزال الرجز عليهم لظلمهم

* وهكذا كان المفّسرون والنحويون على وعي تاّم بهذه االستعماالت 

الخاصة التي وردت في النّص القرآنّي، يفّسرونها من خالل السياق الواردة فيه، 

ط المأمول الذي يربط بين )وهي لمحات دالة ومعالم هادية على طريق هذا النم

االستعمال الصرفي أو النحوي والسياق النصي والداللي الوارد فيه سواء أكان 

 ة(4)موافقًا لنظام القواعد المقررة أم مخالفًا لها(

                                                           
 ة121 /1انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 1)

 سورة ال قرةة /59من اآلية ( 2)

، والتحريررر 363 /1، وال حررر المحرريط ألبرري حيرران 283 /1انظررر الكّشرراف للزمخشررري ( 3)

 ة516 /1والتنوير البن عاشور 

 ة10ظواهر نحوية في الشعر الحر للدكتور محمد حماسة ع د الل يف ص انظر ( 4)
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* وينهض هذا ال حث بمهمة تفسير هذه الخصائص األسلوبية أو 

في ظاهرها مخالفة المتغيّرات التركي يّة صرفيّة كانت أو نحويّة، والتي وردت 

للقواعد المعياريّة التي وضعها النحاة وأرسوا أسسها، وقد وقع االختيار على 

سورة ال قرة كنموذج محدّد للت  يق عليها، واستخراج هذه الظواهر التي تمثّل 

عدوالً أو انحرافًا عن المستوى المعيارّي لالستعمال اللغوّي، ومحاولة تفسيرها 

ياق، وآمل أن أكون قد وفقت إلى ما قصدت إليه، وأن أكون  تفسيًرا مرت ً ا بالس

قد أديت بعض ما علّى تجاه العربية وكتابها الكريم، وهللا من وراء القصد، وهو 

 حس ي ونعم الوكيلة
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 دراسة نحويّة للظواهر التركيبية 

 في سورة البقرة

انسة لها الكائنة االكتفاء بالحركات عن حروف المدّ واللين المجالظاهرة األولى: 

 )االجتزاء بالكسرة عن الياء في آخر الكلمة( في أواخر الكلمة

إنابة الحركة عن الحرف أو االجتزاء بالكسرة عن الياء في آخر الكلمة 

، وقد وردت هذه الظاهرة في الشعر (1)«هذيل»لهجة عربية قديمة تُنسب إلى 

عيد وابن عصفور بأنها القديم كثيًرا، ووصفها بعُض النحاة كسي ويه وأبى س

ضرورة شعريّة، يقول سي ويه: )اعلم أنه يجوز في الشعر ما ال يجوز في الكالم 

من صرف ما ال ينصرفةة وحذف ما ال يُحذف يش ِّهونُه بما قد ُحذف واستعمل 

 محذوفًاةة كما قال ُخفاف بن نُدية السُّلَمّي:

 َكنَواحِ ريِش َحماَمٍة نَجِديَّةٍ 

 

 ثَمدِ للَثَتَيِن َعصَف اإلبِا َوَمَسحتِ  

 

 وقال:

  نَصلى في يَعُمالتٍ بِمُ  وطرتِ 

 

 (2)َدوامي األَيِد يَخبِطَن الَسريحا 

 

* وقد حاول النحاة تعليل حذف الياء من آخر الكلمة في حال اإلضافة، 

ومع األلف والالم، )وعلة حذفها في الوصل أنهم اجترؤا على حذفها لداللة 

رؤا على حذف ياء المتكلم لداللة الكسرة عليها في نحو الكسرة عليها كما اجت

، أو أنهم حذفوها تش يًها بقصر الممدود، أو بحذفهم لها مع (3)«وإياي فاره ون»

التنوين، من جهة أن األلف والالم واإلضافة يُعاق ان التنوين، فحكم لكل واحد 

وين، فكذلك ُحذفت مع التن« أيدٍ »، و«نواح»بحكم ما عاق هة فكما تُحذف الياء في 

مع األلف « األيد»مع اإلضافة، وحذفت في ( كنواح ريش حمامٍة )في قوله: 

 ة(4)والالم

                                                           
 ة457 /1انظر تفسير التحرير والتنوير البن عاشور: ( 1)

، 121، 120، وضرررررائر الشررررعر البررررن عصررررفور ص 26 /1انظررررر الكترررراب لسرررري ويه ( 2)

 ة106، 105وضرورة الشعر للسيرافي ص 

 ة1/73انظر أمالي ابن الشجري ( 3)

، وضرررورة الشررعر للسرريرافي ص 121، 120ضرررائر الشررعر البررن عصررفور ص انظررر ( 4)

 ة106
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* وعلى حين وصف بعض النحاة هذه الظاهرة بأنها ضرورة أجازها 

كثير منهم كابن جني الذي عقد بابًا خاًصا في إنابة الحركة عن الحرف، 

ر الكلمة، واالجتزاء بالكسرة والحرف عن الحركة، ووصف حذف الياء من آخ

فعند تعّرضه لقوله ؛  ، وكالفراء الذي جعلها من لغة العرب (1)عنها بالكثرة

نراه يقول: )أُث تت فيها الياء ولم تث ت في  (2)﴾فاَلَ تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِيتعالى: ﴿

غيرها، وُكّل ذلك صواب؛ وإنما استجازوا حذف الياء؛ ألن كسرة النون تدّل 

يها، وليست تهيَُّب العرب حذف الياء من آخر الكالم إذا كان ما ق لها عل

أتمدونِن »في سورة الفجر، وقوله: « أهاننِ  -و -رب أكرمنِ »مكسوًرا، من ذلك 

وهو كثير، يُكتفي من الياء بكسرة « الداع»و« المنادِ »، ومن غير النون «بمالٍ 

بَانِيَةَ الى: ﴿ما ق لها، ومن الواو بضمة ما ق لها؛ مثل قوله تع ويدع » -﴾َسنَْدُع الزَّ

 ة(3)وما أش ههةةة(« اإلنسان

﴾ )وقد قرأ الفّراء: َواللْيِل إِذَا يَْسرِ ويقول عند تعّرضه لقوله تعالى: ﴿

بحذفها، وحذفها أحبُّ إلّى لمشاكلتها رؤوس « يَْسرِ »بإث ات الياء، و« يَْسري»

ر ما ق لها منها، أنشدني اآليات؛ وألّن العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكس

 بعضهم: 

 كفّاك كّف ما تليق درهما

 

 جوًدا وأُخرى تُْعِط بالسيف الدما 

 

 وأنشدني آخر:

 ليس تخفي يسارتي قدر يوم

 

 (4)ولقد تُْخِف شيمتي إعساري 

 

حذف الياء من آخر الكلمة إذن يتكلم به بعُض العرب، واألكثر على 

 إث اتها، كما قال ُكثَيِّر:

ن أبي العاصى دالُص علي اب

 حصينةٌ 

 

ي َسْرَدها وأذالها   أجاد الُمَسّدِ

 

                                                           
 ة136 -133 /3انظر الخصائص البن جني ( 1)

 ( سورة ال قرةة150من اآلية )( 2)

 ة90 /1انظر معاني القرآن للفّراء: ( 3)

 /1، وانظرر اإلنصراف فري مسرائل الخرالف البرن األن راري 260 /3معاني القررآن للفرّراء ( 4)

، حيررث ذكررر عررن الفررراء أنهررم يجتزئررون بالضررمة عررن الررواو وبالكسرررة عررن اليرراء 385

وبالفتحة عن األلف، وذكر لذلك شواهد كثيررة، وأن ذلرك لغرة لر عض العررب ولريس مرن 

 (ة391 -385ضرورات الشعر من ص 
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غتهم إث ات الياء يحذفونها ، والذين من ل«العاصي»فأث ت الياء في 

 ة(1)تش يًها بالتنوين؛ إذا كانت األلف والالم والتنوين يتعاق ان ضرورة

ف وحذيفة بن اليمان والحا ، عمرو بن العاص : * وعلى لغة الحذف قالوا

 ة(2)بن قضاعة

* وعلى ُكّل حال فقد وقع هذا االستعمال في القرآن كثيًرا في رؤوس اآلي 

وفي غيرها، ووقع في سورة ال قرة في أكثر من موضع في رؤوس اآلي وفي 

غيرها، وقد الحظت أن المفسرين يجيزون حذف الياء من آخر الكلمة إذا وقعت 

جيزونها على أنها لغة ل عض فاصلة التّساق النظم، وفي غير رؤوس اآلي ي

َوأَْوفُواْ بِعَْهِدي العرب، ومن ورودها في سورة ال قرة ما جاء في قوله س حانه: ﴿

« فاره وني»( حذفت الياء وأصله 40﴾ من اآلية )أُوِف بِعَْهِدُكْم َوإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ 

 ة(3)ألنها فاصلة، ومعنى فاصلة رأس آية؛ ليكون النظم على لفظ ُمتّسق

* إن القرآن يلجأ إلى هذا االستعمال الخاص أو إلى هذه الظاهرة اللغويّة 

عادالً عن مستوى الكالم العادي إلى مستوى النظم القرآني ليحقق اتّساقًا في 

التشكيل اإليقاعّي للفواصل، ففي اآلية الكريمة السابقة، ُحذفت الياء ضمير 

لموقوف عليها، ولتتوافق ؛ ألنها فاصلة فاعت روها كا«فاره ون»النصب من 

، والفاصلة التي تليها «خالدون»و« يحزنون»مع الفاصلة التي تس قها وهي 

التي لجأ القرآن إلى حذف الياء منها بدورها لتتوافق إيقاعيّا  (4)«فاتقونِ »وهي 

؛ وليتحقق بذلك هذا النغم اإليقاعّي الذي تهّش له النفس، «تعلمون»مع ما بعدها 

وليصحب ذلك التأثير السحرّي الذي اختّصت به ألفاظ القرآن  وت رب به األذن،

 الكريم المنّزه عن النقصة

* إّن الحفاظ على التزام بعض المقاطع وترددها على مدى اآليات هو 

الذي حدا باألسلوب القرآني إلى هذا االستعمال دون اض رار إلى ذلك، فليس 

 ثّم ما يدعو إلى اض رار من وزن أو غيرهة

َوإِذَا َسأَلََك ِع َاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب لك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ومن ذ

 (ة186﴾ من اآلية )أُِجيُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن فَْليَْستَِجي ُواْ ِلي

؛ ألن حذفها في «دعانِ »ومن قوله « الداع»حيث ُحذفت الياء من قوله 

                                                           
 ة107انظر ضرورة الشعر ألبي سعيد السيرافي ص ( 1)

 ة73 /1انظر أمالي ابن الشجري ( 2)

، والتحريررر 284 /1، وال حرر المحرريط ألبري حيّرران 121 /1ر معرراني القررآن للزجرراج انظر( 3)

 ة457 /1والتنوير البن عاشور 

 ( سورة ال قرةة41من اآلية )( 4)
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وال تحذف عندهم في الوصل؛ ألن  الوقف لغة جمهور العرب عدا أهل الحجاز،

األصل عدمه؛وألن الرسم يُ ني على حال الوقف، وأث ت الياء في الوصل 

والوقف بعُض القّراء، وقرأ بعضهم بحذف الياء في الوصل والوقف وهي لغة 

ُهذيل، وقد تقدّم أن الكلمة لو وقعت فاصلة لكان الحذف متفقًا عليه في قوله 

﴾، وإذا لم تكن ياء المتكلم في كلمة هي فاصلة من اآلي َهبُونِ َوإِيَّاَي فَارْ تعالى: ﴿

 ة(1)لما اتفق الجمهور على حذفها كما في هذه اآلية

اِد التَّْقَوى َواتَّقُوِن يَا * ومن ذلك أيًضا قوله تعالى: ﴿ ُدواْ فَِإنَّ َخْيَر الزَّ َوتََزوَّ

 (ة197﴾ من اآلية )أُْوِلي األَْلبَابِ 

وهي ليست فاصلة كما وقع « واتقونِ »متكلم من قوله * حيث حذف ياء ال

 في اآلية السابقةة

﴾ من اآلية َواْشُكُرواْ ِلي َوالَ تَْكفُُرونِ ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿

تخفيفًا « وال تكفرون»( حيث ُحذفت ياء المتكلم بعد نون الوقاية من قوله 152)

 تليها )الصابرين(ة لتناسب الفواصل التي تس قها )تعلمون(، والتي

 

لمعمول ووصول العامل إليه الظاهرة الثانية: حذف حرف الخفض من ا

 بنفسه

منع بعُض النحاة حذف الجاّر في اختيار الكالم، وعدّه من الضرورة 

الشعريّة كابن عصفور، أو من الشاذ الذي ال يُقاس عليه كالرضي وابن يعيش، 

« أنْ »و« أنّ »تيار الكالم إالّ مع يقول الرضي: )وال يجوز حذف الجاّر في اخ

وذلك فيهما أيًضا بشرط تعيُّن الجار، فيحكم على موضعهما بالنصب عند 

سي ويه، وبالجّر عند الخليل والكسائي، واألول أولى لضعف حرف الجّر عن أْن 

 يعمل مضمًرا، ولهذا حكم بشذوذ:

 ، وقوله:هللاِ ألفعلّن، ونحو قول رؤبة: خيٍر، لمن قال له كيف أص حت؟

 إِذا قيَل أَيُّ الناِس َشرُّ قَبيلَةٍ 

 

 بِاألَُكّفِ األَصابِعُ  أَشاَرت ُكلَيبٍ  

 

وإنما جاز حذف الجاّر مع أّن وأْن كثيًرا قياًسا؛ الست التهما بصلتهما، 

واألخفش األصغر يجيز حذف الجار مع غيرهما أيًضا قياًسا إذا تعيّن الجار، 

 ث ت، بلى قد جاء في غيرهما إما شذوذًا كقوله:كما في: خرجُت الداَر، ولم ي

                                                           
، 55 /1، ومعراني القررآن للزجراج 179/1راجع تفسير التحرير والتنروير البرن عاشرور، ( 1)

دعراني بيراء، وإن شرئت بغيرر يراء، واإلث ات قال: )إن شرئت قلرت: إذا  فحيث أجاز الحذ

  ع فيُوقف على الحرف كما هو فيه(إال أن المصحف يُت
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 تمرون الديار ولم تعوجوا

 

 َحرامُ  نْ َكالُمُكُم َعلَيَّ إِذ 

 

َوالَ تَْعِزُمواْ ُعْقَدةَ النَِّكاحِ ﴾ و﴿ألَْقعَُدنَّ لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيمَ وقوله تعالى: ﴿

﴾، واألولى في مثله أن يُقال: ِضعُواْ أَْوالََدُكمْ أَن تَْستَرْ ﴾ و﴿َحتََّى يَْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَهُ 

ي، أي: تجوزون الديار، وأللزَمنَّ صراطك، وال  ن الالزم معنى المتَعدِّ ُضّمِ

 ة(1)تنووا عقدة النكاح، وترضعوا أوالدكم، حتى ال يُحمل على الشذوذ، ةةةةةة(

على أن ابن األعرابي قد »ويقول ابن يعيش في باب حروف اإلضافة: 

كي عنهم مررت زيدًا، كأنه أعمله بحسب اقتضائه، ولم ينظر إلى الضعف ح

 ة(2)«وهو قليل شاذ

وعلى حين رفض عددٌ من النحاة حذف الجاّر في سعة الكالم وحملوه على 

الضرورة أو الشاذ الذي ال يُقاس عليه، استحسن فريق آخر من النحاة هذه 

ول الم ّرد تعليقًا على قول الظاهرة وعدّها دليالً على فصاحة المتكلم، يق

 الشاعر، وهو مما استشهد به ابن عصفور على أنه ضرورة: 

 تَِحنُّ فتُْبدي ما بها ِمْن َصبابَةٍ 

 

 وأُْخفي الذي لوال األَسى لَقَضاني 

 

)يريد: لقضي علّي، فأخرجه لفصاحته وعلمه بجوهر الكالم أحسن 

َزنُوُهْم يُْخِسُرونَ َوإِذَا َكالُوُهْم أَ مخرجة قال هللا عز وجل: ﴿ ﴾ة والمعنى: )إذا و وَّ

وال شك أن ما ذهب إليه الم رد في التعليق على هذا  (3)كالوا لهم أو وزنوا لهم(

ال يت مخالف لما ذهب إليه ابن عصفور من جعل هذا ال يت وغيره من 

 الضرائر التي ال تنقاس في اختيار الكالمة

 (4)﴾َكَهْيئَِة الطَّْيِر فَأَنفُُخ فِيهِ لى: ﴿* وقد ذكر الفّراء عند تعرضه لقوله تعا

أن حذف الجاّر مما تقول به العرب، قال: )وفي قراءة ع د هللا )فأنفخها( بغير 

 في، وهو مّما تقوله العرب: رب ليلة قد بتُّ فيها وبتُّها، ويقال في الفعل أيًضا:

                                                           
، وانظر كذلك شرح المفصل البن يعيش 138 -137 /4انظر شرح الرضي على الكافية ( 1)

 ة146، 145،  وضرائر الشعر البن عصفور ص 9 -7 /8

 ة8 /8انظر شرح المفصل البن يعيش: ( 2)

، وانظر األمالي الشجرية حيث عقد صاح ها فصالً خاًصا في 21 /1م رد انظر الكامل لل( 3)

 (ة375إلى  361 /1تى بشواهد كثيرة من القرآن الكريم والشعر )من أحذف حرف، و

 ( سورة ]آل عمران[ة49من اآلية )( 4)
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 ولقد أبيت على الطوي وأظلُّهُ 

 

 ألسماء واألفاعيلة وقال الشاعر:تُلقي الصفات وإن اختلفت في ا

 فأنصتوهاإِذا قالَت َحذاِم 

 

 فَِإنَّ القَوَل ما قالَت َحذامِ  

 

وإذا كالوهم أو وزنوهم »وقال هللا ت ارك وتعالى وهو أصدق قيال: 

 يريد: كالوا لهم، وقال الشاعر:« يخسرون

 نائَِحةٌ  قامتكما ُشقَّ َجيٌب َوال 

 

 (1)سالبِ َوال بَكتَك جياٌد ِعنَد أَ  

 

،أو «صيغةال»ويمكن القول إن حذف حرف الجّر من الترخص في قرينة 

ألداء معنى خاص في  (2)اء القرائن األخرى عنهاوهو من ق يل إغن« ال نية»

 التركيب الذي جاءت فيه الصيغة مخالفة لما هو مألوفة

* وقد ورد حذف الجاّر في القرآن كثيًرا، وورد في سورة ال قرة أربع 

َوإِْن َعَزُمواْ الطَّالََق فَِإنَّ هللاَ َسِميٌع ات، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿مرّ 

(، حيث حذف حرف الجّر من المعمول )ال الق(، ووصل 227﴾ آية )َعِليمٌ 

العامل )عزموا( إليه بنفسه؛ ألنه يتعدّى بعلي، أو تضّمن )عزم( معنى )نوى(؛ 

 ة(3)فسهومن أجل هذا تعدّى إلى المفعول به بن

َوإِْن أََردتُّْم أَن تَْستَْرِضعُواْ أَْوالََدُكْم فاَلَ ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ﴿

 (ة233﴾ من اآلية )ُجنَاَح َعلَْيُكمْ 

حيث تعدّى الفعل )تسترضعوا( إلى المجرور من غير الجاّر، والتقدير: أن 

 لب ومفعوله لل« تسترضعوا»اضَع ألوالدكم، فالسين والتاء في مرتسترضعوا 

محذوف؛ ألن الفعل يُعدّى بالسين والتاء إلى المفعول الم لوب منه الفعل فال 

يتعدّى إال إلى مفعول واحد، وما بعده يُعدّى إليه بالحرف، وقد يحذف الحرف 

لكثرة االستعمال، كما ُحذف في استرضع، واستنجح، فعدّى الفعل إلى المجرور 

                                                           
، وانظررر ال رهرران فرري علرروم القرررآن للزركشرري 15، 214 /1انظررر معرراني القرررآن للفررراء ( 1)

ذلك لرل بكثرة حذف الجار في القرآن، ثم إيصال الفعرل إلرى المجررور بره، وذكرر الذي قا

أي من قومهة  ﴾َواْختَاَر ُموَسى قَْوَمهُ َسْ ِعيَن َرُجالً ﴿جملة من اآليات القرآنية كقوله تعالى: 

 (ة126 -215 /3)

 ة237ص  معناها وم ناهاانظر اللغة العربية ( 2)

 ة450 /2ان راجع ال حر المحيط ألبي حيّ ( 3)
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 ة(1)«واسترضعت في بني سعد»وعلى الحذف واإليصال وفي الحديث 

وقد ذهب الزمخشري في تفسيره لآلية السابقة إلى أن الفعل )تسترضعوا( 

متعدٍّ إلى مفعولين، والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أوالدكم، فحذف أحدَ 

المفعولين لالستغناء عنه، كما تقول: استنجحت الحاجةَ، وال تذكر من 

الجاّر من المعمول ووصول الفعل إليه  استنجحته، ولم يذهب إلى القول بحذف

 ة(2)بنفسه، وأن )أوالدكم( منصوب ال على إسقاط الجارّ 

وقد ردّ ابُن عاشور هذا الرأي بقوله: )والتعويل على القرينة( إذ ال ي لب 

أصل الرضاع ال من الولد وال من األم، وكذا: استنجحت هللا سعيي، إذ ال يُ لب 

 ة(3)من هللا إال إنجاح السعيةة(

الفعل إلى المجرور  بتعدي* وأرى أن ما ذهب إليه ابن عاشور من القول 

الدالين  -على الحذف واإليصال هو الصواب؛ ألن الفعل يُعدَّى بالسين والتاء

إلى المفعول الم لوب منه الفعل فال يتعدّى إالّ إلى مفعول واحد،  -على ال لب

استخرجت معلوماتي من ب ون  وما بعده يُعدَّى إليه بالحرف، فحينما أقول:

الكتب ، فإن الفعل )خرج( تعدّى بالسين والتاء إلى المفعول )معلوماتي(، 

وتعدّى إلى ما بعد ذلك )ب ون الكتب( بالحرف، فإذا قلت: استخرجت معلوماتي 

يكون على تقدير حذف الجاّر، ويكون )ب ون(  -حينئذ -ب ون الكتب؛ فإن الكالم

 اّر، وال يمكن أن يكون مفعوالً به ثانيًا للفعل )استخرج(ةمنصوبًا على إسقاط الج

َوالَ ومن حذف الجاّر في سورة ال قرة أيًضا ما جاء في قوله تعالى: ﴿

 ة235﴾ من اآلية تَْعِزُمواْ ُعْقَدةَ النَِّكاحِ 

استخفافًا كما تقول:: « على»أي: ال تعزموا على عقد النكاح، وحذف 

 ة(4)اه على الظهر وال  نضرب زيدٌ الظهر وال  ن، معن

وقد ذهب ابُن هشام إلى القول بالتضمين في هذه اآلية، حيث أشرب الفعل 

                                                           
، 314 /1، ومعاني القرآن للزجراج 439 /2راجع تفسير التحرير والتنوير البن عاشور، ( 1)

 ة508 /2وال حر المحيط 

 ة371 /1انظر الكشاف للزمخشري: ( 2)

 ة439 /2انظر التحرير والتنوير البن عاشور: ( 3)

                بررررن عاشررررور، وانظررررر التحريررررر والتنرررروير ال318 /1انظررررر معرررراني القرررررآن للزجرررراج: ( 4)

 ة455 /2
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)عزم( معنى الفعل )نوي(؛ ومن أجل هذا أع ى حكمه فتعدّى بنفسه ال بعلي، 

 ة(1)والمعنى على هذا التقدير: وال تنووا عقدة النكاح

بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض  َوَرفَعَ * ومن ذلك أيًضا ما ورد في قوله تعالى: ﴿

(، حيث ذكر أبو حيّان عند تعّرضه لهذه اآلية الكريمة 253﴾ من اآلية )َدَرَجاتٍ 

وجوًها عدّة في نصب كلمة )درجات(، منها أنه منصوب على المفعول الثاني 

لرفع، على طريق التضمين لمعنى: بلغ، أو على إسقاط حرف الجّر، فوصل 

 ة(2)الفعل وحرف الجّرةة

 

 خُّص في قرينة الربط بحذف الرابطالظاهرة الثالثة: التَّرَ 

* حُق الجملة الواقعة خ ًرا أو صفة أو حاالً أو صلة أن تشتمل على ضمير 

 -مثالً  -ما أُجريْت عليه؛ لربط هذه الجمل بما ق لها؛ ففي الجملة الواقعة نعتًا

د يُترّخص اشترط النحاة ضرورة اشتمالها على ضمير يرب ها بالمنعوت، وق

 في هذا الضمير )الرابط( بالحذف للداللة عليه، كما في قول الشاعر:

 وما أدرى أغيّرهم تناءٍ 

 

 وطوُل الدهر أم ماٌل أصابوا؟ 

 

          : أم ماٌل أصابوه،حيث أوقع الجملة نعتًا لما ق لها، وحذف التقدير

 ة(3)هوم من الكالمالرابط الذي يربط النعت بالمنعوت، والذي سّوغ الحذف أنه مف

* إّن عود الضمير يُعدّ من الروابط المهمة في الجملة، ولكّن االرت اط قد 

يتّم بقرائن أخرى فيص ح المعنى واضًحا دون حاجة إلى الضمير الرابط، ومن 

أجل هذا يمكن الترخص في هذا الرابط لضمان الربط بدونه أي بقرائن 

 ة(4)أخرى

نّص القرآني كثيًرا، ووردت في سورة * وقد وردت هذه الظاهرة في ال

                                                           
 ة525 /2 ألبي حيان، وانظر ال حر المحيط 791 /2انظر مغني الل يب البن هشام: ( 1)

 ة602 -601 /2انظر ال حر المحيط ألبي حيّان: ( 2)

 ة198، 197 /2انظر شرح ابن عقيل على األلفية ( 3)

 ة238ّسان ص للدكتور تمام ح وم ناها انظر اللغة العربية معناها( 4)
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ً الَّ ال قرة في موضعين اثنين، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ َواتَّقُواْ يَْوما

 ً  (ة48﴾ من اآلية )تَْجِزي نَْفٌس َعن نَّْفٍس َشْيئا

فقد ُحذف العائد من جملة النعت )ال تجزي نفس عن نفس شيئًا( إلى 

جزي فيه، وإنما جاز حذفه؛ ألنه متعيّن من المنعوت )يوًما( والتقدير: ال ت

الكالم، ويكثر حذفه إذا كان منصوبًا أو ضميًرا مجروًرا فيحذف مع جاره 

 والسيّما إذا كان الجاّر معلوًما كما في اآلية، وكما في قول الشاعر:

 أَن تَقيلي رأَجدَ  روحيتَ 

 

 

ة قوالن؛ أي ما أجدر بأن تقيلي فيه، وفي كيفيّة حذف العائد في اآلي

أحدهما: أنه ُحذف بجملته دفعة واحدة، والثاني: أنه حذف على التدريج؛ فحذف 

ثم حذف هذا الضمير « تجزيه»أوالً، فاتصل الضمير بالفعل، فصار  )في(

 ة(1)المتصل، فصار تجزي

َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواًجا * ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿

 (ة234﴾ من اآلية )يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ 

اختلفت وجهة نظر شّراح هذه اآلية وتقديراتهم؛ ألن )الذين( اسم موصول 

م تدأ، و)يتوفون( صلته، والخ ر هو جملة )يتربصن(، وليس بها رابط؛ ألن 

خ ر عن « يتربصن بأنفسهن»نون النسوة ال تعود على الذين، فقيل: إن جملة 

السَّْمن َمنََواِن »والرابط محذوف، أي لهم أو بعدهم، كما قالوا: ، «الذين»

وقيل: الرابط حاصل بعود الضمير إلى  ةأي منه، وهو قول الجمهور« بدرهم

األزواج، الذي هو مفعول الفعل المع وف على الصلة، فهّن أزواج المتوفين؛ 

إلى ضمير ألن الضمير قائم مقام الظاهر، وهذا الظاهر قائم مقام المضاف 

الم تدأ، والتقدير: يتربصن األزواج الالئي تركوهن، وهو مذهب األخفش 

وقيل: التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن، بناء على حذف  ةوالكسائي

وقيل: إن  ةمضاف، وهو قول بعض ال صريين منهم الزمخشري في الكشاف

كم الذينةة، وحينئذ تكون م تدأ، والخ ر محذوف، أي فيما يُتلى عليكم ح« الذين»

 (2)بيانًا لذلك الحكم، وفيه كثرة الحذفة -جملة يتربصن

                                                           
           ، وال حرررر المحررريط279 /1، والكّشررراف للزمخشرررري 198 /2انظرررر شررررح ابرررن عقيرررل ( 1)

 ة32، 31 /1، ومعاني القرآن للفراء 485 /1، والتحرير والتنوير 307 /1

، ومعراني 515، 514 /2، وال حرر المحريط 372 /1راجع في تفسرير هرذه اآليرة الكشراف ( 2)

 ة441 /2والتحرير والتنوير  ،151 /1القرآن للفراء 
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وأرى أنه ال بأس من القول بحذف الرابط من جملة الخ ر لورود ذلك في 

 كالم العرب شعًرا ونثًرا، وهو أقرب األقوال الستقامة معنى اآلية، وهللا أعلمة

 

لمتصل من غير إعادة الظاهرة الرابعة: )العطف على ضمير الخفض ا

 الخافض(

* اختلف النحاة ك ير اختالف حول هذه الظاهرة، فذهب الكوفيّون إلى 

جواز الع ف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض مع المع وف، 

ووافقهم يونس واألخفش وق رب وأبو علي الشلوبين وابن مالك، واحتجوا 

يقول ابُن مالك وهو من مؤيدي بورود ذلك في القرآن الكريم وكالم العرب، 

 مذهب الكوفيين في هذه المسألة:

  َوَعوُد َخافٍِض لََدى عطِف َعلَى

 

ً قَد ُجِعال   َضِمير َخفٍض الَِزما

 

ً إذ قَد أتَى يَولَيس ِعندِ   الَِزما

 

ِحيحِ ُمثبَتَا النثر والنظم يفِ    الصَّ

 

 -ير الخفضإذا ُع ف على ضم -أي: جعل جمهوُر النحاة إعادة الخافض

الزًما، وال أقول به؛ لورود السماع: نثًرا، ونظما، بالع ف على الضمير 

 ة(1)المخفوض من غير إعادة الخافض

* وذهب ال صريّون إلى أنه ال يجوز إال في ضرورة من الضرورات التي 

تقع في الشعر وخّرجوا شواهد الكوفيين على وجوه أخرى، يقول سي ويه في 

هر على الضمير: )ومما يق ُح أن يْشَرَكهُ المظَهُر عالمةُ باب ع ف االسم الظا

المضمر المجرور، وذلك قولك: مررُت بك وزيٍد، وهذا أبوك وعمرٍو، كرهوا 

أن يَْشَرَك المظهُر مضمًرا داخالً فيما ق له؛ ألن هذه العالمة الداخلة فيما ق لها 

أنها بدٌل من اللفظ بالتنوين، جمعْت أنها ال يتكلَُّم بها إال معتمدة على ما ق لها، و

فصارت عندهم بمنزلة التنوينة فلما ضعفْت عندهم، كرهوا أن يت عوها 

االسمةةةة، وقد يجوز في الشعر أن تُشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع 

 والمجرور إذا اضُ رَّ الشاعرةةة كقوله:

 آبَك أَيِّْه بَي أو ُمَصدَّرِ 

 

 ْشَورِ َجأٍْب حَ  من ُحُمر الجلّة 

 

                                                           
، واإلنصرراف فرري مسررائل الخررالف 240، 239 /2انظررر شرررح ابررن عقيررل علررى األلفيررة ( 1)

 ة474 -463 /2( من ص 65المسألة )
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  وقال آخر:

بَت تهجونا وتَشتُُمنا  (1)فاذهب فما بَك واألَياِم من َعَجبِ    فاليوَم قرَّ

 

* وعلى أّي حال فقد وقعت هذه الظاهرة في سورة ال قرة في موضع واحد 

 يَْسأَلُونََك َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِيِه قُْل قِتَاٌل فِيهِ هو ما جاء في قوله تعالى: ﴿

َكبِيٌر َوَصدٌّ َعن َسبِيِل هللاِ َوُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعنَد 

 (ة217﴾ من اآلية )هللاِ 

من غير « به»مجرور بالع ف على الهاء في « المسجد الحرام»* فـ

بو حيّان عند إعادة الجاّر، وهو ما أجازه الكوفيّون ومن وافقهم، واختاره أ

تعّرضه لهذه اآلية الكريمة قال: )وإذا تقّرر أن الع ف بغير إعادة الجاّر ثابت 

على ( والمسجد الحرام)من كالم العرب في نثرها ونظمها، كأن يخرج ع ف: 

أرجح، بل هو متعيّن؛ ألن وصف الكالم، وفصاحة التركيب  (به )الضمير في

شهر الحرام، وقد ُضعّف ذلك بأن ، وقيل هو مع وٌف على ال(2)تقتضي ذلك(

القوم لم يسألوا عن المسجد الحرام؛ إْذ لم يشّكوا في تعظيمه؛ وإنما سألوا عن 

القتال في الشهر الحرام، وقيل: هو مع وف على الس يل؛ وهذا ال يجوز ألنه 

يفرق بين الصلة والموصول، « وكفر به»معمول المصدر، والع ف بقوله: 

محذوف دّل عليه الصدّ؛ تقديره: ويصدون عن المسجد؛ وقيل: هو متعلق بفعل 

، وقيل بتقدير (3)﴾ُهُم الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ كما قال تعالى: ﴿

والعاكفين  نمضاف مع وف على )صدّ( أي وصدّ المسجد الحرام عن ال ائفي

 ة(4)والركع السجود

يّان من القول بع ف )المسجد الحرام( على * وأرى أن ما ذهب إليه أبو ح

من غير إعادة الجاّر، هو األقرب للصواب؛ ألن الع ف على « به»الهاء في 

ضمير الخفض من غير إعادة الجاّر ورد كثيًرا في كالم العرب شعًرا ونثًرا، 

بحيث يخرج عن أن يُعدَّ ضرورة، ومن ذلك ما روي من قولهم: ما فيها غيره 

الفرس ع فًا على الضمير في غيره، والتقدير: ما فيها غيره  وفرِسه، بجرّ 

َواتَّقُواْ هللاَ الَِّذي تََساءلُوَن بِِه وغير فرسه، ومنه ما جاء في قوله تعالى: ﴿

                                                           
، وشررح الرضري 78 /3، وشرح المفصل البرن يعريش 54 -51 /4انظر الكتاب لسي ويه ( 1)

 ة149 -147، وضرائر الشعر البن عصفور ص 334 /2على الكافية 

 ة141 /1، وانظر معاني القرآن للفراء 389 /2راجع ال حر المحيط ألبي حيان ( 2)

 (/ الفتحة25من اآلية )( 3)

، وال حرر 142 /1الت يان في إعراب القرآن للعك رري  وإعرابهاانظر في تفسير هذه اآلية ( 4)

 ة259 /1، وإعراب القرآن للنحاس 389 -386 /2المحيط 
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﴾ في قراءة حمزة بجّر األرحام، وتأويلها على غير الع ف على َواألَْرَحامِ 

لك أبو حيّان األندلسى، الضمير، ما يخرج الكالم عن الفصاحة، كما ذهب إلى ذ

 وقد ورد من ذلك في أشعار العرب كثير، ومنه قول الشاعر:

 علق في مثل السواري سيوفنان

 

 فُ نافن واألرِض غوطَوما بينها  

 

 وقال اآلخر:

 هال سألت بذي الجماجم عنهم

 

 وأبي نعيم ذي اللواء المحرق 

 

 وقول اآلخر:

 إذا أوقدوا ناًرا لحرب عدوهم

 

 من يصلي بها وسعيرهافقد خاب  

 

حيث ُع فت الكلمات )األرض وأبي نعيم وسعيرها( على ضمائر الخفض 

ق لها دون إعادة الجاّر، وغير ذلك من الشواهد الشعرية، هذا من ناحية السماع، 

ومن ناحية القياس فكما يجوز أن يُ دل من الضمير المجرور، ويؤكد من غير 

 ة(1)ليه من غير إعادة جارّ إعادة جاّر، يجوز كذلك أن يُع ف ع

 الظاهرة الخامسة: استعمال بعض حروف الخفض موضع بعض

شاعت هذه الظاهرة في الشعر القديم، ووردت في سورة ال قرة ثالث 

ّمرات، وقد عدّ ابُن عصفور هذه الظاهرة من الضرورة الشعريّة، وأورد لذلك 

 جملة من الشواهد منها قول القَُحْيف العُقيلّي: 

 رضيْت على بنو قُشيرإذا 

 

 لعمُر هللا أعجبني رضاها 

 

 يريد: عنية ونحو قول زيد الخيْل:

 َويَرَكُب يَوَم الَروعِ فيها فَواِرسٌ 

 

ً في األَباِهِر َوالُكلى صيروني   َطعنا

 

 يريد: يصيرون ب عن األباهر وقول أبي ذُويب:

 َوَكأَنَُّهنَّ َربابَةٌ َوَكأَنَّهُ 

 

 ى الِقداحِ َويَصَدعُ يََسٌر يُفيُض َعل 

 

 ة(2)يريد: يفيض بالقداح

                                                           
 ة389 -386 /2حيط ألبي حيّان انظر ال حر الم( 1)

ة حيث أورد بعرد اآلبيرات الثالثرة 239 -233راجع ضرائر الشعر البن عصفور من ص ( 2)
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عدّ هذه « ضرورة الشعر»* وقد رفض أبو سعيد السيرافّي في كتابه 

وقد يُ دل الشاعر بعض حروف الجّر مكان »الظاهرة ضرورة؛ إْذ يقول: 

 كما قال الشاعر:« َعنْ »من « على»بعض، وليس ذلك من الضرورة كإبدالهم 

 رإذا رضيت علّى بنو قشي

 

 .......................... البيت 

 

 أي: عنِّى

 وقال النابغة الجعدّي:

 َكأَنَّ َرحلي َوقَد زاَل النَهاُر بِنا

 

 الَجليِل َعلى ُمستَأنٍِس َوِحدِ  بذي 

 

 ة(1)«أراد: زال عنّاة ومثل هذا كثير، وليس من الضرورة فأستقصيه

ن  بيات وأمثالها فيها خالٌف بين* على أّن هذه األ النحويينة فالكوفيوُّ

يحملونها على ما يع يه الظاهر من وضع الحرف موضع غيرهة وال صريون 

يقولون ب قاء الحرف على معناه الذي ُعِهد فيه إما بتأويل يق له اللفظ، أو بأن 

يضمنوا الفعل معنى ما يعمل في ذلك الحرف، والس ب في ذلك عندهم أن 

من التصّرف في الحروف بوضع بعضها  التصّرف في األفعال بالتضمين أولى

 موضع بعض؛ ألن الحروف بابها أالّ يُتَصّرَف فيهاة

في دخول حروف الخفض »* هذا، وقد أفرد ابن الشجري في أماليه فصالً 

بيات الشعرية ا ك يًرا من اآليات القرآنية واألأورد فيه عددً « بعضها مكان بعض

ن جني في كتابه الخصائص حيث ، وكذلك فعل اب(2)شواهد على تلك الظاهرة

، وقال عن هذا ال اب وهو «في استعمال الحروف بعضها مكان بعض»عقد بابًا 

ومنه باب من هذه اللغة واسٌع، ل يف »بصدد الحديث عن الحمل على المعنى: 

طريف، وهو اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدّى به؛ ألنه في معنى فعل 

 ة(3)«يتعدّى بهةةةة

با الفتح ال يجيز هذه الظاهرة جواًزا م لقًا وال يمنعها منعًا * على أّن أ

م لقًا، وإنما يكون ذلك بحسب األحوال الداعية إلى هذا األسلوب، والمسّوغة 

هذا باب يتلقاه الناس مغسوالً ساذًجا من الصنعةة »له، يقول في بداية هذا ال اب: 

: إن )إلى( تكون بمعنى وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه وذلك أنهم يقولون

 
 السابقة ستة أبيات أخرى واست رد في الحديث عن هذه الظاهرةة

 ة156راجع ضرورة الشعر ألبي سعيد السيرافّي ص ( 1)

 ة272 -267 /2مالي الشجرية البن الشجري راجع األ( 2)

 ة435 /2انظر الخصائص البن جني ( 3)
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أي مع هللاة  (1)﴾ِِ َمْن أَنَصاِري إِلَى هللا)مع(ة ويحتجون لذلك يقول هللا س حانه: ﴿

 -عز اسمه -ويقولون: إن )في( تكون بمعنى )على(، ويحتجون بقوله

بَنَُّكْم  فِي ُجذُوعِ النَّْخلِ ﴿ أي عليهاة ويقولون: تكون ال اء بمعنى َعْن  (2)﴾َوأَلَُصلِّ

 ، ويحتجون بقولهم: رميت بالقوس أي عنها وعليها؛ كقوله:وعلى

 أرمي عليها وهي فرع أجمعُ 

 

 ةةةة وغير ذلك مما يوردونهة

ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، لكنا نقول: إنه يكون بمعناه في موضع 

غة له، فأما في كل  دون موضع، على حسب األحوال الداعية إليه، والمسّوِ

 ة(3)«ال فالةةموضع وعلى كل ح

* وقد وضع أبو الفتح قاعدة يُعمل عليها في هذا ال اب قال: )اعلم أن الفعل 

إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدّى بحرف، واآلخر بآخر فإن العرب 

يذانًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك إقد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاح ه 

عتاد مع ما هو في معناهة وذلك كقول هللا عز اآلخر، فلذلك جئ معه بالحرف الم

فَُث إِلَى نَِسآئُِكمْ اسمه: ﴿ يَاِم الرَّ وأنت ال تقول: رفثت إلى  (4)﴾أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ الّصِ

المرأة وإنما تقول: رفثت بها، أو معها؛ لكنه لما كان الرفث هنا في معنى 

لى المرأة، جئت بـ)إلى( اإلفضاء، وكنت تعدّى أفضيت بـ)إلى( كقولك: أفضيت إ

 ة(5)«مع الرفث؛ إيذانًا وإشعاًرا أنه بمعناه

ابن جني يحاول إذن أن يحمل الكالم على المعنى ال على اللفظ ليعقد 

المصالحة بين المخالفة التي قد ت دو في الس ح بين الجملة المن وقة وبين 

اًصا في كتابه القاعدة، وهو ما أطلق عليه الحمل على المعنى وعقد له فصالً خ

وما أحسن صنيع أبي الفتح الذي وضع رسًما يُسار على هديه  (6)الخصائص

 ويُعمل على شاكلته، ويؤمن التزام الشناعة لمكانه على حدّ تع يرهة

وقد ترددت ظاهرة استعمال حروف الخفض بعضها مكان بعض في 

                                                           
 سورة الصفة 14من اآلية ( 1)

 سورة طهة 71من اآلية ( 2)

 ة308 -306 /2انظر الخصائص ( 3)

 سورة ال قرةة 187من اآلية ( 4)

 ة308 /2انظر الخصائص ( 5)

، وانظرررر النحرررو والداللرررة للررردكتور محمرررد حماسرررة ع رررد الل يرررف 435 -411 /2السرررابق ( 6)

إلررى ص  111الثالررث )العنصررر الررداللي فرري بعررض الظررواهر النحويررة مررن ص الم حررث 

 (ة158
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عنى ما سورة ال قرة أربع مرات، وفي كل مرة كان المفسرون يضمنون الفعل م

يعمل في ذلك الحرف، وكأنهم كانوا يتهدّون ال ريق التي رسمها ابن جنّي، 

( 14﴾ من اآلية )َوإِذَا َخلَْواْ إِلَى َشيَاِطينِِهْم قَالُواْ إِنَّا َمعَْكمْ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿

أي مع شياطينهم، تقول: خلوت بفالن وإليه: « مع»مكان « إلى»حيث استعمل 

 ةة(1)إذا انفردت معه

«: آب»معنى « خال»* ويعلّق ابن عاشور على هذه اآلية ويضّمن الفعل 

)وخلوا بمعنى انفردوا فهو فعل قاصر ويُعدّى بال اء وبالالم ومن ومع بال 

 -هنا -وقد ُعدّى«ةة خلص»أو « آب»تضمين، ويعدّى بإلى على تضمين معنى 

هم وأنَّ لقاءهم بإلى ليشير إلى أن الخلوة كانت في مواضع هي مآبهم ومرجع

 ة(2)للمؤمنين إنما هو صدفة ولمحات قليلة(

َواتَّبَعُواْ َما تَتْلُواْ الشَّيَاِطيُن َعلَى * ومن ذلك أيًضا ما جاء في قوله تعالى: ﴿

أي في ملك « في»مكان « على»(، حيث استعمل 102﴾ من اآلية )ُمْلِك ُسلَْيَمانَ 

ى عهد فالن أي في عهده، وقال سليمان، والعرب تفعل ذلك يقولون: أتيته عل

 األعشى:

 َوَصّلِ على حين العشيّات والضُّحى

 

 (3)وال تعبد الشيطان وهللا فاعبدا 

 

               في« على»و« في»يقول الفّراء تعليقًا على اآلية السابقة: )تصلح 

                   مثل هذا الموضع؛ تقول: أتيته في عهد سليمان وعلى عهده

 ة(4)«سواء

زمن ملكة، ويحتمل أّن « في»ويعلّق ابن هشام على هذه اآلية بقوله: )أي: 

ولو تقّول علينا بعض »)تتلو( مضمّن معنى تتقّول؛ فيكون بمنزلة 

 ة(5)«(األقاويل

معنى الفعل « تتلو»* أما أبو حيّان وابن عاشور فإنهما يُضمنان الفعل 

يتلون »ة فعلها يتعدّى بنفسه ، يقول ابُن عاشور: )والتالو«تكذب أو تقول»

                                                           
ابرررن  ى، وأمرررال88 /1، ومعررراني القررررآن للزجررراج 184 /1انظرررر الكّشررراف للزمخشرررري ( 1)

حيث ذكر أن ورود )إلى( بمعنى )مع( قرال بره  88 /1، ومغني الل يب 268 /2الشجري 

{ َمررْن أَنَصرراِري إِلَررى ّلِ ه تعررالى:  الكوفيررون وجماعررة مررن ال صررريين وعليرره ُحمررل قولرر

 تريد مع زيد مالة« إلى زيد مال»، وال يجوز «على الذود إبل الذود»وقولهم 

 ة291 /1انظر تفسير التحرير والتنوير البن عاشور ( 2)

 ة268 /2انظر اآلمالي الشجرية ( 3)

 ة63 /1انظر معاني القرآن للفراء ( 4)

 ة164 /1شام انظر مغني الل يب البن ه( 5)
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فتعديته بحرف االستعالء يدّل على تضّمنه معنى تكذب أي تتلو « عليكم آياتي

تالوة كذب على ملك ُسليمان كما يُقال تقّول على فالن أي قال عليه ما لم يقْله، 

 ة(1)()على(وإنما فُهم ذلك من حرف 

ُرواْ هللاَ َعلَى َما َهَداُكْم َوِلتَُكبِّ * ومن ذلك أيًضا ما ورد في قوله تعالى: ﴿

 (ة185﴾ من اآلية )َولَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

التي للتعليل أي لهدايته « الالم»في اآلية بمعنى « على»حيث وردت 

 إيّاكم، قال الشاعر:

 َعالَم تَقول الرمَح يُثقل عاتِقي

 

 إِذا أَنا لَم أَطعَن إِذا الَخيُل َكَرتِ  

 

ل التك ير معنى سيره لهذه اآلية قائالً بتضمين فعيعلّق الزمخشري في تف

ي فعل التك ير بحرف االستعالء لكونه مضمنا معنى الحمد وإنما ّعد»الحمد 

 ة(2)«كأنه قيل: ولتك روا هللا حامدين على ما هداكم

فَُث إِلَى  أُِحلَّ ومن ذلك أيًضا ما ورد في قوله تعالى: ﴿ يَاِم الرَّ لَُكْم لَْيلَةَ الّصِ

ن الرفث معنى اإلفضاء، يقول الزمخشري 187﴾ من اآلية آئُِكمْ نِسَ  : حيث ُضّمِ

تعليقًا على هذه اآلية: )فإن قلت: ِلَم عدّى الرفث بإلى؟ قلت: لتضمينه معنى 

اإلفضاء لما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما على صاح ه 

 ة(3)في عناقه ش ّه بالل اس المشتمل عليه(

ليتعيّن المقصود وهو اإلفضاء، وإن كان أصله  -هنا -ي الرفث بإلى* فُعدِّ 

التعدية بال اء، وحسن اللفظ بهذا التضمين، فصار بذلك قري ًا من الكفايات التي 

، «فأتوا حرثكم»، «وال تقربوهن»، «فلما تغّشاها»جاءت في القرآن من قوله: 

 ة(4)«فاآلن باشروهن»

م النحويون على وعي تام بأهمية المعنى * لقد كان المفّسرون ومن ق له

الداللي الذي يحمل عليه كثير مما ي دو أنه مخالف للقواعد في الس ح لي ابق 

                                                           
 -522 /1، وال حررر المحرريط ألبرري حيّرران 629 /1انظررر التحريررر والتنرروير البررن عاشررور ( 1)

 ة523

 ة204 /2، وانظر كذلك ال حر المحيط 337 /1انظر الكشاف للزمخشري ( 2)

 ة338 /1انظر الكشاف للزمخشري ( 3)

 ة182 /2، والتحرير والتنوير 212 -211 /2انظر ال حر المحيط ( 4)
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المعنى المراد، كما رأينا في تناول المفّسرين لهذه اآلية الكريمة حينما استعمل 

 حرف مكان آخرة

وَن ِمن نَِّسآئِِهْم لِّلَِّذيَن يُْؤلُ * ومن ذلك أيًضا ما ورد في قوله س حانه: ﴿

(، حيث عدّى فعل اإليالء بِمْن، مع أن حقّه 227﴾ من اآلية )تََربُُّص أَْربَعَِة أَْشُهرٍ 

ن ى بالحرف المناسب لفعل  -هنا -أن يُعَدَّى بعلي؛ ألنه ُضّمِ معنى ال ُعد، فَعُدِّ

 ة(1)ال عد، كأنه قال: للذين يؤلون مت اعدين من نسائهم

 ضع المفرد موضع الجمع(: )والظاهرة السادسة

شاعت هذه الظاهرة في الشعر القديم، وقد اختلف موقف النحاة منها، 

فعدّها بعضهم ضرورة كابن عصفور، وأورد لذلك جملة من الشواهد 

، وجعلها ابُن جنّي من الحمل على المعنى في محاولة منه لربط (2)الشعريّة

، يقول ابق المعنى المرادس ح التركيب وعمقه، أو تصحيح اللفظ المن وق لي 

الّشْرج غوٌر من العربية بعيد، ومذهب نازح فسيحة وقد  اعلم أّن هذا»أبو الفتح: 

ورد به القرآن وفصيح الكالم منثوًرا ومنظوًما؛ كتأنيث المذكر،وتذكير المؤنث، 

وتصّور معنى الواحد في الجماعة، والجماعة في الواحدةةة كقولهم: هو أحسُن 

لُه، أفرد الضمير؛ ألن هذا موضع يكثر فيه الواحد؛ كقولك: هو الفتيان وأجم

مة:  أحسن فتى في الناس؛ قال ذو الرُّ

 وجًهاَوَميَّةُ أَحَسُن الثَقَلَيِن 

 

 َوساِلفَةً َوأَحَسنُهُ قَذاال 

 

فأفرد الضمير، مع قدرته على جمعهة وهذا يدلّك على قّوة اعتقادهم أحوال 

ال ترى أن الموضع موضع جمع، وقد تقدّم في أ المواضع وكيف ما يقع فيها؛

األول لفظ الجمع فتُرك اللفظ وموجب الموضع إلى اإلفراد؛ ألنه مما يؤلف في 

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعنَد هذا المكانةةة وقال س حانه: ﴿ بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَههُ لِِلّ

فأفرد على لفظ َمْن ثم جمع من  (3)﴾ يَْحَزنُونَ َربِِّه َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهمْ 

 ة(4)«بعدةةة

                                                           

حيرررث قرررال  363 /1، والكشررراف للزمخشرررري 385 /2التحريرررر والتنررروير  رانظرررر تفسررري( 1)

أو مقسرمين  مرؤلين( معنى ي عدون، فكأنه قيل: ي عدون من نسائهم يؤلونبتضمين الفعل )

 وهو ما ذهب إليه ابن عاشورة

 وما بعدهاة 251راجع ضرائر الشعر البن عصفور ص ( 2)

 ( سورة ال قرةة112من اآلية )( 3)

 ة435 -411 /2راجع الخصائص البن جني ( 4)
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وأجاز الرضي أن يقع المفرد موقع المثنّي والجمع، مع ما نلمحه من ت رير 

داللي رائع لذلك حيث يقول: )وقد يقع المفرد موقع الجمع كقوله تعالى: 

﴾ وذلك لجعلهم كذات ُدوٌّ َوُهْم لَُكْم عَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿َويَُكونُوَن َعلَْيِهْم ِضدًّا﴿

المؤمنون كنفس »: -صلى هللا عليه وسلم -واحدة في االجتماع والترافد، كقوله

 ، ومن قيام المفرد مقام الجمع قولُه:«واحدة

 ُكلُوا في بعض بطنكم تعفُّوا

 

 (1)فإّن زمانكم زمٌن خميصُ  

 

رينة * ويمكن أن يُعَدَّ وضع المفرد موضع الجمع من ق يل الترخص في ق

الم ابقة في العدد؛ وهي قرينة لفظية لوضوح المعنى بدونها، فتنفك الم ابقة 

 ة(2)بين التراكيب دون أن يتأثر المعنى؛ ألن القرائن األخرى ضمنت هذا المعنى

* وعلى أّي حال فقد وقعت هذه الظاهرة في القرآن كثيًرا، ووردت في 

يرب وا هذه  والنحاة أنرون سورة ال قرة في غير موضع، وقد حاول المفسّ 

َختََم هللاُ َعلَى قُلُوبِهْم الظاهرة بأمن الل س، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿

(، حيث أوقع المفرد 7﴾ من اآلية )َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ 

)سمعهم( موقع الجمع )أسماع(، وقد ربط الزمخشري في تعليقه على هذه اآلية 

ن ورود هذه الظاهرة وأمن الل س بقوله: )ووحد السمع كما وحد ال  ن في بي

 قوله:

 ُكلُوا في بعض بطنكم تعفوا

 

يفعلون ذلك إذا أُمن الل س فإذا لم يؤمن كقولك فرسهم وثوبهم وأنت تريد 

الجمع رفضوه، ولك أن تقول: السمع مصدر في أصله والمصادر ال تجمع، 

، وأن تقدر «وفي آذاننا َوْقرٌ »ألذن في قوله: فلمح األصل يدل عليه جمع ا

                                                           
، وقرد 25 /2، وانظر كذلك أمالي ابن الشرجري 362 /3انظر شرح الرضي على الكافية ( 1)

كظهيررر فرري قولرره تعررالى: « فعيررل»أشررار إلررى أن إيقرراع المفرررد موقررع الجمررع يتّسررع فرري 

ررا {، وقولرره:  أُولَررـئَِك َرفِيقًرراَوَحُسررَن {، وقولرره سرر حانه:  َواْلَماَلئَِكررةُ بَْعرردَ ذَِلررَك َظِهيرررٌ   فَلَمَّ

فري قرول الراجرز: )إنري إذا « ةأنجير»في موقرع « نجيّا»{ أوقع اْستَْيأَُسواْ ِمْنهُ َخلَُصواْ نَِجيًّا

حيررث أجرراز ذلررك،  308، 307 /1(، وانظررر معرراني القرررآن للفررراء ةمررا القرروم كررانوا أنجيرر

 -44 /2، 79 /1رآن ألبري ع يردة ، ومجاز القرللزركشيوانظر ال رهان في علوم القرآن 

 ة45

 ة238راجع اللغة العربية معناها وم ناها للدكتور تمام حسان ص ( 2)
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 ة(1) مضافًا محذوفًا: أي وعلى حواّس سمعهم(

وال شك أن أمن الل س واقع في اآلية الكريمة؛ ألن ما ق ل )سمعهم( وما 

بعده يدّل على أنه أُريد به الجمع؛ ومن أجل هذا توّسع القرآن فأهدر قرينة 

 فهم المعنى بدونهاةعلى  الم ابقة عند أمن الل س اعتمادًا 

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن * ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ بَلَى َمْن أَْسلََم َوْجَههُ لِِلّ

(، حيث 112﴾ من اآلية )فَلَهُ أَْجُرهُ ِعنَد َربِِّه َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ 

ِ  َمْن أَْسلََم َوْجَههُ أفرد الضمير في قوله ﴿ ﴾ َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ ِعنَد َربِّهِ  لِِلّ

َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم اعت اًرا بإفراد لفظ )َمْن(، ثم جمع الضمير في قوله: ﴿

﴾ اعت اًرا بعموم )َمْن( وحمالً على معناها، وهذا هو األفصح، وهو أن يَْحَزنُونَ 

لمعنى كما يقول أبو حيّان عند ي دأ أوالً بالحمل على اللفظ، ثم بالحمل على ا

تعّرضه لهذه اآلية الكريمة، وربما كان هذا من تفنُّن العربية لدفع سآمة 

 ة(2)التكرار

هللاُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُواْ يُْخِرُجُهم * ومن ذلك أيًضا ما ورد في قوله تعالى: ﴿

َن الظُّلَُماِت إِلَى النُُّوِر َوالَِّذيَن َكفَُرواْ أَْولِ  َن النُّوِر ّمِ يَآُؤُهُم الطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهم ّمِ

 (ة257﴾ من اآلية )إِلَى الظُّلَُماتِ 

، وكانت «أولياؤهم ال اغوت»حيث أخ ر بالمفرد عن الجمع في قوله 

؛ إذ البدّ من الم ابقة «أولياؤهم ال واغيت»الم ابقة النحوية تقتضي القول: 

م تدأ وخ ر، « أولياؤهم ال اغوت»جمعًا، فـبين الم تدأ والخ ر إفرادًا وتثنية و

والخ ر إذا لم يكن جملة أو ش ه جملة، فقد ألزمته القواعد أن ي ابق الم تدأ 

وجدناها جمع تكسير؛ ومن أجل « أولياء»إفرادًا وتثنية وجمعًاة فإذا نظرنا إلى 

يق ل عالمتي « ال اغوت»هذا كان ين غي للخ ر أن يكون جمعًاة ولكن الخ ر 

تثنية والجمع فهو من وجهة النظر النحوية كلمة مفردة، ولكّن األسلوب ال

                                                           
، وال حرررر 83 -82 /1، ومعررراني القررررآن للزجررراج 164 /1راجرررع الكّشررراف للزمخشرررري ( 1)

، حيث أورد 256 -255 /1 عاشور، والتحرير والتنوير البن 81 /1المحيط ألبي حيّان 

 رون الوجوه التي ذكرها الزمخشري في تفسير اآلية الكريمةةهؤالء المفس

          ، وتفسررير التحريررر والتنرروير البررن عاشررور564 /1راجررع ال حررر المحرريط ألبرري حيّرران ( 2)

 ة51 /1، ومجاز القرآن ألبي ع يدة 675 /1
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إلى أن           القرآني عدل عن التع ير بالجمع وآثر التع ير بالمفرد ليشير 

هؤالء ال واغيت كأنهم طاغوت واحد في االجتماع والترافد على الشّر، وهو 

المسند            بين أبلغ في الداللة مما لو جاء على األصل من الم ابقة 

والمسند إليه، مع ما في اآلية من أمن لل س، ودليل في الكالم على الجماعة، 

فهذه الجملة حاٌل من ال اغوت، وقد أعيد الضمير فيها « يخرجونهم»وهو قوله 

إلى ال اغوت بصيغة الجمع،ومرة أخرى يلجآ القرآن إلى إهدار قرينة الم ابقة 

تفعل هذا، وهو           وفهم المعنى، على أن العرب  اعتمادًا على أمن الل س

 جائز في اللغة إذا كان في الكالم دليل على الجماعة، قال الشاعر:

  بِها ِجيَُف الَحسرى فَأَّما ِعظاُمها

 

 فَبيٌض َوأَّما ِجلُدها فََصليبُ  

 

 جلدها في معنى جلودهاة

التغيير في البنية  الظاهرة السابعة: )إبدال اسم مفرد من اسم مفرد أو

 الصرفية للكلمة(

* قد يترّخص األسلوب القرآني في ال نية الصرفيّة للكلمة فيغيّرها باإلبدال 

زيادة أو نقًصا، كما كانت تفعل العرب في كالمها، فكثيًرا ما كانوا يجترئون 

على األسماء األعجميّة فيغيّرونها؛ قالوا: إسماعيل، واصله إشمائيل؛ فأبدلوا 

 المخرج، وكقول األعشي: لقرب

 َوِكسرى َشِهنشاهُ الَّذي ساَر ُملُكهُ 

 

 

 ة(1)األصل شاهان شاه، فحذفوا منه األلف في كالمهم وأشعارهم

* ومعروف أن القرآن نزل بلغة العرب، وبالسنن التي يسلكونها في 

أشعارهم ومخاط اتهم، فهذا المنحي الذي نحاه القرآن من التصرف في ال نية 

ة للكلمة بالتغيير موجود في كالم العرب كثيًرا، ومن ذلك ما جاء في الصرفي

 قول الشاعر:

 أبي سالمِ  من نسج داود

 

 يريد: أبي سليمان، وقول اآلخر:

 بِثَعلَبَةَ العَلوقُ  علقتْ َوقَد   َوسائِلٍَة بِثَعلَبَةَ بِن َسيرٍ 

                                                           
 ة293، 273 /1انظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ( 1)
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 يريد: ثعل ة بن َسيَّارة وقول اآلخر:

 لناس ُكلِّهمأبوك عطاٌء أأَلَُم ا

 

 يريد: ع ية بن الخ فَي، وقال الع د:

 َوما ُدَميةٌ ِمن ُدمى َميَسنا

 

 َن ُمعِجبَةُ نََظراً واتِّصافا 

 

         أراد: ميسان، فغير الكلمة بأن زاد فيها نونا، فقال: ميسنان، وقال

 ل يد:

 َدَرَس الَمنا بُِمتاِلعٍ فَأَبانِ 

 

 

 أراد: المنازل، وقال علقمة:

 َكأَنَّ إِبريقَُهم َظبٌي َعلى َشَرفٍ 

 

ٌم بَِسبا الَكتّاِن َملثومُ    ُمفَدَّ

 

 ة(1)أراد: بس ائب

وبالجملة فإّن التحريف في األسماء األعجمية أسهل من التحريف في 

 ة(2)األسماء العربيّة؛ ألن العرب كثيًرا ما تخلط فيها ألنها ليست من لغتهم

آن الكريم حيث تصّرف في غير * وقد وردت هذه الظاهرة في القر

موضع في ال نية الصرفية للكلمة بالتغيير، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 

ْيتُونِ ﴿ َساَلٌم َعلَى إِْل ﴾ة أي سيناء، وقوله س حانه: ﴿َوُطوِر ِسينِينَ *  َوالتِّيِن َوالزَّ

د، ﴾ أي إلياس، وقد وردت هذه الظاهرة في سورة ال قرة في موضع واحيَاِسينَ 

ِ َوَمآلئَِكتِِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكالَ هي قوله س حانه: ﴿ ّ ا لِّلِ ﴾، أي َمن َكاَن َعُدوًّ

ميكائيل، وهو من األسماء األعجمية التي دُفعت على العرب فلفظت بها ألفاظ 

                                                           
                  البررررن جنرررري حيررررث عقررررد فصررررالً خاًصررررا للتحريررررف فرررري االسررررم انظررررر الخصررررائص ( 1)

ونثررهم مرن ص  شرعرهموالفعل والحرف، واستقصى فيه كثيًرا من تصّرف العرب فري 

 ة220 /1، وانظر أمالي ابن الشجري 441 -436 /2

 ة241انظر ضرائر الشعر البن عصفور ص ( 2)
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مختلفة، ففي ميكائيل لغات إحداها )ميكائيل( بهمزة بعد األلف وياء بعد الهمزة 

كائل( بهمزة بعد األلف وبال ياء بعد الهمزةة الثالثة )ميكال( بدون الثانية )مي

 ة(1)همزة وال ياءة وهي لغة أهل الحجاز، وقد قرئ بهم جميعًا

* األسلوب القرآني يتصّرف إذن في كالمه بما تصّرفت به العرب في 

ن أشعارها ومخاط اتها، وهو نوٌع من التَّفَنُّن في ضروب الكالم متوافٌق مع السن

الذي سلكوه في كالمهم؛ ليكون موافقًا للغتهم ولهجاتهم، وإذا كانت هذه لغة أهل 

الحجاز فإن هذا معناه أن ليس في القرآن شيٌء بغير لغة العرب، نزل بالحروف 

التي عرفوها، وبالسنن التي سلكوها؛ ليكون أظهر في ال يان والحكمة، وأدّل 

 هذا كالمهةعلى عجزهم عن اإلتيان بمثلهة فس حان من 

الظاهرة الثامنة: تغيير اإلعراب عن وجهه أو إهدار قرينة العالمة 

 اإلعرابيّة

*قد يلجأ األسلوب القرآني إلى التَّرخُّص في قرينة اإلعراب كما يترّخص 

في غيرها من القرائن، فيقوم بإهدارها عند أمن الل س أو معرفة المراد اعتمادًا 

ان من الممكن الوصوُل إلى المعنى بال ل س مع على فهم المعنى بدونها )فإذا ك

عدم توفر إحدى القرائن اللفظية الدالة على هذا المعنى فإن العرب كانت 

تترخص أحيانًا في هذه القرينة اللفظية اإلضافية؛ ألن أمن الل س يتحقق 

، ونحن نظفر بذلك في النّص القرآني، أما في سورة ال قرة، (2)بوجودها وعدمه(

َولَـِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن ت هذه الظاهرة في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿فقد ورد

بِاهللِ َواْليَْوِم اآلِخِر َواْلَمآلئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه ذَِوي 

قَاِب َوأَقَاَم الصَّالةَ اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َوالسَّآئِِلي َن َوفِي الّرِ

اء رَّ ابِِريَن فِي اْلبَأَْساء والضَّ َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدواْ َوالصَّ ﴾ َوآتَى الزَّ

 (ة177من اآلية )

فالموفون مع وف على )َمْن( بقرينة اإلسناد والت عية والرفع وموصولية 

موصولة ولكن ماذا نقول في  فكان ذلك ع ف موصول على« ال»

؟! إن قرينة اإلسناد والت عية وهما معنويتان يقوالن إن «الصابرين»

ولكّن القرينة اللفظية وهي « َمْن آمن»مع وفة أيًضا على « الصابرين»

غير موجودة إْذ حلّت محلّها الياءة فكيف يمكن فهم ذلك إالّ على أساس « الواو»

                                                           
، وتفسررير 30 /1فسررير الكّشرراف للزمخشررري ، وت180 /1انظررر معرراني القرررآن للزجرراج ( 1)

 ة624 -623 /1التحرير والتنوير البن عاشور 

 ة233انظر اللغة العربية معناها وم ناها للدكتور تّمام حسان ص ( 2)
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 ة(1)لقرائن تتضافرإغناء بعض القرائن عن بعض؛ فا

قال به األستاذ الدكتور تّمام  الذي  * وإلى جانب م دأ تضافر القرائن

حسان تعليقًا على اآلية الكريمة السابقة، والذي سّوغ إهدار قرينة اإلعراب، فإن 

هناك س  ًا دالليّا وأسلوبيّا آخر سّوغ المخالفة في اإلعراب، حيث ع ف 

منصوبًا على االختصاص « الصابرين»وأخرج « من آمن»على « الموفون»

 ة(2)والمدح إظهاًرا لفضل الص ر في الشدائد ومواطن القتال على سائر األعمال

* لقد كان النحاة على وعي تام حينما رب وا المخالفة في اإلعراب بمعرفة 

واعلم أنه »المراد وأمن الل س، وفي ذلك يقول الرضّي في باب أحكام الع ف: 

في اإلعراب، إذا ُعرف المراد، نحو: مررُت بزيد وعمرٌو، أي: تجوز المخالفة 

 وعمرُو كذلك، ولقيت زيدًا وعمرٌو؛ أي عمرو كذلك، قال:

  َوَعضُّ َزماٍن يا اِبَن َمرواَن لَم يََدع

 

ً أَو ُمجَ    فُ لّ ِمَن الماِل إِاّل ُمسَحتا

 

لم ي ق  «لم يدع إال مسحتا»حمالً على المعنى، إْذ معنى « مجلّف»فقوله: 

منق عة، « أم»من جوره إال مسحٌت، ويجوز أن يكون المعنى: أو هو مجلّف، و

 ة(3)مصدًرا ع ف على عّض(« مجلف»أي: بل هو مجلّف؛ أو يكون 

من األسماء المرفوعة في اآلية « الصابرين في ال أساء»إّن إخراج 

صف، تكرار الع ف والو دالكريمة السابقة، قد ورد مثله في كالم العرب عن

فهو موجود في الشعر القديم، ومن ذلك قول خرنق بنت ِهفّان من بني سعد بن 

 ُض َْيِعة:

  ال يَبعََدن قَومي الَّذيَن ُهمُ 

 

 ُسمُّ العُداِة َوآفَةُ الُجزرِ  

 

 بُِكلَّ ُمعتََركٍ  النازلين

 

 َمعاقَِد األُزرِ  والطيبين 

 

، فكأنها قالت: أعني فأخرج ال يت الثاني من الرفع إلى النصب على المدح

 بالرفع، أي وهم ال ي ون، وقول الشاعر:« وال ي ون»ال ي ين، ويروى أيًضا 

 إلى الملك القْرم وابِن الهمام

 

 وليث الكتيبة في الُمْزَدَحمْ  

 

ليل وذات اللُجم  وذا الرأي حين تُغَمُّ األمورُ   بذاِت الصَّ

                                                           
 ة235السابق نفسه ص ( 1)

 ة345 /1، واألمالي الشجرية 331 /1انظر الكشاف للزمخشري ( 2)

 ة355 /2انظر شرح الرضي على الكافية ( 3)
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 ج 

االسم ق لها مخفوض؛ ألنه على المدح و« ذا الرأي»فنصب )ليث الكتي ة( و

 من صفة واحدة، فلو كان الليث غير الملك لم يكن إال تابعًا، وقول اآلخر: 

 وُكلُّ قوم أطاعوا أمّر مرِشدهم

 

 إال نُمْيًرا أطاعْت أمَر غاويها 

 

 الظاعنين ولما يُظعنوا أحًدا

 

 والقائلون: لمن داٌر نَُخلِّيها 

 

ا جميعًا، ولك أن ملك أن ترفعهعلى االستئناف؛ و« القائلون»فرفع 

تنص هما جميعًا، ولك أن تنصب األول وترفع الثاني، ولك أن ترفع األول 

 ة(1)وتنصب الثاني، ال خالف في ذلك بين النحويين

من( في »)* يقول الفراء عند تعرضه لتفسير اآلية الكريمة السابقة: 

موفون بعهدهم( موضع رفع، وما بعدها صلة لها، حتى ينتهي إلى قوله )وال

كأنه: من آمن ومن « َمنْ »من صفة « الموفون»و« َمنْ »على « الموفون»فتردّ 

وإنما نص ت ألنها « َمنْ »؛ ألنها من صفة «الصابرين»فعل وأوفىة ونص ت 

من صفة اسم واحد، فكأنه ذهب به إلى المدح؛ والعرب تعترض من صفات 

ا كان االسم رفعًا، وينص ون الواحد إذا ت اولت بالمدح أو الذّم، فيرفعون إذ

بعض المدح، فكأنهم ينوون إخراج المنصوب بمدح مجدٍّد غير ُمتْ َع ألول 

 الكالم؛ من ذلك قول الشاعر:

  ال يَبعََدن قَومي الَّذيَن ُهمُ 

 

 ..........................البيتان 

 

وربما رفعوا )النازلون( و)ال ي ون(، وربما نص وهما على المدح، 

 ة(2)فع على أن يُت ع آخر الكالم أولهةةة(والر

* وال شك أن هناك س  ًا دالليًا وراء المخالفة اإلعرابية في اآلية الكريمة 

نصب على المدح « الصابرين»وعدم جريان الصفات كلها على موصوفها )فـ

وغيّر س كه عما ق له تن يًها على فضيلة الص ر، ومزيّته  -أخص وأمدح -بتقدير

 ة (3)على سائر األعمال حتى كأنه ليس من جنس األول(

ويشرح أبو حيّان تغيير اإلعراب عند تعرضه لتفسير هذه اآلية إذ يقول 

                                                           
، وانظررر كررذلك مجرراز القرررآن ألبرري 470 -468 /2انظررر اإلنصرراف فرري مسررائل الخررالف ( 1)

 ة108 -105 /1، وانظر معاني القرآن للفراء 66 -65 /1ع يدة 

 ة108 -105 /1انظر معاني القرآن للفراء ( 2)

 ة72 /2انظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم لأللوسي ( 3)
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)وقال الفارسي: إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح والذم، فاألحسن 

أن تخالف بإعرابها وال تجعل كلها جارية على موصوفها؛ ألن هذا الموضع من 

راب موضع اإلطناب في الوصف واإلبالغ في القول، فإذا خولف بإع

األوصاف كان المقصود أكمل؛ ألن الكالم عند االختالف يصير كأنه أنواع من 

الكالم، وضروب من ال يان، وعند االتحاد في اإلعراب يكون وجًها واحدًا أو 

جملة واحدةةةة ولما كان الص ر من وجٍه م دأ الفضائل، ومن وجٍه جامعًا 

ُغيّر إعرابه تن يًها على هذا  للفضائل؛ إذ ال فضيلة إال وللص ر فيها أثر بليغ،

 ة(1)المقصد(

 الظاهرة التاسعة: )تذكير المؤنث(

* أجاز جماعة من النحاة منهم ابن مالك تأنيث الفعل وتذكيره إذا فُصل 

 بينه وبين فاعله المؤنث، يقول ابُن مالك في ألفيته:

  يَوقَد يُبِيُح الفَصُل تَرَك التَّاِء فِ 

 

 «بنُت الَواقِفِ  يَ أتَى القَاِض »نَحِو  

 

              مع«أتى»ففي المثال السابق لم يصل تاء التأنيث بالفعل الذي هو 

             مؤنث حقيقي التأنيث، واألصل في « بنت الواقف»أن فاعله وهو قوله 

              الفاعل الحقيقّي التأنيث أن تلزم في فعله التاء، ومن ذلك قول 

 الشاعر:

 ّره منكن واحدةٌ إّن امرأ غ

 

 بعدي وبعدك في الدنيا لمغرورُ  

 

حيث لم يصل تاء التأنيث بالفعل )غّره(، مع أن فاعله مؤنث حقيقي 

)واحدة( بس ب الفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول الذي هو الضمير المتصل 

 وبالجار والمجرور، وكقول اآلخر:

 لقد ولد األخيطَل أمُّ َسوءٍ 

 

 ُصلٌُب وشامُ على قْمعِ اْستِها  

 

                                                           
، وانظرر كرذلك التحريرر والتنروير البرن عاشرور: 140 /2ط ألبي حيان انظر ال حر المحي( 1)

 ة134 -132 /2
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بس ب الفصل بين الفعل والفاعل المؤنث « ولدت»ولم يقل « ولد»فقال 

 ة(1)تأنيثًا حقيقيّا بالمفعول )األخي ل(

يقول سي ويه في باب است راد في إجراء الصفة مجرى الفعل مع فاعله: 

)وقال بعُض العرب: قال فالنةة وُكلّما طال الكالم فهو أحسن، نحو قولك: 

ي امرأةٌ؛ ألنه إذا طال الكالم كان الحذف أجمل، وكأنه شيٌء يصير حضر القاض

بدالً من شيء كالمعاق ةةةة وإنما حذفوا التاء ألنه صار عندهم إظهار المؤنث 

يكفيهم عن ذكرهم )التاء( كما كفاهم الجميع واالثنان حين أظهروهم عن )الواو( 

 ة(2)و)األلف(

ال اب إذا تقدم الفعل فيه لم يُستق ْح * وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن هذا 

ْيَحةُ تذكيُر المؤنث فيما ليس بحيوان، كقوله تعالى: ﴿ ، (3)﴾َوأََخذَ الَِّذيَن َظلَُمواْ الصَّ

بِّهِ وقوله تعالى: ﴿ ن رَّ ؛ ألن الفعل إذا تقدم فهو عاٍر من (4)﴾فََمن َجاءهُ َمْوِعَظةٌ ّمِ

من عالمة التأنيث بذلك، أما إذا كان عالمة االثنين والجماعة، فش َّهوا تعّريه 

إال في الشعر، ال يحسن أن ا، وتقدم الفعل لم يحسن التذكير الفاعل مؤنثًا حيوانً 

 قال جرير:«ة ذهب امرأة»، وال «ذهب هند»تقول: 

 لقد ولد األخيطَل أمُّ َسوءٍ 

 

 (5).........................البيت 

 

لى الضرورة الشعرية سواء في * وقد حمل ابُن عصفور تذكير المؤنث ع

ذلك أن يُفصل بين االسم والفعل أو ال يُفصل قال: )وإن جاء شيء في َسعة 

 ة(6)الكالم، كان شاذًّا عنده يُحفظ وال يُقاُس عليه(

الضرورة سواء فصل  على* وعلى حين حمل ابُن عصفور تذكير المؤنث 

                                                           
، وانظررر كررذلك شرررح المفصررل البررن 483 -477 /1انظررر شرررح ابررن عقيررل علررى األلفيررة ( 1)

 /2مرن 175، 174 /1لخالف البن األن اري ااإلنصاف في مسائل و، 95 -91 /5يعيش 

 ة782 -758

 تحقيق دة محمد كاظم ال كاءة 111 /1انظر الكتاب لسي ويه ( 2)

 هودة /67من اآلية ( 3)

 ال قرةة /275من اآلية ( 4)

 ة211، 210انظر ضرورة الشعر للسيرافي ( 5)

، وانظر أمالي ابن الشجري الرذي منرع ذلرك 278انظر ضرائر الشعر البن عصفور ص ( 6)

 ة153 /2في َسعة الكالم، ووصف استعماله بالق ح في الشعر مع الفصل 
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جري في أماليه، ذهب بين االسم والفعل أم لم يُفصل، وذهب إلى ذلك ابن الش

ابن جني إلى حمله على المعنى كما هي عادته في محاولة إحداث التصالح بين 

بني التراكيب العميقة والس حية، أو بين من وق الع ارات ومعانيها المرادة، 

ووصف تذكير المؤنث بأنه واسع جدّا؛ ألنه ردّ فرع إلى أصلة لكّن تأنيث 

اب، وأورد لذلك جملة من الشواهد شعًرا المذّكر أذهب في التناكر واإلغر

 ة(1)ونثًرا

وعلى كل حال فقد ورد تذكير المؤنث في النّص القرآنّي كثيًرا وورد في 

ُزيَِّن ِللَِّذيَن سورة ال قرة في ثالثة مواضع، ومن ذلك ما جاء في قوله س حانه: ﴿

ْنيَا )زيّن(، والفاعل مؤنث، ( حيث ذّكر الفعل 212﴾ من اآلية )َكفَُرواْ اْلَحيَاةُ الدُّ

ولو كانت ُزيِّنت لكان صوابًاة وُزيّن صواب حسن؛ ألن تأنيث الحياة ليس 

بحقيقّي؛ ألن معنى الحياة والعيش واحد، وقد فُصل أيًضا بين الفعل وبين االسم 

 ة(2)المؤنّث

بِّهِ ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ ن رَّ ﴾ من اآلية فََمن َجاءهُ َمْوِعَظةٌ ّمِ

 (ة275)

حيث ذهب إلى تذكير الفعل؛ ألن الموعظة والوعظ واحد، وقد قال تعالى 

بُِّكمْ في موضع آخر: ﴿ ن رَّ ْوِعَظةٌ ّمِ ؛ ألن كل تأنيث ليس بحقيقّي (3)﴾قَْد َجاءتُْكم مَّ

 ة(4)فتذكيره جائز؛ أال ترى أن الوعظ والموعظة مع ّران عن معنى واحد

ذن محمول على المعنى؛ ألن الحياة تذكير الفعل في اآليتين الكريمتين إ

                                                           
 ة415 /414 /25انظر الخصائص البن جني ( 1)

، وال حررر 131 -125 /1 للفررراء، ومعرراني القرررآن 281 /1انظررر معرراني القرررآن للزجرراج ( 2)

 ة353 /2المحيط 

 يونسة /57من اآلية ( 3)

، وال حرر المحريط 412 /2، والخصائص البن جنري 358 /1انظر معاني القرآن للزجاج ( 4)

 ة400 /1شاف للزمخشري ، والك708 /2ألبي حيان 
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والعيش بمعنى واحد في اآلية األولى، والموعظة بمعنى الوعظ في اآلية الثانية، 

وهي وسيلة مهمة تحّل كثيًرا مما وصفه بعُض النحاة بأنه ضرورة في الشعر 

 إذا كان القرآن الكريم يتنزه عن هذا الوصفة

ةٌ إِالَّ الَِّذيَن ِلئاَلَّ ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَْيُكْم ُحجَّ

 (ة150﴾ من اآلية )َظلَُمواْ ِمْنُهمْ 

بالتاء؛ ألن « تكون»بالياء، ولم يقْل « يكون»حيث ذهب إلى تذكير الفعل 

الحجة تأنيثها غير حقيقي، وقد حّسن ذلك الفصل بين الفعل ومرفوعه 

 ة(1)بمجرورْين، فسهل التذكير جدًّا

 «وضع الظاهر موضع المضمر»اهرة العاشرة: الظ

* يلجأ األسلوب القرآنّي في أحايين كثيرة إلى وضع الظاهر موضع 

المضمر أو إلى تكرار اللفظ ألغراض تركي ية وأسلوبية وصوالً إلى وضوح 

المعنى وبغية ربط أوصال الجملة أو ربط أكثر من جملة، فهو وسيلة مهمة من 

ت أو بين الجمل في التراكيب، ومعنى الربط نس ة كل وسائل الربط بين الكلما

« باالتّساق»عنصر في الجملة أو الكالم إلى العنصر اآلخر من أجل ما يُسّمى 

من خالل الروابط المتعددة، والتي من بينها وأهمها تكرار االسم « التماسك»أو 

 أو وضع الظاهر موضع المضمر، ومعنى كون اللفظ المكرر رابً ا إمكانية

إحالله محّل الضمير الذي ي ابقه مع استقامة التركيب ووضوح المعنى دونما 

ل ٍس، بحيث إذا عدلنا عن االسم الظاهر، ووضعنا بدالً منه الضمير الذي ي ابقه 

 لتمَّ الربط المراد، ففي قول الشاعر:

َدت ِعصاما  نَفُس ِعصاٍم َسوَّ

 

 َوَعلََّمتهُ الَكرَّ َواإِلقداما 

 

نست دل باالسم الظاهر )عصاما( ضميره فتقول: نفُس عصام يمكننا أن 

ّسودته، فيتِّّم الربط بالضمير العائد بدالً من االسم الظاهر، ولكّن الشاعر آثر 

 ة(2)االسم الظاهر على ضميره لغرض أسلوبّي ما

وقد ترددت هذه الظاهرة في النص القرآني كثيًرا، ووقعت في سورة ال قرة 

                                                           
 ة2/41انظر : ال حر المحيط ألبي حيان (1)

لظرراهرة الررربط فرري التركيررب واألسررلوب العربرري مظرراهر أو وسررائل متعررددة منهررا اإلحالررة ( 2)

بالضمير )ضمير الشخص أو ضمير اإلشارة أو ضمير الموصول( ومنها الرربط براألداة 

ى األجوبة، األداة الداخلة علرى المفرردات(، )األداة الداخلة على الجمل، األداة الداخلة عل

ومنهررا التكرررار )تكرررار اللفررظ أو المعنررى أو الم لررع( وغيرهرراة انظررر مقرراالت فرري اللغررة 

 (ة204 -169واألدب للدكتور تّمام حّسان من ص )
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َل الَِّذيَن َظلَُمواْ قَْوالً ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿في أكثر من موضع،  فَبَدَّ

َن السََّماء بَِما َكانُواْ  َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهْم فَأَنَزْلنَا َعلَى الَِّذيَن َظلَُمواْ ِرْجزاً ّمِ

 (ة59﴾ من اآلية )يَْفُسقُونَ 

وله: * فقد جاء األسلوب القرآني بالظاهر في موضع المضمر في ق

، ولم يقْل عليهم؛ ألننا لو تصورنا الضمير في «فأنزلنا على الذين ظلموا رجًزا»

الثانية الحتمل الضمير العود إلى جميع بني إسرائيل، « الذين ظلموا»موضع 

وأن الرجز قد عمهم جميعًا، وذلك غير مراد؛ ألن المراد أن الرجز خّص الذين 

مذمة األرض؛ ألنهم كانوا الس ب في شاعوا أبدلوا القول وهم العشرة الذين 

تخصيص  -هنا -شقاء أمة كاملة؛ فاالعتناء باإلظهار في موضع اإلضمار

إلنزال الرجز بقوم من إسرائيل، وليس ب ني إسرائيل جميعهم، مع ما في تكرير 

إيذانا بأن إنزال الرجز االسم الظاهر )الذين ظلموا( من زيادة في تق يح أمرهم 

َل الَِّذيَن ثمة وضع للظاهر موضع المضمر في قوله تعالى: ﴿و عليهم لظلمهمة فَبَدَّ

فَبَدََّل الَِّذيَن إلى ﴿« ف دلوه»﴾ حيث عدل عن القول َظلَُمواْ قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِيَل لَُهمْ 

﴾ تن يًها على علّة الت ديل وهو الظلم، أي لوال ظلمهم ما بّدلوا، ..َظلَُمواْ قَْوالً 

أنهم بدّلوا لفظ ّح ة خاصة، وامتثلوا ما عدا ذلك؛ ألنه لو كان ودفعًا لتوهم 

 ة(1)كذلك لكان األمر هيّنًا

ِ َوَمآلئَِكتِِه َوُرُسِلِه ومن ذلك أيًضا قوله عّز اسمه: ﴿ ّ ا لِّلِ َمن َكاَن َعُدوًّ

 (ة98﴾ من اآلية )َوِجْبِريَل َوِميَكاَل فَِإنَّ هللاَ َعُدوٌّ لِّْلَكافِِرينَ 

، ولم يأت بأنه عدّو؛ الحتمال «فإّن هللا»سم هللا ظاهًرا في قوله حيث أتى ا

َعْود الضمير على اسم الشرط )َمْن( فينقلب المعنى، أو عائد على أقرب 

 -هنا -مذكور، وهو ميكال، فأظهر االسم لزوال الل س، ولما يشعر به الظاهر

م الذي تقدم له، من التعظيم والتفخيم، ةةة والعرب إذا فخمت شيئًا كررته باالس

 ومنه قول الشاعر:

 ال أَرى الَموَت يَسبُِق الَموَت َشيءٌ 

 

 نَغََّص الَموُت ذا الِغنى َوالفَقيرا 

 

فكرر لفظة الموت ثالث مرات للتعظيم والتفخيم، ومنه قول الخنساء ت كي 

 من هلك من قومها وتفتخر بهم:

قَني الَدهُر نَه ً َوَحّزاً شتَعَرَّ  ا

 

ً َوَغمزاَوأَوَجعَني    الَدهُر قَرعا

 

                                                           
 /1، وال حرر المحريط ألبري حيّران 283 /1انظر في تفسير هذه اآلية الكّشاف للزمخشرري ( 1)

 ة517، 516 /1والتنوير البن عاشور  ، والتحرير363
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فكررت لفظ الدهر ولم تضمره تعظيًما لألمر،وهذه الجملة الواقعة خ ًرا 

للشرط )فإن هللا عدّو للكافرين( تحتاج إلى رابط لرب ها باسم الشرط، والرابط 

هنا االسم الظاهر )الكافرين(، أوقع الظاهر موقع الضمير، فلم يقْل: عدّو لهم؛ 

من ناحية، ولينّص على علّة العداوة، وهي الكفر من ناحية لتواخي أواخر اآلي 

 ة(1)أخرى؛ إذ من عادي من تقدّم ذكِره، أو واحدًا منهم، فهو كافر

﴾ َواتَّقُواْ هللاَ َويُعَلُِّمُكُم هللاُ َوهللاُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليمٌ ومن ذلك أيًضا قوله تعالى: ﴿

 (ة282من اآلية )

لجمل الثالث تعظيًما لألمر، فكل جملة مستقلة فقد أظهر اسم الجاللة في ا

الداللة بنفسها غير محتاجة إلى ربط الضمير، حتى إذا سمع السامع كل واحدة 

كان وراء هذا  سلوبيّاة إّن هناك غرًضا تركي يًا وأ(2)منها حصل له علم مستقل

التكرار في هذه اآلية الكريمة، فال يمكن تصور الربط بواس ة غير التكرار 

أن يكون بالضمير مثالً فنقول: واتقوا هللا وهو يعلمكم؛ ألن ما بعد الواو ك

سيكون أقرب إلى معنى جملة الحال، وهو غير مراد؛ ألن المراد معنى يقرب 

 من معنى الشرط كأنه يريد أن يقول: إن تتقوا هللا يعلمكم هللاة

ف إن الكناية والتعريض ال يعمالن في العقول عمل اإلفصاح والتكشي

﴾ َوبِاْلَحّقِ أَنَزْلنَاهُ َوبِاْلَحّقِ نََزلَ ألجل ذلك كان إلعادة اللفظ في قوله تعالى: ﴿

َمدُ *  قُْل ُهَو هللاُ أََحدٌ وقوله: ﴿ ﴾ عمل لواله لم يكنة كما يقول ع د القاهر هللاُ الصَّ

 الجرحاني في دالئل اإلعجازة

 «(الواو»بمعنى « إالّ »الظاهرة الحادية عشرة: )مجيء 

اختلف النحاة حول هذه الظاهرة اختالفًا غير قليل، فذهب الكوفيّون إلى أن 

، محتجين بمجيء ذلك كثيًرا في كتاب هللا وكالم «الواو»تكون بمعنى « إال»

ةٌ إِالَّ الَِّذيَن العرب واستشهدوا بقوله تعالى: ﴿ ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَْيُكْم ُحجَّ

ظلموا، يعني والذين ظلموا ال يكون لهم أيًضا ُحّجة،  ﴾، أي وال الذينَظلَُمواْ 

﴾ أي ومن ُظلم الَّ يُِحبُّ هللاُ اْلَجْهَر بِالسَُّوِء ِمَن اْلقَْوِل إِالَّ َمن ُظِلمَ وبقوله س حانه: ﴿

 ال يُحّب أيًضا الجهر بالسوء منه، وبقول الشاعر:

 َوُكِل أَخٍ مفارقُه أَخوه

 

 لعمُر أَبيك إِال الفرقدان 

 

                                                           
، وأمرالي ابرن 300 /1، والكشراف للزمخشرري 517 /1انظر ال حرر المحريط ألبري حيران ( 1)

، ومغنرري الل يررب البررن 54، 53 /3، والخصررائص البررن جنرري 243 -242 /1الشررجري 

 ة624 /1، وتفسير التحرير والتنوير البن عاشور 574 /2هشام 

 ة118 /3، والتحرير والتنوير 742 /2ة في ال حر المحيط راجع تفسير هذه اآلي( 2)
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 أي والفرقدانة

، واحتجّوا «ال تكون بمعنى الواو« إال»* أما ال صريون فذه وا إلى أن 

ال تكون بمعنى الواو؛ ألنها لالستثناء، واالستثناء يقتضي إخراج « إالّ »بأن 

الثاني من حكم األول، والواو للجمع، والجمع يقتضي إدخال الثاني في حكم 

ومن ثّم فهم يخرجون شواهد الكوفيين  األول؛ فال يكون أحدهما بمعنى اآلخر،

على وجوٍه غير التي ذكروها؛ فإال في اآليتين استثناء منق ع، وهو كثير في 

كتاب هللا وكالم العرب، وعلى ذلك يحمل قول الشاعر، فإنه أراد لكن الفرقدان 

 ة(1) فإنهما ال يفترقانة

أن تكون  «إال»* وقد جعل بعُض النحاة كابن هشام والمرادي من أقسام 

عاطفة بمنزلة الواو في التشريك في اللفظ والمعنى، وأشارا إلى أن ذلك مذهب 

ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس األخفش والفّراء وأبي ع يدة، وأنهم جعلوا منه قوله تعالى: ﴿

ةٌ إِالَّ الَِّذيَن َظلَُمواْ   ﴾، وقول الشاعر:َعلَْيُكْم ُحجَّ

 وبالمدينة داٌر غيُر واحدة

 

 (2) الخليفة إال داُر مروانادارُ  

 

العاطفة كما ذهب إلى « الواو»تأتي بمعنى « إال»* وإذا وافقنا على أّن 

يكون قد ورد في  كذلك بعض العلماء كالفراء وأبي ع يدة واألخفش، فإن ذل

ةٌ إِالَّ موضع واحد في سورة ال قرة في قوله تعالى: ﴿  ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَْيُكْم ُحجَّ

 (ة150﴾ من اآلية )الَِّذيَن َظلَُمواْ ِمْنُهمْ 

ليس بموضع استثناء، إنما  في رأي أبي ع يدة -ها هنا -«إال»* فموضع 

هو موضع واو المواالة، ومجازها: لئال يكون للناس عليكم حجة، وللذين 

 ظلموا، وقال األعشى:

 إِال َكخاِرَجةَ الُمَكلِِّف نَفَسهُ 

 

 ن أَغيَب َويَشَهداَواِبنَي قَبيَصةَ أَ  

 

 ومعناه: وخارجةً، وقال عز بن دجاجة المازنّي:

ق مالجٍ   َمن كان أسرع في تفرُّ

 

 فلبُونُه َجَربَْت معًا وأعّدتِ  

 

 إال كناشرة الذي ضيّعتمُ  

 

 كالغصن في ُغلَوائِِه المتنبِّت 

 

                                                           
 ة272 -266 /1انظر اإلنصاف في مسائل الخالف ( 1)

، ومغنري الل يرب البرن 519، 518انظر الجني الرداني فري حرروف المعراني للمررادي ص ( 2)

 ة86 /1هشام 
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 ة(1)يريد: وناشرة الذي ضيعتم

 يدة، فقد ذهب الزمخشري وفي اآلية تأويالت أخرى غير ما ذكر أبو ع

استثناء من الناس، « فإال الذين ظلموا»إلى أن االستثناء في اآلية استثناء متصل 

ومعناه: لئال يكون حجة ألحد من اليهود إال للمعاندين منهم القائلين ما ترك ق لتنا 

إلى الكع ة إال مْيال إلى دين قومه وح ّا ل لده ولو كان على الحّق للزم ق لة 

 ة(2) ياءاألن

وذهب قوٌم إلى أنه استثناء منق ع، أي لكن الذين ظلموا فإنهم يتعلقون 

 عليكم بالش هة، يضعونها موضع الحجة، وليست بحجةة

وأجاز ق رب أن يكون الذين في موضع جّر بدالً من ضمير الخ اب في 

عليكم،ويكون التقدير: لئال تث ت حجة للناس على غير الظالمين منهم، وهم أنتم 

 ة(3)ولية وجوهكم إلى الق لةتأيها المخاط ون، ب

بمعنى « إال»وأرى أنه ال بأس مما ذهب إليه الكوفيون من جواز مجيء 

في اآلية الكريمة السابقة ما دام أن معنى اآلية مستقيم بهذا التقدير، وما « الواو»

 دام قد ورد ذلك في كالم العرب، وهللا أعلم بالصوابة

عْود الضمير إلى أحدهما دون ذكر الشيئين، ثم ة: )الظاهرة الثانية عشر

على  دعود الضمير باإلفرا)أو )الترخص في قرينة المطابقة( أو اآلخر( 

 شيئين(

القديم؛ ألن من عادة العرب إذا ذكرت  وردت هذه الظاهرة في الشعر

شيئين مشتركْين في المعنى تكتفي بإعادة الضمير على أحدهما استغناء بذكره 

 خر تخفيفا واتكاالً على فهم السامع، كقول حّسان: عن اآل

  ود ما لم يُعّاَص كان جنونا      سإّن شرح الشباب والشعر األ

 )يُعاصا(ولم يقل 

 وكقول اآلخر:

 َمن يَُك أَمسى بِالَمدينَِة َرحلُهُ 

 

 فَِإنّي َوقَيّاٌر بِها لَغَريبُ  

 

 وكقول عمرو بن امرئ القيس من الخزرج:

                                                           
 ة61 /1انظر مجاز القرآن ألبي ُع يدة ( 1)

 ة322 /1انظر الكشاف للزمخشري ( 2)

 ة43 -42 /2انظر ال حر المحيط ألبي حيّان ( 3)
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 ِعنِدنا َوأَنَت بِما نَحُن بِما

 

 ِعنَدَك راٍض َوالَرأُي ُمختَِلفُ  

 

 فالخ ر لآلخرة

 وكقول جرير:

 ما كان َحْينك والشقاء لينتهي

 

 حتى أزورك في ُمغَاٍر ُمْحَصدِ  

 

 ة(1)لم يقل لينتهيا

* ويمكن أن يُعَدّ هذا من ق يل إهدار قرينة الم ابقة، وهي قرينة لفظية بها 

جزاء التركيب التي تت ل ها وبدونها تتفكك العُرى وتص ح تتوثق الصلة بين أ

الكلمات المتراصة منعزالً بعضها عن بعض ويص ح المعنى عسير المنال؛ 

 ة(2)ومن أجل هذا ال يكون هناك إهمال للم ابقة إال بوضوح المعنى بدونها

َواْستَِعينُواْ * وقد وردت هذه الظاهرة في سورة ال قرة في قوله تعالى: ﴿

ْبِر َوالصَّالَِة َوإِنََّها لََكبِيَرةٌ إِالَّ َعلَى اْلَخاِشِعينَ بِ   (ة45﴾من اآلية )الصَّ

المفّسرون ، وقد اختلف «وإنهما»ا، ولم يقل حيث صار الخ ر عن أحدهم

فقيل عائد إلى الصالة، ويكون المعنى على هذا: إن « إنها»في معاد ضمير 

فس، وقيل الضمير لالستعانة الصالة تصعب على النفوس؛ ألنها سجن للن

اْعِدلُواْ ُهَو أَْقَرُب بالص ر والصالة المأخوذة من استعينوا على حدّ قوله تعالى: ﴿

اْذُكُرواْ نِْعَمتَِي ﴾ة وقيل راجع على المأثورات المتقدمة في قوله تعالى: ﴿ِللتَّْقَوى

َوآِمنُواْ بَِما *  ِدُكْم َوإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيُكْم َوأَْوفُواْ بِعَْهِدي أُوِف بِعَهْ 

ً قَِليالً  َل َكافٍِر بِِه َوالَ تَْشتَُرواْ بِآيَاتِي ثََمنا ً لَِّما َمعَُكْم َوالَ تَُكونُواْ أَوَّ قا أَنَزْلُت ُمَصّدِ

*   َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُمواْ اْلَحقَّ  َوالَ تَْلبُِسواْ اْلَحقَّ *  َوإِيَّاَي فَاتَّقُونِ 

اِكِعينَ  َكاةَ َواْرَكعُواْ َمَع الرَّ َوأَقِيُمواْ الصَّالَةَ َوآتُواْ *  َوأَقِيُمواْ الصَّالَةَ َوآتُواْ الزَّ

اِكِعينَ  َكاةَ َواْرَكعُواْ َمَع الرَّ ْبِر َوالصَّالَةِ *  الزَّ  ة(3)﴾َواْستَِعينُواْ بِالصَّ

في اآلية الكريمة، « ها»ت لعود الضمير وإذن فنحن أمام ثالثة احتماال

                                                           
، ومجراز القررآن ألبري ع يردة: 127، 126 /1انظر ال رهان في علوم القررآن للزركشري: ( 1)

 ة299 /1وانظر ال حر المحيط ألبي حيّان  258، 257، 39 /1

 ة238، وص 213انظر اللغة العربية معناها وم ناها ص ( 2)

 /1  ، والكشراف للزمخشرري479 /1والتنوير لل راهر برن عاشرور راجع تفسير التحرير ( 3)

 /1، وال رهرران فرري علرروم القرررآن للزركشرري 299 /1، وال حررر المحرريط ألبرري حيّرران 278

 ة127، 126
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، وهو القاعدة في علم العربية على «الصالة»االحتمال األول عود الضمير إلى 

حدّ تع ير أبي حيّان: أن ضمير الغائب ال يعود على غير األقرب إال بدليل، 

واالحتمال الثاني عوده إلى االستعانة، وهو المصدر المفهوم من قوله: 

ب، وفي ، أي العدل أقر«اعدلوا هو أقرب للتقوى»فيكون مثل  ،«واستعينوا»

وبين المحال إليه إفرادًا « ها»بين الضمير المحيل  كلتا الحالتين هناك ت ابق

وتأنيثًا، مع مالحظة أن اإلحالة داخل اآلية نفسها، أما االحتمال الثالث فإن 

يَا تعالى: ﴿يحيل إلى نّص سابق يستغرق خمس آياٍت من قوله « ها»الضمير 

بَنِي إِْسَرائِيَل اْذُكُرواْ نِْعَمتَِي الَّتِي أَْنعَْمُت َعلَْيُكْم َوأَْوفُواْ بِعَْهِدي أُوِف بِعَْهِدُكْم 

َل َكافٍِر بِِه *  َوإِيَّاَي فَاْرَهبُونِ  قاً لَِّما َمعَُكْم َوالَ تَُكونُواْ أَوَّ َوآِمنُواْ بَِما أَنَزْلُت ُمَصّدِ

ً قَِليالً َوإِيَّاَي فَاتَّقُونِ َوالَ تَْشتَرُ  َوالَ تَْلبُِسواْ اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل *  واْ بِآيَاتِي ثََمنا

َكاةَ َواْرَكعُواْ َمَع *  َوتَْكتُُمواْ اْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ  َوأَقِيُمواْ الصَّالَةَ َوآتُواْ الزَّ

اِكِعينَ  اِكِعينَ َوأَقِيُمواْ الصَّالَةَ َوآتُواْ ال*  الرَّ َكاةَ َواْرَكعُواْ َمَع الرَّ َواْستَِعينُواْ *  زَّ

ْبِر َوالصَّالَةِ  ﴾ تضمنت هذه اآلى أوامر ونواهي وقد جاء بعضها متداخالً بِالصَّ

مع بعض، وعلى هذا فالضمير في اآلية محيل إحالة مزدوجة، على عنصر 

كمله )اآليات واحد في اآلية نفسها )الصالة أو االستعانة(، وإلى نص سابق بأ

الخمس السابقة( وعلى هذا فالضمير يقوم بدور تركي ي وداللي غاية في األهمية 

من حيث تقويته الصلة بين اآليات أو بين الجمل داخل اآلية نفسها من ناحية، 

ومن حيث استحضاره عنصًرا متقدًما في نّص سابق، أو استحضار مجموع 

 ة(1)نص سابق في نص ال حق من ناحية أخرى

* على أنه قد تكررت هذه الظاهرة في مواضع متعددة في القرآن الكريم 

َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذََّهَب في غير سورة ال قرة كالذي ورد في قوله تعالى: ﴿

                                                           
 وما بعدهاة 175راجع لسانيات النص لمحمد خّ ابي ص ( 1)
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ةَ َوالَ يُنِفقُونََها ر الذهب والفضة، وأعاد الضمير على كفإنه س حانه ذ (1)﴾َواْلِفضَّ

كورين؛ وألن الفضة أكثر وجودًا في أيدي الفضة وحدها؛ ألنها أقرُب المذ

الناس؛ والحاجة إليها أمّس، فيكون كنزها أكثر، وقيل أعاد الضمير على 

 ة(2)المعنى؛ ألن المكنوز دنانير ودراهم وأموال

وا إِلَْيَهاومن ذلك أيًضا قوله تعالى: ﴿  (3)﴾َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْهًوا انفَضُّ

أّن االنفضاض كان إليهما معًا؛ ألن الضمير راجع إلى  بإفراد الضمير، مع

 ة(4)«واستعينوا بالص ر والصالة»ومثلها: « رأوا»الرؤية المدلول عليها بقوله: 

َوهللاُ َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَن يُْرُضوهُ إِن َكانُواْ * ومن ذلك قوله تعالى: ﴿

أحدهما إرضاء ؛ ألن إرضاء «يُْرضوه»فأفرد الضمير في  (5)﴾ُمْؤِمنِينَ 

 ة(6)لآلخر

فأعاد  (7)﴾َوَمن يَْكِسْب َخِطيئَةً أَْو إِثًْما ثُمَّ يَْرِم بِِه بَِريئًا* ومنها قوله تعالى: ﴿

 ة(8)س حانه الضمير في )به( على اإلثم رعاية لمرت ة القرب والتذكير

* وُكّل ذلك يُعَدُّ من ق يل إهدار قرينة الم ابقة اعتمادًا على فهم المعنى 

بدونها، أو من ق يل التوسع في االستعمال ألغراض داللية، وقد كان النحاة على 

وعي تام بهذا من خالل إشاراتهم حين تعرضهم لمثل هذه الظواهر اللغوية 

من أحكام »سواء في القرآن الكريم أو الشعر، يقول الرضي في باب الع ف: 

مع المع وف  «حتى»الع ف أن كل ضمير راجع على المع وف بالواو، أو 

عليه، ي ابقهما م لقًا، نحو: زيد وعمرو جاءاني، ومات الناس حتى األن ياء 

َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن وفنوا، والضمير للمع وف والمع وف عليه؛ وأما قوله: ﴿

ةَ َوالَ يُنِفقُونََها ﴾ فالمعنى: وال ينفقون الكنوز، لداللة يكنزون على الذََّهَب َواْلِفضَّ

﴾ أي يرضوا أحدهما؛ ألن َوهللاُ َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَن يُْرُضوهُ وله تعالى: ﴿الكنوز؛ وق

 ة(9)إرضاء أحدهما إرضاٌء لآلخر

فالرضي في النّص السابق الداّل يُ يح إهدار قرينة الم ابقة أو الترخص 

                                                           
 (ة34سورة التوبة من اآلية )( 1)

 ة127 /1كشي انظر ال رهان في علوم القرآن للزر( 2)

 سورة الجمعةة 11آية ( 3)

 ة353 /2راجع شرح الرضي على الكافية ( 4)

 ة62التوبة آية ( 5)

 ة351 /2، وشرح الرضي على الكافية 127 /3انظر ال رهان في علوم القرآن ( 6)

 ة112النساء آية ( 7)

 ة128 /3راجع ال رهان في علوم القرآن ( 8)

 ة351 /2راجع شرح الرضي على الكافية ( 9)
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في ت  يقها اعتمادًا على فهم المعنى، ويحمل اآليتين حينما تعارضا مع القاعدة 

 ا في أول النص على المعنىةالتي قرره

 «زيادة الباء في المفعول به»الظاهرة الثالثة عشرة: 

جعل ابُن عصفور زيادة ال اء في المفعول به ضرورة في الشعر، 

 واستشهد بقول الراجز:

 نَحُن بَنُو َجعَدةَ أَرباُب الفَلَج

 

 َونَرُجو بِالفََرج بالسيفنَضِرُب  

 

 التقدير: نرجو الفرجة

« ما»بالجملة ال تنقاُس زيادةُ ال اء في سعة الكالم إالّ في خ ر و)قال: 

ما أَْفعَلَهُ، نحو  بمعنى« أفِعل»ومفعوله، وفاعل « كفى»وفاعل « ليس»وخ ر 

د بقائم، وليس عمرو بذاهب، وكفى باهلل شهيدًا، أي كفى هللا شهيدًا، قولك: ما زي

« أفعل»لزم زيادتها في فاعل وكفى بنا ُح ُّك، وأحسن بزيد، تريد: ما أحسنهة وي

بمعنى ما أفعلهة وما عدا هذه المواضع ال تُزادُ فيه ال اء إال في ضرورة أو شاذ 

 ة(1)(من الكالم يُحفظ وال يُقاس عليه

، وال مع «ن مع»معنى « نرجو»* ويمكن تخريج ال يت على تضمين 

 يتعدّى بال اء كقولك: طمعت بكذا، قال الشاعر:

 َوإِنَّما تجودأَن َطِمعَت بِلَيلى 

 

ُع أَعناَق الِرجاِل الَمطاِمعُ    تُقَّطِ

 

وهو تخريج جماعة من النحاة منهم ابن هشام في مغنى الل يب، وابن السيد 

ة وعلى هذا التخريج  الضرورة في ال يت الذي استشهد (2)في شرح أدب الكاتب

 به ابن عصفورة

أخرى من القرآن  * على أن ال صريين قد أوردوا هذا ال يت مع آيات

الكريم شاهدًا على زيادة ال اء في المفعول به دون تخريج لل يت أو آليات، 

الردّ  دوكأنهم بذلك ي يحون زيادة ال اء في المفعول به في َسعة الكالم،وهم بصد

وأن الم الجّر تتعلق به في قولهم « حاشا»على الكوفيين الذين قالوا بفعليّة 

قلنا: ال نسلّم؛ فإّن « إن الم الجّر تتعلق به»قولهم:  وأما»قالوا: « حاشى هلل»

أَلَْم يَْعلَْم بِأَنَّ زائدة ال تتعلّق بشيء، كقوله تعالى: ﴿« حاشى هلل»الالم في قولهم 

                                                           
 ة64انظر ضرائر الشعر البن عصفور: ص ( 1)

، وشرح أدب الكاتب البن السيد والضرائر 127، 126 /1راجع مغني الل يب البن هشام ( 2)

 ة231وما يسوغ للشاعر دون الناثر لأللوسي ص 
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اْقَرأْ ﴾ أي ألم يعلم أن هللا؛ وال اء زائدة ال تتعلّق بشيء، وكقوله تعالى: ﴿هللاَ يََرى

﴾ َوالَ تُْلقُواْ بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكةِ ك، وكقوله تعالى: ﴿﴾ أي اقرأ اسم رببِاْسِم َربِّكَ 

 ﴾ وكقول الشاعر:تَن ُُت بِالدُّْهنِ أي وال تلقوا بأيديكم، وقوله تعالى: ﴿

 َونَرُجو بِالفََرج بالسيفنَضِرُب 

 

 ة(1)«أي نرجو الفرج، وال اء زائدة ال تتعلق بشيء

دة ال اء في المفعول به في الشعر * وأيّا ما كان األمر فقد وردت زيا

القديم، ولم يعدها النحاة من الضرورة في شيء، حيث أورد ابن هشام في مغني 

الل يب وأبو ع يدة في مجاز القرآن جملة من الشواهد الشعرية على ذلك دون 

التعليق منهما على حملها على الضرورة، فجعل ابُن هشام من زيادة ال اء في 

 اعر:المفعول قول الش

 الفَلَج ضبة أصحابنَحُن بَنُو 

 

 َونَرُجو بِالفََرج بالسيفنَضِرُب  

 

 وقول اآلخر:

 ُهنَّ الَحرائُِر ال َربّاُت أَحِمَرةٍ 

 

 سوُد الَمحاِجِر ال يَقَرأَن بِالُسَورِ  

 

وقيل: ُضمّن نرجو معنى ن مع، ويقرأن معنى يرقين ويت ركن، وأنه يقال: 

لفوات معنى « قرأت بكتابك»لمعنى، وال يقال: على هذا ا« قرأت بالسورة»

 ة(2)الت ّرك فيه

 * وجعل من ذلك أبو ع يدة قول الشاعر:

 َصدُرهُ  الشَّتَّ بِواٍد يمان يُنبُِت 

 

 وأَسفَلُهُ بِالَمرخِ َوالَشبُهانِ  

 

 المعنى: وأسفله ين ت المرخة

 وقول اآلخر:

لُوعِ   َحْوَءبَةٌ تُنِقُض بالضُّ

 

 لُوعَ أي تُنقَض الضُّ 

 وقول األعشى:

                                                           
 ة284، 283 /1الخالف  مسائلانظر اإلنصاف في ( 1)

 ة127، 126 /1انظر مغني الل يب البن هشام: ( 2)
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 ضمنت برزق عيالنا أرماُحنا

 

 ملء المراجل والصريَح األجردا 

 

 ة(1)ف الزوائدوأي ضمنت رزق عيالنا أرماحنا، وال اء من حر

* وقد وردت هذه الظاهرة في سورة ال قرة مرة واحدة في قوله تعالى: 

 (ة195) ﴾ من اآليةَوالَ تُْلقُواْ بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْهلَُكةِ ﴿

حيث زيدت ال اء في المفعول به )أيديكم( إْذ لم يذكر غيره، والتقدير: وال 

لتوكيد اتصال الفعل بالمفعول،  -هنا -تلقوا أيديكم إلى التهلكة، وقد زيدت ال اء

فمعنى الزيادة أنها دخلت لمجرد التأكيد من غير إحداث معنى، يقول ابن يعيش: 

َوالَ تُْلقُواْ بِأَْيِديُكْم إِلَى ألكثر فقوله تعالى: ﴿وأما زيادتها مع المفعول وهو ا»

﴾ فال اء فيه زائدة والمعنى ال تلقوا أيديكم، والذي يدل على زيادتها هنا التَّْهلَُكةِ 

 ﴾ةَوأَْلقَى فِي اأْلَْرِض َرَواِسَي أَن تَِميَد بُِكمْ قوله تعالى: ﴿

ترى أن الفعل قد تعدّى بنفسه من  ﴾ أالَوأَْلقَْينَا فِيَها َرَواِسيَ وقال س حانه: ﴿

 ة(2)«غير وساطة ال اء

* وعلى هذا فال اء زائدة في المفعول به في اآلية الكريمة لتوكيد اتصال 

أي أع ى يده؛ ألن المستسلم في « أع ى بيده»الفعل بالمفعول كما قالوا للمنقاد 

ي إِلَْيِك بِِجْذعِ َوُهزِّ الحرب ونحوه يُشدُّ بيده فزيادة ال اء كزيادتها في قوله ﴿

 ﴾وقول النابغة:النَّْخلَةِ 

 

 لك الخيُر إن وارْت بك األرض واحدا

 

 ة(3)والمعنى: وال تع وا الهالك أيديكم فيأخذكم أخذ المؤثَق 

هو « بأيديكم»* وقيل: ُضّمن تلقوا معنى تُفضوا، وعلى هذا يكون 

                                                           
 ة56، 49، 48 /2انظر مجاز القرآن ألبي ع يدة: ( 1)

، وانظررر ال رهرران فرري علرروم القرررآن 138، 25 -24 /8انظررر شرررح المفصررل البررن يعرريش (2)

 ة84 -3/83للزركشي

 ة213 /2راجع تفسير التحرير والتنوير لل اهر بن عاشور: ( 3)
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ن  ل اء، فعدّاه بها، كأنه معنى ما يتعدى با« ألقى»المفعول في المعنى، لكنه َضمَّ

قيل: وال تفضوا بأيديكم إلى التهلكةة كقولك: أقضيُت بجن ي إلى األرض أي 

طرحت جن ي على األرض، ويكون إْذ ذاك قد ع ّر عن األنفس باأليدي، ألن 

محذوف، التقدير: وال « ألقى»بها الحركة وال  ش واالمتناع، وقيل: مفعول 

كة، وتتعلق ال اء بتلقوا، أو تكون ال اء س  يّة، كما تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهل

 ة(1)تقول: ال تفسد حالك برأيك

 )زيادة الكاف(الظاهرة الرابعة عشرة: 

ذهب بعُض النحاة كابن عصفور إلى أن زيادة الكاف مخصوص 

 بالضرورة الشعريّة، وجعل من ذلك قول رؤبة:

 لََواِحق األَْقراِب فِيَها كالَمقَقْ 

 

 

ال ولة أال ترى أنه إنما يُقال: في الشيء طول، وال يقال فيه  والمقق:

 ة(2)كال ول

زيادة  يما ذهب إليه قال : )وقد ت عناه وجعلناوتابع األلوسي ابن عصفور ف

 ة(3)الكاف من الضرائر(

ورد بذلك منظوم الكالم ومنثوره، وأجاز  ة* والحّق أن زيادة الكاف كثيرة

أجل هذا ال وجه لتخصيصها بالضرورة كما ذهب  زيادتها كثير من النحاة؛ ومن

إلى ذلك ابُن عصفور واأللوسي، يقول أبو الفتح ابن جني: )واعلم أن هذه الكاف 

التي هي حرف جاّر، كما كانت غير زائدة فيما قدمنا ذكره، فقد تكون زائدة 

مؤّكدة، بمنزلة ال اء في خ ر ليس، وما، وِمْن، وغير ذلك من حروف الجّر، 

ليس مثله  -وهللا أعلم -تقديره (4)«ليس كمثله شيء»ك نحو قوله عّز وجّل: وذل

عّز  -شيء، فال بُدّ من زيادة الكاف ليصّح المعنى؛ ألنك إْن لم تعتقد ذلك أث تَّ له

 ة(5) مثاْلً، فزعمت أنه ليس كالذي هو مثله شيءةةةة( -اسمه

ه على ذلك بكثير وما ذهب إليه ابُن جني من جواز زيادة الكاف، واستدالل

                                                           
حرير والتنروير البرن عاشرور ، وتفسير الت253 -252 /2راجع ال حر المحيط ألبي حيّان ( 1)

، 127 /1، ومغنرري الل يررب البررن هشررام 343 /1والكّشرراف للزمخشررري  214، 213 /1

 ة84، 83 /3وال رهان في علوم القرآن 

 ة65انظر ضرائر الشعر البن عصفور ص ( 2)

 ة232 -231انظر الضرائر لأللوسي ص ( 3)

 من سورة الشورىة 11من اآلية ( 4)

 ة306 -291 /1إلعراب البن جني انظر ّسر صناعة ا( 5)
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من كالم العرب شعًرا ونثًرا، ذهب إليه كثيٌر من النحاة كالرضي في شرحه 

على الكافية حيث يقول: )وتكون الكاف أيًضا زائدة، إذا لم تلت س باألصليّة، كما 

 في قوله:

 لََواِحق األَْقراِب فِيَها كالَمقَقْ 

 

 

، في «مثل»لها على تها عند دخوها المقق وهو ال ول، ويحكم بزيادأي في

 ، أو دخول مثل عليها، كقوله:«ليس كمثله شيء»نحو: 

 (1) فَُصيُِّروا ِمثَْل َكعَْصٍف َمأُْكولْ 

 

* وأيًّا ما كان األمر فقد وردت هذه الظاهرة في سورة ال قرة مرة واحدة 

آتَاهُ هللاُ اْلُمْلَك إِْذ قَاَل  أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحآجَّ إِْبَراِهيَم فِي ِربِِّه أَنْ في قوله تعالى: ﴿

إِْبَراِهيُم َربَِّي الَِّذي يُْحيِـي َويُِميُت قَاَل أَنَا أُْحيِـي َوأُِميُت قَاَل إِْبَراِهيُم فَِإنَّ هللاَ يَأْتِي 

ي اْلقَْوَم بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَأِْت بَِها ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت الَِّذي َكفََر َوهللاُ الَ يَْهدِ 

﴾ اآليتان الظَّاِلِميَن * أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْريٍَة َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشَها..

 ة259، 258

، قد «الذي»﴾ زائدة، فيكون: أو كالذي مّر على قريةفالكاف في قوله ﴿

اِهيَم فِي أَلَْم تََر إِلَى الَِّذي َحآجَّ إِْبرَ من قوله عّز اسمه: ﴿« الذي»ع ف على 

 ةة﴾ وفي قول الراجز:لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيءٌ ﴾ كما زيدت في قوله تعالى: ﴿ِربِّهِ 

  فَُصيُِّروا ِمثَْل َكعَْصٍف َمأُْكولْ 

 

وقد ذهب إلى زيادة الكاف في اآلية الكريمة السابقة أبو الحسن األخفش، 

ْو َكالَِّذي َمرَّ أَ ، وذهب قوٌم آخرون إلى أن قوله تعالى: ﴿(2)وأبو علي الفارسيّ 

﴾ على المعنى، إذ معنى: أَلَْم تََر ِإلَى الَِّذي َحآجَّ ﴾ مع وف على قوله ﴿َعلَى قَْريَةٍ 

ألم تر إلى الذي؟ أرأيت كالذي حاج؟ فع ف قوله: أو كالذي مّر، على هذا 

 المعنى، والع ف على المعنى موجود في لسان العرب قال الشاعر:

                                                           
، وانظر كذلك شرح ابن عقيل على ألفية 325، 324 /4انظر شرح الرضي على الكافية ( 1)

، واإلنصرراف فرري مسررائل 472 /1، وشرررح األشررموني علررى األلفيررة 26 /2ابررن مالررك: 

 ة266 /4، والخزانة لل غدادي 299 /1الخالف 

، وانظررر معرراني القرررآن لألخفررش ص 295 /1انظررر ّسررر صررناعة اإلعررراب البررن جنرري ( 2)

 ة182
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 ثِّر َغنيَمةً تَِقيٌّ نَِقيٌّ لَم يُكَ 

 

 بِنَهَكِة ذي قُربى َوال بَِحقَلَّدِ  

 

ولذلك راعي هذا المعنى فع ف  ؛المعنى في قوله: لم يكثر: ليس بمكثر

 عليه قوله وال بحقلّدة وقال آخر:

 تَرى بِثعيلباتٍ  لنأَجّدك 

 

 موالزَ ناِجيَة  أوال ببيداء 

 

 طفلٌ  الليلَوال متدارك و

 

 حموال الوادي عِ بِبَعِض نَواشِ  

 

دّك لست براٍء، ولما راعي هذا المعنى ع ف عليه قوله: وال جالمعنى: أ

 ة(1)متدارك، والع ف على المعنى نصُّوا على أنه ال ينقاس

* وحمل ابن جني هذه اآلية على الحمل على المعنىة قال:" )والحمل على 

 ِإلَى الَِّذي َحآجَّ أَلَْم تَرَ المعنى واسع في هذه اللغة جدًّاة ومنه قول هللا تعالى: ﴿

﴾ قيل فيه: إنه محمول على أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْريَةٍ ﴾ ثم قال ﴿إِْبَراِهيَم فِي ِربِّهِ 

المعنى، حتى كأنه قال: أرأيت كالذي حاّج إبراهيم في ربِّه، أو كالذي مّر على 

 ة(2)قرية؛ فجاء بالثاني على أن األول قد س ق كذلكةة(

بأس من القول بزيادة الكاف في اآلية الكريمة لمعنى * وأرى أنه ال 

﴾ وكان البدّ من لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيءٌ التوكيد، كما قيل بزيادتها في قوله تعالى: ﴿

القول بزيادتها؛ ألن المعنى الذي أراده هللا س حانه ال يتّم إالّ على اّطَراحها من 

ني التي تردُ لها يفسد الكالم المعامن  الكالم وحذفها؛ وألن بقاءها ذات معنى 

، وِلَم ال وقد وردت زائدة في فصيح الكالم شعًرا ونثًرا، فمن ذلك (3)ويخّل به

 قول الشاعر:

ق فالج  َمْن كان أسرع في تفرُّ

 

 فلبونُه َجَربْت معًا وأغدَّتِ  

 

 إال كناشرةَ الذي َضيَّْعتُمُ 

 

 كالغْصن في ُغلَوائه المتنبّتِ  

 

  ناشرة، والكاف زائدة، ونحوه أيًضا قوُل اآلخر:إنما تقديره: إال

                                                           
 ة631 -630 /2انظر ال حر المحيط ألبي حيّان ( 1)

 ة423 /2انظر الخصائص ( 2)

، وقد تأتي للتعليرل كقولره «زيدٌ كاألسد»من المعاني التي ترد لها الكاف: التش يه، كقولك: ( 3)

 /2ظرر شررح ابرن عقيرل علرى األلفيرة { أي لهدايتره إيراكمة انَواذُْكُروهُ َكَما َهدَاُكمْ تعالى:  

 ة26 -25
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 بُن حاِرثَةَ األَِميُر لَقَداِ لَوال 

 

 أَغَضيَت ِمن َشتمي َعلى َرغمِ  

 

ر  بَكَرهُ  إِالَّ َكُمعِرض الُمحّسِ

 

 ظلمبُني َعلى َعمداً يَُسبِّ  

 

 الكاف زائدة، وتقديره: إال معرًضاة وكذلك قول اآلخر:

 لِِّف نَفَسهُ إِال َكخاِرَجةَ الُمكَ 

 

 َواِبنَي قَبيَصةَ أَن أَغيَب َويَشَهدا 

 

 ة(1)الكاف زائدة:" وتقديره: إال خارجة

 

*    *    *

                                                           
 ة302 /1راجع ّسر صناعة اإلعراب البن جني ( 1)
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 ثبت المراجع

                األصول في النحو ألبي بكر محمد بن سهل بن السَّّراج تحقيق  -1

 م(ة1999ال  عة الرابعة  -بيروت -دة ع د الحسين الفتلى )مؤسسة الرسالة

إعراب القرآن ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النّحاس تحقيق دة  -2

 م(ة1977بغداد  -زهير غازي زاهد )م  عة العاني

األمالي الشجريّة لضياء الدين بن أبي السعادات ه ة هللا بن علي بن حمزة -3

 العلوي الحّسني المعروف بابن الشجرية

لنحويين: ال صريين والكوفيين تأليف اإلنصاف في مساءل الخالف بين ا -4

الشيخ كمال الدين أبي ال ركات ع د الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األن اري 

 م(ة1993بيروت  -تحقيق محمد محيي الدين ع د الحميد )المكت ة العصرية

ال حر المحيط في التفسير لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان األندلسّي )دار  -5

 م(ة1992 -بيروت -الفكر

              ال رهان في علوم القرآن لإلمام بدر الدين محمد بن ع د هللا -6

ال  عة الثانية  -الزركشية تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم )دار المعرفة

 م(ة1972

            الت يان في إعراب القرآن ألبي ال قاء ع د هللا بن الحسين العك ري  -7

 م(ة1997 عة األولى ال  -بيروت -)دار الفكر

              تفسير التحرير والتنوير تأليف الشيخ محمد ال اهر ابن عاشور  -8

 )دار سحنونة تونس(ة

الجني الداني في حروف المعاني صنعة الحسن بن قاسم المرادي تحقيق دة  -9

فخر الدين ق اوة ومحمد نديم فاضلة دار الكتب العلميةة بيروتة ال  عة 

 مة1992األولى 

خزانة األدب ولب لُ اب لسان العرب لع د القادر بن عمر ال غدادي تحقيق:  -10

 ال  عة الثانية(ة -ع د السالم محمد هارون )الهيئة المصرية العامة للكتاب

الخصائص صنعة أبي الفتح عثمان بن جني تحقيق محمد على النجارة  -11

 مة1952م  عة الكتب المصرية 

فسير القرآن العظيم للسيد محمود األلوسية قرأه روح المعاني في ت -12

 مة1997وصححه محمد حسين العربة دار الفكرة بيروت 

سّر صناعة اإلعراب تأليف أبي الفتح عثمان ابن جنّي تحقيق دة حسن  -13

 مة1985ال  عة األولى  -دمشق -دار القلم -هنداوي
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 شرح أدب الكتابة -14

 الكة دار إحياء الكتب العربيةةشرح األشموني على ألفية ابن م -15

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق: محمد محيي الدين ع د الحميدة  -16

 دار إحياء التراث العربية بيروتة ال  عة الثانيةة

 شرح الرضي على الكافية تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمرة -17

المتن ية  شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيشة مكت ة -18

 القاهرةة

ضرائر الشعر البن عصفور اإلش يلي تحقيق السيد إبراهيم محمدة دار  -19

 مة1980األندلسة ال  عة األولى 

الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر تأليف السيد محمود شكري -20

 مة1998األلوسية دار األفاق العربيةة ال  عة األولى 

رافي تحقيق دة رمضان ع د التّوابة دار ضرورة الشعر ألبي سعيد السي -21

 مة1985النهضة العربيةة بيروتة ال  عة األولى 

ظواهر نحوية في الشعر الحّرة دراسة نصية في شعر صالح ع د الص ور  -22

 مة1990دة محمد حماسة ع د الل يفة مكت ة الخانجىة ال  عة األولى 

ديث دة محمد حماسة ع د العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والح -23

 مة1984الل يفة م  وعات جامعة الكويتة ال  عة األولى 

في األدب والنقد للدكتور محمد مندور )دار نهضة مصر لل  ع والنشرة  -24

 القاهرة(ة

الكامل ألبي الع ّاس محمد بن يزيد الم ردة تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  -25

 رةةوالسيد شحاتة دار نهضة مصرة القاه

الكتاب لسي ويه تحقيق دة محمد كاظم ال كاء )مؤسسة الرسالةة بيروتة  -26

 م(ة2004ال  عة األولى 

الكّشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل تأليف أبي القاسم جار هللا  -27

 محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمّية دار الفكرة

 مد خ ابيةلسانيات النّصة مدخل إلى انسجام الخ اب دة مح -28

اللغة العربية معناها وم ناها دة تمام حّسانة عالم الكتبة القاهرةة ال  عة  -29

 مة1998الثالثة 
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لغة الشعرة دراسة في الضرورة الشعرية دة محمد حماسة ع د الل يفة  -30

 مة1996دار الشروقة ال  عة األولى 

محمد فؤاد ُع يدة معمر بن المثني تحقيق دة  ىمجاز القرآن صنعة أب -31

 ة القاهرةةالخانجىسزكين )مكت ة 

شرح  السيوطيفي علوم اللغة وأنواعها لع د الرحمن جالل الدين  المزهر -32

وتعليق محمد أحمد جاد المولي ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 

 ال جاوية دار التراثة ال  عة الثالثةة

الفراءة تحقيق: أحمد يوسف معاني القرآن تأليف أبي زكريّا يحيى بن زياد  -33

 نجاتي ومحمد علي النجارة دار السرورة

تحقيق: دة  -معاني القرآن وإعرابه للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السَّري -34

 مة1994دار الحديث ال  عة األولى  -شل ي ع ده ع د الجليل

مغني الل يب عن كتب األعاريبة لجمال الدين بن هشام األنصارية  -35

 (ة1992محمد محيى الدين ع د الحميد )المكت ة العصريةة بيروت  تحقيق:

معهد اللغة العربية بجامعة أم ةمقاالت في اللغة واألدب دة تمام حّسان  -36

 مة1985مكة المكرمةة  -القرى

د ة محمد حماسة  الداللي  -النحو والداللةة مدخل لدراسة المعنى النحوي -37

 عة الثانية(ة)دار الشروقة ال  ع د الل يف 

*    *    *
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