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 الملخص 

وفهـــم معانيـــه.  فيـــمـــن اللحـــن والتحر  ميلقـــد کـــان الـــدافع األول لنشـــأة النحـــو هـــو ِحفـــظ القـــرآن الکـــر 
ن تکـون  رٌ يوأمناطها، وجـد ةيالعرب بيثـَّبتَ األسال هو الذي د،يوالقرآن يف صورته الطلقة احلرة من کل ق

وإبقائهـــا يف ســــالمتها  ةبـــه العــــاملون إلرســـاء قواعـــد اللغــــ یهتــــديو  یقتـــدياملثــــال الـــذي  بـــهيوتراک بهيأســـال
 داتيــوصــحتها. ولــوال القــرآن الكــرمي لتعّقــَدت هــذه القواعــد، فبإهتمامنــا بــه نــتخلص مــن شــّر هــذه التعق

کـل البعـد عـن الضـرورات   دٌ يـألن أسـلوبه بع ،یومعنـ یالشـعر العـريب ونثـره مبنـ فوقيلقرآن املّللة. وَلّما أّن ا
 هيالقرآن يف استنباط قواعد النحو اللغة الذي استندوا ال یعل مدأن نعت نايا الشعر فعل فلحيوالشواذ اّليت 

کتــاب هللا،   یاعتمــاداً علــ ةيــإالّ حماولــة إلســتنباط القواعــد العرب ســتيبــال اعتــدال وال قصــد. فالورقــة هــذه ل
. وســلکنا دربنــا يف هــذه الورقــة علــ ســدديأن  نيراجــ صــرح  دتيّ الــيت شــ ةيــالکتــب النحو  یعزوجــل خطــا

 النحو"لـ د.فاضل السامرائي، و"حنو القرآن" لـ د.عبدالستار اجلواري. ی"معان مايّ الس رآينالنحو الق
Abstract 
Mehmet Science Syntax keep my Karim al Althryf understanding the 

sciences Manyh Valvaq Deutsch La Tnfk as al-Fhv Alzy homes come on, 

                                                        
ا جبامعة طهران ةييف اللغة العرب كأستاذ مشار  - ١   .و آدا
ا جبامعة طهران. ةييف اللغة العرب ريطالب املاجست - ٢  و آدا
 جبامعة طهران. ةييف اللغة الفارس ريماجست - ٣
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Vnmt Fihe, Vakhzt my Vtakhz Alshvahd facing Layatyha Albatl Baltklf world 
starts turning. 

Falqran per Svrth Altlqh Alhrh Total indicating, Ho Alzy Sign Alasalyb 
Deutsch Vanmatha, Vjdyr Ban al-mithal move Salybh Vtrakybh Alzy Yqtdy 
Vyhtdy to Alamlvn Larsa’ Allghh Vabqayha per health and health 
rules.Vlvla al-Karim Ltqd jurisprudential-rule situation, Fbahtmamna to get 
my Ntkhls Almllh various complexity of the situation. 

Vbma lodging it Yfvq al-Arabi Vnsrh extension of genotypic, Lan unlikely 
Slvbh total cost of bus extension Valshvaz Alzrvrat Albd as strange as 
Htznt Allghh Alzy Astndva layer moderation provincial disaster pla. 

. Falvrqh situation except Mhavlh Lastnbat jurisprudential-rule list 
Deutsch Atmada Ali Book of Allah, Almighty Khtana Ysdd Rajin lodging it. 
Vslkna Drbna advertisement Alvrqh Ali books Alnhvyh situation facing 
Scheidt Srh Syntax Alqrany Lasyma "semantics Syntax" Lfazl Al, and "as 
al" Lbdalstar Jiwari..  

 المقدمة
أللبـاب التفکــر يف ا ل نزولــه، فـإنربی أولــوائـإّن العالقـة بــني اللغـة والقــرآن الکـرمي عالقــة وشـيجة منــذ أوا

تـــه، فجـــاءت آرا رهـــم لتؤســـس املرســـی لنشـــأة علـــم النحـــو وبنـــاء صـــرحه. و ؤ معانيـــه والتـــدبّر يف آ هـــم وآ
ا،نشأ يف کنف الن النحوالعريب،کغريه من العلوم العربية،   إذ ص القرآين وکان يف مقّدمة العلوم اليت اعتنی 

 کانت الغاية منه صيانة القرآن وحفظه من وقوع اللحن والتحريف يف قراءته.
و هـو قمـة  منهـا أّن کتـاب سـيبويه، کثـرية،ك  وموقف النحاة من القرآن و من حيث الشواهد علی ذل

لشـــعر  الدراســـات الســـابقة عليـــه، العـــريب القـــدمي مـــن حيـــث اإلســـتقراء وتقريـــر ينطـــوي علـــی اإلستشـــهاد 
لقرآن إال قليالً  ت القرانية الواردة يف   كفضالً عن ذل ،األصول،واإلحجام عن اإلستشهاد  فإّن معظم اآل

دف التقرير والتوکيد ال اإلستشهاد.  کتبهم تذکر بعد الشعر،کأّمنا تساق 
ـات الداميــة بـني املعتزلـة واألشـاعرة والفــروع الصـراع السـائد بـني القبائــل والنعـرات القوميـة (ولعـّل  ا وا
م دفـع کثـريمن العلمـاء، ومـنهم سـيبويه، أن يتوخـوا  املنتمية إليها واالقتتـال إن صـحَّ القـول بـني هـؤالء وأتبـا

ت القرآنية خوفـاً مـن الـبطش والتنکيـل والتشـهري الـذي طـال العلمـاء  آل احلذر يف اإلسناد و اإلستشهاد 
ل القار كبه آنذا  ئ. ومن يتحری ما جاء به علماء النحو يری أثر املذاهب اليت اعتقنوها، وال خيفی عن 

ــا کثــري مــن اآلراء و  كالکـرمي أثــر مدرســة جنديســابور وعلـم الکــالم و الفلســفة يف تلــ احلقبـة، إذ تقوَّمــت 
ء القـرطيب يف کتابـه الـّرد علـی ستنباطات الشـرعية واملتمثلـة بقضـية العامـل واملعمـول الـيت فنَّـدها ابـن مضـااال

وحنــن  بکــالم العـرب، علمــاً أّن القــرآن کـالم العــرب املفضــل لـدی اجلميــع، النحـاة؛ فلهــذا جـاء اإلستشــهاد
لــيس لنــا احلــّق أن نســأل:ملاذا استشــهدوا بکــالم العــرب؟ ولکــن لنــا أن : الننکــر و مــن األخــری أن نقــول

http://abu.edu.iqhttp://abu.edu.iq



 
 

٨٢ 

 ٢١ :العدد

ّن القـرآن مجلـة و تفصـيًال  خضـت األمثـل؟ هـو تتـويج بالغـتهم الـيت متهـو کـالم العـرب نتساءل: أمل نقبل 
 )٤(.)من سوق عکاظ واألندية األدبية

أّن النحو العريب متوّحُد  كعن النحو العريب، ذل والنحو القرآين ليس حنواً جديداً أو مبتکراً أو منفصالً 
ً نشـأ يف رحـاب القـرآا كسـتدال علـی أّن هنـااألصـول،ولکن حسـبنا اال ن الکـرمي، وتوّجـه وجهــة جتاهـاً حنــو

جتـاه آخـر اأنـه لـيس مسـتقال، بـل نشـأ خمتلطـا ومتـداخال مـع  غـري القـرآين، حنوية قرآنية خالصة وهـو النحـو
لعلوم الفلسفية و املنطقية علی أثر االحنراف واخللل الذي أصـاب الـدرس  فرضَتُه النزعة التعليمية، والتأثر 

لنحو غري القرآين.النحوي مطلع القرن الثاين للهجرة وهوما  وهـذان املنهجـان متـداخالن  اصطلحنا عليه 
ت الـــيت واجهــت البحــث. و کانـــت مســألة تعـــارض إحتــی عــّد  ويصــعب الفصــل بينهمـــا، حـــدی الصــعو

ويف ظِل الدعوات الداعية الی تيسري النحو العـرّيب  القاعدة النحوية مع النص القرآين قد شغلت الباحثني،
آن الکرمي وظهور الدعوات اليت أصبحت ضـرورًة ومطلبـاً ُملحـاً بوجـوب تصـحيح مناهج دراسة القر  وتطور

لقرآن الکرمي. ظهرت احلاجة إلی  منهج النحو العرّيب وإعادِة مساره إلی ما کان عليه،وإعادة صلة النحو 
بـٍت هـو نـص القـرآن الکرمي،وهـذا النحـو يقـرُِّب مـا تباعـد وي صـل مـا و حنو يستمدُّ أصوله مـن سـنٍد قـوٍي و

 قدٍمي يف أصوله وجذوره لتبقی العربية ما بقي القرآُن.  ص إلی حنو جديد يف عرضه،لإنفصل لنخ
الــيت تعــد مثــاًال علــی صــعوبة هــذا  التنــازع، اإلشــتغال و اإلســتثناء قــد َکثُــرت اآلراء النحويــة يف أبــوابل

ة اليت مل تطابق قواعدهم، َفَکثُرت شتّد اخلالف بني النحاة، وأخذوا الشواهد القرآنياالنحو علی املتعلمني و 
التقديرات والتعليالت.فالبحث هذا يتناول دراسة حول مباحث التنازع وإالشتغال واإلستثناء إلستنباط و 

ت القرآن الکرمي.  تسهيل هذه املباحث إعتماداً علی اآل
ب التنـازع واإلشـتغال، فمـن هـذه الدرا كخليفة البحث: هنـا سـات: مقالـة مقـاالت قـد أّلفـت حـول 

دي، ومقالـة  "اإلشتغال والتنازع صـول الفقـه) حلسـني مشـس آ ثر النحـاة  (بني الواقع اللغوي والقواعد و
 "أسلوب اإلشتغال يف النحو العريب نقد وبناء"حلفظي حافظ اشتيه، ومقالة "التنازع أو اإلعمال يف النحو

والتنــازع يف ضــوء القــرآن الكــرمي وقراءاتــه" حملمــد العــريب قــراءة معاصــرة" لشــوقي املعــري، ورســالة "االشــتغال 
جي.  أنس 

 التنازع:
هو توجه عاملني إلی معمول واحد، فالعامالن يتنازعان هذا املعمول، و لذا ُمسّي عند النحاة التنازع. 

ب الفـــاعلني و املفعـــولني اللـــذين کـــل واحـــد منهمـــا يفعـــل (و مل يـــذکر ســـيبويه اســـم التنـــازع و قـــال:  هـــذا 

                                                        
ن و ســـــعد هللا مهـــــايوين -٤ ـــــة حنـــــو املعـــــاين و معـــــاين النحـــــو. العـــــدد١٣٩٢(صـــــيف  طهماســـــيب، عـــــد ـــــة أدب ٢ش). مقال ، جمل

 عريب(جامعة طهران).
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ب مـن إعمـال األول و (و کذا املربد إذ قال:  )٥().كله مثل الذی يفعل به، و ما کان حنو ذلبفاع هـذا 
  )٦()الثانی و مها الفعالن اللذان يعطف أحدمها علی األخر.

االســم  كأنــه جيــوز إعمــال کــّل واحــد مــن العــاملني فــی ذلــيف و ال خــالف بــني البصــريني و الکــوفيني 
ولی منهما، فذهب البصريون إلی أّن الثـانی أولـی بـه؛ لقربـه منـه، و ذهـب األَ  الظاهر، و لکن اختلفوا فی

لعمل لقربه من املعمول و  اَألول الکوفيون إلی أن ت اُألولی به، لتقدمه. إّن العامل الثاين هو اُألولی  مل 
 يف القرآن الکرمي إعمال العامل األول.

ســتني آيــة، وکــل مــا جــاء مــن أســاليب التنــازع يف  وقــد اســتعمل أســلوب التنــازع يف القــرآن يف أربــع و
القرآن کان علی إعمال الثاين ومل يرد يف القرآن إعمال األول. ومن شواهد القرانية اليت قد أعمل الثاين فی 

) وهنـا أعمـل العامـل الثـاين، ولـو أعمـل العامـل ۹٦(الکهـف  ررــرطررارًاآُتوِين أُْفرِْغ َعَلْيـِه ِقطْـرًایاملعمول: قوله تعالی
) ۱۹(احلاقــة  ــيههـههـاُؤُم اقَرُءواکتابيـهیلقيـل: آتـوين أفرغـه عليــه،أي آتـوين قطـرا أفرغــه عليـه. وقولـه تعــالی األول

تنـایولـو أعمـل األول لقيل:هـاؤم اقـرءوه کتابيــه. وقولـه تعـالی بوا   ).۱٦(الــروم  ااااــاناااوأَمَّـا الَّــذين کفـروا وکـذَّ
ُرسـًال مبشــرين و منـذرين لــئال . ).۲٦سـاء /(الن ممکميريـد ا ليبـني لکــم و يهـديکم ُسـنن الــذين مـن قــبلکم

)، ۱۳(طه / یفأستمع ملا يوحی كو أ أخرتتُ ).).۱٦٥(النساء/ ليکون للناس علی ا حجة بعد الرسل
فنادتــه ، )، ٦٠(البقــره  کلــوا و اشــربوا مــن رزق ا، )، ۱٤(الســجدة/ ممکمفــذوقوا ِمبـَـا نســيُتم ِلقــاَء يــومکم
ً لکــل شــیٍء و َهــدًی و  كو نزلنــا عليــ، )، ۳۹(آل عمــران  بحملــراباملالئکــة و هــو قــائٌم يصــّلی فــی ا تبيــا

 )...۸۹(النحل  نيرمحة و ُبشری للمسلمني
 ،)، جعل (الکتاَب) مفعوًال للقراءة۱۹(احلاقة  ههيهَهآءوم اقَرءوا کتابيهني:قوله تعالی يف أصحاب اليمني:(

جمرد املناولة، ألن فيه فالحه و فوزه أما  ومل جيعله إلسم الفعل ألن القراءة واإلطالع علی الکتاب أهم من
 كاملناولة فلقصد القراءة واطالعهم عليه، ولو أعمل املناولة فيه لقال (هاءوم اقرءوه کتابيه) فيکون عند ذل

  )٧()أعمل املناولة فی الظاهر والقراءة فی الضمري وهوخالف املقصود.
 نّ أهـــَت ونصـــحَته زيـــداً) والفـــرق بينهمـــا فـــواضـــح عنـــدما تقـــول (نّبهـــَت ونصـــحَت زيـــداً) و (نبّ  كوذلـــ

لنصيحة ولذاجعلت هلا االسم وحذفت مفعول (نّبهَت). وأما فی قول الثانی  كاإلهتمام فی مثال األول 
إلنتبـاه ِألنّـ أعملتـه فـی اإلسـم الظاهر،وامـا النصـيحة فقـد أعملتهـا يف ضـمريه واالسـم  كفإن االهتمام فيه 

 الظاهر اًقوی من الضمري.
جنـيب، وأ( يضا لو أعملت األول فی العطف حنو(جاء و رجع خالٌد) لفصلت بني العامل و معموله 

و لعطفت علی الشیء و قد بقيت منه بقية. أی عطفت علی بعض اجلملة قبل أن تتم، وکالمها خالف 
ا أعملَت األصل، فإن أعملت اُألولی أضمرَت فی الثانی کلَّما حيتاج اليه من مرفوع ومنصوب وجمرور، وإذ

                                                        
. م١٩٩٨السالم حممد هارون. القاهرة: مکتبة اخلاجني.  ، حتقيق عبد٣. ط١. جبن عثمان. الکتاب عمر سيبويه، أبو بشر -٥

 .٧٣ص
م. ١٩٩٤. القـاهرة: جلنـة إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي.اخلالق عظيمة . حتقيق حممد عبد٣. ط٤. جاملقتضب. املربّد، أبو العباس -٦

 .٧٢ص
 .١٢٧. صم٢٠٠٣. ك. القاهرة: الناشر شرکة العات٢ج السامرايي، فاضل صاحل معاين النحو. -٧
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 ٢١ :العدد

تقـول (ذهـب و رجعـا احملمـدان)  كالثانی أضمرَت فی األول املرفوع واملنصـوب العمـدة. واليضـمر غـري ذلـ
يف قولـــــــه )٨()علـــــــی إعمـــــــال االول فـــــــی االســـــــم الظـــــــاهر والثـــــــانی فيضـــــــمريه، أيـــــــذهب احملمـــــــدان ورجعـــــــا.

ََّ َكثــريًا وَ :ی:تعــالی فامســا الفاعــل () ۳٥(األحــزاب  ِتالــّذاِكراتِ َواحلــاِفظَني فُــروَجُهم َواحلاِفظــاِت َوالــّذاِكريَن ا
 )٩()عنه. استغناء»احلافظني والذاکرين«مل يعمال يف ما عمل فيه األوالن »الذاکرات«و »احلافظات«

لفعل، و اسم الفاعـل و اسـم املفعـول؛ أی مـا  من الواضح أن العلماء حددوا العامل يف حبث التنازع 
ازوا الی احلروف و التنازع بني الفعل الناقص و التام. و قد أجاز يعمل عمل الفعل، و بعض النحويني احن

) حيــث تنــازع ۲٤(البقــرة ..فــإن مل تفعلــوا...ی و منــه قولــه تعــالی  )۵۴۷-۵۹۸ي (بعــض النحــاة کالفارســ
 الفعل بعدمها.» مل«و » إن«

قـد يـؤدی  ذهب مجهـور النحـاة الـی امتنـاع التنـازع بـني احلـرفني أو بـني حـرف و غـريه ألّن االعمـال(و 
 )١٠()الی اإلضمار و الجيوز اإلضمار فی احلرف.

ً. يقـول عبـاس و يری الّدارسون احملدثون : إّن حبث التنازع من أکثـر األحبـاث النحويـة تعقيـداً واضـطرا
ً وتعقيــداً، وخضــوعاً لفلســفة عقليــة خياليــة  يعــد(حســن:  ب التنــازع مــن أکثــر األبــواب النحويــة اضــطرا

 )١١()لکالم املأثور الفصيح، بل رمبا کانت مناقضة له.السند  ليست قوية
يــری ســيبويه أّن الفعــل الثــانی هــو الــذی يعمــل فــی االســم املتنــازع فيــه دون األول، ألنّــه ال يوجــد فــی 
لصــيغ الــواردة يف القــرآن، فيعمــل الثــاين  إلکتفــاء  العربيــة تنــازٌع بــني العــاملني علــی معمــول واحــد. علينــا 

حلــذف هنــا هــو أنـّـه مفهــوٌم مــن  وحيــذف مــن الفعــل االول لداللــة الثــاين عليــه ولداللــة الســياق، وأّن املــراد 
نـّـه "تـَـرَ  نّه"اســتغناء عنــه لعلــم  كاملقـام، وقــد عــرب ســيبويه عــن حـذف املعمــول فــی التنــازع  للعلــم بــه"مرة و 

لی النحاة" محلًة علـی املخاطب به" مرة أخری. وتبع ابن مضاء رأی سيبويه، و قد محل فی کتابه "الرد ع
لغاً فأضافوا عليه صوراً ال  حناة البصرة و الکوفة إلقامتهم الباب علی أمثلة افرتضوها، فعّقد الباب تعقيداً 

نة.  ه من حديث هوالء واإل نة فأين هذا من ما أورد لنحو إذما نبغي من ورائه إّال اإل  تليق 
 شتغال:اال

ب االشتغال، و (حلديث عنه بکالم االنصاري: واحلديث عنه ذو شجون ولنبدأ ا هذا الباب يسمی 
حقيقتـــة أن يتقـــدم اســـم و يتـــأخر عنـــه عامـــل هـــو فعـــل أو وصـــف، و کـــل مـــن الفعـــل والوصـــف املـــذکورين 

                                                        
 .١٢٤م. ص٢٠٠٣. ك. القاهرة: الناشر شرکة العات٢السامرايي، فاضل صاحل. معاين النحو. ج -٨
م. ١٩٩٨السالم حممد هارون. القاهرة: مکتبة اخلاجني.  ، حتقيق عبد٣. ط١. جبن عثمان. الکتاب عمر سيبويه، أبو بشر -٩

 .٧٣ص
 .١٩٢م. ص ١٩٩٥. القاهرة: املکتبة املصرية. ٢. جكإلی ألفية ابن مال كاألنصاري، إبن هشام. أوضح املسال -١٠
ريخ. ص٢. ط٢حسن، عباس. النحو الوايف. ج -١١  .٢٠١. القاهرة: دار املعارف مصر. بال 
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 حوينيالتنازع و االشتغال و االستثناء بني القرآن الكرمي وأقوال الن  

٨٥ 

، أو حمــال کـــ: "زيــداً مــررت بــه"، أو ملــا البــس ه لضــمريه لفطــاً کـــ: "زيــدا ضــربتهُ مشــتغل عــن نصــبه لــه بنصــب
 )١٢()بت غالمة، أو: "مررت بغالمه".ضمريه حنو: "زيداً ضر 

 : عنه اِّـشتغل االسم يةحاالت إعراب
نيــا: جيــب رفعــه  أوال: جيــب نصــبه إذا وقــع بعــد أدوات التخصــيص والشــرط واإلســتفهام غــري اهلمــزة، 
لثا: ويرّجح نصـبه يف مخـس صـور:  لفعل،  عندما يقع بعد إذا الفجائية وأن يقع قبل ادوات اليت ختتص 

ــٌي أو فعــل دعــائی وأن يقــع االســم بعــد مهــزة االســتفهامأن يقــع ب و بعــد أدوات النفــی  عــد االســم أمــٌر أو 
ولکــن  رابعــا: ويــرجح الرفــع إذا مل يکــن مــا يوجــب نصــبه، أو يرجحــه، أو يوجــب رفعــه.». مــا، ال و إن«

شـرط فـی الکـالم النحاه مل جيدوا االسم املشتغل عنه قـد ورد بعـد أدوات االسـتفهام غـري اهلمـزة و أدوات ال
املنشور. (أما املواضع اليت يرجح النحـاة فيهـا النصـب فأوهلمـا أن يکـون داال علـی الطلـب وقـد علمـت أن 

 )١٣(الطلب اليکون خربا، فاحلکم هنا النصب،ألن االسم ليس مبتحدث عنه وليس بعده من حديث).
لفعــل املــنيالــی أّن االســم و الضــمري منصــوب »۲۰۷تــويف« و ذهــب الفــراء( مــا فــی املعنــی   ذکور، ِأل

صب عند النحاة  لشیٍء واحد، و هذا التقدير دعت اليه صنعة اإلعراب ألّن کل منصوب ال بُدَّ له من 
صــباً لإلســم املتقــدم اضــَطّروا إلــی التقــدير الــذی ذهــب إليــه النحــاة فــی هــذا البــاب مفســٌد  و ملــا مل جيــدوا 

تنحــل بتقــدير (أکرمــت خالــداً أکرمتــه) و (ســررت خالــداً للمعنــی، مفســٌد للجملــة فــإّن اجلملــُة تتمــزق و 
مـن التقـديرات. ومـا ذهـب اليـه الفـراء مقبـول فـی حنـو (خالـداً أکرمتـه)،  كاحببت رجًال حيبه) و بنحو ذلـ

ما ذهـب إليـه الکسـايی،  كو (حممداً خطت قميصاً له) و کذل غري مقبول فی حنو (خالداً سلمت عليه)
ــذا املعنــی، و إّمنــا هــو أســلوب خــاص حقيقــة األمــر فيمــا نــری أنــ ه لــيس مثــة االشــتغال و ال مشــغول عنــه 

قوهلم (حممداً سلمت عليه/ خالداً أکرمت أخاه/ سعيداً  كعيناً فی اللغة و مما يدل علی ذليؤدی غرضاً م
انطلقـت مـع أخيـه) فـأي اشـتغال فـی هـذا؟ و هـل ميکـن تسـليط الفعـل علـی اإلسـم املنصـوب املتقـدم فــإن 

  )١٤()قد يکون الزماً کما نری. الفعل
أما فيما خيص اإلعراب فإنه ميکـن أن يعـرب االسـم املتقـدم مشـغوال عنـه منصـو والداعـی ألن نـذکر (

صبا ألن تقدير الناصب مبنی علی نظرية العامـل الـيت ال موجـب هلـا، فإنـه ميکـن أن يقـال إن الفاعـل  له 
ال داعي للسؤال عن العامل الذی أحدث هـذا وإذاکـان يف العربية مرفوع واملشغول عنه منصوب و هکذا 

  )١٥()البد من اجلواب،فالعرب هم الذين فعلوا هذا وأحدثوه.
ب  ب اإلشــتغال مــن اإلســباب اجلوهريــة لثــورة القــرطيب، فــدعا إلــی إلغــاء العامــل. إذا کــان  و کــان 

سم الظـاهر و ضـمريه معـاً فـإن اإلشتغال يقوم فی جوهره عند النحاة علی عدم جواز إعمال الفعل فی اال

                                                        
م. ٢٠٠٤احلميـــد. القـــاهرة: دار الطالئـــع.  األنصـــاري، إبـــن هشـــام. شـــرح شـــذور الـــذهب. حتقيـــق حممـــد حمـــي الـــدين عبـــد -١٢

 .٤٣٣ص
 .١٥٤ص م.١٩٩٢. القاهرة: جلنة التأليف و الرتمجة و النشر. ٣إحياء النحو. ط .مصطفی، إبراهيم -١٣
 .١١٠-١٠٩م. ص٢٠٠٣. كة العات. القاهرة: الناشر شرک٢السامرايي، فاضل صاحل. معاين النحو. ج -١٤
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 ٢١ :العدد

انطالقا من أن  كعند کثري من احملدثني الرافضني لفکرة العامل، وذل كالباب يواجه إعرتاضا فی أصله وذل
ا من العوامل األخری فهي ليست طبيعية وإمنا هي من صـنع املـتکلم  العوامل فی النحو خيتلف عن مثيال

يغفلها ولکن يکـون قـد خـالف القواعـد النحويـة، فقاعـدة  للمزيد راجع اخلصائص البن جين وميکن له أن
صبا هي اليت محلتهم علی ذل  التقدير. كالنحاة أن لکل منصوب 

 :القواعد مع التتفق يةبعض الشواهد القران
َ ِإبـْــرَاِهيمُ یقولــه تعــالی ِهلَِتَنــا  ِ ــَن اْلُمْشــِر )،)،۶۲(االنبيــاء مميُمأَأَنــَت فـََعْلــَت َهــَذا   كرََكِكَني اْســَتَجاَركَ َوِإْن َأَحــٌد مِّ

). وفـی قولـه تعـالی ۱۷٦(النسـاء ....كإن امـرٌؤ هلـ و) و۱۲۸(النسـاء .. إن امـرأٌة خافـت...، )، ٦(التوبـة
لرفع،ألنــه"أما" تفصــل (). ۱۷(فصــلت/ همفهــديناهم وأمــا مثــودُ  فالقاعــدة النحويــة تفــرض أن تقــرأ (مثود)

حيمـل بواحـدمنها آخـر علـی أول مثـل" مث و مابعدها عما قبلها،ليکون مـا بعـدها مبتـدأ،فهي مثـل:"إذأ" ال
ن قرآنيتــان خالفـــا صـــرحيا هلـــذه القاعــدة، )١٦()الفــاء". لتنـــوين،واألخری (وقـــدجاءت قـــراء إحـــدامها نصـــبا 
 )١٧().لرفع

ــــه تعــــالی ــــاه بقــــدریوقول ّ کــــَل شــــيٍء خلقن ِخــــل ۴۹(القمــــر درإ
ُ
) يرجحــــون النصــــب دفعــــا للوصــــف امل

تعـالی  أن يکـون مـا خلقـه ا كناه"صـفة لشـيٍء،فيرتتب علـی ذلـملقصـود، أي:کـي التکـون مجلـة "خلق
وقد جاء يف إحدی  علی عموم األشياء واملخلوق. كيکون خلق غريه بغري قدر وليدل ذل يف حنيبقدر، 

لرفــع علــی أنــه خلقنــاه فــی املوضــع خرباملبتــدأ، واجلملــة مــن املبتــدأ واخلــرب فــی حمــل رفــع خــرب إن،  القــراءات 
 ..والسـارُق و السـارقُة فـاقطعوا...و ) و۲(النـور..الزانيُة و الزانُی فاجلـدوا...ی قوله تعالی  فی وبقدر حال.

لرفـــع خالفـــاً للقاعـــدة. ۳۸(املائـــدة  لطلـــب االمـــر ولکـــن اآليـــة جـــاءت  ) حکمـــه النصـــب،ألنه معقـــوب 
ای ولکــن قــرئ قولــه تعــالی  لنصــب خالفــاً لوجــه الرفــع املــر ۳۱(النحــل / اااجنــاَت عــدن يــدخلو جح (و ) 

ً بفعـــل حمـــذوف، و التقـــدير: يـــدخلون جنـــات عـــدن  أعربـــوا جنـــات: امســـا مشـــتغًال عنـــه، مفعـــوال، منصـــو
لذکر هی من احلاالت اليت اليوجد فيها موجب الرفع أو للنصب، أو ترجيح النصب  ا)، اجلدير  يدخلو

ورة؛ ألن النصـب يوجــب أو تسـاوی الرفـع و النصـب يف اجلـواز، يـرجح النحـاة الرفـع يف غـري احلـاالت املـذک
) مجلــة ۱/۲(الــرمحن  نالــرمحُن * علَّــم القــرآن: و يف قولــه تعــالی: ( .اإلضــمار، و اإلضــمار خــالف األصــل
(الـرمحن  نخلـق األنسـان * عّلمـه البيـانرب معطوفتـان علـی اخلـرب  كامسية ذات وجهني، و اجلملتان بعـد ذلـ

)،برفـــع ٥/٦(الـــرمحن  نو الشـــجر يســـجدان الشـــمُس و القمـــُر ُحبســـبان * و الـــنجما ) مث جـــاء مجلتـــا ٤/۳

                                                        
 ،الســـالم حممـــد هـــارون. القـــاهرة: مکتبـــة اخلـــاجني ، حتقيـــق عبـــد٣. ط١بـــن عثمـــان. الکتـــاب. ج عمـــر ســـيبويه، أبـــو بشـــر -١٦
 .١٩٥م. ص١٩٩٨
. حتقيــق حــامت صــاحل الضــامن. دمشــق: دار ١ط. ٢جمشــکل االعــراب القــرآن.  .طالــب القيســی، أبــو حممــد مکــي بــن أيب -١٧
 .١٨٧ص م.٢٠٠٣ البشائر.
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لنصب و ذ۷(الرمحن  ااهاو السماَء رفعها: الشمس و النجم و عطف عليهما بقوله تعالی:  خالف لك ) 
  )١٨()القاعدة.

  البالغة -املعنی و ب -أ تفسري اعراب االسم رفعاً و نصباً مع وسيلتني:
جـاَءت تعريفـات النحـاة  كو العـريب. لـذلکما تعرفون کان املعنی هو الباعث األساسي لنشـأة النحـ-أ

إن املعنـــی يف التوجيـــه النحـــوي ( )١٩().رأوا احلرکـــات دوال علــی املعـــانی و نـّــه تفســـري للمعنـــی،(لإلعــراب 
جيب أن يبعث مـن جديـد، ويعـاد لـه االعتبـار، فبـه نزيـل مـا ران علـی مهجـة املـنهج النحـوی مـن غبـار، و 

ال نغمـــض العـــني عـــن املعنـــی يف توجيـــه محيـــدة خـــط رســـومها فحـــول الن حنيـــی ســـنناً  حـــاة، فلطاملـــا تواصـــوا 
النحــو، وســعوا إلــی زرع الــتالؤم بــني اإلعــراب و املعنــی، حتــی اذا شــب النــزاع، و التجــارب بينهمــا، حســم 

  )٢٠()بعروة املعنی. كبعضهم األمر مبکراً فنادی بضرورة التمس
خـريه، فـإذا مـا قـد البالغة توأم النحو، (نتعلم فـی النحـو مـثًال مـواطن  -ب تقـدمي املبتـدأ و مـواطن 

لغاية الفنيـة التـی دعـت إلـی التقـدمي و التـأخري، نکـون قـد تعلمنـا القاعـدة النحويـة و  علمنا هذه القواعد 
مع األسف احناز النحاة إلی النحو فجعلوا اهتمامهم حنـو معيـار اخلطـأ و الصـواب  )٢١(.املعنی املراد منها)
 ار النحو و ترکوا للبالغيني معايري القبح واجلمال. فی العبارة وفق معي

ب کثــري الفوائــد جــم احملاســن، واســع التصــرف، بعيــد الغايــة، (التقــدمي و التــأخري يف نظــر اجلرجــاين: 
 كمسـمعه، ويلطـف لـدي كإلی لطيفة، وال تـزال تـری شـعراً يروقـ كعن بريعة، و يفضی ب كاليزال يفرت ل

أن قــدم فيــه شــيء و حــول اللفــظ مــن مکــان إلــی  كو لطــف عنــد كراقــموقعــه مث تنظــر فتجــد ســبب أن 
م يقـدمون الـذی بيانـه أهـم هلـم، و هـم (حـول هـذا البـاب:  هکما قال شيخ النحاة سيبوي  )٢٢(.)مکان کـأ

م. م، و يعنيا  )٢٣()ببيانه أعنی و إن کا مجيعاً يهما
تقـــول  و النصـــب مـــن جهـــة املعنـــی،ميکننـــا هنـــا أن نـــذکر بعـــض االمثلـــة الـــيت توضـــح الفـــرق بـــني الرفـــع 

ـــداً أکرمتـــه) و (حممـــٌد أکرمتـــه) فمـــا الفـــرق بـــني التعبـــريين؟ قـــال تعـــالی  خلقهـــا لکـــم فيهـــا ی(خال واألنعـــاَم
لنصــب و قــال ٥(حنــل ..ِدفٌء... لرفــع، هــل تکــون ۲۲٤(شــعراء .. والشــعرآُء يتــبُعُهم الغــاوون...ل )  (

قلـت ضــربُت  ك ضـربُت زيــداً و زيـٌد ضـربته، أنّـالفـرق بـني(فــی االيضـاح:  لزجـاجيمبعنـی واحـد؟ قـال ا إذا
، و إذا قلَت زيـٌد ضـربته، فامنـا أردَت أن ختـرب كو ثبت أين وقع فعل كزيداً، فامنا أردت أن خترب عن نفس

 )٢٤(.)عن زيدٍ 

                                                        
ـــدين عبـــد -١٨ م. ٢٠٠٤احلميـــد. القـــاهرة: دار الطالئـــع.  ألنصـــاري، إبـــن هشـــام. شـــرح شـــذور الـــذهب. حتقيـــق حممـــد حمـــي ال

 .٤٣٥ص
 .٣٥ص م.١٩٥٢القاهرة: دار الکتب العلمية.  حتقيق حممد علي النجار،. ١جاخلصائص.  .ابن جين، أبو الفتح -١٩
 . ٢٥٥. ص٣ج املصدر نفسه. -٢٠
ا اجلديد (علم املعاين). بريوت: دار العلم للماليني. -٢١  .٥٢م. ص١٩٧٩ البکري، شيخ امني. البالغة يف ثو
 .١٠٦. صم١٩٩٢، تعليق حممود حممد شاکر. جدة: دار املدين. ٣القاهر. دالئل االعجاز. ط اجلرجاين، عبد -٢٢
الســـالم حممـــد هـــارون. القـــاهرة: مکتبـــة اخلـــاجني،  ، حتقيـــق عبـــد٣. ط١بـــن عثمـــان. الکتـــاب. ج عمـــر ســـيبويه، أبـــو بشـــر -٢٣
 .٣٤م. ص١٩٩٨

 .١٣٦-١٣٧م. ص١٩٧٩ . بريوت: دار النفائس.٣الزجاجي، أبو القاسم. االيضاح يف علل النحو. ط - ٢٤
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 ٢١ :العدد

أننا نعتقـد أّن لکـل  كو مسألة جواز األمرين مع الرتجيح أو بدون ترجيح ففيها نظر فيما نری، و ذل
أن  كوجب علي ی ال يؤديه الوجه اآلخر، فمعنی النصب غري معنی الرفع، فإن أردَت معنی معيناً وجِه معن

تقوَل تعبرياً معيناً. و بتعبٍري آخر أنت قدمت املنصـوب يف االشـتغال احلـديث عنـه بدرجـة أقـل مـن املبتـدأ، 
ديث يـدور علـی غـريه ألن املبتدأ متحدث عنه، احلديث يدور عليه أساسـا خبـالف املشـغول عنـه، فـان احلـ

لرفـع جعلـت مـدار احلـديث حممـداً، و  كاً أکرمتـه) و (حممـٌد أکرمتـه) أنّـأساساً. فالفرق بني قولنـا (حممـد
عنه و هو مدار االهتمام. أمـا االولـی فقـد قـدمت فيهـا حممـداً لإلهتمـام، قدمتـه لتتحـدَّث  كجعلت اخبار 

م، ولکن قد يقتضی السياق أن ختص حممداً حبـديث، عنه بدرجٍة أقل من العمدة، فاّن االخبار عن املتکل
طــٌل اليقــوم علــی و أّمــا (حممــداً أکرمــت) فلال ختصــاص، کــل تــرجيح مــن دون النظــر الــی املعنــی تــرجيح 

ولکـن الفـرق بينهمـا أّن احلـديث فـی االبتـداء يـدور أساسـاً علـی املبتـدأ، خبـالف االشـتغال الـذی (أساس. 
ــذا أر يــدور فيــه احلــديث علــی شــيئني: أمــ ساســی و هــو املســند اليــه و أمــر دونــه و هواملنصــوب املتقــدم و 

نستطيع أن نقوَل ان االشتغال مرحلة دون املبتدأ، و فوق املفعول، إذ هو متحدث عنه من جهة لکنه ال 
الســم املنصــوب املتقــدم ِإلرادة  يرقــی الــی درجــِة املبتــدأ فيکــون معنــی االشــتغال علــی هــذا اِنّــه إمنــا جــیء 

حلـــديث عــن املســند اليــه، فهــو االســـلوب علــی صــورة املبتــدأ و اخلـــرباحلــ  )٢٥(.)ديث عنــه، مث شــغل عنــه 
ب االشتغال، فاإلسم املتقدم مبتدا و  كاالمساُء املرفوعة املتقدمة علی أفعاهلا غري املنشغلة، فتل خترج من 

 اجلملة اليت تليه خرباً له.
لغاء العامـل أيضـا. و قـال  دعا إلی جتديد وکان االستاذ إبراهيم مصطفی إذا أردت (النحو و إحيائه 

ً عنه مسند اليه، فليس إال الرفع، واالسم  السم املتقدم علی الفعل فی مثل (زيد رأيته) أن يکون متحد
ً لـه ال متحــد  آت فـی موضـعه مــن الکـالم. و إذا أردت أن هـذا اإلســم إمنـا ســبق تتمـة للحـديث، و بيــا

صــــب... و قـــد تقــــدم عــــن موضـــعه، و رأی حرکــــة الرفــــع عالمـــة إســــناد. و اجلــــر عالمــــة عنـــه، فــــاحلکم الن
ب االشــــــــتغال ضــــــــمنها، فاســــــــتعرض األوجــــــــه  ت مکمــــــــالت، و تنــــــــاول  اإلضــــــــافة. و جعــــــــل املنصــــــــو

أي النحـاة قـدموا االسـم علـی فعلـه و رفعـوه  آخر، اً و للنصب غرض اً تبني لنا أّن للرفع غرض )٢٦(.)اخلمسة
ً ملعنی خمتلف.ملعنی، و قدموه ع  ليه منصو

 مثلة القرآنية:االو هنا نقدر مقاصد الرفع و نصب االسم املتقدم علی أساس 
ها... و يف قولـه تعـالی:( )، فـالکالم علـی ا تعـالی ال علـی األرض، ۱۹(اِحلجـر ..و االرَض َمـَدد

ــا مــن بــني مــا ذکــر، و احلــديث عنهــا مــن بــني مــا عــدد و االرَض ل فقــال  ولکــن قــدم االرض لإلهتمــام 
ها... إلهتمـام .. مـدد فإنـه و إن کـان الکـالم فـی األصـل يـدور علـی ا تعـالی و قدرتـه، حـض األرض 

فقـــدمها و الکـــالم فيهـــا قبـــل و بعـــد علـــی ا تعـــالی، و لـــو رفـــع (االرض) لکـــان احلـــديث يـــدور عنهـــا و 

                                                        
 .١١٣-١١٤م. ص٢٠٠٣. كاهرة: الناشر شرکة العات. الق٢ج لسامرايي، فاضل صاحل. معاين النحو.ا - ٢٥
 .١٥٣م. ص١٩٩٢. القاهرة: جلنة التأليف و الرتمجة و النشر. ٣مصطفی، إبراهيم. إحياء النحو. ط - ٢٦
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ّ ی والنصــب فـی قولــه تعـالی  )٢٧(.ك)االسـتناد إليهــا و السـياق غــري ذلـ (القمــر  در کــَل شـيء خلقنــاه بقـدرِا
سـواه، و اَّن النصـب هنـا داللـة علـی  ك) فاملقصود هو تعميم کون اخللق و حاشـاه أن يشـارکه فـی ذلـ۴۹

کلونة معنی ليس فی الرفع، و فی اآلية  ) ٥(النحـل نونو األنعاَم خلقها لکم فيها دفء و منافع و منها 
والبــدَن ی فــی قولـه تعــالی  كد تکــون عمـاد حيــاة قـوم، و کــذلتقـدم املفعــول بـه ِألن لــه أمهيــٌة خاصـٌة و تکــا

ا وفقـأ هلـذة اآليـة و تقـدمت منصـوبة  ) َتعـد البـدن مـن شـعائر۳٦(احلـج  جعلناها لکـم مـن شـعائر ا
 ألجل أمهيتها.

 و أّن النصب يتکرر کثريا فی القرآن إلظهار عظمة اخلالق:
يــد ت  نونألرَض فرشــناها فــنعم املاهــدونواو و  ونونعملوســ و إ والســماَء بنيناهــا  ) ۴۸-۴۷(الــذار

ها، )، ۳۰(النازعات  هادحلها كو األرَض بعد ذل  ).۷(ق  ااهاواالرَض مدد
ـذا اإلرتبـاط  اية،تبني لنا أّن االرتباط بني النحو و البالغة أصيٌل و ملاذا ال يتوجه النحـاة املتـأخرون 

ذا الــذي قــد ذکــرت مــن أن تقــدمي ذکــر احملــدث عنــه يفيــد و هــ(القــدمي و الوثيــق بينهمــا؟ يقــول اجلرجــاين: 
إلبتــداء، و بنــی الفعــل الناصــب کــان لــه  التنبيــه لــه، قــد ذکــره صــاحب الکتــاب يف املفعــول إذا قــدم فرفــع 

، عبدا ضربته، فقال: فإمنا قلت عبدا فنبهته  يدّ عليه، وعُ  إلی ضمريه فشغل به کقولنا: ضربت عبدا
إلبتداء له، مث بنيت عليه  )٢٨(.)الفعل و رفعته 

املــدخل األساســي للتســهيل جيــب أن يتوجــه الــی أن األوجــه اإلعرابيــة اخلمســة جــاءت يف کتــب النحــو 
ليســت أحکامـــاً يقينيـــة، بـــل إن وجهــي الرفـــع و النصـــب األساســـيني و ال جيــوز أن نقـــوَل تـــرجيح الرفـــع أو 

م  و حسب.» رفع و نصب«ا النصب أي جواز االمرين مع الرتجيح أو بدون ترجيح.إ
 اإلستثناء:

ا من أدوات اإلستثناء، من حکم قلبه، حنو (جاء الطالُب » إّال «هو إخراج ما بعد ( أو إحدی أخوا
مـوع. و قــد وضـعت العربيـة القواعـد الدقيقـة لإلسـتثناء و أکثــرت  ِاّال سـعيداً) و هـو الشـیء املخـرج مـن ا

فيـــه مــن حروفــه و فرقــت بينهمــا يف بعــض األحــوال  ً مســتقًال بنفســه، ال مياثلهــا فصــار اإلســتثناء فيمــا 
 -۳أداة اإلســـتثناء  -۲املســـتثنی منـــه  -۱أرکـــان اإلســـتثناء ثالثـــة:  )٢٩(.)إحـــدی ســـائر اللغـــات الســـامية

ا "ِاّال" و هي حرف، و "غري وسوی"امسان،و "خال وعدا وحاشا" هي حرف جر.  املستثنی. وأهم أدوا
ناء وقد إستعملت وصفا، واألصل يف "غري"أن تکون صفة وقد أستعملت فـی األصل يف "إال"اإلستث(

 )٣٠(.)اإلستثناء،واألصل يف "سوی"و"سواء"الظرفية، وقدإستعملت مبعنی"غري"

                                                        
 .١١٥م. ص٢٠٠٣. ك. القاهرة: الناشر شرکة العات٢لسامرايي، فاضل صاحل. معاين النحو. جا -٢٧
 .١٣١م. ص١٩٩٢، تعليق حممود حممد شاکر. جدة: دار املدين. ٣ط. ١ج اجلرجاين، عبدالقاهر. دالئل االعجاز. -٢٨
 .٢١٢م. ص٢٠٠٣. ك. القاهرة: الناشر شرکة العات٢ج لسامرايي، فاضل صاحل. معاين النحو.ا -٢٩
د: مطبعــة دائــرة العثمانيــة٢الســيوطي، جــالل الــدين. األشــباه والنظــائر يف النحــو. ج -٣٠  بعاصــمة الدولــة اآلصــفية. . حيــدر آ
 .٧٧هـ. ص١٣٥٩
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 أبــداً ســوی املضــاف اليــه، ولکنــه يکــون فيــه معنــی ِاّال... و کــل موضــع جــاز فيــه أمــا "غــري":إّن غــريا(
ّال جاز بَغري و جری جم  )٣١(.)ری االسم الذی بعد إال، ألنّه اسم مبنزلته، و فيه معنی إالّ اإلستثناء 

لذات حنو(مررت برجال غِري زيد)، و إما ( إعلم أن أصل "غري" الصفة ملغايرة جمرورها ملوصوفها، إما 
و ماهيـــة املســـتثنی هـــي املغـــايرة ملـــا قبـــل أداة  )دخلـــَت بوجـــٍه غـــري الـــذی خرجـــَت بـــهك(لصـــفات حنـــو قول

فهـــي يف أصـــلها و حقيقتهـــا وصـــٌف ک(مثـــل) تقـــع صـــفة أو حـــاًال کســـائر ( )٣٢(.)نفيـــا و إثبـــا اإلســـتثناء
 )٣٣(.)األوصاف، و قد تقدم مقام املوصوف فتعرب حسب موقعها من الکالم

وقـد اسـتعملت (غـري) يف القـرآن يف مئـة و ثـالث و ثالثـني آيـة و هلـا مواضـع إعرابيـة متعـددة مـثال فـی 
فلـو ال ی) غـَري هنـا امسـاً لــ (إنَّ) و قولـه تعـالی ۷(األنفـال  ممکمذاِت الشوکة تکون لکمأنَّ غَري : قوله تعالی: 

غٍ .) غـَري خـرباً لــ (کـان) الناقصـة. ۸٦(الواقعه  نيإن کنتم غَري مدينني ) ۱۷۳(البقـره  غَفَمـِن اضـطُرَّ َغـَري 
يمـة األنعـام ِاّال مـا يتلـی علـيکم غـريَ .غَري منصـوبة علـی احلاليـة.  ) ۱(املائـده  دديدُحملـی الصـيد أحلـت لکـم 

ّـن أو التـابعني غـِري أو . نصب علی احلال من الضمري يف عليکم.  دديدغَري ُحملی الصيد أو ما ملکـت أميـا 
يف القـرآن"غري" ِاال وصـفا علـی سـبيل النعـت أو علـی  )....واضـح ماجـاءت۳۱(النـور  لاِالربة من الرجـل

 الکالم.سبيل احلال، أو حالة حمل املوصوف واقعة موقع 
 فَاْجَعـلْ ی:ا "سوی": قد وردت يف القرآن يف آية واحدة ومل ترد اال مبعنی الظـرف، مـن قولـه تعـالی:وأمّ (

ً ُســـًوى ـــا اللغويـــة تـــدل علـــی أن ۸٥(طـــه  ىبـَْيَنَنـــا َوبـَْيَنـــَك َمْوِعـــًدا الَّ ُخنِْلُفـــُه َحنْـــُن َوَال أَنـــَت َمَكـــا ) ألّن ماد
يف العباراة القرآنية علی الوجه الذي يزعم النحاة أبداً، بل لقد التفـت معناها نقيض معنی "غري"، فلم ترد 

انــب اللغــوي فيهــا فنفــی أن تکــون "غــري" مبعناهــا، فقــال فــی قولــه تعــالی مــن فاحتــة الکتــاب: اجلالفــراء إلــی 
فـــإن معنـــی "غـــري" معنـــی "ال"  نيوال الضـــالنيی " و أمـــا قولـــه تعـــالی نيغـــِري املغضـــوِب علـــيهم وال الضـــالني

 )٣٤(.)ردت عليها، و قد قال إّن معنی "غري" يف احلمد معنی "سوی" وإن "ال" صلة فی الکالم كلفلذ
جـاءت"ليس" يف القـرآن يف سـبع وسـتني ». ا و لـيسو اليکـون و خـال وعـد« و مـن ادوات اإلسـتثناء

م ا ال يطابقان آية وما استعملت "اليکون" يف القرآن لإلستثناء. ال يصح استعماهلما مبعنی االستثناء، ألّ
مــا االتبــاع، فــال تقــول (" إالّ " مــن جهتــني:  األول: مــن حيــث االســتعمال، فإنّــه ال يصــح فــی املســتثنی 

لطالب « التباع، وال يف »ماحضر الطالب ليس سعيدٌ «و »ما حضر الطالب إالّ سعيدٌ «يف ما مررت 
لطــالب لــيس ســعيٍد و اليکــون ســعيدٍ «و »إالّ ســعيد مــا ال : مــن حيــث املعنــی، . الثــاين»مــا مــررت  ّ فإ

ما يف األصل للنفي كيطابقان "إّال"، و ذل ّ وأما "حاشا"ليس اسم ولکنه حرف جير ما بعده کما  )٣٥(.)أ
                                                        

م. ١٩٩٨، حتقيـق عبدالسـالم حممـد هـارون. القـاهرة: مکتبـة اخلـاجني، ٣. ط١سيبويه، أبو بشرعمربن عثمان. الکتـاب. ج -٣١
   .٣٤ص

دی، الرضــی. شــرح الرضــی علـی الکافيــة. ج -٣٢ . حتقيــق و تعليــق يوســف حسـن عمــر. بنغــازی: منشــورات جامعــة ٢االسـرت آ
 .١٢٥-١٢٦م. ص١٩٩٦قاز يونس. 
مع العلمي العراقي.  -٣٣  .٦٣م. ص١٩٧٤اجلواري، أمحد عبدالستار. حنو القرآن. عراق: مطبع ا
مع العلمي العراقي.  -٣٤  .٦٢-٦٦م. ص١٩٧٤اجلواري، أمحد عبدالستار. حنو القرآن. عراق: مطبع ا
 .٢٣٣م. ص٢٠٠٣. ك. القاهرة: الناشر شرکة العات٢ج لسامرايي، فاضل صاحل. معاين النحو.ا -٣٥
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 حوينيالتنازع و االشتغال و االستثناء بني القرآن الكرمي وأقوال الن  

٩١ 

ِّ َمــا َهـــَذا َبَشــراً ني:جيــر حتــی مــا بعــدها ومل تقــع يف القــرآن إال يف آيتــني: قـُْلــَن )و)و۳۱(يوســف ــــشررررــررارًًًاَوقـُْلــَن َحــاَش ِ
ِّ َما َعِلْمنَ  و يف النهايـة َحـذُف هـذه االدوات مـن  )، وجاءت للتنزيـه.۵۱(يوسف ٍءٍٍوٍٍٍءا َعَلْيِه ِمن ُسوءٍ َحاَش ِ

 ب االستثناء.
 :"إّال" و" غ"  ب اإلستثناء ما الفرق ب

ً «إن محلــَت غــرياً معنــی اإلســتثناء،( ــا أحيــا ، فــال يطــابق "إّال"متامــاً قــد حتمــل معهــا معناهــا اخلــاص 
فـی اجلملـة اُألولـی  كو (ما قام غـري حممـد) ليسـا متطـابقني فـی املعنـی متامـا، فإنّـ(ما قام إّال حممد) كفقول

اثبت القيام حملمد وحده، و نفيته عمن عداه، وأّما الثانية فتحتمـل هـذا املعنـی وحتتمـل معنـی آخـر، و هـو 
" إالّ أّن ما بعـد كأن (غري حممد مل يقم) فيکون نفي القيام عن غري حممد و سکت عن حممد. ومعنی ذل

إلستثناء، و هو الذي يدور عليه احلکم أما يف " غري" فإن الکالم قد يـدور علـی مـا بعـد  " هو املقصود 
ــا، حنــوه فــی قولــه تعــالی: ــرور  َِّ إالَّ ی:غــري، و قــد يــدور علــی " غري"نفســها ال علــی ا َعَلــی ا َو َال تـَُقولُــوا

 غــري احلــق) فالثانيــة قــد تکــون مبعنــی اُألولــی، و قــد (وال تقولــوا علــی اك)، و قولــ۱۷۱(النســاء  قَّاحلَــقَّ 
تکون ملعنی آخر و هو النهي عـن قـول غـري احلـق، أمـا قـول احلـق فمسـکوت عنـه و هـو کمـا تقـول: إن مل 

  )٣٦(.)تقل احلق فال تقل غري احلق، أي اسکت
 :حاالت االسم الواقع بعد ِاّلا

تبــــاع علــــی البدايــــة. وجــــاء فــــی کتــــاب جــــواز النصــــب علــــی اإلســــتثناء أو اإل-۲وجــــوب النصــــب، -۱
ب ما يکون فيه املستثنی فيه بدالً ( :سيبويه ما أ أحٌد « كقول ك مما نفی عنه ما أدخل فيه و ذلهذا 
نـی ِاّال زيـدٌ «و  »مـا مـررُت إال بزيـدٍ «و  »ِاّال زيـدٌ   كنـّـأفک »مـررت برجـل زيـد«إذا قلـت  كکمـا أنّـ  »مـا أ
تدخلـه فيمـا أخرجـَت  كکالم أن جتعَل املستثنی بدًال مـن الـذی قبلـه ألنـفهذا وجه ال »مررت بزيد«قلت 

فانّه ينبغی أن  »كأ فی القوم إّال أ«ِألنّه مبنزلة قول »كما أ فی القوم ِاّال أ«منه االول... و من قال 
 )٣٧(.))٦٦(النساء  ممهمما فعلوه إال قليًال منهمل يقول 

 :منها أوجه من النصب و االتباع الفرق ب
وإن االتباع يدل علی ان املستثنی بعض من املستثنی منه، خبالف النصب فإنّه مـن احملتمـل أن يکـون 

لرفـع کـان سـعيد مـن الطـالب  اذا قلت (مـا حضـر الطـالب كفانّ بعضاً منهم؛ و إن اليکون  ِاّال سـعيٌد) 
کون منهم طالب، و أن يحتماً. و إذا قلت (ما حضر الطالب اال سعيداً) احتمل أن يکون سعيد من ال

يدل قطعا علی أنّه متصـل أمـا  كو ذل ذا نعلم أن االتباع ً فيکون منقطعاً. و  ن يکون موظفا، أو بوا
وعلــــی هــــذا يکــــون الفــــرق بــــني البــــدل ( النصــــب فانــــه تعبــــري احتمــــالی أی حيتمــــل اإلتصــــال و اإلنقطــــاع.

ماقـام إالّ زيـٌد) أي إّن القصـد اثبـاُت القيـام لزيـد، لرفع کان املعنی((ما قام أحٌد إالّ زيد) كوالنصب، قول

                                                        
 .٢٢٨املصدر نفسه. ص -٣٦
م. ١٩٩٨، حتقيـق عبدالسـالم حممـد هـارون. القـاهرة: مکتبـة اخلـاجني، ٣. ط٢سيبويه، أبو بشرعمربن عثمان. الکتـاب. ج -٣٧

 .٣١٩ص
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وأّن البـدل أهــم مـن املبــدل منــه، ألّن املبـدل منــه علـی نيــة الطــرح عنـد النحــاة، و إذا قلت(مـا قــام أحــٌد إالّ 
ــــداً) کــــان املعنی(مــــا قــــام أحــــد) أي أردَت أن تنفــــي القيــــام عــــن کــــل أحــــد وهــــذا هــــو املهــــم عنــــد مث  كزي

لنفـي، و املهـم يف استثنيت(زيداً) ألنّـه  خـرج عـن االمجـاع ال ألنّـه األهـم. فـاملهم فـی النصـب هـو االخبـار 
الجياب   )٣٨(.)االتباع هو االخبار 

ً، مسيت أداة إستثناء، فإذا کان ما بعد كواضحاً ذل : علی أن (إال) إذا کان ما بعدها مستثنی منصو
ال مفرغـاً، فـإن (إال)  (بدًال) مـن املسـتثنی منـه، فـإن (إال) تسـمي أداة اسـتثناء ملغـاة. فـإذا کـان املسـتثنی 

ُتسمی (أداة حصر). و هی هنا تفيد معنی احلصر و هو من التوکيد،فاالستثناء املفـرغ لـيس اسـتثناء حبـال 
ـــه: (مـــا حضـــر ِاال خالـــد مـــا رأيـــُت ِاال  -مـــا مـــررُت ِاال خبالـــدٍ  -ولکنـــه قصـــر و أداتـــه (النفـــی و إّال). مثال

 نا أن (ِاّال) أصل أدوات االستثناء و بقية األدوات حممولة عليها.خالداً). ولقد عرف
  الخاتمة

يت  :ميکننا أن جنمل نتائج البحث مبا 
ــ )۱ ت دتّع ــا تــه الکرميــة أبلــغ الرتاکيــب وأفصــحها فهــي علــی غايــة   تراکيــب القــرآن النحويــة يف آ

ت الســب ــا لــذي ينبغــي أن تقّعــد عليــه اللغــة، وبــه النحــوي املتــني. وهــو االصــل ا كالــنظم اللغــوي وغايــة 
 تضبط قواعد النحو.

ـــا معـــين الکـــالم يف أبســـط صـــورة  )۲ النحـــو لـــيس حمـــض أشـــکال ومظـــاهر وعالمـــات لفظيـــة يعـــرف 
العالمـات وقواعـدها، هـو منـاط إيضـاح املعنـی أي طريقـة يف أداء  كوأدنی منال، بـل فـوق تلـ أةوأقرب هي

رة املعنی واضحاً مؤثراً مفيداً حيسن ا لسکوت عليهـا، الفائـدة بکـل مـا يقصـد إليـه يف التعبـري مـن إفـادة وإ
 وإمتاع.
ا دفاٌع عن بالغة القرآن الکرمي وخلدمة  دُّ بني النحو والبالغة إرتباط وثيٌق، وتع )۳ البالغة يف حد ذا

ليفــه؛ ل ها. وهلــذا فهــو مــن العلــوم القرآنيــة فموضــوع النحــو و البالغــة ترکيــب الکــالم و کــن ختتلــف قضــا
جهة النظر يف کل منهما؛ فينظر النحو من جهة الصحة واإلستقامة علی وفق القوانني العربية بغض النظر 
حلــال واملقـــام. فمــن يفصـــل بــني البالغـــة  عــن املقــام واحلـــال ومقتضــامها. أمـــا البالغــة فـــرتی الــنظم متعلقـــاً 

طل.  والنحو ففصله تعسفي 
نــة عــن املعــاين )٤ ، والســعة يف التعبــري، والدقــة يف املعنــی، واإليضــاح يف اللغــة، وکــان اإلعــراب هــو اإل

 اإلعراب املفرق بني املعاين يف اللفظ، وهو وسيلة إلظهار املعنی.
ــا القــرآن الکــرمي أميــا عنايــة،  )٥ ظــاهرة االتســاع يف داللــة األلفــاظ والرتاکيــب مــن الظــواهر الــيت عنــی 
 .يوجز يف التعبري ويوسع يف املعنی هفنجد
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 حوينيالتنازع و االشتغال و االستثناء بني القرآن الكرمي وأقوال الن  

٩٣ 

إّن اللغة هلا نظام حيکمها ويصرُّ علی اطراده، لکن أن خرجت اجلملة العربية عن نظامها املألوف  )٦
ا، ألّن اختالف املباين دليل علی اختالف املعاين.   فلکل صيغة وتعبري داللة خاصة 

 موارد البحث
 القرآن الکرمي
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