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  اإلهداء
  

  إلى القلب الكبير الذي تعلق برحمة ربه فدعاه خوفاً 
  طيــب اللـه ثــــراها. أمــــــــــي…… وطمــعــاً 

  أبـــــــــــــي…… إلــــى من استضاءت روحي بوجوده
  زوجــــــي ( محمد )… إلـــــى رفيـــــق الــــــدرب

  ( حسن )حياتي وصغيـري الذي أنـــــــــــار بــابتســامته  

 كلمـة طيبة فــي زمــــن صعـــب… ( كوثــر )  وإليــــك



  شكر و امتنان
  كبٌري هو شكري، وعظيم هو امتناين لكل من أعان البحث وكاتبته، واذكر منهم :

  األســتاذ املشــرف الــدكتور حســن منــديل العكيلــي، مل تــدخر جهــداً يف رعايــة البحــث مــذ كــان
فكـرة حـىت أجنـزت، فكنـت نعــم املعـني واملوجـه ومل تبخـل علــي مبكتبتـك الغنيـة، جـزاك هللا عــين 

  ن إليك .خرياً واحس
  العامل اجلليل الدكتور كاصـد الزيـدي، كنـت خـري معلـم وأب مل تبخـل علينـا بنصـائحك العلميـة

.  
 .صح، كان لرأيك فضًال يف إمتام هذا البحث   الدكتور كرمي حسني 
 . الدكتور علي مجيل السامرائي نصائحك القيمة أفادت البحث وشجعتين على االستمـرار  
 ة الــذين قــدموا لنــا الكثــري مــن علمهــم وجهــدهم، وهــم: الــدكتور أســاتذيت يف الســنة التحضــريي

ر احلمـــداين، والـــدكتور عبـــد  ظـــم رشـــيد، والـــدكتور حممـــد علـــي محـــزة، والـــدكتورة خدجيـــة ز
  اهلادي خضري، والدكتورة مي فاضل اجلبوري.

  األخوات ندى سـامي أشـكر لـك كرمـك يف فـتح أبـواب مكتبتـك، كـوثر كنـت كلمـة طيبـة يف
عليــاء أعطيــت الكثــري فبــارك هللا لــك جهــدك، مرفــت نعــم األخــت والصــديقة، زمــن صــعب، 

  صبيحة أشكرك على جهدك معي.
  ولكــل مــن مــّد يــد العــون واملســاعدة شــكري وتقــديري وختامــاً فألســريت وأهــل بيــيت، أمــي وأيب

وآخـر دعـوا إن … لكم مجيعاً فـيض مـن العرفـان والتقـدير … وزوجي الذي كان خري رفيق
   رب العاملني.    احلمد هللا
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احلمد  الذي أنزل على عبده الكتاب معجزًة تدّل علـى صـدق نبوتـه والصـالة والسـالم 
ــــذا النــــور واملخــــرج النــــاس مــــن الظلمــــات إىل النــــور،وعلى آلــــه  علــــى ســــيد ونبينــــا حممــــد املؤيــــد 

  وصحبه أمجعني
  وبعد... 
ـــــك إ  ـــــوم القـــــرآن أشـــــرف العلوم،ذل ــــوعه،فإن عل ن فـــــإذا كـــــان العلـــــم يســـــمو بســـــمو موضـ

موضــوعها كــالم هللا تعاىل،الــذي هــو ينبــوع كـــل حكمة،ومعــدن كــل فضــيلة. فــالقرآن الكــرمي هـــو 
ـا قائمـاً حـىت يـرث هللا األرض ومـن  معجزة النيب صـلى هللا عليـه وآلـه وسـلم،اليت ال زال التحـدي 

  عليها،وهو خري الوارثني.
األنـس واجلـن  إن هذا التحـدي لـيس مقصـوراً علـى العـرب وحـدهم بـل جـاء عامـاً ليشـمل 

ُقْل َلئِن اجَتمعت اْلأْنس واْلِجن عَلــى َأن يــْأُتوا ِبمْثــِل هــَذا اْلُقــرآِن ال (كما يف قوله تعاىل :  

  ).88يْأُتون ِبمْثله وَلو َكان بعُضهم لبعٍض َظِهريًا) (اإلسراء:
م العربيــــــة الســــــليمة،و   ــر ما حبـــــاهم هللا بــــــه مــــــن ذوق أدرك العـــــرب إعجــــــاز القــــــرآن بفطـــ

سليم،وحس مرهف،وفصاحة،وبيان فأصبح حمور تفكـريهم وهـدفاً لتآليفهم،وقـد أفـاض العلمـاء يف 
م تعـــىن  الكـــالم عـــن إعجـــاز القـــرآن والبحـــث يف ســـر إعجـــاز العبـــارة القرآنيـــة،وكانت جـــّل دراســـا

  بلغته و أسلوبه املتفرد ونظمه غري املألوف.
ـــيت أبـــرز معاملهـــا األمـــام عبـــد القـــاهر  ويظهـــر هـــذا االهتمـــام جليـــاً   ـــنظم ) ال ـــة ال يف ( نظري

اجلرجـــاين إىل حيـــز الوجـــود ليـــدل علـــى أنـــه وجـــه اإلعجـــاز يف القـــرآن الكرمي،ومـــا الـــنظم عنـــده إال 
  توخي معاين النحو. 

ومـــن هنـــا جـــاءت أمهيـــة النحـــو يف الكشـــف عـــن ســـّر نظـــم القـــرآن الكرمي،لـــذلك عنيـــت   
لنحو عناية ك   برية،وال سيما تلك اليت جاءت بعد نظرية النظم.كتب اإلعجاز 



    ب

ايـة اإلجيـاز يف درايـة   وقد تناولت هـذه الدراسـة ثالثـة مـن كتـب إعجـاز القرآن،هـي : ( 
هـ )،(والربهـان الكاشـف عـن إعجـاز القـرآن ) لكمـال 606اإلعجاز ) لفخر الدين الرازي ( ت 

ضـحاً يف هــذين الكتـابني نتيجـة لتأثرمهــا  هــ)،ويبدو االجتــاه النحـوي وا651الـدين الزملكـاين ( ت 
مـا دون غريمهـا مـن كتـب اإلعجاز،فضـًال عـن أسـباب  بـ ( نظرية النظم)،وهذا أحد أسباب انتخا

  أخرى سأذكرها يف تضاعيف الرسالة.
هــ ) الـذي 911وكتاب ( معرتك األقران يف إعجـاز القـرآن ) جلـالل الـدين السـيوطي (ت

ً جامعـــــــــاً ألغلـــــــــب اآل ـــــا ــــ ــــــل كت ــــــــري ميثـــ ــب التفاسـ ـــــــ راء الـــــــــيت ســـــــــبقته  يف اإلعجاز،مســـــــــتعيناً بكت
ـذا الكتـاب تكـون دراسـتنا أكثـر  والبالغة،والكتب النحوية،موظفا النحو يف فهـم الـنص القرآين،و

  مشوًال وأعم نفعاً إن شاء هللا.  
أمـا مصــادر الدراســة فيتصــدرها القــرآن الكـرمي معجــزة البيــان العــريب ودســتوره اخلالد،فقــد   

لنظـــر يف كتـــب اإلعجاز،والتفاســــري تعطـــ مـــا وشهوراً،مستضــــيئة  تـــه أ رت مبعايشـــته والنظــــر يف آ
  والكتب النحوية والبالغية القدمية واحلديثة.

وقد مشلت خطة البحث متهيد واربعـة فصـول بعـد املقدمـة وختمنـا هـذا اجلهـد خبامتـة تبـني 
  خالصة البحث ونتائجُه.

لك ــــــف  ـــاء الفصــــــــل األول يف التعريــ ــــى ثالثــــــــة جـــــ ــــ ا وكــــــــان عل ــــــــب الثالثــــــــة وأصــــــــحا ت
ايـة اإلجيـاز ) والثـاين تنـاول كتـاب ( الربهـان الكاشـف )،والثالـث  مباحث،األول تنـاول كتـاب ( 

  تناول كتاب (معرتك األقران ).
أمــا الفصــل الثــاين : فكــان يف الفكــر النحــوي يف كتــب اإلعجاز،وتضــمن أربعــة مباحــث 

واملبحـــث الثـــاين تنـــاول احلـــدود النحويـــة مث املبحـــث الثالـــث تنـــاول املبحـــث األول : أصـــول النحو،
  تناول احلذف،واملبحث الرابع تناول النحو واملعىن.

تنـــاول الفصـــل الثالـــث طرائـــق التعبـــري املختلفـــة الـــيت وردت يف القـــرآن الكـــرمي،اليت درســـها 
املبحـث النحاة والبالغيون حتت عنوان ( أساليب حنويـة ) وقـد وردت علـى مخسـة مباحـث تنـاول 

األول أســلوب االســـتفهام و أدواتـــه وأهــم املعـــاين الـــيت خيــرج إليهـــا وتنـــاول املبحــث الثـــاين أســـلوب 
ــــث أســــلوب التوكيد،وإيضــــاح املؤكــــدات وأمناطهــــا  الشــــرط واحلــــديث عــــن أدواتــــه. واملبحــــث الثال

ه وجتميــع أســاليب التوكيــد يف دراســة متصــلة. وتنــاول املبحــث الرابــع أســلوب النفــي ودراســة أدواتــ
  وجاء املبحث اخلامس يف أسلوب  النداء وبيان أمهيته.



    ج

أما الفصل الرابع فتناول دراسة املوضوعات النحوية اليت كثر ذكرها يف كتب 
اإلعجاز،وجاء على ثالثة مباحث األول يف األفعال،والثاين يف األمساء املنصوبة، واملبحث 

  الثالث يف التوابع.
صــة البحــث وأهــم النتــائج،مث تنظــيم ســرد للمصــادر مث أعقبــت البحــث خبامتــة ضــمنتها خال

  واملراجع اليت اعتمد عليها البحث.
ومل آل جهداً يف اإلخالص هلذا البحث وبذل أقصى ما استطعت فيه،إذ أنه فوق كونه  

  حبثاً  يف النحو،فهو أيضا حبث يف إعجاز كتاب هللا العزيز.
  لرضا والقبول.وهللا اسأل أن بنفع بعملي وأن يسبغ عليه نعمة ا   
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  إعجاز القرآن

ــرآن الكــــرمي كتــــاب دعــــوة ،ودســــتور دولــــة ، ومــــنهج حيــــاة، قــــال تعــــاىل  ــــاب   :القــ ــر كَت ــ (آل

   )1ُأحكمت آياُته ُثم ُفصَلت من َلدن حكيٍم خِبري) (هود:

ــا تعــين اإلعجــاز البالغــي     قــد يتبــادر إىل الــذهن وهــو يتلقــى عبــارة (اإلعجــاز القــرآين) أ
، وذلــك يرجــع إىل أن القــرآن نــزل يف جزيــرة العــرب، والعــرب هــم أهــل فصــاحٍة وبيــان . يف للقــرآن

إال طـــرف واحـــد إىل جانـــب  اإلعجـــاز الشـــامل املتمثـــل يف  وحـــني إن اإلعجـــاز البالغـــي  مـــا هـــ
استمرار القرآن، وتعـاظم إعجـازه كلمـا مـر الـزمن مبـا جيـد البشـر يف جمـاالت العلـوم، واالكتشـافات 

  تطابق مبنتهى الدقة بني احلقائق اجلديدة ونصوص القرآن الكرمي. واخلربات من
وقــد دفــع تفــرد العبــارة القرآنيــة  العلمــاء إىل دراســتها مــن مجيــع جوانبهــا، وأصــبحت معرفــة 

-ســر اإلعجــاز القــرآين مطمــح البــاحثني. فنظــرة إىل التــأريخ تكفــي ملعرفــة حــرية العــرب وذهــوهلم  
ه علــى كــل مــن عجــاز ام جــالل القــرآن وروعــة نظمــه وفــرض إأمــ -وهـم أصــحاب الفصــاحة والبيــان

مسعــه. وقــد دلــت الشــواهد التارخييــة علــى أن العــرب مــن املشــركني ، كــان إذا مســع القــرآن رّق لــه 
أو أعـرض عنـه ويف نفسـِه احلـرية مـن أمـرِه، كمـا  ورمبا آمن به، كما حصـل لعمـر بـن اخلطـاب 

  .)1(هموقع للوليد بن املغرية،وعتبة بن ربيعة وغري 
وعندما استقر أمر املسـلمني انـربى علمـاؤهم لدراسـة القـرآن الكـرمي شـارحني ومفسـرين ,إال 
أن هــذه الوقفــات مــع مــا وجــد فيهــا مــن تفســريات أدبيــه أو فنيــة,مل تكــن لتشــكل نظريــة أو علمــاً 

سم (إعجاز القرآن).   قائمًا بذاته كما عرفت فيما بعد 
منظمـه يف بدايـة القـرن الثالـث أو أواخـر القـرن الثـاين  بدأ الكالم يف اإلعجاز بصـورة علميـه

ت يف اإلعجـــاز الـــيت صـــدرت عـــن أحـــرار الفكـــر و املعتزلـــة  ــر النظـــر اهلجـــري ,فقـــد ظهـــرت أكثـ
  .)2(واملتكلمني حيث كثر الكالم يف الدين والنبوة,ودرس اإلعجاز على أنه فرع هلما

  
  .156 /29، وجامع البيان ، الطربي  343، 293، 270/  1ينظر : السرية النبوية ، ابن هشام  .1
  .64ينظر : نظرية إعجاز القرآن , حممد حنيف فقيهي  .2
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اختلفــت اآلراء مبوضــع اإلعجــاز فــذهبوا مــذاهب شــىت بعضــها ارجــح مــن بعــض, ومــا زال 
 )1(احملــدثون يــدركون معجــزات ال حصــر هلــا فيــه ,كــل حبســب ختصصــه واجتاهــه الفكــري والثقــايف

خــــتالف فـــإن للقـــرآن عطـــاء جديــــد ــر,ومعىن متجـــدداً يتجلــــى لكـــل جيـــل,خيتلف  اً يف كـــل عصـ
  العقول ويتضح بتقدم العلوم ويعرف بتسلسل احلوادث واألحداث .

فهـــو معجـــز لـــيس للعـــرب بـــل للنـــاس مجيعـــاً ذلـــك أن النـــاس عـــاجزون عـــن أن يعطـــوا نصـــاً 
بتـاً ,ويطـابق احملتـوى األرضـي اً كل يف لسـانه اخلـاص حبيـث يبقـى الـنص  ات املعرفيـة املتغـرية متشا

   )2(واملتطورة مع تطور الزمن إىل أن تقوم الساعة
ً مـــع قــدرة العقــول علـــى الفهــم كمــا يف قولـــه  وكــذلك يكــون إعجــاز القـــرآن الكــرمي متســاو

ون . ويكـ )43) (العنكبــوت:وتْلك اْلَأمَثاُل َنْضِربها للناِس وما يعقُلها ِإلَّــا اْلعــالمون(تعـاىل: 

نِريِهم آياتنــا فــي (اإلعجــاز القــرآين متطــوراً مــع طاقــة العلــوم علــى التفســري ,كمــا يف قولــه تعــاىل  ســ

ِهيد شــ ءي َلى ُكــلِّ شــأنه ع كبِبر ْكفي َلمَأو قأنه اْلح مَله نيَتبتَّى يح ِهمي َأْنُفسفو اْلآَفاق (

  .)53(فصلت:
احتــــوى احلقيقــــة املطلقــــة الــــيت تالئــــم كــــل عصــــر فــــإذا أرد النظــــر يف فــــالقرآن الكــــرمي قــــد  

التفاســري, جنــد أن كــل تفســري يبــني األرضــية املعرفيــة للعصــر الــذي عــاش فيــه املفســر,فإذا أرد أن 
م , وعلـــى رأســـهم ابـــن  ـــا إال أن نتبـــع تفســـريا نعـــرف األرضـــية املعرفيـــة لعصـــر الصـــحابة فمـــا علين

, ال نســبية لفهــم القــرآن للعصــر الــذي عــاش فيــه ابــن عبــاس , فهــو حيمــل معرفــة  عبــاس 
  .)3(املعرفة املطلقة , وهذا هو سر اإلعجاز األكرب يف القرآن الكرمي

  
  
  
  
  
حممـــد خلـــف هللا , املباحـــث األوىل مـــن الكتـــاب .إذ اثبـــت علميـــاً أن  ذينظـــر : القـــرآن يتحـــدى , األســـتا .1

 از يتعاظم ,شاكر عبد اجلبار .معجزات القرآن ال حصر هلا .وينظر :القرآن إعج

 .60ينظر : الكتاب والقرآن ,حممد شحرور  .2
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  .187ينظر : الكتاب والقرآن    .3

  املؤلفات يف إعجاز القرآن .
نشـــأت الدراســـات القرآنيـــة خمتلطـــة متداخلـــة , نظـــراً للعامـــل املوحـــد بينهـــا , وهـــو خدمـــة 

كـرمي يف الـذوق العـريب , وخصائصــه القـرآن الكرمي,واجتهـت هـذه الدراسـات إىل بيـان اثـر القـرآن ال
مــــن الناحيــــة اللغويــــة واألدبيــــة والبالغيــــة وغريهــــا , حــــىت يهتــــدوا مــــن وراء ذلــــك إىل ســــّر إعجــــازه 

  وبالغته , واثره يف النفوس. 
لبحـث والنظـر وإمنـا عوجلـت مـع غريهـا مـن القضــا  ومل تنفـرد قضـية اإلعجـاز أول األمـر 

ـــيت احتـــدم فيهـــا الكـــالم وجتادلـــت في لنبـــوة ال ــل  ــرق ,و ال ســـيما تلـــك الـــيت تتصـ   واملعجـــزةهـــا الفـ
ـــــن  الطــــــــربي (ت  ـــ ــــــــي بــــــــن رب ــــــــدين والــــــــدول) لعل هـــــــــ),و(حجج  247كالــــــــذي يف كتــــــــاب (ال

ويــل مشــكل القــرآن) البــن قتيبــة (ت 255النبوة)للجــاحظ(ت هـــ) , و(االنتصــار) 276هـــ) و (
  هـ).300أليب احلسن اخلياط (ت 

ــــاول املفســــرون اإلعجــــاز يف ســــياق هـــــ)يف (معــــاين 207التفســــري ومــــنهم الفــــراء (ت  وتن
حيــة مــن  القرآن)تعــرض لــبعض املســائل اللغويــة واألســلوبية مــع غلبــة الطــابع النحــوي ,فهــو جيلــي 

إلعجاز.   النواحي اليت تتعلق 
هـــ) مرحلـة مـن مراحــل حماولـة الكشــف 210ويعـد كتـاب (جمــاز القـرآن) أليب عبيـدة (ت 

ولعلـه أول مــن تنـاول النــواحي اخلافيـة أو الدقيقــة يف أسـلوب القــرآن عـن إعجــاز القـرآِن وبالغتــِه , 
.  

ــت دراســـــات الســـــابقني ,دراســـــات جامعـــــه شـــــاملة حتـــــدثت يف النحـــــو , واللغـــــة  لـــــذا كانـــ
والقــراءات , والبالغــة  وتناولــت موضــوع إعجــاز القــرآن مــن مجلــة مــا تناولــت يف أحباثهــا املختلفــة 

م الزمن واخـتالط احلضـارات مبـا محلتـه مـن ِفَكـٍر وتيـارات .وقد تطورت الدراسات املختلفة بتقد)1(
م .فقامـــت إىلوفلســـفات,واختلفت نظـــرة الدارســـني  خـــتالف العلمـــاء واجتاهـــا  إعجـــاز القـــرآن 

أواخــر القــرن الثالــث اهلجــري ومــا بعــده دراســات مســتقلة يف اإلعجــاز مســتندة إىل مــا ســبقها مــن 
  مؤلفات ومستفيدة مما جاءت به من أفكار.

  
ــر : تطـــور دراســـات إعجـــاز القـــرآن  د . عمـــر امللـــة حـــويش   .1 ومـــا بعـــدها . والتعبـــري الفـــين يف  240ينظـ

  .                  15, واإلعجاز البياين للقرآن الكرمي  د. عائشة عبد الرمحن   135القرآن الكرمي , بكري أمني 
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عجـاز يف كتـاب تكاد كلمة العلماء تتفق على أن اجلـاحظ هـو أول مـن درس موضـوع اإل
. ويبـــدو أن اجلـــاحظ يـــرى أن إعجـــاز ) 1(مســـتقل حيـــث ذكـــر لـــه املؤرخـــون كتـــاب (نظـــم القـــرآن) 

ليفـــه إذ يقـــول :"يف كتابنـــا املنــــزل الـــذي يـــدل علـــى أنـــه صـــدق نظمـــه البـــديع  القـــرآن يف نظمـــه و
لـنظم . لكن كتاب اجلاحظ هذا مفقود فـال نعـرف مـا ميـزات ا )2(على مثله العباد" رالذي ال يقد

  .)3(البديع الذي يقصده 
هــ) الـذي ذهـب 224ورّد اجلاحظ يف رأيه هذا على شيخه إبراهيم بن سيار النظـام (ت 

إىل أن اإلعجــاز كـــائن يف أن هللا تعــاىل صـــرف العــرب عـــن معارضــته،ولوال ذلـــك لكــان مبقـــدورهم 
لّصْرَفة)وهو قو    .)4(وردوه  أنكره مجهور العلماء  لاإلتيان مبثله,ويسمى هذا املذهب (

هــــ) لـــه كتـــاب (إعجـــاز 306(ت  يوممـــن ألـــف يف اإلعجـــاز , حممـــد بـــن يزيـــد الـــو اســـط
ــ  ــرحني: الشـــــرح الكبـــــري املســـــمى بــــ ــرحُه عبـــــد القـــــاهر اجلرجـــــاين شـــ ليفـــــه) شـــ القـــــرآن يف نظمـــــه و

  . )6(, والشرح املختصر , ولعله (إعجاز القرآن الصغري) الذي ذكره السبكي)5((املُعَتضد)
, وأبــو علــى )7(هـــ) لــه كتــاب(نظم القــرآن)308ى بــن نصــر الطوســي (ت واحلســن بــن علــ

احلســن بــن حيــي بــن نصــر اجلرجــاين املتــوىف يف أوائــل القــرن الرابــع لــه كتــاب (نظــم القرآن)وهــو يف 
  . )9(هـ) , له (نظم القرآن) 316، وعبد هللا بن أىب داود سليمان السجستاين (ت )8(جملدين 

  
 .1/803هدية العارفني  ,و2/1964ينظر:كشف الظنون  .1

 . 4/90احليوان  .2

 .71ينظر:الرتاث النقدي للمعتزلة ,وليد قصاب  .3

ـــرآن 20ينظر:بيـــــان إعجـــــاز القـــــرآن اخلطـــــايب  .4 ــمن ثـــــالث رســـــائل يف اإلعجاز)،وإعجـــــاز القــ (مطبـــــوع ضـــ
 .70, والرتاث النقدي للمعتزلة 29للباقالين 

 .2/189ينظر:أنباه الرواة  .5

 .3/242طبقات الشافعية الكربى  .6

 . 1/138ينظر:طبقات املفسرين , الداودي   . 7
ريخ جرجان  . 8 ذيب األنساب 186ينظر:   .2/288.واللباب يف 

ريخ بغداد  . 9  .9/464ينظر 
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لعنـــوان نفســـه  322, وألـــف أبـــو زيـــد البلخـــي (ت   ً , وممـــا يؤســـف عليـــه أن هـــذه )1(هــــ) كتـــا
  الكتب مجيعاً مل تصل إلينا .

املبكــرة بعنــوان نظــم القــرآن تشــري إىل أن مصــنفيها اجتهــوا إىل ويســتفاد ممــا ســبق أن املصــنفات 
, ومــــن اقــــدم )2(الــــدرس البالغــــي احتجاجــــاً لــــنظم القــــرآن مث ظهــــرت كتــــب يف (إعجــــاز القــــرآن)

, أليب احلسن علـي بـن عيسـى الرمـاين )3(الكتب اليت عاجلت املوضوع (النكت يف إعجاز القرآن)
ظهــر يف ســبع جهــات مث بــني تلــك الوجــوه , وقــد هـــ) فــذكر أن وجــوه إعجــاز القــرآن ت386(ت 

  استغرق حديثه عن البالغة وأقسامها معظم الكتاب .
هــــ) كتـــاب (بيـــان إعجـــاز 388وألـــف أبـــو ســـليمان محـــد بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم اخلطـــايب (ت 

فصــح األلفــاظ يف احســن نظــوم التــأليف  القــرآن) , وبــني أن القــرآن "إمنــا صــار معجــزاً ألنــه جــاء 
  . )4(ح املعاين"مضمنًا اص

هـــ) كتابــه (إعجــاز القــرآن) بــّني فيــه 403وكتــب أبــو بكــر حممــد بــن الطيــب البــاقالين يف (ت 
لــــنظم،ألن نظمــــُه خــــارج عــــن مجيــــع وجــــوه الــــنظم  وجـــوه اإلعجــــاز , ورأى أن كتــــاب هللا معجــــز 

كــرمي وذلــك , وقــد عــّد البــاقالين الوحــدة الفنيــة يف الســورة يف القــرآن ال)5(املعتــاد يف كــالم العــرب 
عجـــاز الـــنظم أو البالغـــة وروعـــة البيـــان ميكـــن أن تتـــوفر هلـــا شـــروط اإلعجـــاز , لكـــن البـــاقالين مل 

  .)6(يستطع تفسري اإلعجاز من حيث النظم تفسرياً دقيقًا على الرغم من إطنابه وتطويله
  
ريخ وتطور 41ينظر:الفهرست  .1  ، د. حامت الضامن.9,ونظرية النظم 

املـــؤمتر العلمـــي لإلعجـــاز القـــرآين املعقـــود مبدينـــة الســـالم بغـــداد  214اين للقـــرآن ينظر:اإلعجـــاز البيـــ .2
 م .1990

 .104ـ 67مطبوع ضمن ثالث رسائل يف اإلعجاز  .3

 , (مطبوع ضمن ثالث رسائل يف اإلعجاز).24بيان إعجاز القرآن  .4

 .112ينظر : إعجاز القرآن للباقالين  .5

ريخ , 124غة العام , وليد مراد ينظر : تطور اجلهود اللغوية يف ضوء علم الل .6 , والبالغة تطور و
 .109شوقي ضيف 
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هـ) من موسـوعته (املغـىن يف أبـواب 415املعتزيل (ت  يويفرد القاضي عبد اجلبار األسد
العدل والتوحيد) اجلزء السادس عشـر يف اإلعجـاز القـرآين , وكـان أكثـر حتديـداً للـنظم , بلـور 

  .)1(يف إفراد الكالم , وإمنا يف تركيبه  رظههذه الفكرة يف أن الفصاحة ال ت
وخيــتم هــذه املرحلــة األمــام عبــد القــاهر اجلرجــاين جبهــوده يف إعجــاز القــرآن , حيــث ألــف 
(الرســــالة الشــــافية) الــــيت ضــــمنها مجــــال مــــن " القــــول يف بيــــان عجــــز العــــرب حــــني حتــــدوا إىل 

م وعلمهــم أن الــذي مسعــوه فائــت للقــوى ا لبشــرية , ومتجــاوز للــذي معارضــة القــرآن , وإذعــا
ــــه ذرع املخلــــوقني " ــــد القــــاهر اجلرجــــاين ليثبــــت حقيقــــة )2(يتســــع ل . وهــــذه الرســــالة كتبهــــا عب

اإلعجـــاز ال ليبـــني أســـراره أمـــا تفصـــيل القـــول يف أســـرار اإلعجـــاز فقـــد جـــاء يف كتابـــه (دالئـــل 
يـدرك  اإلعجاز) يناقش فيـه مسـائل يف البالغـة والنحـو ويـذكر أن لـيس يف اسـتطاعة أحـد أن 

  .)3(إعجاز القرآن إذا مل حيسن التميز بني األشكال املختلفة للتعبري و يتذوق مجاهلا
ومل يكـــن عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين مبتكـــراً لنظريتـــه يف الـــنظم مـــن العـــدم , بـــل كـــان لتـــأخره فضـــل 

 )4(االســتفادة مــن جهــود أربعــة قــرون، كــان للــنظم فيـــها بــذور يف كتــب األولــني، وال ســيما النحــاة
ن النحــاة الــذين كــان هلــم اثــر فيــه، أبــو علــي الفارســي حيــث أكــرب اجلرجــاين آراءه وعــين بكتبــه، فمــ

ـــه (اإليضـــاح) و (التكملـــة)، وعنـــد النظـــر يف كتـــب أيب علـــي جنـــد  فـــأدار أضـــخم تراثـــه علـــى كتابي
ـــال مـــن خـــالل  ليـــف الكلـــم حيـــث  كـــان ذا دراســـة رائـــده يف هـــذا ا االهتمـــام بدراســـة اجلمـــل و

,مث جــاء عبــد القــاهر اجلرجــاين فأكمــل جهــود أيب علــي والســابقني لــه يف )5(نــاثرة يف كتبــه آرائــه املت
ــية يف نســـيج  ـــنظم الـــيت جعلـــت النحـــو غايتهـــا األساسـ ـــة ال ـــدان ومعاجلـــة مـــا يســـمى بنظري هـــذا املي

ا خرب بالغي.   الكالم , وأن البينة النحوية البد أن يرتبط 
  
  

 .197 /16دل ينظر : املغىن يف أبواب التوحيد والع .1

 (مطبوع ضمن ثالث رسائل يف اإلعجاز).107الرسالة الشافية  .2

 .32ينظر : نظرية إعجاز القرآن .3

 127, والبالغة عند اجلاحظ , امحد مطلوب  7ينظر : نظرية النظم , حامت الضامن  .4

ت أليب علي الفارسي , حتقيق : علي جابر املنصوري  .5  .39ينظر : العسكر
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لبالغ يف كتـب اإلعجـاز والبالغـة بعـدُه, فـال يكـاد ينطلـق واحـد مـن إسـار ولعبد القاهر األثر ا
ثــروا بعــد القــاهر اجلرجــاين  , وامجعــوا علــى أن )1(قيــده فمعظــم الالحقــني إن مل يكــن مجــيعهم قــد 

  موضع اإلعجاز يف نظمه املتفرد .
ز) و هـــ) لـيلخص كتــايب عبـد القــاهر اجلرجـاين (دالئــل اإلعجــا606وجـاء الفخــر الـرازي (ت 

ايـــة  (أســـرار البالغـــة) ويصـــوغ منهمـــا قواعـــد منطقيـــة يف دفاعـــه عـــن إعجـــاز القـــرآن يف مصـــنفه (
  اإلجياز يف دراية اإلعجاز).

هــــ) كتـــابني يف اإلعجـــاز األول : (التبيـــان يف  651وألـــف كمـــال الـــدين ابـــن الزملكـــاين (ت 
ن علــم البيــان املطلــع علــى إعجــاز القــرآن) والثــاين (الربهــان الكاشــف عــن  إعجــاز القــرآن) والكتــا

ترتيـــب وتبويـــب لكتـــاب عبـــد القـــاهر (دالئـــل اإلعجـــاز) ويكـــاد يكـــون الثـــاين يف احملتـــوى الكتـــاب 
  األول نفسه مع نضج يف بعض اآلراء.

وعلى الرغم من إن الرازي وابن الزملكاين يـدوران يف فلـك كتـاب عبـد القـاهر  وعوامـل التـأثري 
  أسلوبه وشخصيته العلمية.و التأثر واضحة فيهما إال أن لكل 

هـــ) يف كتابــه املعــروف بـــ (حتريــر  654وممــن كتــب يف اإلعجــاز , ابــن أيب األصــبع العــدواين (
التحبــري يف صــناعة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن) واغلــب أبــواب الكتــاب يف علــم البــديع , 

اية ا ثره بعبد القاهر غري مباشر عن طريق الرازي يف ملخصه (   .)2(إلجياز) وكان 
هـــــ) كتابــــه (الطــــراز املتضــــمن ألســــرار البالغــــة  741وألــــف األمــــام حيــــىي ابــــن محــــزة العلــــوي (ت 

وحقـائق  اإلعجاز)وغايتــُه هــي تلــك الغايــة الــيت رأيناهـا عنــد األولــني يف البحــث يف إعجــاز القــرآن 
  عن طريق فصاحة ألفاظه , وبالغة معانيه .
علـــى مؤلفـــات علـــم البيـــان إال علـــى أربعـــة كتـــب هـــي ويـــذكر العلـــوي يف مقدمتـــه أنـــه مل يطلـــع 

ايــة اإلجيــاز) للــرازي و  (املثــل الســائر) البــن األثــري و(التبيــان يف علــم البيــان) البــن الزملكــاين و (
لكلمــات نفســـها الـــيت  (املصــباح) البـــن ســراج املـــالكي , ومــن مث ينـــوه يف مقدمتـــه بعبــد القـــاهر و

  . )3(ذكرها ابن الزملكاين 
  

 . 404أثر النحاة يف البحث البالغي , عبد القادر حسني  ينظر : .1

 .97ينظر : حترير التحبري  .2

  .1/9ينظر:الطراز  .3



8  

هـــ) جهــود العلمــاء الســـابقني لــه يف موضــوع  911وخلــص جــالل الــدين الســيوطي (ت 
ـى  إعجاز القرآن يف كتاب مسـاه (معـرتك األقـران يف إعجـاز القـرآن) جـاء يف ثالثـة أجـزاء كبـريه ,أ

  ه وجوه اإلعجاز إىل ثالثني .في
. أمـا مـا كتـب عـن اإلعجـاز )1(هذه اشهر الكتـب الـيت أفـردت يف اإلعجـاز ووصـلت إلينـا        

لدات . هسواء أكان يف التفاسري أم كتب علوم القرآن أم غريها فهوكثري ال حتصي   ا
غـريًة مـنهم علـى القـرآن ومل يكن احملدثون اقل جهداً يف حبث وجوه اإلعجاز من السابقني فأجتهوا 

ــــيب , واإلعجــــاز  ــــادئ  إعجــــازه إىل وجــــوه اإلعجــــاز املختلفــــة , ومنهــــا اإلعجــــاز الغي وترســــيخ مب
  )2(التشريعي واإلعجاز العلمي واإلعجاز الصويت , واإلعجاز العددي , واإلعجاز البياين.....

ــــاب العظــــيم ,  ت هــــذا الكت ــــو ــــك  املتفكــــرون  للكشــــف عــــن مكن ويظــــل يتفكــــر يف ذل
  وسيكتبون ويبحثون يف كتاب أُفرغ الكون يف صفحاته فمن يدرك الكون غري خالقه .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .1/141ينظر:معجم مصنفات القرآن , إسحاق علي شواخ   .1
ـــد حســــني  الصــــغري  . 2 , املــــؤمتر العلمــــي  560ـ  547ينظــــر:مالمح اإلعجــــاز يف القــــرآن العظــــيم، د.حممـ

 م.1990لإلعجاز القرآين املعقود ببغداد 
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  املبحث األول

  اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز
  املؤلف 

هـــو األمــــام حممـــد بــــن عمـــر بــــن احلســـني بــــن علـــي بــــن احلســـن القرشــــي التيمـــي البكــــري 
  . )1(للهجرة 606النسب،الرازي املولد،امللقب بفخر الدين،املتوىف سنة 

ـــذي يفســــر شخصــــيته ــــذهن تفســــريه الكبــــري الـ ــــرازي حــــىت يتهــــادى إىل ال  مــــا أن يــــذكر ال
لكثـــري مـــن املصـــنفات العلميـــة األصـــيلة يف خمتلـــف فنـــون املعرفــــة،و  العلمية،فقـــد جـــادت قرحيتـــه 

رت كثــرة مؤلفاتــه علمــاء املســلمني،حىت عــده بعضــهم جمــدد القــرن الســادس، وامجــع القــدامى  )2(أ
  .) 3(على أن له أثرا وعلماً متميزين فكان"عّالمة وقته يف كل العلوم"

ة عالية عند احملدثني فعكفوا على دراسـته دراسـات علميـة متعـددة وقد حظي األمام مبكان  
, وتعرضــوا آلرائــه يف خمتلــف العلــوم فكتبــه العديــدة ذات املضــامني املتنوعــة , دفعــت البــاحثني إىل 

رعـــًا◌ً  ً )7(وبالغيـــاً ) 6(,فيلســـوفاً حكيمـــاً  )5(, ومفســـراً عظيمـــاً ) 4(دراســـتِه مفكـــراً ومتكلمـــاً  , وحنـــو
ضـــال عـــن دراســـات عنيـــت بتبويـــب مصـــنفاته وتقســـيمها حبســـب العلـــوم الـــيت حبـــث . ف)8(ضـــلعياً 

ـــة البـــاحثني بدراســـته يف )9(فيهـــا ــرة اآلراء الـــيت تناقلتهـــا املصـــادر عـــن الـــرازي وعناي . والشـــك أن كثـ
  علوم خمتلفة تبني أمهيته ومكانته العلمية.

  
ـــر ترمجتـــــه:وفيات األعيـــــان  .1 ــــ 203 /7, األعـــــالم  381 /3تنظــ , الـــــوايف  21 /5ذهب , شـــــذرات الـ

  .100, طبقات املفسرين،السيوطي  55 /13, البداية والنهاية  248/ 4لوفيات 
 .202 /1ينظر:طبقات الشافعية الكربى   .2

 .38/  3عيون األنباء يف طبقات األطباء  .3

 ينظر:فخر الدين الرازي, فتح هللا خليفة. .4

 ينظر:فخر الدين الرازي مفسراً, حمسن عبد احلميد. .5

 .ن, حممد صاحل الزركاةفخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفيينظر: .6

 ينظر:فخر الدين بالغيًا ,ماهر مهدي هالل. .7

 ينظر:الرازي النحوي من خالل تفسريه ,طالل حيىي إبراهيم (رسالة ماجستري). .8

ره , حممد حسن العماري.        .9   تنظر:األمام فخر الدين الرازي و حياته وآ
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  مؤلفاته
رًة أخــرى      لتقــريض  رًة أو  لعــد  ,وذكــر  )1(تناقلــت املصــادر الــيت ترمجــت للــرازي مؤلفاتــه , وتناولتهــا 

  ).2(على مائيت كتاب" دابن كثري أنه"صنف يف الفقه, واحلكمة, والتفسري, واألدب ما يزي

,  )4(, وجــورج قنــوايت)3(وقــد تنــاول غــري واحــد مــن احملــدثني مؤلفــات الــرازي منهم:علــي ســامي النشــار           
,فضـًال عــن ذلــك )5(وأفـرد األســتاذ صـاحل الزركــان فصـالً ملؤلفــات الــرازي حتقـق فيــه ممـا نســب إليــه مـن تصــانيف

لـت علـوم العربيـة بسـهم وافـر مـن  لعلـم والتـأليف. وقـد  فأن كل من كتب عن الرازي أشار إيل حياته احلافلة 
, ولغـــة, وحنـــو, وكـــان لـــه يف النحـــو اكثـــر مـــن  أدبن بالغـــة و مؤلفـــات الـــرازي , وشـــارك يف خمتلـــف علومهـــا مـــ

ــا فقــدت فيمــا فقــد مــن مصــنفاته وحرمنــا بــذلك مــن جهــد هــذا العــامل يف  كتــاب, يــدلل علــى تقدمــه فيــه,إال أ
  هذا امليدان املهم من ميادين العربية.

  -أما الكتب اليت نسبت إىل الرازي يف النحو فهي:
  
  .اإلعراب1

والصـــحيح إن  )7(, وفـــتح هللا خليــف )6( الــرازي كـــل مــن الزركلــينســب هــذا الكتـــاب إىل  
هـــ) وقــد طبــع حتــت عنــوان (فاحتــة األعــراب يف  684(ت  هــذا الكتــاب لتــاج الــدين االســفراييين

  إعراب الفاحتة), بتحقيق الدكتور عفيف عبد الرمحن.
  
  
  

  .5/21هب , شذرات الذ 35 /5. طبقات الشافعية الكربى 381 /3ينظر:وفيات األعيان  .1
 .55 /3البداية والنهاية  .2

 وما بعدها.26ينظر:مقدمة كتاب (اعتقادات فرق املسلمني واملشركني)، .3

ينظر:(فخــر الــدين الــرازي متهيــد لدراســة حياتــه ومؤلفاتــه), نشــر ضــمن جمموعــة دراســات حتــت عنــوان(إىل  .4
 .234 – 193طه حسني يف عيد ميالده السبعني). 

 .164 – 56الكالمية والفلسفية  ينظر:فخر الدين الرازي وآراؤه .5

 .313/  6ينظر:األعالم  .6

 .160فخر الدين الرازي  .7
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  .عرائس احملصل من نفائس املفصل2
، وذكـــرت أخـــرى أنـــه شـــرح ) 1(ذكـــرت بعـــض املصـــادر أن الـــرازي مل يـــتم شـــرحه للمفصـــل  

  ) 2(املفصل ولكنها أوردت الكالم بصيغة التضعيف.

، يف ) 3(هــــ) , إن الـــرازي شـــرح  قطعـــة مـــن املفصـــل 851ه (ت وذكـــر ابـــن قاضـــي شـــهب             
حـــني أن املخطـــوط (عـــرائس املفصـــل) هـــو شـــرح كامـــل للمفصـــل كمـــا ذكـــر الـــدكتور طـــالل حيـــىي 

  إبراهيم الطوجبي أنه حصل على هذا املخطوط ودرسه،فتبني له أنه ليس للرازي.
  
 .احملرر  يف دقائق النحو3

هذا الكتاب , ويبـدو أن الـرازي يف هـذا الكتـاب سـار  ذكرت املصادر اليت ترمجت للرازي  
ــري الطريقـــة التقليديــــة للنحـــاة, إذ قـــال فيــــه ابـــن مكتـــوم "مسعــــت شـــيخنا أ جعفـــر بــــن ) 4(علـــى غـ

ً علـى مصـطلح القـوم... وملـا وقفـت علـى هـذا )5(الزبري يذكر هـذا التصـنيف ويقول:أنـه لـيس جـار
ر مصـــر رأيـــت مـــا كـــان األســـتاذ أبـــو ج . وقـــال ابـــن )6(عفـــر يـــذم مـــن هـــذا الكتـــاب"الكتـــاب بـــد

ً يف النحـو ســــماه احملـرر يف جملـد غالبـه حـدود" ونقـل )7(قاضي شهبه يف ترمجة للرازي:"صـنف كتـا
  .)8(عنه السيوطي أيضا يف كتابه (االقرتاح يف أصول النحو)

  
لوفيات 470ينظر:عيون األنباء  .1   .118 /2, ومفتاح السعادة  255 /4, الوايف 
 .215طبقات النحاة واللغويني  .2

 (رسالة ماجستري). 49ينظر:الرازي النحوي  .3

ــــــــوي(ت  .4 ــي النحـ ــــ ـــــوم القيســـ ــــــن مكتــــ ـــــد بـــ ــــــد أمحــــ ــــــــو حممـــ ـــــــدين أبـ ج الــ ــو  ـــ)،ينظر:طبقات 749هـــــــ هــــــــ
 .1/51املفسرين،الداودي 

 .1/89هـ).ينظر الدرر الكامنة 708هو أبو جعفر امحد بن إبراهيم بن الزبري األندلسي النحوي (ت  .5

امش البحر احمليط طدر اللقيينظر:ال .6  .481 /3من البحر احمليط, مطبوع 

 .215طبقات النحاة واللغويني  .7

 .131_ 130االقرتاح يف علم  أصول النحو  .8

  جيدة على النحاة. ت.مؤاخذا4
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ـــه  )1(هنـــاك مـــن ظـــن إن هـــذا الكتـــاب للـــرازي   مســـتنتجاً ذلـــك مـــن قـــول ابـــن خلكان."ول
أغلــب الظــن إن  )2(علــى النحــاة ولــُه طريقــة يف اخلــالف"خمتصــر يف اإلعجــاز , ومؤاخــذات جيــدة 

األســتاذ صـــاحل الزركـــان  هـــا اســم كتـــاب الــرازي بـــل علــى األرجـــح مــا ذكـــر  دهــذه العبـــارة ال يقصــ
ابـــن خلكـــان كـــان يقصـــد أن للـــرازي فضـــًال عـــن كتبـــِه األخـــرى مؤاخـــذات ومالحظـــات علـــى ”أن

   )3(النحاة يف كتبه كاحملرر والتفسري , وشرح املفصل"
  

  مذهبُه النحوي.
الــرازي مـــن النحــاة املنتقـــني آلرائهــم النحويـــة فلـــم يشــأ أن يـــرتبط مبدرســة معينـــة , ومـــع إن   

ــــه يف بعــــض األحيــــان مييــــل إىل أقــــوال الكــــوفيني  ـــه , إال أن ــــة عليـ آراء املدرســــة البصــــرية هــــي الغالب
ني , وهــو يف هــذا فهــو يعتمــد علــى التطبيــق علــى آراء حنــاة مــن املــذهب )4(وتزكيتهــا يف مواضــع عــدة

قل خمتار , إذ مل ينسب نفسه يف قول واضح ملذهب حنـوي مـن قريـب أو بعيـد كإطالقـه  اجلانب 
ايـة اإلجيـاز)  مثًال لفظة (أصحابنا) على أحد الفريقني الكويف أو البصري سـواء أكـان ذلـك يف (

  أم يف كتبه األخرى.
, يف  )5(و:قولـــه إن املفاعيــل مخســةواملتتبــع ملصــطلحات الــرازي النحويــة يتبــني لــه بصــرية حن  

قيهــا عنــدهم لــيس  حــني ذهــب الكوفيــون إىل أن الفعــل إمنــا لــه مفعــول واحــد وهــو املفعــول بــه، و
ملفعول"   , )7(، واستعمل مصطلح (ضمري الفصـل))6(شيء منه مفعوًال , و إمنا مشبه 

  
, وفـتح هللا خليـف,(فخر الـدين 37علي سـامي النشـار يف مقدمـة (اعتقـادات فـرق املسـلمني واملشـركني)  .1

  .164الرازي) 
 .249 /4وفيات األعيان  .2

  .129فخر الدين الرازي وآراؤه الكالمية والفلسفية  .3
 . 30/110, 31- 5/29, 12/52, 8/2, 2/36ينظر:التفسري الكبري  .4

اية اإلجياز  .5  . 87ينظر:

 .3/8 عمهع اهلوام .6

  .9/13التفسري الكبري   .7
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ـــــون (عمـــــاداً) ـــــه  )1(ويســـــميه الكوفي ـــــيت اســـــتعملها الـــــرازي متابعـــــة من ــل هـــــذه املصـــــطلحات ال ولعـــ
للمصــطلحات الســائدة بــني النحــاة , ألننــا وجــد النحــاة علــى هــذا ,والســيما بعــد القــرن الرابــع 

  اهلجري.
و الرازي أحد علماء األصول , لذا جند أنه يفـرق بـني داللـة املصـطلح النحـوي , وداللتـه   

, وكــذلك قولنــا (مــات  )2(ع النــور) فــالنور غــري مفعــول يف احلقيقــةعنــد األصــوليني حنــو (فعــل الربيــ
ــاز, ويــرى  زيــد) فاألصــوليون ال يعــدون (زيــداً) لــيس فــاعًال يف احلقيقــة , و إمنــا ذلــك عــن طريــق ا

  ) .3(هـ) أن زيداً مفعوٌل به يف احلقيقة 316ابن السراج (ت

نحــوي يف تفســريه منهجــاً غريبــاً بــني منــاهج وعــّد الــدكتور عبــد هللا رفيــدة , مــنهج الــرازي ال        
  .)4(املفسرين النحوية ,العتماده على األقيسة واملقدمات والنتائج املنطقية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 .3/299معاين القرآن, الفراء  .1

اية اإلجياز  .2   .85ينظر:
 .1/74ينظر:األصول،ابن السراج   .3

  .2/804ينظر:النحو وكتب التفسري  .4
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اي   ة اإلجياز يف دراية اإلعجاز)كتاب (
ـــِه    ـــنظم , بتحديـــد وإجيـــاز. إذ خلـــص كتابي قـــّدم فخـــر الـــدين الـــرازي نظريـــة اجلرجـــاين  يف ال

(دالئل اإلعجاز) ,(وأسـرار البالغـة) , وقـد اعـرتف لـه يف املقدمـة بفضـل السـبق يف الكشـف عـن 
ـــان ـــه يف اســـتخراج أصـــول علـــم البي ـــه مـــدار  أســـرار الفكـــر البالغـــي , مبـــا وفقـــه هللا ب ـــه لكون وقوانين

  اإلعجاز القرآين.
ن عبــد القاهر"أمهــل رعايــة ترتيــب األصــول واألبــواب           ً منــه  وقــد ألــف الــرازي كتابــه إميــا

ه يف املقدمــــة بقولـــــه:"وملا وفقــــين هللا )2(وأطنــــب يف الكــــالم كــــل اإلطنــــاب" ليفــــه إ وبــــني ســــبب 
وائـدمها , ومقاصـد فرائـدها وراعيـت الرتتيـب , مـع ملطالعة هذين الكتابني التقطت منهمـا معاقـد ف

ـــــــــطي أوابــــــــد اإلمجــــــــاال ــــــيمات  تالتهــــــــذيب والتحريــــــــر , مــــــــع التقريــــــــر وضبـ لتقســ ب  ــل  يف كــــــ
اليقينيـــــة,ومجعت متفرقـــــات الكلـــــم يف الضـــــوابط العقليـــــة, مـــــع االجتنـــــاب عـــــن اإلطنـــــاب املمـــــل, 

اية اإلجياز يف درايلواالحرتاز عن االختصار املخ   . )3(ة اإلعجاز)", ومسيته(
ســـلوب           لقـــد اســـتلهم الـــرازي الفكـــر البالغـــي لكتـــايب عبـــد القاهر,ونقـــل تلـــك األفكـــار 

ســلوب التقنــني والتقســيم, جــاعالً علــم البيــان  مــوجز , عارضــاً بــذلك موضــوعات البالغــة العربيــة 
(الفصـــاحة يف خدمـــة القـــرآن الكـــرمي والغـــرض مـــن وراء ذلـــك معاجلـــة قضـــية اإلعجـــاز الـــيت جعـــل 

  .)4(مداره) والبحث يف سائر وجوه احملاسن املعتربة يف النظم والنثر
  
  
  
  
مــل كتابنــا دالئــل  .1 أشــار الــرازي إىل كتابــه هــذا (التفســري الكبــري) ومســاه (دالئــل اإلعجــاز), فقــال: "ومــن 

كتــاب طبـع ال 2/116اإلعجـاز, علـم إن القــرآن قـد بلــغ يف مجيـع وجـوه الفصــاحة إىل النهايـة القصــوى" 
هــ , وطبـع بتحقيـق د.إبـراهيم السـامرائي و د. حممـد بركـات يف  1317مبطبعة اآلداب واملؤيد مبصر سنة 

  م. 1985عمان 
 .28اية اإلجياز  .2

 املصدر نفسه . .3

اية اإلجياز  .4   .   35ينظر:
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و الـــرازي أول مـــن التفـــت إىل دور الـــنظم ومـــا يتصـــل برتكيـــب الكـــالم مـــن حيـــث كيفياتـــه   
ت وترتيبهـــا بقولــــه:"كلما كـــان الكـــالم أقـــوى ارتباطـــا واشـــد وخصائصـــه يف ا لـــربط القـــائم بـــني اآل

وذلــك يف تعليــق اجلمــل بعضــها ببعض"فــالقرآن الكــرمي كمــا  )1(التحامــا كــان ادخــل يف الفصــاحة"
تـه" بهو معجـز حبسـ  )2(فصـاحة ألفاظـه وشـرف معانيـه فهـو أيضـا معجـز حبسـب ترتيبـه ونظـم آ

ولعـــل هــذه النظـــرة يف (الرتتيبـــات والـــروابط)  )3(ــــــة يف الرتتيبــات والـــروابطوإن لطــائف القـــرآن مودع
  .)4(تعد األوىل من نوعها مقارنة بـكتب اإلعجاز السابقة

ا ترتيب الكلمـات ومواقعهـا يف نظـم القـرآن ويدرسـه مـن    فالرازي يتناول الكيفية اليت يتم 
  حيث الصحة واخلطاء , برعاية قوانني النحو و معانيه.

حيــة موضــع الكلمات,وعــدم          أمــا ســوء ســالمة الرتتيــب فيحــددها بســوء االســتعمال مــن 
ــرك العمـــل بقـــوانني النحـــو , وجـــب أن  ـــنظم بســـبب تـ مراعـــاة التـــأليف فينشـــأ عـــن ذلـــك "فســـاد ال

  . )5(يكون العمل بقوانينه معترباً يف صحة النظم وذلك هو املطلوب"
اية اإلجياز) أمهية كبري    ة يف دراسة البالغة العربية وتطويرها, ألنه ميثل املرحلة ولكتاب (

ا.   األوىل يف حصر مباحث البالغة وحتديد أبوا
ولعلـــه كـــان أحـــد األصـــول الـــيت اعتمـــدها الســـكاكي اعتمـــاداً كبـــرياً يف تقســـيم البالغـــة يف    

 تومـا عرفـالذي أضفى علـى البالغـة العربيـة أسـلوب املدرسـة الكالميـة  )6(كتابه (مفاتيح العلوم)
  .)7(به من استعمال أساليب الفلسفة واملنطق وحتديد املوضوعات وتقسيمها

  
  
  .145اية اإلجياز  .1
 .175/ 2التفسري الكبري  .2

 .257ينظر:إعجاز القرآن والبالغة النبوية, الرافعي  .3

 (رسالة دكتوراه).157ينظر:األسلوبية يف كتب إعجاز القرآن   .4

  .    142اية اإلجياز  .5
  .248,  48لبالغة عند السكاكي, امحد مطلوب ينظر: ا .6
شــاعت املدرســة الكالميــة يف املنــاطق الشــرقية مــن الدولــة اإلســالمية بعــد املدرســة األدبيــة ينظــر:دروس يف  .7

 . 80البالغة وتطورها , امحد سعيد 
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مل يقــف أثــر الــرازي عنــد الســكاكي, فقــد تبعــه ابــن الزملكــاين يف كتابيــه (التبيــان يف علـــم   
ــا ال ختــرج يف أغراضــها عمــا ذكــره  البيــان) و(الربهــان الكاشــف) فالنــاظر يف مقدمــة التبيــان يــرى أ

بــع ابــن الزملكــاين يف (الربهــان الكاشــف) الــرازي يف تقســيمه, ومل خيــرج  )1(الــرازي يف مقدمتــه  ،و
اية اإلجيـاز) أحـد املصـادر األربعـة الـيت اعتمـد ها إطار تبويب الكتاب عن تبويب الرازي. وكان (

ثـر بـه كتـاب الشـروح والتلخيصـات)2(حيىي ابن محـزة العلـوي يف كتابـه(الطراز) , فقـد  )3(,وكـذلك 
ــاء الــدين الســبكي يف كتابــه ( ) الــذي شــرح فيــه  ص املفتــاحييف شــرح تلخــ األفــراحعــروس اعتمــده 

ثـــر بـــه يف بعـــض  739كتـــاب (التلخـــيص) للقـــزويين (ت  بـــع الـــرازي هـــو اآلخـــر و هــــ) والـــذي 
  .)4(ضعاملوا

  

  منهج الكتاب
ايـــة اإلجيـــاز) مـــن خـــالل    ـــه الـــرازي يف كتابـــه ( نســـتطيع أن نتبـــني املـــنهج الـــذي ســـار علي

 لتبويـب الكتــاب, وأســلوبه اخلــاص يف التعبـري عــن آرائــه يف عــرض مادتـه وتوضــيحها مبينــاً مــا وصــ
إعجـاز القــرآن ,  إليـه مـن ثقافــة لغويـة و أدبيــة وعقليـة. جــاء الـرازي والكثــري مـن اآلراء مطروحــة يف

فأجـــال الطـــرف فيها,وأخـــذ زبـــدة أفكارها,ورتـــب كتابـــه علـــى مقدمـــة ومجلتـــني. جعـــل املقدمـــة يف 
ـــــن ســــــــبقه يف  ـــــرآن, وعـــــــرض آراء مــ ــــــاز القــ ــــر يف إعجــ فصـــــــلني:حتدث يف األول منهـــــــا عـــــــن الســـ

  .)5(موقف الناقل بقدر ما يتمثل موقف العامل الناقد" ذاإلعجاز,"لكنه ال يتخ
ـــة واختـــار أن يكـــون اإلعجـــاز يف الفصـــاحة الـــيت  ففنـــد تلـــك اآلراء   وردهـــا حبججـــه العقلي

ـــوى  ــــــه:"مل يبـــــق وجـــــه معقـــــول يف اإلعجـــــاز ســ ـــــه اإلعجـــــاز بقول ـــــذي يعلـــــق علي ـــــاط ال جعلهـــــا املن
ـــــد  )6(الفصـــــاحة" ــــرف علـــــم الفصـــــاحة, والفصـــــاحة عن فكـــــان الفصـــــل الثـــــاين مـــــن املقدمـــــة يف شـ

  .)7(إىل مجلته"الرازي"أما أن تكون عائدة إىل مفردات الكالم أو 
 .15ينظر:مقدمة التبيان  .1

 .1/7ينظر:الطراز  .2

 .279 – 257ينظر:فخر الدين الرازي بالغيًا  .3

 .531 – 368وشروح التلخيص, أمحد مطلوب  ينظر:القز ويين .4

 .106إعجاز القرآن البياين،د.حفين حممد شرف   .5

 .    35اية اإلجياز  .6

 املصدر نفسه.  .7
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ملفـردات،و اجلملـة الثانيـة يف الـنظم ولعلـه يف تقسـيمه هـذا وبذلك جعل اجلملـة األوىل يف ا  
أفـــاد مـــن قـــول عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين "اعلـــم إن الكـــالم الفصـــيح ينقســـم إىل قســـمني, قســـم يعـــزى 

وتنـاول الـرازي يف اجلملـة األوىل  )1(املزية واحلسن فيه إىل اللفـظ, وقسـم يعـزى ذلـك فيـه إىل الـنظم"
جلرجــــاين يف أن الكلمــــة تُبــــان مــــن خــــالل الســــياق وأن احملــــاور الــــيت املفــــردة يف الرتكيــــب, متابعــــاً ا

  تسلكها تتباين تبعًا للسياقات اليت تستعمل فيها.
علــى أوراق قليلــة بعــد  دأمــا اجلملــة الثانيــة فرتــب فيهــا الــنظم بطريقــة مبوبــة, وجعلــه ال يزيــ  

ــــرازي يف م ــــدرج ال ــــه هــــذه أن كــــان موزعــــاً علــــى صــــفحات مشــــتتة يف (دالئــــل اإلعجــــاز) وت عاجلت
الظــاهرة مبتــدءاً بفوائــد التقــدمي والتــأخري,و الفصــل والوصــل ،و احلــذف واإلضــمار خامتــاً كتابــه يف 

  الرد على الطاعنني يف القرآن الكرمي من جهة التكرار والتطويل .
واســتطاع الــرازي بطريقتــه بعــرض املــادة الــيت تعتمــد علــى ذكــر املســألة وتقســيمها, إالّ يشــذ         
ـا، واْن كـان يؤخـذ عليـه الكثـرة والتـزاحم يف املقـدمات  عن تلـك املسـألة فـرع منهـا أو مالـه عالقـة 
  ).2(وفصوهلا

  

  أسلوبه
لفخر الدين الرازي مسات أبرزت معامل شخصيته العلمية فهـو ميتـاز بدقـة التفكـري , وجـدة   

ــذه الطري مــة, و ــا إحاطــة  قــة آلــف مصــنفه املنطــق , والقــدرة علــى تشــعيب املســائل واإلحاطــة 
اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز).  )  

ـا فـنالحظ أنـه    ومن يطالع كتـب الـرازي يـرى إن الصـبغة الفلسـفية والعقليـة ظـاهرة يف ماد
قيســــته املنطقيـــــة, واملالحــــظ علـــــى  ايـــــة اإلجيــــاز) بثقافتــــه العقليـــــة وصــــبغها  خلــــط , مباحــــث (

ب الكتــاب رجحــان اجلانــب العقلــي واســتعمال مصــطلحات ا لفلســفة واملنطــق الــيت تكثــر عنــد أر
  املدرسة الكالمية, حنو:حرف السلب , وسلب العموم وغريها وهو يتبع يف تقرير القاعدة

  
 .382دالئل اإلعجاز  .1

وإعجـاز  41وينظـر مـنهج البحـث يف املثـل السـائر. علـي جـواد الطـاهر  336البيان العريب،بدوي طبانـة  .2
 .194د. منري سلطان  القرآن بني املعتزلة واألشاعرة 
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وإيصــاهلا إىل ذهــن القــارئ, أســلوب املنــاظرة وهــو أســلوب املــنهج التعليمــي بذاتــه،فالرازي يعــرض 
اآلراء والشــواهد ومــن مث يبــادر بقولـــه, أمــا ُمــبطًال قــول مــن ســبقه أو موافقــاً لــه, ومــن خــالل هــذا 

حلجـة خيلـص إىل القاعــدة  ن قــالوا إ فقـال مثالً:"احـتج  )1(األسـلوب املقـرتن  أصـحاب اللفـظ 
الرتتيــب والــنظم يف املعــاين إال بواســطة حصــوهلما يف األلفــاظ فلــو كــان حصــوهلما مبــا يف  لال نعقــ

ـــزم الـدور" مث جييـب علـى هـذا بقولــه:"واجلواب إن هـذا القائـل  بعاً حلصوهلما يف املعاين ل األلفاظ 
تظم الكــــالم يف ذهنــــه مث يعــــرب عنــــه نســــي حــــال نفســــه واعتــــرب حــــال الســــامع,وذلك ألنــــه أوًال ينــــ

   )2(بلسانه"
لشـــيخ          ومـــن الواضـــح إن للـــرازي شخصـــيته يف كـــل مـــا كتـــب, فعلـــى الـــرغم مـــن إعجابـــه (

ً خمالفــاً  عاألمـام) ويعــين بــه اجلرجــاين إال أنــه ال ميتنــ  )3(عــن إبــداء رأيــه يف املســائل الــيت يــرى فيهــا رأ
ي عـامل آخـر نـراه مقت قـش ونقـل عــدداً  )4(نعــاً برأيـه حنـو"علي بـن عيســى"،أو االسـتعانة  ،الـذي 

اية اإلجياز). وبذلك خيرج الـرازي مـن صـنيع التلخـيص والتبويـب آلراء عبـد القـاهر  من آرائه يف (
اجلرجـــاين فيمــــا رأى الــــدكتور عبـــد القــــادر حســــني يف أن دوره مل يكن"يعـــدو آراء عبــــد القــــاهر يف 

  .)5(التلخيص والتبويب"
  

  مصادره
 همصــنف يف طريقــة تعاملـــ أيقدرة ـلــه وتتجلــى مــ علــم هــي املــادة األوليــة أيمصــادر  إن  

ـــا وكيفيـــة  همعها،واســـتيعاب منهـــا. وقـــد اســـتقى الـــرازي مادتـــه مـــن مصـــادر تكـــاد تكـــون  إفادتـــهملاد
ايـــة اإلجيـــاز) هـــو تلخـــيص لكتـــايب عبـــد القـــا إنحمـــدودة ذلـــك  ر اجلرجـــاين (الـــدالئل) هلكتـــاب (

الزخمشـري،دون  العربيـة حنـو سـيبويه وعلـي بـن عيسـى،و أعالمن مث استعانته ببعض )،وماألسرارو(
  إىل كتبهم. اإلشارة

  

  .99ينظر:فخر الدين الرازي بالغيًا  .1
 .48اية اإلجياز  .2

اية اإلجياز  .3  .159, 151, 137ينظر:

: معجـــم هــــ) ذاعـــت أقوالـــه يف كتـــب البالغيـــني والنحـــويني. ينظـــر 384بـــن عيســـى الرمـــاين(ت  يهـــو علـــ .4
ء   .71، و الرماين النحوي الدكتور مازن املبارك 14/73األد
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  . 406أثر النحاة يف البحث البالغي  .5
ـــــدو    ـــــذكرها الرازي، إنويب ـــــاك مصـــــادر بالغيـــــة مل يصـــــرح ب ـــــادهن ـــــون  امنهـــــ أف يف حبـــــث فن

 وبهســـلتعامـــل الـــرازي مـــع مصـــادره  .)1(الً قلــي إالر اجلرجـــاين هعبـــد القـــا االبــديع،اليت مل يعـــرض هلـــ
اخلاص،فكأنــه يصــهر املصــادر يف بوتقــة فكــره املنطقي،فيعطيــك زبــدة املــادة الــيت يعاجلهــا مســتنبطاً 

  يقف عند املصادر مناقشًا أو مضيفاً أو راداً. أن هوال يفوتقواعدها،
يت نذكر منهج الرازي يف    -من مصادره: األخذوفيما 

  

  ين:ا. عبد القاهر اجلرج1
اية اإلجياز) علـى    ،ولكن للـرازي طر بين ( ق عـدة يف ائـتلخـيص كتـايب اجلرجـاين كمـا ذكـر

  منها: اآلراءنقل 
 من هنـــا تعلـــم "و ري يســـري،حنو فعلـــه يف تقـــدمي اخلـــرب بقولــــه:يـــأو بتغ هقـــد ينقـــل الـــنص بلفظـــ

ـــهالفخامــة يف  ــَأرِض َفَتُكــون َلهــم ُقُلــوب يعقُلــون ِبهــا َأو( تعــاىل: قول ريوا فــي اْل ســي ــم  َأَفَل

معون ِبهــا  ســي آَذانار صــــى اْلَأبمــا ال َتعوِر)  َفِإنَّهد ــي الصــــي فالَّت ــى اْلُقُلــوبمَتع ــنَلكو

ـــهم فــ ن فيــه مــاإو ) ،46(احلــج: تعمى،وكــذلك الســبيل يف كــل   ال األبصــارن إلــيس يف قول

 آخــر ال برهــان َلــه بِــه َفِإنَّمــا ( ومــن يــدع مــع اللَّــه ِإَلهــًا:تعـاىل :كالم فيه ضمري قصة كقولـه

ــهبر ــدنع هاب ســح  (ونراْلَكــاف ــحْفلال ي املؤمنــون:ِإنَّــه)نــه يفيــد مــن القــوة يف إف) ،117
. يالحـظ هـذا الكـالم نفسـه يف )2("نال يفلحـو الكـافرين  إننفي الفالح مـاال يفيـد قولنـا 

  . )3(اإلعجاز)دالئل (
 ــــة االمسيــــة يف نقــــل معــــىن الــــنص بصــــ ــــة واجلمل ــــني اجلملــــة الفعلي ورة خمتصــــرة،حنو الفــــرق ب

املطلـــق الغـــري مشـــعر بزمـــان اإلثبـــات  األخبـــاركـــان الغـــرض مـــن   "إناملعىن،فيقـــول الـــرازي:
بهم َأيَقاظـــًا وهـــم رقُـــود وُنَقلِّـــبهم كقولــــه تعـــاىل  الســـم اإلخبـــاريكـــون  أنوجـــب  ســـَتحو)

َذاتو نيماْلي اِل َذاتمالش يدصِباْلو هياعرٌط ذاسب مهَكْلبو  مهــنم ــتلَّيَلو ِهمَلــيع ــتَلِو اطََّلع

  )18فرارًا وَلملْئت منهم رعبًا) (الكهف:

  .165ينظر:فخر الدين الرازي بالغيًا  .1
 .156 اإلجيازاية  .2
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  .153 اإلعجازينظر:دالئل  .3
 أمـا تعريـف زمـان ذلـك فلـيس مبقصـود،و فأماالبسط للكلب  إثبات إالليس الغرض  نهأل  

ـــبزمــان ذلــك الثب اإلشــعار اإلخبــاركــان الغــرض مــن   إذا ــه الفعــل كقولـــه  وت فالصــاحلـ (يــا  :تعــاىلل

 ُكمَليع اللَّه تمعوا ناْذُكر اسا النهَأيُزُقُكمري اللَّه رٍق َغيالخ نْل مه الس نِض ال ماْلــَأرو اءم

ق ز حيصـل مبجــرد كونــه معطيــاً للــر  ن املقصــود بتمامــه الفــإ )3ِإلَــه ِإلَّــا هــو َفــَأنَّى ُتؤَفُكــون) (فــاطر:
ـــاً يف كـــل حـــني وأوان ـــل بكونـــه معطي ،وقـــد )2(،وكـــالم اجلرجـــاين مبســـوط يف صـــفحات عـــدة )1("ب

ملعىن أنالرازي دون  أوجزهُ      .خيل 
جــاين يف بعــض املســائل،كما يف تقــدمي حــرف الســلب علــى صــيغة العمــوم . قــد يــرد علــى اجلر ـجــ

خريه عنهـا بقولــه: ن نفـي العمـوم  إنواعلم "و فبقولــه مل  اإلثبـاتخصـوص  يقتضـيالشـيخ جـزم 
عنـد مــن يقـول بــدليل اخلطــاب  إالكــذلك   األمـرعضــه ولــيس بيكــون فـاعال ل أن يقتضـيافعـل كلــه 
  )3("اإلثباتخصوص  يال يقتضضي عموم النفي يقت نفي العموم كما ال أنبل احلق 
  أنحنو:بعـد اإلضـافة وذلـك قد يضيف الرازي على حبث اجلرجاين فيمـا يـرى أنـه يسـتحق 

ــا وحــدد همــا حبثــل أمجــ أمثلــة كــل موضــع،و  عبــد القــاهر مــن مواضــع التقــدمي والتأخري،وبو
  .)4(تستحق التقدميحلاالت اليت حبثاً فّصل فيه الصور النحوية اليت تتبني فيها ا فأضا

  املتعــددة لكنـه مل يعلــل بدقــة   األمثلــة وإيراده،)حــذف املبتـدأ(أخـذ علــى اجلرجـاين يف فصــل
ً  األمـــام،فقال:أورد الشـــيخ األمثلـــةيف بيـــان حســـن  ذف املبتـــدأ وحكـــم ُحـــ ة فيهـــاكثـــري   أبيـــا

ت القـــرآن أوقـــد  )5(حبســـن ذلـــك احلـــذف ومل يـــذكر علتـــه" لكـــرمي افـــاض يف استشـــهاده 
ويل مشكالته.  لب   يان وجه احلسن يف حذف املبتدأ و

  
  
  .75 اإلجيازاية  .1
  .186 - 182 اإلعجاز ينظر:دالئل .2
  .270 اإلعجاز:دالئل وينظر. 159 اإلجياز ةاي . 3
  .162- 160 اإلجيازاية ينظر:  . 4
 .174املصدر نفسه  . 5
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  هـ)384(ت علي بن عيسى الرماين.2

رائـه أم  األخـذ)،سـواء أكـان يف األمامبعد (الشـيخ  مالرازي من آرائه أفاد نْ كثر مَ أوهو   
  -مناقشتها وردها،مثال ذلك:

 :قال علـــي بـــن عيســـى:النقل يف "نقـــل قـــول (علـــي بـــن عيســـى) يف التقـــدمي والتـــأخري بقولــــه
لتقدمي والتأخري حيسن يف وجوه ستة:األو     )1(..."لالكالم 

  2(..."لستة عشر:األو أخذ الرازي برأيه يف ذكر خمارج احلروف بقولـه احلروف(   
 :ا قال علــــي بــــن عيسى،االستعارة،اســــتعمال العبــــارة لغــــري مــــ"رد رأيــــه يف االســــتعارة بقولـــــه

طل من وجوه أربعة..." )3(وضعت له يف اصل اللغة   )4(وهذا 
  هـ) 180. سيبويه (ت 3

ه عنــدما قــال ســيبوي":)5( أورد الــرازي نصــاً واحــداً لســيبويه يف فائــدة التقــدمي والتــأخري قــائال  
م يقدمون الذي بي م انـه أعـىن وان كـان مجيعـاً يهمـاهلم وهـم ببي أهمنه اذكر الفاعل واملفعول،كأ

عبــد  ه،ألنــه نقــل الــنص الــذي ذكــر اإلعجازويبــدو أنــه نقــل هــذا الــنص عــن دالئــل  )6(م"اويعنيــ
  . )7(القاهر وتعليقه عليه

  هـ) 538. الزخمشري (ت4
جلــار هللا العالمــة يف "يف (ســورة الكــوثر) فقال: اإلعجــازنقــل عنــه ملخــص رســالة يف وجــه   

ــوَثر) (:تعــــاىلذلــــك رســــالة وأ اذكــــر حاصــــل مــــا فيهــــا يف هــــذا املوضع،قولـــــه  ــاَك اْلَكــ ــا َأعَطينــ ِإنَّــ

.ممــا تقــدم يتبــني لنــا موضــوعية الــرازي يف تعاملــه مــع املصــادر )1(..."فوائــدفيــه مثــان   )1(الكـــوثر:
ـــا علـــى قلتهـــا تبـــني وجهـــة نظـــرِه يف اعتمـــاده علـــى النحويـــة الـــيت أفـــاد منهـــ ايـــة اإلجياز)،وأ ا يف (

  النحو يف بيان سر اإلعجاز القرآين. 
 .160 اإلجيازاية .1

  .56 .املصدر نفسه2
  .79القرآن  إعجازالنكت يف :ينظر.3
  .115 اإلجيازاية .4
اية .5   .151 اإلجيازينظر:
  .34 /1 .الكتاب6
  .190 اإلجيازاية  .8       .136 ازاإلعجينظر:دالئل .7
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  املبحث الثاني

  القرآن إعجازالربهان الكاشف عن 
  املؤلف 
 الدمشــقي السـماكي األنصـارياملكـارم عبـد الواحــد بـن عبـد الكــرمي  أبــوهـو كمـال الـدين   

  . )1(للهجرة 651الشافعي الزملكاين املتوىف سنة 
دمشـــق،عاش يف الشـــام يف عهـــد الدولـــة  بغوطـــةقريـــة ، )2()زملكـــان( نســـبة إىل الزملكـــاين  
حلركة العلمية و األيوبية   .)3(األدبية وكان عهداً زاهراً 
الــذين ترمجــوا  أشــارودرس مــدة يف بعلبــك.  ، )4()دصــر خــويل ابــن الزملكــاين القضــاء يف (        
ملعـــاين والبيـــان،عين  إىل حلياتـــه الكاشـــف) القرآين،فـــألف فيـــه كتـــابني (الربهـــان  إلعجـــازمعرفتـــه 

ـــــان يف علـــــم ال ـــانو(التبي ــ ـــــد القـــــاهر اجلرجـــــاين.  ن) وكـــــابي ـــــداداً لبالغـــــة عب ه امت ـــــا ـــــهاشـــــتهر  كت  ن
  . )5(بالغي،وان كان قد شرح (املفصل يف علم العربية) للزخمشري

تبقـــى ســـرية ابـــن ، )6(ةمقـــابر الصـــوفيهــــ) ودفـــن يف 651بدمشـــق يف احملـــرم مـــن ســـنة(ىف تـــو   
ابـــن  عمــرو أيبســـوى  أســاتذتهأنــه مل يشــر يف كتبـــه إىل ذلـــك ،الزملكــاين فيهــا شـــيء مــن الغموض

املصــادر القدميــة  أمــا. األخــرىثلــت يف كتبــه  مت،ومل يشــر إىل ثقافتــه الــيت)7(هـــ)646(ت  احلاجــب
ـــة ، )8(هــــ)727ذكره،واهتمـــت حبفيـــده الكمـــال الزملكـــاين (ت أغفلـــتفقـــد  فنقلـــت آراءه الفقهي

  .إليهبعض كتب جده  تواللغوية ونسب
  
  .254 /5،وشذرات الذهب 325 /13تنظر ترمجته: البداية والنهاية . 1
ذيب األنساب ، واللباب3/401. ينظر:معجم البلدان 2   .507 /1 يف 
ريخ املدارس . ينظر:3   .9ابن احلاجب النحوي،طارق عبد عون ،و 1/193الدارس يف 
  .3/38ان دمشق. ينظر:معجم البلد أعمال. (صرخد) بلد مالصق لبالد حوران من 4
  .209 /6معجم املؤلفنيو 3/80والنظائر  األشباه. ينظر:5
  .187. ينظر:تراجم رجال القرنني السادس والسابع 6
  .12اني،والتب270الربهان الكاشف .7
  .2/19بغية الوعاة و 5/254شذرات الذهب و 133 /5. تنظر:طبقات الشافعية الكربى .8
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كـان الـذين  خـالل أثـره فـيمن جـاء بعـده،فمن كتب ابن الزملكاين وثقافته مـن   أمهيةوتبدو   
حيـث عـد (التبيـان يف علـم  )الطـراز(هـ) صاحب 741البن خطيب زملكا أثر فيهم العلوي (ت 

  .)1(اليت اعتمد عليها يف علم البيان األربعةالبيان) أحد مصادره 
 م اجلوزيــةوابــن قــي، )2(هـــ) إىل آراء ابــن الزملكــاين يف تفســريه745حيــان (ت أبــو و أشــار        

ايــة التأميــل يف كشــف 751(ت مصــادره   أحــد) البــن الزملكــاين التنزيــل أســرارهـــ) عــد كتــاب (
ـــاء الــدين الســـبكي (ت  .)3(ائــد املشـــوق)و يف (الف راهـــ) 773وأكــد   إذابــن الزملكـــاين، ءثـــره 

.ونقـــل )4(يف شـــرح تلخـــيص املفتـــاح) األفـــراحمصـــادره  يف (عـــروس  أحـــدجعـــل الربهـــان الكاشـــف 
  .)5(يف مواضع عديدة هـ) يف (الربهان يف علوم القرآن)794راءه بدر الدين الزركشي(ت آ

.وهـذا النقـل )6(الزملكاين يف اكثـر مـن كتـاب ويف مواضـع خمتلفـة ابن السيوطي نقل آراء و  
ـــه يتصـــدر للقضــــاء  آلراء ابـــن الزملكـــاين يؤكــــد مكانتـــه العلميـــة وســــعة اطالعـــه وثقافتـــه الــــيت جعلت

  . والتدريس معاً 
ــــوالً عنـــــــد ابـــــــن راء آ أنلكـــــــن يبـــــــدو           بعـــــــض الزملكـــــــاين يف كتـــــــاب (التبيـــــــان) مل تلـــــــق قبـــ
التبيــان) هــذا إىل الغــرب نقضــه ابــن رشــيد مــن (ني وصــل كتــاب "حــ ،فقــد ذكــر الســيوطياللغويني

التمويهــات ( املطــرف بــن عمــرية يف كتــاب أبــو أنكــره و) 7(املقيمــني بتــونس نقضــاً يف كــل قواعــده"
ـــانعلـــــى الت د إىل(دالئـــــل ـتسنـــــاالتبيـــــان  أن،واحلقيقـــــة )8(لـــــه وعـــــرب عنـــــه أنـــــه غريـــــب ال مســـــتند )بيــ
  ).اإلعجاز

  
  .1/9. ينظر:الطراز 1
  .3/23. ينظر:البحر احمليط 2
  .7،8ائد املشوق و . ينظر:الف3
  .28 /1 األفراحعروس :. ينظر4
  .39،2/101،95،58،3/387،199،168 /1. ينظر:الربهان 5
  .3/496 األقران،معرتك 3/79والنظائر  األشباه.ينظر: 6
  .3/80والنظائر  األشباه.ينظر: 7
  .72 /4الربهان :،وينظر3/496 األقران.معرتك 8

  مؤلفاته
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  (مطبوع))1(القرآن إعجازالتبيان يف علم البيان املطلع على.  
  (مطبوع).)2(القرآن  إعجازالربهان الكاشف عن.  
  يد أعراباملفيد يف   .)3(القرآن ا
 4(ة الراكب يف ذكر اشرف املناقبعجال(.  
 5(املفضل على املفصل(.  

  
  وفقد من كتبه

  

 6(رسالة  يف اخلصائص النبوية(.  
 7(شرح التنبيه(.  

  
  
  
  بتحقيق  د. امحد مطلوب،ود. خدجية احلديثي. م1964طبع عام . 1
  بتحقيق  د. امحد مطلوب،ود. خدجية احلديثي.م 1974طبع عام . 2
ــــةينظر:فهــــرس املخطو . 3 ــــدول العربي  م)1924(دار الكتــــب املصــــرية1/411اد ســــيد ؤ فــــ ،طــــات جبامعــــة ال

البـن  أنذكـر السـيوطي و  69والبالغـة والنقـد بـني التـاريخ والفن،مصـطفى اجلـويين  209 /6ومعجم املؤلفني 
 ً يد. ينظر: اإلعجازيف  الزملكاين كتا   .1/7 اإلتقانوخمتصره ا

ريخ  وأخرىمنســـوب البـــن الزملكـــاين اجلـــد،،وهـــو 7/175،  325 /4 األعالمينظـــر:. 4  األدبحلفيـــده،و
  . 570/ 3العريب،عمر فروخ 

ـــــري. 5 ــــل للزخمشــــ ــــاب املفصـــــ ـــــ ـــــرح كت ــــيوطي يف  ، وهـــــــــو شــــ ـــــه الســـــ ــــ ــــل عن ــــــباهنقـــــ ـــــــائر  األشـــ ، 4/29 والنظــ
ريـــخ 1/635وهديـــة العـــارفني  6/209معجم املـــؤلفني :نظـــر.وي7/34،142 العريب،عمـــر فـــروخ  األدب،و
3/570.  
  .12ان ي،والتبيان يف علم الب325 /4 عالماألينظر:. 6
  .261، 74املؤلف يف الربهان  إليه أحالو 22ينظر:الربهان الكاشف(مقدمة احملققني) .7
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   1(كشف أسرار التنـزيلاية التأميل يف(.  
  ســم (املنهــاج املفيــد وذكــر يف بعــض املصــادر  ، )2(التوحيــد أحكــاماملنهــاج املفيــد يف

  .)3()التوكيد أحكاميف 
  

  مذهبه النحوي
ــــذي يقــــف علــــى    ــرة آال ـــوا عــــن دائــ ــــم مل خيرجـ راء آر النحــــويني الشــــاميني يطمــــئن إىل أ

ن عـــامًال مهمـــاً يف ســـيادة ااملدرســـة البصـــرية،فالذي شـــاع يف هـــذه البيئـــة مـــن كتـــب حنـــو بصـــرية كـــ
هب بـن الزملكـاين وقـد ظهـرت مسـات هـذا املــذااملـذهب البصـري يف الدراسـات النحويـة يف عصـر 

  .)4(لفت يف هذا العصرأُ يف الدراسات النحوية اليت 
ـــــن الزملكــــــاين قــــــدلــــــ   ـــــاجل املســــــائل النحويــــــة يف كتابــــــه علــــــى وفــــــق املــــــذهب  ذا جنــــــد ابـ عـ

  .ميوله ملذهبهم على ملصطلح البصري دليلاالبصري،واستعماله 
راء ه بكتــاب ســيبويه،وآـا ابــن الزملكــاين يــرى عنايتـــواملطلــع علــى كتــب النحــو الــيت اعتمدهــ  

الـــذي دارت حولـــه الدراســـات النحويـــة يف عصــــره  علـــي الفارســـي،وكتاب املفصـــل للزخمشـــري أيب
ــــرية تصــــل  ــرح شــــروحاً كث منها:شــــرح ابــــن احلاجــــب الــــذي مســــاه ،مخســــة وعشــــرين شــــرحاً  إىلوشــ

  .)5(ل)ـملكاين مساه(املفصز ) وشرح ابن يعيش،وشرح البن الاإليضاح(
   )6()مخوار ز (فخز ـب إليهراءه كثرياً وكان يشري ذي اعتمد ابن الزملكاين آـوالزخمشري ال

  
  
ــــن قـــــيم اجلوزيـــــة كأحـــــد  207 ،76، 49، 48املؤلـــــف يف الربهـــــان الكاشـــــف  إليـــــه أحـــــال .1 واعتمـــــده ابـ

ـــاو مصـــادره يف الف ـــه أخـــذ ،و8ق و د املشـــئ ـــان يف البحـــر احملـــيط  أبـــو من . والســـيوطي يف معـــرتك 3/23حي
  1/360 األقران

  6/209عجم املؤلفني ،وم1883 /2ينظر:كشف الظنون  .2
  .1/7 اإلتقانينظر: .3
  .15ينظر:ابن احلاجب النحوي  .4
  .209 /6خمطوطاً،ينظر:معجم املؤلفني  لال يزاوهو  .5
  .255، 193الربهان الكاشف  .6
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.ويعتمـــد )2(املــذهب قيــداً  لال جيعــ متحــرر العقــل والتفكــري، أنــه إال ،)1(ن كــان بصــري املــذهبإو 
،كتــب التفســري،ومعاين القرآن،وكــل هــذه الكتــب غالبــاً ابــن الزملكــاين فضــًال عــن كتــب النحويني

  .تنحو منحى البصريني
قـــًال آلراء النحـــاة الســـابقني أن إىلوخنلـــص مـــن هـــذا كلـــه         لـــه، ففـــي   ابـــن الزملكـــاين كـــان 

مسـاء علمـاء العربيـة الـذين اعتمـد علـى   كتابيه (الربهان الكاشف) (التبيان يف علم البيان) يصـرح 
  ر آراءهم من دون ذكر أمسائهم،من غري إضافة رأي خاص به.كتبهم أو يذك

يبــدو أن ابــن الزملكــاين اســتعمل النحــو كوســيلة مــن وســائل البالغــي الــذي يلجــأ للنحــو   
واللغــة لبيــان معــىن آيــة أو شــرح معــىن بيــت شــعري وحكــم الكلمــة اإلعــرايب ضــمن الرتاكيــب فهــو 

ً معيناً.وان شرح (املفصل) فلم يتخذ مذهباً حن ،) 3(بالغي   و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .121. ينظر:ابن احلاجب النحوي 1
  .688/  1. ينظر:النحو يف كتب التفسري،عبد هللا رفيدة 2
  .209/ 6،ومعجم املؤلفني 3/80.ينظر:األشباه والنظائر 3
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  ) 1(كتاب (الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن)

  أثـــر الشـــيخ عبـــد القـــاهر اجلـــر جـــاين اقتفـــى ابـــن الزملكـــاين يف كتابـــه (الربهـــان الكاشـــف)  
كتابـــه (دالئـــل اإلعجـــاز) للبحـــث عـــن ســـر اإلعجـــاز القرآين،فقـــال بفكـــره النظم،وفضـــلها ودافـــع 
عنهــا وجعلهــا رأيــه يف اإلعجــاز قــائًال: "فتعــني أن يكــون اإلعجــاز نشــأ مــن جهــة التــأليف اخلــاص 

ن اعتدلت مفرداته تركيبًا وزنه وعل   .)2(ت مركباته معىن"به ال مطلق التأليف وبذلك 
لسـجع والصـنعة عـن    وحتدث يف مقدمة الربهـان الكاشـف،بعد الصـالة والـدعاء املمـزوج 

ـــد القــــــاهر اجلرجــــــاين ـــل عبــــــ ت هــــــذا  أمهيــــــة علــــــم البيان،والتنويــــــه بفضـــ ــــو يف الكشــــــف عــــــن مكنــ
ســراره وهــو يــرى أن جيمــع شــتات هــذا التصــنيف وحيــي  -يعــين بــه دالئــل اإلعجــاز–العلم،والبــوح 

  .)3(رفاته يف كتابه "املشتمل على التلخيص واإلجياز الذين مها دعامتا اإلجياز" 
لتبويـــب والتنســـيق للمســـائل املتفرقـــة الـــيت عرضـــها اجلرجـــاين يف     ميتاز(الربهـــان الكاشـــف) 

كتابه وهـو يتعـدى عـرض آراء الشـيخ إىل مناقشتها،ومناقشـته األعـالم الـذين أورد آراءهـم يف ثنـا  
بت يف الكثري من املواضع النحوية والبالغية.كتابه، و اخت   اذ موقف 

ن (النظم عبارة عـن تـوخي معـاين النحـو بـني الكلـم) جعـل         ويبدو أن قناعة ابن الزملكاين 
  الغلبة لالجتاه النحوي يف مناقشاته مسائل (الربهان الكاشف).

 أفـــاد منهـــا اجلرجـــاين إمنـــا ومل يقـــف ابـــن الزملكـــاين عنـــد( الـــدالئل) والكتـــب النحويـــة الـــيت   
ايــــة اإلجيــــاز)  ــر إليها،اســــتفاد منهــــا يف حبــــث فنــــون البــــديع مثــــل كتاب( جتاوزهــــا إىل كتــــب مل يشــ

هـــ) كــذلك مل يــوزع مباحــث البالغــة بــني علومهــا بــل 626للرازي،ومفتــاح العلــوم للســكاكي (ت 
ثــل الســائر) و الــرازي هـــ) يف كتابــه (امل637جعلهــا يف إطــار علــم البيــان مثلمــا فعــل ابــن األثــري(ت

ايـــة اإلجيـــاز) ، وذلـــك ال ينفـــي عـــن ابـــن الزملكـــاين أنـــه نظـــم دراســـة يف اإلعجـــاز القـــرآين  )4(يف (
رزة يف كثري من املواضع اليت تـرى فيهـا أثـراً للفهـم والتـذوق  تعتمد على (نظرية النظم) وشخصيته 

  ،والنظر فيما عرض من موضوعات.
  

زملكـــاين مـــرة،وإىل حفيـــده الكمـــال الزملكـــاين مـــرة أخـــرى. ينظر:كشـــف نســـبه حـــاجي خليفـــة إىل ابـــن ال .1
  .212، 241 /1الظنون 
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  .21ينظر:الربهان الكاشف (مقدمة احملققني)  .4
وقـــد ســـبق ابـــن الزملكـــاين كتابـــه هـــذا بكتـــاب عـــن اإلعجـــاز يكـــاد يكـــون يف املضـــمون          

ان يف علــم البيــان املطلــع علــى إعجــاز القــرآن)إال أننــا جنــد إضــافات وآراء واحملتــوى نفســه هو(التبيــ
ا ابـن الزملكـاين يف الربهـان يتضـح فيهـا النضـج وسـعة األفـق ممـامل جنـده يف التبيـان . وهـذا )1(التزم 

ما دعا إىل انتخـاب كتابـه (الربهـان) يف دراسـتنا هـذه فضـالً عـن رجوعنـا إىل كتـاب التبيـان كلمـا 
  رورة إىل ذلك.دعت الض

  منهج الكتاب
كشــف لنــا ابــن الزملكــاين يف مقدمــة كتابــه املــنهج الــذي ســار عليــه مبينــاً التبويــب الــذي   

اتبعـــه يف تقســـيم مباحـــث الكتاب،متابعـــاً عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين ومـــا كتـــب يف (دالئـــل اإلعجـــاز) 
سلوبه.   عارضًا ذلك 

وثالثــة أقســام أمــا التمهيــد ففيــه ثالثــة مجــع ابــن الزملكــاين مســائل كتابــه فرتبــه علــى متهيــد   
  فصول:
  إذ قال:"أمــــا حقيقتــــه فعلــــم  -ويعــــين بــــه فنــــون البالغــــة  –األول:يف حقيقــــة علــــم البيــــان

از علـى اخـتالف مراتبـه،وتوخي معـاين النحـو يف الرتكيـب" . ويـرى ) 2(يعرف به معاين ا
تقان علمي اللغة و النحو.   إن إتقانه يتم 

 للفظ،وهـــي ثالثة،األدلـــة االفرادية،واإلعرابيـــة، و مواضـــع الثـــاين:يف حصـــر مواقـــ ع الغلـــط 
ــر )3(الرتكيـــــب ألوىل األدلـــــة املعجميـــــة للكلمـــــة املفردة،والثانيـــــة إعـــــراب أواخـــ . ويقصـــــد 

لرتكيب. وقد بسـط القـول يف ذكـر الشـواهد مـن  الكلم، والثالث تعلق الكلم فيما بينها 
بينـــاً أن الـــنص وحـــدة لغويـــة متكاملـــة تعتمـــد القـــرآن الكـــرمي واحلـــديث النبـــوي الشـــريف م

علـــى الداللـــة اللفظيـــة واإلعرابيـــة والعالقـــة الرتكيبيـــة بـــني الكلـــم معتمـــداً علـــى أفكـــار عبـــد 
لشواهد ها    .)4(القاهر اجلرجاين يف(الدالئل) داعمًا إ

  

نفســها وأضــافا حقــق الكتــابني الــدكتور امحــد مطلوب،والــدكتورة خدجيــة احلديثــة وقــدما للكتــابني املقدمــة  .1
 .32 – 5ملقدمة الربهان صحة نسبته البن الزملكاين بعد أن نسب حلفيده (مقدمة الربهان).
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 .63 – 58ينظر:دالئل اإلعجاز  .4

  الثالث:وضــح فيـــه املصـــطلحات الــيت بتـــداوهلا علمـــاء البيــان،وهي الفصـــاحة والبيـــان
ــن  الزملكـــاين عـــن الفصـــاحة،هل هـــي مـــن عـــوارض اللفـــظ أم والتبيـــان. ويتســـاءل ابـ

ــــا تعــــود إىل املعــــىن ذلــــك أن الكلمــــة قــــد تكــــون  املعــــىن ؟ فــــريى رأي اجلرجــــاين 
  .)1(فصيحة يف موضع وركيكة يف موضع آخر

مث يعقــب علــى أن الفصــاحة مــن عــوارض اللفظ،ولكــن بشــرط قــوة الداللــة والــربط ويــرى   
ايــة أن البالغــة ال تــرادف الفصــاحة وأ ن أحــدمها تكمــل األخـــرى وهــذا رأي الــرازي يف مقدمــة (

  .)2(اإلجياز)
لقسـم األول مـن (الربهـان الكاشـف) عـرض ابـن الزملكـاين آراء مـن سـبقه يف    عند البدء 

حلجة والربهان على طريقة الـرازي ويلتـزم رأ واحـداً يـراه الصـواب  اإلعجاز مث يفندها ويرد عليها 
تيه البا طل،وهو أن يكون اإلعجاز راجعـاً إىل تـوخي معـاين النحـو و أحكامـه يف الـنظم الذي ال 

.)3(بقولــــه بعـــد مناقشـــة اآلراء:"لـــيس اإلعجـــاز منحصـــراً يف ذلـــك بـــل نظمـــه املخصـــوص املعجـــز"
ا مشتملة على مقاصد القرآن الكرمي.     وشرع بعد ذلك يف شرح مقاصد سورة الفاحتة وأ
قش أما القسـم الثـاين مـن الكتـاب،ف   لـدالالت االفرادية،وفيـه مقدمـة وأحبـاث، هو يتعلـق 

فيـــه علـــم البيــــان وحمســـناته البديعيـــة. والقســــم الثالث:"فيمـــا يتعلـــق مبراعــــاة أحـــوال التـــأليف" وفيــــه 
مــن الكتــاب القســم الثــاين والثالــث  امقدمــة وعشــرون فناً،تنــاول فيــه مباحــث علــم املعاين،ومــا يعنينــ

  ة.ملا انطوى عليه من مباحث حنوي
يتبـــني أن ابـــن الزملكـــاين يتخـــذ يف كتابـــه منهجـــاً خاصـــاً به،يـــدل علـــى اســـتيعابه ملباحـــث   

(دالئـل اإلعجاز)،قـادراً علـى تناوهلـا دون األخـذ بتبويـب تلـك املباحث،ومبتعـداً عمـا اسـتقر عليــه 
  علم البالغة يف عصره وتقسيمه البالغة إىل (معاين وبيان وبديع).
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  .55الربهان الكاشف  .3
  أسلوبه

ــه إن مـــا يغلـــب علـــى نصوصـــها    يتبـــني لقـــارئ مقدمـــة كتـــاب (الربهـــان الكاشـــف) وخامتتـ
لسهولة والوضـوح ودقـة التعبـري فضـًال عـن  السجع وأساليب البديع،إال إن أسلوب الكتاب ميتاز 

ــن األســـلوب التعليمــــي الـــذي يهــــدف مـــ ن خاللــــه خدمـــة اإلعجــــاز القـــرآين الــــذي ألـــف كتابــــه مــ
اجلــه،وذلك نــراُه مــن خــالل كثــرة األمثلــة والشــواهد الــيت حيللهــا ويبينهــا إليصــال الفكــرة الــيت يريــد 

  إىل ذهن القارئ.
ويثبـــت ابـــن الزملكـــاين شخصـــيته العلميـــة يف قـــوة اجلـــدل واحلـــوار و براعـــة التعليـــل وعمـــق   

ســتعمال أســلوب  الفكـرة فيثــري اعرتاضـات علــى شـكل أســئلة مث جييـب عنهــا فضـالً عــن مناقشـته 
ــو قولــــــه : "فـــــان قلـــــت:لو دلـــــت الفكـــــرة........ قلت:هـــــذا مشـــــرتك......."   )1((الفنقلـــــة)  حنـــ

سـلوب اقـرب  حملاورة كأنه خياطـب القـارئ وقـد تنـاول مباحث(دالئـل اإلعجـاز)  وهكذا يستمر 
  إىل النحو من البالغة.

   
  مصادره
ابـــن الزملكـــاين مـــن مصـــادر متعـــددة،أثرت حبثـــه النحـــوي يف الربهان،فقـــد اســـهم كـــل أفـــاد   

مصدر من املصادر اليت اعتمدها يف تعزيز اجلهـد الـذي بذلـه املؤلف،وهي:كتـب اإلعجـاز وكتـب 
  التفسري،وكتب معاين القرآن،وكتب النحو.

ـــــل منـــــه املؤلـــــف مادتـــــه،   فالربهان ويعـــــد كتـــــاب (دالئـــــل اإلعجـــــاز) املـــــورد األول الـــــذي 
ــذيب وتنســيق لكتــاب دالئــل اإلعجــاز وعلــى  –كمــا أشــار املؤلــف يف املقدمــة–الكاشــف هــو 

الــرغم مــن أثــر عبــد القــاهر يف ابــن الزملكــاين إال إن للرجــل طريقتــه يف اســتقاء املعلومــات وتعاملــه 
معهــا وقــد تنوعــت فقــد ينقــل الــنص بتمامــه مث يناقشــه أو يســتدرك عليــه بعــض الشــواهد وحيللهــا 

ملعــىن أو بتغــري يســري،أو ال ينقلــه كامًال،لكنــه خيتــار املــادة أو املســألة حت لــيالً أدبيــا أو ينقــل الــنص 
  املراد توضيحها،و هو يف مسائله يتابع عبد القاهر اجلرجاين. 
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خــــذ منهــــا دون تعليــــق أو يناقشــــها أو    ــــه مــــع مصــــادره األخــــرى فقــــد  أمــــا طريقــــة تعامل
،ويبدو أن هناك من املصـادر اخـذ منهـا بوسـاطة (دالئـل اإلعجـاز) فهـو يـذكرها كمـا وردت يردها

يف الـــدالئل ويف املســـائل نفســـها.ولكن هـــذا ال يعـــين أنـــه مل يرجـــع إىل مصـــادر أخرى،بـــل اســـتعان 
ــل ابــن الزملكــاين مادتــه النحويــة فضــًال عــن  لعديــد منهــا والــيت مل يــرد ذكرهــا يف الــدالئل ،فقــد 

اإلعجاز) الذي هو بصدد تلخيصه وتبويبه من مـوارد حنويـة أخرى،وذكـر آراء سـبقه إليهـا  (دالئل
مســاء مــن أخــذ عــنهم يف مواضــع  ــا جتعلنــا ننســبها إليــه وقــد صــرح  علمــاء آخــرون إال أن التزامــه 
ــا ونقصــد تلــك املواضــع  عديــدة مــن الكتــاب دون ذكــر كتــبهم إال قلــيال ومــوارد أخــرى مل يصــرح 

ا وال يعـــد إغفالـــه للمصـــادر الـــيت  الـــيت يـــذكر فيهـــا املؤلـــف آراء حنويـــة دون أن ينســـبها إىل أصـــحا
ينقــل عنهــا ســرقة،فهو مــنهج اتصــف بــه ومل جنــد مــن ينكــر عليــه هــذا الســبيل،و مــن النحــاة الــذين 

  نقل عنهم آرائهم النحوية:
 هـ) 280.سيبويه (ت 1

ءه أو مناقشــاً هلــا فقــد اعتمــد عليــه ذكــر ابــن الزملكــاين ســيبويه يف مواضــع عــدة ،مستعرضــاً آرا
  يف توضيحه ملسائل حنوية ومن هذه املسائل.

 وقـــد اخـــذ ابـــن الزملكـــاين )1(ذكـــره يف شـــرحه داللـــة النكـــرة ودخـــول (ال) النافيـــة للجـــنس .
  أمثلة سيبويه دون ذكره.

 :قد يظــن ”وافــق ســيبويه يف رده علــى مــن يظــن إن املعرفــة اكثــر إيضــاحا مــن النكــرة بقولـــه
وهــي عبــارة ســيبويه يف االســم "اخلــاص  )2(ن املعرفــة أجلــى فهــي مــن النكــرة أوىل" ظــان أ

 .)3(شائعاً يف األمة،ليس واحداً منها أوىل به من األخر"

  نقــل عنــه مســألة احلرف(أمــا) املتضــمن معــىن الشــرط فقال:"زيــداً ذاهب،فــإذا قصــدت أنــه
ولــذلك قــال ســيبويه يف ال حمالــة ذاهــب وأنــه علــى عــزم الــذهاب قلــت:" أمــا زيــٌد فذاهب"

  ،وعبارة سيبويه:"و أما (أما) ففيها معىن)4(تفسريه:مهما يكن من شيء فزيد ذاهب" 
  .134،والربهان الكاشف 1/256،والكافية 4/357،واملقتضب 2/274ينظر:الكتاب  .1
 .136الربهان الكاشف  .2

   .135،وينظر:دالئل اإلعجاز 2/93الكتاب  . 3
 .   195لربهان الكاشف ا .4

 )1(نه يقول:عبد هللا مهما يكن من أمره  فمنطلق , أال ترى أن الفاء الزمة هلا أبدا" اجلزاء كأ
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  اعتمـــد ابـــن الزملكـــاين رأي ســـيبويه يف تقـــدمي املتعلـــق" إذ قـــد تكـــون النســـبة معلومـــة عنـــد
  )2(املخاطب واملنسوب إليه وجمهوًال فيكون بيانه أهم فيتقدم تنبيها على ذلك"

 ــــن الزملكــــاين ســــيبوي ــــذكره يف شــــرحه خــــالف اب ــــنجم العجلــــي ومل ي ه يف شــــرح بيــــت أيب ال
  .)3(البيت

واخــذ ابــن الزملكــاين عــن ســيبويه بعــض الشــواهد الــيت شــرحها دون اإلشــارة إليه،وبعضــها   
  مذكو ر أيضا يف (دالئل اإلعجاز) مما يرجح نقلها من (الدالئل).

  هـ)215.األخفش األوسط (ت 2
ن ذكرمهــــا يف (دالئــــل اإلعجــــاز)،وهي ضــــمري ذكــــر ابــــن الزملكــــاين عنــــه مســــألتني ســــبق أ

البتداء دالشأن،ورفع ما بع   .)4(الظرف 
  هـ)286.املربد (ت 3

ــــدي،وذكره بكنيتـــه أىب العبـــاس ـــه حديثـــه مـــع الفيلســـوف الكنـ ،وقـــد ذكـــر هـــذا )5(نقـــل عن
لنص يف (دالئل اإلعجاز)   .)6(احلديث 

  هـ)311.الزجاج (ت 4
دة،هي اختيــــاره يف أن (مــــا) هــــي الــــيت متنــــع (أن)مــــن نقــــل عنــــه ابــــن الزملكــــاين مســــألة واحــــ 
والــدم وَلحــم اْلخنِزيــِر ومــا ُأهــلَّ بِــه لَغيــِر اللَّــه  ِإنَّما حرم عَليُكم اْلميَتــَة( يف قولـه تعاىل: )7(العمل

ــه َغ ــه ِإن اللَّــ ــم عَليــ ــال ِإْثــ ــاد َفــ ــاٍغ وال عــ ــر بــ ُطر َغيــ ــْ ــِن اضــ ــرة:َفمــ ــيم) (البقــ ــور رحــ ،ويكــــون )173ُفــ
يت إثبا للمذكور بعدها ونفيًا ملا سواه”عليكم إال امليتة مما حر ”املعىن:   ).8(،الن (إمنا) 

  .235 /4الكتاب  .1
 .2/155،وينظر:الكتاب 231الربهان الكاشف  .2

 .85 /1،والكتاب 148ينظر:الربهان الكاشف  .3
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  هـ) 377.أبو علي الفارسي (ت 5
  نقل عنه ابن الزملكاين أربعة آراء.  
 ت) يف (إمنا)  نقل عنه رأيه   .)1(يف (الشرياز
 (واو احلال)2(نقل عنه شاهداً بني فيه تفضيله ترك(.  
 3(ذكر طريقته يف تقدير العامل احملذوف(  .     
  بــــني ابــــن الزملكــــاين رأي أيب علــــي يف اتبــــاع األلفــــاظ للمعــــاين وأثــــر املعــــىن يف توجيــــه

  .)4(اإلعراب
  هـ) 538.الزخمشري (ت 6

رائــه كثــرياً،    وذكــره يف مواضــع عديـــدة مــن كتابه،ويبــدو أثــره واضــحاً يف تنــاول ابـــن اهــتم 
ا،وكــــذلك أخــــذ بعــــض  الزملكــــاين ملســــائل النحــــو الــــيت يكــــون للمعــــىن فيهــــا  أثــــره يف توجيــــه إعرا

  -مسائله من(تفسري الكشاف). ومن تلك املواضع:
 (ســـــالم) ومن مث قـــــالوا:إن ســـــالم إبـــــراهيم ”فقـــــال: )5(وافـــــق رأيـــــه يف م أبلـــــغ مـــــن ســـــال

رى املالئكــة يف قولـــه تعــاىل:  شــِباْلب يماهــرا ِإبُلن ســر تــاءج َلَقــدو)الم المًا َقــاَل ســ َقــاُلوا ســ 

 . )69َفما َلِبث َأن جاء ِبعجٍل حنيذ) (هود:

   خالفـــه يف (لـــن)،ورأى ابـــن الزملكـــاين أن(لـــن) تنفـــي مـــا قـــرب وال تنفـــي مـــا متـــادى زمانـــه
ا   . )6(آكد يف النفي من (ال) ،ووافقه يف أ

  ـــــدأ واخلـــــرب معـــــرفتني فعنـــــد ابـــــن ــون املبت ـــــة كـــ ـــــدأ يف حال ـــــار األول هـــــو املبت خالفـــــه يف اعتب
 .)7(الزملكاين،إن تقدمي كل واحد منهما يكون للجملة معىن معني
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 "دون إن  )1(ذكــــر عبارتــــه املشــــهورة"إمنا يقــــال مقــــدم ومــــؤخر للمــــزال ال للقــــار يف مكانــــه
  ينسبها إليه.

  هـ)606.فخر الدين الرازي (ت 7
از،وأخرى يف حد النكرة رده فيهانقل عنه مسألتني،و    .)2(احدة يف احلقيقة وا

  هـ)646.ابن احلاجب (ت 8
مل يذكر امسه إال مرة واحدة لكنه اعتمد علـى آرائـه يف مسـائل حنويـة عديـدة أو يف رده لـبعض 

 املسائل.

  اعتمـــد ابـــن الزملكـــاين رأي ابـــن احلاجـــب يف رده علـــى الزخمشـــري الـــذي أجـــاز اعتبـــار أي
ـــرفتني يف اجلملـــــة االمسيـــــة مبتـــــدأ فقـــــد رأى ابـــــن الزملكـــــاين عـــــدم جـــــواز ذلـــــك خمالفـــــاً  املعــ

 ).3(الزخمشري وموافقًا شيخه

 (كاد) 4(أخذ برأيه يف(. 

  ــــاين ألمتنــــــاع ـــــاع الثــ ــــــى امتنـ ــــــا تــــــدل عل ــــــول النحــــــاة أ ذكــــــر رأيــــــه يف داللــــــة (لــــــو): "وق
عن أســـلوبه . وهـــذا يؤكـــد لنـــا االجتـــاه النحـــوي عنـــد ابـــن الزملكـــاين فضـــالً )5(األول،ســـهو"

التعليمـــي الـــذي يهـــدف مـــن خاللـــه إىل خدمـــة اإلعجـــاز القـــرآين والـــذي ألـــف كتابـــه مـــن 
ــب النحـــــو والتفســـــري  ــــت كتـــ ـــــوع مصـــــادره الـــــيت مشلـ ـــــه أن تتن ـــــذلك كـــــان لزامـــــاً علي اجله،ل

  والبالغة،وهو دليل ثقافة ابن الزملكاين وسعة اطالعه.
  
  
  
  
 .232،والربهان الكاشف 515 /1الكشاف  .1
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  املبحث الثالث

  ك األقران يف إعجاز القرآنمعرت 
  املؤلف

صــر الــدين حممــد    هــو األمــام احلــافظ جــالل الــدين عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر الكمــال بــن 
  .)1(للهجرة 911اخلضري،األسيوطي،الطولوين املتوىف 

نظـــــراً لكـــــون الســـــيوطي مـــــن األعـــــالم األفـــــذاذ املشـــــهورين فقـــــد كثـــــرت ترامجـــــه وتعـــــددت   
تى يف مقــدمتها مــا كتــب الســيوطي عــن نفســه يف (املقامــات)،و (واحلــاوي)و (حســن   مصــادره،و

احملاضـرة). وقــد مــّن هللا عليــه حبفــظ القــرآن الكــرمي قبـل أن يبلــغ الثامنــة مــن عمــره، و أحبــر يف فنــون 
ــا وســــعه أن ينهــــل مــــن زاد العلــــم واملعرفــــة فرزقــــه هللا التبحــــر يف ســــبعة علــــوم  املعرفــــة فنهــــل منهــــا مــ

حو،و املعاين،و البديع على طريقة العرب البلغـاء ال علـى طريقـة العجـم التفسري،و الفقه،و النهي:
  .)2(و أهل الفلسفة

  
  مؤلفاته

ليــــــف كثرية،جامعــــــاً ومفــــــرداً و مطنبــــــاً ومل يــــــرتك جانبــــــاً مــــــن جوانــــــب    ألــــــف السيـــــــوطي 
املعرفة،عظم شـأنه أو هـان أمـره إال وتعمـق فيـه ومـا تركـه مـن مؤلفـات تشـهد لـه تبحره،وسـعة نظـره 

ة فكره وكان السيوطي يهـدف مـن خـالل مؤلفاتـه إىل تكـوين مكتبـة متخصصـة كاملـة يف كـل ودق
  .) 3(الفنون اليت تناوهلا،فحني يتناول فناً يؤلف فيه كل ما يدور حوله من علوم

عنه يف مؤلفاتـه مـن النقـل واجلمـع والتلخـيص مـن كتـب السـابقني فهـو عمـل  فأما ما عر   
تــت أصــوهلا مفقــودة وبــذلك حــافظ علــى  بــه إذ حفــظ لنــا كثــريا نال يســتها مــن النصــوص الــيت 

  به من الرتاث الفكري لالمة العربية. نجزء ال يستها
  
  
,معجم املؤلفني 1/328, البدر الطالع 4/65, الضوء الالمع 1/336:حسن احملاضرة هتنظر ترمجت .1

5/128.  
 .1/336ينظر:حسن احملاضرة  .2
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 .194 يرآن ,الشر جبينظر:األمام السيوطي وجهوده يف علوم الق .3

ــر ممــــا تتمثــــل يف    ــ ــــه اكث ــة و النحويــــة تتمثــــل يف كتب ــ ــــة الســــيوطي يف الدراســــات اللغوي وأمهي
آرائه،فقــد أحتــف املكتبــة العربيــة مبؤلفــات تعــد مفخــرة مــن مفــاخر التــأليف منهــا (املزهــر يف علــوم 

هلوامــع)،و (معــرتك اللغــة)،و (األشــباه والنظــائر يف النحــو)،و (اإلتقــان يف علــوم القــرآن)،و (مهــع ا
  األقران يف إعجاز القرآن).

ــــه أو إىل اســــم    ــــذي ينقــــل عن ــــة،فهو يشــــري إىل املصــــدر ال ــــة العلمي ألمان إمنــــاز الســــيوطي 
،و ذلـــك إن املـــؤلفني قـــد )1(مؤلفـــه،حىت لـــو كـــان النقـــل مـــن خطـــوط العلمـــاء أو حواشـــي الكتـــب

يعمـد إىل فـن قـد صـنف  جبلوا على األخذ من كتـب مـن سـبقهم قـال الشـوكاين:"ومن ذاك الـذي
خـذ مـن كالمـه ولكثـرة مؤلفاتـه حيـث مـن العسـري إحصـاؤها، لـذا انصـب اهتمـام )"2(فيه قبله فال 

بعض الباحثني إىل وضع فهرس ملؤلفات السيوطي منهم أمحـد الشـرقاوي يف كتابـه (مكتبـة اجلـالل 
ً مجعـــا فيـــه رالســـيوطي)،واعد أمحـــد اخلـــازن دا خمطوطـــات الســـيوطي  وحممـــد إبـــراهيم الشـــيباين كتـــا

معجـم للمطبوعـات  سمسوه (دليل خمطوطـات السـيوطي وأمـاكن وجودها)،ووضـع يوسـف سـر كـي
  العربية عدد فيه ما طبع من كتب السيوطي.

  مذهبه النحوي
ــــيوطي مكانــــــة متميــــــزة ســــــواء أكانــــــت يف كتــــــب علــــــوم القــــــرآن    للنحــــــو يف مؤلفــــــات الســ

ــران)،أم يف كتبـــه ال ـــة اخلاصـــة حنـــو (مهـــع اهلوامـــع يف شـــرح مجـــع حنو،(اإلتقـــان) و(معـــرتك األقـ نحوي
  اجلوامع) (األشباه والنظائر يف النحو) .

والســـيوطي مـــن أشـــهر حنـــاة مصـــر وعلـــم مـــن أعالمهـــا،واملتتبع للنحـــاة املصـــرين جيـــد أثــــر   
ــــديهم ابتكــــارات هامــــة إذا مــــا  ــــيس ل األندلســــيني واضــــحاً فيهم،فــــاملعروف إن النحــــاة املتــــأخرين ل

املتقدمني لـدى مدرسـيت الكوفـة والبصـرة،فقد كـان دور املتـأخرين يف معظمـه  بصنيع النحاة تقورن
  .)3(ترجيحًا لآلراء السابقة وتنقيحًا هلا
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ثر السيوطي   ر السـيوطي يف النحـو جيـد    وقد  ألندلسـيني،فاملتتبع آل  ً ً مصـر كونـه حنـو
مــنهج النحــويني األندلســيني واضــحاً حنــو ابــن مالــك وابــن حيــان وابــن عصــفور وابــن الطراوة،كمــا 

  ران).ثر بنحاة البيئة املصرية كابن هشام،الذي اعتمد آراءه يف مواضع عديدة من (معرتك األق
ً معينــــاً يف(معــــرتك األقــــران) و إمنــــا كــــان متابعــــاً ألقــــوال النحــــاة    ــــه مــــذهباً حنــــو ومل يكــــن ل

الســابقني،فنجد آراء حنويــة كثــرية لســيبويه واألخفــش والفــراء،و أبــو علــي وابــن جــين،وابن احلاجــب 
  وابن مالك وغريهم.

ة،ففي قولــــه ويف غمـــرة هـــذا الســـيل  مـــن النقـــول تـــربز شخصـــية الســـيوطي العلميـــة واضـــح  
قـال السـيوطي:"فإذا يف اآليتـني ،)39(والَّذين ِإَذا َأصابهم اْلبْغي هم ينَتصــرون) (الشــورى:تعاىل: 

لفــاء وقــول بعضــهم:أنه  ظــرف للمبتــدأ بعــدها،ولو كانــت شــرطية واجلملــة االمسيــة جــواب قرنــت 
ري توكيــد ال مبتــدأ و إمنــا بعــده إال ضــرورة. وكقــول آخــر إن الضــم فعلــى تقــديرها مــردود ال حتــذ

جلملــة بعــده، تكلــف مــن غــري  ــا حمــذوف، مــدلول عليــه  اجلــواب، تعســف، وقــول آخــر إن جوا
  . )1(ضرورة" 

  
  كتاب (معرتك األقران يف إعجاز القرآن).

يعد كتاب(معرتك األقران) مـن الكتـب اجلامعـة يف علـوم القرآن،فضـًال عـن كونـه مرجـع يف   
  البالغة،حميطًا جبوانب املوضوع  إعجاز القرآن وفنون

أفــاد الســيوطي يف حبثــه لإلعجــاز مــن مصــنفات كثــرية ســواء أكانــت أفــردت للبحــث يف          
ـــذا اجلانـــب، وقـــد نبـــه يف مقدمتـــه إىل  اإلعجـــاز أم كتـــب التفاســـري وعلـــوم القـــرآن الـــيت اهتمـــت 

  أمهات الكتب و أفاضل املؤلفني يف موضع اإلعجاز.
طي إن يغين قارئه عن غريه من املؤلفات الطوال فقال:"وأمي هللا لو أراد وقد أراد السيو   

  .)2(االستغناء به عن النظر يف غري لكفاه"
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إلشــارة إىل هــذا الكتاب،وقــد ذكــره  الســيوطي يف ترمجتــه لنفســه    وقــد اختلفــت املصــادر 
سـم (معـرتك األقـران يف مشـرتك القـرآن)(حسن احملاضرة) يف فـن التف ويف حديثـه  )1(سـري وتعلقاتـه 

ــا يقــول:"مث أفـردت...... كراســة مسيتهــا معـرتك األقــران يف مشــرتك القــرآن  عـن مؤلفاتــه الــيت تفـرد 
لعنــوان نفســه يف (اإلتقــان) ويف النــوع التاســع الثالثــني ( يف معرفــة  لو أحــا )2(فائقــة معناهــا" إليــه 

،ولكنــه مل يشــر إليــه عنــدما تعــرض لبحــث اإلعجــاز يف النــوع الرابــع والســتني  )3(ظــائر) الوجــوه والن
من اإلتقان،ومع ذلك فقد تكرر ما ذكره يف (اإلتقـان) يف (معـرتك األقـران) دون اإلحالـة يف أحـد 

  .)4(الكتابني على اآلخر
سـم  (إعجـاز القـرآن ومعـرتك األقـران) يف الو    جـه اخلـامس و أشار السيوطي إىل الكتـاب 

  .)5(والثالثني يف(معرتك األقران) نفسه
ســــخ الكتــــاب يف اخلامتــــة: "مت الكتــــاب.... املســــمى معــــرتك األقــــران يف إعجــــاز    وذكــــر 
فالســــيوطي إذن قــــد ذكــــر هــــذين العنــــوانني لكتــــاب واحــــد ممــــا يــــدل علــــى ذلــــك إن  ) .6(القــــرآن"

مـن الكتـاب الـذي حبـث فيـه وجـوه  السيوطي مسى كتابـه بــ (إعجـاز القـرآن) نسـبة إىل اجلـزء األول
ـــ (مشــرتك القـــرآن) نســبة إىل الوجـــه اخلــامس والثالثني(األلفـــاظ  إعجــاز القــرآن ومســـاه مــرة أخـــرى ب

  املشرتكة) وهو القسم األكرب من الكتاب، إذ تضمن اجلزء الثاين  والثالث.
األســتاذ بــه الكتــاب و أثبتــه  رفــإذا ثبــت أن للكتــاب عنــوانني، فإمنــا  نثبــت هنــا مــا اشــته  

سـم (معـرتك األقـران يف إعجـاز القـرآن) والتسـمية األخـرى لعلهـا إشـارة إىل  احملقق علي البجـاوي 
  اكرب وجه من وجوه اإلعجاز يف الكتاب.
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لعنــوان نفســه بتصــحيح مشــس الــدين بــدار الكتــب العلميــة، ولــيس هلــذه    وطبــع الكتــاب 
  على سابقتها فكالمها يفتقد الفهارس الفنية. الطبعة فضيلة

ــرى    ـــ ــران) كـــــان خالصـــــة جهـــــد الســـــيوطي يف علـــــوم القـــــرآن إذ ن ويبـــــدو أن (معـــــرتك األقـــ
ــل مقــــدمات كتبــــه األخــــرى فهــــو يتجــــه الوجهــــة  الســــيوطي ال يفتخــــر بكتابــــه هــــذا يف املقدمــــة مثــ

،فإن كنــت ال ممــن الصـوفية فيقــول عــن فائــدة وجـوه اإلعجاز:"نــذكر بعضــها تطفــًال علـى مــن ســبق
م  لعمـرك إن دار كـرمي أبنـاء الــدنيا تتحمـل مـن تتطفـل عليــه  م،وال اعـد مـن فرســا أجـول يف ميـدا

كرم األكرمني وارحم الرامحني"   . )1(فكيف 
  

  منهج الكتاب
احلمد  الــذي جعــل ”بــدأ الســيوطي كتابــه مبقدمــه راعــى فيهــا براعــة االســتهالل, بقولـــه:  

مث ذكــر مــن أفــراد يف اإلعجــاز كتــا حنــو الرمــاين   .)2(ليه لفرط ذكائهم"معجزات هذه األمة عق
واخلطــايب وأىب بكــر البــاقالين وابــن ســراقة. وقــد افصــح الســيوطي عــن الغــرض الــذي يرمــي إليــه مــن 

ى بعضـهم وجـوه إعجـازه إىل مثـانني"  )3(هـذا املؤلف،وهـو احلـديث عـن وجـوه اإلعجـاز بقولــه:"وأ
  .)4(اية لوجوه اإلعجازويرى السيوطي أنه ال 

وعد السيوطي من وجوه اإلعجـاز مخسـة وثالثـني وجهاً،وبعـد النظـر فيهـا يالحـظ القـارئ   
ـــة مـــن االتقـــان ومـــن املالحـــظ ايضـــاً أن هنـــاك عـــدد منهـــا ال  إن هـــذه األوجـــه تكـــاد تكـــون منقول

ته،والســابع ورود مشــكله،والثامن ات آ وقــوع  يــدخل يف إعجــاز القــرآن كالوجــه السادس:متشــا
ــن  ــت بعــــض األوجــــه ال تعــــد مــ ســــخه و منســــوخه وقــــد تنبــــه الســــيوطي لــــذلك فقــــال:"وان كانــ

ــا صــدرك وتبــتهج نفســك" ــا لالطــالع علــى بعــض معانيــه فيــثلج  فواضــح  )5(إعجازه،فإمنــا ذكر
  من كالم السيوطي يف كتابه هذا اجلمع واالتساع يف ذكر أوجه إعجاز القرآن الكرمي.
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وهو عندما يتكلم عن وجوه إعجاز القـرآن يـذكر مـن ألـف فيـه،وأمساء الكتـب الـيت حبثـت   
املوضوع،وان كان السيوطي ألـف يف ذلـك فيـذكره مث يتنـاول التعريـف بـذلك حاشـداً يف ذلـك كـل 

  ما وصل إليه من أقوال العلماء وآرائهم.
و الســيوطي عنــد حديثــه عــن وجـــوه اإلعجــاز،يفرع الوجــه أحيــا إىل عــدة مواضـــيع،يبني   

مـــن خالهلـــا بعـــض املعـــاين اللغويـــة أو النحويـــة يف تراكيـــب الشـــواهد القرآنيـــة ويـــذكر اخلـــالف بـــني 
و يف حديثــه ال خيـــرج عــن الشـــاهد العلمــاء يف التفســـري , أو اإلعــراب , أو القـــراءات القرآنيــة ,وهـــ

  القرآين.
لوجـه اخلـامس والثالثـني وهـو يف ألفـاظ القـرآن املشـرتكة    )1(يصل السـيوطي ذروة إعجابـه 

, حيث جيعل حتديد املعاين للكلمة الواحدة من اعظم وجوه إعجـاز القـرآن الكـرمي "حيـث كانـت 
  )2(ذلك يف كالم البشر" دالكلمة الواحدة تتصرف إىل عشرين وجها واكثر واقل وال يوج

كثـريا يف الشـرح , وقـد   لوهو يتبع طريقه املعاجم اللغوية يف شرح األلفاظ القرآنية فـال يطيـ  
- ظ- ط- ز- ر- ذ- د- خ- ح- ج- ث- ت- ب- {أتبـــع يف ترتيبـــه املغاربــــة للحـــروف , وهــــي:

  .ي} - و - هـ - ش- س- ق- ف- غ- ع- ض- ص- ن- م- ل- ك
ق. و هــو مل يــراِع يف ترتيبــه هــذه ولعــل هــذا مــن عمــل الناســخ فالســيوطي مــن علمــاء املشــر   

األلفـــاظ أصـــول الكلمـــات بـــل أنـــه يضـــع الكلمـــة كمـــا وردت يف القـــرآن الكـــرمي ومل يكتـــف بـــذكر 
األلفـــاظ املشـــرتكة بـــل أضـــاف إليهـــا معـــاين احلـــروف واألدوات وقـــد صـــرح بـــذلك:"و أعقبـــت كـــل 

ــروف ,الن معرفـــة ذلـــك مـــن املهمـــات  ــروف تشـــاكلها منهـــا مـــن األمســـاء والظـ املطلوبـــة حـــرف حبـ
. ففـي آخـر حـرف اهلمـزة وبعـد كالمـه عـن األلفـاظ تكلـم عـن هـذه األمسـاء )3(الختالف مواقعها"

لتفصــيل مث حتــدث عــن (إذ) وتكلــم عنهــا كالمــا  هلمــزة وتكلــم عنهــا  واحلــروف واألدوات ,فبــدأ 
ْن،و أْن،و طـــويال مث إذا, وإذن,و إذ,و ال،و إّال،وأال،و اآلن،وإىل،واللهـــم،وأم،و أمـــا ،و إمـــا ،و إ

ن،و أين ،و أ ،و أو،و أوىل،و إي،و أّي،و إ   . )4(إّن،و أّن،و أ
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. ويف حـرف البـاء قـال يف )1(ماء،والسيما الزركشـي يف الربهـان وقد نقل كثرياً من آراء العل  
ــر أثــــىن عشــــر معــــىن كاإللصــــاق و التعديــــة،و االســــتعانة ،و  آخره:البــــاء حــــرف جر،لــــه معــــان وذكــ
ـــــــة،و  ــــــيض،و الغايـــــــة،و املقابل ـــــــاوزة،و التبعـ ــــــتعالء،و ا الســـــــببية،و املصـــــــاحبة،و الظرفيـــــــة،و االسـ

،و هكــذا يف كــل حــرف )3(حتــدث عــن بــل،بلى،وبئس،وبني،و ســاق األمثلــة عليهــا مث  )2(التوكيــد،
  به من أدوات. قيذكر ما يتعل

مث كتـــــــب فصـــــــالً يف قواعـــــــد حيتـــــــاج إليهـــــــا املفســـــــر حملهـــــــا كتـــــــب اللغـــــــة أوهلا:قاعـــــــدة يف   
لثـة يف التعريـف و  الضمائر،ذكر فيه ضـمري الفصل،وضـمري الشـأن،وقاعدة يف التـذكري والتأنيث،و

لفعـــل يتخلـــل هـــذه التنكـــري،و رابعـــه يف اإلفـــرا الســـم واخلطـــاب  د واجلمـــع وقاعـــدة يف اخلطـــاب 
  القواعد فوائد وتنبيهات مث ذكر قاعدة يف املصدر وقاعدة يف العطف.

و أخــرياً خــتم الكتــاب بفصــل يف أحاديــث نبويــة حمذوفــة األســانيد مــن صــحيح البخــاري   
  .)4(راجيًا من هللا حسن اخلامتة

  
  أسلوبه

األســلوب ووضـوحه وخلــوه مــن التعقيــد وهـو أســلوب عرفــت بــه  ينمـاز الســيوطي بسالســة   
إال حــني تــدعو احلاجــة إىل اإليضــاح واثبــات النتــائج  قمؤلفاتــه فهــو عنــدما ينقــل أو يــروي ال يعلــ

بـــني القـــارئ والنصـــوص فهـــو يعـــد القـــارئ غـــري حمتـــاج إىل هـــاٍد و ال دليـــل وتلـــك  لفهـــو ال يتـــدخ
قـــال ابــــن احلاجـــب يف شــــرح املفصــــل:  ”لــــك قولـــــه:طريقـــة احملــــدثني يف ابســـط أشــــكاهلا ومثـــال ذ

ــه تعـاىل  االختصاص الـذي يتومهـه كثـري مـن النـاس يف تقـدمي املعمـول وهم،واسـتدل علـى ذلـك بقول
 : قِباْلح َتاباْلك كا ِإَليْلنِإنَّا َأْنز)ينالــد صًا َلــهْخلم اللَّه دب(: وقولــه تعـاىل)2) (الزمــر:َفاعــِل اللَّــهب 

دبالزمر: َفاع) (ِريناكالش نم ُكن66و. (  
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ن "خملصــاً لــه الــدين أغــىن عــن إعــادة احلصــر..... . واعــرتض أبــو ورّد الســيوطي هــذا االســتدالل 
 )64َأيهــا اْلجــاهُلون) (الزمــر: َأَفَغير اللَّه َتْأمرونِّي َأعبد(ُقْل حيان على مدعي االختصاص بنحـو

ــــه أمــــر  لشــــرك كأن ــــد هللا كــــان أمــــرهم  ــــه ملــــا كــــان مــــن أشــــرك  غــــريه كأنــــه مل يعب ن و أجيــــب 
  .)1(بتخصيص غري هللا يف العبادة" 

يف الغالـــب الشـــاهد القـــرآين ومل يستشـــهد بكـــالم العـــرب أو األبيـــات اســـتعمل الســـيوطي    
ــــم املفســــر، فحــــني يــــورد معــــاين  الشــــعرية إال ببيتــــني يف آخــــر الكتــــاب يف القواعــــد النحويــــة الــــيت 
ختصـار ويـذكر أنـه مل يـرد يف القـرآن الكـرمي. و  األدوات وجيد معىن مل يرد يف القرآن الكرمي يذكره 

ـــ اً أســـلوب الفنقلـــة فيقول:فـــأن قلـــت قلـــت... أو اجلـــواب كـــذا... فمـــثًال الســـيوطي يســـتعمل غالب
ً، قلـت:هو إطنـاب ملـا قبلـه مـن  يقول:"فإن قلت كل من ذلك أفـاد معـىن جديـداً فـال يكـون إطنـا

  .)2(حيث رفع توهم غريه وان كان له معىن يف نفسه"
  

  مصادره
ي وتنوعهـــا يف (معـــرتك إن املطلّـــع علـــى الكتـــاب يلمـــس ألول وهلـــة كثـــرة مصـــادر الســـيوط  

ـل منـه وأخـذ عنه،ومصـادر أخـرى أعانتـه  عجاز القـرآن إال و ً يتعلق  األقران)،فكأنه مل يرتك كتا
  يف توضيح نظم القرآن حنو املصادر النحوية والبالغية واللغوية.

وقد ذكر مسبقاً اجلزء األول مـن الكتـاب يكـاد يكـون "كتـاب اإلتقـان يف علـوم القـرآن"   
ــراً لكثـــرة املصـــادر ومصـــاد ره هـــي نفســـها املصـــادر الـــيت ذكرهـــا الســـيوطي يف مقدمـــة اإلتقـــان ونظـ

  وتنوعها فقد اخرت أن نذكر بعض كتب اللغة و اإلعراب اليت اعتمد عليها:
  هـ).276لألخفش األوسط (ت  –الواحد واجلمع يف القرآن  
 ا القرآن  هـ).224أليب عبيد القاسم ابن سالم (ت  -اللغات اليت نزل 

 هـ).276ابن قتيبة الدينوري(ت  -ويل مشكل القرآن 

  ت  هـ).392أليب الفتح عثمان ابن جين(ت  –اخلاطر

 .اخلصائص،أليب الفتح عثمان ابن جين 
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 .احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أليب الفتح عثمان ابن جين 

  هـ).540الغرائب والعجائب(غرائب التفسري وعجائب التأويل) ، اجلواليقي (ت 

  هـ).550الوجوه والنظائر، أليب القاسم النيسابوري (ت 

  هـ).616إعراب القرآن (التبيان يف أعراب القرآن ألىب القاسم العكربي) (ت 

  يد) ،منـتجب الدين (ت  هـ).643إعراب القرآن (الفريد يف أعراب القرآن ا

  هـ).646أمايل ابن احلاجب (األمايل النحوية)، مجال الدين ابن احلاجب(ت 

 يد)، للسفا قس يد يف أعراب القرآن ا  هـ).742(ت  يإعراب القرآن (ا

  هـ).745شرح التسهيل (التذييل والتكميل يف شرح التسهيل)، أليب حيان (ت 

  هـ).745ارتشاف الضرب يف لسان العرب، أليب حيان (ت 

  هـ).756اجلىن الداين يف حروف املعاين، ابن أم قاسم املرادي (ت 

  هـ).762مغىن اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام (ت 

  ــــــوه التأويـــــل ، الزخمشــــــري (ت الكشـــــاف عـــــن حقــــــائق التنزيـــــل وعيـــــون األقاويــــــل يف وجــ
 هـ).583

  هـ).911اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي(ت 

   هـ).395سنن العرب، ابن فارس(ت الصاحيب يف فقه اللغة و 

 هـ).207معاين القرآن ،أبو زكر الفراء (ت 

  هـ).764الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركشي(ت 

ــرتك األقـــران) وهنــــاك مصــــادر     هـــذه أهــــم املصـــادر النحويــــة الـــيت ذكرهــــا الســـيوطي يف (معــ
ة الســــيوطي يف ذكــــر هــــذه أخــــرى يف التفســــري والغريــــب واملفــــردات والبالغــــة وقــــد تنوعــــت طريقــــ

املصادر فقد يذكر املؤلـف دون ذكـر الكتـاب أو ذكـر الكتـاب دون ذكـر مؤلفـه أو يـذكر الكتـاب 
تــه، شــامل يف موضــوعاته،جم الفائدة"ألفــه  بــه قــّيم يف حمتو و مؤلفــه. و أخــريا فالكتــاب فريــد يف 

لـــب العلمـــاء والعـــوام عليـــه فغلـــب علـــيهم ا حلســـد وســـرى بيـــنهم الســـيوطي علـــى كثـــرة املشـــاغل و
ن الـــدم يف اجلســــد" ــر ــــذا  )1(سـ ، ومـــن هنـــا جــــاء العنـــوان (معـــرتك األقــــران) رمبـــا أراد الســـيوطي 

  العنوان كثرة خالف العلماء مبواضع إعجاز القرآن كثرًة جتعلهم يف معرتك.
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  املبحث األول

  أصول النحو
  النحو لأصو 

ـا وحــال  "علـم يبحـث فيـه أدلــة النحـو اإلمجاليـة مــن حيـث هـي أدلتـه وكيفيــة االسـتدالل 
  . ومتثل دراسة اصول النحو دراسة األسس اليت قام عليها النحو. ) 1(املستدل"

ثــر النحـــاة بعلـــم اصـــول الفقـــه، فقـــد رغـــب  وقــد ظهـــر البحـــث يف أصـــول  النحـــو نتيجـــة 
النحــــاة يف أن تكــــون هلــــم أصــــول معلومــــة يرجعــــون إليهــــا يف اســــتنباط احلكــــم النحــــوي، كمــــا أن 

ا يف استنباط األحكام.   للفقهاء أصوال ينتهجو
ـا :" 577يبني ابن االنبـاري ( ت هــ) العالقـة بـني الفقـه والنحـو فيعـرف اصـول النحـو 

لفقه،أدلـة الفقــه الــيت تنوعــت عنهــا أدلـة النحــو الــيت تفرعــت منهـا فروعــه وفصــوله، كمــا أن أصــول ا
  .)2(مجلته وتفصيله"

لنسـبة  ويربط السيوطي بـني أصـول الفقـه وأصـول النحـو فيقـول عـن أصـول النحـو: "هـو 
لنسبة إىل الفقه" صـول الفقـه  )3(إىل النحو وكأصول الفقه  فاألصول النحويـة، إذ نشـأت متـأثرة 

.  
يت أمهيــة دراســة األصــول أو األدلــة مــن أن فــروع املــادة النحويــة وفصــوهلا تتفــرع منهــا،  و

أي إن هذه املادة تبـىن علـى هـذه األصـول، وعلـى الـرغم مـن اسـتقرار املـادة النحويـة وظهـور عـدد 
ايــة القــرن الرابــع علــى كتــاب جــامع ألصــول النحــو  غــري قليــل مــن املؤلفــات فيهــا، مل نقــف قبــل 

إمنــا كانــت هنــاك كتــب تضــم أصــوال تعــرض فيــه األصــول وحــدها دون مزجهــا مبباحــث النحــو، و 
  متفرقة من هذا العلم .
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ه حملــات عــن األصــول كــأي  316فكتــاب (األصــول) البــن الســراج ( ت هـــ) يضــم يف ثنــا
م يلــم كتــاب حنــوي آخــر ، قــال عنــه ابــن جــين يف (اخلصــائص ) " فأمــا كتــاب أصــول أيب بكــر فلــ

،و أول كتـــاب وصـــل إلينـــا حيـــوي بـــني دفتيـــه  )1(فيـــه مبـــا حنـــن عليـــه إال حرفـــاً أو حـــرفني يف أولـــه "
أصـول النحـو هــو ( اخلصـائص ) و إن كــان لـيس خــالص ففيـه مــن مباحـث اللغــة والنحـو الشــيء 

  الكثري .
ــّم شـتات هـذ مـع العلـم ابـن االنبـاري يف رسـالته ( ملـع األدلـة يف أصـول النحـو ) فج اوقد ل

  .)2(أصول النحو يف كتاب مستقل
ألـــف بعـــد ذلـــك الســـيوطي كتابـــه ( االقـــرتاح يف علـــم أصـــول النحـــو ) الـــذي أفـــاد فيـــه مـــن 
جهــود ســابقيه كاخلصــائص وملــع األدلــة وكتــب أخــرى ، وذكــر أن أدلــة النحــو الغالبــة أربعــة هــي : 

  .)3(السماع، والقياس ، واإلمجاع واستصحاب احلال
لنحــو يف وهلــذه األدلــة أثــر يف   توجيــه املعــاين النحويــة يف كتــب اإلعجــاز الــيت اســتعانت 

  فهم ّسر تركيب العبارة القرآنية .  
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  أوال : السماع
لنقـل الصـحيح اخلـارج  نه " الكـالم العـريب الفصـيح املنقـول  عرف ابن االنباري السماع 

.والســماع األســاس األول الــذي دونــت  )2(فالســماع هــو النقــل )1(عــن حــد القلــة إىل حــد الكثــرة"
مبوجبــه اللغــة، فكــان هــدف العلمــاء ومبتغــى الــرواة، ومقصــد األوائــل مــن النحــاة وعرفــه الســيوطي 

يف كــالم مــن يوثــق بفصــاحته ، فشـمل كــالم هللا تعــاىل وهــو القــرآن ، وكــالم نبيــه  تنـه : " مــا ثبــ
 ، ًوكــالم العــرب قبــل بعثتــه ويف زمنــه وبعــده إىل أن فســدت األلســنة بكثــرة املولــدين نظمــاً ونثــرا

وقــد بــني أبــو الربكــات االنبــاري أقســام املــادة املســموعة أو املنقولــة ومجعهــا  )3(عــن مســلم أو كــافر"
ه بعـــض يف " قســـمني : تـــواتر وآحـــاد، فآمـــا التـــواتر فلغـــة القـــرآن ... و أمـــا اآلحـــاد فمـــا تفـــرد بنقلـــ

،وأقســام املــادة املســموعة الــيت  )4(أهــل اللغــة ، ومل يوجــد فيــه شــرط التــواتر وهــو دليــل مــأخوذ بــه"
ا وهي: ذا املنبع الثّر،واالستشهاد    -تبني مدى اهتمام العلماء 

  القرآن الكرمي  
. الكـربى علـى مـر إن القرآن الكرمي هوكالم هللا املعجز, املبني ,و معجـزة الرسـول 

, فمـــن أجلـــه نشـــأت علـــوم اللغـــة وللحفـــاظ عليـــه وضـــعت .وللـــنص القـــرآين عنـــد  األجيـــال
الصــدارة يف اســتقاء املــادة النحويــة يف اســتنباط القاعــدة وضــبطها, وكــذلك كتــب  النحــويني

ا شـــأن كتـــب النحـــويني ــر اإلعجـــاز , شـــأ لنحـــو يف معرفـــة سـ  اإلعجـــاز عنـــد اســـتعانتها 
ـا ,والسيما إن كالم هللا هـو احملـور الـذي تـ دور حولـه . ومـن أمثلـة املواضـع الـيت استشـهد 

ِبَكلمــات فَــَأَتمهن  وِإذ ابَتَلى ِإبراهيم ربــه(الرازي يف إثبات حكم حنوي يف قولـه تعاىل : 

نيمـــال ــدي الظَّــ ــاُل عهـــ ــ ــاَل ال ينـ ــ ــي قَـ ـــن ُذريتـــ ــاَل ومــ ــ ــًا قَـ ــ ــاِس ِإمامـ ــ ــك للنـ ــ ــي جاعلُـ ــ ــاَل ِإنِّـ ــ ) قَـ

  .) 5(يف كون " املضمر مؤخرا يف اللفظ مقدما يف املعىن وهو جائز"، )124(البقرة:
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لشـــــاهد القـــــرآين لتوثيـــــق مثالـــــه  ــزة عـــــن االســـــتفهام للتقريـــــر  ويف مســـــألة خـــــروج اهلمـــ
ـــه تعــاىل : )1(أأنــت فعلــت ذاك"املصــنوع فقــال : ــاُلوا  لتقريــر الفاعــل حنــو قول ــت َفعْلــت (َق َأَأْن

   ).62ِبآلهتنا يا ِإبراهيم) (األنبياء: هَذا
أما ابن الزملكـاين فقـد كـان أكثـر ذكـرا للشـواهد القرآنيـة يف إثبـات األحكـام النحويـة 

ارى مــن آمــن ِباللَّــه ِإن الَّــذين آمنــوا والَّــذ(ففي قولـه تعاىل: صــالنو اِبُئون الصــوا وــاده ين

ــآخِر  الحًا َفــال خــوف عَلــيِهم وال هــم يحزُنون)(املائــدة:واْليــوِم اْل ــَل صــمعقــال:"ارتفع ) 69و
(الصابئون) على حمل(إّن)وامسها العامل يف حملهـا هـو االبتـداء وجـب أن يكـون هـو العامـل 

ــــــا تنظمهمـــــــــا(إّن)يف عملهـــــــــا لـــــــــو يف ا ـــــه كمـــ خلـــــــــرب،ألن االبتـــــــــداء يـــــــــنظم اجلـــــــــزأين يف عملــــ
ــت فيهمــــا  ـــ(إّن )ألعملــ ــت اخلــــــرب بــ ــداء وقـــــد رفعــ البتــــ رفعت(الصــــابئون)املنوي بــــه التــــأخري 

ــذا الــرأي الكــوفيني الــذين جييــزون عطــف  (الصــابئون) علــى )2(رافعــني خمتلفــي" ،وخــالف 
ــــل متــــام اخلــــرب،أي أ ـــــالنموضــــع (إّن)قب ـــــي االســــم عامــ ــــرأي ،)3(ن يعمــــل فـ وينســــب هــــذا ال

  . )4(للكسائي 
ــا وردت يف  ت بينــــات يف توثيــــق أمثلتــــه املصــــنوعة كمــ ويستشــــهد ابــــن الزملكــــاين 
ــــداً  مســــألة( تنــــازع الفعلــــني )فيقــــول:" إن األصــــل ( ضــــربت وضــــربين زيــــد ) و( ضــــربت زي

(آتُــوني ُزبــر اْلحديــد حتَّــى تعـاىل :  وضربين زيد) لكن استغين بذكر( زيد)مرة ... ومنه قولـه

ــاَل  ــارًا قَـــ ــه نَـــ ــى ِإَذا جعلَـــ ــوا حتَّـــ ـــاَل اْنُفخُـــ دَفيِن قَــ ــ ــين الصـــ ـــ ى باو ــ ــه ِإَذا ســـ ـــِرْغ عَليـــ ــوني ُأْفــ آُتـــ

ــرًا ــ ــف:قْط ــوُل و)96)(الكهـــ ـــ ــه َفيُق ـــ ينمِبي ــه ـــ َتابك ــي ــن ُأوتـــ ـــا مـــ ـــه(َفَأمــ ــرءوا كَتاِبيــ ــاؤم اقـــ ــ ه (

ً يفســـره )5(")19(احلاقـــة: كثـــر مـــن آيـــة يف الفعـــل احملـــذوف وجـــو واحـــتج ابـــن الزملكـــاين 
  . )6(املذكور
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ـــــعاىل :  ــو قولـــــه تــ ــاوال(حنــ ــ هَفعر اءم ــ ــرمحن: ســ ــزان) (الــ ع اْلميــ ــَ ِإَذا (وكــــذا : ) 7ووضــ

تركُـــو سم و ( )1) (التكـــوير:الشـــنيِرك شـــاْلم ـــنم ـــدَأح ِإنو هَك َفـــَأِجرارَتج تَّـــى  اســـح

َلمعال ي مَقو مِبَأنَّه كَذل هنْأمم ْغهلَأب ُثم اللَّه َكالم عمسالتوبة:ي) (6ون(.  
أمـــا الســـيوطي فقـــد اســـتلهم القـــرآن الكـــرمي يف كـــل القواعـــد النحويـــة ، ومل يستشـــهد 

، فـــالقرآن فـــوق كـــل كـــالم فمنـــه جيـــب ان  )1(مثلـــة مصـــنوعة أو كـــالم العـــرب إال مـــا نـــدر
تؤخــذ القواعــد ال مــن غــريه ، وهــذا مــا طبقــه علميــاً يف مناقشــته وجــوه إعجــاز القــرآن ، ومل 

  د غريه من أصحاب كتب اإلعجاز .جند هذا عن
ومــن أمثلــة استشــهاده يف القــرآن يف حكــم حنــوي،خروج "إذا"عــن الشــرطية حنــو قولـــه 

ــواحش تعــــــاىل ــ ــأْثِم واْلَفــ ـــ ــائر الْـ ــون َكبــــ ــ ــذين يجَتنبــ ــ ـــرون: (والَّــ ــ ــم يْغفـ ــ بوا هــ ـــ ـــا َغضـــ ـــ ِإَذا مو (

ابهم ا(،  )37(الشـــورى: ِإَذا َأصـــ ينــذ رونوالَّـ ــ ـــم ينَتصـ ه ـــي "إذا يف  )39) (الشـــورى:ْلبْغ
لفــــاء  اآليتـــني ظـــرف للمبتـــدأ بعـــدها ، ولـــو كانـــت شـــرطية واجلملـــة االمسيـــة جـــواب قرنـــت 

")2(.  
ت القرآنيـة احملـتج  لقـرآن ، أن يـذكروا أجـزاء مـن اآل ومنهج الثالثـة يف  االستشـهاد 

ذكروا أكثــر مــن آيــة يف موضــع يريــدون ــا، وهــذا مــا الحظنــاه يف معظــم مســائلهم ، وقــد يــ
إثبـــات حكمـــه النحـــوي حنـــو استشـــهاد الـــرازي يف حـــذف اخلـــرب أو املبتـــدأ يف قولــــه تعـــال : 

، وقولــه )1وَفرْضناها وَأْنزْلنا فيها آيات بينــات َلعلَّكُــم َتــَذكَّرون) (النــور: سورة َأْنزْلناها(

 :)عٌل مَقوٌة وَطاعوفحممــد: ر) (ــمــرًا َلهيخ َلَكــان ُقوا اللَّــهد صــ َفَلــو راْلَأم مز21َفِإَذا ع ( ،

(وِإَذا قيـــَل َلهـــم ال حنــو قولــــه تعــاىل :  )3(وابــن الزملكـــاين يستشــهد يف فائـــدة ( إمنــا) احلصـــر

دوا فــي اْلــَأرِض َقــاُلوا  ُتْفســونحل صــم ــنــا َنح11) (البقــرة:ِإنَّم(  ــِلإنــاء اللَّي ــتَقان ــوه ــنَأم) ،

 ينالَّــذو ــونَلمعي ينَتِوي الَّــذ ســــْل يُقــْل ه ــهبَة رمحو رجريو ةراْلآخ َذرحمًا يَقائاِجدًا وس

 ونَلمعاِبال يُأوُلو اْلَأْلب َتَذكَّرا ي9) (الزمر:ِإنَّم.(  

بيات  .1   .498 /3،  473/  3،  254 /2من الشعر.ينظر:معرتك األقرانقلما يستشهد السيوطي 
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ت القرآنيــة عنــد إرادة إثباتــه حلكــم حنــوي معــني  آل وأكثــر الســيوطي يف االستشــهاد 
َلــوال َف(حنــو قولـــه تعــاىل:  )1(حنــو دخــول ( لــوال ) علــى اجلمــل االمسيــة حــرف امتنــاع لوجــود 

ني* َلَلِبــثحب ســاْلم ــنم َكان الصــافات: َأنَّه) (ثُــونعبِم يــوِإَلــى ي ــهْطنــي ب143- 144ف،(  ــاي)

يَطاِن َفِإنَّــه يــْأمر ِب الشــ اتُطوخ تَِّبعي نمَطاِن ويالش اتُطووا خوا ال َتتَِّبعنآم ينا الَّذهَأي اءشــاْلَفح

َأبدًا وَلكن اللَّــه  وَلوال َفْضُل اللَّه عَليُكم ورحمُته ما َزَكى منُكم من َأحدْلمنَكِر وا

: (وقَــاَل الَّــذين َكفَــروا لَــن ُنــؤمن ِبهــَذا وقولــه )21يزكِّي من يشاء واللَّه سميع عليم) (النــور:

ذي بين يديه وَلو َتــرى ِإذ الظَّــالمون موُقوُفــون عنــد ربِهــم يرجِــع بعضُــهم ِإَلــى اْلُقرآِن وال ِبالَّ

َتْكبرو ــ ــذين اســـ عُفوا للَّـــ ــْ ــذين اسُتضـــ ــوُل الَّـــ ــوَل يقُـــ ــٍض اْلَقـــ ـــؤمننيبعـــ ـــا مــ ــُتم َلُكنــ ــوال َأْنـــ ) ا َلـــ

  ).31(سـبأ:

ــم قــد يتخــذوا بعــض  ــيًال يف النحــو علــى بعــض ، حنــو رأي ابــن ونلحــظ أ القــرآن دل
، قــال : " وممــا  )2(، و( ال ) تنفــي مــا متــادى زمانــه بالزملكــاين يف أن ( لــن) تنفــى مــا قــر 

ِبما َقدمت َأيــديِهم واللَّــه علــيم ِبالظَّــالمني)  وال يَتمنوَنه َأبدًا( :  يثبت عندك ذلك قولـه 

ُقْل يا َأيها الَّذين هادوا ِإن َزعمُتم َأنَُّكــم َأوليــاء (بعد حرف الشرط وهـو :  )7(اجلمعة:

نيقاد صــ ــُتمُكن ِإن تــوا اْلمــونــاِس َفَتموِن الند ــنم لَّــهكأنــه قيـل: مــىت زعمــوا   )6) (اجلمعــة:ل
دا فلمــا كــان حــرف الشــرط ال ذلــك يف وقــت مــن األوقــات وقيــل متنــوا املــوت فــال يتمنونــه أبــ

ً له " لبوقت دون وقت وعّم مجيع األزمنة قوبل بـ (ال) ليعم ما جع صخيت   . )3(جوا
ت القرآنيــة علــى ســبيل املثــال احلصــر، وال أقــول  هإن مــا ذكــر آل مــن االستشــهاد 

ــــم مل ُيســــبقوا إليــــه،  أن مــــا ذكرتــــه قــــد انفــــرد بــــه أصــــحاب كتــــب اإلعجــــاز املــــذكورين أو إ
ا للمتقدمني.  ف   الفضل يعود يف استنباط األحكام النحوية وإثبا
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 القراءات القرآنية  
القراءات القرآنية :"هـي اخـتالف ألفـاظ الـوحي املـذكور يف كتبـة احلـروف أو كيفتهـا، 

والقــراءات رآن الكــرمي هــو الكتــاب املنـزل علــى النــيب، فـالق )1(مـن ختفيــف وتثقيــل وغريهــا"
لقـراءات يف جمـال التقعيـد النحـوي ، ألن  هي وجوه أداء هذا النص .وقـد اعتـد النحويـون 

خذها اآلخر عن األول   ،وهلا من املكانة ما للقرآن الكرمي .  )2(القراءة سنة متبعة 
،مـــن )3(تنــوين صــورة ومعــىنوقــد احــتج الــرازي يف حــذف املبتــدأ بقــراءة مــن أســقط ال

يح ابــن اللَّــه  وَقاَلــت اْليهــود عزيــر ابــن اللَّــه((عزيــر) يف قولـــه تعــاىل:  ســى اْلمار صــالن َقاَلــتو

ــاَتَلهم اللَّــه َأنَّــى يؤَفُكــو ــوَل الَّــذين َكَفــروا مــن َقبــُل َق اهُئون َق ــَأْفواهِهم يضــَ ن) َذلــك قولـــهم ِب

ــة: ــراءة التنــــوين وذلــــك يكــــون بتقــــدير خــــرب )30(التوبــ ، أي (عزيــــر هــــو ابــــن هللا)،وخطــــأ قــ
( وبــني ســبب هــذا اخلطــأ فقــال: "وهــذا األخــري  )4(حمــذوف فيكــون ( عزيــر ابــن هللا معبــود

خطأ ألنك قد عرفت انـه إذا اخـرب عـن مبتـدأ موصـوف خبـرب فالتكـذيب ينصـرف إىل اخلـرب 
بــوت فلــو قلنــا االبــن صــفته لــزم إخراجــه عــن موضــع النفــي إىل ،وتبقــى الصــفة علــى اصــل الث

ــة،ألن  )5(موضــــع اإلثبــــات تعــــاىل هللا عنــــه" ــراءة مــــن أســــقط التنــــوين رديئــ وعــــد األخفــــش قــ
التنــوين يــرتك إذا كــان االســم يســتغين عــن االبــن وكــان ينســب إىل اســم معروف،فاالســم هــا 

وذكـر ابـن خالويـه أن " احلجـة  )6()هللا هنا ال يستغىن ، كأن أرادوا: (قالت اليهـود عزيـر بـن
  .)7(ملن ترك التنوين انه جعله امساً اعجمياً"
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سـلوبه بشـأن قـراءة  هوذكر ابن الزملكاين مـا قالـ الـرازي بشـأن قـراءة ( عزيـر ) ولكـن 
ســــــلوبه ، ويبــــــدو أ ــل ( عزيــــــر ) ولكــــــن  ــــا اعتمــــــد علــــــى رأي اجلرجــــــاين يف ( دالئــــ ن كليهــ

  .)1(اإلعجاز )
ـــه تعــاىل (يــا َأيهــا الَّــذين آمنــوا ِإَذا : واستشــهد ابــن الزملكــاين يف عطــف املفــردات بقول

ُلوا وجـــوهُكم وَأيـــديُكم ِإلَـــى اْلمرافـــِق َفاْغســـ الة ِإلَـــى الصـــ ـــُتمُقم  ُكم وســـؤوا ِبرح ســـامو

ِنوــيبِإَلــى اْلَكع َلُكــمجَأر  َفٍر َأو َلــى ســع ى َأو وِإن ُكنــُتم جنبــًا َفــاطَّهروا وِإن ُكنــُتم مرضــَ

 ســبــًا َفاميدًا َطيعــوا صــممَفَتي ــاءوا مَتجِــد َفَلم اءسالن ُتمسالم َأو طاْلَغائ نم ُكمنم دَأح اءوا جح

جِبو ُكمــرَطهيل ِريــدي ــنَلكٍج وــرح نم ُكمَليَل ععجيل اللَّه ِريدا يم هنم يُكمدَأيو ُكموه

لنصـب، )6وليتم نعمَتــه علَــيُكم َلعلَّكُــم َتشــُكرون) (املائــدة: ، ( ) 2(فـذكر أن مـْن قـرأ  
جلــر تعــني عطفهــا علــى ( الــرؤوس) ،  وأرجلكــم)  فقــد عطفهــا علــى (الوجــوه)، ومــن قــرأ 

ــب غســــل  وذهــــب لرتجــــيح الــــرأي الثــــاين يف قــــراءة اجلــــر ، فقــــال: " أن قــــراءة النصــــب توجــ
ن النصـــب علـــى احملـــل لكـــون البـــاء يف (برؤوســـكم) أالـــرجلني وااللتفـــات إىل قـــول بعضـــهم 

الت ملــا فيــه وبــني رأيــه فيمــا لــو كانــت (األرجــل) مغســولة ملــا فصــلها عــن املغســو  ,)3(زائــدة "
ــل عـــامل حبســـب ) 4(مـــن إيهـــام خالفـــه .  وهـــي مـــن املســـائل اخلالفيـــة املذهبيـــة، إذ يؤوهلـــا كـ

  مذهبه الفقهي ال النحوي، لذلك بلغت أوجه اخلالف فيها عشرات اآلراء.
ـــا حنويــة يف مواضــع عــدة لقــراءات القرآنيــة لتثبيــت أحكامــ ، ) 5(واستشــهد الســيوطي 

  : من ( معرتك األقران ) منها
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(  وَأْنفُقوا  من  ما رَزْقناُكم  من َقبلِ  َأن  يْأتيَ  َأحدُكم  اْلموت يف قولـه تعاىل : 

 بُقوَل رَفينيحالالص نم َأُكنَق ودٍل َقِريٍب َفَأصي ِإَلى َأجَتنرال َأخ10(املنافقون:) َلو (  

زوم على ( أصدق) املنصوب     ذكر السيوطي العطف على التوهم يف عطف( أكن ) ا
ا لنصب )1(وهو على توهم أن الفاء مل ينطق  ، واإلمجاع على اجلزم غري قراءة أيب عمرو 

وجه عدة، واختالف اإلعراب فيها ، دون أن ) 2(واثبات الواو , ومجع السيوطي فيما ُقرِء 
(يا َأيها الناس اتَُّقوا ربُكم الَّذي نسب تلك القراءات إىل قراءها حنو قولـه تعاىل : ي

 اءسنريًا واًال َكثا ِرجمهنم ثبا وهجا َزوهنم َلقخو ةداحَنْفٍس و نم َلَقُكمخ اتَُّقوا اللَّهو

اْلَأرو ِبه ُلوناءي َتسالَّذاميبًا) (النساء: حقر ُكمَليع َكان اللَّه ( األرحام ) قُرِ◌ء  )،1ِإن
خلفض ) 3(لنصب عطفًا على لفظ اجلاللة، وهذا وجه القراءة عند البصريني ، و ُقرِء 

نَّه هو َفَتاب عَليه ِإَفَتَلقَّى آدم من ربه َكلمات (، ويف قولـه تعاىل  )4(عطفاً على ضمري به

أي أخذ وقِبل ، على قراءة اجلماعة برفع (آدم ) ونصب ) 37التَّواب الرحيم ) (البقرة:
  . )5((الكلمات) وقرأ ابن كثري بنصب آدم ورفع الكلمات ، فتلقى على هذه من اللقاء
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  احلديث النبوي الشريف  
حلـديث الشـريف عنـد النحـاة يف عـدد  مـن الدراسـات ،  حبث موضـوع االستشـهاد 

حثــون ألســ حلــديث، إذ إن االســتدالل وعــرض  باب حتّفــظ أكثــر النحــاة مــن االستشــهاد 
إىل مرتبـــة مـــن هـــو أفصـــح العرب.وكـــان نكـــري غـــري واحـــد مـــن  يبـــه كـــان نـــزراً قلـــيال ال يرتقـــ

حلــديث يف علــوم العربيــة الستشــهاد  )  1(النحــاة واملفســرين شــديداً علــى مــن ال يعتــد كثــرياً 

  ومسرتضع يف بين سعد.  ،ألنه أفصح العرب فهو من وسيطة قريش
تـو  دراً مـا  حلـديث  نوعلى هذا فـإن أصـحاب كتـب اإلعجـاز مـثلهم مثـل غـريهم 

اســـتدالالً وإلمتـــام املعـــىن الـــذي يبينونـــه وجنـــد ابـــن الزملكـــاين يـــذكر أحاديـــث عـــدة لكنـــه ال 
جلـر يف قـول  ليستد ا على صحة القاعدة النحويـة إال يف بعـض املواضـع حنـو ، العطـف 
من نصب (ذكـاة أمـه ) أشـرتط يف حلـه ذحبـه  ، )3(اجلنني ذكاة أمه " )2(: " ذكاةولالرس

، ومن رفع أجتزاًء بذكاة أمـه وجيـوز أن يكـون علـى إرادة مضـاف تقـديره: "مثـل ذكـاة أمـه، 
ــــا ،ونظــــريه قولـــــه  )4(وعلــــى هــــذا يتحــــد املعــــىن رفعــــاً ونصــــباً "  : " البكــــر تســــتأذن وإذ

ا "   . )5(صما
"  ابــن الزملكــاين يف دخــول " كــل " يف حيــز النفــي يف قــول رســول هللا ويستشــهد 

 ل" اقصــرت الصــالة أم نســيت  رســو  -كــل ذلــك مل يكــن "  حــني قــال لــه ذو اليــدين :
نفـــى أن يكـــون  هللا ؟" فقـــال ذو اليـــدين "بعـــض ذلـــك قـــد كـــان " املعـــىن علـــى أن النـــيب 

   )6(على انه قد كان بعضه واحداً منهما ولو قال "مل يكن كل ذلك"لكان املعىن
وختم السيوطي كتابه بفصل من األحاديث النبوية الـيت تفسـر الكلـم القـرآين لكـن  مل 

  جنده استشهد حبديث نبوي يف إثبات حكم حنوي .
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ـــة يف غريـــب احلـــديث  .3 ،أي جعلـــه خـــرب املبتـــدأ الـــذي هـــو 47، والربهـــان الكاشـــف 164 /2ينظر:النهاي
 ذكاة أمه .

 .47الربهان الكاشف  .4

 .23/ 7صحيح البخاري  .5

  . 57. وينظر:التبيان يف علوم  البيان 147الربهان الكاشف  .6
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 كالم العرب  
شـعر ونثـر، وقـد اسـتنبط النحـاة مـن الطرائـق الـيت كـان به العرب من  توهو ما تكلم

لشـعر والنثـر وبيـان نظمـه عنـد  قد سلكها العريب يف حديثه وكانت شواهد كتب اإلعجاز 
  احلديث عن نظم القرآن .

ا شـأن الكتـب اللغويـة  لشعر أكثر من النثر يف كتب اإلعجـاز شـأ جاء االحتجاج 
والتــداول وســرعة االنتشــار . وكانــت شــواهدهم  األخــرى، ذلــك أن الشــعر أســرع يف احلفــظ

اإلســالم وعصــر اإلســالم ومل يستشــهُد بشــيء مــن شــعر املولــدين  لمــن العصــرين ،عصــر قبــ
)  1(بكـالم املولـدين واحملـدثني " جيف النحو موافقني أهل العلم ، إذ " أمجعوا علـى أنـه ال حيـت

شـعار احملـدثني علـى املعـاين  ، وهـذا الخـالف فيـه، وممـا ،واحتج أصحاب كتـب اإلعجـاز 
ـال : " إن املعـاين يتناهبهـا املولـدون، كمـا يتناهبهـا املتقـدمون"  )2(ذكره ابـن جـين يف هـذا ا

، وأيـــد عبــــد القــــاهر اجلرجــــاين هــــذا االجتــــاه قــــائالً : " إذا جئنــــا إىل االستشــــهاد مبــــا يتعلــــق 
  .)  3(ملعاين واحلقائق فالقدمي واحملدث فيه سواء"

رجــاين يف (دالئــل اإلعجــاز) بشــعر املتنــيب والبحــرتي وأيب متــام وغــريهم وقــد احــتج اجل
ايــةاالجياز) وابــن الزملكــاين يف ( الربهــان الكاشــف). و اســتقى  وكــذلك فعــل الــرازي ( يف 
ــرب مـــن كتـــب الســـابقني، ألن مرحلـــة  أصـــحاب كتـــب األعجـــاز شـــواهدهم مـــن كـــالم العـ

ً فصـيحاً، وإن حنـن السماع قد توقفت. قال ابن جين يف اخلصـائص: "  ال نكـاد نـرى بـدو
ذلـــك ويقـــدح فيـــه، وينـــال ويغـــض  رآنســـنا منـــه فصـــاحًة يف كالمـــه ، مل نكـــد نعـــدم مـــا يفســـ

ً فصيحًا حيتج بكالمه. ) 4(منه"   ، فكأنه مل جيد بدو
وإذا نظــــــر يف شــــــواهد كتــــــب اإلعجــــــاز وجــــــد لشــــــواهد ســــــيبويه مكانــــــة واضــــــحة 

ـا أول الشـواهد الـيت وصـلت إلينـا يف كتـاب حنـوي، وألن يف طائفـة  والعجب يف ذلـك، أل
ا مــــن العــــرب الفصــــحاء، ممــــا مينحهــــا قيمــــًة كبــــرية فمــــن الشــــواهد  منهــــا مشــــافهة ألصــــحا

ا من الكتاب.    الشعرية اليت أفاد
  .54االقرتاح  .1
 .24 /1اخلصائص  .2

 .610 /1املقتصد يف شرح اإليضاح ، عبد القاهر اجلرجاين .3

 .5/ 2اخلصائص  .4
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  النجم :قول أيب 

 ذنبـــــًا كُلّه َمل ْأصــــــــــــــنع عي             عليت أُم اخلياِر تد1(قد أصبح(  
فلـــو رفعـــت ( كلـــه) كـــان النفـــي عامـــاً واســـتقام غـــرض الشـــاعر يف تنــــزيه نفســـه عـــن مجلـــة 

إثباتــه لــبعض الــذنوب فــال يــتم  الــذنوب، ولــو نصــبته كــان النفــي نفيــاً للعمــوم وهــو ال ينــايف
  . )2(ضهغر 

  سيبويه: هأعتمد ابن الزملكاين رأي سيبويه يف شرحه لتقدمي املتعلق فانشد ما ذكر 

  )3(يف شقــــــــــــاق اوإال فاعلمــــــــــــــــــوا أنا وأنُتم               بغاة ما بقين
  أي : فاعلموا أ بغاة وأنتم كذلك.

الستثناءأورد ابن الزملكاين بيت للنابغة الذبياين    وهو: )4(شاهداً على التوكيد 

  )5(و ال عيب فيهم غَري أن سيوَفهم            بِهن فُلـــــــول من قراع الكتائبِ
,  )6(ويستشهد ابن الزملكاين يف حذف املفعول مع العلـم بـه لغـرض إثبـات الفعـل للفاعــل

  كما يف قول عمرو بن معد يكرب :

  )7(حهم                نطَقَت ولكن الرِماح أُجرتفلو أن قَومي أنطَقتين رِما
  
  
  

ــــاب  .1 ـــل األعجــــاز 85/ 1ينظر:الكت ــة اإلجيــــاز 274.، ودالئـ ايــ ، 148، الربهــــان الكاشـــــف 159، و
 .58والتبيان 

اية اإلجياز 274ينظر:دالئل اإلعجاز  .2  . 148، الربهان الكاشف  159، 

.والربهــان الكاشــف  1/190، واالنصــاف 2/156.، وينظــر الكتــاب 165ديــوان بشــر ابــن أىب خــازم  .3
 .  373، وختليص الشواهد البن هشام  231

  .237ينظر :الربهان الكاشف  .4
 .1/141, , ومغىن اللبيب 2/326, وينظر :الكتاب 15 ديوان النابغة الذبياين .5

 .243ينظر :الربهان الكاشف  .6

 .205,و حترير التحبري 115،و التبيان 121ينظر:دالئل اإلعجاز  .7
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وحيتج أصحاب كتب اإلعجاز يف أن (ما ) هـي الـيت متنـع (إن)مـن العمـل يف(إمنـا) , 
  :قبقول الفرز د

  )1(أنا الذائد احلامي الذمار وإّنما               يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي
ـــا للمـــذكور بعـــدها ونفيهـــا ملـــا ســـواه تـــى إثب ،أمـــا الســـيوطي فلـــم )2(ذلـــك أن (إمنـــا) 

لشعر   إال قليال ومنه قول زهري:  يستشهد 

  )3(بدا يل أنى لست مدرك ما مضى            و ال سابق شيئا إذا كان حائيا

  .) 4(وذلك يف عطف التوهم أي على توهم دخول الباء يف اخلرب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اية اإلجياز  252، دالئل اإلعجاز  712 /2ديوان الفرزدق  .1  .162، الربهان الكاشف 187، 

اية اإلجياز ي .2   .  162، الربهان الكاشف  187نظر:
  . 512، ختليص الشواهد  2/353، اخلصائص  165/ 1ينظر:الكتاب  .3
.                                                                                                                            498 /3ينظر:معرتك األقران  .4
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 النثر  
لنثـــر  يبقــى لشـــعر علـــى الـــرغم مـــن كـــون النثـــر هـــو  االحتجـــاجقـــل مـــن أاالحتجـــاج 

الهتمــام  ال أن للشــعر مكانتـه ومنزلتــهِ إ،  العربيـةاللغـة الـيت يتعامــل بوسـاطتها أبنــاء  اجلـديرة 
.  

منثـــورة قاهلـــا العـــرب  أقـــوال الثالثـــة يف كتـــبهم مبـــا روي مـــن أمثـــال و العلمـــاء استشـــهد
  الفصحاء .
ب ) وهـو يف تقـدمي النكـرة علـى الفعـل . " أقولـهم ( شـر  املواضعتلك  ومن هـر ذا 

ب مــن جــنس الشــر ال مــن جــنس  قــدم إمنــا فيــه شــر، ألن املــراد أن تعلــم أن الــذي أهــر ذا 
الرجـــل صـــهيب لـــو مل  نعـــم" ابـــن الزملكـــاين قـــو ل عمـــر ابـــن اخلطـــاب أورد و )1(اخلـــري "

  )3(( لو ) ليست حرف امتناع المتناع . نتجاج لالح ، )2(خيف هللا مل يعصه "
ــــاورة   يفضــــب خــــرب "  جحــــرقولـــــهم "  ومنــــه الصــــفة والتقــــدير "  يفاجلــــر علــــى ا

  يف معـــىن (كـــاد ) بقـــول ابـــن عبـــاس الســـيوطي واحـــتج )4(ضـــب خـــرب جحـــره " جحـــر
  . )5(نه ال يكون أبدا"إكادوا ، وكاد ، ويكاد ف  نْ إ شيء يف القرآن و كل: "   قال

  
  
  
  
  
  
  
  
 القــرآنوالتقــدمي والتــأخري يف  335ودالئــل األعجــاز  1/319ينظر:اخلصــائص  و، 158 اإلجيــازايــة  .1

  .26الكرمي ، العامري 
  . 394/ 3غريب احلديث ، أبو عبيده ينظر: .2
  .191الربهان الكاشف ينظر: .3
  .261 املصدر نفسهينظر: .4
  .188 /2األقران  معرتك .5
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  .القياس :نيا
ــن يل النحـــاة خـــذأ حظـــون الشـــبه بـــني الفـــرع واألصـــل يف الكـــالم ، وبـــني ظـــاهرة وأخـــرى مـ
 التجـانسأن العـرب تـؤثر مـن  واعلـمبن جـين مـثًال، يقـول : " ااألسـاليب العربيـة فـ مالحظةخالل 

ملتــهُ  ــذا  والتشــابه ومحــل الفـــرع إىل األصــل مـــا إذا  ، وانــه منهـــا  الشـــأنعرفـــت منــه قــوة عنايتهـــا 
لٍ    . )1(" على أقوى 

ــيء لضـــرب مــــن الشـــبه " محــــل: "  يعـــين القيـــاسف علــــى  فـــرع محــــل"  أو )2(شـــيء علــــى شـ
 أربعـة هـي : املقـيس عليـه ، و أركـان وللقيـاس )3(األصل بعلة، وأجـراء حكـم األصـل علـى الفـرع "

  املقيس والعلة واحلكم .
 قـد"  نتبني موقف ابـن الزملكـاين يف بعـض املواقـع مـن القيـاس ، مـن ذلـك قولــه: أن وميكن

ــا  توصــف لنظــر إىل كو لفصــاحة  ) أبــوكاءين جــ.. حنــو (.كثــر اســتعماًال مــن غريهــا أالكلمــة 
ك) و   . )4(كان الثاين أدخل يف القياس "  إن أفصح من (جاءين أ

  الشاعر : قول ومنه

  )5(يف اد غايتاها بلغا قدا أباها                     ـــــــوأب أباها نإ

أللــف : رفعــاً ونصــباً وجــراً . وقــد عــدّ يف ( أب) أن  لغــة وهــذه البيــت مــن الشــواذ  يكــون 
  .)6(قل يف االستعمالأعلى القياس ، لكنه  كانن  إو 
  
  
  
  
  
  
  .1/111 اخلصائص .1
  90 /1احملسبة  املقدمة شرح .2
  .42 األدلة ملع .3
  .202 الكاشف الربهان .4
يف  والتبيـــان،  51/ 1 ة بـــن العجـــاج . ينظر:شـــرح ابـــن عقيـــلبـــأليب الـــنجم العجلـــي ، ولرؤ  البيـــت ُنســـب .5

  . 202، والربهان الكاشف  197علم البيان 
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 . 203الربهان الكاشف ينظر: . 6

  اإلمجاع :لثاً 
بـه إمجـاع حنـاة البلـدين  واملـراد، "  النحـاةاليت اعتمـدها  األساسيةمن األصول   اإلمجاع يعد

أهــل  إمجــاع: " ابــن جــين عــن اإلمجــاع مــىت يكــون حجــة ؟ فقــال  أجــاب و )1(: البصــرة والكوفــة "
  . )2(حجًة إذا أعطاك خصمك يده بذلك فال يكون إمجاعهم حجًة عليه " يكونالبلدين إمنا 

ومــنهم ابــن الزملكــاين يف رده النحــاة  ،عجــاز يف بعــض املواضــع إلأصــحاب كتــب ا واحــتج
النحويـون أن الصـفة للتوضـيح يف  أطلـق:"  فقـالح يف املعـارف ييف اإلمجاع على أن الصفة للتوضـ

إلمجــاع يف مواضــع  واســتدل )3(األجنــاس" أمســاءين ألراهــا للتخصــيص يف إملعــارف ، ا الســيوطي 
ــدخول علــــى اجلملــــة  )حنويــــة منهــــا : (إذا لــ ظــــرف للمســــتقبل تضــــمنت معــــىن الشــــرط، وختــــتص 
كانــت غــري فجائيــة، واجلمهــور أنكــروا خروجهــا عــن   نْ إ  االبتــداءوتقــع يف  جلــوابالفعليــة، وحتتــاج 

  . )4(الظرفية
 السـيوطيقـل ن ا،كملـه عنـه وخمـالفتهم النحـاةخـروج عـدد مـن  مـناإلمجـاع مل يسـلم   ولكن

لعكعن الرازي مبخالفته مجهور النحاة يف عطف اجلملة االمسية على الفعلية    . )5(سـو
صــول النحـو عنايــة  ويبـدو الســماع الــذي  اعـد واضــحةأن كتــب اإلعجــاز املـذكورة مل تعــن 

  . النحويةدت عليه يف تفسريها لبعض الظواهر ميثل األساس الذي اعتم
  
  
  
  
  
  
  
  . 66 االقرتاح .1
  .189/ 1 اخلصائص .2
  .144 الكاشف الربهان .3
  .1/582معرتك األقران ينظر: .4
  . 3/499نفسه  املصدر .5
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  الثاني املبحث

  النحوية احلدود
التوجهات،واملنـــــاهج ، والثقافـــــات،  وحبســـــباحلـــــدود حبســـــب العلـــــوم ومبادئهـــــا ،  تلـــــفخت
مــــثًال خيتلــــف بــــني طائفــــة وأخــــرى مــــن  االســــموحبســــب تتطــــور العلوم،فحــــد ،ت املعرفيةواألرضــــيا
م العلمية واللغوية  حبسبالعلماء     وغري ذلك .والفقهية والفلسفية ختصصا
آلخــــر أو لــــئال يتعــــدى أخيــــتلط  لـــئالني ئالفصــــل بــــني شــــي"يف اللغــــة هــــو :  احلـــدو  حــــدمها 

  .)1("أحدها على اآلخر
نـه : " يف االصـطالح في أما إفصـاح عـن  احلـدّ  نأفكـ )2(علـى حقيقـة الشـيء" الـدالّ عـرف 

  حبيث يتميز احلد عن غريه . موجز،ماهية الشيء بلفظ 
عليــه انــه يقتصــر يف التعريــف علــى التمثيــل  الغالــبنظــر يف كتــاب ســيبويه، وجــد أن  وإذا

هــو  كأنــه"   ،)3(ويــةمــن األبــواب واملصــطلحات النح لطائفــةنــه يف غــري موضــع يضــع احلــدود أه، و ـلــ
ها ــــــــالـــــذي وضـــــع يف النحـــــو فكـــــرة التعريـــــف لألبـــــواب تعريفـــــاً جامعـــــاً ، جيمـــــع قض ـــــا ايئجز  وا

  .)4("املختلفة
يــراد بكــل مصــطلح تتســع لــدى النحــاة بعــد  مــاأخــذت فكــرة األبــواب النحويــة، وبيــان  مث

املنطقيـــني يف أن مـــن النحـــاة مـــن شـــارك  حـــىتســـيبويه، ودخـــل املنطـــق يف صـــياغة احلـــد النحـــوي، 
 ع مفهـوم دالّ مقطّـ وتصـإذ قيـل فيـه : "  االسـم،ديـد حتبعض احلدود على حنو ما ذهبـوا إليـه يف 

  . )5("مكانعلى معىن، غري دال على زمان وال 
:  ،حنوعلــى معــىن داللــة غــري مقرونــة بزمــان دلّ مــا يــمــن احلــروف  ألن "معــارضاحلــد  وهــذا

  .)6(أّن، ولكن، وما أشبه ذلك "
  

  
  .4/55،مادة ( حدد ) لعربا لسان .1
  .46يف علل النحو، الزجاجي  اإليضاح .2
  . 3/539، االسم املمدود  239 /2يم خ، الرت  1/12، مثًال الفعل  الكتاب: ينظر .3
  . 164ضيف  شوقيالنحوية،  املدارس .4
  .  51 يف فقه اللغة، ابن فارس الصاحيب .5
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  . 51 ن فارسيف فقه اللغة، اب الصاحيب وينظر:، 48اإليضاح يف علل النحو  . 6
ـــال والعالقـــة بينهـــا وبـــني كتـــب  يفيعنينـــا هنـــا مـــدى إســـهام كتـــب اإلعجـــاز  والـــذي هـــذا ا

عجــب يف هــذا فهــو  ال لدقــة واملنطــق، و منــازتإالنحو.وقــد ذكــر الــرازي طائفــة مــن احلــدود الــيت 
ا جتـدرذو قدم راسخة يف الفلسـفة واملنطـق، وممـا  يـة اإلجيـاز اإلشـارة إليـه أن احلـدود الـواردة يف ( 

ـــال، فقـــد وردت العديـــد مـــن احلـــدود يف تفســـريه الكبـــري  الـــرازيمتثـــل كـــل مـــا تركـــه  ) ال يف هـــذا ا
ــو) وردعمـــا  فضـــالً  ، )1(الغيـــب) مفـــاتيحاملســـمى ( إذ أن غالبـــه ،يف كتابـــه ( احملـــرر يف دقـــائق النحـ

االسـم، والفعـل أن البحـث عـن ماهيـة  اعلـمقولــه يف كتابـه احملصـول :  "  بذلكيشعر  ،)2(حدود
هــــا يف كتــــاب (  ً  نإبــــل  ، )3(يف دقــــائق النحــــو)" احملــــرر، واحلــــرف دقــــائق غامضــــة ذكر لــــه كتــــا

بـن الندري أيف احلدود املنطقيـة هـو، أم علـى غـرار كتـاب احلـدود  ننا الإ إال ،)4(بعنوان ( احلدود)
  احلدود النحوية؟ . يفسينا، أم 
ــهابــن الزملكــاين فــال يصــوغ حــداً  أمــا أنــه ينــاقش ويــرد علــى صــياغة حــدود الــذين  غــري بعين

  .  )6(السيوطي فيذكر ما استقر عليه احلد ماأو  ،)5(،سبقوه، حنو رده حد النكرة عند النحاة
فهــي ال ختتلــف اخــتالف تضــاد ، ألن احلــد كمــا  وضــعهايف  تاحلــدود مهمــا اختلفــ وهــذه

مـن  وخطـأدود احملـإىل فسـاد تضـاد وتنـافر ألن ذلـك يـدعو  اختالفخيتلف  اليقول الزجاجي: " 
  مانعًا جامعاً . كان هذا اخلالف يدور حول جعل احلدّ   بل )7(ده"حي

  احلدود اليت وردت يف كتب اإلعجاز ومن
  
  
  
  . 1/36،  1/35،  1/20 :التفسري الكبري  (مثًال )ينظر: .1
  .215طبقات النحاة واللغويني ينظر: .2
  . 323 /1:  1علم أصول الفقه  يف احملصول .3
لوفيات  470عيون األنباء ينظر: .4   . 4/256، الوايف 
  .135الربهان الكاشف ينظر: .5
  .494 /3األقران  معرتك: ينظر . 6
 . 46 اإليضاح .7
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 االسم   
ــرازي االســـــم   حـــــد ـــــا " لـــــه: "  نالـــ ــن  ورأى. )1(داللـــــة علـــــى احلقيقـــــة دون زما ابـــ

لــذات  أنالزملكــاين، "  ــااالســم يعطــي تعلــق املعــىن  ري تعــرض داللتــه متصــفة بــه مــن غــ وأ
يــدل علــى  االســمالــذي ذكــره الســيوطي وهــو : "  احلــدوهــذا معــىن  ،)2(لوقــت أو انقضــاء"
  . )3(الثبوت واالستمرار"

لـدى علمـاء  املشـهوراالسم يف الداللة على الثبوت أو احلقيقة هو  أن حدّ  واملعروف
نــاك مــن ه النحــاة،البيــان وحــني نســتعرض مــا قيــل يف حــد االســم، جنــد أن كــل حــد ذكــره 

  يعارضه، حىت استقر عند املفهوم الذي وقف عنده البيانيون.
مــــن قبيــــل التمثيــــل ال  وهــــذا )4(حنــــو رجــــل وفــــرس وحــــائط" االســــمســــيبويه : "  قــــال

ً لسيبويـــالتحديد، ونق عنـه وهـذا معـارض بــ  احملـدثهـو  مـاالسن " إ وهو هــل ابن فارس رأ
  . )5(اسم وال جيوز احلديث عنها" وهي)كيف(

 (أيـــن)معـــارض بــــ ( كيـــف ) و  أيضـــا وهـــذامـــا وصـــف"  االســـمالكســـائي : "  وقـــال
  . )6(مسان وال ينعتانا ماأ

فمـــا كـــان واقعـــاً  األمســـاءأبـــو العبـــاس املـــربد ، االســـم يف أول املقتضـــب قـــائًال:"  وحـــدّ 
   :،وتعترب األمســـاء بواحـــدةذلــكعمــرو ومـــا أشـــبه  وعلــى معـــىن ، حنـــو رجــل ، وفـــرس، وزيـــد،

  . )7(سم " فليسامتنع من ذلك  نْ إل عليه حرف من حروف اجلر ،و دخ كل ما
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  .1/3 املقتضب .7
منـــا إو  احلقيقـــةلـــيس غـــرض أىب العبـــاس هـــا هنـــا حتديـــد االســـم علـــى "الزجـــاجي : قـــال

  . )1(املتمكنة" األمساءكثر ما يدل على أفذكر  املبتدئعلى  تقريبالقصد 
تــدخل عليــه حــروف اخلفــض  الا مــعلــى املــربد يف هــذا احلــد ، أن مــن األمســاء  وأخــذ

  .ذلك هوما أشب(صه) و (مه ) ،و)ذا(إو )كيف  (حنو
ابــــن فــــارس يف كتابــــه (الصــــاحيب ) هلــــذه احلــــدود لالســــم وغــــريه ، ذاكــــراً  عــــرضوقــــد 

مقـاالت القـوم يف حـد االسـم يعارضـها  هـذه"  قـائالً احلـد الـذي رآه قريبـاً  وذكرها، معارضت
علــم شــيئاً ممــا ذكرتــه ســلم مــن املعارضــة، وهللا أعلــم أي ذلــك أصــح، أ امــذكرتــه . و  قــدمــا 

ه  يلوذكر  عن بعض أهل العربية أن ( االسم مـا كـان مسـتقراً علـى املسـمى وقـت ذكـرك إ
  .)2() وهذا قريب" لهالزمًا 

 بعـداالسـم  وحـد وهذا احلد الذي رآه ابـن فـارس قريبـاً هـو معـىن الثبـوت واالسـتمرار،
  .)3(يف نفسها غري مقرتنة بزمان" املعىندلت على  كلمةنه "  إذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .51 اإليضاح .1
  .51 الصاحيب .2
  .225 /4، واألشباه والنظائر 46. ينظر:شرح احلدود النحوية 1/15عقيل  ابن حشر  .3
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 علالف  
نـــه : دّ حـــ عبـــارة ب أو )1(األمســـاء" أحـــداثأمثلـــة أخـــذت مـــن لفـــظ  "ســـيبويه الفعـــل 

نــه اقــرتن بــزمن كمــا يفســره كــالم ســيبويه :. " أ إالشــتق مــن املصــدر،أأخـرى إن الفعــل لفــظ 
  .)2(يقع ، وما هو كائن مل ينقطع" وململا مضى ، وملا يكون  وبُنيت

يكـن  ومل )3(" واملفعـولبلفـظ الفاعـل   ضقتوينحـد سـيبويه ، بقولــه:" الـرازينقد  وقد
ليــه آخــرون ، حنــو ابــن فــارس ( ت إ، فقــد ســبقه  للفعــلالــرازي أول مــن نقــد ســيبويه حــده 

: ذكـرت هـذا يف أول كتابـك وزعمـت بعـد أن ( لـيس ،  لسـيبويه يقال"  :هـ) بقولـه 395
ــــا ، ومعلــــوم أفعــــالعســــى ، ونعــــم ، وبــــئس )  ين إن قلــــت : إمل تؤخــــذ مــــن مصــــادر فــــ أ

ومل  ددو ار مـــا مل يـــزد احملـــن احلـــد عنـــد النظّـــإلـــك :  قيـــلقلـــه، أكثـــر الفعـــل وتركـــت أحـــددت 
 )5(علـــى اقـــرتان حـــدث بزمـــان " دلّ  مـــا"  :الزخمشـــري الفعـــل وحـــدّ ،)4(ينقصـــه مـــا هـــو لـــه "

ن كـان عليـه أن يقـول : "   الرازي وأخذ دالـة علـى اقـرتان  كلمـةعلى الزخمشري حده هذا، 
  . )6(بزمان " حدث

ايـة اإلجيـاز ) فهـو : "  الـذياحلد  أما علـى احلقيقـة  دلّ  مـااختـاره الـرازي يف كتابـه( 
ــ الســيوطي  وذكــر )8(" والزمــانعلــى احلــدث  يــدلّ  الفعــلابــن الزملكــاين: "  وقــال )7("اوزما
ـــدوو  )9("واحلـــدوثعلـــى التجـــدد  دلّ  مـــا الفعـــلأن "  أن التجـــدد واحلـــدوث هـــو نتيجـــة  يب

نــهلــزمناقــرتان الفعــل  كلمــة دلــت علــى " :. واســتقر حــد الفعــل عنــد النحــويني املتــأخرين 
ــزمن معــــني مقرتنــــةمعــــىن يف نفســــها  علــــى  دلّ  مــــاوهــــذا قريــــب مــــن معــــىن الفعــــل "  ,)10("بــ

ا" سلوب الرازي املنطقي . إال احلقيقة وزما   أن هذا مصوغًا 
  .12/ 1 الكتاب .1
  .12/ 1 نفسه املصدر .2
  .36/ 1 الكبري التفسري .3
  .52 الصاحيب .4
  .243 املفصل .5
  .1/36 الكبري التفسري .6
 .75 اإلجياز اية .7

  .140الربهان الكاشف  .8
  .   1/15، وينظر:شرح ابن عقيل  48 النحويةاحلدود  شرح.10       .494 /3 األقران معرتك .9
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 اخلرب  
للفائــدة، ويريــدون فائــدة املبتــدأ فقــد ذكــر  املكمــلأغلــب النحــاة أن اخلــرب ، هــو اجلــزء  ذكــر      

الـــــذي  هـــــوصــــاحب األصـــــول يف اخلـــــرب : "  وقـــــال، )1( "اخلـــــرب يفللســـــامع  الفائـــــدةربد: أن " املــــ
خلـــرب يقـــع التصـــديق والتكـــذيب،  يســـتفيده إذا  نـــكأال تـــرى أالســـامع ويصـــري بـــه املبتـــدأ كالمـــاً، و

اخلـــرب هـــو "   وقيـــل )2(قـــع يف جلـــوس عبـــد هللا"و منـــا الصـــدق والكـــذب إقلـــت ( عبـــد هللا جـــالس) ف
بـع للمبتــدأ  ويبـدو ،)3(بـه عنـه" إىل املبتـدأ، وحـدثتّ  سـندتهأ كلمـا أن اخلـرب يف حـدوده هـذه هـو 

أحــد احملــدثني ، اخلــرب أحــد التوابــع  ولــذا عــدّ  مبتــدأ،أو شــريك معــه فــال يكــون خــرباً حــىت يكــون 
 نإكـــالم ســـيبويه : " علـــى   معتمـــداً ، )4(كـــان املبتـــدأ هـــو هـــو "  حيـــثاخلـــرب وقـــع مـــن  أنبقولــــه " 

   .)5(يكون هو هو ئاً بد له أن يكون املبين عليه شيال املبتدأ
عنــد حــد اخلــرب، ذلــك أن اخلــرب أحــد مســائل نظريــة  ةوقفــ اإلعجــازلــبعض كتــب  توكانــ        

 هــولخــرب : األول " لفقــد ذكــر الــرازي حــدين  ،النحويــة يف الرتاكيــب املعــاينالــنظم الــيت اعتمــدت 
احملتمـل للصـدق  أنـه ، والثـاين ،إلثبـات لنفـي أو املقتفي بصـرحية نسـبة معلـوم إىل معلـوم  القول

  . )6("خلرب لزمه الدور دينو احملدوالكذب 

 ننـــاأغـــري  ،الــرازي ـــامتيـــز  الــيت الكالميـــة الفلســفةعلـــى تعريفــي الـــرازي أســـلوب  واملالحــظ           
بــــن احــــد  مث )7(اخلــــربنــــه اســــتمدها مــــن قــــول النحــــاة الســــابقني يف حــــد إالنظــــر جنــــد  نــــنعم حــــني

 أنكـــروإال مل يفــده مـــا لــيس عنـــده، ومــن مث  معلومــاً ال يكـــون أن  اخلــربالزملكــاين اخلــرب فقـــال : " 
ً ينصب  مـاذا  صـنع : فقـال ،أن حممـداً رسـول هللا  شـهدأقولـه : "  يف) الرسول (أعرايب مسع مؤذ

  .)8("(أن) بال خرب فذهبت الفائدة تفهمه النصب قصد الصفة فبقيأ إذ؟ 
  .4/126 املقتضب .1
  .3/89وينظر املقتضب  62،/1النحو  يف األصول .2
  .80جين  ابن ،اللمع .3
  .126مصطفى  إبراهيم النحو، حياءإ .4
  .2/127 الكتاب .5
  .71 اإلجياز اية .6
  . 62/ 1، واألصول  4/126املقتضب ينظر: .7
  .145 الكاشف الربهان .8
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عـن  السـيوطي ونقـل.)1(لعسـرهيف حـد اخلـرب فقيـل ال حيـد   لفـواأن النـاس اخت السـيوطي وذكر
عليــه خــرب هللا تعــاىل،  فــأوردالــذي يدخلــه الصــدق والكــذب،  اخلــربالقاضــي اجلرجــاين واملعتزلــة " 

نــه يصــح دخولــه إف . وقيــل : الكــالم املفيــد بنفســه  لغــةنــه ال يكــون إال صــادقاً فأجــاب القاضــي 
  .)2(إضافة أمر من األمور نفياً أو إثبا

حيـث حـاول  إىل النحـو حـد ابـن الزملكـاين هـو األقـربن إممـا ذكـر مـن حـدود اخلـرب، ويبدو
إلعراب.منه اجلزء املكإاخلرب و  معىنإثبات    ل للفائدة بربط املعىن 

  
 النكرة  

املــربد االســم املنكــر  العبــاسأبــو  وحــدّ   )3("املعرفــةمــن  علــيهم أخــف النكــرةســيبويه أن " رأى       
 اجلـنس دون سـائره، وذلـك حنـو رجـل مـند ، ال خيص واحـتهعلى كل شيء من أم الواقعنه : " 

)4(رض"أوفرس وحائط و 
 .  

ـــا "   وحـــدّ         يف جنســـه وال خيـــص واحـــد دون آخـــر حنـــو  شـــائعاســـم  كـــلالزجـــاجي النكـــرة 
  . )5(رجُل، وثوُب.. "

وجـز ابـن الزملكـاين أ و.)6("مسـمني فصـاعداً  يتنـاولالنكرة هي كـل اسـم "ابن يعيش :  وقال      
 نإ ،علــى واحــد بعينــه  دلّ  علــم مــن قولنــا النكــرة مــا قــد" :وبينــه بقولـــه  النحــاةد حــد النكــرة عنــ

جمـرداً  اجلـنس مـرادكعليـه مـن اجلنسـية، ولـذلك قـد تطلقـه  من داللته مع خصـوص مـا دلّ  الوحدة
  على أحد أمرين: إرادة الوحدة أو إرادة اجلنس. تدلالنكرة  .إذن )7("من إرادة الوحدة

ملطلق الرازي حلدحد النكرة من خالل عرضه  ابن الزملكاين قش   :هوالذي عّرب عنه "
  
  .1/420معرتك األقران ينظر: .1
  .        1/421 األقران معرتك .2
  . 1/22 الكتاب .3
  .4/276 املقتضب .4
  .178 يف النحو, الزجاجي اجلمل .5
  .5/88 يعيش ابن شرح .6
  . 135 الكاشف الربهان .7
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كــون فيــه داللــة علــى شــيء مــن قيــود تلــك احلقيقــة مــن حيــث هــي هــي غــري أن ت علــى الــدالّ 
ً كـــان ذلـــك القيـــد أو   نفياً ،احلقيقـــة لـــه مبـــا ســـلف حمتجـــاً ألن  يف حـــدهم القـــدماءوخطـــأ  إجيـــا

  .)1(" املاهيةالوحدة والتعيني قيدان زائدان على 
ـــه  ورد        ــن الزملكـــاين علب ـــائالً:"ابـ ـــة ، ففكأســـامة و   األجنـــاسأعـــالم  ق ـــدلّ إعال علـــى  ـــا ت

 ينوجـــب ألســـد وثعلـــب وكـــال األمـــر  كمـــان حيـــث هـــي هـــي , فوجـــب هلـــا التنكـــري  احلقيقـــة مـــ
ـــم مـــن اســـتعمال جمـــاري العـــرب وقـــد  لقطـــع ملـــا عل ــل  مـــن هـــذا البحـــث اخـــتالل  اتضـــحطـ

  . )2(ن الصواب سلوك غري هذين املذهبني"أاحلدين و 
رة فقــد النكــ أن الزملكــاين مل يــرتض احلــدين، ومل يكــن أول مــن وقــف عنــد حــدّ  ويبــدو        

  . )3("سامل النكرة وليس منها حدّ  حدّ أن الناس أكثروا يف "  السيوطيذكر 
وقـال "  املعرفـةالنكـرة عسـري فهـي ماعـدا  حـدابن مالـك عـن حـد النكـرة بقولــه " واحرتز      

  . )4(تعرض حلدمها عجز عن الوصول دون استدراك عليه" منأيضا عن التعريف والتنكري " 
ومــواطن فوائــده، ومجاليــة  التنكــرياب كتــب اإلعجــاز القــول يف فضــل أصــح بســطقــد و        

َأحــرص النــاِس (وَلَتِجــدنَّهم ، ومنـه قولــه تعـاىل : التعبري واتساع املعىن يف شواهد النص القـرآين

 ـــاةيلَـــى حـــا عمو ةن ســـ َألْـــف ـــرمعي َلـــو مهـــدَأح دـــوُكوا ير َأشـــ ينالَّـــذ ـــنمو ـــنم ـــهِزححزِبم ـــوه

ــرة: ــــون) (البقــ ــا يعمُل ري ِبمــ صــــب ــه ــر واللَّــ ــَذاِب َأن يعمــ ،وفائــــدة التنكــــري يف (حيــــاة )إن )96اْلعــ
حليـاة علـى  احلـريص ال بـد وأن يكـون حريصـاً علـى احليـاة املسـتقبلة وملـا يكـن احلـرص متعلقـاً 

  .)5(حسن التنكري ، بل احلياة يف بعض األحوال ، ال جرم اإلطالق
  
  
  

اية .1   .135الكاشف  والربهان، 58زيل  ـ، وأسرار التن76اإلجياز  ينظر:
  .135 الكاشف الربهان .2
  .1/54 اهلوامع مهع .3
 . نفسه املصدر .4

اية اإلجياز  .5  . 136، والربهان الكاشف 177ينظر:
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  الثالث املبحث

  احلذف
الـــذي جيـــري يف  واحلـــذفازه، " وإجيـــ العـــريبهر تكثيـــف الرتكيـــب امظهـــر مـــن مظـــ احلـــذف       

  . )1(حقيقة العربية وميلها الشديد إىل اإلجياز " علىسائر التعبريات عند النحاة، يطلعنا 
وجــه الرتكيــب العــريب ، وقيمــة مــن أوجــه مــن  ىناملبــاحملــذوف يف الرتكيــب اجلملــي أي يف  ودور    

  العريب. األسلوبم النظم أخذت مكانة واضحة يف قيّ 
سـلكته مـن طرائـق يف التعبـري، وهـم  ومـااسـتهدى النحـاة أسـلوب العـرب يف كالمهـا،  وقد       

  عليه دليل . دلّ  لذكر املعلوم واثبات ما مييلونمييلون إىل اإلجياز ، ويكرهون فضول الكالم وال 
ـــدو       ارتباطـــه يف إيضـــاح املعـــىن الكامـــل  مـــنأمهيـــة تبيـــان احملـــذوف يف الـــدرس النحـــوي  وتب

فهمنـا لكثـري مـن العبـارات  ألناإلعرابيـة، "  احلالـة عن ذلك فهو يسهم يف تفسري للكالم ، فضالً 
غــري مكتوبــة يف مــا نقــرأه،  أوتقــدير أللفــاظ غــري منطوقــة يف لغــة احلــديث،  علــىاملــوجزة يعتمــد  

ا  إمكـانومن مث فال جمال إلنكـار هـذه الظـاهرة علـى الـرغم مـن  وقـوع اخلـالف يف بعـض تفصـيال
   )2(احملذوف"عند تقدير 

يصـل إىل قـوة السـحر يف التـأثري، وتكـون  حـىتاإلجياز تكمن البالغة ويسـمو الكـالم  ففي        
ا تذهب كل مذهب يف القصد الذكر،شد وقعاً يف النفس من أاجلملة مع احلذف    . )3(أل

  
  
  
  
  
  

  .134ثر النحاة يف البحث البالغيأينظر: .1
  .18ليمان محودة اهر سطيف الدرس اللغوي،  احلذف ظاهرة .2
  .   262، وإعجاز القرآن للباقالين 76القرآن  إعجازالنكت يف ينظر: .3
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 احملذوف  على الداللة  
احلــذف يف اللغــة علــى وفــق منطــق مــنظم .فــال يكــون اعتباطيــاً أو انتقائيــا يعمــد إليــه  يســري       

احملـــذوف ويف عناصـــر اجلملـــة إال بـــدليل يـــدل علـــى  مـــنا عنصـــر  ذفاملـــتكلم أو املنشـــئ ، فـــال حيـــ
اجلملــة واملفــرد، واحلـــرف واحلركــة ولـــيس شــيء مـــن  العـــربحــذفت  قـــدذلــك يقــول ابـــن جــين : " 

  . )1(معرفته" يفضرب من تكليف علم الغيب  فيهال كان إال من دليل عليه، و إذلك 
ــــد        ــزاء الكــــالم ،  املخاطــــب كــــان   إذايســــتدل علــــى احملــــذوف  وق ــــة مــــن أحــــد أجــ علــــى بين

اخلليــل عــن  ســألتللمخاطــب ، يقــول ســيبويه : "  اً لكونــه معلومــ املعــروف، فيحــذف ذلــك اجلــزء
يق الَّــذين اتََّقــوا ربهــم ِإَلــى اْلجنــة ُزمــرًا (:  ذكــرهجــل  قولـــه ســــاوهابوَأب ــتحُفتــا ووهاءتَّــى ِإَذا جح 

ــيُكم طبــُتم َفادخُلو الم عَل ــا ســَنُتهزخ ــمَقــاَل َلهينَ ) (الزمــر:وــدالــا خــا ؟، وعــن نأيــ )73ه  جوا

ــه  (:  وعلـــىجـــل  قولــــه ــب  اللَّــ ــوَنهم  َكحـ ــداداً  يحبــ ــه  َأنْـ ــن  دوِن  اللَّـ ــُذ  مــ ــنْ  يتَّخـ ــاِس  مـ ومـــن  النــ

  لَّــهاً  لبح  دوا  َأشنآم  ينالَّذــووا  ِإذْ  يَظَلم  ينى  الَّذري َلووــَذابن  اْلعويعــًا   رمج  لَّــهةَ  لاْلقُــو  َأن

ديد اْلعـــَذاِب) (البقـــرة: شـــ اللَّـــه َأنتـــرتك يف مثـــل هـــذا اخلـــرب (  قـــدن العـــرب إفقـــال : )...165و
  .)2("الكالماجلواب) يف كالمهم، لعلم املخرب ألي شيء وضع هذا 

صـــور احلـــذف التطبيقيـــة فهـــو يقـــول : "  مـــنري ( معـــاين القـــرآن) الكثـــ يف ذكـــر الفـــراء وقـــد        
جيتمـــع ويـــدل أولـــه علـــى آخـــره كقولـــك : قـــد  الـــذيحيســـن اإلضـــمار ( احلـــذف) يف الكـــالم  منـــاإو 

علـى العبيـد   يقـعالبنـاء ال  تـرىواللبـاس احلسـن،فقد   واإلماءأصاب فالن املال فبىن الدور والعبيد 
ن صـفات اليسـار فحسـن اإلضـمار ملـا عـرف علـى الثيـاب، ولكنـه مـ والوال على الـدواب  واإلماء
" ...)3(.  
احلاجــة إىل اإلجيــاز تكــون شـــديدة،   نإفــفعنــدما يكــون الكــالم معلومــاً للمخاطـــب،  نإذ      

فيجـــب ذكـــره حـــىت يتجنـــب  مفهومـــاً إذا مل يكـــن الكـــالم  ايـــؤدي إىل خلـــل أو لـــبس، أمـــ أال شـــرط
  يف اخلطأ . السقوط
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وجـز .وال يشـمل إمكـان أبلـغ و أإظهار هذا احملذوف من خالل السياق، لكن حذفه  وميكن
إذ غالبــاً مــا خيتــل  والقافيــة،اإلظهــار، الــنص القــرآين والــنص الشــعري إذا كــان ذلــك يــؤثر يف الــوزن 

دة املتأنية من إظهار    . احملذوفالنظام الشعري مبثل هذه الز
ــن احــــرتام  عجــــازه،امتنــــاع اإلظهــــار يف الــــنص القــــرآين، فيعــــود إىل اإلخــــالل  أمــــا       فضــــالً عــ

أن احملــذوف لــو ظهــر  اليقــنيالنظــر فــتعلم علــم  معــنأو ذلــك يقــول ابــن الزملكــاين: "  ويفقدســيته. 
  رأيت منكراً من القول، ومنه قول عبد هللا بن الزبري :

  اولـــــــــــــــــــــــنيابًا كاملعأ خرجأو                نفسه       داسع  حتى قلت تثائب
الزملكــاين أن احلســن   ابــن.ويؤكــد )1("حىت قلــت هــو داســع نفســه مــن شــدة التثائــب:التقــدير      
   )2(ذف بقصد التفخيم.يف كل اسم وفعل حُ  حبذف املبتدأ بل هو جارٍ  خاصاً بينه ليس  الذي

ر وَأخَفــىر ِباْلَقوِل وِإن َتجه(قولـه تعاىل  ويف الســ َلــمعي قولـك  مـن أفخـم  )،7) (طـــه:َفِإنَّــه
ـــذا،) 3(خفـــى مـــن الســـر )أ( و  عناصـــره يصـــبح ابلـــغ يف إعطـــاء  أحـــدن الرتكيـــب بعـــد حـــذف إفـــ و

احملــذوف فتكــون يف الكــالم لــذة ملــا  اســتنباطن الــذهن حيــاول إالكــالم التفخــيم واإلعظــام ، ذلــك 
ام (   احلذف). فيه من اإل

ـذا البـاب يف العربيـة بقولــه : " ...  ويبني فصـح مـن الـذكر أالـذكر  تـركاجلرجاين إعجابه 
مت مــا تكــون بيــا أمل تنطــق، و  إذانطــق مــا تكــون أدك جتــ،والصـمت عــن اإلفــادة ، أزيــد لإلفــادة ، و 

  . )4(ُتنب"مل  إذا
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  .  162 اإلعجاز دالئل .4
 واإلجياز واإلضمار احلذف  
تفرقـة وقـد أشـار ابـن مضـاء ( ت  غـريالنحاة اإلضمار مع مصطلح احلذف مـن  يستعمل   

بــني اإلضــمار واحلــذف، ويقولــون (أعــين  يفرقــون والنحويــون": هـــ) إىل اجلمــع بينهمــا قــائًال 592
 واحملــذوفمــا ال بــد منــه ،  ملضــمركــانوا يعنــون    نإفــلفاعــل يضــمر وال حيــذف ، ن اإحــذا قهــم) 

الــذي  والفعــلســتغىن عنــه، فهــم يقولــون هــذا انتصــب بفعــل مضــمر ، وال جيــوز إظهــاره . يُ مــا قــد 
هلـــذين  النحـــوينيـــذه الصـــفة البـــد منـــه ، وال يـــتم الكـــالم إال بـــه، وهـــو الناصـــب.. لكـــن إطـــالق 

يت مواف اللفظني   .)1(قاً هلذا الفرق"ال 
ــرق بــــني احلــــذف  ذنإ ــول يف جــــواز -مــــثال–، فــــاملربد  واإلضــــمارمل يــــراع النحــــاة الفــ ً◌ يقــ

عبـد هللا ... جلـاز أن تضـمر االبتـداء إذا تقـدم مـن  متقـدمقلـت علـى كـالم  ولوحذف املبتدأ : " 
فهـــــو وابـــــن مضـــــاء الـــــذي تنبـــــه إىل اخللـــــط بـــــني االســـــتعمالني ،  ، )2(ذكـــــره مـــــا يفهمـــــه الســـــامع"

يثبـــت عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين نـــص أىب علـــي الفارســـي يف حـــذف  وعنـــدما، )3(يســـتعملهما كليهمـــا
ضمار   مثوكـذا يفعـل الـرازي يف حـذف املبتـدأ حـني يقـول : "  ، )4(الشرط فعلالشرط ، يشرحه 

 مـن سـيبويه، بتـداءً النحـاة ا عنـد  واحدمبعىن  يستعمالنفاملصطلحان"  ، )5(يضمرون املبتدأ " رة
ستثناء إضمار الفاعل الذي ال يسمونه حذفًا " توجدوال    . )6(تفرقة يف استعماهلما،

بينهمـا  التفرقـةعنـد  يقـفابـن الزملكـاين   جنديف استعمال املصطلحني  االختالطهذا  ومع       
ــَأين مــن َقريــة َأمَليــت(احلــذف فيحتــاج إىل مقــدر حنــو قولـــه تعــاىل  أمــافيقــول : "  َلهــا وهــي  وَك

  ) 48َظالمٌة ُثم َأخْذُتها وِإَلي اْلمصري) (احلج:
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 . 18يف الدرس اللغوي  احلذف ظاهرة .6

يــا َأهــَل اْلكَتــاِب ال َتْغُلــوا فــي ديــنُكم وال َتُقولُــوا عَلــى اللَّــه : ) قولـــه  فنحــوأمــا اإلضــمار 

وُل اللَّــه وَكلمُتــه َأْلَقاهــا ِإَلــى مــريم وروح منــ ســر ميــرم ــنى اب يســع يح ســــا اْلمِإنَّم ــقوا ِإلَّــا اْلحنَفــآم ه

بحاَنه َأن يكُــون لَــه ولَــد  اْنَتهوا خيرًا َلُكمَثٌة ِباللَّه ورسله وال َتُقوُلوا َثال ســ ــداحو ِإَلــه ا اللَّــهِإنَّم

ماوات ومـــا فـــي الْـــَأرِض وَكفَـــى ِباللَّـــه وكـــيال) (النســـاء: ـــي الســــــا فم رياً ـــــ: وآتـــوا خ أي، )171لَـــه .

اء فــي (در يف اللفـظ حنـو : ن شرط املضمر بقاء أثر املقأمن جهة  احلذفويفارق  شــي ــنُل مخــدي

   )1("أي ويعذب الظاملني ، )31) (االنسان:رحمته والظَّالمني َأعد َلهم عَذابًا َأليمًا
مـــن شـــرط  إذ" يف شـــيء واإلضـــمار  احلـــذفابـــن الزملكـــاين أن اإلجيـــاز لـــيس مـــن  ويـــرى        

 اجلمـــةز فانـــه عبـــارة عـــن اللفـــظ القليـــل اجلـــامع للمعـــاين أن يكـــون مث مقـــدر خبـــالف اإلجيـــا هـــذين
  .)2(ه"ــبنفس
ــن  نـــهإســــبقه الـــرازي يف حــــد اإلجيـــاز بقولـــــه : "  وقـــد      قـــل مــــا ميكـــن مــ العبــــارة عـــن الغــــرض 

ـــه  وهـــذا الـــذي وضـــعا ، )3(احلـــروف مـــن غـــري إخـــالل " ـــين ب ــر الـــذي ُع ـــه حـــداً هـــو إجيـــاز القصـ ل
  البالغيون.

املوضــوع، فقــد  يفآراء مــن ســبقه   واختيــارالباحــث املــتمكن مــن عــرض  الســيوطي فهــو أمــا      
الكــرمي ، بــدأ بتقســيم اإلجيــاز إىل إجيــاز  القــرآنعجــاز إمــن وجــوه  وجهــاً   اإلطنــاب و اإلجيــاز عــدّ 

 مبينـاً أسـبابه ، وفوائـده ، وأنواعـه ذاكـراً آراء اإلجيـازقصر ، وإجياز حذف حتدث عن كل نوع من 
ً. ، )4( فيهالبالغينيالنحويني و    ومل نر ملصطلح اإلضمار عنده مكا
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  احلذف أسباب
  االختصار . 1
ن ـلمــة احملذوفــة معلومــة ومفهومــة مــإذا كانــت الك واالختصــاراحلــذف لإلجيــاز  يكــون        
 وذلـكأن احلـذف قـد يكـون لسـعة الكـالم واالختصـار : "  سـيبويهالم . يـذكر لنـا ـاق الكـيس

منـا هـو زمـن مقـدم احلـاج ، إخفـوق الـنجم ، ف : مقـدم احلـاج و فيقـولقولك مـىت سـري عليـه ، 
  . )1(ار "ـعلى سعة الكالم ، واالختص ولكنهوحني خفوق النجم ، 

: ولـــذلك قـــال  ودلّ  أفضـــل الكـــالم مـــا قـــلّ  نإذلـــك يقـــول ابـــن الزملكـــاين : "  ويف        
  . )2(ختصر يل اختصاراً "أو  ملالكأوتيت جوامع 

ــن العبــــث  االختصــــارهــــي: "  احلــــذفالســــيوطي أن أحــــد فوائــــد  ويــــرى         واالحــــرتاز عــ
  . ) 3(لظهوره"

  
  االستعمال . كثرة . 2

ــــر  يغلــــب          ــــى مــــا يكث ـــذف عل ــر احملــــذوف ال يضــــيف شــــيئاً  يفاحلـ الكــــالم ، ألن ذكــ
   ) 4("كثريلكثرة استعماهلم   الكالميف   حذف وماجديداً إىل الكالم ، قال سيبويه : "

احلــــذف املعلــــل بكثــــرة االســــتعمال ، الصــــيغ والرتاكيــــب ، لكنــــه يغلــــب علــــى  يشــــمل        
ممـــا يـــدل  احملذوفـــةلصـــيغة معرفـــة ا فبإمكانـــهألن حـــذفها ال يلـــبس علـــى املتلقـــي ،  ، )5(الصـــيغ
  عليها .
لكثــرة ارتباطــاً وثيقــاً بــ احلــذفهــذا  يــرتبط    عض األســاليب النحويــة منهــا : مــا باملعلــل 
ــــذكره  ــــرة دورا الســــيوطيي ــــداء لكث ـــــه تعــــاىل :  حنــــو)  6(يف الكــــالم نــــهيف حــــذف حــــرف الن قول

  ) .29ت من اْلَخاطئني) (يوسف:واسَتْغفِري لَذْنِبك ِإنَّك ُكنيوسف َأعِرض عن هَذا (
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  .306/ 1معرتك األقران ينظر: .6
ي (ب التحــذير حنــو  ويف  تنبيهــاً  )هللا عبــاد هللا  هللا ( و)الطريــق الطريــق ( و  )والشــر إ

 )1(إىل تفويـت املهــم يفضــيســعة الفعـل املضـمر وأن االشــتغال بـذكره  عـن يتقاصــرعلـى أن الزمـان 
وُل اللَّــه ( :قولـــه حنــو ســر ــماَفَقــاَل َلهاهْقي ســو ــَة اللَّــه تقــدير بحتــذير  هللا ،فناقــة )13) (الشــمس:َناَق
  . )2(موالز إغراء بتقدير إوسقياها  اذرو 

  
  

 حملذوف العلم . 3
  

حملـذوف، حـىت يكـون ذكـره وعدمـه  العلـماألسباب اليت دعت العرب إىل احلذف  من           
الكـــرمي، وهـــذا مـــا يؤكـــده ابـــن مضـــاء آن القـــر ســـواء، وقـــد كثـــر احلـــذف املعلـــل بعلـــم املخاطـــب يف 

ــد أن جعـــل هـــذا احلـــذف أحـــد أمنـــاط  ــرطيب بعـ ــه : "  احملـــذوفالقـ ــ ــذو بقول يف كتـــاب هللا  فاتواحملـ
ا كثرية  ا وحذفها أوجز و  وهيتعاىل لعلم املخاطبني    ) .3("بلغأأن أظهرت مت الكالم 

ا انطـق مـن  "يف هـذا احلـذف  الزخمشـريالسيوطي عن  ونقل                مـن داللـة احلـال الـيت لسـا
ــا َأيهـــ(  قـــراءة محـــزة  يف قولــــه تعـــاىل : عليـــهومحـــل  "،لســـان املقـــال  ا النـــاس اتَّقُـــوا ربكُـــم الَّـــذي يـ

 اءســنــريًا وــاًال َكثــا ِرجمهنم ــثبــا وهجا َزوهنم َلقخو ةداحَنْفٍس و نم َلَقُكمي خالَّــذ اتَُّقــوا اللَّــهو

ــامحاْلَأرو ِبــه ُلوناء يبــًا) (النســاء: َتســقر ُكمَلــيع َكــان اللَّــه هر بتكريــر مكــان ُشـ هـذان ،أل )1ِإن
  . )4( "مقام الذكر هرةاجلار , فقامت الش
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  التخفيف. 4
رتكيــب وهــذا التقليــل يف ال احلــروف الــذي يهــد ف إليــه املــتكلم ، هــو تقليــل التخفيــف نإ  

مالــت إليــه العــرب يتفــق مــع  االختصــارالــذي يبــذل يف الكــالم ، وهــو منــط مــن  اجلهــدخيفــف مــن 
  . ) 1(السرعة يف النطق إىلامليل 

ــــون يف ( مل يــــكُ  حــــذف ومنــــه   ــــون يف اجل الن ــــه قــــراءة : و املقيمــــي ) ، والن مــــع الســــامل ومن
ءالصالة ،   قولــهالسـيوطي عـن األخفـش  ونقـل )4) (الفجــر:ا يســِرواللَّيــِل ِإَذ(يف قولـه تعـاىل :  و

لشــيء عــن م عــادت"  ــا إذا عــدلت  يســري ،  الكــان   انــاه نقصــت حروفــه، والليــل ملــعالعــرب أ
وء (قــال تعــاىل :  كمــاحــرف   منــهفيــه نقــص   ىســر منــا يُ إو  َأ ســــرام ــوكَأب ــا َكــانم ونــاره ــتــا ُأخي

يغب كُأم ا َكاَنتموميكـن،)2(نقـص منـه حـرف" فاعـلل عن ما حوّ لبغية، ف األصل) 28) (مريم:ًاو 
هــذا السـبب ذا أســاس صـويت ، فمــا كـان كثــرياً يف الكـالم خيفــف حبـذف بعــض حروفــه ، ألن  عـد

ـــبطء يف إجنـــاز الكـــالم ،  هـــذه يف  فاملتحـــدثالكثـــرة يف تركيـــب الكلمـــة ، أو اجلملـــة تـــؤدي إىل ال
  كن حذفه خمففاً من العناء على لسانه.النتيجة مييل إىل حذف ما مي

  
   الفاصلة رعاية . 4

ــــه تعـــاىل :  أســـاليب مـــن   ــى(احلـــذف رعايـــة الفاصـــلة حنـــو قول ـــا َقلَـ مو ــك ــك ربـ ـــا ودعـ م (

ــحى: ــ ــ ــــــا يقـــــــول  )4(. واحلـــــــذف يكثـــــــر عنـــــــد رؤوس اآلي )3(ومـــــــا قـــــــالك أي)، 3(الضــ ــــــن. كمـ  ابـ
ت ــــهتالزملكاين.والسبب يف ذلك ما رآه الفـراء ملشاكل الكلمـات  أواخـر فحـذف، )5(ا رؤوس اآل

ت  اكلةــــمشالفــراء حتليلهــا مبينــاً قيمــة الصــوت احملــذوف يف  دواقعــة لغويــة أجــا  وإقامــةرؤوس اآل
ت عديدة من القرآن يف ومثل لذلك  .عالقات سياقية  .) 6(مــالكريآ

  .132 ،د. إبراهيم أنيسيف اللهجات العربيةينظر: .1
  .307 /1 األقران ينظر:معرتك .2
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  .241الربهان الكاشف ينظر: .4
 .3/260معاين القرآن ينظر: .5

  .ينظر:املصدر نفسه .6



  76  

مــا يســتحب العــرب مــن  علــىالقــرآن نــزل  وكــأنوقــد ربــط ذلــك بكــالم العــرب ، قــال : "   
   )1(موافقة املقاطع"

ــا ودعـــك(: تعـــاىلالـــرازي ثالثـــة وجـــوه يف حـــذف الكـــاف يف قولــــه  وذكـــر    ــا َقَلـــىمـ )  ربـــك ومـ

  .)3(الضحى:
 األوىل يف ( ودعك ). لكاف االكتفاء  
 أوجب حذف الكاف . الفواصلاتفاق  نإ  
 ممـــن أحبـــك إىل  اً مـــن أصـــحابك وال أحـــد اً نـــه مـــاقالك وال أحـــدإ. أي اإلطـــالق فائـــدة

  . )2(يوم الدين
تفيــة أن اتفــاق فواصــل الصــور أوجــب حــذف الكــاف ، هــو الــذي جعــل اآليــة مك ويبــدو  

ــرازي هلــــذه اآليــــة يرجــــع إىل أن علمــــاء اإل ملعناهــــابفهــــم الســــامع  ــري الــ ) ةاالشــــعريجــــاز ( ع. وتفســ
خــص  الــرازي إن كمــا  )3(عجــاز القــرآنإمل يعــدوا الفواصــل وزنــة كلمــات القــرآن مــن  الــرازيومــنهم 

للفظ وحده ملعىن ال    .) 4(اإلعجاز 
  
  البالغي الغرض.  6

ام ، ــاإل التفخــيم واإلعظــام وملــا فيــه مــن ذف وأســبابه ملــا فيــه مــنأهــم فوائــد احلــ وهــو           
ـــنفس تشـــوقاً إىل مـــا هـــو أضـــفي نْ إفاحلـــذف  هـــذا القـــول  ن، إ)5(املـــراد علـــى الرتكيـــب ألقـــى يف ال

حلذف يف  يرتبط دقيـق املسـلك ، لطيـف املأخـذ  بنـه "  ويعلـن العربيـةعجاب عبد القاهر 
لســحر تــرى بــه تــرك الــذكر ، أفصــح مــن الــذكر ، والصــمت ،  نــكإف،  ، عجيــب األمــر ، شــبيه 

ً إذا مل أأنطــــق مــــا تكــــون إذا مل تنطــــق ، و  وجتــــدك، لإلفــــادةعــــن الفائــــدة، أزيــــد  مت مــــا تكــــون بيــــا
  .)6(تنب"

 .3/224معاين القرآن  .1
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آمل مــن  فصــح مــن الكــالم ورمــزٍ أ متٍ َصــ بّ رُ ابــن الزملكــاين فضــل احلــذف بقولـــه "  ويبــني    

وِإن (حــذف القــول يف كــالم هللا كثــري، ففــي قولـــه تعــاىل :  ذلــكشــهد لــه  وممــا )1(لــذع احلســام "

ا هـو . وممـ)2(من السـر" وأخفىمن قولك :" أفخم)،7) (طـه:يعَلم السر وَأخَفىَفِإنَّه َتجهر ِباْلَقوِل 

َتجارَك َفــَأِجره(والــذكر قولـــه تعــاىل :  احلــذفدائــر بــني  اســ نيِرك شــاْلم ــنم ــدَأح ِإنو  عم ســتَّــى يح

ــَأنَّ ــم َأبلْغــه مْأمنــه َذلـــك ِب ـة:َكــالم اللَّــه ُث ــوم ال يعَلمــون) (التوـب  لــىع الفعــل املفســر دلّ  نإفــ )6هم َق
  .)3(امهولكن ال يتعني إال بعد تقدمي إ ،التسلط على املذكور 

وســيق الَّــذين َكفَــروا ِإلَــى جهــنم ُزمــرًا (يف وصف أهـل اجلنـة :  تعاىل قولـه السيوطي وذكر  

وَقاَل َلهم خزَنُتها َأَلم يْأتُكم رسٌل مــنُكم يْتلُــون علَــيُكم آيــات بوابها حتَّى ِإَذا جاءوها ُفتحت َأ

ــى  ــَذاِب علَـــ ـــ ـــُة اْلع ــت َكلمــ ــن حقَّـــ ــى وَلكـــ ـــ ــاُلوا بَل ــَذا قَـــ ــومُكم هـــ ــاء يـــ ــذروَنُكم لقَـــ ــم وينـــ ربُكـــ

ــر: ـــه عنـــد ذلـــك ال اجلـــواب إذا كـــان  فحـــذف )71اْلَكــــافِرين) (الزمــ وصـــف مـــا جيدونـــه ويلقون
الكــالم عــن وصــف مــا يشــاهدونه وتــرك النفــوس تقــدر  قضــي علــىيتنــاهى ، فجعــل احلــذف دلــيًال 

  .)4(ما هناك " هكنّ ما شاءته وال تبلغ مع ذلك  
بــن عيســى الرمــاين قــد نــص علــى القــول ببالغــة احلــذف يف أثنــاء كالمــه علــى  علــي وكــان  
ِ لَــى اْلجنــة ُزمــرًا حتَّــى ِإَذا جاءوهــا وسيق الَّذين اتََّقــوا ربهــم إ(ىل : يف قولـه تعا احملذوفاجلواب 

  . )73وُفتحت َأبوابها وَقاَل َلهم خزَنُتها سالم عَليُكم طبُتم َفادخُلوها خالدين) (الزمر:
منـا إيشـوبه التنغـيص والتكـدير ، و  قـيم الـذي القيل : حصلوا على النعيم امل كأنه: " يرى  ماينفالر 

   )5(بلغ من الذكر ، ألن النفس تذهب فيه كل مذهب"أاحلذف يف مثل هذا  صار
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كالمــه طلبــاً للمســحة البالغيــة يف   عناصــرالقــول أن املــتكلم حيــذف أحيــا بعــض  وميكــن   
ـــاًء مـــن  احملـــذوفعبارتـــه ، مـــن خـــالل إشـــراك الســـامع يف تعيـــني  ، لـــذلك كـــان احلـــذف أظهـــر غن

ال إلـه مفعـول بـه معلـوم  األفعـال املتعديـة أن يكـون ومـن ال املعـىن.إيصاإلظهار ، وأوسع قدرة يف 
   اجلرجاينستخلصها الرازي من كالم ا أغراض  لثالثةنه حيذف من اللفظ ، إ

  مـــىت كانـــت  أنـــهاملفعـــول والضـــابط  نالبيـــاأن يكـــون املقصـــود فيـــه بيـــان حـــال الفاعـــل
ومنـه قولــه  املفعـولالعناية متوفرة على جمرد إثبـات الفعـل ال املفعـول فـاألوىل أن حيـذف 

مدين وجد عَليه ُأمًة من الناِس يسُقون ووجد مــن دونِهــم وَلما ورد ماء (تعاىل : 

يخ  امــرَأَتيِن َتــُذوداِن وَنــا شــَأبو ــاءعالر رد صــتَّــى يي حقــا َقاَلَتــا ال َنســُكمْطبــا خَقــاَل م

كـــان مـــن   أنـــهحـــذف املفعـــول هنـــا ألن املقصـــود أن يعلـــم  منـــاإو ، )23َكبِـــري) (القصـــص:
ىت حـ سـقيمـا قالتـا ال يكـون لنـا إالناس يف تلك احلـال سـقي ، ومـن املـرأتني ذود ، و 

  نه كان من موسى عليه السالم.إو  ءعار يصدر ال
 انــك ال إليهــام حتذفــهن يف حــذف املفعــول املعــني أن يكــون املقصــود ذكــره لكنــك  إ 

  تقصد ذكره كقول البحرتي: 

  )1(ر واعيــــــــــــــــــيرى مبص أن  ه وغيظ عداه         حساد  شجو
يقــع عليهــا بصــر ويعيهــا مســع حــىت يعلــم  أنفضــائله يكفــي منهــا  أنأراد أن يقــول   ،ألنــه

لفضائل .   أنه املتفرد 
 كونه جلياً كقولـهم : أصغيت إليه ، وهـم يريـدون أذين وأغضـيت عليـه واملعـىن لحيذف  أن

  .)2(جفين
  
  
  
  
ا املعتز . ينظر:الديوان قصيدة للبحرت  من البيت .1   .1244 /2ي ميدح 
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  على شريطة التفسري  اإلضمار
بعـــه   ،صـــور احلــذف الـــيت ذكرهــا عبـــد القـــاهر اجلرجــاين  ومــن         الـــرازي ( اإلضـــمار  فيهــاو

 عبــدعبــد هللا ) أردت أكــرمين  وأكرمــت أكــرمين :"(التفســري ) ، وذلــك مثــل قولـــهم  شــريطةعلــى 
  .)1(عبد هللا مث تركت ذكره استغناء بذكره يف الثاين" أكرمتهللا و 

ـاميف البيان بعـد  نإابن الزملكاين "  ويرى      ًال ال ونـبالـذي حيصـل يف الـنفس دغدغـة ، اإل
التســمية بـــ نــه خيتلـف عــنهم يف أيف ذكــر الشــواهد ،إال  يتـابعهم وهــو)2(قــدمها حمــرك"تيكـون إذا مل ي

، هــو اصــطالح النحــاة ، حــني يتنــازع عــامالن معمــوالً واحــداً ، قــال  والتنــازع )3(( تنــازع الفعلــني)
انك ذكـرت فعلـني أو حنومهـا مـن األمسـاء العاملـة ووجهتهمـا إىل معمـول واحـد  اعلم"ابن يعيش : 

عــىن إذ كــان موجــه إىل زيــد مــن جهــة امل ن كــل واحــد مــن الفعلــنيإوضــربت زيــداً ) فــ ضــربينحنــو ( 
ـــألول ومفعـــوالً للثـــاين ومل جيـــز أن يعمـــال مجيعـــاً فيـــه ألن االســـم الواحـــد ال  فـــاعالً  مرفوعـــاً  يكـــونل

ً يف حال واحدة"   . )4(ومنصو
عمــل ين املعمــول ال ميكــن أن أمــن فاعــل و  فعــلنــه البــد لكــل إهــذه الفكــرة الــيت تقــول  ومــن      

توجيهاً خاصاً ، فقـالوا انـه البـد أن يكـون كـل  باألسلو فيه عامالن ذهب النحاة إىل توجيه هذا 
  . )5(ما مل يكن مذكوراً  وقدروامن الفعلني عامًال فأضمروا 

ــن  فيــــهنريــــد هنــــا أن نبــــني موضــــوع التنــــازع ومــــا كتــــب  وال    ، ولكــــن التســــاؤل ملــــاذا اختلــــف ابــ
ــن احلــــذف ومل  هــــذه  عبــــد القــــاهر ؟ يبــــدو يل أن ســــبب يتبــــعالزملكــــاين يف تســــمية هــــذا النــــوع مــ

  . وينييستعمل مصطلح النح جعلهالتسمية جاءت نتيجة اجتاهه النحوي الذي 
  
  
  
  
  
  .174، وينظر:دالئل األعجاز 173 اإلجياز اية .1
 .232الربهان الكاشف  .2

  املصدر نفسه. .3
  .1/77، ألبن يعيش  املفصل شرح .4
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  الرابع املبحث

  واملعىن النحو
ـــريب يف رحــــاب القــــرآن النحــــ نشــــأ            بعقــــول عربيــــة ودوافــــع إســــالمية أملتهــــا  الكــــرميو العـ

تمــع اإلســالمي اجلديــد ، ومــا الدولــة اإلســالمية ، مــن اتســاع واخــتالط بــني  إليــهآلــت  ظــروف ا
عــد  بدّ النحــو لصــيانة القــرآن الكــرمي مــن اللحــن ، وُحــ فنشــأالعــرب واألمــم الداخلــة يف اإلســالم ، 

نه : "  ا أحوال الرتاكيب من اإلعراب والبناء وغريها" اننيبقو  علمذلك    . )1(يعرف 
وهـو يسـبق مجيـع علـوم اللسـان العـريب  ،النحو علم املقاييس الدقيقـة لصـحة الكـالم  فعلم    

 والــذيابــن خلــدون : "  لويف ذلــك يقــو  عليــه،ليهــا كلهــا ، لكنهــا مبنيــة إعلــى الــرغم مــن احلاجــة 
ــريب) هـــو النحـــو إذ بـــه يتبـــني أصـــول املقاصـــد  اللســـانلـــوم يتحصـــل أن األهـــم املقـــدم منهـــا( ع العـ

ـــوال املفعـــوللداللـــة فيعـــرف الفاعـــل مـــن  ـــدأ مـــن اخلـــرب ، ول  ، )2(ادة "ـــــصـــل اإلفأجلهـــل  ه، واملبت
  هي املعىن احلاصل من داللة الرتكيب. واإلفادة
العـريب وجـد  والنحـو،  )3(مـن تركيـب اجلملـة  ءاملعـىن الـوظيفي الناشـى هواملقصود  واملعىن  

ســتعني بــه علــى أُ دي إىل ســقوط فهــم الــنص , وهلــذا ؤ اللحــن يــ ألنجــل صــيانة هــذا املعــىن , أمــن 
  .)4(اً",ومسائل الفقه وخماطبة العرب بعضهم بعض والسنةمعاين الكتاب  فهم"

ــا ضــرورة فــوق كــل ضــرورة تعطــي هــذا   نعــ فضــالً ودراســة النحــو علــى أســاس املعــىن    كو
  خبالف ما هو عليه من جفاف وقسوة . وطرافة ةة وتكسبه جداملوضوع نداوه وطراو 

احلاجـة إليــه , جـاعال نظريــة الــنظم  وجــه حكــم اجلرجـاين احلــديث عـن النحــو , وبـّني أ وقـد  
لعنصـر اللفظـي داخـل  أحكـام النحـو . وعـين مـنة بعـبالغة الكالم واسـتقامة األسـلوب  ومبىن

اللغـة مـع عماالت وبـذلك يلتقـي عبـد القـاهر يف اسـت ،العناصـرالعالقات اليت يقيمها مع غـريه مـن 
ستخراج القوانني اليت حتدثها الذينني املعاصرين ـــــلسني األمعظم    يعنون 

  
  

  .131السيد اجلرجاين  ، التعريفات .1
  .    1/753ابن خلدون  ريخ مقدمة .2
  .9مجال الدين  د. مصطفى البحث النحوي عند األصوليني ,ينظر: .3
  .31لنحوية شرح احلدود ا .4



  81  

لنظــر يف  القــرآينابــن الزملكــاين إىل أن فهــم معــىن الــنص  شــارأو  .)1(العالقــات بــني العناصــر يت 
هـــو ( :تعــاىل قولـــه ، )2("فيــهويــدل علــى وقــوع األشــكال  انفرادهــاكلمــة علــى   كــل  اجلملــة ال إىل"

 َتاباْلك كَليَل عي َأْنزالَّذــاتَكمحم ــاتآي هنم  ــنه ينــا الَّــذَفَأم اتاِبهَتشــم ــرُأخَتــاِب واْلك ُأم

ــم َتْأ ــا يعلَـ ــه ومــ ــاء َتْأِويلـ ــة وابتغَـ ــاء اْلفْتنـ ــه ابتغَــ ابه منـ ــ ــا َتشـ ــون مـ ــٌغ َفيتَِّبعــ ــوِبِهم َزيـ ــي ُقلُـ ــه فـ ــا اللَّــ ــه ِإلَّـ ِويلَـ

ــ ــون آمنـ ــِم يُقولُـ ــي اْلعلْـ ُخون فـ ــ ــاِب) (آل والراسـ ـــو اْلَأْلبـ ــذَّكَّر ِإلَّـــا ُأوُل ــا يـ ــا ومـ ــد ربنـ ــه ُكـــلٌّ مـــن عنـ ا بِـ

ــران: ــ ــ  ) الراســـــخون (قلـــــت و نإفـــــيف العلـــــم , مبتـــــدأ خـــــربه (يقولـــــون ) .  والراســـــخون")،  7عمــ
يقــال يفضــي إىل عــود الضــمري إىل  ال)الراســخون(مــن  حــال ، يقولــونعلــى اســم هللا و  معطــوف

من كون احلكـم مقيـدا يف املعطـوف أن يكـون مقيـدا يف املعطـوف  يلزمنقول ال  ألبعض املذكور 
  . )3("عليه

ــا( :تعـــــاىل ويف قولــــــه   ــ ـــاِر ِإَذا جلَّاهـ ــ هالنـــمس:و ظهرهـــــا ,ذكـــــر أكشـــــفها و   أي,  )3) (الشــ
لنهـار فك ألنمري الفاعـل للنهـار ضللشمس , و  املفعول مريضالسيوطي ,"  نـه أالشـمس تنجلـي 

وهـذا كلـه  للـدنياأو  ،أو األرض،مري املفعـول للظلمـة ضـالضمري الفاعل  وقيل  وقيل هو جالها
  .)4("مري إليهضألنه مل يتقدم ما يعود ال ،بعيد

ن هلـا شـأن مـن أطراحـا كليـا ,فكـإ الفعـلإن واو القسـم مطـروح معهـا إبـراز "فيـه : واجلواب  
ا مجيعــا مهالفعــل ,والبــاء ســادة مســدّ مقــام  قائمــهمعهــا الفعــل , واضــمر ,فكانــت الــواو  أبــرزحيــث 

ن تكــون عوامــل علــى الفعــل واجلــار مجيعــا  أ تــهفحقيقوالــواوات العواطــف نوائــب عــن هــذه الــواو, 
لـواو وتنصـب لقيامهـا مقـام ضـرب الـذي هـو  خالًدا, وبكر  اً كما نقول :ضرب زيد عمر  ,فرتفع 

  .)5("عاملها
  
 ة, وتطـــور اجلهـــود اللغويـــ19ة العربيـــة معناهـــا ومبناهـــا , واللغـــ66, عبـــاس حممـــد  ةبداعيـــاإلينظر:األبعـــاد  .1

177.  
  .38،وينظر الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية، د. الشني .93الربهان الكاشف  .2
 .94الربهان الكاشف   .3
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ســتعانة مصــنفي وا،حقــائق املعــاين  تعــرفال ميكــن فصــل النحــو عــن املعــىن , فبــاملعىن  ذنإ  
تــــى لإلســــهام يف إيضــــاح املعــــىن ألا لنحــــو  مــــن حقيقــــة الــــنظم ,ولكــــن جنــــد كثــــرياً  وبيــــانعجــــاز 

ا تعبـــرياً  الـــيت  النحويــةعــن ثقــافتهم النحويـــة ,حنــو حبــث الـــرازي الصــور املســائل و األفكــار يــذكرو
  .   )1(تتبني فيها احلاالت اليت تستحق التقدمي

  
  واإلعراب النحو

نظــار النحــاة واســتبد مهمهــم ,  ىأمســ اإلعــراب   ــا لغــة العــرب ,فقــد اخــذ  حليــة تتحلــى 
ـــؤمن إىل  يكشـــففهـــو ميـــدان  الرتكيـــب , وهـــذه كلهـــا  مجـــالبـــه أســـرار الكـــالم وبيـــان الغـــرض وي

  عجاز يف القران الكرمي .إمواطن 
 ،املؤلفــاتالكثــري مــن  أجلـهيف القــرآن الكــرمي قـد شــغل العلمــاء , فــألفوا مــن  واإلعـراب  

يســتطيع  المعجــز ,  آنأســلوب القــر "إىل أن  يعــود ختلفــوا يف إعرابــه , ولعــل هــذا االخــتالفوا
كــــذلك ،الوجوهحتمــــل كثــــرياً مــــن املعــــاين وكثــــرياً مــــن اأحــــد أن حيــــيط بكــــل مراميــــه ومقاصــــده , ف

 اهتمـام أن مراقبـة أواخـر الكلـم و ويبـدو) 2("احتفاظ النحاة ألنفسـهم حبريـة الـرأي وانطـالق الفكـر
  .)3( اإلعراببه جعل الناظر يظن أن النحو هو  انشغاهلم إلعراب و النحاة
ــــ واحلقيقــــة         ــراب . ف ــــى اإلعــ ــــه عــــبن جــــين ياأن النحــــاة مل يقصــــروا النحــــو عل ن رف النحــــو 

 , و والتفسـريواجلمـع والتحضـري  ةمست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغـريه , كالتثنيـ انتحاء"
هلهـــا  مـــن لـــيس وغـــريه ذلـــك ليلحـــق مـــنْ  والنســـب والرتكيـــبة ضـــافاإل الفصـــاحة  يفأهـــل العربيـــة 
")4(. 

ــرفية  اإلعــــرابمــــن تعريــــف ابــــن جــــين أن النحــــو يشــــمل  ويبــــدو   وغــــريه مــــن املباحــــث الصــ
  . األصلجعله يغلب على  إلعرابوالنحوية , لكن االهتمام 

  
  
اية اإلجياز  .1   .162ينظر:
  .1/14الكرمي  القرانألسلوب  دراسات .2
.ومــنهج البحــث النحــوي عنــد 265ثــره يف الدراســات النحويــة., عبــد العــال ســامل مكــرم أ و آنالقــر ينظر: .3
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فقـــد روى عـــن أيب  اإلعـــرابكـــان حيـــث علـــى تعلـــم رســـول هللا  أنورد يف األثـــر ,  وقـــد  

  .نه عريب "إف آن: أعربوا القر  "رسول هللا  ": قالهريرة انه , 
نــه ينبهنــا أ, إال  اإلعــرابل ضــف يف الســيوطي أحاديـث أخــرى عــن الصــحابة  ذكـرو   

ر هــو  البيــان والتعبــري , ألن إطــالق اإلعــراب  إرادة "إىل مســألة مهمــة هــي أن معــىن هــذه اآل
) 1("يف ســـــليقتهم ال حيتـــــاجون إىل تعلمـــــه  كــــانعلــــى احلكـــــم النحـــــوي اصــــطالح حـــــادث ,ألنـــــه  

  منه اإلعراب الصناعي.  املراداستبعد أن يكون ،و 
لألعـراب يف األحاديـث الشـريفة , ال يقلـل مـن قيمتـه  النحـويبعاد معـىن االصـطالح إ نإ  

يفهــم منــه دراســته آن عــراب القــر إ,واحلــث علــى تعلــم  التبيــني و اإليضــاح, ألن اإلعــراب لغــة هــو 
 .)2(ومفرداته , ولغته وهو أساس علم اإلعراب النحوي قراءتهوفهم معانيه , وضبط 

غــوي أي لألنــه يضــم اإلعــراب وغــريه مــن دراســة الرتكيــب ال اإلعــرابمــن  النحــو فــأعمّ  أمــا        
ــا كمــا يــرتبط "األســاليب  أومبعــاين اجلمــل  نــه معــينإ ــا يــرتبط مبفردا فوضــوح الرتاكيــب وحســن بيا

  .)3("املفرداتبعالقات تلك 
كلـــم وجعـــل اهتمامـــه يف حبـــث أواخـــر ال مراقبـــة اتنـــاول ابـــن الزملكـــاين النحـــو متجـــاوز  وقـــد  

ليفـــه ومـــن ذلـــك يقـــول :"  أيهـــا النـــاظر إىل دقـــائق الكتـــاب العزيـــز  فعليـــكمعـــاين الكـــالم وأســـرار 
ـازيوحقائقه مبراعاة الوضع احلقيقـي  ت والتـأليف ومـن شـواهد اإلعـراب قولــه  وا ومراعـاة اإلعـرا

وقولـــه  . )37عَليــه ِإنَّــه هــو التَّــواب الــرحيم) (البقــرة:َفَتــاب  َفَتَلقَّــى آدم مــن ربــه َكلمــات( تعــاىل :

وكَــان فــي معــِزٍل يــا بنــي ارَكــب معنــا  وَنــادى ُنــوح ابنــهوهي َتجِري ِبِهم فــي مــوٍج َكاْلِجبــاِل ( :تعاىل

  . )4("ف الفاعل من املفعولملا عر  اإلعرابولوال ) . 42وال َتُكن مع اْلَكافِرين) (هود:
  
  
  
  .75القرآن والبالغة النبوية ، الرافعي  عجازإ. وينظر: 133 /1األقران  معرتك .1
  .20معجم الدراسات القرآنية، د. ابتسام الصفار ينظر: .2
 .180بركات  مدلغة القرآن ، حم يفوآراء   مناهج .3

  .96الربهان الكاشف  .4
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كــاين , وهـو مل يتحــرج مـن تســمية (علـم النحــو الزمل ابـنشـارة ملكانــة اإلعـراب عنــد إ وهـي  
ــرف فيهــــا مواضــــع الفصــــل والوصــــل ,  وينظــــر( علــــم اإلعــــراب ) إذ يقــــول :"  ـ) بــــ يف اجلمــــل ويعــ

, والتقــــدمي , والتــــأخري ,واحلــــذف , واإلضــــمار , والتكــــرار وغــــري  نكــــريوالتويتصــــرف يف التعريــــف 
  . )1(علم اإلعراب " صناعةذلك مما توجبه 

النحـو فـأكثر مـن اإلعـراب , والتطبيـق   ملعـاينخـر الزملكـاين ( اإلعـراب ) الوجـه اآل ابن وعدّ       
, وحكـــم  شـــعريقـــوال أئمـــة النحـــو وآرائهـــم لبيـــان معـــىن آيـــة أو شـــرح بيـــت  ةســـتعانواإل النحـــوي

  . البالغةعرايب ضمن الرتاكيب أو العبارة اليت تناوهلا من خالل فنون الكلمة اإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .199املصدر نفسه  . 1
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  النحوية األساليب
مـــن املوضـــوع النحـــوي يف  قمـــا تفـــر جتمـــع  أنا أمـــن شـــ النحـــويف  األســـاليب دراســـة إن

ــا، كمــا واحــدب حنــوي  عالقــات بــني املفــردات، فتكســب النحــو لا بــدالالت اجلملــة، و تعــىن أ
  الطرافة قد نعدمها يف الدراسة النحوية التقليدية . منشيئا 

ــو يف  إمنــــار التعبــــري ودراســــة معانيهــــا الكــــالم وصــــو  أســــاليب يف والبحــــث مــــن  أساســــههــ
عنــــايتهم الفائقــــة بدراســــة معــــاين الكــــالم  األوائــــل، فكانــــت للنحــــاة النحــــويموضــــوعات الــــدرس 

غالبـا مـا يـدخل  األسـاليباالهتمـام بدراسـة  أن جنـد لكننـا .)1(العبـارة ليف أسراروالكشف عن 
م القائمــة علــى ثمــا خيــدم حبــو كانــت في  حــوينينالعنايــة  أنضــمن علــم البالغــة، ذلــك  هم ونظــر

 علــم املعــاين جنـدها هــي عينهــا وردت يف كتــب يفاملصـطلحات البالغيــة  إىل ونظــرةالعمــل . أسـاس
ــــد  ـــــني وظيفـــــة النحـــــوي وصـــــاحب علـــــم  أدركالنحـــــويني، وقـ ــــاء، ففرقـــــوا ب ـــــون هـــــذا االلتقـ البالغي

كمـال الفائـدة، وصـاحب   لتحصـل اإلعـرابل حتصـيل أجـينظر يف الرتكيـب مـن  فالنحوياملعاين."
  .)2("ة املعاينـينظر يف داللته اخلاصة وهو ما حيصل عند الرتكيب من بالغ املعاينعلم 

جعـل الكثـري مـن  ،ممـا)3( بالغيـةعلم املعاين هي مباحـث حنويـة عليهـا مسـحة  مباحث  إذن  
ـــــداليل مل ـــــان العمـــــق ال ـــــى علمـــــاء النحـــــو، لتقصـــــريهم يف بي لالئمـــــة عل باحـــــث احملـــــدثني ينحـــــون 

.وتنــاول البالغيــون  )4(التفصــيلي إىل علمــاء البالغــة  البحــثعــاين،حىت جعلوهــا تتحــول بطبيعــة امل
يت.)5(اهتمــــامهمجمــــال  خــــارج النحــــاة ُ◌◌ُ الرتاكيــــب، ممــــا عــــده أنــــواع القــــاهر اجلرجــــاين يف  عبــــد و

ـــة (دالئـــــــل اإلعجـــــــاز) ــــ ــــــوم الـــــــيت  الـــــــنظم بنظري ــــاسعلـــــــى تقـ ـــــــة  أســـ ـــــــة مـــــــن الناحيـــــــة الرتكيبي اجلمل
البالغـة يف كثـري بعلـم  النحـو تتجه اجتاهـا حنـو ويلتقـي علـم بعدهفكانت حبوث اإلعجاز ،حويةالن

  من املواضع.
  .25وسي أل، قيس اوالبالغيني:أساليب الطلب عند النحويني ينظر .1
  2/245 األفراح، وينظر:عروس 1/17 الطراز .2
  .79صغري البالغي،حممد حسني ال وروثواملالنحوي  األصل:علم املعاين بني ينظر .3
ـــدمي واجل ،19 النحــــووإحيــــاء ،  7اجلــــواري ، الفعــــل :حنــــوينظر .4 ــكالت النحــــو بــــني القـ ـــومشــ ــ (حبــــث  ديدــ

  . 203)،د.كاصد الزيدي 
  .18.متام حسان دناها،ب:اللغة العربية معناها ومينظر .5
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  املبحث األول

   االستفهام أسلوب
 )االستخباربــ( اةـــحماه بعـض النـــس .وقد)1(ه طلب الفهمـأسلوب لغوي أساساالستفهام:

  .)2(واحد  واالستخبار االستفهام وعندهم،
مــــا ســــيق أوال ومل يفهــــم حــــق  االســــتخبارمــــا حكــــاه ابــــن فــــارس مــــن أن  الســــيوطي نقــــل
نيا كان  سألتالفهم،وإذا    .)3(استفهاماعنه 

 االسـتفهامالقاهر اجلرجاين دستوراً مفـاده، إن معـىن ترتيـب أجـزاء الكـالم يف  عبد يستنبط
ــــــت " نفــــــسهــــــو  ــــب يف اخلــــــرب املنفــــــي أو املثب ــ ــــــك الرتتي ــــتخبار االســــــتفهامإن  وذاكمعــــــىن ذل  اســ

  .)4(هو طلب من املخاطب أن خيربك " واالستخبار
يف (دالئــل اإلعجـــاز) للجرجــاين ومــن تبعـــه،هو حــديث ضـــمن  االســـتفهام عــن احلــديثو         

 أأنــت(:قلت فـإذاا كـان أو فعال،تـرتبط مبـا يليهــا امسـ االسـتفهام" فــأدوات،والتـأخريمباحـث التقـدمي 
شــاّك يف البــاين ال يف البنــاء  ..وتقول:(أقلــت شــعراً ) فتكــون مســتفهماً  فأنــت) بنيــت هــذه الــدار

َأَأْنت َفعْلت هَذا ِبآلهتنا يا ِإبــراهيم * َقــاَل بــْل َفعَلــه َقاُلوا (تعاىل: قولـه.ومنه )5(الشعر " وجودعن 

مهـــَذا َف َكِبـــرياالنبيـــاء:ه)  (ُقـــونطنكَـــاُنوا ي ِإن مَأُلوه اســـ -،(وقـــع عـــن  لالســـؤا نإفـــ
  .)6(يف نفس الفعل ه ترددـن منـومل يك غريه بني و الفاعل ال الفعل،وقد ردد الفعل بينه

  
  
  

  .1/431ينظر:معرتك األقران  .1
  0 8/150:شرح املفصل،البن يعيش ينظر .2
  0 2/326، والربهان يف علوم القرآن 1/431 األقران،ومعرتك 151:الصاحيب ينظر .3
اية و ،159 اإلعجازدالئل  .4   .168، والربهان الكاشف 158 اإلجيازينظر:
اية االجياز139،وينظر:دالئل اإلعجاز173 الربهان الكاشف .5 ،158 .  
اية 140ينظر:دالئل اإلعجاز .6   . 170،والربهان الكاشف 152 اإلجياز،و
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  االستفهام أدوات
 لالســـتفهام تعريفـــهاللغـــوي أدوات ذكرهـــا الســـيوطي بعـــد  األســـلوبذا لتأديـــة هـــ تســـتعمل

ــــــــــا،ومن،أي،وكم،وكيف،وأين،وأتى،ومىت،"وهي: ناهلمزة،وهل،ومــــــــ ـــــــــــــــتأيت وإ ــــروف  وســـ يف حــــــــــــــ
ــــه ســــــيبني كــــــل أداة  أي، )1("املعجــــــم ــ ا. ضــــــمنأن ــــــد ــــــذكر معناهــــــا وفائ ــــونحرفها،وي ألدوات   وتكــ

ا ش االستفهام   .)2(عاين األخرى ن أدوات املأالصدارة يف الكالم شأ
 ا تدّل على البابهي أم :اهلمزة يـزول عنـه  الـذي ال االسـتفهامحـرف " سـيبويه قـالأصـالة  االسـتفهام،أل

ـــيس لالســـتفهام يف  ــريه األصـــلإىل غريه،ول ـــا  ـــا ولالســـتفهام،)3("غـ ــلوب متميـــز يف الغالب،أل أسـ
مور،ال   :وهي السيوطي مجعهااليت  االستفهامجندها يف غريها من أدوات  اختصت 

o ا)4(حذفها  جواز   أم الباب . ،أل
o  التصور والتصديق . لطلبيت  
o  ا َأَلــم (النفي،حنـو  وعلـى،)2) (يــونس:َأَكان للناِس عجبًا( ،حنواإلثبات علىتدخل إ

درَك ــ ــ ــ ـــك صــ ـــــ رح َل ـــ ــ ــرح:َنشـــ ــ ــ ــــــد)،1) (الشـــ معنيــــــــني :أحــــــــدمها التــــــــذكري  حينئــــــــذ وتفيــ

َأَلــم َتــر ِإَلــى الَّــذين خرجــوا (:األمر العظيم،كقولـه تعـاىلالتعجب من  والثاينوالتنبيه،0

تواْلم َذرح ُأُلوف مهو ماِرهيد ن243) (البقرة:م ( 

o  ــــه تعـــاىل  االعـــاطف تنبيهـــا علـــى أصـــالته علـــىتقـــدمها ــا (يف التصـــدير،حنو قول َأوُكلَّمــ

ـا وسـائر)97) (ألعــراف:اْلُقــرى َأهــُلَأَفــَأمن (. )100) (البقــرة:عهدًا عاهدوا  أخوا
ـــأين همتـــأخر عنـــ ـــع أجـــزاء اجلملـــة املعطوفـــة،حنو:وكيف تكفرون،ف ،كما هـــو قيـــاس مجي

   .)5(تؤفكون ،فأىنتذهبون
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o  ـا )هـل(عنـه خبـالف  مما يستفه إثباتا حىت يهجس يف النفس  يستفهم الإنه  فإ
  .)1( إثباتوال  نفي اعنده حال يرتج

o  ـــا ٍر مـــن َقبلـــك (علـــى الشـــرط حنـــو  تـــدخلإ شـــبــا ل ــِإن اْلُخلْـــدومـــا جعْلنـ ــم  َأفَـ مـــت َفهـ

وند(34:األنبياء)(اْلَخال.(أفأن اتَل اْنَق مُقت َأو َُتمآل عمــران:َلب) (خـالف) 144 
  . غريها

o  2(تقوم على أساس من طلب الفهم  للتعبري عن معاٍن أخرى ال اهلمزةتستعمل(  
  هلمزة: االستفهاماملعاين اليت خيرج إليها  ومن             

ـــار ــه  املعــــىن:اإلنكـ ـــ ــم (:تعــــاىليف اإلنكــــار علــــى النفي،حنــــو قول َفاُكم ربُكــ ـــ َأَفَأصـ

ــــــــِباْلبن ــــــــواتَّخني ـــ ـــــم َذــ ــــــــن اْلمــــــ ــًاـ ــ ــراء( )الئَكة ِإَناثــ ــ ــــ ــ ـــ يفعـــــل  مل أي، )40:اإلسـ
قــدم االســم ففيــه يتوجــه اإلنكــار  إذايف نفــس الفعل،وأمــا  هنــا واإلنكــار.)3(كلــذ

 وهــذا.)4(شــعراً أأنــت قلــت هــذا الشــعر كــذبت ) انتحــلإىل الفاعــل كقولــك ملــن 
 أمـاوقـوع شـيء واحلـق أنـه غـري واقـع . إنكـار وهـو،)5() إبطال إنكارهو ( اإلنكار

ــون(:تعــاىل قولـــه ــاَل َأَتعبــدون مــا َتنحُت واقــع    ألمــرٍ  إنكــار فهــو )95) (الصــافات:َق
بت وبخ علـى فعلـه " واكثر،")6(عليه لفاعله وتوبيخ قولــه  حنـو )7(ما يقع يف أمٍر 
 ) 125) (الصافات:اْلَخالقني نَأحسَأَتدعون بعال وَتَذرون (تعاىل 

  

  

  

  . 109 ، برجسرت آسر،وينظر:التطور النحوي1/574األقران  معرتك .1
  . 4/178  .والربهان يف علوم القرآن 1/573:معرتك األقران ينظر  .2
  .1/433ينظر:معرتك األقران  .3
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  92، د. جعفر دك الباب اإلعجاز
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اية اإلعجاز  .6   . 174،والربهان الكاشف 152ينظر:
  ،1/433 األقرانمعرتك  .7

هلمـزة توبيخ ).وهذان اإل إنكار( هو وهذا يف  اإلنكـار ويقـع.)1(نكاران خمتصـان 
،ولـذلك منفيده االستفهام واملعىن فيه على النفي،ومـا بعـ أدواتاهلمزة وغريها من 

َفهــْل يهَلــك ِإلَّــا اْلَقــوم (بقولـــه تعــاىل: تشــهداسم الســيوطي(إال)كمــا ذكــر   تصــحبه

ُقون اْلَفاســـ) (ـــْل (.)35:األحقـــافهـــاِزيوُنج ســــبأ:ِإلَّـــا اْلَكُفـــور) (وعطـــف) 17 

لَّ اللَّـــه ومـــا َلهـــم مـــن  يهـــديَفمـــن (عليـــه املنفـــي كقولــــه تعـــاىل: ِرينمـــن َأضـــَ َناصـــ (

ــروم: ــ ــ ــ ــ ــــــــاىل: ال أي ،)29(اـل ـــــــــــه تعــ ــؤمن يهــــــــــدي .وقول ــ ــ ــ ــ ريِن(َأنُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا)  لبشـ ــ ــ ـــ ــ نْثلم

  .)2( نؤمن ال أي، )47(املؤمنون:
 فـإذا،  )3(مـر قـد اسـتقر عنـده واالعـرتاف اإلقـراروهو محل املخاطـب علـى :التقرير

وم قلت( أأنت فعلت ذاك)كان غرضك أن يقر الفاعل كقولـه تعـاىل حكايـة عـن قـ
م، )62:األنبيــاء) (َفعْلت هَذا ِبآلهتنا يا ِإبــراهيم َأَأْنتَقاُلوا (منرود  يسـتفهموه  مل فـإ

عــن كســر األصــنام،بل عــن الشــخص الكاســر هلــا، والغــرض أن يقــّر ذلــك كــان منــه 
لـه  وإنكـاراكـان   نـههنـا يفيـد تقريـرا للفعـل  هلمـزة" االستفهام إذن ،)4(من غريه ال

  . )5"( لفاعله وتوبيخاان مل ك

اجـــع إىل تنبيـــه الســـامع ر  حاصـــلةمبعـــىن اإلنكـــار  االســـتفهاميـــرى الـــرازي أن التنبيـــه:
ـــه وهـــو مـــن أقســـام  أمـــا،)6(ذلـــك الشـــيء  فســـادعلـــى وجـــه  الســـيوطي فيـــذكر التنبي

  أي  )45) (الفرقان:مد الظِّلَّ َكيفَأَلم َتر ِإَلى ربك (:تعاىلحو قولـه ـ،ناألمـر
  . وانتبه،)7(انظر 

  . 3/608 ، د. فاضل السامرائي،ومعاين النحو433 / 1ينظر:معرتك األقران .1
  .1/26،و مغين اللبيب 1/433 األقرانمعرتك :ينظر  .2
ايـــة 170ينظر:الربهـــان الكاشـــف .3  زاإلعجـــا،واملـــوجز يف دالئـــل 140،ودالئـــل اإلعجـــاز152اإلجيـــاز،و

92.  
  . 152 اإلجيازاية  .4
  . 154 املصدر نفسه .5
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 . 1/436 األقران معرتك .6

  املصدر نقسه. .7

ـــه تعــاىل:العتـــاب: ع ُقُلـــوبهم لـــذْكِر اللَّـــه للَّـــذينَألَـــم يـــْأِن (حنــو قول َتْخشـــ ـــوا َأننآم (

 اللَّــهعَفــا (:تعـاىل بقولــه،)1(خلقـه خـريألطف ما عاتـب هللا بـه  ومن،)16(احلديد:

ـــمَله نْـــتَأذ ـــمل ـــكنعاين االســـتفهام ـن مــــــــم الســـيوطيذكـــر  دقـــو  ، )43) (التوبـــة:ع
ازية اثنني وثالثني معىن،مما يدل علـى سـعة املعـاين  ميكـن توليـدها مـن هـذا  الـيتا

 الرتكيب .

يـدخل علـى  ال دون التصـور، و التصـديقهل،حرف اسـتفهام يطلـب بـه "السـيوطي: قـال:هل
  )2("عاطف والمنفي وال شرط، وال أن، وال اسم بعده فعل غالبا،

   -:احلقيقي إىل معان أخرى أشهرها االستفهامعن  وخترج
o (قــد) ـــه تعــاىل: ،)3(تــرد مبعــىن ) ً حـــني مـــن الـــدهِر اإلنســـانهـــْل َأتَـــى علَـــى (وبــه فســر قول

  . )1:اإلنسان(

o يت    )60) (الرمحن:اإلحسانِإلَّا  اإلحسانهْل جزاء (قولـه تعاىل: ،حنو)4(مبعىن النفي و

o  وا (التمين،حنو قولـه تعاىل: معانيهاومنَفعشَفي اءَفعش نا مْل َلناَفه53) (ألعراف:َلن (  

o ـــْل (، حنـــو قولــــه تعـــاىل:اختصـــار، وفيـــه نـــوع التـــذكريهــُتم ف وَأخيـــه علمـ وســـِبي ـــُتم ــا َفعْل ) مـ

  ) 89(يوسف:

o يت تقريـرا كمــا يف قولــه تعــاىل: نقـل م  فــي هــْل(الســيوطي عـن بعضــهم أن (هــل)  َقســ ــكَذل

لبحـــث  مســـألة وهنــا.)5(التقريـــر موجـــب  مـــع.والكــالم  )5) (الفجـــر:حجـــٍرلـــذي  جـــديرة 
  وهي:هل تكون (هل) حرف نفي كسائر أدوات النفي ؟

 . 1/435 املصدر نفسه .1

  .3/252 األقران معرتك .2
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ـــــذي   ـــــدو ال ــل) ال إنراجحـــــا  يب ــن (هـــ ــي املســـــتفاد مـــ يطـــــابق النفـــــي حبـــــرف  معـــــىن النفـــ
، أو غــري االســتنكار أو حمضــا بــل هــو مشــوب مبعــاٍن أخــرى كالتعجــب، نفيــاالنفي،فهــو لــيس 
  .)1(ذلك من املعاين

عــن حقيقتــه ملعــاٍن  االســتفهام الســيوطي، إن العــرب قــد توســعت (فأخرجــت ذكــر وقــد   
   ).املعاينأو أشربته تلك 

 مبعـىن أي  اسـتفهامية ،بل قد تـرد موصـولة أو موصـوفة أواالستفهام سلوب(ما) ختتص ال:ما
  .)2(تقع على كل شيء " مبهمةشيء،وهي "

ــا عـن أعيـان مــا ال":السيوطي قـال   يعقـل وأجناسـه وصــفاته وأجنـاس العلمــاء و ويسـأل 
موصـــأنـــواعهم  ـــا، مـــا والهـــم فا ــا  تلْـــكومـــا (وقولــــه تعـــاىل: ،) 3("حنو،مـــا هي،مـــا لو ِبيمينـــك يـ

ى ـــ ـــ ـــ ــ ـــه:موســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــَلوِإَذا (و، )17) (طـ ـــ ــ ــ ـــ ــا  قي ــ ـــ ــ ــ ــ مــاُلوا و ـــ ـــ ــ ــ ــرحمِن َقـ ـــ ـــ ــ ــ جدوا للـ ـــــ ـــ ــ ــم اســـ ــ ــ ـــــ ــ َله

نمح4(عن أعيان أويل العلم" ا يسأل وال،)60)(الفرقان:الر(.  
م، اآلدميـنيعــن ذات غـري  ـا فالسـؤال  فاالســتفهام يف قولك:مـا عنـدك ؟ فلــيس "وصفا

ــــواب هـــــذا  ـــــد، و أنجـ ــه أْن ختـــــرب مبـــــا شـــــئت مـــــن غـــــري  إمنـــــا تقول:زي  أن إال،اآلدميـــــنيجوابـــ
ب  فتخرجهتقول:رجل،   . )5(" األجناسإىل 

ـــر   ـــــه تعــــاىل: الســــيوطي وفسـ ــون (ســــؤال فرعــــون يف قول ـــاَل فرعـــ ــاَقــ ) رب اْلعـــــاَلمني ومـــ

لصــفات . إمنــا ،)23(الشــعراء:  )6(حــذف ألفهــا ُجــّرت وإذاقالــه جهال،وهلــذا أجابــه موســى 

ــــني املوصــــولة، وبقيــــت ـــا وب ــــيال عليهــــا فرقــــا بينهـ ــه تعــــاىل: حنوالفتحــــة دل ـــ اءُلون(قول ــ ــم يَتســـ ) عـــ

  .)43) (النازعـات:من ذْكراها َأْنتفيم )،(1(النبأ:

   
  . 4/617:معاين النحو ينظر . 1
 .4/228 الكتاب .2
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  ْمــع غــري العاقــل  العاقــلــا عــن العاقــل تســتعمل لتعيــني أفــراد العقــالء،وإذا خلــط  للســؤال:َمــن

ي  منواللَّه خَلق ُكلَّ دابة من ماء َفمنهم (:.قال تعاىل) 1((َمن) فيهما كذلك  استعملت شــمي

ـــه ــى بْطنــ ــور:عَلـــ ــــن) وقــــارن)45) (النـــ ــزة) يشـــــرتكان يف إفـــــادة  ابـــــن الزملكـــــاين بـــــني (ّم و(اهلمـــ
ــان يف  االســــتفهام ــــا  معنيــــنيعــــن املفــــرد ، ويفرتقــ خاصــــا  مااســــتفهامهــــا:إن اهلمــــزة يســــتفهم 

ــا  تكــون إال اســتفهاما عــن املنســوب  ال ، وإن (َمــْن)عامــا اســتفهاماخبــالف (َمــْن) يســتفهم 
  )78) (يـس:وهي رميم اْلعَظامَقاَل من يحِيي ( تعال: قولـهليه،ال عما أفاد احلكم،حنو إ

يت يف احلالني ، ا     .)2(خبالف اهلمزة فإ
ه أن (مــا)  تتــكنو . مــا عكــس" يف العاقــل، عمال (َمــْن )الســيوطي أن الغالــب يف اســت رىيــ
يعقل أكثر ممـن يعقـل، فـأعطوا مـا كثـرت مواقعـه للتكثـري،  منها، وما ال الكالموقوعا يف  أكثر
  .)3(للتقليل، للمشاكلة" قلتوما 

   -:منها) 4(أخرىإىل معان  االستفهامالسيوطي مواضع خترج فيها (َمْن) عن  وذكر
o تعاىله ، حنو:قولـالتعظيم:) َفعشي يَذا الَّذ نمهدنع ه255) (البقرة:ِإلَّا ِبِإْذن(   

o َأَضلَّ (:تعاىل،حنو قولـه اإلنكار ني مدهي نَفماللَّه ِرينَناص نم ما َلهم29)(الروم:و (  

o تعاىل، حنو قولـه الرتغيب:) ْقِرضي يَذا الَّذ نمنًا اللَّهسضًا ح245(البقرة:) َقر(   
  ) 5(تكون (َمْن)استفهاما و(ذا) اسم إشارة مبعىن(من هذا ؟) أنهذا املعىن  وحيتمل       
 الســـتفهام وحـــده،وإمنا تتعـــداه إىل أبـــواب أخـــرى، والـــذي  الـــيت ال األدوات نمـــ:أي ختـــتص 

  ) 124) (التوبة:نًاهذه ِإميا َزادْتهَأيُكم (:حنو قولـه تعاىل استفهاميةهنا استعماهلا  يعنينا

  . 2/50:املقتضب ينظر .1
  . 169:الربهان الكاشف ينظر .2
  . 2/557األقران  معرتك .3
  .1/432،436 األقران:معرتك ينظر .4
راللغوية يف العربية والرتاكيب  4/640:معاين النحو ينظر .5   . 18 ،د. هادي 
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ا   وإمنا إليـه،  تضـاف أي حبسـب مـا ،)1(مييز أحد املتشاركني يف أمر يعمهمـا عمايسأل 
حبسـب مـا  أي… إىل زمـان كانـت زمـا  أضـيفتفإن ُأضيفت إىل مكان كانـت مكـا وإن 

  . إليهتضاف 
 ن  . )2(اها أي حـنيـومعنـ،املستقبل الزمـان ن)للسؤال عـنأعن الزمان وختتص( ا يستفهم:أ

ــــــا ال الســــــيوطي ونقــــــل ـــــذا–يف مواضــــــع التفخــــــيم  إالتســــــتعمل  عــــــن الســــــكاكي أ  رأي وهـ
  )42) (النازعـات:َأيان مرساها الساعةيسَألوَنك عِن (:تعاىل قولـه حنو، )3(اةالنح

ا تستعمل يف االستفهام عن الشيء املعظم )4(بن عيسى الربعي علي وعن     ) .5(أمره:إ

ألمـــور العظــــام حنـــو قولــــه تعــــاىل"يف شـــرح الكافيــــة: الرضـــي وقـــال ن خمـــتص  ــانَ( :أ ــوم  َأيــ يــ

ن منتقاليُ  وال)،12لديِن) (الذريات:ا   .)6(":أ
  

   اجلواب أدوات
 إالمعنــوي،فال ميكــن إدراك املعــىن املكتمــل  أســاسبــني االســتفهام وجوابــه يعــود إىل  االتصــال إن

  حاطة بطريف هذا األسلوب .إلعن طريق ا
 أو ال نعم  

ن تســـــهم ــا نـََعـــــم فعـــــدة "ويه ،يقول ســـــيباالســـــتفهامال)يف إمتـــــام داللـــــة أســـــلوب  (نعـــــم و األدا وأمـــ
   .)7(".تقول:قد كان كذا،فيقول:نعم وتصديق

  .1/617:معرتك األقران ينظر .1
  .10:غريب القرآن،السجستاين ينظر .2
 . 1/619،2/554، ومعرتك األقران 90 الكلياتو  ،2/130:شرح الرضي على الكافية ينظر .3

ــن الفــــرج بــــن صــــاحل  هـــو .4 حنــــاة بغــــداد  أكــــابرن هـــــ) مــــ 420احلســــن الربعــــي (ت  أبـــوعلــــي بــــن عيســــى بــ
ريخ بغداد ينظر  . 2/297الرواة  وأنباه، 12/17:

 . 1/617:معرتك األقران ينظر .5

 .101زقالم  بشري .وينظر:الظروف الزمانية يف القرآن الكرمي،2/130 الكافيةالرضي على  شرح . 6
 . 4/234  الكتاب .7
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ـــذكر   ــــــــرف(نَعـــــــــــَم ):"  الســـــــــــيوطي ويــــــــ ـــــديقا للمخرب،ووعـــــــــــدا  حـــ ــــــون تصــــــ جواب،فتكـــــ
ً  تقـــع وال، )1("للمســـتخربلطلب،وإعالمـــا ل ـــا تكـــون  (ال) أمـــا .)2(للنفـــي جـــوا فـــذكر الســـيوطي أ

  .)3(جوابية،لكنها مل تقع يف القرآن 
  

 ــى ــي بـــهوأمـــا (بلـــى) فتُوِجـــب "يقـــول ســـيبويه :بلــ ـــا أي ،)4("بعـــد النفـ ال تكـــون جـــوا إال " أ
 .)5("بكالم فيه نفي

ً  الســيوطي يــذكر  دخــل علــى نفــي فتفيــد إبطالــه، ســواء  ســتفهامال إن (بلــى ) تقــع جــوا
ــــتفهامأكـــــان  ــــول (بلـــــى ) االسـ ـــــد بقـــــائم؟ فتقـ ـــــا،حنو:أليس زي  قولــــــهتوبيخـــــا حنـــــو  أو )6(حقيقي
   )80) (الزخرف:وَنجواهم بَلى سرهمَأم يحسبون َأنَّا ال َنسمع (تعاىل:

 ــــامبعــــىن (نعــــم )،إال  جــــواب حــــرف:إي ــن تقــــع إال مــــع القســــ ال أ م،ونقل الســــيوطي رأي ابــ
ااحلاجب يف    .) 7(، ويلزمها القسم االستفهامإثبات بعد  أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 . 2/596األقران  معرتك .1

  .6:حروف املعاين ينظر.2
  .2/244:معرتك األقران ينظر.3
  .4/234 الكتاب.4
  .2/232 املقتضب.5
  .1/639:معرتك األقران ينظر.6
  .310،واملفصل 2/381الكافية ،و 1/617:معرتك األقران ينظر.7
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  املبحث الثاني

  الشرط أسلوب
 أسـلوب:فهو االصـطالحيف  أمـا ،)1(يف البيـع وحنـوه  والتزامـهاللغـة:إلزام الشـيء  يف الشرط

بعــــه (اجلــــزاء )  ــــه ســــيبويه ومــــن  ضــــمنه مجلــــيت الشــــرط  َمــــدخالمــــن أســــاليب التعبــــري، أطلــــق علي
  .)3(ريه"غ لوقوعالشيء  يقعومعناه أْن"  .)2(واجلواب
مها عـن األخـرى تسـمى العبـارة احـدألسـتقالل ا إذن تتـألف مـن عبـارتني ال الشـرط فجملة        
ابـن جـين يف (اللُّمـع ) أول مـن اسـتعمل مصـطلح  كـان  ورمبـاجزاًء.  أو، والثانية جوا شرطاً األوىل 

  .)4( الرتكيب(جواب الشرط ) على اجلزء الثاين من 
ــرط هـــــو وحــــ تركيــــب إن نيهمــــا متعلــــق مبقدمـــــة مجلــــة الشــ ــــة دالــــة، فيهـــــا طرفــــان  دّه حنوي
  هو األداة . الوحدةطرفا هذه  به، والعامل الذي ينعقد  األوليتضمنها 
الفكـرة التامـة إمنـا يعـرب عنهـا جبملـة الشـرط الـيت تعتمـد يف وجودهـا علـى الشـرط  هـذه ومن        
 انكعليـه مجلـة واحـدة بقولــه:" مجيعا، لذلك جعل فخر الدين الرازي الشرط ومـا عطـف واجلواب

ــت  ـــــرى مجلتـــــني قـــــد عطفـــ ــــا شـــــرطا، حنـــــو  إحـــــدامهات ـــــا مبجموعهمـ ــرى مث جعلت  قولــــــهعلـــــى األخـــ
وله ُثــم يدِرْكــه اْلمــوت َفَقــد وَقــع  مهــاِجرًاومــن يْخــرج مــن بيتــه :(تعاىل ســرو ِإَلــى اللَّــههــرَلــى  َأجع

هلجرة على  غري حلكمفا  )100)(النساء:اللَّه ا مع  االنفرادمتعلق     .)5(يدركه املوت" أنبل 
  

  
  
  
  

  . 8/68 العرب، مادة (شرط ) لسان .1
  .  3/56:الكتاب ينظر .2
 . 2/46 املقتضب . 3
  . 82:اللمع ينظر .4
  .167اإلجياز  اية .5
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  الشرط أدوات
ب ال يفهـم مهمـة يف اجلملـة،أو يف األسـلوب،إذ أن املفهـوم الـداليل لألسـلو  وظيفـة لألداة

ــذه األداة .فاحلـــــديث عـــــن األداة هـــــو حـــــديث عـــــن  أُلتفـــــتإال إذا   حقيقتـــــهعلـــــى  إىل وظيفـــــة هـــ
لبحث: أدوات ومن املقصود . األسلوب    -الشرط اليت خصتها كتب اإلعجاز 

 ــا:إن ــا مالزمــة ملعنــاه الختــرج عنــه إىل  أصــل إ ــا تصــلح لكــل ضــروبه، وأل أدوات الشــرط، أل
نت  َقــدِإن ينَتهــوا يْغَفــر َلهــم مــا (تعــاىل: ـهقولــ وحنــ . )1( غــريه ســ ت َلف وِإن يعــودوا َفَقــد مضــَ ســ

نيل38) (ألنفال:اْلَأو(.  
) 2("غالبــــاْن) الشــــرطية جمــــرى (لــــو) ويلزمهــــا واو احلــــال إِ ( جمــــرىالزملكــــاين أّن " ابــــن وذكــــر   

ــنْ إِ بقولـــه (لــو) مثــل ( واملقصــود إّال فعــل أو معمــول ِفعــل مضــمر يفســره  يليهــا الا ) الشــرطية يف أ
  . )3(بعض النحويني  به) قال نْ إِ فعل ظاهر بعد االسم، و(لو) مبعىن (

(ِاْن) يف املعــاين احملتملــة  وتســتعمل ،) 4(فــرض احملــاالت كلمــة (لــو) دون (إن)  يف واألصــل   
وطي:(لو) حــــرف شــــرط يف ْن )،قــــال الســــيإِ تطــــابق ( الوقــــوع واملشــــكوك يف حصــــوهلا .فـــــ (لــــو) ال

ْن) إِ و"( .)5(ْن) الشرطية، وهـذا أحـد وجـوه اخلـالف بينهمـا إِ ( بعكستصرف املضارع إليه  املضي
  .)6("بـ (لو) الشرطْن) سابق على إاملسببية يف املستقبل، وهلذا قالوا:الشرط بـ( السببية و لعقد

ــاًال ( تعــاىل: قولـــه ففــي   ــم قَت ــو َنعَل ــاُلوا َل هنــا يف  نعلــم ")167) (آل عمــران:عنــاُكمَلاتَّبَق
كانــت حرفــا ملــا كــان ا  إذمعــىن علمنــا، ألن (لــو )مــن القــرائن الــيت ختلــص املضــارع ملعــىن املاضــي، 

  .) 7( االستقبال"ملعىن  املضارع) الشرطية ختلص نْ إسيقع لوقوع غريه، فإذا كانت مبعىن (
  . 2/57مع ، اهل46/ 2، املقتضب 1/134:الكتاب ينظر .1
 .192 الربهان الكاشف .2

  .114، وأساليب التوكيد 1/264ينظر:مغين اللبيب  .3
   51:الكليات ينظر .4
  . 2/253 األقران:معرتك ينظر . 5
 . 255 /1 اللبيب مغين . 6

  . 3/372 األقران،وينظر:معرتك 3/109 احمليط البحر . 7
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 ــو ــ ـــــاره  هـــــذا ،)1(ملـــــا كـــــان ســـــيقع لوقـــــوع غـــــريه " لـــــو" :لــ ـــره ســـــيبويه واخت ـــــذي ذكــ ــــابط ال الضـ
   .)2(ققوناحمل
، أي االمتنــاع مطلــقعــن فقــد الســبب، ال علــى  الناشــئ االمتنــاعســيبويه تــدّل علــى  وعبــارة      
بتــا لثبــوت ســبب غــريه  المتنــاعممتنــع  )لــو(جواب فســروا الــالم يف (  دـوقــ. )3(ســببه، وقــد يكــون 

ــا توقيتيــة، وبــذلك يســلم هــذا التعريــف مــن املعارضــة   امتنــاعناهــا:" .واملشــهور يف مع)4(لوقــوع ) 
. وعلـــى الــرغم أّن (لـــو) فيهـــا ) 5(و مضـــمرا " أال الفعـــل مظهــرا إ يليهـــاالشــيء، المتنـــاع غــريه، وال 

ــا ال الشــرط لكنهــا ال معــىن  كمــاتــرد املاضــي مســتقبال   تعمــل ملخالفتهــا حــروف الشــرط، وذلــك أ
  .)6(يفعل حرف الشرط 

ـا تـدّل علـى قولالزملكاين أن " ابن ويرى ، سـهو، إذ ال األولامتنـاع الثـاين، المتنـاع  النحـاة يف أ
آخـر يرتتـب عليـه املســبب إال  سـببالسـبب املعـني انتفـاء املسـبب جلـواز أن خيلفـه  انتفـاءيلـزم مـن 

  .)7(إذا مل يكن للمسبب سبب سواه "
( لـو  أنال:" ـــالزملكاين هذا مستمد مـن شـيخه ابـن احلاجـب يف ( األمـاىل ) ق ابن ورَأى

آلهــٌة ِإلَّــا  فيِهمــاَكــان  لــو(الثــاين كقولـــه تعــاىل: امتنــاععلــى مــا دّل عليــه الــدليل،  ) معناهــا عنــد

  .)8(الفساد " امتناع، ألجل منتفٍ  فالتعدد )22:األنبياء) (اللَّه َلَفسدَتا

ــــال   المتنـــــاع   األول امتنـــــاعاألول، بـــــل هــــي  المتنــــاعالنحــــاة قـــــالوا،  أنّ (الكافيـــــة ):"  يف وق
  .)9(" مسببسبب والثاين  األولن ألالثاين،

  . 4/224  الكتاب . 1
  144 التوكيد أساليب  . 2
  . 4/37:شرح األمشوين ينظر . 3
  . 459 /4، والنحو الوايف 213التوكيد يف القرآن الكرمي، املطردي  أساليب:ينظر . 4
  . 111، الرماين احلروف معاين . 5
  .  نفسه املصدر . 6
  . 191الربهان الكاشف . 7

 . 1/309ابن احلاجب أمايل  . 8

  .2/390يف النحو  كافيةال . 9
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جنده ينـاقش السـبب واملسـبب واحلكـم يف (لـو)  إذابن الزملكاين برأي شيخه  قناعة وتبدو    
 الــذيموضــوعة لثبــوت احلكــم علــى تقــدير لــيس بواقــع لــزم مــن ذلــك أن يكــون الفعــل  فهي:"قـائالً 

لفظيــا أي  منفيــاكــان   مثبتــا لفظــا ســواء كــان األول أو الثــاين منفيــا يف الوجــود، وان نإذا كــاتطلبــه 

بتـــا يف الوجـــود" ة  الزملكـــاين يف اآليـــة ابـــن وينظـــر،)1(يكـــون  ـــم (الكريم لع ـــو ـــهوَل ـــرًا  اللَّ يخ ــيِهم فـ

 ــمها ولَّــوَلَتو مهعم َأســ لَــوو مهعمَلأسون :مل يسـمعهم ومل يتولـوا، التقـدير،)23ألنفــال:ا) (معِرضــُ
يتوقــف علــى الســماع حــىت  فــيهم، ال واألعــراضير:أي عــدم الفهــم، املــراد .والتقــد خــالفوذلــك  

  .) 2(مل يسمعهم  أم امسعهمولو أمسعهم، فهم متولون على كل حال 

 علـى دلّ  ،)3( "مل خيـف هللا مل يعصـه  العبـد صـهيب لـو نعـم:"عن عمر بـن اخلطـاب املروي والقول   
ـــاع خـــالف املـــراد يف قـــول ا وذلـــك ،فعصـــاه تعـــاىلأنـــه خـــاف هللا   ـــاين، المتن ، األوللنحـــاة امتنـــاع الث
عليه مـن الطاعـة والعبـادة، فكيـف يعصـه  مشتملهو  ملا  صهيب:أنه مدح"الزملكاينفأجاب ابن 

منت سبب ومن طهارة    .)4(على نسب " الباطنوهو من اخلوف متمسك 
ـــرازي وذهـــب     ـــو) ليســـت   ال  بـــل هـــي المتنـــاعامتنـــاع   حـــرفيف تفســـريه الكبـــري إىل أن (ل
 االمتنــاعالــدين  فخــر اإلمــامســلب  وقــد.لــذا قــال الزركشــي يف داللــة (لو):")5(الــربط  يفيــدحــرف 

ـــرد الـــربط" ـــدو. )6(مطلقـــا وجعلهـــا  ــك  أن ويب ــو الـــذي مســـاه بعـــد ذلـ هـــذا الـــذي مســـاه ربطـــا، هـ
ـا لشـرطها"قولنـا مـن يفهمإذ ،االستلزام" ـا تقتضـي لـزوم جوا بـع )7(:أن (لـو) تفيـد االسـتلزام، أ  و

معهم َلَتولَّــوا (الفقهاء يف تفسريه لقولـه تعـاىل: الرازي َأســ َلوو مهعمرًا َلأسيخ يِهمف اللَّه ملع َلوو

  وشرع .)8((لو) تفيد االستلزام  نأ  حورج )23وهم معِرُضون) (ألنفال:

  . 191 الربهان الكاشف .1
  . 192 املصدر نفسه .2
  . 3/394احلديث  بغريبو عبيد يف أ رواه .3
  . 192 الربهان الكاشف .4
  . 81، 2/80ينظر:التفسري الكبري  .5
  .4/366الربهان يف علوم القرآن .6
  . 289 الداين اجلىن .7
  . 144/ 15 الكبري:التفسري ينظر .8
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آليــة وجلــ يســرد ــة الــيت ذهــب أإىل الت أالــدليلني فبــدأ  مث  ،)1( النحــاةليهــا مجهــور إويــل لنفــي الدالل
خلرب املـ ن هـذا الـدليل أحسـن أ واعلمبقولــه:" االسـتلزامروي، ورجـح أن (لـو) تفيـد جمـرد استشهد 

ءألاإال إنه على خالف قول مجهور    مجهور النحاة. يريد) 2(" د
حــرف يقتضــي نفــي مــا يلــزم مــن ثبوتــه ثبــوت غــريه فينبــه  لــوابــن النــاظم يف أن" قناعــة وتبــدو   

ـــا تقتضـــي لـــزوم شـــيء لشـــيء، وكـــون امللـــزوم  علـــى  والمنتفيـــا وال يتعـــرض لنفـــي الـــالزم مطلقـــا أ
   .)3(لثبوته،ألنه غري الزم من معناها"

قــول مبــالغ فيــه، فهــي تســتعمل فيمــا ال طمــع يف حتققــه  االمتنــاعتفيــد  "(لــو)ال أن والقــول
نــه "   مــن قـــال أن (لــو) ال ابــن هشـــام علــى وردّ  ،)4(املســتحيالت" يفأو   كإنكـــارتفيــد االمتنـــاع 

ت،  )فهم عــدم وقــوع الفعــل فعــل هــم االمتنــاع منهــا كالبــديهي، فــان كــل مــن مســع (لــوف إذالضــرور
متناعيــة (لــو) ومــا قيــل فيهمــا مــن آراء، اأن يــذكر اخلــالف يف  بعــد والســيوطي .)5(مــن غــري تــردد"

  يت:ا قد أينبه 

o حنــو قولـــه تعــاىل )6(ْن)إِ املســتقبل، وهــي الــيت يصــلح موضــعها ( يف شــرطية َكــِره ــو :(وَل

ِرُكون) (التوبـــــة:اْل شـــــــــا واحلــــق )33م ــــد إِ تطــــابق ( ال أ ــــو) بعي ْن)، فــــإّن شــــرط (ل
ـــــرض  األصــــــلالوقــــــوع، " ــــــو) دون (  احملــــــاالتيف فـ ــــــا ملــــــا ال جــــــزم نْ إِ كلمــــــة (ل )، أل

  .)7("بوقوعه

o حنـو "ود(أْن) املفتوحـة واكثـر وقوعهـا بعـد الفعـل " :وهي اليت تصلح موضـعهامصدرية 
  .)109البقرة:)(اْلكَتاِب َلو يردوَنُكمٌ  َأهِلمن ود َكثري (:قولـه تعاىل

  
  
   145/ 15الكبري  التفسري. 1
  :املصدر نفسه.ينظر. 2
  . 277ألفية ابن مالك البن الناظم  شرح. 3
  . 62 مي، قواعد وتطبيق، املخزو العريب:يف النحو ينظر. 4
 . 1/256اللبيب  مغين. 5

  .295اجلىن الداين  ، و1/264 اللبيب ، وينظر:مغين2/256 األقران معرتك .6
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  51الكليات.  .7
  

o الــيت يصــلح موضــعها ليــت، حنــو قولـــه تعــاىل: وهــي:"للتمين) ُكــونَفن ةــا َكــرَلن َأن َفَلــو

نينمؤاْلم نا نصب وهلذا )102) (الشعراء:م   .)1("الفعل يف جوا

o حنو قولـه تعاىل:لتعليلل ،)ُكمَلى َأْنُفسع َلو135(النساء:) و(   
المتنـــاع وقـــد جـــاءت خـــالف  امتنـــاعخـــالف النحـــاة كـــان يف أن (لـــو) حـــرف  أنّ  والواضـــح
ـا  عددهذا املعىن يف  ت الكتاب العزيـز وكـالم العـرب، ويبـدو عنـد اسـتقراء مواضـع (لـو) إ من آ

  متناعية.اعما ذكره السيوطي شرطية غري  فضالً يت 
 تدخل على اجلملة )2(لفعل لوقوع اجلواب غري جازم يوجب امتناع ا شرط حرف:لوال .

لالم  االمسية ا فعال مقرو  َفَلوال َأنَّه َكان من (:ْن كان مثبتا حنو قولـه تعاىلإويكون جوا

ن كان إ منها وجمردا) 144- 143الصافات:)(*َلَلِبث في بْطنه ِإَلى يوِم يبعُثوناْلمسبحني

) َأبداً َفْضُل اللَّه عَليُكم ورحمُته ما َزَكىمنُكم من َأحد  وَلوال (عاىل:منفياً، حنو قولـه ت

َلُكنا  َأْنُتمَلوال (أن يكون ضمري رفع حنو قولـه تعاىل: فحقهن وليها ضمري إو ،)21(النور:

نينمؤ31) (سـبأ:م(   

 ا املشهور:مهما ليل مركبة من (ما) الشرطية و اسم ال ظرف وال حرف، وهي عند اخل أ
  .)3(لف (هاء) دفعاً للتكرارألت البدأ مث(ما) الزائدة، 

وَقــاُلوا مهمــا َتْأتنــا ِبــه مــن آيــة (يعــود الضــمري عليهــا يف قولـــه تعــاىل: امســاً قــائًال:"  الســيوطي ذكرهــا

 ــنــا َنحــا َفم َنا ِبهرح َتســلــك ـــه:"  نقــلو ،)132) (ألعــراف:ِبمــؤمنني َل عليهــا  عــادعــن الزخمشــري قول
ــا محــًال علــى اللفــظ، وعلــى املعــىن وهــي شــرط ملــا ال يعقــل غــري الزمــان كاآليــة  بــهضــمري  وضــمري 
  .)4("ضمري كيد وفيها املذكورة

  
  .2/257 األقران معرتك .1
  .املصدر نفسه .2
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  .2/558 األقران، ومعرتك 2/48، واملقتضب 3/60 :الكتاب ينظر .3
  .1/343،وينظر:الكشاف 2/558األقران  معرتك .4
 ئـــب عـــن أداة الشـــرط وفعلـــه، وأمـــا  ،)1(وتفصـــيل وتوكيـــد شـــرط حـــرف:أّمـــا أمـــا الشـــرط فهـــو 

 نْ فهـــو غالـــب أحواهلـــا. وتفيـــد التوكيـــد دائمـــاً، وأغلـــب ورودهـــا يف القـــرآن الكـــرمي،  التفصـــيل
ـــا :(يت بعـــدها مبتـــدأ يطلـــب خـــرباً حنـــو قولــــه تعـــاىل َفَأمـــدبــْذ الز ـــاءَفيـ  )17) (الرعـــد:هب جَف

بت والتأكيدمن املبتدأ واخلرب مؤكدة بـ (أما)  واجلملة   .)2(هلا 
يغـرب عـن فهمـك إن فيـه معـىن الشـرط، ولـذلك جيـاب  الالزملكاين يف (أّمـا):" ابن قال      

كيـد. تقـول زيـد ذاهـب،  لفاء  ذاهـبقصـت ال حمالـة  فـإذاوفائدته يف الكالم أن يكسبه فضـل 
ــــد فــــذاهب )، ولــــذلك قــــال ســــيبويه يف تفســــريهقلــــت: ــــٌد  يكــــن:مهمــــا )3(( أمــــا زي مــــن شــــيٍء فزي
  .)4("ذاهبٌ 

ابــن الزملكــاين علــى رأي الزخمشــري يف أن ( أّمــا ) تفيــد التوكيــد، حيــث قــال ابــن  اعتمــاد والواضــح
فإنـه الزخمشـري،  غـريالتوكيـد فَقـلَّ مـن ذكـره، ومل أر َمـْن أحكـم شـرحه  أمـايف معاين (أما):"  هشام
التفســري مــدِل بفائــدتني:بيان كونــه  وهــذا… (أمــا) يف الكــالم أن تعطيــه فضــل توكيــد  فائــدة"قال:

ـــا شـــرطا بـــدليل لـــزوم  يفالســـيوطي  وأكـــد ) 5(" الشـــرطتوكيدا،وأنـــه يف معـــىن  معـــرتك األقـــران، كو
ودت وجــوههم َأَكَفــرُت:(الفـاء بعـدها أمـا قولــه تعــاىل اســ ينــا الَّــذَفَأمفعلــى ، )106) (آل عمــران:م 

ملقــــول، فتبعتــــه  اســــتغناءفحــــذف القــــول  ،كفــــرمت  يقــــال هلــــم أفالقــــول، أي  تقــــدير يف  الفــــاءعنــــه 
يت .) 6(احلــذف  فينُة :(وهــو يف غالــب أحواهلــا، حنــو قولـــه تعــاىل ،)7(لتفصــيل اجلمــل أمــا و ــا الســَأم

نياك ســمل ــا *َفَكاَنــتَأمواْلُغــالم  ــا َفَكــانمَقههري ا َأنين ِن َفَخشــينمــؤم اهــوــًاَأب ) وُكْفــرًا ُطْغيان

   )80- 79(الكهف:

 
  .9/11بن يعيش ،ااملفصل شرح، 2/71،واملقتضب 2/67، 1/134الكتاب  ينظر .1
  .247:أساليب التوكيد ينظر .2
عبــد هللا مهمــا يكــن (أما)ففيهــا معــىن اجلــزاء كأنــه يقول: وأماوعبــارة ســيبويه فيــه" 4/235:الكتــاب ينظر .3

  .2/71،وينظر:املقتضب ً" أبدان(الفاء)الزمة هلا أترى  أال"فمنطلقٌ من أمره 
  .195 الربهان الكاشف .4
 .1/57اللبيب  مغين .5
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 . 1/600 األقران:معرتك ينظر .6

  . 129 :معاين احلروفينظر  .7
حــد القســمني عــن  يــرتك وقــد يلــزم  ال" :هــوالســيوطي رأ  ونقــل ،)1( اآلخــرينتكريرهــا اســتغناء 

.هـذا  األولوبـني  بينـهيكون إال بتكـرار الفصـل  تكريرها خالفا لبعضهم، فإنه يرى أن التفصيل ال
  .) 2( "يلزمغري الزم، اللهم إْن كان يف اللفظي فنعم .وأما املعنوي فال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .1/601 األقران معرتك .1
  . 482الداين ىن اجل .2
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  الثالث املبحث

   يدالتوك أسلوب
لـواو أفصـح مـن التأكيـد  والتأكيـد التوكيـد ـا جـاء  )،1(لغتـان، والتوكيـد  يف قولــه  القـرآنو

   )91) (النحل:بعد َتوكيدها اْلَأيمانوال َتنُقُضوا (تعاىل:
ــطالح، ويف )2(يف اللغـــــة األحكـــــام وهـــــو    ، هـــــو تثبيـــــت الشـــــيء يف الـــــنفس وتقويـــــة االصـــ

كـد تقرر،وصـار حقيقـة ال مـراء فيهـا املخاطـبن ذهـن الشك ع إزالةأمره.وفائدته: ، فـالكالم إذا 
)3 ( .  

يف العربيــــة أمناطــــا خمتلفــــة وأســــاليب شــــىت،لكنه ُدرس يف الكتــــب النحويــــة  التوكيــــد يتخــــذ
، وذلــك العتمــاد النحــاة علــى التكريــر يف التوصــل إىل داللــة هــذا االســلوب،التكرير التوابــعضــمن 

" :فالتوكيـد) .4( تكريـرا  التوكيـدنـاه دون لفظـه، حـىت أن سـيبويه جعـل  أو يف مع ، يف اللفظ ومعناه

عــادة اللفــظ  يقتصــر وال .)5(عــادة لفــظ، أو معــىن لفــٍظ " الــنفسمتكــني املعــىن يف  هــو التوكيــد 
األفعـــــال واحلـــــروف واجلمـــــل،ويف كـــــل كـــــالم تريـــــد  يف يصـــــلحومعنـــــاه، وأْن كثـــــر يف األعـــــالم فإنّه"

بقيــة تراكيــب التوكيــد  أمــادراســة النحــاة يف التوكيــد اللفظــي واملعنــوي،  جــاءت وبــذلك )6("كيــده
  ضمن سياقات ومباحث حنوية متفرقة . موزعةفقد وردت 

لتوكيــد يف جانـــب التكريــر، فقـــط، ملــا هلــذا اجلانـــب مــن صـــلة  قصــر ولعــل   النحـــاة عنــايتهم 
  .) 7(فكريهم يقاوم على أساليب ت مل والتبعية للمعمول،الذي كان له نفوذ اللعا

  
  
  .1/125ينظر:لسان العرب، مادة (أكد )،  .1
ب الواو والكاف وما يثلثهما  ينظر .2   .6/138:مقاييس اللغة، 
  . 3/40:شرح ابن يعيش ينظر .3
 . 3/508:الكتاب ينظر . 4
 . 2/407احملسبة  املقدمةشرح  .5

 . 2/19يف النحو  األصول .6

 .234:يف النحو العريب نقد وتوجيه ينظر .7
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 وال، فلـــم تنـــل عنايـــة كبـــرية، أو موازيـــة لفكـــرة العمـــل النحـــوي،األخـــرىالتوكيـــد  تراكيـــب أّمـــا  
ـــم أغفلـــوا تلـــك املواضـــع، بـــل تقصـــوا مواضـــعها.ن ـــذا أ إىل  إلشـــارةومـــا هلـــا مـــن دالالت،  عـــين 

،واحلروف الزائــدة، أو بيــان التوكيــدألفــاظ تفيــد التوكيــد حيثمــا وقعــت مثــل:أّن والم االبتــداء ونــوين 
م درسـوها مشـتتة ومل يسـتوعب املعـىن العـام التوكيدبية وتركيبية خمتلفة يتضح فيها صوٍر إعرا ، إال أ

  كمله . التوكيدالذي يهدف إليه أسلوب 
ـا التوكيد يف كتـب اإلعجـاز القـرآين، كأحـد أسـاليب الـنظم يف جاء وقد    لغـة  الـيت جـاءت 
ـــةالتنزيل، ــــنفس يف تصــــوير مــــا اباإلطنليســــت إجيــــازا فحســــب،فقد تكــــون يف  فالبالغـ ـــة ال ،وإطالـ
علــى البليــغ يف مظــان اإلجيــاز أن يــوجز ويف مظــان اإلشــباع أن يشــبع ويف  "، فيجــباملقــاميتطلبــه 
 اإليضــاحاإلمجـال أن جيمــل ويف مظـان التفصــيل أن يفصـل، ولقــد كـرر هللا القصــص لقصـد  مظـان

  . )1(والتذكر مرة بعد أخرى"
علـى  ) 2( (دالئـل اإلعجـاز) يف التوكيـد وعالماتـه(نظريـة الـنظم ) فصـًال يف صـاحب وعقد    

تالـــرغم مـــن أنـــه مل يكـــن يعـــىن بوضـــع  الفصـــل  وضـــمرييـــذكر فيـــه غـــري فوائـــد إن  فهـــو ال  العنـــوا
مـا يهمـه إثبـات أثـر  معـني بقـدر فـنيهـتم بدراسـة  .وهـو كعادتـه ال) 3(وضمري القصـة مث فوائـد إمنـا 

ايــة اجلرجــاين الــرازي ويتبــع ذلــك الفــن يف الــنظم . ) يف فوائــد ( إن اإلجيــاز فيضــع  مــن كتابــه (
يضـيف، لكنـه  يف مواضـع أخـرى .وهـو يف ذلـك ال التوكيـد إىلاإلشـارات بعض  عنوإمنا ) فضال 

الزملكــاين يف ( الربهــان الكاشــف ) فيعــد التوكيــد  ابــن أمــا ،)4(قالــه اجلرجــاين وخيتصــره مــايبــوب  
التأكيـد ) يبـني فيـه أقسـام التوكيـد وأسـاليبه املتعـددة .فضـال  ( يف فنـاً لـه  أحد فنون التأليف، ويفرد

 سـم يبـوب"قيف مواضـع عديـدة مـن كتابـه .وحيـدد ابـن الزملكـاين قسـمي التوكيـد  التوكيدعن ذكره 
ن:لفظي ومعنــوي .والقســم الثاين:الــذي ال يفلــه    وهــويبــوب لــه،  صــناعة علــم النحــو، وهــو ضــر

بــــع للفـــــظ قبلــــه يغــــايره لفظــــا بــــع لـــــه يف  لتقريــــريطابقـــــه معــــىن   و كــــل لفــــظ  مــــا ســـــبق، غــــري 
  . ) 5("اإلعراب،وهذا جيي ء على وجوه شىت 

  . 234 الربهان الكاشف .1
  . 297:دالئل اإلعجاز ينظر .2
 . 311:املصدر نفسه ينظر .3

اية اإلجياز ينظر .4   . 297، دالئل اإلعجاز 178:
  . 234 الربهان الكاشف .5
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  . النحوددة فضال عما بوبه النحاة يف صناعة علم وهو بذلك يبني أن للتوكيد أساليب متع
ـــاب، مثـــل احلـــذف مـــن اإلجيـــاز، " و         كمـــاالســـيوطي يعـــد التوكيـــد القســـم الثـــاين مـــن اإلطن

ـــــر وإجيــــــاز حــــــذف   اإلجيــــــازانقســــــم  دة " انقســــــم كــــــذلكإجيــــــاز قصـ  )1(اإلطنــــــاب إىل بســــــط وز
 إذوهــذا مــا ذهــب إليــه ابــن جــين،  والثاين:ويقصــد بــه التوكيــد . اجلمــل:اإلطنــاب بتكثــري فاألول.

  .)2("واالختصار اإلجيازمظان  من،واحلذف  واإلطنابالتوكيد من مقاوم اإلسهاب  إنقال:"
خيلــط فيهــا بــني  التوكيــد أنواعــا، يصــل فيهــا إىل النــوع احلــادي والعشــرين الســيوطي جعــل

بــه  يعــىنكيــد الــذي الصــناعي، الــذي تعــىن بــه صــناعة علــم النحــو، ومــا يلحــق بــه وبــني التو  التوكيــد
متـــأثر مبـــا كتبـــه الزركشـــي يف  ذاكيف  وهـــو) 3(والتكميـــل، والتعليـــل وغريهـــا.  اإليغـــالالبيـــانيون حنـــو 

  من غريه . الصناعيمجع التوكيد  التوكيد، غري أن الزركشي كان أوضح يف
، اللفظـــي واملعنـــوي، مث مـــا يلحـــق بـــه مـــن تراكيـــب التوكيـــد األخـــرى وأوجـــز أدوات التوكيـــد بـــه أراد

 التأكيـد ويتفـاوت:"األقران.وجـاء يف معـرتك )4(مبؤكدات اجلملة االمسية، ومؤكدات اجلملـة الفعليـة 
ِإنَّــا (:األوىلحكايــة عـن رسـل عيسـى، إذ ُكـذبوا يف املـرة  تعـاىل كقولــهنكـار وضـعفه  اإلحبسـب قـوة 

ُلونسرم ُكمـس:ِإَلي14) (ي(   

ــمربنــا (انيــةوامسيــة اجلملــة ويف املــرة الث ن فأكــد     ُلون يعَل ســرَلم ُكمــي ــا ِإَل  ) 16) (يـــس:ِإنَّ

ــُتممــا (:)5( املخــاطبني يف اإلنكــار حيــث قــالوا ملبالغــةلقســم، وإن، والــالم وامسيــة اجلملة، فأكــد  َأْن

 ِإن ءي شــ ــنم نمحَل الــرــا َأْنــزمــا وْثُلنم ر شــِإلَّــا بــُتم إن  ذكــر لقــد )15) (يـــس:نِإلَّــا َتْكــذبو َأْن
ب التوابع، وذلـك لسـيطرة فكـرة العمـل النحـوي يف  التوكيـد إىل  تقسـيمالنحاة وضعوا التوكيد يف 

مـــن أدائهـــا وظيفـــة  الـــرغملفظـــي ومعنـــوي، فشـــتتوا أســـاليبه يف أبـــواب متفرقـــة حبســـب عملهـــا علـــى 
لــبعض هــذه األســاليب  وقفــاتأو  إشــاراتالتوكيــد يف ذلــك البــاب النحــوي .ويف كتــب اإلعجــاز 

  منها:
  .1/333األقران  معرتك .1
  .478 جينعلى شرح مشكالت احلماسة، ابن  التنبيه .2
 .373- 1/334:معرتك األقران ينظر .3

 .2/385:الربهان يف علوم القرآنينظر .4

  . 2/64 اإلتقان، وينظر:1/334األقران  معرتك  .5
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 ملـــا  بوكيـــد، بعقـــده "لتاســـيبويه إن مـــن املصـــادر مـــا يـــؤدي وظيفـــة  ذكـــر:ملصـــدر التوكيـــد
 توكيـــدا ملـــا قبلـــه، وذلـــك قولـــك هـــذا عبـــد هللا حقـــاً، وهـــذا زيـــد احلـــق ال املصـــادرينتصـــب مـــن 

  .)1(لباطل، وهذا زيد غري ما تقول "
ن هنــاك مــن وجــوه  )،2(الزملكــاين يف تقســيمه  ابــن جنــد     مــا ال التوكيــدالــذي أشــر إليــه، 

مل َكلَّــا ِإَذا (ضـر ) وقولــه تعـاىل: صدر، حنو:(ضربت زيـداً يبوب له عند النحاة، ومنه التوكيد 

  .)21) (الفجر:دكَّت اْلَأرض دّكاً  دّكًا
ـــدو ملصـــدر الـــذي ســـبق التوكيـــد اللفظـــي يف  نباهـــة ابـــن الزملكـــاين وتب  هـــذهإىل التوكيـــد 

 علـىالذي جعل الفعل اكثـر توكيـدا .وذكـر الرضـي يف شـرحه  األسلوباآلية، ومالحظة هذا 
دة شــيء  املــرادالكافيــة " مــن وصــف  عليــهلتأكيــد، املصــدر الــذي هــو مضــمون الفعــل بــال ز

كيــد لــذلك املصــدر املضــمون لكــنهم مســوه  توســعا"  للفعــل  كيــداأو عـدد وهــو يف احلقيقــة 
معــىن الفعــل املتحقــق يف  إعــادةحصــل، هــو  فالــذيإن التوكيــد للحــدث ال للفعــل، " أي ،)3(

الفعـــــل  كيــــدوافــــق الســـــيوطي الزركشــــي يف أن  وقــــد )4(املصـــــدر"  الــــذي دّل عليــــه احلــــدث
لفظيــا  توكيــداً  مــن توكيــد الفعــل نــوعفهــو ، )5(عــوض مــن تكــرار الفعــل مــرتني " هــومبصــدره "

كـذلك   األمـر، وهـذا لـيس بسـديد ولـو كـان )6(أو مرادفـه بلفظـه تكريـره بذكر مصدره بدًال من
لفعـــل مـــرتني إذا أرادت فهـــذا تعبـــري وذاك تعبـــري قـــد تكـــرر ا فـــالعرب" ألُلغـــي التوكيـــد اللفظـــي.

ـــالغرض .)7("ومعـــىنا ـوكـــل يـــؤدي غرضـــ الشـــك عـــن  إزالـــةاملفعـــول املطلـــق املؤكـــد لفعله، مـــن ف
ــــازتــــوهم  رفــــعاملتحــــدث عنــــه، أي " يــــرى الســــيوطي.وقد أشــــار ابــــن  كمــــا) 8(يف الفعــــل " ا

  هو أحد قسمي التوكيد املعنوي  ملصدرعصفور إىل أن التوكيد 
  . 1/378 الكتاب .1
  . 234:الربهان الكاشف نظر .2
  ) . ماجستري.(رسالة 144يف شروح ديوان احلماسة  النحو .3
 .1/122الرضي على الكافية  شرح .4

  . 2/392، وينظر:الربهان يف علوم القرآن1/340 األقران معرتك .5

 . 136:أساليب التوكيد، الياس ديب ينظر .6

 . 2/575النحو  معاين .7

  .1/340 األقران معرتك .8
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ت أي كـاد ميـوت، ـان مل ميــجمـازاً، واْن كـ إن اإلنسان قد يقول:(مات فالن) وذلكبقولـه:"
،  وملد يقولـــه ـوكــذلك:قتلت زيــدا .قــ يقتلــه، أي:بلغــت بــه القتــل .فــإذا قــال مــات عمــرو مــو
ـاز.هـذا وبتوكيـد املصـدر لفعلـه ورفـع تـوهم )1(والقتل حقيقيني املوتوقتلت زيد ا قتال كان   ا

وَكلَّــم اللَّــه (:قولـــه تعــاىل يف أهــل الســنة املعتزلــة يف دعــواهم نفــي التكلــيم حقيقــة قــد ردّ عنــه، ف

ــًا ى َتْكليمــ وســـــاء:م أكـــان هـــذا العامـــل فعـــال أم  ســـواء.واملصـــدر يؤكـــد عاملـــه  )164) (النســ

يؤكـد مبصـدر  وقد ،)63:اإلسراء) (َفِإن جهنم جزاؤُكم جزاء موُفورًا(كقولـه تعاىل:  ،)2(مصدرا

 ،)8) (املزمــل:وَتبتَّــْل ِإَليــه َتبتــيال(عــن املصــدر حنـو قولـــه تعــاىل: نيابــة  عـنيفعـل آخــر، أو اســم 

ــه (ل .وقولـــــه تعــــاىل:تبتــــيال، والتبتــــل مصــــدر بتّــــ واملصــــدر ــَتُكمواللَّــ ــًا َأْنبــ ــ ــَأرِض َنبات ــ ــن اْل ) مــ

  . )3(النبات اسم عني إذ ،)17(نوح:
 أحــدمهاأن الفعلــني إذا اتفقــا يف املعــىن جــاز أن حيمــل مصــدر  إعلماملــربد:" ذلــك يف وقــال

أدعـك  أعلى اآلخر،ألن الفعـل الـذي ظهـر يف معـىن الفعـل الـذي ينصـبه وذلـك حنـو قولـك:
  .) 4(تركا شديدا وقد تطويت انطواء، ألن تطويت يف معىن انطويت "

 يت)بـ(إّن) و (أنّ  التوكيد كون حرف توكيـد، تنصـب االسـم وترفـع ت األول:أنوجهني: على :
   .)5(حرف جواب مبعىن (نعم )  تكون و الثاين:أناخلرب،

ا ، مــرتنيزيــدا قــائم منــاب تكريــر اجلملــة  إنن قــول القائــل:إملضــمون اجلملــة، فــ التأكيــد" فائــد
 مـــنمـــن قولـــك زيـــد قـــائم زيـــد قـــائم، مـــع حصـــول الغـــرض  أوجـــززيـــدا قـــائم  إنقولـــك: أي أن

  .)6(التأكيد"
اية أن( الرازي خصو    والتحقيق" :وقال .) 7(يف مواقعها وفوائدها بفصل اإلجياز) يف 

    1/263اجلمل، ابن عصفور  شرح .1
  . 1/340 األقران.وينظر:معرتك 111اللغوية  الرتاكيب .2
  . 2/397، وينظر:الربهان يف علوم القرآن1/340األقران معرتك .3
 . 74، 1/73 املقتضب .4

 . 2/71 معواهل، 293، املفصل 1/76:املغىن ينظر .5

 .141التوكيد  وأساليب، 8/59املفصل  شرح .6

اية ينظر .7  . 178 اإلجياز:
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ـــا ـــا اعلـــم" آخـــريف موضـــع  قـــال. )1(للتأكيـــد" أ  ظـــن املـــتكلم يف الـــذي وجـــد انـــه الإذا جتـــيء  أ
الـيت تقـرر مـا  املؤكـداتابـن الزملكـاين مـا قالـه الـرازي، وذكرهـا ضـمن  وذكـر )2(" قولـكيوجـد مثـل 

ـــيُكم ( ::التأكيد والتحقيـــــق، هـــــو الغالـــــب، حنـــــو قولــــــه تعـــــاىلالســـــيوطي وقـــــال.) 3("ســـــبق ــ ـــا ِإَل ِإنَّــ

ُلون ــ ــس:َلمرســ ــ ـــــه: ونقــــل ،)16) (يــ ــن  أقــــوىــــا  التأكيدعــــن عبــــد القــــاهر قول ــــدمــ ــــالم التأكي  ل
  .)4(فيه ظن" للسائلكان   إذامقدر  أوقال:واكثر مواقعها حبسب اجلواب لسؤال ظاهر 

 األســاليب املعروفــة يف كــالم العــرب، ومــا هــو إال  مــن القســمالتوكيــد (القســم ) أســاليب  مــن
ــا لتوكيــد )5(الكـالم وتقويتــه  توكيــدضـرب مــن التوكيــد،ألن الغــرض منــه  . فالقســم مجلــة يــؤتى 

القسم الواردة يف تراكيبه وأساليبه على أنـواع، منهـا حـروف ومنهـا أمسـاء،  وألفاظمجلة أخرى، 
القســم، وإمنــا بصــفته أحــد أســاليب  أســلوبمــا يهمنــا هنــا ليســت دراســة ،أو مجــل و أفعــالأو 

  اليت بدت منها إشارات يف كتب اإلعجاز . التوكيد
 ابـنالقسـم وقـد أشـار  ألفـاظظاهر أو صـريح ويسـتدل عليـه بلفـظ مـن  ،)6(نوعان فالقسم

ـــــد، حنـــــو قولــــــه تعـــــاىل: الزملكـــــاين ـــــه كأحـــــد وجـــــوه التأكي ــاْلُخن(إلي م ِبــــ ـــ ــــال ُأْقســـ ِس*اْلجواِر َفــ

ــنِس* ــ عس*، اْلُكــ ســـــــــِل ِإَذا ع ــِريٍم واللَّيـــ وٍل َكــــ ــ ــ ـــوُل رســ ـــه َلَقـــ ــــنفَّس *ِإنَّـــ بِح ِإَذا َتــ ــ ) والصــــ

غري الصريح وهو مـا دلـت عليـه  أوالثاين من القسم هو املضمر  والنوع)، 19- 15(التكوير:

مـا دّل عليـه  أو )،186) (آل عمران:ْنُفسُكمَلُتبَلون في َأموالُكم وَأ(:الالم حنو قولـه تعاىل

يًا(قولــــــه تعـــــاىل  حنـــــواملعـــــىن  ــــ ــًا مْقضـ ــك حْتمـــ ـــ بــى ر ــ ــان علَـ ــ ـــا كَـ ــ هاِردــــا و ـــنُكم ِإلَّـ ) وِإن مــ

ِإنَّــا (:القسم املضمر بذكره فوائد سورة الكـوثر يف قولــه تعـاىل إىل الرازيأشار  وقد)،71(مريم:

َثراَك اْلَكونَطي7(صدر اجلملة حبرف التوكيد اجلاري جمرى القسم إنه)1)(الكوثر:َأع(.  
 . 181 اإلجياز اية .1

  نفسه . املصدر .2
  .235:الربهان الكاشف ينظر .3
  .171والرتاكيب النحوية  ،315 اإلعجاز، وينظر:دالئل 1/609 األقران معرتك .4
  . 119 الراويالقسم،  وأساليب 3/104:الكتاب ينظر .5
اية اإلجياز 7                         . 240ية :الرتاكيب اللغو ينظر .6  .190    . 
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 يف القسم  االعرتاض  
ـــتم الغـــرض دونـــه" االعرتاض:"الـــرازي قـــال  قولــــه وذكـــر ، )1(هـــو أن يـــدرج يف الكـــالم مـــا ي

ــيم(:تعــــاىل ــون عظــ ــو َتعَلمــ ــ م َل َلَقســــ ِإنَّــــهوِم*وجـــِع الن م ِبمواقـ ــ ــال ُأْقســ ــ ــة:َف ابــــن  ومســــاه )76)(الواقعــ
ُخرى" تتبعالزملكاين:"   مث أورد اآلية السابقة. ،)2(العزمية 

قســم ) وحيثمــا أقســم هللا يف القــرآن  أ(ال) قبــل فعــل القســم، فيقــال (ال وقــوع واالعــرتاض
ا توكيــد القسـم، وذهــب الزخمشــري  .)3(قسـم ) جــاء بــ (ال) قبلــهأفعـل القســم ( ذاكــراً الكـرمي  وفائـد

ــا للنفــي وامل لقســم فهــو معظّــم  أعظّمــه القصــود بــذلك إعظــام املقســم بــه، فكأنــه قــال أ إىل أ
م ِبمواقـــِع النجـــوِموذكــر الســيوطي اآليــة الكرميــة ( بغــري القســم. وبــّني أن االعــرتاض بــني َفـــال ُأْقســـ (

ن له عظمًة ال ، وإعالماألجاللهالقسم وجوابه، تعظيما للمقسم به، وحتقيقا  ا هلم    .)4(يعلمو
  
  الفصل بضمريالتوكيد  

 يقـعوالتـذكري،  اإلفـراد ، ضمري مرفـوع منفصـل، مطـابق ملـا قبلـه يف احلضـور والغيبـة والفصل ضمري
ل معرفـة والثـاين و يكـون األ أن ) 5(ما بـني املبتـدأ واخلـرب أو مـا اصـله مبتـدأ وخـرب واشـرتط اجلمهـور 

ــامعرفــة أو مــا  ومــا ُتَقــدموا ((خــري ) يف قولـــه تعــال: حنــو يقبــل (ال)، مــن النكــرات يف أنــه ال قار

،ألنه يعلـم فصـًال  مسـيّ ) 20) (املزمــل:لَأْنُفسُكم من خيٍر َتِجدوه عند اللَّه هو خيرًا وَأعَظم َأجرًا
عمــادا، وبعضــهم مســاه  الكوفيــون ويســميه) 6(نعــت للفــظ الواقــع قبــل الضــمري  أن مــا بعــده خــرب ال

  .) 7(دعم به الكالم أي يقوى ويؤكد دعامة، ألنه ي
  . 146 املصدر نفسه .1
  .235 الربهان الكاشف .2
  . 4/547:معاين النحو ينظر .3
  . 1/372 األقران:معرتك ينظر .4
- 2/104واملغــين  2/24وشــرح الرضــي للكافيــة  104، 4/103، املقتضــب 2/395:الكتــاب ينظر .5

106 .  
 . 2/496 اللبيب، مغين 2/24:التفسري الكبري ينظر .6

 .3/110، شرح املفصل 1/51ن آ:معاين القر رينظ .7
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 ملــا خــربومــا يعنينــا هنــا يف اســتعمال ضــمري الفصــل يف اجلملــة العربيــة يوضــح أن مــا بعــده 
كيـد اخلـرب للمخـرب عنـه ولـيس لغـريه، ومـن هنـا  أن مـن أغـراض  جنـدقبله وليس صفة، وهذا يعين 

 الرتكيــــب يفل إْن كــــان ري الفصــــضــــمالــــذي يفيــــده  االختصــــاص ضــــمري الفصــــل هــــو التوكيــــد، و
أشــار ابــن  وقــد)، 104) (التوبــة:وَأن اللَّــه هــو التَّــواب الــرحيم(، حنــو قولـــه تعــاىل:)1(آخــر خمصــص

َأال ِإنَّهم هم اْلمْفسدون وَلكــن ال (:تعاىلالزملكاين إىل التوكيد بضمري الفصل مستشهدا بقولـه 

ونرعشصـار املبتـدأ معلومـا علـى  اخلـربعـرف  إذاص وذلـك يلتأكيد والتخصا ويف )12) (البقرة:ي
هــــذا الوجــــوب أدخلــــوا الضــــمري  كيــــدإذا أرادوا  مث ،)املنطلــــق زيــــد( وجــــه الوجــــوب، حنــــو قولــــك

يت ضــــمري )2(فأثبــــت انطالقــــا خمصوصــــا بزيــــد  ،)املنطلــــقهــــو  زيــــد(املســــمى فصــــال فقالوا: ، قــــد 
بينــه وبــني املســند إليــه فلتخصصــه بــه كقولــك  الفصــل توســط" الفصــل للداللــة علــى القصــر، فــإن 

حاب النــاِر (:تعـاىلقولــه  و ذلك ومن،)3("عمروهو افضل من  أو(زيد هو املنطلق)  َتِوي َأصــ ســال ي

ونزاْلَفـــائ ـــمه ـــةناْلج ابح َأصـــ ـــةناْلج ابح َأصـــذكــر ضـــمري  نّ أالســيوطي  نقـــل ،)20) (احلشـــر:و
ن يكون  م االستواء،وذلك الالفصل لتبيني عد   .)4(اصـلالختص الضمريحيسن إّال 

  
  الشأنالتوكيد بضمري   

ـــمالعـــرب الفصـــحاء  عـــادة مـــن أرادوا أن يـــذكروا أمـــرا هامـــا أو غرضـــا فخمـــاً، يســـتحق  أ
حلملـة بعـده، "إليـه، يقـدمون لـه بضـمري يفسـر داللته، األمسـاعتوجيه  يسـمى ضـمري الشـأن يفسـر 

ــذا الضــمريـتصــال مستــويكــون منفصــال، وم رزا حبســب العوامــل .. واملــراد  والقصــة  الشــأن رتا، و
ذا: امفيلزمه األفراد والغيبة والقصد    الشأن  وتفخيم األمر مث التفسري، تعظيم اإل
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يســمونه (ضــمري  والكوفيــون )1(بــد أن يكــون مضــمون اجلملــة املفســرة شــيئاً عظيمــا "فعلــى هــذا ال
هــول )، ألنــه مل يســبقه املرجــع الــذي يعــود  )،ألنــه يرمــز لألمــر  األمــر، كمــا يســمى (ضــمري إليــها

  .)2(الذي جييء بعده اهلام
قصــة ذهــب عبــد القــاهر اجلرجــاين يف (دالئــل اإلعجــاز ) إىل أن ضــمري الشــأن وال وقــد   

الشــيء بغتــٍة مثــل إعالمــك لــه بعــد التنبيــه  إعالمــك ليسيفيــد التوكيــد فضــال عــن التفخــيم بقولـــه:"
 ويـــدل ) 3(" األحكـــام جيـــري جمـــرى تكريـــر األعـــالم، يف التأكيـــد و ذلـــك لـــه، ألن ميالتقـــد عليـــه و

دوِر ال َتعمى اْلَأبصار وَلكــن َتعمــى اْلُقُلــوب فإهنا(تعاىل: قولـه ذلكعلى صحة  ــي الصــــي فالَّت (

ــج: ــ ـــإن، )46(احلــ  ال األبصــــــار فــــــانمنهــــــا شـــــيئا يف قولنا:" جنـــــد الفيـــــه فخامــــــة وشـــــرفا وروعــــــة  فـــ
  .)4(تعمى"

بـــع ــرازي و الســـبيل يف كـــل كــــالم فيـــه ضــــمري قصـــة كقولـــــه  وكــــذلكاجلرجــــاين بقولــــه:"  الـ
 نفــي الفــالح مــا ال يفمــن القــوة  يفيــد فإنــه،")117) (املؤمنــون:ِإنَّــه ال يْفلــح اْلَكــافرون( تعــال:

  .)5(يفلحون) الكافرين ال إن( قولنايفيد ه 
خـــاٍف أن لضـــمري الشـــأن  غـــريالـــرازي وذلـــك " ابـــن الزملكـــاين مـــا رآه اجلرجـــاين و بـــّني  مث 

 ً دة أمــره مــع (إن) وســره أن مضــمون ضــمري الشــأن علــى  شــأ ــاممجــيال، وإمنــا املرعــي ز وخفــاء  إ
واجلــزاء كثــريا  الشــرطفيــه، فأكــدت مصــاحبة  ذي حيســن فيــه (إن)مــا يــرتددعنــد املخاطــب واحملــل الــ

ه، إذ املقتضـى يكـون لـه مـن مكنـة التصـرف  قـوي مـا لـيس لـه إذا ضـعف  إذاوقل عند مفارقتها إ
ري ـر، وضمــــ، وهـــو ضـــمري البيـــان للمذكـــاالمسيـــة اجلملـــة عـــده الزركشـــي ضـــمن مؤكـــدات وقـــد )6("

  الشأن ضمريون ــه قد يكــوأشار إىل أن، ة للمؤنثــالقص
  
  

  . 3/114ابن يعيش  شرح، وينظر:2/27الرضي على الكافية  شرح .1
  . 1/252 ، عباس حسن:النحو الوايفينظر .2
  .154- 153اإلعجاز  دالئل .3
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  . 158 الربهان الكاشف .6
ذكرهـــا النحـــاة، وفائدتـــه "  عمـــل ضـــمري الشـــأن الـــذي شـــروطذكـــر الســـيوطي   ،)1(ـــرد التعظـــيم 

ن يُــذكر  علــى الداللــة احملــدثني، مــن  ومــن )2(مبهمــا مث يفســر" أوالتعظــيم املخــرب عنــه وتفخيمــه، 
يبــــدو يل أن  والــــذي:"وقالرّد اجلرجــــاين يف أن ضــــمري الشــــأن يفيــــد التوكيــــد إضــــافة إىل التفخــــيم 

تغفـــل  ومـــن تبعـــه للتوكيـــد الأن إشـــارة اجلرجـــاين  ويبـــدو, )3(الغـــرض الرئيســـي منـــه هـــو التفخـــيم "
  غرض آخر فضال عن التفخيم . والتوكيدالغرض الرئيس يف التفخيم، 

  
  4( لقصرالتوكيد (   

ـــاِم(:اللغــــة معنــــاه، احلــــبس، حنــــو قولـــــه تعــــاىل يف القصــــر ورات فــــي اْلخيـ ــ ــور مْقصــ ــ ح (

د التخصـــيص يفيـــ وهـــذا ) 5(شـــيء بشـــيء عـــن طريـــق خمصـــوص،  ختصـــيص وهـــو )،72(الـــرمحن:

وٌل َقــد خَلــت (تعــاىل: قولــه حنــو، )6(التأكيـد ومتكــني الكــالم وتقريـره يف الــذهن ســِإلَّــا ر ــدمحــا ممو

ُل ســالر ــهلَقب ــنحممــد ختصــص )144)(آل عمــران:من اآليــةم  مل  إذعليــه،"  وقصــرها لرســالة
  .) 7(يشعر اللفظ مبا هو أخص منه"

دواتــه  كتــب اإلعجــاز والبالغــة  تناولــت وقــد موضــوع القصــر ضــمن مباحــث علــم املعــاين 
ومالحمـــه النحويـــة، فطـــرق القصـــر حنويـــة كـــالنفي واالســـتثناء، والعطـــف، وإمنا،وقصـــر الفاعـــل علـــى 

ــا يــدّل عل وقصــراملفعــول،  تعلقهــا مبــادة النحــو مجلـــة  يهــا يف وضــوحاملفعــول علــى الفاعــل، فعنوا
  .)8(وتفصيالً 

  
  . 2/410الربهان يف علوم القرآن .1
  . 3/468 األقران معرتك .2
  . 1/64النحو  معاين .3
ومــا بعــدها، وجـــواهر  118للقــزويين  اإليضــاح، ينظر:وافيــةالبالغيــون بدراســة هــذا البــاب دراســـة  تكفــل .4

  . بعدهاوما  179البالغة للهامشي 
  .99عريفات ت:الينظر .5
  . 128:الرتاكيب اللغوية ينظر .6
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  .1/181 األقران، ومعرتك 183:الربهان الكاشف ينظر .7
  . 85، 84:علم املعاين بني األصل النحوي ينظر .8
  

ايـــة  البـــاب ويف ) أحكـــم الـــرازي يف تلخـــيص وتنظـــيم مـــا قالـــه عبـــد اإلجيـــازاخلـــامس مـــن (
لنفـي  اجلرجاينالقاهر  منـا أو  قش من خالله الفـرق بـني القصـر   االسـتثناء ويف مسائل (إمنا) و

لعطف.   أو 
قــش ُكــال علــى حــدة ومل خيرجــا كالمهــا  فــرداتملالزملكــاين فقــد أخــذها ضــمن ا ابــن أمــا و

  اجلرجاين من شواهد وحتليلها . رددهمما 
وجـــوه اإلعجــاز فنـــاقش تقســـيماته  أحـــداحلصـــر واختصاصــه"  إفـــادةعــد " الســـيوطي لكــن

  .)1(، وآراء بعض العلماء فيه وكرر ما قال الرازي وابن الزملكاين يف بعض املواضعوطرقه
  
 القصر  طرق  

o ــا ــــهم:(ما هـــــو حنـــــ:إال و مــــ ــ ـــريف  يســـــتعملكـــــذاب) إمنـــــا   إالو قول ـــــذي ينكـــــره  األمــ ال
ابــن الزملكــاين يف التنبيــه والتوضــيح  أســهبوقــد  ،)2(املخاطــب أو مــا ينــزل هــذه املنزلــة

         -الرازي ومنه: وكررهوشرح الشواهد ليصل إىل ما وصله اجلرجاين 

  )3(ا ـــــــــــــــــأن  إالّ ر الفارسقطَّ ما         تُهااارجوسلمى  تملع  دقَ 

ــــزعم أنــــه مل يقطــــر غــــريهواملعــــىن ــــيس ي ــــر الفــــارس، ول ــــذي قّط    هــــو وهــــذا،)4( :أ ال
مسـتثىن  أن يتوجـه النفـي فيـه إىل مقـدر وهـو  والبـدذكره السيوطي،  كمااالستثناء املفرغ   

ــــوي  ـــــناعي المنـــــــه، فـــــــاملراد التقـــــــدير املعنـــ ــــــر والتحبري: يف جـــــــاء) 5( الصــ ســـــــتثناء االالتحريـ
القليـــل مـــن الكثـــري، وقـــد فـــرغ النحـــاة مـــن  إخـــراجفـــاللغوي  ،)6(اســـتثناءان:لغوي وصـــناعي

  من الكثري معىن زائدا . القليلذلك، والصناعي هو الذي يفيد إخراج 
  
اية 1/188 األقران معرتك .1   . 161، والربهان الكاشف182اإلجياز، وينظر:
  . 315، ودالئل اإلعجاز 182 اإلجياز اية .2
  . 320اإلعجاز ،دالئل79،التبيان185الربهان الكاشف،1/411ديوان احلماسة،املرزوقي حشر  .3
 . 320 اإلعجاز دالئل و، 79، والتبيان 185 الربهان الكاشف .4
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 .1/183 األقران معرتك .5

  .333والتحبري  يرر التح  .6
  

o يعـــد عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين خــري مـــن فـــّرق بـــني القصــر بــــ(إمنا) والقصـــر بــــ (النفـــي إمنـــا:
  ) من جهة املعىن . الستثناءوا

عـــن القصـــر بقـــول النحـــاة، ومـــنهم أبـــو علـــي الفارســـي وأبـــو  حديثـــه واســـتهل    
ِإنَّمـــا (اســحق الزجــاج .وهــو أن (مــا) هــي الــيت متنــع (إن) مــن العمــل يف قولـــه تعــاىل:

 (مـا) هـي الـيت متنـع (إن) مـن العمـل تكـون ، أن)173) (البقــرة:حرم عَليُكم اْلميَتَة
  .)1(للمذكور بعدها ونفيا ملا سواه" إثبا يت إمنا"،ألن…

حــديث اجلرجــاين يف فوائــد (إمنــا) ومواضــع اســتعماهلا، ووجــه الفــرق  الــرازي أوجــز
تقـّرب منهـا يف فصـول عـدة .فمـن ُحسـن مواقـع (إمنـا) يف احلصـر إذا   اليتيف العبارات 

النفــي بعــد اإلثبــات  شــأن إمنــا أن يضــمن الكــالم معــىن فمــن" التعــريضكــان الغــرض 
")2(.  

ــو اْلَأْلبــاِب(تعــاىل: قولـــه ففــي   التصــريح  ،)19)(الرعــد:من اآليــةِإنَّمــا يَتــَذكَّر ُأوُل
)   األلبــاب أولــويعقــل وإذا اســقط مــن الكــالم فقيــل ( يتــذكر  فمــن ال التــذّكرمتنــاع 
ـــم يتـــذكرون ومل يكـــن فيـــه معـــىن نفـــي التـــذ  جمـــردكـــان " كري وصـــف ألويل األلبـــاب 

   .)3("منهمعمن ليس 
وكلمــة  لإلثبــاتكلمــة (أن)   إنهــذا الــرأي يف تفســريه الكبــري بقولـــه:" وضــح وقــد      
، فـــإذا اجتمعـــا فالبـــد وأن يبقيـــا علـــى أصـــلهما فإمـــا أن يفيـــدا ثبـــوت غـــري للنفـــي(مـــا) 

التفــاق، أو ثبــوت املــذكور، ونفــي غــري املــذكور  ونفــياملــذكور  طــل  املــذكور، وهــو 
نـه قـول مـن ال تعّرض وقد .)4("لوباملطوهو  لـه  وقـوف قول الرازي هذا للنقد، وُرّد 

ظــاهر الفســاد لوجــوه منهــا إن فيــه إخراج(ما)النافيــة عّمــا  وهــو" ،)5(علــى علــم النحــو 
  ع بنيـا صدراً،ومنها أن فيه اجلمــوقوعه منتستحقه 

  .311:دالئل اإلعجاز ينظر .1
 .125 للقزويين، علوم البالغةيف  ، وينظر:اإليضاح188 اإلجياز اية .2
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 .188 اإلجياز اية .3

 . 5/12الكبري  التفسري .4

  . 1/61:البحر احمليط ينظر .5
البحــث مبــين  هــذاهشــام إن " ابــن وذكــر .)1(بــال فاصــل"  إثبــاتحــرف نفــي وحــرف 

طلتــني  وإمنــا هــي لتوكيــد  لإلثبــاتالنحــويني، إذ ليســت (إن)  مجــاععلــى مقــدمتني 
(إن زيـــداً قـــائم ) أو نفيـــا مثـــل (أن زيـــدا لـــيس بقـــائم ) ومنـــه  الكـــالم إثبـــا كـــان مثـــل

يئا( شــ ــاسالن ــمْظلال ي اللَّــه وليســت (مـا) للنفــي بــل هــي  ،)44)(يــونس:من اآليــةِإن
ــــامبنزلتهــــا يف  مــــن  إنالزجــــاجي:" وذكــــر )2(وكأمنــــا " ، ولعلمــــا، ولكنمــــا،ليتمــــا أخوا

ـا) وينصـب بــ (إن) وكـذلك سـائر من يقـول (إمنـا زيـدا قـائم) فيلغـي (مـا العرب  أخوا
")3(.      

ــا تفيــد احلصــر.  علــى واجلمهــور     إىل علــي  وُيســند) 4(أن (مــا) زائــدة كافــة، وأ
حيـة املعـىن وهـو " إفادةرأي يف  ،الربعي عيسىبن  كانـت كلمـة   ملـا(إمنا) احلصر من 

ا (مـا) املز  املسند(إن) لتأكيد إثبات  سـب أن واملسند إليه مث اتصلت  يـدة املؤكـدة 
كيــد ألنيضــمن معــىن احلصــر،  كيــد علــى  ونســب الســيوطي  )5(احلصــر لــيس إال 
ـا ال أبو ورأى.)6(هذا الرأي للسكاكي تفيـد احلصـر، فـإن ُفهـم حصـر، فمـن  حيـان أ

ــا املكفوفـة بــ (مـا) احلصـرسـياق الكـالم ال منهـا، ولــو أفـادت   وإمنــا ،)7(ألفادتـه أخوا
ملن تفيــد ملفهــوماحلصــر  وبُنيــة احلصــر بـــ (إمنــا ) تعتمــد علــى اجلمــع  ،)8(طــوق وقيــل 

القيــام حملمــد جــاء  فإثبــاتمثــل قولنا:(إمنــا حممــد قــائم )  ففــيبــني املنطــوق واملفهــوم، 
  جاء من املفهوم . القياممن املنطوق ونفي غري 

  .382الداين  اجلىن .1
  .4/175 والنظائر األشباه، وينظر:1/309اللبيب  مغين .2
  . 302، للزجاجي لاجلم .3
  . 138 /2 واإلتقان، 1/144:اهلمع ينظر .4
 . 382الداين  اجلىن .5

 .121علوم البالغة  يف واإليضاح، 1/184 األقران:معرتك ينظر .6

 . 1/61:البحر احمليط ينظر .7
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  . 1/183 األقران:معرتك ينظر .8
  

o ــر ـــف القصـــ ــــا أو  لعطــ ــــل،لكن ) نفي ــر ) 1(اســــتدراكا  أوضــــرا إبوســــاطة (ال، ب  ذكــ
ا الراز  الزملكـاين يف معـىن  ونظـر. )2((إمنـا)  مـني فصال يف العبـارات الـيت تقـرب فائـد

الفعــــل  أجيــــاب(ال) العاطفــــة تفيــــد فـــــ. )3(العاطفــــة ) وال  وإال(إمنــــا) ومفارقتهــــا لـــــ(ما 
(ال) العاطفـــة فهـــي تنفـــي عـــن  أمـــالشـــيء ونفيـــه عـــن غـــريه حنـــو:( إمنـــا جـــاءين زيـــد )، 

ــا وجــــب  هــــو زيــــد لــــيس  فاجلــــائي(جــــاء زيــــد ال عمرو) : مثــــل قولــــك لــــألولالثــــاين مــ
الســيوطي عــن  ونقــل )4(عمــرو، وهــو كــالم عبــد القــاهر نفســه يف (دالئــل اإلعجــاز )

ــاء الــدين يف عــروس  نفــي واثبــات  فيــهالقصــر يف العطــف بـــ (ال) إمنــا  األفــراحالشــيخ 
 يسـتمر الأمـا العطـف بــ (بـل) فأبعـد منـه، ألنـه  األخـرىوهذا قريب من طرق القصـر 

 يقضــي أن املــراد بــل انــتم ال إلضــراب(بــل) مشــعر  ولفــظ ،) 5(، واإلثبــاتفيــه النفــي 
 ).36)(النمل:من اآليةبْل َأْنُتم ِبهديتُكم َتْفرحون(:تعاىلغريكم يف قولـه 

o ــر ــ ــ ــ ــدمي القصـ ــ ــ ـــأخري: بتقـــ ـــ ــ ــه التـ ــ ــ ــ ـــا حقـ ــ ـــ ــــاىلمـ ـــــــــه تعــــ ــاَك :( كقول ـــ ــ ـــد وِإيــ ــ ـــ ـــاَك َنعبـ ـــ ِإيـــ

نيَتع جيمعــوا علــى  أنالســيوطي تنبيهــا يفيــد أن البيــانيني كــادوا  ونقــل  )5)(الفاحتــة:َنســ
 .) 6(جمرورا" أوأكان مفعوال أو ظرفا  سواء،"احلصريفيد  املعمولأن تقدمي  

  
  

  

  

  

  

  

  . 130اللغوية  الرتاكيب .1
اية ينظر .2   .178 اإلجياز:
  . 68، والتبيان 168:الربهان الكاشف ينظر .3
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  . 320:دالئل اإلعجازينظر .4
  . 1/185 األقرانك :معرت ينظر .5
  .  1/189 املصدر نفسه .6

  املبحث الرابع

  النفي  أسلوب
لســلب، وقــد اســتعملت كلمــة النفــي وواإلخــراج:الطرد لغــة النفــي  ، والطــرح وهــو إخبــار 

انالقرآن الكرمي مبعـىن واحـد .فـاألوىل للنفـي املـادي، والثانيـة للنفـي املعنـوي وقـد  يفاجلحد   يتشـا
  . )1(جحده، ونفي ابنه أي أنكر نسبه إليه فيقال:نفي الشيء نفيا

بينـــه وبـــني  والفـــرق:" فقـــالاجلحـــد يف معـــرتك األقـــران   الســـيوطي بـــني النفـــي و فـــّرق وقـــد
ــا نفيــاكــان صــادقا مســي كالمــه   إناجلحــد أن النــايف  ، وال يســمى جحــدا وِاْن كــان كــاذ مســى نفي

ما َكــان محمــد َأبــا (قولـه: فيالن مثال،)2(" جحداً  نفينفي وليس كل  جحدل ك، فأيضاوجحدا 

 ُكمــــالِرج ــــنم ــد ــًا) َأحــ يء عليمــ ــ ــلِّ شــ ــه ِبُكــ ــان اللَّــ ــاَتم النِبيــــني وَكــ ــه وخــ وَل اللَّــ ــ ــن رســ وَلكــ

ت موسـى، قـال  ومثال ،)40(األحزاب: َفَلمــا جــاءْتهم آياُتنــا (:تعـاىلاجلحـد نفـي فرعـون وقومـه آ

 ةرصبمِبــنيم رح َذا ســُظْلمــًا)،(13) (النمــل:َقاُلوا ه مه ا َأْنُفســْتهَقنَتي اســــا ووا ِبهــدحجالنمــل:من و)(

  .)3(ولن، وليس، وما، وأْن، وَمل، وَلما" ال،:"النفي وأدوات )14اآلية
ومــا ) يف حــني ذكرهــا  ولــن الومل يــذكر ابــن الزملكــاين يف الربهــان يف علــوم القرآنســوى ( 

 للوجـهأي عنـد مناقشـته  ،)4(املعجـم حـروفيف  سـتأيتلسيوطي يف معرتك األقران مجيعهـا، وقـال "ا
ا وموضـعها حسـب حـروف املعجـم،  يكـن  وملاخلامس والثالثني، فقد حتدث عـن كـل أداة وفائـد

عـــن النفـــي يف أقســـام اخلـــرب، بـــّني  حديثـــه وعنـــدحديثـــه عنهـــا يبعـــد عمـــا ذكـــره النحـــاة يف كـــل أداة 
أمـــا أن يكـــون نفيـــا واحـــدا مســـتمرا، أو نفيـــا فيـــه  املاضـــيالنفـــي يف  نّ إت النفـــي فقـــال:"أصـــل أدوا

  .)5(" املستقبلأحكام متعددة وكذلك النفي يف 
  

  .329/  14:لسان العرب، مادة (نفي) ينظر .1
  .1/425 األقران معرتك .2
  .309 املفصل .3
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  . 1/425 األقران معرتك .4
  . 1/426نفسه  املصدر .5

ســتة:اثنان لنفــي املاضــي ومهــا مل  النفــي حــروفاه والنظــائر ) :" (األشــب يف الســيوطي قــال
  . ) 1(لنفي املستقبل ومها ال ولن " اثنان ووملا، واثنان لنفي احلال وهي إن وما  

مــا قصـده الســيوطي يف احلــديث عـن أدوات النفــي هـي داللتهــا الزمنيــة .واألداة  أن ويبـدو
 حتديـدتسـاعد علـى  قرائنهـااجلملـة بـل تُعـد قرينـة مـن األساس يف الداللة على زمنيـة  احملكال متثل 

  الداللة الزمنية للجملة .
  
 األزمنة مجيعا إال  لنفي ) هي أقدم أدوات النفي يف العربية، وقد تستعمل (ال)ال(:لن و ال

دة امليم قلنا أن (ال) مستعملة يف اجلميع  .)2(املاضي،وإذا راعينا أن (مل )ليست إال (ال)بز

أن تقدمي الالم على امليم يف (ملَْ) إشارة إىل أن (ال) هي أصل النفي،  طيالسيو  ويرى
ا يف أثناء الكالم، فيقال: وهلذا   .)3(و يفعل زيد وال عمر ملينفى 
 نفيا وتنفيهاملضارع فتخلصه لالستقبال   علىفهي تدخل  ،)4((سيفعل) لنفي(لن) و
املضارع  ختليصهامن حيث  .وذهب أكثر النحاة إىل أن (ال) مثل ( لن ) )5(مؤكدا

.ونظر ابن الزملكاين يف ) 6(،و (لن ) لتأكيد ما تعطيه (ال) من نفي املستقبل لالستقبال
اشرتاكهما يف النفي مفرتقان خصوصية  معأن (لن ) و( ال)  إىلمعناها وجماريهما، فذهب "

اين ذلك تعليال ابن الزملك وعلل) 7(" زمانههي إن (لن) تنفي ما قرب و(ال) تنفي ما متادى 
تشاكل معانيها يف القياس و(ال) آخرها ألف واأللف ميكن  األلفاظ إن:" قال إذصوتيا 
ا ال يبلغ طوله مع (ال) فطابق   امتداد ا واْن طال اللفظ   كلالصوت به خبالف النون فإ

  به النفي مطلقا، أتى بـ (لن) حيث مل يرد ولذلك، )8(لفظ معناه"
  

  .1/213والنظائر األشباه .1
  .115:التطور النحويينظر .2
  .1/426 األقران معرتك .3
  . 307، واملفصل 141لشلوبني ، ابو علي ا، التوطئة3/117:الكتابينظر .4
  . 2/218 الكافية:شرح الرضي على ينظر .5
  .2/4 اهلوامع، ومهع  2/200:املفصل ينظر .6
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 .  193 الربهان الكاشف .7

                                املصدر نفسه. .8

ــالـــدنيا حيـــث قـــال:لن تـــراين، بـــل يف  ار:(تعـــاىل (ال) يف قولــــهوبــ صـــاْلَأب ـــه )(األنعـــام:من  ال ُتدِرُك

    .)1(،وهو مغاير للرؤيةاإلطالقعلى  اإلدراكأراد نفي  حيث )103اآلية
عن ابن الزملكاين رأيه هذا، ورأى أنه ذهب فيه مذهبًا غريبًا وعكس مقالة  السيوطي ونقل

يف مفصله  مخوارز فقد نص فخر  قلت فإنابن الزملكاين عن رأي الزخمشري فقال:" وأجاب. )2(الزخمشري
. )3(.قلت:ذلك مبين على مذهبه يف االعتزال " املستقبلعلى أن (لن ) لتأكيد ما تعطيه (ال) من نفي 

 ـهقول يف الكشاف يف جاء)4(يف تفسريه ملعىن (لن) واضحة االعتزاليةإن هللا ال يُرى، فنزعته  واعتقاده

ب  فإن)"24)(البقرة:من اآليةَفِإن َلم َتْفعُلوا وَلن َتْفعُلوا(:تعاىل ؟ النفيقلت ما حقيقة (َلن) يف 
قلت:(ال) و(لن) أختان يف نفي املستقبل إال أن يف (لن ) توكيدًا وتشديدًا . تقول 

 وإينم، غدا، كما تفعل يف أ مقي أقيمعليك قلت:لن  أنكرفإْن  م غدا.يأق لصاحبك:ال
الذي ذكره ابن  ،)6(تفيده (لن) يف النفي يوحي مبعىن التأبيد الذيالتأكيد  وهذا. )5(مقيم"

ن الزخمشري قال به يف ( ا أيضاالزخمشري   وادعىوقال السيوطي:" ،)7() األمنوذجهشام،   أ
ت أن من أثب املعاصرين، لكن من )8(" عطيةعلى إفادة التأبيد ابن  وافقه و…لتأبيد النفي 

لنص عليه، وما رآه يف (  ) ليس فيه نص عليه ومما يثبت  األمنوذجالزخمشري مل يذكر التأبيد 
) ِإنَّا َلن َندخَلها َأبدًا ما داموا فيهاَقاُلوا يا موسى  (:ذلك يف تفسريه لقولـه تعاىل

) أبداً أكيد املؤيس و(املستقبل على وجه الت يفندخلها نفي لدخوهلم   نلال:"ق،)24(املائدة:
لدهر املتطاول" تعليق   ره مناسبا يفــلكان ذك ناهاـكان التأبيد من مع  ولو، )9(للنفي املؤكد 

  
  . 2/252  األقران، وينظر:معرتك 194 الربهان الكاشف .1
  . 3/79والنظائر  واألشباه، 2/4، وينظر:مهع اهلوامع 2/252 األقران معرتك .2
  .193 الربهان الكاشف .3
 108، ومنهج الزخمشري، الصاوي 713 التفسريلنحو وكتب :اينظر .4

 .1/192 الكشاف .5

 . 4/388، والربهان يف علوم القرآن1/248بيب ل:مغين الينظر .6

 1/1774، وضعه الزخمشري نفسه، ينظر:كشف الظنون املفصلهو خمتصر  األمنوذج: .7
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 . 2/251 األقران معرتك .8

 .1/192الكشاف  .9

فــادة (لن)التأبيــد    فيــدةر  الــدكتور.وقــد أكــد )1(اآليــة  هــذه ينبغــي أن ينســب إىل  كــانأن القــول 
يقلــــه صــــراحة ، ومهــــا  مل الــــذي ال إىل الزخمشــــري )،3(صــــريح فيــــه وهــــو) 2(،هـــــ ) 548(ت الطربســــي

  .) 4(أن يعرف (الكشاف)  قبل( جممع البيان)  الطربسيمتعاصران، وقد ألف 
ــرد النفــي عــن األفعــال  واحلــق وعدمــه يؤخــذان مــن  والتأبيــد،  لةاملســتقبأن (ال) و(لــن) 

 يف"  اليــومبيــد النفــي لوقــع التعــارض بينهــا وبــني كلمــة "  تفيــدكانــت (لــن)   فلــو ) 5(خــارج  دليــل

  .)6(اليوم حمدد ومعني  ألن  )26(مريم:من اآليةَفَلن ُأَكلِّم اْليوم ِإْنسيًا):(قولـه تعاىل
 يف اســـتظهاره الســـتعماالت ،)7(قمـــن يـــرى أن الزخمشـــري كـــان علـــى حـــ عاصـــرينامل مـــنو 

  .)8(القريباملستقبل  وليس  التأبيد أفادت" لن" أنوكثرة الشواهد تفيد  ،"لن"
ــن)  أنـــــيس إبـــــراهيم الـــــدكتور رىويـــــ      إبـــــراهيمأمـــــا الـــــدكتور  ،)9(يف النفـــــي مـــــن (ال) آكـــــدأن (لـــ

ــا تفيـد التأبيـد، وهــو " رادة إل هــذه األداة اسـتعما مـندرج عليـه املعاصــرون  مـاالسـامرائي فـريى، إ
  .)10(التأبيد كقولـهم:مل أقل هذا ولن أقولـه"

مـن النفـي بــ (لـن ) ألن آخرهـا ألـف وهـو حـرف يطـول فيـه  أطـولن النفي بـ (ال)  الرأي أما
فناســب طــول املــدة خبــالف (لــن)، مالحظــة صــحيحة ذكرهــا ابــن الزملكــاين وحكاهــا ابــن  الــنفس

  البيان وخيتصون به ينبغي أن ال علماء هإليوما يذهب ":، وقال مؤاخذاً عصفور
  
   

  
  . 1/715:النحو وكتب التفسري ينظر .1
  .5/357:روضات اجلنات ترمجته نظرت .2
  .128 /1:جممع البيانينظر .3
  . 2/786وكتب التفسري  النحو:ينظر .4
  . 2/4، ومهع اهلوامع 2/421الربهان يف علوم القرآن .5
  . 4/281 يف:النحو الواينظر .6
  . 256، نقد وتوجيه النحو العريب يف:ينظر .7
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  . 347يف العربية  اللغوية الرتاكيب .8
  . 184أنيس  إبراهيماللغة  أسرار من .9

  .216السامرائي  إبراهيملغة التنزيل  بديع من .10
نيـة،و ـم يبنـون علـى خيـاالت هذ أننـا جنـد  حـني يف،)1("ات غـري كاملـةاءسـتقر ا حيكى مـذهبا، أل

ــْن )  ـــ (َل ينفــي مجيــع األزمنــة،  مطلــقوذلــك أن (ال ) نفيهــا عــام النفــي بـــ (ال ) أوســع مــن النفــي ب
ا أقدم أدوات النفي            .)2(أل

دون تعليــق، هــو حمــل  الســيوطيالزملكــاين يف جمــاري (ال) و(لــن ) ونقلــه عنــه  ابــن  وذكــر
، وهــذا  ) 3( حصــولهيف   املشــكوك(ال)  اســتعمالاملظنــون حصــوله، وحمــل يف  اســتعماهلا نإ(لــن) 

ِإن الَّذين َتدعون من دوِن اللَّه َلن يْخُلُقوا ُذبابًا وَلــِو (تعاىل: قالعليه دليل فقد   كالم ال يقوم

بـة، وقولــه تعـاىل: ومل )73)(احلج:من اآليةاجَتمعوا َله ـم يتمكنـون مـن خلـق ذ وال (يظـن أحـد أ

  .)4(مشكوكا فيه يسل وهذا )255)(البقرة:من اآليةيحيُطون ِبشيء من عْلمه
  

 النافية  ما  
التقــدمي والتــأخري يف النفــي مــوجزا مــا فّصــله  عــنابــن الزملكــاين يف مبحــث ( مــا)   حتــدثّ    

 شــواهدالقــاهر يف حديثــه عــن التقــدمي والتــأخري مشــريا إىل أوجههــا مــع االســم والفعــل مكــررا  عبــد
  عبد القاهر وأقواله يف حتليل هذه الشواهد .

الـــذي يتعلـــق بـــه النفـــي هنـــا بعـــد (مـــا) مـــا يليهـــا امســـا كـــان أو  إن لمإعقولــــه:" ذلـــك فمـــن
فيــا عنــك فعــال مل  ،)5("لــه النفــي ، ويبقــى مــا ســواه غــري متعــرضفعــال فــإذا قلت(مــا فعلــت) كنــت 

فيــا قــوال ال،يثبــت إنــه مفعول   .)6(جيـــوز أن يكــون قــد قيـــل وكـــذلك القول:(مــا قلــت هـــذا)كنت 
ــــو ـــــر(: قولـــــــــه تعــــــــاىل حنــــ ـــ ـــا ُأب ـــــ ميو ــ ــ ــ ـــــف:اآليةئ َنْفســ ــ ــن  ( ،) 53)(يوسـ ــ ــ ــــه مــ ـــ ـــا عَليـ ــ ـــ نملــا ع ــــ ــ م

وء وليهــا االســم فقــد تنفــي مــا يليهــا دون مــا بعــده فــإذا وليهــا اســم   إذا أمــا .)51)(يوســف:اآليةســ
فيــا  فــإذا نفــيأن يكــون متعلــق الفعــل الواقــع بعــده غــري مــا  وجــب قلت:(مــا أ قلــت هــذا) كنــت 

  أن تكون أنت 
  . 79/  3والنظائر  األشباه:ينظر .1
  . 3/357، وينظر معاين النحو 115ينظر:التطور النحوي  .2
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  . 251/  2 األقران، ومعرتك 193:الربهان الكاشف  ينظر .3
 . 3/358:معاين النحو ينظر .4

 . 138 الربهان الكاشف  .5

  . 147، ودالئل اإلعجاز 75، والتبيان 178:الربهان الكاشف ينظر  .6
روب ـــــال وزيــد مضإ)،مل تقــل ذلــك زيــداإذا قلت:(مــا أ ضــربت بوجــوده،و  اعرتافــكلــه مــع   القائــل

  قول املتنيب: ومنه ،)1(وكان قصدك أن تنفي ذلك عن نفسك

  )2(ربت يف القلبِ نارا ـــأنا أض ومامي بِه            ـأنا أسقمت جس فما

   ) 3(السقم ولكن نفي أن يكون هو الذي جلبه إىل نفسه  بوجود اعرتف
  

  يف حيز النفيدخول "كل" 
خريه عنها"            )4(وقد خصه الرازي بفصل"يف تقدمي حرف السلب على صيغة العموم و

ـــا تعـــين الشـــمول و اإلحاطـــة.  فـــدخول  )5(ويعـــين حبـــرف السلب(النفي)،وصـــيغة العموم(كـــل) أل
اص، (كل) يف حيز النفي حنو(ما جاء كل القوم) فالنفي هنـا للعمـوم، وهـو ال ينـايف إال ثبـات اخلـ

ملـا قـال ذو اليدين:أنسـيت الصـالة  ، حنـو قولــه )6(وان وضع النفـي يف حيزهـا اقتضـى نفيـاً عامـاً 
،ويف ذلــك يظهــر الفــرق بــني الرفــع والنصــب يف بيــت أيب الــنجم )7(ام قصــرت:" كــل ذلــك مل يكــن"

  العجلي:

  )8(قد أصبحت أُم اخليار تدعي              علي ذنـــــــــباً كلـــــه مل اصنع
ــاً واســـتقام غـــرض الشـــاعر يف تنــــزيه نفســـه عـــن  قـــال الرازي:"فلـــو رفعت"كلـــه" كـــان النفـــي عامـ
ــــتم  ــــبعض الــــذنوب فــــال ي ــــه ل ــــايف إثبات ـــو ال ين ــــاً للعمــــوم وهـ ــــو نصــــبته كــــان النفــــي نفي ــــذنوب، ول ال

نه ال فرق يف املعىن بني رفع كل ونصبه)9(غرضه"   .)10(،وقد صرح الشلوبني وابن مالك 
  . 179 الكاشف الربهان:ينظر .1
 علـــوميف  واإليضـــاح،180، و الربهـــان الكاشـــف 148.، ودالئـــل اإلعجـــاز  2/94:ديــوان املتنـــيب ينظر .2

  . 54البالغة
 . 180 الربهان الكاشف .3

  .159اية اإلجياز  .4
 .1/337ينظر:الكافية يف النحو   .5
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اية اإلجياز  .6  .159ينظر:

 .200 /1، ومغين اللبيب 74ينظر:دالئل اإلعجاز  .7

 .1/201، ومغين اللبيب 56، والتبيان يف علم البيان 274ئل اإلعجاز ينظر:دال .8

 .1/200. ينظر:مغىن اللبيب 10.                               159اية اإلجياز  .9

ن نفــي العمــوم يقتضــي  وكــان اعــرتاض الــرازي علــى اجلرجــاين بقولـــه:"اعلم أن الشــيخ جــزم 
تضــي أن يكــون فــاعًال لبعضــه، ولــيس األمــر كــذلك إال خصــوص اإلثبــات فقولـــه:مل أفعلــُه كلــه يق

عنــد مــن يقــول بــدليل اخلطــاب بــل احلــق أن نفــي العمــوم كمــا ال يقتضــي عمــوم النفــي ال يقتضــي 
ملنـــا إعمـــال الفعـــل )1(خصـــوص اإلثبـــات" ـــه" إ إذا  ، إذ لـــو وقفنـــا عنـــد مـــذهب اجلرجـــاين بقولـ

, أي أن )2(بعضـاً كـان وبعضـاً مل يكــن" يف(كـل) والفعـل منفـي ال يصـلح أن يكـون إال حيـث يـراد
(كــل) إذا وقعــت يف حيــز النفــي أفــادت ثبــوت الفعــل لــبعض األفــراد، ويشــكل علــى هــذا املــذهب 

واللَّــه ال يحــب (. وقولــه تعـاىل:)18)(لقمان:اآليــةِإن اللَّه ال يحب ُكلَّ مْخَتاٍل َفُخــوٍر(قولـه تعاىل:

  إذ يقتضي ذلك أن حيب هللا تعاىل بعض هؤالء. )276قرة:اآلية)(البُكلَّ َكفَّاٍر َأثيٍم
و أجـاب ابـن هشـام عـن هـذا بقولــه:"إن داللـة املفهـوم إمنـا يعـول عليهـا عنـد عـدم املعــارض،      

ــا النظــر يف )3(وهــو ههنــا موجــود، إذ دل الــدليل علــى حتــرمي االغتيــال والفخــر مطلقــاً " ، ولــو أمعن
ــــه خروجـــاً مـــن اإلشـــكال عنـــد هـــذه مـــذهب الـــرازي واعرتاضـــه علـــى اجل رجـــاين، لـــو وجـــد يف قول

، إن نفــــي العمــــوم كمــــا ال يقتضــــي إثبــــات العمــــوم، ال  ـــر ت أو شــــبهها فهــــو يــــرى كمــــا ذكـ اآل
  يقتضي خصوص اإلثبات إال بدليل اخلطاب.

إن الــرازي مفســُر فــال غرابــة أن يسـتلهم األســاليب القرآنيــة يف حبثــه النحــوي، وان غلــب  لأقـو  
  أسلوبه كثرة املصطلحات املنطقية .على 
  
  
  

 .159اية اإلجياز  .1

 .270دالئل اإلعجاز  .2

 .1/201مغىن اللبيب  .3
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  املبحث اخلامس

  أسلوب النداء
ويف  )1(النــداء لغــة:أن تــدعو غــريك ليقبــل إليــك " واشــتقاقه مــن نــدى الصــوت وهــو بعــده "       

ئـب منـاب أدعـو دي " االصطالح:ذكر اسم املـدعو بعـد حـرف  والغـرض مـن نـداء هـو  )2(أو أ
، )4(، وهـذا التنبيـه جيعلـه خمتصـاً مـن بـني غـريه لألمـر والنهـي أو اخلـرب)3(تنبيه املدعو ليقبل عليـك "

املوجه إليه مـن املنـادى. وعـرف السـيوطي النـداء فجمـع بـني معنـاه االصـطالحي واللغـوي فقـال:" 
ـــاب ئـــب من أدعـــو، ويصـــحب يف األكثـــر األمـــر  هـــو طلـــب إقبـــال املـــدعو علـــى الـــداعي حبـــرف 

ــــب تقدمــــه" ـــــه تعــــاىل:)5(والنهــــي والغال ـــم(،حنــــو قول ــدوا ربُكــ ـــاس اعبـــ ـــا َأيهـــــا النــ ــرة:من يــ )(البقـــ

ــة )(النـــور:من وُتوبــوا ِإَلــى اللَّــه جميعــًا َأيهــا اْلمؤمنــون (، وقــد يتــأخر، حنــو قولـــه تعــاىل:)21اآلي

  .) 31اآلية

) و (هيـا) و وحروف النداء مث انية هي:اهلمـزة ممـدودة ومقصـورة و ( أي ) مقصـورة وممـدودة و (أ
( )، ذلـــك أن النـــداء مل يقـــع يف  )6((وا) و( .غـــري إننـــا ال جنـــد يف معـــرتك األقـــران، منهـــا ســـوى (

 ( ، حـرف  )7(القرآن الكرمي مع كثرة ما وقع إال بــ ( )، فيقـول:"  لـذا ال يـذكر السـيوطي غـري (
ــر احلــــروف اســــتعماًال، وهلــــذا ال يقــــدر عنــــد احلــــذف  لنــــداء البعيــــد حقيقيــــة أو حكمــــاً وهــــي أكثــ
ف َأعــِرض عــن هــَذا( ، حنــو:)8(ســواها وســوال ينــادي اســم هللا، وأيتهــا  )29)(يوســف:من اآليــةي .

ا .   إال 
  

  .2/253، ينظر:لسان العرب(مادة ندا)135/ 2 شرح األمشوين .1
 .141 /1، وينظر:الكافية 2/97شامشرح اللمحة البدرية، ابن ه .2

 .1/401األصول  .3

 .232- 2/231ينظر:الكتاب  .4
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 .2/255، وشرح ابن عقيل 235- 233/ 4وما بعدها، واملقتضب  2/199ينظر:الكتاب  .6

 .2/104ينظر:شرح اللمحة البدرية .7
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) ت      ن اخلطاب الذي مث يذكر السيوطي رأي الزخمشري يف أن ( فيد التأكيد املؤذن 
َألَّا :(، حنو قولـه تعاىل)1(تتلوه معتىن به جدًا . وترد للتنبيه، فتدخل على الفعل واحلرف

  . )26) (يـس:َقاَل يا َليت َقومي يعَلمون( ، )25)(النمل:من اآليةيسجدوا
 )2(تكـــون حرفـــاً ينـــادى بـــه القريـــب" أمـــا اهلمـــزة فقـــد ذكـــر الســـيوطي "أن أحـــد وجهيهـــا، أن      

  .)9)(الزمر:من اآلية َأمن هو َقانت إناء اللَّيِل(وجعل منه الفراء قولـه تعاىل:

، ونقـل رأي ابـن هشـام يف هـذه )3(على قراءة ختفيف امليم، أي  صـاحب هـذه الصـفات    
ء، ويقربــه القــراءة الــيت تكــون فيهــا اهلمــزة للنــداء، بقولـــه "ويعبــده أنــه لــيس  يف التنـــزيل نــداء  بغــري 

ــــاز إذ ال يكــــون االســــتفهام منــــه تعــــاىل علــــى حقيقــــة، ومــــن دعــــوى كثــــرة  ســــالمته مــــن دعــــوى ا
ــو قانــــت خــــري أم هــــذا الكــــافر؟ أي  احلــــذف، إذ التقــــدير عنــــد مــــن جيعلهــــا لالســــتفهام:" أمــــن هــ

فحـذف شـيئان معـادل اهلمـزة ) 8ن اآليــة)(الزمــر:مُقْل َتمتَّع ِبُكْفــِرَك َقلــيال(:املخاطب بقولـه تعـاىل
  . )4(واخلرب"

يــا َأيهــا (وقد بّني السيوطي أن النداء قد يصحب اجلملة اخلربيـة فتعقبهـا مجلـة األمـر حنـو:     

يا َأبت لم َتعبــد مــا ( ، وقد  تصحبه اجلملة االستفهامية، حنو:)15ء)(فاطر:اآليةالناس َأْنُتم اْلُفَقرا

ال ير ــــ مع وال يبصـ ــــ ــة سـ ــ ــريه جمـــــازاً  )42)(مـــــريم:من اآلـي ، كـــــاألعزاء )5(وقـــــد تـــــرد صـــــورة النـــــداء  لغـــ

  )13)(الشمس:اآلية( َناَقَة اللَّه وسْقياهاوالتحذير، وقد اجتمعا يف قولـه تعاىل:
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والتنبيه   ،)73)(هود:اآليةرحمت اللَّه وبرَكاُته عَليُكم َأهَل اْلبيت(،واالختصاص، كقولـه:

جدوا)(النمل:من اآليـــةكقولــــه: ــ ــا يسـ ــ )25(َألَّـ ـــى :ه تعـــاىلوالتعجـــب، حنـــو قولــ رة عَل ــ ــا حسـ (يـ

(ــادبـــس:اآليةاْلعي)30،( :والتحســر كقولـــه تعــاىل(ابــًاُتر ــتــي ُكنَتنــا َليي)النبأ:اآليــة)وبعــد ).40
هــذا جنــد الســيوطي ال خيــرج النــداء عــن الســياق القــرآين واالستشــهاد بــه، وتوضــيح النــداء مــن 

ً منـــه يف إيضـــاح وجـــوه اإلعجـــاز القـــ رآين وهـــو خيتلـــف عـــن ســـابقيه الـــذين أجلـــه، وذلـــك بيـــا
ت القرآنية على شواهد الكالم العريب .   قشوا اإلعجاز من خالل عرض اآل

  
 :هي من األلفـاظ املالزمـة للنـداء، فمـن األسـاليب العاليـة يف نـداء لفـظ اجلاللـة أن يقـال اللهم

ــؤتي ا((اللهــم ) حنــو قولـــه تعــاىل: اء وَتنــِزع اْلمْلــك ممــن ُقــِل اللَّهــم مالــك اْلمْلــك ُت َتشــ ــنم ْلــكْلم

اء ــةَتشـــ وال يســـتعمل فيـــه حـــرف نـــداء ألن املـــيم يف آخـــره املشـــددة  )26)(آل عمـــران:من اآلـي
ــا نــداء هللا تعــاىل لكنــه  )1(عــوض عــن حــرف النــداء ذكــر الزملكــاين إنــه مــن األمســاء املقصــود 

شــواً بعــد عمــوم أو إطــالق، حثــاً للســامع علــى انتقــل إىل فائــدة بغــري النــداء، فقــال " جيــيء ح
ــث أخرجــــه يف ســــورة مــــا  حفــــظ القيــــد الــــذي بعــــده وتنبيهــــاً علــــى فخامــــة املــــذكور للتقيــــد حيــ

رتــك شــيء اللهــم إال أن أمــوت" فخــرج  )2(يســتغفر التــارك لــه كقولــك:" أ ال يقطعــين عــن ز
اســتعمله لإلفــادة والنــدرة بــذلك معــىن اللهــم مــن النــداء إىل التنبيــه، وحفــظ القيــد الــذي بعــده و 

والداللــة علــى قلــة الشــيء أو بُعــد وقوعــه وحتققــه وقــد الحــظ الزملكــاين إن (اللهــم) جتــيء يف 
ً بــ (أال) . )3(هذا األسلوب مصحوبة بـ " أال " فقال " فـانظر كيـف تـراه ال جيـيء إال مصـحو

بــت فقــد ختــرج اللهــم عــن معــىن النــداء وال يت مصــحوبة بـــ(  وشــرط ابــن الزملكــاين هــذا غــري 
كيد  أال ) فقــد تســتعمل قبــل حــرف مــن أحــرف اجلــواب تقويــة ومتكينــًاَ◌ يف نفــس الســامع،و

  ملضمونه،فقولك" اللهم نعم ملن سأل (أزيد قائم؟ )هو 
  

 .164اجلمل  .1
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  املصدر نفسه . .3



 127

رة أخــي اللهــم إذا وفيــه معــىن الــدعاء أيضــا أو يقــال " سأســافر لــ)1(إشــهاد  هللا علــى اجلــواب ز
والظـــاهر أن اللفـــظ خـــرج عـــن  )2(أىب أن جيـــيء " فتســـتعمل لقلـــة وقـــوع الشـــيء إذ بعـــد حتققـــه

ـم اختلفــوا  معـىن النـداء إىل معـاٍن أخـرى ومل جنــد عنـد النحـاة املتقـدمني إشــارة إىل ذلـك غـري أ
) بـدليل ا )،3(يف أصـل اللهـم ) واملـيم بـدل مـن ( نـك إذا أسـقطت فعنـد البصـريني، أصـله (

 ( ، وذهــب الفــراء مــن الكــوفيني إال أن املــيم منقطعــة مــن مجلــة ( أُمنــا )4(املــيم وجــب ذكـــر (
ــر كــــذل ــو كــــان األمــ ــ ـــزة ورد هــــذا فأنــــه ل ـــتعماله يف  كخبــــري) فخفــــف حبــــذف اهلمـ ملــــا جــــاز اسـ

  .)5(املكاره
اللهــم ) (  أمت و الــرازي يف تفســريه الكبــري جنــده مييــل إىل رأي الكــوفيني يف أن اصــل (        

  .)6(خبري ) ولذا فامليم ليست عوضاً عن حرف النداء
ً له"املشــهور أن  وذكــر الســيوطي املــذهبني البصــري والكــويف يف (اللهــم) دون أن يثبــت رأ
ء النــداء وعــوض منهــا املــيم مشــددة ويف آخــره . وقيل:أصــله  أُمنــا خبــري  معنــاه  حــذفت 

  . )7(فركب تركيب حيهال"
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  املبحث األول

  األفعال
الفعــل أهـــم أجـــزاء اجلملـــة ، فهـــو ال يقتصـــر علــى الداللـــة علـــى احلـــدث حســـب ، ولكنـــه 

كثـر اجلمـل شـيوعا يف االسـتعمال ، أحيدثنا عن فعل الفاعل ،واجلملة اليت يكون فيهـا املسـند فعـال
لتعبــري يف فهــي تعــد أســاس ا)،1("كثــر الكــالمأن األفعــال أصــول مبــاين إاعلم طــاع:"، قــال ابــن الق

لذا سنتناول يف هذا املبحث جمموعة من املواضيع اليت ختـص الفعـل ممـا ذكـره أصـحاب   )،2( العربية
  اإلعجاز.كتب 

  
  إضمار الفعل  

الفعليــة ، ذلــك قــد يكــون الفعــل مــن  إضــمارالفعل أو حذفــه يعــد ظــاهرة ملحوظــة يف اجلملــة      
ماوات ه تعاىل:(الوضوح فتكون احلاجة إىل عدم ذكره أوىل ، حنو قولـ الســ َلــقخ ــنم مَأْلَتهس نَلئو

اللَّه ُقوُلنَلي ضاْلَأرلقمان: و)(ونَلمعال ي مهْل َأْكَثرب لَّهل دم3(أي خلقهن هللا  )،25ُقِل اْلح(.  
ضــيه اخلطــاب تممــا تبينــه مالبســات القــول ، ويق الفعــل املضمرســياقات الرتاكيــبوتــدل علــى  

  )31)(االنسان:والظَّالمني َأعد َلهم عَذابًا َأليمًايدخُل من يشاء في رحمته حنو قولـه تعاىل:(

ِإنَّمــا اللَّــه  اْنَتهــوا خيــرًا َلُكــموعد هلم عـذا أليمـا .وقولــه تعـاىل:(أنه "ألوالتقدير:"ويعذب الظاملني

 َأن اَنهحب ــ ــد سـ ــه ِإلَـــه واحـ ــى ِباللَّـ ــَأرِض وَكفَـ ماوات ومـــا فـــي الْـ ــ ــا فـــي السـ ــه مـ ــد لَـ ــه ولَـ يكُـــون لَـ

  .)4(وآتوا خريا)(، والتقدير أي )171وكيال)(النساء:
  
  

  

  .8 /1القطاع األفعال ، ابن  .1
  . 207وتوجيه   العريب نقدينظر:يف النحو  .2
  . 2/28مشوين  األ شرح .3
  .233الربهان الكاشف  .4



  129

ــموليـــل إضـــمار الفعـــل والنصـــب يف (خـــريا)يف قولــــه (ويفســـر اخل )كأنـــك اْنَتهـــوا خيـــرًا َلكُـ
له:انتــه ، انــك  نــك إذا قلــتإنــك قــد عرفــت ألفنصــبته ، "قلت:انتــه ، وادخــل فيمــا هــو خــري لــك 

ه يف الكــالم ، ولعلــامــر آخــر ، فلــذلك أحتملــه علــى   منتصــب وحــذفوا الفعــل لكثــرة اســتعماهلم إ
  .)1("يت خريا لكإ، فصار بدال من قولـه:مر حني قال:انتهِ أعلى حمموله نأاملخاطب 
. )2(ـة وتفخـيم أابن الزملكـاين هـذا اإلضـمار يف مظـان اإلجيـاز الـذي يزيـد الكـالم  دّ ــوع

ويبـــدو إضـــمار الفعـــل يف أســـلوب التحـــذير الـــذي يعتمـــد علـــى القـــرائن والـــدالالت الـــيت تكتنـــف 
ي الشــر)و (الطريــق الطريــق)و"( التحــذير منــه ، حنــواخلطــاب ، ويكتفــي فيــه بــذكر مــا يــراد إىل  إ

شــتغال بــذكره ن اإلأن الزمــان متقاصــر عــن ســعة الفعــل املضــمر و أهللا هللا عبــاد هللا)، تنبيهــا علــى (
ــه (ومنــــــه قولـــــــه تعــــــاىل:)3("إىل الســــــقوط يف احملــــــذور مفــــــضٍ  ــ ــ وُل اللَّ ــ ــ ـــم رســ ــ ــاَل َلهـ ــ ــ ــه َفَق ـــ ـــَة اللَّـ ـــ َناَق

قة هللا أو احفظوا))31)(الشمس:وسْقياها   .)4(، منصوب بفعل مضمر ، تقديره:احذروا 

ـــــــــه ويف ــوم تعـــــــــــاىل:( قولـــ ــ ـــــ الم َقــــ ــ ـــ ــ ـــ ــاَل ســـ ــ ــ ـــ ــ المًا َقـ ـــ ــ ـــ ــ ــــاُلوا ســـ ــ ــ ـــه َفقَــــ ــ ــ ــوا عَليــــــ ـــ ــ ـــ ِإْذ دخلُــ

ونَكـــرنــذريات:م نـــه يف معـــىن الطلـــب ، وهـــو مفعـــول بفعـــل مضـــمر ، أنصـــب علـــى ")25)(اـل
  .)5("المنه خرب تقديره:عليكم سألوموقع الثاين مرفوع 

رك إظهـاره وهناك مواضع كثـرية تنصـب بوقوعهـا يف سـياق فعلـي ، أو علـى إضـمار فعـل تُـ
ت يف لغويـة حســنة ، فلــم تنصـب هــذه املوضــوعات  معاجلــةالكتاب)(، وقـد عوجلــت هـذه املنصــو

ـا معمـوالت ـا وقعـت يف سـياق فعلــي أل أل فعـال (حمذوفـة)، كمــا تـراءى ذلـك للمتـأخرين ،بــل أل
  .)6(ة على إسناد ،وال إضافة،غري حممول
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خريه)شــواهد تقــدّ  قــش ابــن الزملكــاين يف مبحــث (تقــدمي االســم علــى الفعــل و م فيهــا و
َتجارَك َفــَأِجرهالفعل حنو قولـه تعاىل:( االسم على اســ نيِركشاْلم نم دَأح ِإنو  كَــالم عمســتَّــى يح

ــُتم َتملُكــون ( ويف قولـــه )6اللَّــه ُثــم َأبلْغــه مْأمنــه َذلــك ِبــَأنَّهم َقــوم ال يعَلمون)(التوبــة: ُقــْل َلــو َأْن

ر ــةمحر نائــزــيخَقُتورًا)(االســراء: ب ان ْنســاْلأ َكــانو ْنَفــاقَة اْلأي شــخ ْكُتم ســورد  )،100ِإذًا َلَأم
لفعـل املـذكور فقال: السبب علـى  ن الفعـل املفسـر دلّ إفـ"يف هذا التقدمي إىل إضمار فعل مفسـر 

امـهإالتسلط علـى املـذكور ولكـن ال يتعـني  سـر كـان ضـمر مث فُ أُ ن الشـيء إذا إو )1("ال بعـد تقـدم إ
  .)2(أفخم مما إذا مل يتقدم إضمار

ـم لظـاهر (إضـمار الفعـل)يف تقـدير فعـل أويبدو  ويال بع النحويني يف  ن ابن الزملكاين 
ـا النحـاة املتـاخرون ، فقـدروا مـا مل يكـن  بعد األداة مبـا يتناسـب وفكـرة العمـل النحـوي الـيت التـزم 

ماء (:كثــر ممــا حتتمــل .فهــم يــرون يف قولـــه تعــاىلأيالت لــالنصــوص مــن التع لــواموجــودا ومح ِإَذا الســ

قَّت إذا انشــقت الســماء (والتقــدير ،يفســره املــذكور ن الفعــل حمــذوف وجــوً ، إ)1)(االنشــقاق:اْنشــ
  ال اجلمل الفعلية فاالسم فاعل لفعل حمذوف .إن أدوات الشرط ال تليها ألانشقت)، وذلك 

 –ن االســم هنــا فاعــل مقــدم ألن يــذكر فضــل التقــدمي أوكــان ينبغــي علــى ابــن الزملكــاين 
  مبا يتناسب مع عنوان املوضوع .  –)3(وهو رأي الكوفيني 

ول  ومــن ـــالنح  فيهــا املواضــع الــيت  (واْلَأْنعـــام  خَلَقهـــا  َلُكـــم فيهـــا دفء اة قولـــه تعــاىل:ـ

نصب )، 6- 5)(النحل:حني ُتِرحيون وحني َتسرحون ومنافع ومنها َتْأُكُلون* وَلُكم فيها جماٌل
، وتــبعهم يف ذلــك البالغيــون ، يف حــني لــو متعنــا  )4((األنعام)بفعــل حمــذوف يفســره الفعــل املــذكور

  مة جاء نتيجة طبيعية ، لتقدمي املفعول،ــة الكريــن التقدمي يف اآليأ، جند 
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ا ، وهــذا يبــدو واضــحا مـــن تكــرار الضــمائر العائـــدة  لينبــه علــى عظــيم خلقهـــا وعلــى أمهيــة فائـــد
ن اآليـة شـديدة االهتمـام أر جليـا ليها ، وشحن اآلية بصفات من خواصها ، من كل ذلـك يظهـإ

ـــهن تتصـــدر الكـــالم حـــىت يتأألنعـــام ال بعمليـــة اخللـــق ، فكـــان مـــن الطبيعـــي  النـــاس إىل تلـــك  نب
ـــد وتبقـــى يف الـــذهن حاضـــرة كمـــا هـــي حاضـــرة يف اللفـــظ بـــع للمعـــاين ، ومـــا ت.فاأللفـــاظ )1(الفوائ

دة أو حــــذف أو حنـــــو ذلـــــك ليصــــ ــري أو ز خـــ ـــرض لأللفـــــاظ مــــن تقـــــدمي أو  ح بـــــذلك املعـــــىن يعـ
  )2(املطلوب .

  
  لتضمني   التعدية 

ـــا األصـــلية ، ومـــن تلـــك الـــدالالت األفعـــال  يعـــرض للكلمـــات والرتاكيـــب تغيـــري يف دالال
ــا كثــريا أو قلــيال عــن معناهــا ألمــن مالبســات ا هلــااملتعديــة والالزمــة ومــا حيــدث  ســتعمال فيبعــد 

  األساسي ، وذلك راجع إىل حاجة اللغة إىل التوسع .

الفعـل إذا كـان مبعـىن آخـر ، وكـان أحـدمها يتعـدى حبـرف واآلخـر إن علم "إقال ابن جـين:
ن هـذا الفعـل  يف معـىن خر ، فان العرب قد تتسـع ، فتوقـع أحـد احلـرفني موقـع صـاحبه إيـذا 

  . )3("خرآلذلك ا

ألفعالإمـــران ، أوهلمـــا:أالظـــاهر مـــن كـــالم ابـــن جـــين و  نيهمـــا:،ن التضـــمني خمـــتص  ن إو
ملعىن ، إذ جاء الفعل يف معىن فعل آخر .أالتضمني مس   لة ختتص 

ـــة بينهمـــا شـــرّ ن يُ أوالتضـــمني يف األفعـــال هـــو      ب فعـــل مـــن األفعـــال معـــىن فعـــل آخـــر لقراب
ن كالمهــا متعــديني "، خــر حبــرف اجلــر اآلنفســهما ، أو يكــون أحــدمها متعــد بنفســه و وقــد يكــو

لتضـمني هـو  بنــزعفـرق بـني التعديـة أو حيل حرف أحدمها حمـل اآلخـر ، وال ن أاخلـافض والتعديـة 
  .)4("األوىل حتافظ على معىن الفعل والثانية توسعه بعض التوسيع
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نون الفعـــل معـــىن فعـــل آخـــر ، ن يضـــمّ أم أمن شـــ"ري قولــــه:ونقـــل الســـيوطي عـــن الزخمشـــ
  .)1("فيجرونه جمراه ، ويستعملونه استعماله مع إرادة معىن املتضمن

مع اللغوي القـاهري قياسـية التضـمني  يف األفعـال: ن يـؤدي فعـل أو مـا أوهو "وقد قرر ا
  .)2("التعدي واللزوميف  هفعل آخر أو ما يف معناه فيعطي حكم ىيف معناه يف التعبري مؤد

و(يــرى)من األفعـــال الـــيت انتقلـــت مـــن جماهلـــا  الـــداليل إىل جمـــال آخـــر ،وهـــو جمـــال التعجـــب   
ـــة ــاج ِإبــــراهيم فــــي (حنـــو قولــــه تعـــاىل:)،3("الـــذي قـــد يكـــون مـــن لـــوازم الرؤي ــذي حــ ــى الَّــ َأَلــــم َتــــر ِإَلــ

ــه ــرة:ربــ ــت)(أَملَْ تـَرَ ن "إذكـــر ابـــن الزملكـــاين:)، 258)(البقــ وكـــذلك رأى اإلمـــام )4("مبنزلـــة هـــل رأيـ
ا املخاطـبأن (إالرازي يف  سـتفهام معنـاه األ مـر يعجـب بـه ولفظـه لفـظأعلـى  مل تر)كلمة يوقف 

 مفعـول ن األصل يف الفعل (رأى)التعدي  بنفسه سواء أكـان ذلـك يف تعديـه إىل.إ)5(هل رأيت ؟
:من أيــن جــاء (إىل)و(رأيت)يتعــدى ن قلــتإفــ"م مفعــولني،ويف ذلــك يقــول ابــن الزملكاين:أواحــد 

ن الفعــل أ.وقــد ذهــب النحــاة واملفســرون إىل )6("ليــهإنه معــىن (تنظر)يقــال نظــر بنفســه قلت:لتضــمّ 
ذ إ معـــىن (تنبـــه) علـــى الفعـــل  ذ محـــلإ(اىل)أوهلـــم ســـيبوبه،  ى)قـــد تضـــمن معـــىن فعـــل متعـــد بــــأ(ر 

تـــك علمـــو ى هـــذا ـمل تنتبـــه علـــأذه رؤيـــة القلـــب أي ـهـــ:"قال مل تر)علـــى أراء (فـــومحـــل ال)،7(.".ـهأمل 
مــــا أمــــا تــــرى ، أمل خترب)وقــــد يكــــون يف العربيــــة أن (آمــــة القــــر امل تــــر)يف عأ.(".مل خترب)قــــال:أمعــــىن (

ن آمل ختـــرب  حممـــد يف القـــر :"أذ قـــالإ ،راء يف هـــذا املعـــىنفـــال  .وقـــد ســـبق ابـــن عبـــاس)8("تعلـــم
  .)10(ليه إووافقهما ابن قتيبة فيما ذهبا )9("..
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مل ينتـه علمـك أ)علـى معـىن (ىلإ( ي بــدّ من رؤية القلب وُعـ"(أَملَْ تـََر)ل الزخمشري يفوكذا قا
 والرؤيــــة هنــــا علميــــة:"حيــــان قائالً أبو واىل كــــال املعنيــــني أشــــار . )1()أو مبعــــىن مل تنظــــر إلــــيهم"إلــــيهم
ـ عـىن لــمرادفـا يف امل كـان  ملـا مل ينتــه علمـك إىل كـذا أوأ(إىل)كأنـه قيـل: نت معـىن مـا يتعـدى بــمّ وُضـ

  )2(".تعدية نظر)ىلـ (إب عديّ )نظر(

مفعوهلــا ، وقــد ورد يف  ن الفعــل (رأى)مــن األفعــال املتعديــة بنفســها إىلأوجممــل مــا تقــدم 
ىل)وقـــد احنصـــرت التضـــمينات هلـــذا الفعـــل بـــني (ختـــرب ، وتنبـــه ، إمتعـــد حبـــرف اجلـــر ()، 3(زيل ـالتنـــ

  وتعلم ،وينته وتنظر).
ألشــياء املعلومــة مــن جهــة ىل مــن هــذه الن  األوْ أويبــدو  تضــمينات هــو (خترب)يعــين العلــم 

  أي ال يقتضي النظر من املقابل كي يعلمه بل يكفي السماع .).4(اخلرب 
ِإْذ يــِريَكهم اللَّــه وقد يتضمن الفعـل معـىن فعـل آخـر يف الداللـة الزمنيـة حنـو قولــه تعـاىل:(

ْلُتم وَلَتنــاَزعُتم فــي اْلــَأمِر وَلكــن اللَّــه ســلَّم ِإنَّــه علــيم ِبــَذات فــي منامــك َقلــيال ولَــو َأراَكهــم َكثــري ًا َلَفشــ

دوِر)(ألنفال: ــ ــ معىن الفعـــــل املاضـــــي (إذ )ِإْذ يُـــــرِيَكُهمُ (فقـــــد  تضـــــمن الفعـــــل املضـــــارع  )،43الصــ
ه  أراه) ــريا لفشــــــل أي رؤ الرســــــول ،يف رؤ ــــ ــــيال ولــــــو أراه كث ــ ــــــن  )5(. املشــــــركني قل ــــــال اب .ق

يف حنــو )6("ملــا مضــى مــن الزمــان فــال يالئمهــا املضــارع ، وكــذا (لــو))إذ(ن أنــت تعلــم أو "الزملكاين:
َقــاَل َأَلــيس هــَذا ِبــاْلحق َقــاُلوا بَلــى وربنــا َقــاَل َفــُذوُقوا  وَلــو َتــرى ِإْذ وقُفــوا عَلــى ربِهــمقولــه تعــاىل:(

 ُتما ُكنِبم َذاباألنعام:اْلع)(ون30َتْكُفر.(   

  

  

  . 1/515الكشاف  .1
 . 2/248النهر املاد  .2

 وجـــاء متعـــد بــــ 19د اآليـــة و .وســـورة هـــ22ورد الفعـــل (رأى)متعـــد بنفســـه يف ســـورة األحـــزاب ، اآليـــة  .3
ت  208، واآليــة  246(إىل)يف مواضــع كثــرية حنو:ســورة البقــرة اآليــة  ، 49، 44وســورة النســاء ، اآل

51 ،60 ،77. 

 . 141ملفردات يف غريب احلديث ، الراغب االصبهاين ا .4

 . 4/502، البحر احمليط  2/224ينظر:الكشاف  . 5
  . 88الربهان الكاشف  .6
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وإذا أمعنــت النظــر وجــدت املضــارع مــراداً بــه حكايــة حــال ماضــية حنو:(جــاء زيــد يضــرب 
لــــيت ال عمراً)ولــــو ال ذلــــك مل يصــــح وقوعــــه حــــاال. وجــــاءت احلــــال يف هــــذه الصــــورة كاملشــــاهدة ا

ا يد النـزاع    .)1(جتتذ
إذن تضــمن الفعــل املضــارع معــىن الفعــل املاضــي، لــيس ألنــه مســبوق بـــ (إذ)فحســب وإمنــا 
لداللــة الفعــل املضــارع علــى حكايــة حــال املاضــية،وذلك مــا ُعــرف مــن خــالل التفســري أو ســبب 

  النزول.
يْقبــُل عَلمــوا َأن اللَّــه هــو َأَلم يومن األفعال اليت ضمنت معىن فعل آخر ، حنو قولـه تعاىل:(  

هــاد ـــن عبـ ـــَة ع بــة: التَّو ــواب الرحيم)(التوـب ــو التَّـ ــه هـ دَقات وَأن اللَّـ ــ ــُذ الصـ ُعـــديت بــــ ”)،104ويْأخـ
  .)3(والفعل (عفا)متعدٍ )2((عن)لتضمينها معىن العفو والصفح"

ـــه تـــعاىل:( ــوقول اْلح ن ســَل َأحــز عر منــه جُلــود الَّـــذين اللَّــه َن َتْقشــ يــان اِبهًا مَث َتشـــــًا م ديث كَتاب

 ُثــم ــمهبر نوْخشــيمهُلــودج ــنيالزمر: َتل)(كْــِر اللَّــهِإَلــى ذ مهُقُلــوبأي متيــل وتطمــئن إىل ذكــر )23و،
ىل؟فـــاجلواب أنـــه معــىن فعـــٍل يتعـــدى  ىل،كأنــه قـــال: تســـكن هللا،"فــإن قيـــل:كيف يتعـــدى تلــني 

م إىل ذكر هللا"   .)4(قلو
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  .665ينظر:الفعل يف القرآن الكرمي تعديته ولزومه، .3
 .2/25معرتك األقران  .4

 
 أفعال املقاربة  

فعـال املقاربـة حتـت اسـم أفعـال املقاربـة مـن أفعـال الشـروع ، و أعت أفعال الرجاء ، و مجُ 
ـــا  ب واحـــد هـــو ، أ ســـم الـــبعض ، والســـبب يف مجـــع النحـــاة هلـــا يف  ب تســـمية الكـــل 
تدخل على املبتدأ فرتفعه امسا هلـا ، ويكـون خـربه خـربا هلـا يف موضـع نصـب وهـي بـذلك تتبـع 

   )1( .أفعال الكينونة
من بـني  أفعـال )كـاد(يـت حظوقد ،أوشك وهلهل  و فعال املقاربة هي:كاد وكربأو 
ــــا  جــــاءت  يف معــــاين متعــــددة ضــــمن ســــياق املقاربــــة  هتمــــام النحــــاة واللغــــويني ذلــــك أل

  الرتكيب القرآين،ويف كتب اإلعجاز حديث عنها مستخلصا مما رآه النحاة يف معناها .
يــــؤدي يف )2( ،قــــربلمن األفعــــال الناقصــــة ومضــــارعها يكــــاد مــــن الكــــود أي ا)كــــاد(

نـــك التقول:(كـــاد يزيـــد يـــدخل إرى ال تـــأ”لتـــه معـــىن خاصـــا هـــو مقاربـــة حصـــول الفعـــل ،مج
  .)3("ال وقد شارفها  وقرب منهاإاملدينة)

أوجـز رأي  )،40)(النور:ِإَذا َأخرج يده َلم يَكدوضع الرازي فصال يف قولـه تعاىل:( 
بعه يف معىن  ـا )،كاد(اجلرجاين و لقرب الفعـل مـن الوقـوع فنفيـه نفـي هلـذا القـرب ، ومـن "وأ

.وقـد اختلـف يف نفـي (كـاد)، فقيـل )4(على الوقوع"  القرب من الوقوع اليدلّ ن نفي إاملعلوم 
ــــــاىل:(إ ـــــد بــــــــدليل قولـــــــــه تعــ ــــادوا ن نفيهــــــــا إثبــــــــات للفعــــــــل بعــــــــد جهـــ ـــ ـــا َكــ ــ ــــَذبحوها ومــــ ـــ َفـ

ُلونْفع71)(البقرة:ي .(  

ن يقال:مــا كــاد يفعــل ومل يكــد أبهة،"فقد جــرى يف العــرف ن هــذه ُشــأاجلرجــاين  أىر 
ن الـذبح أومـا يـراه اجلرجـاين ..)5("ال بعـد اجلهـدإنـه مل يفعـل أفعل على معـىن يفعل يف فعل قد 

ن رؤيتهـا التقـارب أن املعـىن يف (مل يكـد يراهـا)أو )فـذحبوها(مستفاد يف اآلية الكرمية مـن الفعـل 
  يوجب وجود الفعل لكان )مل يكد(ن تكون ، ولو كان أن تكون فضال عن أ

 187.وينظـر:يف النحـو العـريب نقـد وتوجيـه 1/258 وينمشـألاشرح ،1/323ينظر:شرح ابن عقيل  .1
.  

  .13/130لسان العرب (مادة كود)ينظر: .2
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  .201اجلمل  .3
  . 189اية اإلجياز  .4
 . 268دالئل اإلعجاز  .5

 (:اء يف املقتضــب يف قولـــه جــ.)1(هــا آن تقــول:مل يرهــا ور أرى جمــ هــذا الكــالم حمــاال جــار

ومــن َلــم يجعــِل اللَّــه لَــه نُــورًا َفمــا لَــه  َأخرج يده َلم يَكــد يراهــا ِإَذاُظُلمات بعُضها َفوَق بعــٍض 

ــوٍر)( ــ ـــن ُن ــور:مـ ورأى )،2(":مل يرهــــا ومل يكــــد،أي مل يــــدن مــــن رؤيتهــــا-وهللا اعلــــم–معنــــاه)40النــ
ــري  ــن  )3("ن يراهـــاأن يراهـــا فضـــال عـــن أامبالغـــة يف مل يرهـــا أي مل يقـــرب إالزخمشـ ــاف ابـ ،أضـ

ها َفــوَق يــة مــن خــالل توضــيحه للســياق العــام لقولـــه تعــاىل:(لآلالزملكــاين فهمــه  ُظُلمــات بعضــُ

ذا إالســـحاب فـــوق املـــوج  مــةالبحـــر وظلمــة املـــوج فوقـــه وظل  ظلمـــة ،فهـــي)40)(النـــور:بعـــٍض
ولو كـان يراهـا لفـات ..خرج هذا الواقع يده من املوج مدنيا هلـا مـن بصـره مل يقـارب رؤيـة يـدهأ
  .)4(جب عن سلوك احلق)ة عن تكثري احلُ يانن الكمقصود امل

ا يف إحـــــدها:أقوال:أقـــــوال النحـــــاة يف (كـــــاد)، وفيهـــــا ثالثـــــة أيـــــذكر ابـــــن الزملكـــــاين     
ن إثبـــات مـــع النفـــي املاضـــي و مـــع غـــريه ، ويـــرى اـــا إثبات،وقيل:اثبـــات نفـــي ويف النفـــي ألا

قوالـه مـن كافيـة شـيخه أنـه اسـتقى أويبـدو  .)5(فعال اثبـا ونفيـا ألا كغريها من اإالصحيح ، 
ــا يف إالشــيخ رضــي الــدين يف شــرحه علــى الكافيــة علــى القــول االول ،   وردّ ،ابــن احلاجــب 

  نه غلط فاحش وكيف يكون اثبات الشيء نفيه .أثبات إثبات نفي، ويف النفي اإل
كـــون   مـــاأعلـــى نفـــي مضـــمون خـــربه ، فهـــو صـــحيح ، و  ثبـــات (كـــاد)دالّ ارادوا  أ وانْ 

ن نفـــي القـــرب مـــن أللـــط فكيـــف يكـــون نفـــي الشـــيء اثباتـــه ، غنفيـــه اثبـــات ، فهـــو افحـــش 
لنــا بثبــوت ن حصــلت قرينــة قُ إبلــغ مــن انتقــاء ذلــك الفعــل ، مــن نفــي الفعــل نفســه ، فــأالفعــل 

ـــــد انتفائـــــــــه كمـــــــــا يف قولــــــــــه تعـــــــــاىل:(داكمضـــــــــمون خـــــــــرب ( ــــادوا )بعــــ ـــ ــا كَــ ـــ ــ ــ ما ووهحــَذب ــ ـــ ــ َف

ُلونْفع6(ما كادوا يذحبون قبل ذحبهم وما قربوا منه  أي)71)(البقرة:ي(.  
  . 268ينظر:دالئل االعجاز .1
  . 3/75ملقتضب ا .2
  . 1/391الكشاف  .3
 . 7/125، شرح ابن يعيش 154هان الكاشف لرب ا . 4
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 . 2/301، وينظر:الكافية 153الربهان الكاشف  .5

  . 2/306ينظر:شرح الرضي للكافية  .6
يـة على وقـوع الفعـل بعـد بـطء يف اآل لّ ن نفي (كاد)يدأوذهب قوم منهم ابن جين إىل " 

)، ِإَذا َأخرج يده َلم يَكــد يراهــاوقال ابن يعيش يف قولـه تعاىل:( .)1("م فعلوا بعد بطءإ، ف
عـــرض عـــن اللفـــظ ، أيـــة فمـــنهم مـــن نظـــر إىل املعـــىن و راء اجلماعـــة يف هـــذه اآلآقـــد اضـــطربت 

(كاد)معناهـا قـارب ، فصـار التقـدير مل يقـارب ن  ألنه محل الكالم علـى نفـي املقاربـة أك لوذ
يــة مــن املبالغــة بقولـــه آلعلــى ذلــك مــا تضــمنته ا رؤيتهــا وهــو اختيــار الزخمشــري والــذي شــجعه

 )2(س مـن رؤيتهـا نـه يراهـا بعـد اجتهـاد وأن املعـىن إراه أوالـذي )،ُظُلمات بعُضها َفوَق بعٍض(

.  
لة ، وممــا يــرجح قولـــه تعــاىل أن التكلــف يف هــذه املســن قــول ابــن يعــيش خيلــو مــأويبــدو        
 .)52)(الزخــرف:َأم َأَنا خيــر مــن هــَذا الَّــذي هــو مِهــني وال يَكــاد يِبــنيية الكرمية:(آلداللة ا

ن موسـى كـان يبـني بداللـة احملاجـاة أوال شـك  وهذا الكالم على لسان فرعون يف موسـى
  عل بعد عسر واجتهاد .يت(كاد)ملعىن فعل فُ .فقد )3(آناملتعددة اليت يذكرها القر 

دة (كــــاد)"وقــــال ابــــن الزملكاين:    .ولكنــــه مل يوضــــح ذلــــك ، )4("وقضــــى الكوفيــــون بــــز
دةً  اعَة آتيــٌة َأَكــاد ُأخفيهــا(يف قولـــه تعــاىل:،) 5(خفــشلألي ينســب أ(كــاد)ر  فـز الســ ى  ِإنــزُتجل

ولـوا ا)15ـه:ُكلُّ َنْفٍس ِبما َتسعى)(ط قـول هـي أخفيهـا فـال أكـاد أيـة علـى معـىن آل،واجلمهور 
ن الصــحيح أراء الــيت قيلــت يف (كــاد)، ويــرى آلقــران)ااأل.ويــذكر الســيوطي يف(معــرتك )6(تيــةآ

ـا اثبـات ، فمعـىن (كاد)قـارب الفعـل ومل يفعـل ، و(مـا كـاد اا كغريها ، نفيهـا نفـي و "إهو ثبا
  .)7("ن يفعلأن يفعل)ما قارب الفعل ، فضال ع
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  . 125- 7/124شرح ابن يعيش  .2
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كــادوا وكــاد   وانْ  آنكــل شــيء يف القــر "قال: يــه بــذكر حــديث  ابــن عبــاس أويعــزز ر    
ت الـيت اختلـف فيهـا معـىن آل اإىل–مثـل غـريه –وينتبه السـيوطي )1("بداأنه اليكون إويكاد ف

ــرائن مـــن خـــالل الرتكيـــب حنـــ ـــذي اختـــاره ، فريدهـــا إىل اســـباب وقـ و قولــــه (كـــاد)عن املعـــىن ال
م كــانوا إمــر ، فــألخبــار مــن حــاهلم يف أول اإفهــو  )،َفـــَذبحوها ومــا َكـــادوا يْفعلُــون(تعــاىل:

  خر،وهو قولـه:فذحبوها .آمنا فهم من دليل إبعداء من ذحبها ،واثبات الفعل 
مــع )74يئًا َقليال)(االســراء:شــ  َلَقــد كــدت َتــرَكن ِإَلــيِهموَلــوال َأن َثبْتنــاَك (تعـاىل: قولـــهمـا أو    

 ن (لوال)االمتناعيـــة تقتضـــي ذلـــك.أنـــه مفهـــوم مـــن جهـــة  إمل يـــركن ال قلـــيال وال كثـــريا فنـــه إ
يــه يف معــىن (كاد)عنــد تفســريه لقولـــه ألكــن الســيوطي يف موضــع اخــر مــن كتابــه يرجــع عــن ر 

يُغهتعـــاىل:( ســـي كَـــادال يو ـــهعرَتجـــ يم تـــواْلم يـــهْأتيو ـــنمو ـــتيِبم ـــوـــا همَكـــاٍن وُكـــلِّ م ن

ســاغته إنــه يتكلــف جرعــه ، وتصــعب عليــه أيعين "فيقــول:)17ورائــه عــَذاب َغليٌظ)(ابــراهيم:
  )2("ساغة بعد جهداإل، يعين بلعه ونفي (كاد)يقتضي وقوع 

ــو إراء فـــوذكـــر ال  قولـــــهن العـــرب قـــد جتعـــل (اليكاد)فيمـــا قـــد فعـــل وفيمـــا مل يفعـــل حنـ
يُغه*  ويسَقى من ماء صديدمن ورائه جهنم (:تعاىل ســي َكادال يو هعرَتجي  تــواْلم يــهْأتيو

ــَذاب َغليٌظ)(ابــــراهيم: ــه عــ ــن ورائــ ــا هــــو ِبميــــت ومــ ــاٍن ومــ ــلِّ مَكــ ــن ُكــ (فهــــو )،17- 16مــ

  .)3(نه اليراها أ)فهذا عند وهللا اعلم  يَكد يراهاِإَذا َأخرج يده َلم( يسيغه)وقول 

َفبـــدَأ بِـــَأوعيتِهم َقبـــَل ِوعـــاء راد ، ومنـــه قولــــه تعـــاىل:(أن (كـــاد)ترد مبعـــىن إوذكـــر الســـيوطي 

 ــه ــ ــاء َأخيــ ــ ــن ِوعــ ــ َتْخرجها مــ ــ ــ ــم اســ ــ ــه ُثــ فَأخيــــ ـــ ـــدَنا ليوســـ ـــَذلك كـــ ــ ــف:كَـ ــ ــــاد (و:)76)(يوســ َأَكــ

فـــاُأخــه تعـــاىل:()يه أي يكـــاد ، فكمـــا )77)(الكهـــف:ِجـــدارًا يِريـــد َأن يـــنَقضوعكســـه كقولــ
   .)4(ريد أُ كاد موضع أوضع يريد موضع يكاد ، وضع 

  
  .املصدر نفسه .1
  . 3/390 املصدر نفسه .2
 .2/71معاين القرآن  .3

 .3/131لسان العرب ينظر: .4
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  داللة اجلملة الفعلية  
ا املســند فعــالً داالً علــى التجــدد واحلــدوث ، هــذا مــا اجلملــة الفعليــة هــي مــا كــان فيهــ

  .)1(ذهب إليه بعض العلماء والبالغيون والدارسون 
لفعـــــل أكمـــــل وأمت ألن الفعـــــل يفيـــــد التجـــــدد واحلـــــدوث ، وإن كـــــان    فاإلخبـــــار 

اعتمـد هـذا املعـىن الـرازي وابـن الزملكـاين  )،2(االسم أعم ألنه يدّل على الثبات واالستمرار
يف ذلــك رأي عبــد القــاهر اجلرجاين:"أمــا الفعــل فموضــعه علــى أن يقتضــي جتــدد متــابعني 

يــا َأيهــا النــاس اْذكُــروا نعمــت اللَّــه عَلــيُكم ، حنو قولـه تعـاىل:()3(املعىن املثبت شيئاً فشيئاً"

ُزُقُكمــر ــه يـــ ـــالٍق َغيـــــر اللَّـــ ــْل مـــــن خــ ــ هـــ ــَأرِض ال ِإلَـــ ماء واْلـــ ــ ــَأنَّى مـــــن الســـ ــو فَـــ ــا هـــ ه ِإلَّـــ

ــاطر: "املقصــــود بتمامــــِه الحيصــــل مبجــــرد كونــــه معطيــــاً للــــرزق بــــل بكونــــه )3ُتؤَفُكون)(فــ
  .)4(معطيًا للرزق يف كل حني وأوان"

بع النحويون واملفسـرون َوعـّدوا الثبـات والتجـدد  -)5(مـا ذهـب إليـه البالغيـون-و
ــــــة، ففـــــــي  ـــــــة بـــــــني اجلملـــــــة الفعليـــــــة واالمسيـ ـــه رب قولــــــــه تعـــــــاىل:(ميـــــــزة مفرّق ــ ــد للَّـــ ــــ اْلحمــ

نيــــاَلم ـــة:اْلع ، )2)(الفاحتـ :أمحــــُد أو محــــدُت أو محــــداً  قــــال األمشوين:"األصــــل احلمــــد 
فحذف الفعـل إكتفـاء بداللـة مصـدرِه عليـه مث عـدل اىل الرفـع بقصـد الداللـة علـى الـدوام 

وَقد بَلَغني اْلكبر وامرَأتــي ي غُــالم َقاَل رب َأنَّى يُكون لويف قولـه تعاىل:()6(والثبات"

"كانـت اجلملـة األوىل فعليـة ألن )40ٌ  َقــاَل كَــَذلك اللَّــه يْفعــُل مــا يشــاء)(آل عمــران:عــاقر
ـــا عـــاقراً  الكـــرب يتجـــدد شـــيئاً فشـــيئاً ومل يكـــن وصـــفاً الزمـــاً وكانـــت الثانيـــة امسيـــة ألن كو

  )7(وصف الزم"
  .17، ومعاين األبنية،د. فاضل السامرائي207.والفوائد املشوق 140ينظر:الكليات  .1
اية اإلجياز  .2   .75ينظر:
  .123دالئل اإلعجاز  .3
  .76اية اإلجياز  .4
  .2/31، وشروح التلخيص 175ينظر:اإليضاح يف علوم البالغة   .5
 .1/9شرح األمشوين  .6

  .30/49روح املعاين يف تفسري القرآن لكرمي والسبع املثاين، اآللوسي  .7
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وإمنــــا  )،1(إن هـــذا التفريــــق بـــني اجلملــــة الفعليــــة واالمسيـــة ال يصــــدق علــــى األمنـــاط كلهــــا  
الَّذي خَلَقني َفهو يهديِن*والَّــذي هــو يصدق إذا كان املسند فعًال مضارعاً ومنه قولـه تعاىل:(

نيق ســيــي ونمْطعملاضــي يف خلــق ألن خلقــه مفــر )، 79- 78)(الشــعراء:ي وغ منــه وأتــى فــأتى 
  . )2(ملضارع لبيان جتدد اإلطعام والسقيا 

فاجلملة الفعلية موضوعة ألحداث احلدث يف املاضـي أو احلـال فتـدل علـى جتـدد سـابق   
ـــــال مالحظــــــة التجــــــدد حبســــــب القــــــرائن يف ســــــياق  ــــــد يســــــتعمل لالســــــتمرار بـ أو حاضــــــر وق

لتجــدد يف الفعــل امل”ونبــّه الســيوطي اىل أن)،3(اجلملــة اضــي احلصــول، ويف املضــارع أن املــراد 
  .)4(من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى"

وذهـــب الـــدكتور ابـــراهيم الســـامرائي إىل أنـــه ال حاجـــة ملثـــل هـــذه الدراســـات يف النحـــو    
واْن كنا نعدها من الدراسات الداللية املكملـة للتعبـري النحـوي، فللكلمـة يف القـرآن  )5(العريب.

وكل لفظ يف سياق اجلملة القرآنيـة وضـع موضـعه فـال حيسـن أن تضـع الكرمي سرها واحياؤها ، 
  أي لفظ يف مكانه وهو من اإلعجاز القرآين.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .31، والداللة الزمنية للجملة العربية (رسالة دكتوراه)17ينظر:معاين االبنية،   .1
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  الثاني  املبحث

 األمساء املنصوبة 

  املفعول به أوال:
  )1("يف مثل قولك:ضرب زيد عمراً  الفاعلالذي يقع عليه فعل  هوبه: املفعول      

ملوضـوعات النحويـة ومنهـا املفعـول بـه  اهتمام نإ                       خيتلـف أصـحاب كتـب اإلعجـاز 
  النحـوالقـائم علـى نظريـة العامـل، فغالبـاً مـا يكـون اهتمـامهم كـالبالغيني مبعـاين  النحـاةعن اهتمام 

  كالتقدمي والتأخري والذكر واحلذف .
  
 به املفعول حذف  

حيققهـــا  أهـــداف واملفعـــول بـــه كمـــا حيـــذف غـــريه مـــن األمســـاء ألغـــراض تســـتدعيه  حيـــذف
ختالف أغراض املنش وخفـي علـى رأي ابـن  جليعلـى ضـربني: وحذفـه أو املتكلم. ئختتلف 

ـــــه عـــــادة النحـــــويني   أي، )2(الزملكـــــاين  ــرت علي ــــذف املفعـــــول اختصـــــاراً  أنكمـــــا جـــ يقولوا:حيـ
ـا:"اللطائف  حذفه يقول عبد القاهر اجلرجاين ويف. )3(واقتصاراً  فيـه اكثـر ، ومـا يظهـر مـن  كأ

ذف حبـم عبـد القـاهر بـه فبـدأ الـرازي أفـاد مـن اهتمـا ولعـل )،4(احلسن والرونـق أعجـب وأظهـر"
يكـون ، والـذي ال  ال املتعديـة قـد يكـون هلـا مفعـوالت معينـة وقـد األفعـال ن أاملفعوالت مبينـاً 

ــرى لــــه مفعــــوالً لفظــــاً وال أفحالــــه كحــــال غــــري املتعــــدي يف  معــــنييكــــون لــــه مفعــــول  نــــك ال تــ
حك وَأبَكى*وَأنَّــ(قولــه تعـاىل: حنو)5("تقديراً  - 43)(لــنجم:ه هــو َأمــات وَأحيــاوَأنَّــه هــو َأضــْ

ــــذي منــــه اإلحيــــاء  واملعــــىن)44 ــــةهــــو ال ـــراد  نم"واإلمات ــــهغــــري قصــــد مفعــــول مـ علــــى حنــــو  من
  .)6(خصوص أو عموم،وهو أبلغ يف املدح من القصد إىل مفعول

  .34 املفصل .1
  .243:الربهان الكاشف ينظر .2
  .2/153، ومغين اللبيب 309 /1:معرتك األقران ينظر .3
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  .168ألعجاز ا دالئل .4
  .171اإلجياز  اية .5
  .1/251ابن احلاجب  أمايل .6

يــذكر مــا يلــد ، ولــو ذكــر لفســد  فلــم)3)(اإلخــالص:َلــم يلــد وَلــم يوَلــد(قولـــه تعــاىل: ويف  
ً يف  والاملعــىن فــاملفعول يف مثــل هــذه التعبــريات غــري مــراد  يصــح تقــديره ولــو كــان الفعــل متعــد

يف قولـــه  ومثلــه)1(الفعــل املتعــدي كــالالزم  صــريفياين للفــاعلني األصــل، ويف هــذا اإلثبــات املعــ
وَتــرَكهم فــي مَثُلهم َكمَثِل الَّذي اسَتوَقد َنارًا َفَلما َأَضاءت مــا حوَلــه َذهــب اللَّــه ِبنــوِرهم تعاىل:(

ونرصبال ي اتاملطـروح  املـرتوكن قبيـل السـاقط مـن ال يبصـرون مـ املفعول"،)17)(البقرة:ُظُلم
لبال ال من قبيل املقدر املنوي كأن الفعل إفت إىل تالذي يل   .)2("أصالً  متعدٍ  غريخطاره 

  
 فعل املشيئة        مفعول حذف  

اء (:املشيئة ومنه قولــه تعـاىل فعلانيني حذف مفعول يكثري من النحويني والب  ذكر    شــ لَــوو

 َلــى اْلاللَّــهع ــمهعماألنعــام:َلج)(نيلاهاْلج ــنم ى َفــال َتُكــوَننــدــُة ( وقولـــه)35هجاْلح لَّــهُقــْل َفل

اء َلهــداُكم َأجمعــنياْلبالَغــُة  شــ علــىلــو شــاء هللا أن جيمعهــم و والتقــدير  ،)149)(األنعــام:َفَلــو 
ــذو أاهلـــدى جلمعهـــم ، ولـــو شـــاء أن يهـــديكم هلـــداكم، إال   لكـــن)3(فاً ن البالغـــة أن يكـــون حمـ

حرف اجلزاء حمذوفاً وهو مـا شـرطه بعـض النحـاة  وبعد(لو) فعل املشيئة بعد جميءالرازي ذكر 
بعهالزركشي  ه.ذكر )4(   .)5(السيوطي  و

مـــن غـــري دخـــول أداة الشـــرط  كثـــرياً املشـــيئة ورد   فعـــلاحلـــذف يف مفعـــول   أن والصـــحيح   
ورُكم (:وذلــك حنــو قولـــه تعــاىل صــي يالَّــذ ــوهاء شــي ــفــاِم َكيحــي اْلَأرف  ِزيــزاْلع ــوِإلَّــا ه ــه ال ِإَل

  .)8االنفطار:)(في َأي صورة ما شاء ركَّبك( وقولـه )6اْلحكيم)(آل عمران:
  
  
  .243 الكاشف:الربهان ينظر .1
  .155/ 1 الكشاف .2
اية ينظر .3   .173 اإلجياز:
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 3/ 167.  
اية اإلجياز ينظر .5   .1/308، ومعرتك األقران 3/168، والربهان يف علوم القرآن173:
 املفعول تقدمي  

لفظــة يف  لكــلبنــاء الــنص القــرآين ال اعتباطيــة فيــه فهــو نســيج حمكــم ،  أن يف شــك ال  
  ري ذلك املوضع .موضعها داللة وفائدة ، ليست هلا لو تغ

املفعـــول هـــو  وتقـــدميأســـاليب التعبـــري القـــرآين ،  حـــدالتقـــدمي والتـــأخري ، هـــو أ وموضـــوع  
  األسلوب سنذكره منوذجًا جلمالية هذا األسلوب هذا أحد وجوه

تقــدمي  أغــراضل عــن التعبــري الطبيعــي للجملــة البــد أن يكــون لغــرض ، وأهــم و العــد إن   
، وأهـم أغـراض تقـدمي املفعـول هـو، االختصـاص  أيضـا رضيكـون لغـ أناملفعول للجملة البـد 

ـــوم مســــــائل التقــــــدمي  ، ــــاىل:( ومــــــن)1(بــــــل هــــــو يف عمـــ ــك قولـــــــه تعــ ــاَك ذلــــ ـــ ــد وِإيــ ــ ــــاَك َنعبــ ــ ِإي

نيَتعلعبادة وخنصك بطلب املعونة واملعىن)5)(الفاحتة:َنس   .)2(خنصك 
خــر  الاملعــىن  وهذاابــن الزملكــاين هــذا املعــىن بقولـــه:" حوضــ وقــد     ت: قلــفيكــون لــه إذا 

أن ينســب  حتــاولفمتعلقاتــه  اءذلــك أن الفعــل إذا ذكــر ابتــد وســر)هللا أعبــد( أو)هللا اســتعني(
ولـــيس   املــتكلمإليهــا وأقــدامها مســتوية يف ذلــك ال يتقــدم بعضــها علــى بعــض إال بتخصــيص 

ـــر كــــــذلك ــــات عــــــن حماولتهــــــا فيمــــــا إذا ذكـــ  متــــــأخراً فأنــــــه ينقطــــــع حبــــــل الطمــــــع عــــــن املتعلقــ
 ألنــه)لكَ  حلمــد(ا قولــكمــن  أبلغ)علــي فلــك احلمــد أنعمــت(قولك:كــان مث   ومــن.)3(حصــوله"

ت املضـــاف  إلضـــافة مل  ) مالـــك(احلمـــد إال بعـــد تعني وهـــوملـــا تقـــدم اختصـــاص املخاطـــب 
  .)4("عنه اعرتاض املنازع انقطع
خــــريه ، فــــإذا قلت وكــــذلك   ــربت زيــــداً  مــــا:األمــــر يف النفــــي عنــــد تقــــدمي املفعــــول و  ضــ

زيـــد .وإذا  علـــىفقـــدمت الفعـــل كـــان املعـــىن انـــك قـــد نفيـــت أن يكـــون قـــد وقـــع ضـــرب منـــك 
ً أعـــىن علـــى ن املزيـــداً ضـــربت ، فقـــدمت املفعـــول كـــا مــا:قلت منـــك علـــى إنســـان  وقـــعن ضـــر

ه يدوظن أن ذلك اإلنسان ز    .)5(فنفيت أن يكون إ
  

  .2/509معاين النحو :ينظر .1
  .230الربهان الكاشف ، و 3/236، والربهان 1/48:الكشاف ينظر .2
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 .230الربهان الكاشف  .3

 .املصدر نفسه .4

اية ينظر .5   .148، ودالئل اإلعجاز  155 اإلجياز:
  

يف مواضـــع خمتلفـــة مـــن  لالختصـــاصاملفيـــد  والتـــأخريأشـــار الزخمشـــري إىل التقـــدمي   وقـــد  
)1(الكشـاف

الــذي يتومهـه كثــري مـن النــاس مــن  االختصــاصب"اجالسـيوطي عــن ابـن احل ونقــل،
ُقــْل ِإنِّــي ُأمــرت َأن َأعبــد علـى هـذا االعـرتاض بقولـــه تعـاىل:( واســتدل)2(" وهـم املعمـول تقـدمي

ــدين ــ ـــه الـــ ـــ ــــًا َل ـــه مْخلصـــ ــر:اللَّـــ ــ ــن (:تعــــــاىل وقولـــــــه)11َ )(الزمـــ ــ ـــن مـــ ـــد وُكــــ ــه َفاعبـــ ـــ ــِل اللَّــ ـــ بـ

ِريناك هــو التقــدمي التقـدمي  أنضـه هــذا ، ويــرى احيــان علــى اعرت و بـأ.ووافقــه )66)(الزمــر:الشــ
بعهو االهتمام دون التخصيص  يف ذلك رأي سيبويه حيث كـان كثـرياً مـا يستشـهد بـه يف   و

  .)3(كتابه(البحر احمليط)
قـــد  ولكـــنواحلـــق أن تقـــدمي املفعـــول قـــد يفيـــد االختصـــاص واحلصـــر،بل هـــو الغالـــب.     

تقـــدمي  نأحيـــان فهـــم  أبـــو الشـــيخقـــد ذكـــر الزركشـــي أن فاالختصـــاص ،  يتقـــدم املفعـــول لغـــري
  .)4(املفعول لالختصاص غالب ال الزم

ــل ال أنه"الســـــيوطي وأجـــــاب   ــن  غلبـــــةال يـــــدعي فيهـــــا اللـــــزوم ، بـــ ــرج الشـــــيء عـــ وقـــــد خيـــ
حلصـر نفـي  إن بينهمـا الفرقفـرق السـيوطي بـني االختصـاص واحلصـر فقـال:" وقـد.)5("الغالب

 ويعـــرف”علــى بعــض ، الشــيءقــد يـــرتجح بعــض  واالختصــاصغــري املــذكور واثبــات املذكور"
لشـــيء يـــدل إذلـــك مبـــا ابتـــدأ مـــن كالمـــه،ف االهتمـــام بـــه، وهـــو األرجـــح يف  علـــىن االبتـــداء 

  .)6(رض املتكلم"غ
وجعُلــوا (:تعــاىل قولـــهيتقــدم املفعــول الثــاين علــى األول لغــرض يقتضــيه املقــام حنــو  وقــد   

اْلِجــن َكاءر شــ لَّهلـه  ا كـان ينبغـي أن يكـوننـه مـأقـدمت الشـركاء أفـاد  فـإذا)"100)(األنعــام:ل
  وال من غري اجلن ، وإذا أخرت فقلت جعلوا اجلن شركاء ، مل يفد ذلك اجلنن ـم ال

  .3/321 ،2/541 ، 2/200 مثالً :الكشاف / ينظر .1
  .1/190األقران  معرتك .2
 .1/34، وينظر:الكتاب  1/24 احمليط:البحر ينظر .3

 .238/ 3:الربهان ينظر .4
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  .1/190األقران  معرتك .5
  سه.نف املصدر .6

نـرى  اآليـةهـذه  ويف)1("عبـدوا اجلـن ـمكثـر مـن األخبـار عـنهم أفيـه شـيء  يكـناملقصود ومل 
املعـــىن  ووضـــعختلـــف املعـــىن، فكـــان التقـــدمي إلزالـــة تلـــك الشـــبهة اللـــو مل يكـــن ذلـــك التقـــدمي 

  .)2(موضعه املناسب
  

  :احلالنياً 
أو املفعــول بــه لفظــاً حنو:ضــربت الفاعــل  هيئــة"، أو متعــددة، لتبني مفــردةيت احلــال  قــد      

  .)3("يف الدار قائماً  قائمًا ، أو معىن حنو:زيدٌ  زيداً 
اجلملـة احلاليـة  واقـرتانالرازي وابن الزملكاين احلال ضمن موضـوع الفصـل والوصـل  قش 

ـا شـ ـا  حلقـوا هـذا املبحـث ضـمن أ الـذينم يف ذلـك شـأن البالغيـني ألـواو ، أو عـدم اقرتا
   )،4(والوصلب الفصل 

لنحـو والنحـاة  تلكعمق أ القاهروكانت دراسة عبد    الدراسـات ، حيـث بـرز اسـتعانته 
لـواو علـى سـبيل الوجـوب  فهـي  احلاليةوالنظر يف اجلملة  وأخـرى علـى سـبيل اجلـواز ،  ،مـرة 

يف معرفـة هـذه املواضـع علـى النحـو  يعتمـدوهـو  .)5(ومرة جيـب تركهـا ، وأخـرى يكثـر حـذفها 
راء النحـاة مثـل سـيبويه ، وأيب احلسـن  املصـدرةيف اجلملـة االمسيـة  يسـتعني"هُ انر حىت  لظـرف 

  .)6(يب بكر السراج"أاألخفش،و 
دة إثبــات  خــرب أن احلــال يف حقيقتــه الــرازي مــا ذكــره عبــد القــاهر ، وبــّني  أوجــز  يفيــد ز

جتعــل  أنــيء وهــو عنــه  أخبــاركانــك تزيــد معــىن يف )جــاءين زيــد راكباً (اخلــرب ، ففــي القول:
  .)7(ذكر أن احلال أما أن يكون مفرداً أو مجلة مثاهليئة يف جميئه هو (الركوب)

  
  

  .159اإلجياز  اية .1
  . 2/41 الكشاف .2
  .50 ، التعريفات109، وشرح احلدود النحوية 61ينظر:املفصل  .3
  .165، واإليضاح 131، ومفتاح العلوم 167 اإلعجاز:دالئل ينظر .4
  .167 جازاإلع:دالئل ينظر .5



  146

  .381، وأثر النحاة يف البحث البالغي  169 اإلعجاز:دالئل ينظر .6
اية اإلجياز ينظر .7 :169.  

يف ســر امتنــاع الــواو  والثــاينقســام احلــال انابــن الزملكــاين يف احلــال فصــلني:األول يف  وكتــب
ـــ القـــاهر و عبـــدخيـــرج فيهـــا عمـــا كتـــب  مل)1( أخـــرىولزومهـــا يف  يت الـــرازي إال يف بعـــض املواضـــع ال

  اثبت فيها آرائه النحوية .
متعلقـاً مبحــذوف  الظــرفذكـر علــة تـرك الـواو يف الظــرف املقـدم يف اجلملــة االمسيـة كـون  ففـي

يف  زيـــدٌ (حنـــو قولنــا  الفعــلتقــديره اســتقر أو مســـتقر فكــأن الظـــرف هنــا متعلـــق بفعــل أو مــا يشـــبه 
  .)2()الدار

املقــدر ينبغــي أن يكــون هــو  ألنفاعــل مطلقــاً وذلــك  ســم"ابــن الزملكــاين إن يقدر فاختــار
عـــرض لزمـــان تحبصـــول غـــري م يـــؤذنالـــذي دلـــت القرينـــة علـــى أرادتـــه ، وقـــد علـــم أن الظـــرف إمنـــا 

لفعل لزم إثبات زمان خاص مل يدل عليه إحدوثه ف    .)3("دليلذا قدر 
رور عليه، مثاله كذلك جعـل  أنابـن الزملكـاين  يـرى)بعمروزيـد ضـاحكاً  مر( تقدمي حال ا

وقــة واملعــىن يف حــني منــع ذنــه اعتمــد علـى أ أي)4( ،الســمع ميجـه ال)عمــرو(حــاًال مــن  )،كاً (ضـاح
ــرور عليــه وذلــك ألنــه صــار قبــل العامــل يف االســم ، ولــيس بفعــل و  حــالســيبويه تقــدمي   لعامــلاا

  . )5(الباء
م جتـد إىل عــد مل)نـد ضــاحكةً  زيـد مرأن ابـن الزملكــاين اعتمـد الـذوق واملعــىن فقـال:( ويبـدو

رور   .)6("قبوله سبيًال لتعني جعله حاًال من ا
  
  
  
  
  
  
  
  .250:الربهان الكاشف ينظر .1
  .179، ودالئل األعجاز 1/221 النحو:األصول يف ينظر .2
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  .256الكاشف  الربهان .3
  نفسه. املصدر .4
  .169، والربهان الكاشف 4/171، واملقتضب 124 /2 :الكتابينظر .5
  .256الكاشف  الربهان .6

  :التمييزلثاً 
ـــام املستـــ ما"بــــ اجب التمييـــزـابـــن احلـــ حـــدّ   .)1("مقـــدرةقر عـــن ذات مـــذكورة أو ـيرفـــع بـــه اإل

نه" وحد ام رفعالزخمشري التمييز  لنص على أحد حمتمالته" اإل   .)2(يف اجلملة أو مفرد 
خيفــى أن القصــد بـه التفرقــة بــني  ال”فقـال: التمييــزابــن الزملكـاين كــالم مــن سـبقه يف  واعتمـد 

ــا أن احلــــال   احملــــتمالتلــــبس  إلزالــــةوأنــــه  األجنــــاس لــــبس اهليئــــات الــــيت حصــــل الفعــــل  إلزالــــةكمــ
ـام يف املفـردات ومالـه مـن فخامـة  وبّني )3(”فيها  يفابـن الزملكـاين مـا للتمييـز مـن األعـالم بعـد اإل

عـدول مـن معـىن إىل معـىن ، فتحويـل الفاعـل إىل  يصـحبه" فالعدول من تعبري إىل تعيب )،4(اجلمل 
راً)متييــ النــار عمتــه مــن مجيــع نواحيــه ، ولســت تظفــر  ننــه مــؤذن إف ز يف قولك:(اضــطرم البيــت 

َقــاَل رب ِإنِّــي وهــن اْلعْظــم قولـــه تعــاىل:( ويف .)5(يف البيــت) النــار اشــتعلتــذا املعــىن إذا قلت:(

يبًامنــي  شــ ْأسَل الــرَتع اشــو ق شــ بر كائعِبــد َأُكــن َلــمًا)(مريم:وفيــه مســند إىل الشــيء  الفعــل)4ي
  وهو يف املعىن لشيء من سببه.

ـــرأس) يف الشـــيب(املعـــىن يف قولـــك (اشـــتعل شـــيب الـــرأس)أو  هـــذاولســـت جتـــد     لفـــوات  ال
فَــاْلَتَقى  وَفجرَنــا اْلــَأرض عيونــًا(:قولــه تعـاىل ونظـريهنه أخذه من مجيع جوانبـه إمشول ملعان الرأس و 

ع ــاءالقمر:اْلم)(رُقــد ــٍر َقــدكلهــا و أيفيــد  فأنــه)12َلــى َأم ً ن املــاء يفــور أن األرض قــد صــارت عيــو
 اجلرجـاين القـاهرالباحـث أن يتبـني مـنهج ابـن الزملكـاين يف متابعـة عبـد  يسـتطيع)6("مكانمن كل 

لبالغـة وامتزاجه ألمثلـة الـيت أوضـح مـ،وهو يصور التقـاء النحـو  رة الـيت صـوراً مـن االسـتعا فيهـاا 
  من معاين النحو. فيها نت بسبب ما توخيحسُ 
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  :املصدر نفسه .ينظر .4
  .2/752النحو معاين،و 259، والربهان الكاشف 3/138، والكشاف 80:دالئل األعجاز ينظر .5
  .  260الكاشف  الربهان . 6

  املبحث الثالث

  التوابع
  أوال:الصفة.

، ويقابـــل مصـــطلح النعـــت:"وهو )1(أصـــحاب كتـــب اإلعجـــاز مصـــطلح الصـــفةاســـتعمل 
ــن )2(بـــع يـــدل علـــى معـــىن يف متبوعـــه مطلقـــاً" ،وذلك"ببيـــان صـــفة مـــن صـــفاته أو ببيـــان صـــفة مـ

عفني مــن حنــو قولـــه تعــاىل:)3(صــفات مــا تعلــق بــه" ِبيِل اللَّــه واْلمسَتضــْ ــي ســف ُلونال ُتَقــات ــا َلُكــممو)

واجعــْل َلنــا  ربنا َأخِرجنا من هــذه اْلَقريــة الظَّــالِم َأهُلهــاِل والنساء واْلِوْلداِن الَّذين يُقوُلون الرجا

  ).75من َلدْنك وليًا واجعْل َلنا من َلدْنك َنصريًا)(النساء:
  

  أغراض الصفة
جميء الصفة وهو التخصيص يف حني حبث ابن أشار الرازي إىل غرض واحد من أغراض 

الزملكاين أهم أغراض الصفة والفرق بينها وبني اخلرب ، وكذلك فعل السيوطي عند بيانه للصفة  
   -كأحد وجوه اإلطناب يف القرآن الكرمي  ، وأهم تلك األغراض:

 :يت لتقليـل االشـرتاك احلاصـل يف النكـرات إذ"تفيـد تقييـداً للموصـوف ختالتخصيص صيصـاً و
 )92)(النساء:َفَتحِرير رَقبة مؤمنة(حنو قولـه تعاىل: )،4(له"

 :دة البيــانالتــو ضــيح وله ،حنــو قولـــه تعــاىل:)5(يت الصــفة للتوضــيح يف املعــارف،أي ز ســرو)

)(ياْلُأم ِبيوقد رد ابن الزملكاين النحويني يف كون ، )158ألعراف:الن 

رور ينظر:معاين القرآن مصطلح الصفة عند ال .1 كوفيني قد يعين الظرف، أو حرف اجلر أو اجلار وا
، اما النعت فهو من 127، واملدارس النحوية ، ابراهيم السامرائي 322، 245، 119/ 1للفراء 

املصطلحات املشرتكة بني البصريني والكوفيني . ينظر:الدرس النحوي يف بغداد ، د .مهدي املخزومي 
167. 
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 .301 /1 الكافية .2

 .2/191ينظر:شرح ابن عقيل  .3

 .1/350، ومعرتك األقران 144، و ينظر:الربهان الكاشف 163اية االجياز  .4

 .1/350، ومعرتك االقران 301 /1ينظر:شرح الرضي على الكافية  .5

وإين آلراهـا للتخصـيص يف  أمسـاء  االجنـاس يؤيـده أن ”يف املعـارف ، فقـال: الصفة للتوضيح
ســم اجلــنس مــن حيــث هــي هــي  كــان الوصــف  هلــا نســخاً فتعــني احلقيقـة الكليــة لــ و أُريــدت 

يت مبينة ملراد املتكلم" ا اخلاص، مث الصفة    .)1(أن يكون معنيًا 
 :رد املدح كاألوصاف اجلاريـة علـى اسـم هللا املدح أي اذا كـان املوصـوف )")2يت الصفة"

ِم اللَّـــه الـــرحمِن الـــرحمعلومــاً حنــو:( ِبســـ اءم اْلَأســـ َلـــه رو صـــاْلم ـــاِرئاْلب قاْلخَـــال اللَّـــه ـــويِم)، (ه

  ).24اْلحسنى يسبح َله ما في السماوات واْلَأرِض وهو اْلعِزيز اْلحكيم)(احلشر:

 ِجيِم(حنو قولـه تعاىل::)3(الذمَطاِن الريالش نم ْذ ِباللَّهَتع98:)(النحلَفاس.(  

 :ــد ــيِن (وقولــــــه تعـــــاىل:)4(حنـــــو"أمس الـــــذاهب وغـــــد اآليت"التأكيـــ ــُذوا ِإَلهـــ ــــه ال َتتَّخـــ ــاَل اللَّـ ـــ وَق

  .)5("فإثنني بعده صفة مؤكدة للنهي عن االشراك")51)(النحل:اْثنيِن

 :ــــام ام املوصـــوف وتوغيلــــه يف الشـــيوع"اإل يت الصـــفة"إل ــه ال (كقولــــه تعـــاىل )6(قـــد  ِإن اللَّــ

سايم َثالم ْضِربي ِيي َأن26)(البقرة:َتح(  

 ِر (حنو قولـه تعاىل: )،7(يت الصفة لشرح حال املوصوفَغي ِهمَليع تمَأْنع يناَط الَّذرص

ال الضَّالِّنيو ِهمَليْغُضوِب ع7)(الفاحتة:اْلم(و ينالَّذ)سودراْلف ِرُثونا  ييهف مه

 )11ملؤمنون:خالدون)(ا

ونبه ابن الزملكانيب إىل أن الصفة"قد حتذف ويكون ثبوت مقصودها أمت كما يف 
  .)8(أنت الرجل ، أي:الكامل الرجولية"”قولك

  .145الربهان الكاشف  .1
 .1/350. وينظر:معرتك االقران 144املصدر نفسه  .2

 .1/302، وشرح الرضي على الكافية 144ينظر:الربهان الكاشف  .3

 .3/48، وشرح ابن يعيش 1/302.وينظر:شرح الرضي على الكافية 144شف الربهان الكا .4

 .1/351معرتك االقران  .5
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 املصدر نفسه. .7

 .2/372. واخلصائص 303/ 1، ينظر:الكافية 145الربهان الكاشف  .8

  قطع النعت
ن يكون املنعوت  ظاهرة (القطع)هي قطع النعت عن املنعوت يف االعراب وذلك 

ً ونعته مرفوعاً ، حنو:"مررت بزيٍد  الكرُمي، أو مرف ً وقد يكون املنعوت منصو وعاً ونعته منصو
  .)1(الكرَمي"
 وعــّرب ابــن الزملكــاين عــن هــذا النعــت دون أن يشــري إىل مصــطلح القطــع فقال:"وقولـــه    

ن مل جيعـل منفصـًال )، إ3اهم ينفقُــون)(البقرة:ويقيمون الصالة وممــا رَزْقنــ الَّذين يؤمنون ِباْلَغيِب(
ضــمار"أعين"،بل جعلــه صــفة  علــى أنــه مبتــدأ، وال متصــًال علــى أنــه خــرب مبتــدأ مقــدر أو مفعــوًال 

  ) .2(للمتقني احتمل التقييد وشرح حال املوصوف واملدح"

أبلـغ مـن اجرائهـا  وأفاد السيوطي يف (معرتك ا ألقران)إن"قطع النعوت يف مقـام املـدح والـذم    
ـــا  .فقـــال الفارســـي:إذا تكـــررت صـــفات يف معـــرض املـــدح أو الـــذم فاألحســـن أن خيـــالف يف إعرا
ألن املقـــام يقــــتض االطنــــاب ، فــــإذا خولــــف يف االعــــرا كــــان املقصــــود أكمــــل، ألن املعــــاين عنــــد 

لــــه تعـــاىل ومثالـــه يف الـــذم حنـــو قو )3(االخـــتالف تتنـــوع وتتفـــنن، وعنـــد االحتـــاد تكـــون نوعـــاً واحـــداً"
لنصب نصب على القطعحماَلَةمن قرأ ()4)(املسد:وامرَأُته حماَلَة اْلحَطِب( ()4(.  

ــة الصـــفة للموصـــوف يف احلركـــة أن جتـــدد لـــه وصـــفاً    وذكـــر الفـــراء أن العـــرب تقصـــد مبخالفـ
ــــع ألولــــه  رة االنتبــــاه إىل)5(جديــــداً غــــري متب ــر وا ــــه لفــــت النظــ ــــري يــــراد ب  الصــــفة . اذن فهــــذا التعب

اللتفات إليها.   املقطوعة ، وهي ظاهرة جديرة 
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  .2/446.وينظر:الربهان يف علوم القرآن 1/354معرتك االقران  .3
 .272، تيجان البيان للعمري 225ينظر:اعراب ثالثني سورة ،البن خالويه  .4

 .187 /3 النحو ، ومعاين1/105ينظر:معاين القرآن  .5

  عطف الصفات.
ب (الفصــــــل والوصــــــل)للعطف بــــــني اجلمــــــل ومعرفــــــة   ــــاد البيــــــانيون أن يتعرضــــــوا  يف  اعتــ
مواضـــعها حيـــث تـــرتبط وتنفصـــل. فاجلرجـــاين الـــذي يعـــد املنهـــل الثـــر لكتـــب االعجـــاز بعـــده، وال 

احلــديث   ســيما كتــايب الــرازي وابــن الزملكــاين ، اختــذ مــن احلــديث عــن عطــف املفــردات ســبيالً يف
وخلــص عنــه ذلــك الــرازي يف حــني جنــد ان ابــن الزملكــاين علــى الــرغم مــن  )،1(عــن عطــف اجلمــل

ت الـيت  آل متابعته هلم يف عطف اجلمل، إال إنـه افـرد فصـالً يف (حكـم عطـف الصـفات)ٌعين بـه 
  .ذكرت فيها صفات اخلالق 

يامهــــا قيــــام إن االصــــل يف الصــــفات أن ال يعطــــف بعصــــها علــــى بعــــض الحتــــاد حملهــــا وق
ــه ِإلَّــا املوصــوف وهــذا إن تعــددت الصــفات وصــاحبها واحــد، كقولـــه تعــاىل: (هــو اللَّــه الَّــذي ال ِإَل

الم اْلمـــؤمن اْلمهـــيمن اْلعِزيـــز اْلجبـــار اْلمَتَكبـــرهـــو الســـ وساْلُقـــد ـــكلــا  َ  اْلم بحان اللَّـــه عمـ ســـ

ـــا صـــفات وافقـــت الـــذات يف القـــدم واللـــزوم ودوامهـــا بـــدوام الـــذات ")،23يشِرُكون)(احلشـــر: أل
  .)2(فجرى جمرى االمساء املرتادفة"

هــو اْلــَأوُل واْلــآخر والظَّــاهر (وحيسن العطف عند تباعد املعاين املختلفة حنو قولـه تعاىل:

نــاطاْلبـد: و يء عليم)(احلدـي ِبُكــلِّ شـــ ــوهــا أمســاء ”أي ابــن الزملكاين:العطــف هنــا يف ر )3و أل
فــاذا )3(متضــادة املعــاين يف أصــل الوضــع فرفــع العطــف الــوهم عمــن يســتبعد ذلــك يف ذات واحــدة"

تعـــددت الصـــفات وصـــاحبها واحـــد يقـــول الســـيوطي:"إذا تكـــررت النعـــوت لواحـــد فاألحســـن أن 
لعطـــف" ائحون  التَّـــائبون اْلعابِـــدونوقولــــه تعـــاىل:( .)4(تباعـــد معـــىن الصـــفات  الســـ ونـــداماْلح

ونــاهالنو وفرعِبــاْلم ونراْلــآم وناِجد الســ ــونعاكَكــِر الرنــِن اْلمع  اللَّــه ودــدحل ُظونــافاْلحو

  ).112وبشِر اْلمؤمنني)(التوبة:
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  .337ينظر:دالئل اإلعجاز  .1
  . 283الربهان الكاشف  .2
 املصدر نفسه. .3

 .1/353القران معرتك ا .4

رأى الرازي يف تفسريه ، إن هذه الـواو لالهتمـام والتنبيـه يف (و النـاهون)إذ أن كـل ماسـبق 
لغـري وهـذا النهـي عبـادة  ـا االنسـان لنفسـه، أمـا النهـي فعبـادة متعلقـة  يت  من صـفات عبـادات 

لغــري ألن النهــي  ، ورأى ابــن الزملكــاين إن عطــف النــاهي علــى اآلمــر عطــف متضــادين)1(متعلقــة 
، وشـرط عطـف الصـفات ان ختتلـف )2(منع الفعل وإبقائه على العدم،واألمر يـراد بـه إجيـاد الفعـل 

ا    .)3(مدلوال
إن حكمــة ذكــر الــواو دون مــا قبلهــا مــن الصــفات مــابني األمــر والنهــي مــن التضــاد جمــيء 

  على الرأي اآلخر . الواو للتنبيه على رأي الرازي ، وللربط بني الصفتني ، لتباينهما وتنافيها
وذكـــــر ابـــــن الزملكـــــاين ان هـــــذه الـــــواو يف (والنـــــاهون)"ليس قـــــول مـــــن قـــــال:ان هـــــذه واو 

يُقوُلون (و (واو الثمانيـــة)تعين احلـــاق الـــواو يف الثـــامن مـــن العـــدد، حنـــو قولــــه تعـــاىل:)4(الثمانيـــة" ــ سـ

هم َكْلــ ســادٌة س ســمخ ُقوُلــونيو مهَكْلــب ــمهاِبعَثالَثــٌة ر مهنَثــامٌة وعب ســ ُقوُلــونيــِب ومــًا ِباْلَغيجر مهب

َتَكْلبهم ال َتســرًا وظَــاه اءــرِإلَّــا م ــيِهمــاِر فيــٌل فَــال ُتمِإلَّــا َقل مهَلمعا يم ِهمتدِبع َلمي َأعبُقْل ر  ْ ــيِهمف ْفت

ــا ســبعة يف ومــن ذلــك ملــا ذكــر ا )،22مــنهم َأحــدًا)(الكهف: بــواب جهــنم ذكرهــا بغــري واو ، أل

وقَــاَل َلهــم  ِإَذا جاءوها وُفتحــت َأبوابهــا(وسيق الَّذين اتََّقوا ربهم ِإَلى اْلجنة ُزمرًا حتَّى قولـه تعاىل:

ــُتم َفادخُلوهـــا خالـــدين)(الزمر: ــيُكم طبـ الم علَـ ــا ســـ ن الســـبع عـــدد  و  )،73خزَنُتهـ عللـــوا ذلـــك 
ــن الزملكــــاين ان هــــذه الــــواو عاطفــــة يف اآليــــة االوىل )5(كامــــل أي مل يبــــق بعــــدها  عــــدد .  رأى ابــ

بــع البصــريني يف ان  اســقطت مث جــاءت يف الثــامن مــن شــيء مــن التحقيــق  واملقاصــد املعنويــة ، و
ن ا ــــا وردت لتــــؤذن  ــــيء كــــان وقــــت تفتــــيح الــــواو هــــي (واو احلــــال)يف اآليــــة الثانيــــة وذكــــر 

دة هذه الواو )،6(االبواب    .)7(أذ ذهب الكوفيون إىل القول بز
 .205 /16ينظر:التفسري الكبري  .1

 .2/479، و ينظر:الكشاف 284ينظر:الربهان الكاشف  .2
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 .3/584/ 1،ودراسات ألسلوب القرآن الكرمي ق1/178،والكشاف 5/104ينظر:البحر احمليط  .3

  .284الربهان الكاشف  .4
 .194، واجلىن الداين 2/362، ومغين اللبيب 285ظر:الربهان الكاشف ين .5

 .285ينظر:الربهان الكاشف  .6

 . 243،وحنو القرآن (حبث)د. كاصد الزيدي 2/456،واالنصاف 2/192ينظر:جماز القرآن  .7

  
، وقــد رد )1(لكـن ابــن الزملكــاين مل ينكــر ان الســبع مــن العـدد املعتــرب ولكــن يف مــوارد اخــرى       

  .)2(هشام أقوال القائلني بواو الثمانية ابن
ـذه الـواو ، فـأفرد هلـا الـدكتور رشـيد العبيـدي حبثـاً مسـتقًال وتضـح    وُعين عدد من البـاحثني 

ــــــىن              ــــــظ ، دون االلتفــــــــات إىل املعــ للفــ ـــب  ــرد تالعـــــ ــــــه جمــــــ ـــــول بوجودهــــــــا ، إذ"انــ ــــــالن القـــ لــــــــه بطــ
ا ومن اجلها"املقصود،وعظم الغرض البالغي وبالغة التعبري    . )3(، األمور اليت نزل القرآن 

ويرى الدكتور عبـد األمـري الـورد"إن الكـالم علـى واو الثمانيـة ال حيتـاج إىل هـذا كلـه ، و إمنـا   
  .)4(هي واو يستعملها العريب استجابة لذوقه العددي"
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 .286ينظر:الربهان الكاشف  .1

 .2/362بيب ينظر:مغين الل .2

  .28واو الثمانية يف اللغة العربية  .3
 (رسالة دكتوراه)268، وينظر:البحث النحوي يف العراق 160الواو يف العربية  .4

  نيًا:العطف 
بـــع يـــدل علـــى معـــىن مقصـــود مـــع متبوعـــه يتوســـط بينـــه وبـــني متبوعـــه أحـــد حـــروف   هـــو 

  .)2( ، وفائدة العطف، التشريك بني املعطوف واملعطوف عليه)1(العطف
تنــاول أصــحاب اإلعجــاز العطــف مــن خــالل (الفصــل والوصــل)الذي عــده بعضــهم مــن 

  .)3(اعظم أركان البالغة 
  

  حروف العطف
 :ــواو بعــــه ابــــن الزملكــــاين ان الــــواو ال تفيــــد إال التشــــريك بــــني املعطــــوف الــ ذكــــر الرازي،و

  .)5(،وهذا مذهب مجهور النحويني)4(واملعطوف عليه
 :ا العطــف بــال مهلــة وعلــى إن الثــاين بعــد  أيري تراخــي،تفيــد الرتتيــب مــن غــالفــاء فائــد

  .)6(األول
 :وذكـــر الســـيوطي ان )7(تفيـــد الرتتيـــب مبهلـــة ، أي أن الثـــاين بعـــد األول وبينهمـــا مهلـــةمث ،

(مث)حــــــرف يقتضـــــــي ثالثــــــة امور:التشـــــــريك يف احلكــــــم ، والرتتيـــــــب ، واملهلــــــة ويف قولــــــــه 
الحًا ُثــم اهَتــدى وِإنِّــي َلَغفَّــار لمــن َتــاب(تعــاىل: ــَل صــمعو ــنآمفــإن (مث)هنــا )82)(طـــه:و

 .)8(لرتتيب األخبار ال لرتتيب احلكم
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  .87، التعريفات 2/224ينظر:شرح ابن عقيل  .1
اية االجياز  .2  .163ينظر:

اية اإلجياز  .3  .260، والربهان الكاشف 163ينظر:

 ينظر:املصدران نفسهما. .4

، ومغين اللبيبب 188، واجلىن الداين 36املعاين للزجاجي  ، وحروف1/10ينظر:املقتضب  .5
2/354. 

اية االجياز 39، وحروف املعاين  1/10ينظر:املقتضب  .6  .263، والربهان الكاشف  163، و

اية االجياز  16ينظر:حروف املعاين  .7  .263، والربهان الكاشف  163، و

 . 1/118، ومغين اللبيب 2/52ينظر:معرتك االقران  .8

  
 ـا تـرد ملعـاٍن ، منهـا الشـك مـن املـتكلم  )،1(حرف عطف يفيد الرتدد:أو وذكر السيوطي أ

ــام علــى )19يوٍم)(الكهــف: َقــاُلوا َلِبْثنــا يومــًا َأو بعــضَكــم َلِبْثــُتم ، حنـو قولـــه تعــاىل:( . واال

وِإنَّــا َأو ِإيــاُكم َلعَلــى ه (قُــْل مــن يــرُزُقُكم مــن الســماوات والْــَأرِض قُــِل اللَّــالسـامع، حنـو 

ــني الٍل مِب ــبأ:)(هــدى َأو فــي ضــَ ن ميتنــع اجلمــع بينهمــا  )،24سـ والتخيــري بــني املعطــوفني 
ال ميتنع اجلمع. حة   واال

ْلناه ِإَلــى حنـو قولــه تعـاىل:()2(وتفيد التفصـيل بعـد اإلمجـال، واالضـراب كــ (بـل) ســَأرو

َأو َأْلف اَئةم ونِزيدومطلـق اجلمــــع كـالواو، والتقريـب ، ومعـىن إال  )، 147)(الصــافات:ي
  .)3(يف االستثناء 

وقــد نبــه الســـيوطي إىل أن املتقــدمني مل يــذكروا لــــ(أو)هذه املعاين،بــل قــالوا:هي ألحـــد 
  .)4(الشيئني، وذكر ابن هشام إن املعاين املذكورة مستفادة من القرائن

ب  املالحـــــظ أن كتـــــب اإلعجـــــاز تـــــذكر معـــــاين عـــــدد مـــــن أدوات العطـــــف ضـــــمن 
) 5((الفصــل والوصــل)وال يهمهـــا منهــا يف هـــذا البــاب ســوى التشـــريك

.
فاحلــديث يف هـــذا  

ستعمال أدوات النحو.   املوضوع هو حديث يف البالغة 
ب  لكـــن الســـيوطي خيتلـــف عـــن ســـابقيه فهـــو ينـــاقش حـــروف العطـــف ضــــمن 

ـــدأ بـــه، شـــأنه يف ذلـــك شـــأن ا ــرف أو احلـــرف الـــذي يب ـــه يـــذكر احلـ ــري أن ملعـــاجم اللغويـــة غـ
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الكلمـــة ويكتـــب مـــا قيـــل حوهلـــا مـــن الناحيـــة النحويـــة أو البالغيـــة ومـــا يؤديـــه احلـــرف مـــن 
ت القرآنية .   معاٍن ضمن سياق اآل

ومن حروف العطف الواردة يف (مشرتك القرآن)وهـو الوجـه اخلـامس والثالثـون يف 
  -عند السيوطي:)6(إعجاز القرآن

  
اية االجياز 1/10تضب ينظر:املق .1  .1/612، ومعرتك االقران 263، والربهان الكاشف163، و

يت (أو) مبعىن (بل)ومنع البصريون ذلك . ينظر:االنصاف  .2  . 2/478اجاز الكوفيون ان 

 .1/612ينظر:معرتك االقران  .3

 .2/612، ومعرتك االقران 1/118ينظر:مغين اللبيب  .4

اية االجياز  .5  .263اشف ،والربهان الك163نظر:

  .1/514ينظر:معرتك االقران  .6
 :واملتصلة قسمان:،)1(حرف عطف ، وهي نوعان، متصلة ومنقطعةأم -  

o  وا أن يتقدم عليها مهـزة التسـوية، حنـوَكَفــر ينالَّــذ ِإن) َأم مَتهَأَأْنــَذر ِهمَلــيع اءو ســ

 مهرذُتن البقرة:َلم)(وننمؤ2(وتسمى املعادلة)،6ال ي(. 

o  :ــا وبـــ(أم)التعيني ، حنــو ْأِن أن يتقــدم عليهــا مهــزة يطلــب  (َثمانيــَة َأْزواٍج مــن الضــَّ

ــيِن  ــِز اْثنـ ــيِن ومـــن اْلمعــ ــُأْنَثييِناْثنـ ـــرم َأِم اْلـ ِن حيــذََّكر ــْل آلـ ــه  ُقــ َتمَلت عَليــ ــ ــا اشـ َأمــ

، ومسيـت متصـلة )143نــُتم صــادقني)(األنعام:َأرحام الْــُأْنَثييِن َنبُئــوني ِبعلْــٍم ِإن ُك
حدمها عن اآلخر.   يف القسمني ، ألن ماقبلها وما بعدها ال يستغين 

  - والنوع الثاين من أنواع (أم)املنقطعة وهي ثالثة أقسام:
o  :خلرب احملض حنو َتنِزيُل اْلكَتاِب ال ريب فيه من رب اْلعاَلمني*َأم (مسبوقة 

يقاْلح وْل هب اهاْفَتر ُقوُلون  كلَقب نيٍر مَنذ نم ما َأَتاهمًا مَقو رذُتنل كبر نم

 ).3- 2َلعلَّهم يهَتدون)(السجدة:

o  :هلمــزة لغــري االســتفهام ، حنــو ون ِبهــا َأم َلهــم َأيــد (ومســبوقة  شــمــٌل يجَأر ــمَأَله

ون ِب شــطبــا يِبه ونعم ســي آَذان ــمَله ــا َأمِبه ونر صــبي نــيَأع ــمَله ــا َأمــوا هعُقــِل اد
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ــراف: ــ ــ ــال ُتنظروِن)(ألعـ ــ ــ ــدوِن فَـ ــ ــ ــم كيـ ـــ ــ رَكاءُكم ُث ــ ــ ــ ــك )،إ195شـ ذ اهلمــــــزة يف ذلـــــ
لإلنكار"فـــإن ذلـــك لـــيس علـــى جهـــة االســـتفهام ألن املســـتخرب عامل..وإمنـــا ختـــرج 

 ).3(رج التوبيخ والتقرير"احلروف يف القرآن خم

o  :ستفهام بغري اهلمزة، حنـو ري َأم هــْل (ومسبوقة  صــاْلبى ومَتِوي اْلــَأع ســــْل يُقــْل ه

ورالنو اتَتِوي الظُُّلم16)(الرعد:َتس.( 

  

  
  

  .1/589، ومعرتك األقران 3/288ينظر:املقتضب  .1
  .1/43ينظر:مغين اللبيب  .2
 .3/288ينظر:املقتضب  . 3

،"وفّرق ابن )1(ومعىن (أم)املنقطعة (بل)فال يفارقها االضراب ، وتقع بني مجلتني         
ا قد تعطف املفرد حمتجاً مبا رواه من )2(مالك يف بعض كتبه إمجاع النحويني" ، فإدعى أ

ا ألبل ام شاء)   .)3(قول بعضهم (إ
زة وقد تتجرد ملعىن رأى السيوطي إن يف قولـه نظر، وهو أن املنقطعة مبعىن (بل)واهلم   

  )4((بل)، فإذا ُأستعملت على هذا الوجه كانت مبنزلة (بل)ال تعطف إال املفردات
   - ونبه السيوطي إىل أمرين:

o ):قــد تــرد (أم)حمتملــة االتصــال واالنفصــال حنــو قولـــه تعــاىل ــارا النن ســَتم َقــاُلوا َلــنو

ع ُقــْل َأتَّخَــْذُتم ةودــدعامــًا مــدًا ِإلَّا َأيهع اللَّــه ــدن َتُقوُلــون َأم هــدهع اللَّــه ــفْخلي َفَلــن

ــونَلمــا ال َتعم لَــى اللَّــهذكــر الزخمشــري ، جيــوز يف أم أن تكــون )80)(البقــرة:ع ،
  معادلة وجيوز أن تكون منقطعة.

o :َذ(قد تقع زائدة، حنو قولـه تعاىله نم ريَأَنا خ َأم*ونرصَأَفال ُتب وي ها الَّذ

ِبنيي َكادال يو ِهني5(والتقدير أفال تبصرون أ خري")،"52- 51)(الزخرف:م(  
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 :حنو(قـدم احلجـاج حـىت املشـاة)،ومعىن الغايـة أن )6(تكـون عاطفـة مبعـىن انتهـاء الغايـة حىت
ـــا يكــون آخـــر األجـــزاء، ـــا تـــدّل علــى التعظـــيم والتحقـــري)7(املعطــوف  . )8(ورأى الرمــاين ا

عتمــاده علــى الشــاهد القــرآين قــائًال: وترد عاطفــة، ”ويقلــل الســوطي مــن ورودهــا عاطفــة 
ا قليل جداً،ومن مث انكره الكوفيون البتة"  )9(وال أعلمه، يف القرآن،ألن العطف 

 .4/74، واالشباه والنظائر 1/599ينظر:معرتك االقران  .1

 .1/46مغين اللبيب  .2

 .2/231ينظر:شرح ابن عقيل  .3

 .4/74باه والنظائر ينظر:االش .4

 .1/600معرتك االقران  .5

 .2/38، واملقتضب 64ينظر:حروف املعاين  .6

 .2/361ينظر:شرح الرضي على الكافية  .7

 .128، وينظر:مغين اللبيب 2/80. معرتك األقران 9   .1/516. وينظر:األصول 119معاين احلروف  .8

 :ل)حرف إضــراب ، ذكــر الســيوطي أن (بــ)1(حــرف إضــراب يــدخل علــى املفــردات واجلمــلبــل
إذا تلتهــا مجلـــة وذكــر هلـــا عــدة معـــاٍن يف اإلضـــراب، مث قال:"أمــا إذا تالهـــا مفــرد فهـــي حـــرف 

  )2(عطف ومل يقع يف القرآن"
 :حنـــو قولــــه  )،3(تـــرد عاطفـــة إذا تالهـــا مفـــردو هـــي أيضـــا لالســـتدراك كمـــا ذكـــر الســـيوطيلكـــن

هد ِبمــا(تعــاىل: شــي ــِن اللَّــهالنســاء:َلك)(ــِن(و)، 166َلك ــاتنج ــمَله ــمهبا راتََّقــو ينآل الَّــذ)(

ا مل تقع يف القرآن)198عمران:  .)4(، أما (ال)العاطفة فذكر السيوطي أ

املتتبع آلراء السيوطي يف حروف العطف جيد أنه اعتمد على مـا قـال ابـن هشـام يف مغـين 
خـــذ مـــن آراء ابـــن هشـــا م مـــا يناســـب الـــنص اللبيـــب دون اإلشـــارة إليـــه. غـــري أن الســـيوطي 

  القرآين أي ماورد يف القرآن الكرمي ويتجاوز الشواهد االخرى .
  

  العطف على اللفظ واملعىن
وشـرطه إمكــان ”كتـب السـيوطي قاعـدة يف العطــف ، ذكـر ان األصـل يف العطــف علـى اللفظ،    

  .)5(توجه العامل إىل املعطوف"
  لعطف على احملل والعطف على التوهم.النحويون ا هوقد يعطف على املعىن وهذا ما يسمي      
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   -وذكر السيوطي ان للعطف على احملل شروطاً هي:
  إمكــان ظهــور ذلــك احملــل يف الفصــيح، فــال جيــوز(مررت بزيــٍد وعمراً)ألنــه ال جيــوز (مــررت

  زيداً). 
  ان يكــــون املوضــــع حبــــق األصــــالة ، فــــال جيوز(هــــذا الضــــارب زيــــداً وأخيــــه)، ألن األصــــل

 عمل، واألصل إعماله ال إضافته.املستويف لشروط ال

  
 .8/105، وشرح ابن يعيش 1/13ينظر:املقتضب  .1

 .1/638معرتك االقران  .2

 .2/248املصدر نفسه  .3

 .2/244املصدر نفسه  .4

  .497ا/3املصدر نفسه  .5
  
 حنـو قولنـا(إن حممـداً حاضـٌر وأخـوه)، ومعـىن ذلـك )1(وجود احملـرز ، أي الطالـب لـذلك احملـل ،

ِإن الَّــذين آمنــوا والَّــذين هــادوا (ف غــري مؤكــد، ومنــه قولـــه تعــاىل:ان االســم مؤكــد واملعطــو 

اِبُئونالصوسبب رفع املعطوف على غري إرادة (أن). )،69)(املائدة:و 

هللا خارجــاً وال معــن ذاهــٌب)، ترفعــه علــى أال تشــرك  دويف ذلــك يقــول ســيبويه:"(ما عبــ  
ول:(مــا كــان عبــد هللا منطلقــاً وال زيــٌد ذاهــب)إذا مل االســم اآلخــر يف (مــا)ولكن تبتدئــه كمــا تق

  .)2(جتعله على (كان)وجعلته غري ذاهب اآلن"
خلفض علـــى تـــوهم دخـــول البـــاء يف    وعطـــف التـــوهم، حنـــو:(ليس زيـــداً قائمـــاً وال قاعـــٍد)

  اخلرب، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل املتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك.
روروقد وقع هذا ا     على توهم دخول الالم يف قول زهري: )،3(لعطف يف ا

  )4(بدا يل أني لست مدرك ما مضى           وال سابق شيئًا اذا كان جائيا

  

  عطف اجلملة الفعلية على االمسية:.
مـــن املســــائل الــــيت ذكرهــــا الســــيوطي يف القواعـــد الــــيت حيتــــاج اليهــــا املفســــر،(عطف اجلملــــة    

ــــة بــــع يف ذلــــك ابــــن هشــــام ملخصــــاً قولـــــه:"اختلف يف جــــواز  االمسيــــة علــــى الفعلي لعكس)،و و
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ـــه  عطـــف االمسيـــة علـــى الفعليـــة وعكســـه،فاجلمهور علـــى اجلواز،وبعضـــهم علـــى املنع،ولقـــد هلـــج ب
الــرازي يف تفســريه كثــرياً،ورد بــه علــى احلنفيــة القــائلني بتحــرمي أكــل مــرتوك التســمية أخــذاً مــن قولـــه 

ــْأُكُلوا م(تعــاىل: قوال َت ســَلف ِإنَّــهو ــهَليع اللَّــه م ــْذَكِر اســي ــم فقــال هــي حجــة ،)121األنعــام:)(مــا َل
  للجواز ال للحرمة وذلك ان الواو ليست عاطفة لتخالف اجلملتني االمسية 

 املصدر نفسه. .1

 .69املائدة، اآلي .2

 .1/29الكتاب  .3

 .3/298معرتك األقران  .4

، املغين 1/191، واألنصاف 2/353صائص ، واخل306، 1/165ينظر:البيت يف الكتاب  .5
  .3/498، ومعرتك األقران 512، ختليص الشواهد2/456

ــواو ان تـــربط مـــا بعـــدها مبـــا قبلهـــا" ــل الـ ـــة وال لألســـتئناف ألن أصـ ــرازي يف )1(والفعلي . والـ
مـرين ، مهــا الضــرورة  لعكــس  تفسـريه الكبــري يقيــد عطـف اجلملــة الفعلييــة علـى االمسيــة و

ـــــدة ، فيق ــــة غـــــــري جـــــــائز ، اال للضـــــــرورة والفائــ ول:عطـــــــف اجلملـــــــة الفعليـــــــة علـــــــى االمسيـــ
  .)3(”أوالفائدة

وقــــد وضــــح هــــذه الفائــــدة يف موضــــع آخــــر إذ قــــال:"واعلم انــــه ثبــــت ان عطــــف 
اجلملـــة االمسيـــة علـــى الفعليـــة ال جيـــوز إال لفائـــدة وحكمـــة، وتلـــك الفائـــدة هـــي:ان صـــيغة 

لتجــدد واحلــدوث حــاالً بعــدحال، وصــيغ لــدوام والثبــات الفعــل مشــعرة  ة االســم مشــعرة 
  .)3(واالستمرار"

أي:إذا أُريد اظهار الفـرق بـني اجلملتـني مـن حيـث الثبـات وعدمـه صـح العطـف، 
وهـــو يســـتمد هـــذا القـــول مـــن عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين، إذ ذكـــر الفـــرق بـــني صـــيغيت الفعـــل 

  .)4(واالسم
حاة ، إذ جند ابن ويبدو ان رأي الرازي يف املنع مل يلَق قبوًال لدى عدد من الن

لعكس فيه ثالث اقوال:   هشام يقول:ان عطف اجلملة االمسية على الفعلية و
 .اجلواز مطلقا 

 .املنع مطلقا 

 .لواو فقط   اجلواز 
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بـع ابـن هشـام )5(مث قال:"وأضعف الثالثة القول الثاين وقد هلج بـه الـرازي يف تفسـريه" ، و
ملنــــع مطلقــــاً ،بــــل أجــــاز العطــــف ، واحلــــق أن الــــرازي مل)6(يف رأيــــه هــــذا الســــيوطي   يقــــل 

  للضرورة والفائدة.
  

  
 .2/485، وينظر:مغين اللبيب 3/499معرتك االقران  .1

 .8/51التفسري الكبري  .2

 .15/91املصدر نفسه  .3

  .338ينظر:دالئل اإلعجاز  .4
 .2/485مغين اللبيب  .5

 .437 /2، ومفتاح السعادة 3/499، ومعرتك االقران 2/322ينظر:االتقان  .6



  
كان اهلدف من إعـداد هـذه الرسـالة هـو بيـان دور النحـو يف كتـب اإلعجـاز ومـدى اسـتفادة هـذه الكتـب       

ايـة اإلجيــاز)، و(الربهـان الكاشـف )و (معــرتك  مـن النحـو، فكانـت الدراســة لثالثـة مـن كتــب اإلعجـاز هـي: (
يت من النتائج:   -األقران)، وتوصلنا يف البحث إىل ما 

  العربية مرتبطة بفكرة اإلعجاز، فاحلديث عن البالغة حديث عن إعجاز القرآن.إن نشأة البالغة  -1
ُ،وإن َمـن حلـق بعبـد   -2 ا اجلرجاين جعلت كتب اإلعجـاز بعـده تتجـه إجتاهـاً حنـو نظرية النظم اليت جاء 

  القاهر  كان عياًال عليه أو متأثراً به أو مرتمساً خطاه.
ايـــة اإلجيـــاز) تل -3 خـــيص كتـــايب اجلرجـــاين، وهـــدف ابـــن الزملكـــاين هـــو إعـــادة كـــان هـــدف الـــرازي يف (

ترتيـــب أبـــواب (دالئـــل اإلعجـــاز)، ولكـــن وجـــد أن كليهمـــا إبتعـــدا عـــن عمـــل اجلرجـــاين، فهـــل األول 
علـى وضـع قواعـد منطقيــة جافـة للبالغـة العربيــة، وجتـاوز الثـاين التبويـب إىل طــرح آرائـه وثقافتـه النحويــة 

.ً سلوب متكلف أحيا   و
كتــاب الســيوطي (معـرتك األقــران) خالصــة جهــود َمـن ســبقه مــن كتـب إعجــاز القــرآن، واعتمــاده ميثـل    -4

ً، كان اقرب إىل احلديث عن إعجاز القرآن .   الشاهد القرآين وحتليله أحيا
الفكـــر النحـــوي يف تلـــك الكتـــب كـــان واضـــحاً يف خدمـــة اإلعجـــاز فكـــان الســـماع ميثـــل األول الـــذي   -5

ول النحــــو يف إثبــــات األحكـــام النحويــــة ، واالعتمـــاد علــــى احلــــدود اعتمدتـــه كتــــب اإلعجـــاز مــــن أصـــ
  النحوية يف تفسري بعض الدالالت.

إن املعــىن هــو أســاس النحــو الرتكيــيب الــذي ُعنيــت بــه كتــب اإلعجــاز ، فــالنحو يضــم األعــراب وغــريه   -6
  من دراسة الرتكيب اللغوي، وهو معُين مبعاين اجلمل والرتاكيب.

 النحــو بــدالالت اجلمــل والعالقــات بــني املفــردات فتكســب النحــو شــياً مــن تعــىن دراســة األســاليب يف  -7
  الطرافة، قد نعدمها يف الدراسة النحوية التقليدية.

كانت دراستنا لألساليب النحوية تيّنب معاين النحو اليت خترج إليها تلـك األسـاليب مـن خـالل سـياق    -8
  والنفي ، والنداء والتوكيد.  اجلمل القرآنية ومن تلك األساليب االستفهام ،والشرط، 

ــا املؤلــف    -9 كانــت معاجلــة املوضــوعات النحويــة عنــد أصــحاب كتــب اإلعجــاز الثالثــة متنــاثرة يســتعني 
  يف تفسري معًىن أو بيان نظم.

  اخلامتة



متيــز كــل مــن العلمــاء الثالثــة جبهــد خــاص يف كتابــه، كمــا كــان لــك مــنهم قدرتــه علــى مناقشــة علمــاء   -10
  من مسائل كتبهم ، فهم إما يتفقوا مع آراءهم، وإّما أن يعّرضوا عليها.العربية الذين وردت آراؤهم 

وأخـــرياً نقــــول إن مـــن اإلعجــــاز القـــرآين: إن كــــل لفـــظ وضــــع موضـــعه وال حيســــن أن تضـــع أي لفــــظ   -11
  مكانه.

ذه الصورة               وحسيب أن أكون قد أعطيت املوضوع ما حّقه من العناية واالهتمام والدرس، ليكون 
  اليت هو عليها، وإال فالكمال  وحده، وحسيب أين قد بذلت فيه ما يضين       

  و احلمد أوال وآخراً 
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 م.1990طور النحوي للغة العربية، برجسرت آسر، مطبعة السماح الت  
 ــن ط ـــم للماليـــ ـــيخ أمـــــني، دار العلــ ــري الفـــــين يف القـــــرآن الكـــــرمي، د. بكـــــري شــ ، بـــــريوت، لبنـــــان 1التعبـــ

  م.1994
 لسيد الشريف، مطابع دار الشؤون الثقافية   بغداد ،التعريفات، أبو احلسن اجلرجاين املعروف 

  .ت)- ( د
 دار الكتب العلمية، طهران.( د.ت) ،2ح الغيب)، فخر الدين الرازي، طيتاالكبري (مف التفسري  
 م.1996بغداد،  ،التقدمي والتأخري يف القرآن، محيد امحد عيسى العامري  
 .( د.ت ) تنوير املقباس من تفسري ابن عباس، دار اجليل بريوت  
 يب علي الشـلوبنيئطو الت حتقيـق يوسـف امحـد املطـوع، دار الـرتاث العـريب، ، ة، عمر بن حممد املعروف 

  .م1973- هـ1393القاهرة 
  تيجــان البيــان يف مشــكالت القــرآن، حممــد أمــني بــن خــري هللا اخلطيــب العمــري، حتقيــق حســن مظفــر

  م.1985، بغداد 1الروز، ط
 ويــل آي القــرآن، حممــد بــن جريــر الطــربي، ط قــاهرة ، مصــطفى البــايب احللــيب، ال3جــامع البيــان عــن 

  م.1986- هـ 1388



 ــــرمحن بـــــن إســـــحاق الزجـــــاجي، ط ـــو القاســـــم عبـــــد الـ ـــو، أبــ ـــة كلنكســــــيك، 2اجلمـــــل يف النحــ ، مطبعــ
  م.1957- هـ 1376

 هـــ 1396الــداين يف حــروف املعــاين، حســن بــن قاســم املــرادي، حتقيــق د. طــه حمســن، بغــداد  ىناجلــ– 
  م.1976

  م.1960- هـ1379مصر ،امحد اهلامشيجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، السيد  
 ،ة (د.ت).ــدار إحياء الكتب العربي حاشية الصبان على شرح االمشوين، حممد بن علي الصبان  
  احلجـــة يف القـــراءات الســـبع، أبـــو عبـــد هللا احلســـني بـــن امحـــد بـــن خالويـــه، حتقيـــق د. عبـــد العـــال ســـامل

  م.1977- هـ1397، دار الشروق 2مكرم، ط
  ،م.1933أبو عثمان عمرو بن اجلاحظ ( رسائل اجلاحظ للسندويب ) مصر حجج النبوة  
 مؤسســة الرســالة بــريوت2ي توفيــق احلمــد، طلــحــروف املعــاين، أبــو القاســم الزجــاجي، حتقيــق د. ع ، ،

  م.1986 –هـ 1406دار األمل، بريوت 
  ــــيوطي ـــاهرة، جـــــالل الـــــدين السـ ــرة يف أخبـــــار مصـــــر والقــ ـــة املوســـــوعات،،حســـــن احملاضـــ ــر   مطبعــ مصـــ

  (د.ت).
 م.1969 –هـ 1388، 3احليوان،أبو عثمان عمرو بن اجلاحظ، حتقيق عبد السالم هارون، ط  
 مطبعـة دار الكتـب املصـرية 2اخلصائص، أبـو الفـتح عثمـان ابـن جـين، حتقيـق حممـد علـي النجـار، ط ،

  م.1952 –هـ 1371
  ريخ املدارس، عبد القادر النعيمي الدمشفي، دمشق   .ت)- (دالدارس يف 
  ـــم، د.مصـــــطفى جـــــواد، مطبعـــــة اســـــعد، بغـــــداد ــــة والرســ ــرف واللغـ ـــفه النحـــــو والصـــ دراســـــات يف فلســ

  م.1968
 م1973، مصر، 1ة، مطبعة السعادة، طميضق عالدراسات ألسلوب القرآن الكرمي، عبد اخل.  
 هـ1350، الدكن، 1الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ابن حجر العسقالين، ط.  
 ج الدين امحد بن مكتوم، طالد   هـ.1328،مطبعة السعادة، مصر 1ر اللقيط من البحر احمليط،
  م.1975- هـ 1395الدرس النحوي يف بغداد، د. مهدي املخزومي، دار احلرية، بغداد  
 م.1954- هـ1373بغداد  ،دروس يف البالغة وتطورها، د. مجيل سعيد، مطبعة املعارف  
 مكتبـة 2اهر اجلرجـاين، حتقيـق د. فـايز الدايـة و د. حممـد رضـوان الدايـة، طدالئل اإلعجاز، عبد الق ،

  م.1987–هـ1407سعد الدين، دمشق 
 مصر (د.ت). ،ديوان البحرتي، حتقيق حسن كامل الصرييف، طبعة دار الفكر  
  م.1961 –هـ 1379ديوان بشر ابن أيب خازم االسدي، حتقيق د. عزة حسن، دمشق  
  ،بـــريوت  ،حتقيـــق علـــي جـــواد الطـــاهر، وحممـــد جباراملعيبـــد، طبعـــة دار الكتـــاب اجلديـــدديـــوان اخلزميـــي



  م.1971
 .(د.ت) ديوان الفرزدق، طبعة عبد هللا حسني الصاوي، القاهرة  
 .(د.ت) ديوان املتنيب، حتقيق، مصطفى السقا وآخرين، القاهرة  
  نابغة الذبياين، دار صادر، بريوت (د.ت).الديوان  
 م.1982مصر ،، دار املعارف2ابن مضاء القرطيب، حتقيق د. شوقي ضيف، ط ،النحاة الرد على  
  ،الرســالة الشــافية، عبــد القــاهر اجلرجــاين( ضــمن ثــالث رســائل يف اإلعجــاز)، حتقيــق حممــد خلــف هللا

  وحممد زغلول سالم، دار املعارف، مصر ( د.ت ).
 ـــرحه لكتــــاب ســــيبويه، د. مــــازن ـــاين النحــــوي يف ضــــوء شـ ــة دمشــــق 1املبــــارك، ط الرمـ ، مطبعــــة جامعــ

  م.1963 –هـ 1381
 بـــريوت لوســـي البغـــدادي، دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريبآلروح املعـــاين يف تفســـري القـــرآن والســـبع املثـــاين، ا ،

  ).ت(د.
 ،قر املوس روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات   هـ.1357 ،2ط وي،ـاملريزا حممد 
 بكــر امحــد بــن موســى بــن جماهــد، حتقيــق د. شــوقي ضــيف، دار املعــارف،  الســبعة يف القــراءات، أبــو

  م.1972مصر 
  ،السرية النبوية، عبد هللا بن يوسف بن هشـام األنصـاري، حتقيـق مصـطفى السـقا وآخـرين، دار الفكـر

  عن طبعة احلليب (د.ت).
 ن حممد سلمان، ط   م.1976 –هـ 1396، دار الرسالة، بغداد 1السيوطي النحوي، د. عد
  ـــريوت ـــرب، بــ ـــرتاث العـ ــن العمــــاد احلنبلــــي، دار إحيـــــاء الـ شــــذرات الــــذهب يف أخبـــــار مــــن ذهــــب، ابـــ

  (د.ت).
  ــاء الــدين عبــد هللا بــن عقيــل، حتقيــق حممــد حمــي الــدين عبــد شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، 

  احلميد، مطبعة منري، بغداد (د.ت).
 ــ ن مالــك )، علــي بــن حممــد األمشــوين، دار إحيــاء الكتــب شــرح األمشــوين ( مــنهج الســالك إىل ألفيــة اب

  العربية (د.ت).
  صـر خسـر بـن النـاظم، حتقيـق حممـد سـليم، منشـورات  و، شرح ألفية ابن مالك، بدر الدين املعروف 

  بريوت (د.ت).
  بــن عصـــفور األشــبيلي، حتقيــق صـــاحب جعفــر أبـــو شــرح مجــل الزجـــاجي، علــي بــن مـــؤمن املعــروف 

  م. 1985- هـ1405آفاق عربية،  جناح، مطابع
  
  



 دار الكتـب للطباعـة، لوسـيآلشرح احلدود النحوية، عبد هللا بن امحـد الفـاكهي، حتقيـق زكـي فهمـي ا ،
  م.1988جامعة بغداد، بيت احلكمة 

 حتقيــق عبــد الســالم هــارون، وامحــد امــني، امحــد بــن حممــد بــن احلســن املرزوقــي، شــرح ديــوان احلماســة ،
  م.1951- هـ1371القاهرة 

 نــس مــرة، أي، ضــبط وتعليــق الشــيخ ر النشــر،  شــهاب الــدين ايب بكــر امحــد بــن حممــد اجلــز  ةشــرح طيبــ
  .م2000 –هـ 1420، دار الكتب العلمية، بريوت 2ط

 ـ ر، مطبعـة جامعـة شرح اللمحة البدرية يف علـم اللغـة العربيـة، ابـن هشـام األنصـاري حتقيـق د. هـادي 
  .م1977- هـ1397بغداد 

 ملفصل، موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، عامل الكتب (د.ت).شرح ا  
  ــرح املقدمـــــة احملســـــبة، طـــــاهر بـــــن امحـــــد بـــــن ـــبشـــ ـــق خالـــــد عبـــــد الكـــــرمي، طـشــ ، الكويـــــت 1اذ, حتقيــ

  .م1976
  م1937شروح التلخيص، طبع مبطبعة عيس البايب احلليب، مصر.  
 ـــاحيب يف فقـــــه اللغـــــة وســـــنن العـــــرب يف كالمهـــــا، امحـــــد ابـــــن ـــارس، املكتبـــــة الفلســـــفية، القـــــاهرة  الصــ فــ

  م.1910- هـ1328
  هـ.1378صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، القاهرة  
 .(د.ت) ج الدين السبكي، دار املعرفة والنشر، بريوت، لبنان   طبقات الشافعية الكربى، 
 (د.ت). لبنان، طبقات املفسرين، جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت  
 ــرين ـــدين حممـــد بـــن علـــي الـــداودي، حتقيـــق علـــي حممـــد عمـــر، ط، طبقـــات املفسـ ، مطبعـــة 1مشـــس ال

  م.1972- هـ1392ستقالل الكربى، القاهرة اال
  .طبقات النحاة واللغـويني، تقـي الـدين امحـد بـن حممـد ابـن قاضـي شـهبه االسـدي الشـافعي، حتقيـق د

  م.1974حمسن غياض، مطبعة النعمان، النجف 
  الطــراز املتضــمن ألســرار البالغــة وعلــوم حقــائق اإلعجــاز، حيــىي ابــن محــزة العلــوي اليمــين، دار الكتــب

  العلمية بريوت، لبنان( د.ت ).
 دار اجلامعة اإلسكندرية (د.ت).، ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي، طاهر سلمان محودة  
 ـــدار اجلماهرييـــة، ا1الظـــروف الزمانيـــة يف القـــرآن الكـــرمي، بشـــري حممـــد زقـــالم، ط ـــا  ،ل –هــــ1395ليبي

  م.1986
  ،ـاء الـدين بـن امحـد بـن علـي السـبكي عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتـاح( شـروح التلخـيص )، 

  مطبعة عيسى البايب احلليب (د.ت).
 ت، أبو علي الفارسي، حتقيق علي جابر املنصوري، ط   م.1982، بغداد 1العسكر



 وي واملــوروث البالغــي، حممــد حســني علــي الصــغري، دار احلريــة للطباعــة، علــم املعــاين بــني األصــل النحــ
  م.1983

  ،عيون األنباء يف طبقات األطباء، موفق الدين امحد بـن القاسـم بـن ايب اصـيبعة، حتقيـق، د. نـزار رضـا
  م.1965دار احلياة، بريوت 

 بـريوت ر الكتـاب العـريبغريب احلديث، أبو عبيدة القاسم بن سـالم، د. حممـد عبـد املعيـد خـان، دا ،
  م.1976- هـ1396

 ــت القلــــوب)، أبــــو بكــــر حممــــد بــــن عزيــــز اجلســــتاين، ط ، دار الرائــــد 3غريــــب القــــرآن املســــمي بـــــ (نزهــ
  م.1982–هـ1402العريب، بريوت، لبنان 

  م.1969- هـ1389فخر الدين الرازي، فتح هللا خليف، دار املعارف، مصر  
  ــرازي بالغيــــاً، مــــاهر ــــدين الــ ـــ1397عــــالم، بغــــداد  اإلة مهــــدي هــــالل، منشــــورات وزار فخــــر ال - هــ

  م.1977
  ،ت الشـــــرقية، مصـــــر ـــركة اإلعـــــال ره، حســـــن العمـــــاري، مطـــــابع شــ فخـــــري الـــــدين الـــــرازي حياتـــــه وآ

  م.1977- هـ1388
  م.1974 - هـ1394فخري الدين الرازي مفسراً، د. حمسن عبد احلميد، دار احلرية، بغداد  
 بريوت(د.ت). ،زركان، دار الفكرالءه الكالمية، حممد صاحل فخري الدين الرازي وآرا  
  م.1966هـ، 1386الفعل زمانه وابنيته، إبراهيم السامرائي، مطبعة العاين، بغداد  
  وس إبـــراهيم الشمســـان، طبـــع ذات السالســـل، كويـــت أالفعـــل يف القـــرآن الكـــرمي تعديتـــه ولزومـــه، أبـــو

  م.1986–هـ1406
 م.1924الدول العربية، فؤاد السيد، دار الكتب املصرية، القاهرة،  فهرس املخطوطات جبامعة  
  م.1971إسحاق بن املدين، حتقيق رضا جتدد، طهران بن الفهرست، حممد  
 ائـــد املشـــوق إىل علـــوم القـــرآن وعلـــم البيـــان، مشـــس الـــدين بـــن حممـــد بـــن أيب بكـــر الزرعـــي املعـــروف و فال

  لمية، بريوت لبنان (د.ت).بن القيم إمام اجلوزية، دار الكتب الع
 م.1984، مكتبة االجنلو املصرية 6يف اللهجات العربية، د. إبراهيم انيس، ط  
 ــــــي، ط ــــــدي املخزومـ ـــق، د. مهـ ـــ ــــد وتطبيـ ـــــريب قواعـــ ــــو العــ ـــــــيب وأوالده، 1يف النحـــ ـــــايب احلل ــ ـــة الب ، مطبعــــ

  م.1966مصر
 ـــه، د. مهــــــدي املخزومــــــي، ط ـــــد وتوجيـــ ـــــريب نقـ ـــــو العـ ــــ2يف النحـ ــريوت، دار الرائــــــد العــ ـــــان  ،ريب، بــــ لبنـ

  م.1986–هـ1406
 م.1985، مطبعة احلوادث، بغداد 1القرآن إعجاز يتعاظم، شاكر عبد اجلبار، ط  
 م.1968مصر  ،ال سامل مكرم، دار املعارفلعالقرآن وأثره يف الدراسات النحوية، عبد ا  



  ــر ــــزويين وشـــــ ــــيص، امحـــــــد مطلــــــوب، طو القــ ـــــامن بغـــــــداد 1ح التلخـــ ــــابع دار التضــ ــــ1387، مطـــ  –ـ هـــ
  م.1967

  حاجـب، دار الكتـب العلميـة بـريوت،  بـنالكافية يف النحو، مجال الدين أيب عمـرو عثمـان املعـروف
  لبنان (د.ت).

  ،الكتــاب، أبــو البشــر عمــرو ابــن عثمــان بــن قنــرب، ســيبويه، حتقيــق عبــد الســالم هــارون، عــامل الكتــب
  بريوت (د.ت).

 م.1994ان، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،بريوت،لبن4الكتاب والقرآن، حممد شحرور،ط  
 .(د.ت) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيوب االقاويل، جار هللا الزخمشري، دار الفكر، بريوت  
 ـــطفى بـــــن عبـــــد هللا ــون عـــــن اســـــامي الكتـــــب والفنـــــون، مصــ ـــه، اســـــتانبول  كشـــــف الظنـــ حـــــاجي خليفــ

  م.1961
 بوالق (د.ت). ، طبعه2الكليات، اليب البقاء احلسيين الكويف، ط  
 م.2000 بريوت ،، دار صادر1لسان العرب، ابن منظور مجال الدين األنصاري، ط  
  اللغـــة العربيـــة معناهـــا ومبناهـــا، د. متـــام حســـان، دار الثقافـــة، الـــدار البيضـــاء، مطبعـــة النجـــاح اجلديـــدة

  الدار البيضاء (د.ت).
 ل، مصر 1اللغه والنحو، د. حسن عون، ط   .م1952، مطبعه رو
  ـــدين األنبـــاري، حتقيـــق د. عطيـــة عـــامر، املطبعـــة ــو الربكـــات كمـــال ال ــول النحـــو، أبـ ملـــع األدلـــة يف أصـ

  م.1963الكاثوليكية، بريوت، 
 مطبعـــة  العـــاين، بغـــداد 1اللمـــع يف العربيـــة، أبـــو الفـــتح عثمـــان ابـــن جـــين، حتقيـــق حامـــد املـــؤمن، ط ،

  م.1982 –هـ 1402
  ــرآن، أيب عبيــــدة معمــــر بــــن ــؤاد ســــجمــــاز القــ ــه د. حممــــد فــ ، مكتبــــه 2ط زكني،املثــــىن التيمــــي، علــــق عليــ

  م.1970–هـ 1390ي، دار الفكر اخلاجن
  ــن الطربســـي، مؤسســـة األعلمــــي ــن احلســ ــل بـ جممـــع البيـــان يف تفســـري القــــرآن، الشـــيخ أبـــو علــــي الفضـ

  م.1995 –هـ 1415للمطبوعات، بريوت، لبنان 
 جامعـه اإلمـام 1حتقيـق د. طـه جـابر احللـواين، ط ،احملصول يف علم أصـول الفقـه، فخـر الـدين الـرازي ،

  م.1979- هـ1399السعودية ، حممد بن سعود اإلسالمي
 م.1987، دار الفكر، عمان 1املدارس النحوية أسطورة وواقع، د. إبراهيم السامرائي ط  
  م.1968املدارس النحوية، د. شوقي ضيف، نشر دار املعارف، مصر  
 م.1981- هـ1401، بغداد 1صاحل السامرائي، ط معاين األبنية، د. فاضل  
  .ضــة،  عبــد الفتــاحمعــاين احلــروف. ايب احلســن علــي بــن عــيس الرمــاين.حتقيق د إمساعيــل شــبلي، دار 



  مصر للطبع والنشر، القاهرة (د.ت).
  معـــاين القـــرآن، اإلمـــام أبـــو احلســـن ســـعيد بـــن مســـعدة املعـــروف بــــ(األخفش األوســـط) حتقيـــق د. فـــائز

  م.1981 –هـ 1401  3فارس ط
  معــاين القــرآن، أبــو زكــر حيــىي الفــراء، حتقيــق حممــد علــي النجــار ويوســف جنــايف، عــامل الكتــب، بــريوت

  (د.ت).
  ،معــاين القــرآن وإعرابــه، أبــو أســحاق ابــراهيم بــن الســري الزجــاج، حتقيــق د. عبــد اجلليــل عبــده شــليب

  م.1988 –هـ  1408، عامل الكتب، بريوت 1ط
 م.1989لنحو، د. فاضل صاحل السامرائي، بيت احلكمة، جامعه بغداد معاين ا  
  م.1980معرتك األقران يف إعجاز القرآن، جالل الدين السيوطي، حتقيق علي البجاوي  
 قوت احلموي، ط   هـ.1334، مطبعة السعادة، 1معجم البلدان، 
  م.1980معجم الدراسات القرآنية، ابتسام الصفار، بيت احلكمة بغداد  
 ض 1معجم مصـنفات القـرآن، د. إسـحاق علـي شـواخ، ط - هــ1403، منشـورات دار الرفـاعي الـر

  م.1983
   م.1960 –هـ 1380حالة، دمشق كمعجم املؤلفني، عمر رضا  
  اجلــزء الســادس عشــر، يلاملغــين يف أبــواب العــدل والتوحيــد، القاضــي عبــد اجلبــار امحــد اهلمــذاين املعتــز 

  م.1960مصر حتقيق أمني اخلزيل، 
  مغين اللبيب عن كتب االعاريب، عبد هللا بن يوسف ابـن هشـام األنصـاري، حتقيـق حممـد حمـي الـدين

  عبد احلميد (د.ت).
  ــق د. كمـــال بكـــري، وعبـــد الوهـــاب أبـــو مفتـــاح الســـعادة ومصـــباح الســـيادة، طـــاش كـــربى زادة، حتقيـ

  القاهرة (د.ت). ،النور، مطبعة االستقامة
 م.1937،مطبعة البايب احلليب 1و يعقوب يوسف بن حممد بن علي السكاكي،طمفتاح العلوم،أب  
 لراغب االصفهاين   طهران (د.ت).، املفردات يف غريب احلديث، ابو القاسم احلسني املعروف 
 دار اجليل، بريوت(د.ت).2املفصل يف علم العربية، جار هللا حممود بن عمر الزخمشري، ط ،  
  م.1999 –هـ 1420بن زكر بن فارس، دار اجليل، بريوت، مقاييس اللغة، امحد  
 ـــد القـــاهر اجلرجـــاين، حتقيـــق كـــاظم حبـــر املرجـــان، دار الرشـــيد بغـــداد  ،املقتصـــد يف شـــرح اإليضـــاح، عب

  م.1982
  
  

  املقتضــب، أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد املــربد، حتقيــق حممــد عبــد اخلــالق عضــيمة، عــامل الكتــب، بــريوت



  (د.ت).
  ريخ ابن خلدون، حتقيق األستاذ خليل شحاذة، دار الفكر للطباعة والنشر(د.ت).مقدمة  
 م.1984 عمان ،دار الفكر، حممد بركات، مناهج وآراء يف لغة القرآن  
 م.1975، 5من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس، مكتبة االجنلو املصرية، ط  
 م.1984 - هـ1404بريوت،سسة الرسالة،مؤ 1من بديع لغة التنزيل، د. إبراهيم السامرائي، ط  
 م.1989، بغداد 2منهج البحث يف املثل السائر، د. علي جواد الطاهر، ط  
 ـــويين، ط ــــان إعجـــــازه، د.مصـــــطفى الصـــــاوي اجلــ ــري يف تفســـــري القـــــرآن وبيـ ــــة 3مـــــنهج الزخمشـــ ، مكتبـ

  مصر (د. ت).، الدراسات األدبية دار املعارف
  دك الباب، دمشق(د.ت).املوجز يف دالئل اإلعجاز، د. جعفر  
  ،م.1986النحو العريب نقد وبناء، إبراهيم السامرائي، بغداد  
  ،مع العلمي العراقي، بغداد   م.1974حنو الفعل،  د. امحد عبد الستار اجلواري، مطبعة ا
 م.1975مصر  ،، دار املعارف5عباس حسن، ط ،النحو الوايف  
  ليبيــــا ، ،  الــــدار اجلماهرييــــة للطبــــع والتوزيــــع3هللا رفيــــدة، طالنحــــو وكتــــب التفســــري، د. إبــــراهيم عبــــد

  م.1990- هـ1399
 ــاين، حممــــد حنيــــف فقيهــــي، ط ، منشــــورات املكتبــــة 1نظريــــة إعجــــاز القــــرآن عنــــد عبــــد القــــاهر اجلرجــ

  م.1981- هـ1401العصرية، بريوت 
 ريخ وتطور   م.1979بغداد  ،دار احلرية ،د. حامت الضامن ،نظرية النظم 
 ت يف إعجـــاز القـــرآن، علـــي بـــن عيســـى الرمـــاين، ( مطبـــوع ضـــمن ثـــالث رســـائل يف اإلعجـــازالنكـــ( ،

  .م1976حتقيق حممد خلف هللا وحممد زغلول سالم، دار املعارف مصر 
  ،ايــة اإلجيــاز يف درايــة اإلعجــاز، فخــر الــدين الــرازي، حتقيــق د. إبــراهيم الســامرائي، د. حممــد بركــات

  م.1985عمان  ،دار الفكر
  النهايــة يف غريــب احلــديث واالثــر، جمــد الــدين أبــو الســعادات حمــد ابــن األثــري، حتقيــق طــه امحــد الــزاوي

  م.1963 –هـ 1383وحممود حممد الطناحي، القاهرة 
 شا البغدادي، املعارف   م.1955استانبول ، هدية العارفني، إمساعيل 
 لبنان(د.ت).- ر املعرفة، بريوتمهمع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، أبو بكر السيوطي، دا  
 لوفيات، صالح الدين الصفدي، حتقيق هلموت ريرت،ط   م.1961 –هـ 1381،إيران2الوايف 
 م.1975بغداد  ،واو الثمانية يف العربية، د. رشيد العبيدي، دار احلرية للطباعة  
 م.1984ادة وفيات األعيان، ابن خلكان، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة السع  



  
 البحوث  

  ــاز القــــرآين ـــؤمتر األول لألعجــ ـــرمحن (بنــــت الشــــاطئ) املـ ــــد الـ ـــرآن، د. عائشــــة عب ــــاين للقـ اإلعجــــاز البي
  م.1990بغداد  ،املعقود مبدينة السالم

 ســر الزيــدي، جملــة الدراســات اللغويــة مــج ، 3،ع1مشــكالت النحــويني القــدمي واجلديــد، د. كاصــد 
  م.1999 –هـ 1430حوث، السعودية تصدر عن مركز امللك فيصل للب

  مالمـــح اإلعجـــاز يف القـــرآن الكـــرمي، د. حممـــد حســـني علـــي الصـــغري، املـــؤمتر األول لألعجـــاز القـــرآين
  م. 1990بغداد ، املعقود مبدينة السالم

  ،ســــر الزيــــدي، جملــــة كليــــة اآلداب حنــــو القــــرآن يف تقصــــري القــــدامى وقصــــور املعاصــــرين، د. كاصــــد 
  م.1992جامعة املوصل 

  
  

 الرسائل اجلامعية  
  األسلوبية يف كتب إعجاز القرآن، عواطف كنوش، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية جامعة البصرة

  م.2000
  م.1997جامعة بغداد  ،البحث النحوي يف العراق، مكي نومان مظلوم، كلية اآلداب  
 لة ماجستري ( حتقيق )، عبد التنبيه عل شرح مشكالت احلماسة، أبو الفتح عثمان بن جين، رسا

  م.1974احملسن خلوصي الناصري، كلية اآلداب جامعة بغداد 
  (ابن رشد ) لول اجلبوري، كلية الرتبية فع علوان  الداللة الزمنية للجملة العربية يف القرآن الكرمي، 

  م. 2000جامعة بغداد 
 م.1986ة اآلداب، جامعة املوصلالرازي النحوي من خالل تفسريه، طالل حيىي الطوجبي، كلي  
 جامعة  ،منهج البحث النحوي عند اجلرجاين، حممد كاظم البكاء، رسالة ماجستري، كلية اآلداب

  م.1981بغداد 
  سر الزيدي   ،منهج الطوسي يف تفسري القرآن الكرمي  ،كلية اآلداب ،رسالة دكتوراه  ،كاصد 

  م.1976جامعة القاهرة 
 م.1990جامعة بغداد  ،كلية اآلداب   ،مكي نومان مظلوم  ،يوان احلماسة النحو يف شروح د  
  الواو يف العربية، دراسة صوتية وصرفية وحنوية، سهيل جنم حاجي العتيب، رسالة ماجستري، كلية

  م.1989جامعة بغداد  ،اآلداب 

  



I  

IN THE NAME OF GOD, MOST GRaciOUS, MOST 

MERCIFUL. 

Praise be to ALLAH who revealed to his servant the book , 

a miracle that gives evidence to the truth of his prophethood .  

prayer and peace for our leader and prophet Mohammad, who is 

supported by this light and who causes people to issue from the 

depths of darkness to light . prayer and peace for his household 

and companions al to gether . 

If science becomes sublime by its subject . the science of 

AL- QURAN. Is the most hanourble science for its subject is the 

words of God the majestic. the glorious QURAN is the miracle of 

the prophet ( prayer and peace for him and his household ) , the 

miracle by which the challenge is still standing till God inherits 

the earth and all that is on it . he is the best inheritor . 

This challenge is not confined to the Arabs only . it come as 

an all encompassing one . it comprises humans and spirits ( JINS) 

as in the words of God .“ say : if the whole of mankind and jinn’s 

were to gather to produce the like of this QURAN , they could not 

produce the like there of even if they backed up each other. (AL – 

Israa , verse 88) the Arabs realized the miracle of the QURAN by their 

sound Arabian nature, by what God endowed them with sound 

taste, sensitive feeling, eloquence and rhetoric. The QURAN 

became the pivot of their thinking and  a goal for their writings. 

Scientists talked abundantly about the miracle of the QURAN and 

researched about the mystery of the miraculous QURANIC 
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expression most of their studies dealt with its language , its 

unique style ,and its unfamiliar versification.  

This concern obviously appears in “ the theory of 

versification” whose most eminent adherent Imam Abdul Qadir 

Al-Jerjani brought it into existence so as to prove that it is the 

phase of the miracle in the Glorious QURAN. versification is 

nothing to him  but seeking the grammatical meaning. Out of this 

came the importance of grammar in revealing the secret of the 

versification of the QURAN .that is why the books on the miracle 

paid great attention to grammar. 

  Especially those that came after the theory of versification 

in this study we discussed three books about the miracle of the 

QURAN . they are : “ Nihayet- el- EEJAZ FI DIRAYAT AL – 

IJAZ " by FAKHR- El – DEEN AL- RAZI  ( 606 A . H) “ AL- 

BURHAN – el – KASHIF an  IJAZ al- QURAN " by Kamal – Il 

Deen AL- Zamlakani ( 651 A. H ) the grammatical trend is 

manifest in these two books since they were influenced by “the “ 

theory of versification " that is one reason why I have chosen 

them among other books about the miracle. 

There are other reasons which will be mentioned whitin this 

thesis . the third book is “ Mutorak – Al – Aqran Fi I’jaz Al-

QURAN (911 A.H ) this books represents a comprehensive book 

covering his predessors views about the miracle aided by the 

books of interpretation rhetoric and grammar books it made use of 

grammar in understanding the Quranic Text . by this book our 
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study becomes more comprehensive and more advantages – if G. 

d will- As for the references of the study, they are headed by the 

glorious QURAN, the miracle of Arab Experience and its eternal 

constitution .  

I have been much absorbed in it and meditating on its verses 

days and months enlightened by searching into the books of the 

miracle , interpretation , books on grammar , rhetoric ancient and 

modern the plan of the research included an introduction , four 

chapters and a conclusion showing a summary of what was 

written in the research . 

The first chapter introduces the three books and their 

authors it consists of three sections . The first deals with “ 

Nihayat Al – I’jaz " , the second deals with “ Al – Burhan al- 

Kashif " , and the third deals with (Mutarak-Al-Aqran). 

The second chapter is about grammatical thought in the 

books about the miracle . It included four sections . The first one 

deals with the principles of grammar, the second deals with the 

frontiers of grammar , the third deals with ellipsis , the fourth 

deals with grammar and semantics ( meaning ) . 

The third chapter deals with the different means of 

exprellion mentioned in the QURAN and studied by grammarians 

and rhetoricians under the title ( grammatical styles) .It is divided 

into five sections.  

The first section deals with the form of interrogation , its 

derices and the most important implications that it conveys the 
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second section deals with the form of condition and its devices . 

the third section deals with the form of emphasis , illustrating the 

emphatic forms and the inclusion of emphatic devise in a 

connected study. 

The fourth section  deals with the form of negation , a study 

of its devices . the third section is about the form of 

proclammation and showing its importance . 

  The fourth chapter deals with the grammatical subject that 

were recurrent in books about the miracle . It consist of three 

sections : the first is on verb, the second on noon’s in the dative 

case “ those haring the diacritic – al mark Fatha" , the third about 

the Annexes I following the fourth chapter with a conclusion that 

includes a summary of the research and most  important results, 

then a list of the references, the research depends on . 

I did my best to be sincere to this research and in fact  I did  

my utmost for it because in addition to its being a research in 

grammar ,it is also a research about the miracle of the Book Allah 

.I call my God to make my research beneficial and grant it the 

blessing of satisfaction and acceptance. 
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