
Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 8, No. 20, Sep. 2022 

Published online in September 
 2220 سبتمر ،ونعشرال العدد ،ثامنال مجلدسنة الثامنة، الال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة

Issn :2710- 4141 

 26/10/2022تاريخ النشر                                                         12/07/2022تاريخ االستالم 

  

451 

 

 مناذج من توجيهات األصول الّسماعّية ُمْشِكلة اإلعراب )دراسة وصفّية(
 مصطفى سامل املازق

m.almazg@edu.misuratau.edu.ly 
 جامعة مصراتة -كلية الرتبية  -قسم اللغة العربية 

 :لّخصامل
هدفت الدراسة إىل استعراض مناذج من السماع يُزعم أهنا خمالفة للقواعد النحوية، ومن خالهلا ميكن اإلجابة    

أقوال العرب الفصحاء حلن؟ واجلواب أنه قد زعم  ويف ،ويف احلديث الشريف آن،يف القر عن هذا السؤال: هل 
ا ملتبس  الفا للقواعد النحوية، وهناك مساع  جاء بعض الناس املتقّدمني واملتأخرين أّن يف بعض السماع حلنا خم

والعلماء على توضيح  امللتبس من القرآن واحلديث  ويونظاهره مشكل اإلعراب واملعىن، وقد حرص الّنح
توجيهه، وعليه فإنّنا جند الّنحاة يوّجهون ما ورد خمالفا  للقواعد الّنحويّة، وهدف  ، وبيَّنواوأقوال العرب حنوي  

تمة ملا كتبه املتقدمون يف هذا اجلانب وزيدةُ إيضاح، والبحث له أمهية فريدة لتعلقه ابلسماع النحوي آخر هو ت
 الذي له األثر الواضح يف علم النحو، وكذلك يكشف أقوال العلماء يف النماذج املدروسة يف هذا البحث،

وهي:  مطالب ةأيضا ثالثجيه، وفيه وحيتوي هذا البحث على التمهيد، وفيه التعريف ابلسماع، واملشكل، والتوّ 
بعض مناذج من كالم هللا تعاىل وهو القرآن، و درست فيه منوذجني من السماع القرآين، األول: )ِإّن هذاِن 

ِم اْْلِخِر(، وانقشت َلساِحراِن( والثاين: )ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَ وْ 
طلب الثاين:  بعض مناذج من كالم نبيه   صلى هللا عليه وسلم   وفيه منوذجان من السماع احلديثي، وهو يف امل

: )َلْواَل قَ ْوُمِك َحديُثو َعْهٍد ِبُكْفٍر لَبَ نَ ْيُت الَكْعَبَة َعَلى -رضي هللا عنها-قوله عليه الصالة والسالم لعائشَة 
ه الصالة والسالم: )كاد أْن يسلم(، وانقشت يف املطلب الثالث بعض مناذج قَ َواِعِد ِإبْ رَاِهيَم( والثاين قوله علي

 من كالم العرب، وفيه منوذجان من السماع ألقوال العرب، وهو قول الشاعر: ... َيُكوُن مزاجَها َعسل وَماء
 َعَجبِ والثاين: فاليوَم قرَّْبَت هتجوانْ وتشِتُمنا ... فاذهْب فما بْك واأليِم من               

ْشِكِل  -الّسماع  الكلمات املفتاحية:
ُ
 .القواعد النحوية -التوجيه –امل
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Abstract: 
     The study aimed at reviewing examples of listening that are allegedly in 

violation of grammatical rules and through which it is possible to answer this 

question:is it in the qurayat in the noble hadith and in tha words of the eloquent 

arabs? The answer is that some ancient and later people have claimed that in 

some of the hearing of the jinn is contrary to the grammatical rules and there 

is a hearing of water that appears to be aproblem of syntax and the mail is born 

it was stated in violation of the grammatical rules and  another goal is afeature 

of what the forerunnwrs wrote in this aspect and to increase the clarification of 

what the teachers wrotegrammar, and also reveals the sayings ofscholars in the 

models studied inthis research, and the reason for choosing the topic is to seek 

to solve a problem related to grammatical listenirg. as well as spreading 

culturaland linguistic awareness. Hearing has three completing the Qoran, and 

l stuied in it twomodelsof Qoranic listening the frst: wlidh sections, which are 

the words of god almigohti These two are sorcerers" and the second: "Those 

who believe and those who are jews, sabeans and Christians are those who 

believe in god and the last day." And I discussed the second section, which is 

the words of nabih. Beace be which is his saying pleace and blessings 

beuponhim to aisha-may god be pleased with her. first you are led by those 

who had a new are of infidelity. The kaaba was built on the foundations of 

abrahabm. a and it contains two examples of listening to the sayings of saying 

of the poet it was as if a salaf was from the house of ras her mood is honey and 

manna and manna and the arabs and it is the the second is today you are 

slandering us and slandering us so go what is wrong with you and the dwrong 

with you and the days are wonder. 

Keywords: listening - shaping - directing - grammatical rules. 

 املقدمة:
احلمد هلل والصالة على رسول هللا، وبعد: فقد هدفت الدراسة إىل استعراض مناذج من السماع يُزعم أهنا    

 ،ويف احلديث الشريف ،نآومن خالهلا ميكن اإلجابة عن هذا السؤال: هل يف القر خمالفة للقواعد النحوية، 
ويف أقوال العرب الفصحاء شيء خمالف للقواعد النحوية؟ واجلواب أنه قد زعم بعض الناس املتقّدمني واملتأخرين 

عراب واملعىن، ا ظاهره مشكل اإلأّن يف بعض السماع حلن خمالف للقواعد النحوية، وهناك مساع  جاء ملتبس  
والعلماء على توضيح  امللتبس من القرآن واحلديث وأقوال العرب، وبيَّنوا توجيهه، وعليه  ويونوقد حرص الّنح

وهدف آخر هو تتمة ملا كتبه املتقدمون يف هذا  فإنّنا جند الّنحاة يوّجهون ما ورد خمالفا  للقواعد الّنحويّة،
مون، والبحث له أمهية فريدة لتعلقه ابلسماع النحوي الذي له األثر الواضح اجلانب وزيدةُ إيضاح ملا كتبه املتقدّ 
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وسبب اختيار املوضوع يف علم النحو، وكذلك يكشف أقوال العلماء يف النماذج املدروسة يف هذا البحث، 
ث كذلك نْشر الوعي الثقايف اللغوي، واتبعت يف هذا البحالسعي حلل مشكلة متعلقة ابلسماع النحوي،  هو 

 ية وبناء النتائج املرجّوة.مث الوصول إىل تفسريات منطق ،وهو دراسة املشكالت العلمية ،املنهج الوصفي
 :تمهيدال

عن معىن الكلمات املفتاحّية، وهي الثاّلث املفردات الواردة يف  -ابختصار-يف هذا التمهيد سأحتدث    
العنوان وهي: )السماع( ونعين به السماع النحوي، وكذا أنواعه، وحكم االحتجاج به، ومعىن )املشكل( ومعىن 

 التوجيه.
وقد كان السماع  ،واإلمجاع ،والقياس ،مهِّها السماعومن أ ،ي وأنواعه: إّن أدلة النحو كثريةالنحو  )السماع(-1

املرجع الرئيس املعتمد يف حركة التدوين. وسنتعرض لتعريفه لغة واصطالحا وأنواعه؛ ففي اللغة: مسع: صاغ، 
-3)س م ع(، ص ،1987)اجلوهري، « واْسَتَمْعُت كذا، أي أصغيُت، وَتَسمَّْعُت إليه»قال اجلوهري: 

1232). 
ن أدلة النحو املعتربة وأمهها، بل الدليل األول يف علم النحو قبل القياس واإلمجاع، وقد عرفه فالسماع م   

السيوطي اصطالحا بقوله: "ما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته، فشمل كالم هللا تعاىل وهو القرآن، وكالم 
فسدت األلسنة بكثرة املولدين،  نبيه صلى هللا عليه وسلم، وكالم العرب، قبل بعثته، ويف زمنه، وبعده، إىل أن

 ،( وألمهية السماع فقد كان يوصف به العلماء67ص  ،1989ا، عن مسلم أو كافر")السيوطي، ا ونثر  نظم  
، وأنواع السماع كما ذكرها السيوطي ثالثة، وهي: فيقولون: كان ُحجَّة يف الن َّْقل صحيَح السَّماع للحديث

أما القرآن فكل ما ورد أنه  ،اا ونثر  االحتجاج شعر  ، وأقوال العرب يف عصر القرآن وقراءاته، واحلديث الشريف
ا، ورمبا إذا خالفت القراءة الشاذة ا، أم شاذ  ا، أم آحاد  قرئ به جاز االحتجاج به يف العربية، سواء أكان متواتر  

 القياس كانت مسألة خالفية بني العلماء.
ا، منهم أبو حيان، هاد به إىل ثالثة مذاهب، األول املنع مطلق  وأما احلديث فانقسم العلماء يف االستش    

وي ابملعىن، وهذا عند ابن ألنه مروي ابملعىن وبعض رواته أعاجم، والثاين اجلواز واالستشهاد به مطلقا وإن رُ 
مهم ويستشهد بكال ،مالك، والثالث اجلواز بشروط، وهذا عند الشاطيب. وأما أقوال العرب فتشمل الشعر والنرت

 (67ص  ،1989السيوطي، وآخرهم إبراهيم بن هرمة ) ،من خالل عصر االستشهاد
: أْشَكَلْت َعَليَّ اأَلْخَباُر، وهذا ، ويُقالُ اأَلْمُر: اْلتَ َبَس، واْختَ َلطَ وأْشَكَل  يقال:"املشكل لغة: )املشكل( -2

ْشَتِبِه: ُمْشِكٌل، وأشكل 
ُ
عليَّ األمر، أي: اختلط والتبس واشتبه بغريه، ويعين َشْيٌء أْشَكُل، ومنُه قيَل ِلأَلْمِر امل
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وتعريف )املشكل(  (271-29 ، ص(ش ك ل) ،1965الزَّبيدي، . )"االختالط، وااللتباس، واالشتباه
االصطالحي الذي نعنيه يف جمال الدراسات النحوية هو شبيه ابلتعريف الّلغوي فَيْأِت السماع ظَاهر املعىن 
َا يْشرَح ويعرب َما يشكل، َوقد أيِت على السماع اْعرتَاض فيفتقر ِإىَل  واإلعراب فاَل حْيَتاج ِإىَل شرح، َوِإمنَّ

 َجَواب.
عن إقامة الشيء وتعديله على حنو معني، ورّد االعرتاضات واالنتقادات اليت يوردها هو عبارة  التوجيه -3

 ،واللغة ،بعض الناس على بعض السماع، والتوجيه املقصود الذي خيص السماع أبقسامه املتعلق ابلنحو
 والقراءات.

 وسيتم مناقشة الفقرات املشار إليها كاْلِت:
 الكرمي( القرآن) تعاىل وهوتوجيه بعض النماذج من كالم هللا  -
 [63{ ]طه: ِإنَّ َهَذاِن َلَساِحرَانِ أّوال: قول تعاىل: }      

مَن املعروف أّن مَن احلروف الناسخة: )إّن وأخواهتا(  وهي حروف تدخل على اجلملة االمسية، فتنصب    
{ ونصُب املبتدأ ورفع اخلرب اثبٌت  ل  حنو: }ِإنَّ السَّاَعَة آتَِيةٌ  االسم ويسّمى امسها، وترفع اخلرب ويسّمى خربها،

ما يُنَقل )إّن(، والدليل هو الّسماع عن العرب، فالعرب نصبْت ب  )إّن( ورفعْت هبا، والقاعدة إمنا تبىن على 
عند النحاة فهي  عن العرب، فإهّنم نصبوا ب  )إّن( ورفعوا هبا، وحنن نصبنا ورفعنا هبا،  وكل قاعدة مستنبطة

ا نوعيّا ال ابعتبار اْلحاد، فالعرب نطقْت: )إّن زيدا  قائٌم(، فحينئٍذ إذا أردَت أن تقول: )إّن موضوعة وضع  
بكرا  عاملٌ( ال يشرتط أن يكون منقوال عن لغة العرب، بل وضعِت العرُب )إنَّ( وأرادت هبا التأكيد وتقرير 

( ومن املعروف أيضا أّن 372ص، 2010احلازمي،  اخلرب هبا. )تِ مث نصبِت االسم ورفع ،والنسبة ،اخلرب
 ،1999الراجحي، ) الطالبتان تكتبان -يكتبان : الطالباناألغلب يف املثىن أْن يكون عالمة إعرابه ألف االثنني

ا؟ جاء يف شرح التصريح على التوضيح: أم جماز   ( وقد اختلف النحاة يف )هذان( هل مثىن حقيقة26ص 
"وإمنا أعرب: )هذان وهااتن( من أمساء اإلشارة مع تضّمنها ملعىن اإلشارة لضعف الشبه مبا عارضه من جميئهما 
على صورة املثىن، والتثنية من خصائص األمساء، وهذا القول ملفق من قولني، فإّن مْن قال: أبهّنما معرابن قال 

 ومن قال أبهنما مبنيان، قال: جيء هبما على صورة املثىن وليسا مثنينْي حقيقة، وهو األصح"بتثنيتهما حقيقة، 
( وبناء على القواعد النحويّة السابقة فإننا نقول: )إّن هذْين لتلميذان( ف  )إّن( 44ص ،2000 ،)األزهري

)تلميذان( خربها مرفوع حرف توكيد ونصب، و)هذْين( امسها منصوب وعالمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، و
 وعالمة رفعه األلف نيابة عن الضّمة. 
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ا وليس وهذا معىن أّن )إنَّ وأخواهتا( تنصب املبتدأ وترفع اخلرب، ولكن كيف أيِت اسم)إنَّ( يف اْلية مرفوع     
[ وسنالحظ أّن اختالف القراءات يؤدي إىل 63{ ]طه: اِن َلَساِحرَانِ ِإنَّ َهذَ ؟ يف قوله تعاىل: }منصواب  

 الواردة يف اْلية، واإلعراب والتوجيه:  القرآنيةاختالف اإلعراب، وجيدر بنا البحث يف استعراض القراءات 
أ/ قراءة )ِإّن هذاِن َلساِحراِن( بتشديد النون وابأللف )هذان( قراءة انفع، وابن عامر، وشعبة، ومحزة،    
 .(231ص  ،2001، مفلح، وأبو جعفر، ويعقوب. )لكسائيوا

اإلعراب والتوجيه:  األول: )إّن( حرف توكيد ونصب مشّبه ابلفعل، و)هذان( امسها منصوب وعالمة    
نصبه جاء ابأللف )خمالف للقاعدة النحوية( على لغة بعض قبائل العرب، جاء يف أنوار التنزيل: "هذان )اسم 

( 58ص ،ه 1418ا " )البيضاوي، فإهنم جعلوا األلف للتثنية وأعربوا املثىن تقدير  إّن على لغة بلحرث بن كعب 
وقد اختار أبو حّيان هذا التوجيه فقال: "والذي خنتاره يف ختريج هذه القراءة أهنا جاءت على لغة بعض العرب 

كعب وخثعم وأهل   ذلك أبو اخلطاب، ولبين احلارث بن من إجراء املثىن ابأللف دائما  وهي لغة لكنانة حكى
 .(238 ص ،2001حيان،  تلك الناحية، ُحِكي ذلك عن الكسائي" )أبو

الثاين:  )إّن( حرف توكيد ونصب مشّبه ابلفعل، وامسها ضمري الشأن حمذوف، تقديره: احلال والّشأن، واجلملة 
ضمري الشأن احملذوف و)هذان )هذاِن َلساِحراِن( يف حمل رفع خرب )إّن( قال البيضاوي يف أنوار التنزيل: "امسها 

( قال أبو حّيان: "واختلف يف ختريج هذه القراءة  فقال 58 ص ه ،1418 لساحران( خربها " )البيضاوي،
القدماء من النحاة إنه على حذف ضمري الشأن والتقدير إنه هذان لساحران ، وخرب )هذان(  اجلملة من 

راِن( داخلة على خرب املبتدأ، وضعف هذا القول أبن حذف هذا قوله: )َهذاِن َلَساِحراِن(  والالم يف: )َلَساحِ 
   .(238، ص2001 الضمري ال جييء إال يف الشعر وأبّن دخول الالم يف اخلرب شاذ" )أبو حيان،

( ال 58ه، ص1418شاذة؛ ألهنا خمالفة للمصحف( )البيضاوي، ب/ قراءة أبو عمرو )إّن هذْين( )   
( 25صة النحوية ")إّن هذْين لساحران( وهي قراءة واضحة" )أبو السعود، إشكال فيها متمشية مع القاعد

)إّن( حرف توكيد ونصب مشّبه ابلفعل، و)هذْين( امسها منصوب وعالمة الّنصب الياء نيابة عن الفتحة، 
ف وقد رفض الزّجاج هذه القراءة، جاء يف البحر احمليط: "قال الزجاج: ال أجيز قراءة أيب عمرو؛ ألهّنا خال

 ( 238، ص2001أبو حيان، املصحف" )
( )إْن( خمّففة ومؤكدة 25ص . ت،دالعمادي، ج/ قراءة حفص: )إْن هذان( على أهنا هي املخّففة )   

: )نعم( ومهملة ال عمل هلا مبعىن )نعم( أي: نَ َعْم هذان لساحران، و)هذان لساحران( مبتدأ وخرب، )إْن( مبعىن
( يقول السيوطي: "اختلف هل أتِت )إْن( حرف جواب 25ص، د.ت العمادي،) وما بعدها مبتدأ وخرب
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مبعىن نعم؟ فأثبت ذلك سيبويه واألخفش وصححه ابن عصفور وابن مالك، وأنكره أبو عبيدة" )السيوطي، 
قال بعضهم: "وأما  ( وقيل: )إْن( انفية، والالم مبعىن )إالّ( أي: ما هذان إال ساحران،510ت، ص .د

الكوفيون فيزعمون أنَّ )إْن( انفية مبعىن )ما( والالم )إال( وهو خالف مشهور، وقد وافق خترجيهم هنا قراءة 
 (295ص ،1998بعضهم )َما َهَذاِن إالَّ سَاِحرَاِن(" )ابن عادل، 

َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر  صَّابُِئونَ َهاُدوا َوالاثنيا: توجيه قوله تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن    
 .[69ُهْم حَيْزَنُوَن{ ]املائدة: َوَعِمَل َصاحِل ا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل 

العطف على اسم )إنَّ( املنصوب ابلرفع قبل جميء اخلرب، القياس و)الصابئني(؛ ألهنا على رأي بعضهم    
سم )إنَّ( املنصوب واملعطوف على املنصوب منصوب، لكّن اجلمهور قرؤوا )والصابئون( ابلواو. معطوفة على ا

وهي مشكلة"  -ابلواو–وأشار إىل ذلك ابن اجلزري يف: )التسهيل لعلوم التنزيل( "َو)الصَّابُِئوَن( قراءة السبعة 
ف املصحف، قال وهي على خال( وقرأ غري اجلمهور )الّصابئني( 239، صه1416، )ابن اجلزري

 ه،1407: )والصابئني( ابلنصب، وهبا قرأ ابن كثري" )الزخمشري، -رضي اَّللَّ عنه-ري: "قراءة أيّب الزخمش
( يعين املفردة كما يف املصحف مجع مذّكر مرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة عن الّضّمة، وقد أعربه 662ص

( هذا هو أشهر 221د.ت، ص)العكربي( على رأي اجلمهور فقال: "فهو مبتدأ واخلرب حمذوف" )العكربي، 
}ِإانَّ لَِّذيَن آَمُنوا  آية )احلج(؟إعراب املفردة، والسؤال هو: ملاذا جاءت هذه املفردة مرفوعة وقياسها النصب ك

وميكن توجيه ذلك أبقوال العلماء، قال سيبويه يف الكتاب: ، [17َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئنَي{ ]احلج: 
 ،1988)والصابئون( "على التقدمي والتأخري، كأنه ابتدأ على قوله: )والصابئون( بعد ما مضى اخلرب" )سيبويه، 

 االستئناف، فرفع )الصابئون( على االستئناف، ووجه آخر ذكره العلماء: أّن )إّن( يف ( وهذا مبعىن155ص
قوله تعاىل: )إن الذين آمنوا...( مهملة ليست )إنَّ( الناسخة، اليت تنصب املبتدأ وترفع اخلرب، بل هي مبعىن: 

ألنه مجع مذكر  ة رفعه الواو)نعم( فالذي بعدها مرفوع احملل، وكذلك )الصابئون( فإهنا مرفوعة لفظا ، وعالم
( ووجه ذكره األنباري وضّعفه: "أن يكون عطف ا على املضمر املرفوع 357د.ت، صالسمني احلليب، ) سامل.

يف )هادوا( وهادوا مبعىن اتبوا، وهذا الوجه عندي ضعيف؛ ألن العطف على املضمر املرفوع قبيح وإن كان 
( وعّدد 155ص ،2003ملرفوع عندهم ليس بقبيح" )األنباري، الزم ا للكوفيني؛ ألّن العطف على املضمر ا

وهو أّن عالمة  -حسب علمي–لكن جاء بوجه مل يذكره غريه  -وأغلبها مكررة–السمني احلليب تسعة وجوه 
. النصب يف )الصابئوَن( فتحة النون، والنون حرف اإلعراب كما يف )الزيتوَن( و)عربوَن( )السمني احلليب، د

 .(361ص، ت
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قد ذكر  )املفردة( صاحب )اإلنصاف يف مسائل اخلالف( يف مسألة: "القول يف العطف على اسم )إنَّ( و  
وأشار إىل أقوال الكوفّيني والبصرّيني وممّا أشار إليه  ،(151ص ،2003ابلرفع قبل جميء اخلرب" )األنباري، 

نا على أنه جيوز العطف على املوضع قبل أنّه قد استعمل الكوفيون القياس فقاسوا )إّن( ب  )ال( فقالوا: " أمجع
متام اخلرب مع )ال( حنو: )ال رجَل وامرأٌة أفضُل منك( فكذلك مع )إنَّ(؛ ألهنا مبنزلتها، وإن كانت )إّن( 

، 2003لإلثبات و)ال( للّنفي؛ ألهنم حيملون الشيء على ضده كما حيملونه على نظريه" )األنباري، 
يف إعراب: )الصابئون( فقال: "رفع على االبتداء وخربه حمذوف والنية  ( وقد وافق الزخمشري سيبويه151ص

به التأخري عما يف حيز )إّن( من امسها وخربها كانه قيل: إّن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا 
  .(693ص ه،1407)الزخمشري،  والصابئون كذلك"

وهكذا ورد يف السماع أّن اجلملة االمسية املؤكدة ب )إّن( جيوز أن يذكر فيها مبتدأ آخر غري اسم )إّن( وأن    
يذكر خرب واحد يكون السم )إّن( وحيذف خرب املبتدأ الثاين لداللة خرب اسم )إّن( عليه، أو حيذف خرب اسم 

  اسم )إّن( احملذوف.)إّن( ويكون اخلرب املذكور للمبتدأ الثاين دليال  على خرب
 -صلى هللا عليه وسلم -توجيه بعض النماذج من كالم نبيه  -

"لْواَل قَ ْوُمِك َحديثُو َعْهٍد ِبُكْفٍر لَبَ نَ ْيُت الَكْعَبَة َعَلى قَ َواِعِد  -صلى هللا عليه وسلم -أوال: توجيه قوله    
 . (2001" )البخاري، صحيح البخاري، ِإبْ رَاِهيمَ 

ب حذف خرب )لوال( والرّاجح اإلثبات، وهو خمالف ملا عليه اجلمهور كقوله عليه الصالة اختلف يف وجو    
)البخاري، والسالم لعائشةَ رضي هللا عنها: )َلْوالَ قَ ْوُمِك َحديثُو َعْهٍد ِبُكْفٍر لَبَ نَ ْيُت الَكْعَبةَ َعَلى قَ َواِعِد ِإبْ رَاِهيَم( 

 له ثالثة أحوال:( لقد أمجع النحاة أن خرب )لوال( 37ص، 2001
ا، يدرك معناه عند حذفه )يدل عليه دليٌل( جاز     األّول: جيوز حذف اخلرب أو إثباته إذا كان اخلرب كوان  مقّيد 

إثباته أو حذفه، حنو: )لوال أخو زيد ينصره لغلب( و )لوال صاحب عمرو يعينه لعجز( و)لوال حسن اهلاجرة 
حذفه؛ ألن فيها شبها ب  )لوال زيد لزاران عمرو(، وشبها ب  )لوال زيد يشفع هلا هلجرت(، فيجوز إثبات اخلرب أو 

لوال حممد حُمِسن إيلَّ هللكت( و)لوال هما من احلذف أو الثبوت، ومنه: )غائب مل أزرك( فجاز فيها ما وجب في
 علماء الفصيح علموين ما تعلمت( فيجوز هنا احلذف أو اإلثبات.

كان كوان  عامًّا ُمْطلق ا، وتعريفه: ما دّل على جمرد الوجود العام دون زيدة، الثّاين: جيب حذف اخلرب، إذا     
حنو: )لوال زيد لزاران عمرو( فمثل هذا يلزم حذف خربه؛ ألن املعىن: لوال زيد على كل حال من أحواله لزاران 

لة من االستطالة عمرو، فلم تكن حال من أحواله أوىل ابلذكر من غريها. فلزم احلذف لذلك، وملا يف اجلم
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ِ النَّاَس ب َ  [ 251البقرة: { ]ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض لفسدِت األرضُ احملوجة إىل االختصار، وكقوله تعاىل: }َوَلْواَل َدْفُع اَّللَّ
د.ت، العكربي، ( و)224ص، 2000األزهري، )و( 12صد.ت،  ابن مالك،وتقديره: موجود )

  .(143ص
هو حمذوف، واجب الثالث: خمتلف يف وجوب احلذف والرّاجح اإلثبات خالفا للجمهور، قال اجلمهور:    

ا ال يفهم معناه عند حذفه؛ 599، ص1992احلذف مطلقا . )املرادي،  ( وجيب ذكر اخلرب إذا كان كوان  مقيد 
: )َلْواَل قَ ْوُمِك َحديثُو َعْهٍد -عنها رضي هللا-والسالم لعائشَة إذ ال يدلُّ عليه دليل حنو: قوله عليه الصالة 

( 224ص، 2000األزهري، )و (143ص، 1998ِبُكْفٍر لَبَ نَ ْيُت الَكْعَبَة َعَلى قَ َواِعِد ِإبْ رَاِهيَم( )ابن عادل، 
هذا احلديث فيه ثبوت خرب املبتدأ بعد )لوال( وهو خمالف ملا عليه اجلمهور، فالّنحاة يوجبون احلذف؛ ألّن 

يكون بعدها إال كوان  مطلق ا، فعندهم لو حذفنا )حديثو عهد بكفر( ال ميكن أن نقدر: لوال قومك  )لوال( ال
 موجودون، يعين: ال ميكن أن نقدره كوان  عاما ؛ ألنه ليس املانع وجود قومها، إمنا املانع هو كوهنم حديثي عهد

لتوضيح والتصحيح ( وجاء يف: شواهد ا224ص، 2000 ،األزهري)و (143ص، 1998، )ابن عادل
ه، 1405، لّشجرّي" )ابن مالكملشكالت اجلامع الصحيح: "وهو ممّا خفي على الّنحوّيني إالّ الّرماينّ وابن ا

 .(120ص
واجلمهور على وجوب احلذف؛ ألن )لوال( ال يكون بعدها إال كوان  مطلق ا. وقد خالف ابن مالك اجلمهور 

وال يدرك معناه إال بذكره، حنو: لوال زيد غائٌب مل أزرك، فخرب هذا فعّلق على هذا اخلرب بقوله: "بكون مقيد، 
  .(120، ص1405، ن معناه جيهل عند حذفه")ابن مالكالنوع واجب الثبوت؛ أل

من يرى وجوب الذِّكر، قال صاحب )اجلىن الداين يف حروف املعاين(: "ذهب   -أيضا–ومن الّنحويني    
، إىل أن اخلرب بعد )لوال( ليس بواجب احلذف على اإلطالق ... وإن كان الرماين، وابن الشجري، والشلوبني

لوال قومك  -رضي هللا عنها -مقيدا ، وال دليل عليه، وجب إثباته، كقوله عليه الصالة والسالم، لعائشة 
 .(360ص، 1985ابن هشام، )و (،601-600، ص 1992حديثو       ")املرادي، 

، فاحلذف ا كوان  مطلقا  يف علوم الكتاب( إىل هذا بقوله: "إن كان خرب ما بعده وأشار ابن عادل يف )اللباب   
واجب، وعليه جاء التنزيل وأكثر الكالم، وإن كان كوان  مقيدا  فال خيلو إما أن يدّل عليه دليل أْو ال؛ فإن مل 

 َحديُثو َعْهٍد ِبُكْفٍر" )ابن عادل، يدلِّ عليه دليل وجب ذكره؛ حنو قوله عليه الصَّالة والسَّالم: " َلْواَل قَ ْوُمكِ 
فذكر ابن أيب الربيع يف رواية احلديث على الوجه  ( ووّجهوا احلديث أبنّه مروي ابملعىن؛143ص، 1998

الذي يذكره النحاة يف هذه املسألة: "مل أر هذه الرواية هبذا اللفظ من طريق صحيح، والروايت املشهورة يف 
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لوال حداثة قومك(، )لوال أّن قومك حديثة عهد جباهلية( وكل هذه الروايت ذلك: )لوال حداثن قومك( و)
جيري على مذهب اجلمهور؛ فقد جعل الكون اخلاص مبتدأ وحذف خربه، وهو كون عام، أي لوال حداثن 

فلو ُحذف اخلرب يف مثل هذا احلديث لُظّن أن املراد: )لوال  (487، ص1992بكفر موجود" )املرادي، 
ل حال من أحواهلم لنقضُت الكعبة( وهذا ليس املقصود؛ ألن من أحواهلم بعد عهدهم ابلكفر قومك على ك

 ه،1405فيما يستقبل، وتلك احلال ال متنع من نقض الكعبة وبنائها على الوجه املذكور. )ابن مالك، 
   .(120ص
فَ ْته الرواة بدليل أن يف والسيوطي استشهد ابحلديث وأيّد رأي اجلمهور؛ فقال: "والظاهر أّن احلديث حرّ    

بعض روايته )لوال حداثن قومك( وهذا جار على القاعدة، وقد بّينُت يف كتاب )أصول الّنحو( من كالم ابن 
الضائع وأيب حيان أنه ال يستدل ابحلديث على ما خالف القواعد النحوية؛ ألنه مروي ابملعىن ال بلفظ 

اها العجم واملولدون ال من حيسن العربية فأّدوها على قدر واألحاديث رو  -صلى هللا عليه وسلم -الرسول
وجاء يف )معجم القواعد العربية(  ،(86ص ، 1989 ،السيوطي)و (393ص السيوطي، د.ت،) ألسنتهم"

ومجهوٌر من النحويني يوجُب حذف اخَلرَب بعَد )لوال"( م ْطلقا ، بناء على أنه ال يكون إالَّ كوان مطلقا ، وأوَجُبوا 
اَن أي َمْوُجودة، وحلَّنوا جعَل  الكوِن اخلاصِّ مبتدأ؛ فيقال يف: )َلْوال زيٌد ساَلمَنا ما َسِلم( لوال ُمساملُة زيٍد إيَّ

(  وميكن القول: إْن ثبت اخلرب بعد 11-8. ت، صد ،الدقرلوا: احلديث َمرِويٌّ ابملعىَن )املعري )سيأِت( وقا
 فهو من القليل. -وسلمصلى هللا عليه -)لوال( يف كالم رسول هللا 

أّن الشاهد يف احلديث: )قوُمك حديثو( ووجه االستشهاد: أّن )قوُمك(  -كما سبق  -والثابت عند األغلب   
مبتدأ، وجميء اخلرب)حديثو( كوان مقيدا ابحلداثة، وحكم ذكر اخلرب يف هذه املسألة الوجوب عند بعضهم 

 كالشلوِبني وممتنع عند مجهور النحاة.
 النوع قول أيب العالء املعَري يف وصف السيف:ومن هذا  

 ...   ...    ...     فلوال الغمُد مُيسكه لساال       
ومما سبق نعرف أّن وجه التمثيل: ِذكر اخلرب )ميسكه( بعد )لوال( ألنه كون خاص مقّيد ابإلمساك، وقد    

دل عليه دليل؛ ألن من شأن غمد السيف إمساكه، وقد حلّن بعض النحويني )املعري( وخروجا من التلحني 
م ال أيتون بعد االسم الواقع فقد مّت أتويله على أن )ميسكه( حال. ورّد أبن األخفش حكى عن العرب أهن

وأتّوله بعضهم على تقدير )أْن( والتقدير: فلوال الغمد أْن  ابخلرب،بعد )لوال( االمتناعية ابحلال، كما ال أيتون 
 .(600ص، 1992ميسكه. وأعربه بدال ، أي: لوال إمساكه )املرادي، 
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 )كاد أْن يسلم( -صلى هللا عليه وسلم–اثنيا: توجيه قوله    
 اقرتان خرب )كاد( ب  )أْن( املصدرية أو جترده منها.     
من املعروف أنّه جيوز أن يقرتن خرب )كاد( ب  )أَْن( ومن ذلك ما ورد يف صحيح البخاري يف شأن أمية بن    

. حدثنا عيسى بن يونس عن عبد هللا حدثنا أبو بكر بن أيب شيبةأيب الصلت، وقال يف: السنن البن ماجه: 
مائة  -صلى هللا عليه وسلم -ن ابن يعلى عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال أنشدت رسول هللابن عبد الرمح

، قافية من شعر أمية بن أيب الصلت، يقول بني كل قافية: )هيه(: وقال: )كاد أْن يسلم( )القزويين، د.ت
رب من )أْن(، ولكن )كاد الفقر أن يكون كفر ا( وجيوز جترد اخل -صلى هللا عليه وسلم –( وحنو قوله1236ص

[   وذكر بعض النحاة أّن 71جترده من )أَْن( أكثر وأفصح، حنو: }َفَذََبُوَها َوَما َكاُدوا يَ ْفَعُلوَن{ ]البقرة: 
األقل فصاحة ما اقرتن خربها ب )أْن( املصدرية، مثال ذلك احلديث الشريف )كاد أْن يسلم( و)كاد الفقُر أن 

 .(277ص، د.تعيد، بن مطعم: )كاد قليب أن يطري(. ) يكون كفرا( وما ينسب إىل جبري
وميكن توجيه ذلك بعّدة نقاط، منها املشاهبة، أْي أهّنم شبهوا خربها خبرب )عسى( يعين أنه جيوز اقرتانه    

 بعسى بدون ضعف، قال سيبويه: "قد جاء يف الشعر )كاد أن يفعل( شبهوه بعسى. قال رؤبة:
 قد كاَد ِمن ُطوِل الِبلَى أْن مَيَْصَحا "                                

 .(348ص، 1997،والبغدادي 160ص، 1988)سيبويه، 
( والشبه 380ص، 2001، وجاء يف ابن يعيش: "دخول )أْن( على)كاد( تشبيه ا هلا ب )عسى(" )ابن يعيش

 وارد يف أحكام النحو مثل بناء بعض األمساء لشبهها احلروف.
ومنها: االقرتاض، ميكن القول إنه قد أيِت خرب )كاد( مقرتان ب )أْن( مثل اقرتان )أْن( خبرب )عسى(، مثل:    

   .(246د.ت، صعبد هللا، مقرتضا هذا احلكم من )عسى( ))عسى زيد أْن يقوم( 
 ا عنا ونثر  شعر   اكثري جد  فقد ورد مساع   -وهو حجة ودليل من أدلّة النحو اجملمع عليها-ومنها: السماع:    

فصحاء العرب يثبتون )أْن(، وعليه ال شذوذ فيما رواه احملدثون: )كاد أْن يسلم( وهذه بعض األمثلة من 
)وما كدت أصلي  -رضي هللا عنه -السماع اليت ورد فيها اقرتان خرب )كاد( ب  )أْن( املصدرية: قول عمر

)فما كدان أن نصل إىل منازلنا( وقول  -نهرضي هللا ع -سالعصر حىت كادت الشمس أن تغرب( وقول أن
سجد فلم يكد أن يرفع رأسه(. )مث رفع رأسه فلم يكد أن يسجد مث  -رضي هللا عنه-جبري بن مطعم 

  .(461-2ص، 2003األنباري، )
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)كاد أْن يسلم(  -صلى هللا عليه وسلم–فال شذوذ يف قوله   -كما سبق–وعليه: فاقرتانُهُ هبا كثري ال قليٌل    
أفصح  -صلى هللا عليه وسلم–وقوله: )كاد الفقُر أن يكون كفرا( ألنه كثري منقول عن فصحاء العرب، وهو 

 العرب.
فأما احلديث: )كاد الفقر أن يكون كفر ا( "فإْن صح فزيدة )أْن( من كالم الراوي، ال من كالمه عليه     

   .(462-2ص، 2003ري، السالم؛ ألنه صلوات هللا عليه أفصح من نطق ابلضاد" )األنبا
ومنها: إمجاع بعض النحويني على صحة هذا التعبري: قَاَل َعلّي بن مَحْزَة اْلَبْصرِّي ِفيَما كتبه على )نَ َواِدر أيب    

َا يَ ُقوُلوَن:  َباينّ( وََكاَن أَبُو َعْمرو واألصمعي يَ ُقواَلِن: اَل يَ ُقول َعَريبّ: )َكاد أَن( َوِإمنَّ )َكاد يفعل( َعْمرو الشَّي ْ
َوَهَذا َمْذَهب مجَاَعة النَّْحوِيني، َواجْلََماَعة خمطؤون، َوقد َجاَء يِف الّشْعر الفصيح ِمْنُه َما يف بعضه 

( وجاء يف: )أصول النحو(: كما استشهد ابن مالك أيض ا يعين: 349-9ص، 1997مقنع.)البغدادي، 
  .(78، ص1989السيوطي، د الفقر أن يكون كفر ا(. )كاعلى جواز وقوع خرب كاد مقروان  ب  )أْن( َبديث: )

 :توجيه بعض النماذج من أقوال العرب الفصحاء -
 كأنَّ سالفًة ِمْن بَ ْيِت رَْأٍس ... َيُكوُن مزاجَها َعسل وَماءأوال قول الشاعر:    

 .(17، ص 1985الربعي، )و( 83، ص1989البيت حلسان بن اثبٍت األنصارّي يف )السيوطي، 
ختلف العلماء القياس أّن )كان( امسها معرفة وخربها نكرة، وال جيوز عكُس ذلك إاّل عند الضرورة، وقد ا   

 وتوجيهه على ثالثة أقوال: ،وإعرابهيف رواية هذا البيت، 
( خربها منصواب، أ/ رواية أيب عثمان املازين )ال إشكال فيها(: رفع )مزاُجها( على أنه اسم )يكون( و)عسال  

قال يف )ضرورة االنتخاب لكشف األبيات املشكلة اإلعراب( "ويروى بنصب )عسل( ورفع )املزاج( وهي 
رواية أيب عثمان املازين على جعل امسها معرفة وخربها نكرة على القاعدة املستقرة و)ماء( مرفوع بفعل دل 

 (4ص، 1985عليه الكالم تقديره وخالطها ماء أو وفيه ماء" )الربعي، 
ب/ رواية السريايف: رفع )مزاُجها( مبتدأ، و)عسُل( مرفوع خرب، قال: "جيوز أن ينشد: )يكون مزاُجها    

 ،1974، عسٌل وماء( ... )مزاجها( مبتدأ وما بعده خربه، واجلملة يف موضع خرب )يكون(" )السريايف
ون( الشأن، وجتعل )كان( يف )يك(، قال الربعي: يروى رفع )مزاجها( ورفع )عسل(، على أن يضمر 39ص

( قال يف: )خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي(: "ويروى برفعهّن 4ص، 1985)الربعي، زائدة 
   .(225-9ص  ،1997)البغدادي، اٌء( على ِإْضَمار الشَّْأن" َأي: بَِرْفع )مزاجها عسٌل َومَ 
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 وخربها معرفة ، يف الشعر لى جعل اسم )كان( نكرة  ج/ رواية سيبويه: ويروى بنصب )مزاجها( ورفع عسل، ع
أَنه اْسم ُمؤخر. َورَِوايَة ِسيبَ َوْيٍه يِف اْلبَ ْيت اْلُمتَ َقّدم بِنصب مزاجها على أَنه خرب مقدم َورفع عسل على  ضرورة

 .(226-9ص ،1997البغدادي، )
معرفة( ورفُع )عسُل( على أنه امُسها، وهو )مضاف إىل  وتوجيه البيت أّن )املزاَج( خرُب )يكون( وهو معرفة  

جْعل اسم )كان( عسل وهو نكرة، "ألّن القافية مرفوعة ، جاء يف )األصول يف النحو(:  ؛نكرة، وهذا ضرورة
وجْعل )مزاجها( اخلرب وهو معرفة ابإِلضافة إىل الضمري، ومع ذلك فإمنا حسن هذا عند قائله أّن )عسال  وماء ( 

راجع  والضمري الذي يف )مزاجها( ابخللقة والعدد، حنو: مترة وجوزة،النكرات اليت تنفصل  نوعان وليسا كسائر
   .(67ص، 1988ابن السراج، ) "فهو مثل قولك: مخرة ممزوجة مباء إىل نكرة، وهو قوله: سالفة،

 من َعَجِب األيِم فاليوَم قرَّْبَت هتجوانْ وتشِتُمنا ... فاذهْب فما بْك و اثنيا: توجيه قول الّشاعر:    
ا، منها: اجلواز، مثاله: جئَت أنت وزيٌد، أو زيدا، العطف على الضمائر له أحكام   أن ويونالنحأمجع    

والنصب أحسن وأوىل من الرفع، مثاله: اشرْب وزيدا، وجيوز وزيٌد؛ وواجب النصب فمثال ما جيب فيه النصب 
: مررت بك وزيدا، ف زيدا هنا واجب النصب؛ ألن لعدم جواز العطف )على مذهب البصريني كما سيأِت(

  .(693 د. ت، ص، ابن مالكعطفه على الكاف ال جيوز إذ ال يعطف على ضمري اجلر إال إبعادة اجلار )
 والبيت املراد دراسته اختلفوا يف كسر )األيم( فيه على أقوال:  
أ/ البصريون مينعون الكسر إال إبعادة اجلار )وابأليِم( وهذا البيت عندهم ضرورة، جاء يف البحر املديد:   

  .(3-2 ص ،2002إبعادة اجلار" )ابن عجيبة، "مجهور البصريني مينعون العطف على الضمري إال 
 وز عندان إال أن يضطر إليه شاعر".ومن الذين اعتنقوا هذا املذهب من البصريني )املربد( فقال: "هذا مما ال جي

 .(30-3ص، 1997)املربد، 
ب/ مذهب الكوفيني أنه جيوز كسر)األيم( مطلقا، سواء أعيد أم ال. ومن املؤيدين ملذهب الكوفيني )ابن   

[ 1]النساء: مالك( فقال: "من مؤيدات اجلواز قراءة محزة }َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَم{ 
بن واثب"  }َواأْلَْرَحاِم{ ابخلفض، وهي أيض ا قراءة ابن عباس واحلسن وجماهد وقتادة والنخعي واألعمش وحيىي

( فالكوفيون جوزوا العطف على الضمري املخفوض مطلقا، مثال: مررت 109ه ، ص1405)ابن مالك، 
، ويف الكالم العريب مثل هذا األمر، مثال قول بك وزيٍد أو وبزيٍد، والسماع يؤيدهم فقد ورد يف القرآن الكرمي

  .[162]النساء: هللا تعاىل: )ِمْن قَ ْبِلَك َواْلُمِقيِمنَي الصَّالَة( 
َنها واْلَكْعِب ُغوٌط نَ َفاِنفُ الشاعرومثل قول     َواِري ُسُيوفُ َنا ... وَما بَ ي ْ  : تُ َعلَُّق يف ِمْثِل السَّ
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فهذه كلها شواهد ظاهرة تدل  األنباري:( وقال 380-2، ص2003 االنباري،لبيت يف اإلنصاف )ا   
 على جوازه.

ج/ مذهب اجلرمي جيوز عنده يف الكالم إذا كان الضمري مؤكدا، وإن مل يؤكد فال جيوز، مثال ذلك قولنا:   
 .(101ص، 2001أبو حيان، َرْرُت ِبَك نفِسك وزيٍد )مَ 

فصارت عندهم مبنزلة التنوين ة الكسرة بدل من اللفظ ابلتنوين، والتوجيه يف ذلك كما ذكره النحاة أّن عالم   
وهناك توجيه لألنباري ذكر فيه أنه جمرور على القسم، ال ابلعطف على  ،(381، ص 1988سيبويه، )

( وتوجيه 386-2ص ،2003)بك( أو أهنا جمرورة بباء مقّدرة حذفت لداللة األوىل. )األنباري،  الكاف يف
، 1997البغدادي، ) يم عجب.أَن حرف اجْلَّر قد يرْتك ضرورة، َأي: َما بك وابأل آخر للبغدادي: على

احلليب، السمني ( وقال السمني احلليب: ضعف دليل املانعني )يعين البصريني( واعتضاده ابلقياس. )123-5ص
 .(394 ص، د.ت

ألن السماع أبقسامه يؤيّده، كذا  ؛أبدا كمذهب الكوفينيوالرأي عندي جيوز العطف على الضمائر اجملرورة    
 القياس يؤيد الكسر املطلق.

 :النتائج
ومدى قوته ورجحانه على غريه، ينّمي يف الباحث والقارئ ملكة  ،دراسة أقوال العلماء، وأدلة كل قول -

 املناقشات اجلادة واْلراء املختلفة واحلكم عليها.
 قبل الرتكيب.اإلعراب يكون بعد الرتكيب وال إعراب للكلمة   -
 إن النماذج املختارة وغريها فيها دالالت متعددة وأوجه خمتلفة لغوية وإعرابية. -
 إن اختالف اإلعراب والروايت حفظ كثريا من اللهجات العربية اليت كادت أن تنتهي. -
 إن تعدد الرواية مظهر سعة وثراء يف إيراد أكثر من وجه للمفردة واملركبة العربية. -
 توّهم التّناقض يف القواعد النحوية. ودفعت ،ثراء اللغةإّن دراسة النماذج املختارة أظهرت  -
ن االختالف بني العلماء هو اختالف تنوع وتغاير يقوم على اخلالفات اللغوية اللفظية واملعنوية، ويعرب إ -

 عن وجهات نظر كل فريق.
رفية، جيّوز وجها مما قد منعه بعض النحويني أو اللغويني، إن توجيه النص يوسع دراسة القواعد النحوية والص -

 ومينع وجها قد أجازه بعضهم، وعليه تتسع القواعد النحوية واملظاهر اللغوية.
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 واملراجع: املصادر
  .القرآن الكرمي -
 بريوت، شركة دار األرقم بن أيب األرقم. ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ه (1416) ،ابن جزي، حممد بن أمحد -
 ، بريوت، مؤسسة الرسالة.األصول يف النحو ،(1988) ،، أبو بكر حممدابن السراج -
 بريوت، دار الكتب العلمية. اللباب يف علوم الكتاب، ،(1998) ،ابن عادل، عمر بن علي -
 جامعة أم القرى.مكة،  ،شرح الكافية الشافية، )د. ت( ،ابن مالك، حممد بن عبد هللا -
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