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K  
، والــصالة والـسالم عـىل رســول اهللا املبعـوث رمحـة للعــاملني، احلمـد هللا رب العـاملني  

وعــىل آلــه ، أفـصح مــن نطــق بالعربيــة، ًا ونــذيرًا وداعيًــا إىل اهللا بإذنــه ورساجًــا منــرياً رشبـم
 .وأصحابه الغر امليامني

 ،،،وبعــد
 رصينًا حمكًام ال يقع فيـه إْذ نظمت آياته نظامً  ؛�فقد ألفيت نفسى مدينا لكتاب اهللا   

والنـرى أحـسن وال ألطـف وال أمجـل مـن آداب ، نقص وال خلل كالبناء املحكم املرصف
التى هى أمثل الوسائل للتعبري عن األفكار ، الذى نزل هبذه اللغة الرشيفة، القرآن وكناياته

كانـت جـديرة لذلك ، فكانت أداة للتفاهم والتعامل يف احلياة اليومية، وتسجيل املعلومات
  .باالهتامم هبا

حيـث أقـدم إىل ، ومن ثـم عقدت العزم عـىل ولـوج هـذا اللـون مـن تـصانيف النحـو  
ــة وهــى املوســومة لــدى الن ــة العربي ــوز اللغ ــبعض كن ــة ل                اة باســم حــالقــارئ دراســة نحوي

ومـع ، وحـديثامتداخل لدى كثري من النحاة قديًام ألن ُجـلَّ مباحثهام ، )التحذير واإلغراء(
بعـد  ماجعلـت ذلـك هذا فقد سمح هـذا التـداخل بـسهولة حتديـد الفـروق الدقيقـة بيـنهام 

 .تطبيقا ملا ورد يف القرآن الكريم
ىف وقـد وليت وجهى شطر هذا اللون من ألوان الدرس النحوى نتيجة ملا استـشعرته   
ًا هتيبـًا وخـشية دون  للجوانب املختلفـة هلـذه اللغـة الـرشيفة التـى حتـول كثـريدراستيأثناء 

 . بام ىف هذه الكنوز من علم وخري كثرياالنتفاع
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ولـذا أمجعت أمرى عـىل أن تكـون دراسـتي هـذه دراسـة مـن داخـٍل هتـتم باملـضمون   
فتعـرض اآلراء مـن كتـب النحــو والتفـسري ثـم تــرد الـرأى إىل صـاحبه ـ إن أمكـن ذلـك ـ 

  .فتكشف عن مقياسه وتبني حظه من الصحة واخلطأ 
وإنـه ملــام يــثلج الــصدر حقًـا أن هــذا املوضــوع بــام تـضمنه مــن آراء حماولــة متواضــعة   

، للكشف عن هذه اجلوانب املختلفة مجيعها وتقليب وجهات النظر القديمة واحلديثة فيهـا
والبحـث عــن األســس التـى تقــوم عليهــا ىف ضـوء املنــاهج احلديثــة واإلفـادة مــن الــدرس 

 .النحوى كلام أمكـن ذلك
التحـذير واإلغـراء يف القـرآن الكـريم دراسـة نحويـة (هـذه الدراسـة ملوضـوع ولعـل   

كـام أمتنـى أن ،  تضيف لبنة ـ ولو صغرية ـ إىل هذا الرصح الشامخ من فنون العربية)تطبيقية
 .ضع املنارات عىل الطريقت

ــون يف    ــوع أن يك ــذا املوض ــة ه ــضت طبيع ـــد اقت ــة وق ــث وخامت ــة مباح ــة وثالث مقدم
 .وفهـرس

 : وقد اشتمل عىل متهيد ومطلبني، التحذير وأحكامه: ث األولاملبح  
تعريف التحذير ومشتمالته ونوع أسلوبه وعلة اجلمع بينه وبني اإلغـراء يف (التمهيد   

 .)اءندباب واحد ووجه الشبه بني التحذير واإلغراء وبني ال
 .التحذير بإيـاك: املطلب األول  
 : وفيه مسألتان  
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 .يكون املحذر منه معطوفا بالواو عىل إياكأن : املسألة األوىل  
 .ال يكون املحذر منه معطوفان  أ: املسالة الثانية  
 .التحذير بغري إياك: املطلب الثاين  
 : وفيه مسألتان  
 .أن يكون مع العطف أو التكـرار: املسألة األوىل  
 .ال يكون عطف وال تكـــرارن أ: املسألة الثانية  

 .اضع من آيات القرآن الكريـم         وفيه ثالثة مو
 .اإلغراء وأحكامــه: املبحث الثاين  
 : وقد اشتمل عىل مطلبني  
 .اإلغراء بغري الظروف واملجـرورات: املطلب األول  
 .وفيه عرشة مواضع من آيات القرآن الكريـــم  
 .اإلغراء بالظروف واملجـرورات: لب الثايناملط  
 .لكريـــموفيه تسعة مواضع من آيات القرآن ا  
 .ق بالتحذير واإلغـراءحلما أ: املبحث الثالث  
 .وفيها أهم نتائج البحـث: اخلامتـــة  
 .وآخـر للموضوعات، ثـم فهرس املصادر واملراجـع  
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 ألرجـــو أن ينــال هــذا املوضــوع مــن الرضــا والقبــول مــا يثلـــج الــصدر ويــبهج وإين  
فـإن أك أصبــت ـ ، تقانـه إيفإال بذلتـه  ىف هذا أنى مل أدخـر وقتـا أو جهــدًا وحسبي، القلب

أســأل أن ـ تعالــى ـ واهللا ، وإن كانـت فـالكامل هللا وحـده، وهـذا ما أرجــوه ـ فـاخلري أردت
  .ه العربية وعشاقهاينفع ب
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 .)٨٨(سورة هود من اآلية ) ١(
 .)٨(آلية سورة آل عمران من ا) ٢(
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�����������
�����������������������
ر( يف األصل مصدر التحذير    .التخويف: التحذير: وىف اللسان، بالتشديد) حذَّ
 . شىء من شىءختويف: وقيل، اإلبعاد عن الشىء: وهو يف اللغة بمعنى  
 .أو ماجرى جمراه) إيا(إلزام املخاطب االحرتاز من مكروه بـ: ىف االصطالحو  
 .تنبيه املخاطب عىل أمر مكروه ليجتنـبه: أو هو ـ كام هو مشهور ىف كتب النحو ـ  
�������������������������������
 : يشتمل أسلوب التحذير عىل ثالثـة أمـور جمتمعـة  
 .وهو املتكلم )بكرس الذال(ر ذَّ حم: أولـها  
ر : ثانيـها    . وهو املخاطب)الذالبفتح (حمذَّ
ر منه وهو األمر املكروه الذى يصدر بسببه التنبيه: ثالثـها    .حمذَّ
�����������������������������
األعم األغلب ىف أساليب التحذير أن تكـون مـن نـوع اإلنـشاء الطلبـى تبعًـا لعاملهـا   

 . عىل اإلنشاء الطلبى فهى خربيةفإن مل يكن داال، الدال عىل ذلك

                                                

 ).حذر  (٣/٩٢لسان العرب ) ١(
 .١٩٢/ ٢حاشية يس ) ٢(
 .١٧٠/ ٢، ومهع اهلوامع ١٤٧٨، ١٤٧٧/ ٣، وارتشاف الرضب ١٣٧٧/ ٣ رشح الكافية الشافية )٣(
 .١٨٨/ ٣حاشية الصبان ) ٤(
 .١٣٥/ ٤النحو الواىف ) ٥(
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������������������������������������������������
وكـان ينبغـى تقـديم ، مجع النحاة التحذير واإلغراء ىف باب واحد الستواء أحكـامهام  

: اإلغراء عىل التحذير ألن اإلغراء هو األحسن معنى وعادة النحويني البدء به كام يقولـون
وال تـرى ، الثـواب والعقـاب ونحـو ذلـك: و، الوعد والوعيـد: ول الناسويق، نعم وبئس

 .طباعهم العكس
، إنام قدموا التحذير ألنه من قبيل التخلية واإلغراء مـن قبيـل التحليـة: ولك أن تقول  

: والتحـذير، التـسليط عـىل الـشىء: ءافاإلغر، ثم مها وإن تساويا حكًام فهام مفرتقان معنى 
 . عنهداإلبعا
ــع و   ــو وض ــذى ه ــراء ال ــذير ال اإلغ ــل للتح ــا املقاب ــاإلغراء هن ــصود ب ــح أن املق واض

 .الظروف واملجرورات موضع أفعال األمر ومعاملتها معاملتها
���������������������������������������������������

ـــحمبفعــل ر واإلغــراء مفعــول بــه ـوجـــه الــشبه أن االســـم ىف التحذيــ   ذوف ال جيــوز ـ
 .يد كاملناإظهاره

 
 

                                                

 .٢٠٤/ ٢، وحاشية الخضرى ١٨٨، ١٨٧/ ٣حاشية الصبان  )١(
 .٣٥٦، وعلل النحو ٢٨٦/ ٢جمل شرح ال )٢(
 .١٨٨/ ٣رشح األشموين مع حاشية الصبان  )٣(
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�������������
 اسـم )إيـاك(فــ ، إيـاك واألســدَ  ������������������������������������������  

 ح ومـاـإيـاك نـ: و، إيـاك باعـد: والناصب له فعل مضمر تقديره، مضمر منصوب املوضع
ولـيس لفـظ ،  وعمـراً بزيـدًا ارض: كـام تقـول) إياك(معطوف عىل : األسد: و، أشبه ذلك

 . دون املعطوف بل التحذير لفظ املعطوف واملعطوف عليه)ياكإ(التحذير هو 
التقـع إال اسـًام ) إيـاك(وملـا كانـت   ، اسم املكنى منه ىف النصب)إياك(وواضـح أن   

ألن األمــر ال ، ومل تقـع هـذه اهليئـة إال يف األمـر، ملنصوب كانت بدال من الفعل دالـة عليـه
 .ون إال بفعـليك

للمثنـى مـذكرًا ) إيـاكام(و،  بكرس الكاف للمخاطبـة)إياكِ (: يف التحذير) إياك(ومثل   
 . جلامعة اإلناث)إياكن(و ،  جلامعة الذكور)إياكم(و ، ومؤنثاً 
����������������������������������
مـل إحـدى أخواهتـا يف أسـلوب التحـذير وجـب أن يكـون العا وأ) إياك(متى ذكرت   

 .حمذوفـا

                                                

 .٤٧٩/ ١رشح الرىض عىل الكافية   )١(
، ولـسان ٤١٩ ـ ٤١٦، وعلـل النحـو ٣١٨ ـ ١/٣١٢رس صـناعة اإلعـرب: ينظـر هـذه الكلمـة يف  )٢(

 .)أيا (٢٨٦ ـ ٢٨٣/ ١العرب 
 .٣/٢١٢املقتضب   )٣(
 .٨٣٧/ ٢، وشفاء العليل ٦٠٧، وابن الناظم ١٣٧٧/ ٣رشح الكافية الشافية   )٤(
 .١٩٢/ ٢، والترصيح عىل التوضـيح ٤١٠/ ٢، ورشح اجلمل ٢٤٩/ ٢األصول ىف النحو   )٥(
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������������������������������
إنام وجب احلذف ألن القصد أن يفرغ املتكلم رسيعًـا مـن لفـظ التحـذير حتـى يأخـذ   

وذلـك ألنـه ال يـستعمل هـذه األلفـاظ إال إذا شـارف ، املخاطب حذره من ذلـك املحـذور
ن التحـذير ممـا أ وهـذا يعنـى، واملكـرر، إيـاك واألسـد: وهـو املعطـوف ىف، املكروه أن يقـع

فهو موضع إعجال ال حيتمل تطويل الكـالم لـئال يقــع املخـوف ، خياف منه وقوع املخوف
 .باملخاطب قبل متام الكـالم

،  جعلوه بدال من اللفظ بالفعـل والتزمـوا معـه إضـامره)إياك(وألنه ملا كثر التحذير بـ   
 .صول املرفوضةوصار ظهور العامل من األ،  احلال عليه وظهور معناهولداللة

إيـاك : نحـو )إيـاك(أن يكون املحـذر منـه معطوفـًا بـالواو عـىل  �����������������  
 .إياك واألســدَ : ونحو، والشـرَّ 

حمذوف وجوبًا باعتبارها مفعوالً به هلذا الفعـل املحـذوف وجوبـًا ) إياك(والعامل ىف   
 الكـاف لكنـه منـع مـن ثـم أريـد تقـديم، أحـذرك:  وأصـله)احـذر(: مع مرفوعه والتقـدير

 عنـد إرادة تقديمـه مـن االسـتغناء دٌّ فلم يكـن بـ، تقديمـه أنه ضمري متصل ال يستقل بنفسه
إيـاك : فـصار الكـالم) إيـاك(عنه واإلتيان بضمري آخـر منصوب لـه بمعنـاه وهـو الـضمري 

 ثم حذف الفعل والفاعل معًا جماراة للمأثور من الكـالم الفـصيح الـذى يطــرد فيـه، أحذر
 .هذا احلذف الواجب

) احــذر(حـذف الفعـل ، احــذر تالقـى نفـِسك والــشـرَّ : واألصــل ىف هـذا األسـلوب  
ثم حذف املـضاف ، وأنيب عنه الثانى فانتصب) تالقى(ثم حذف املضاف األول ، وفاعله

                                                

 .٢/١٩٢، وحاشية يس١/٣٣٣، واألشباه والنظائر١/٤٨٣رشح الرىض عىل الكافية  )١(
 . ٢٥/ ٢، ورشح املفصل البن يعيش ١/٣٧٥رشح املفصل للخوارزمى   )٢(
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وانفـصل ، وأنيب عنه الضمري فانتـصب بعـد أن كـان ىف حمـل جـر باإلضـافة) نفس(الثانى 
 .إياك والشـرَّ : فصار األسلوب ،بعد أن كان متصالً 

) نـح: أو(إيـاك باعـد : وأرى أن هذا تطويل مستغنى عنه واألوىل أن يقال هو بتقـدير  
وإنـام جـاز اجـتامع ضـمريى الفاعـل واملفعـول لواحـد لكــون ، بإضامر العامل بعد املفعول

 .أحدمها منفصـالً 
فعل حمـذوف مـع مرفوعـه ب نصبه بفإنه جي) إياك( االسم الظاهر املذكور بعد  عنأما  

واألحسن اختيـار فعـل خـاص بـه يناسـبه ويكـون غـري الفعـل الناصـب للـضمري ، وجوباً 
وعــىل هـذا تكـون الــواو ، فيجتمـع ىف األسـلوب فعــالن حمـذوفان مـع مرفـوعيهام، )إيـاك(

 .حرف عطف واجلملة بعدها معطوفة عىل اجلملة التى قبلها
لة فإنه يراعى املحذوف هنا يف العطف وبالرغم من حذف الفعل ومرفوعـه ىف كل مج  

 .الثانية منهام معطوفة بالواو عىل األولـى: ففى األسلوب مجلتان، كأنه مذكور
أو إحـدى ) إيـاك(ومن هنا كان اخـتالف النحـاة يف إعـراب هـذا االسـم الواقـع بعـد   

نـه ذهـب الـسريايف ومجاعـة واختـاره ابـن عـصفور إىل أحيث ، أخواهتا ىف أسلوب التحذير
إيـاك باعـد مـن األسـد واألسـَد مـن : والكالم مجلـة واحـدة والتقـدير) إياك(معطوف عىل 

 .فكل منهام مباعد، نفسك
، والكـالم مجلتـانحمـذوف وذهب ابن طاهر وابن خروف إىل أنه منصوب بفعل آخر   

 .إياك باعد من األسـد واحذر األسـد: والتقدير

                                                

 والتــرصيح عــىل ، ٤٨٢/ ١، ورشح الــرىض عــىل الكافيــة ٣٠٥/ ١اإليــضاح ىف رشح املفــصل ) ١(
 .١٣١، ٤/١٣٠، والنحو الواىف ١٩٣، ١٩٢/ ٢التوضيح 

 .١٤٧٨/ ٣ارتشاف الرضب :  وانظر٤١٠/ ٢رشح اجلمل ) ٢(
 .١٨/ ٢، ومهع اهلوامع ١٩٣/ ٢الترصيح عىل التوضيح ) ٣(
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،  كام ادعى ابن طاهر وابن خـروف هذا ليس من عطف اجلملأن إىل ابن مالكذهب   
بـل هـو ، أن يدنو منكوالرش اتق نفَسك أن تدنو من الرش : وال من عطف املفرد عىل تقدير

فحذف املضاف وأقيم املـضاف إليـه ، الرشواتق تالقى نفسك : من عطف املفرد عىل تقدير
 .مقامه

 .لـىفكان أو أن هـذا أقل  ىفوال شـك  
وعىل ذلك كيـف جيـوز أن ، العطف بالواو يقتىض الرشكة ىف الفعل واملعنى: فإن قـيل  

وأنت ال تأمـر بمباعدة األســد ، )إياك(إياك واألسـَد معطوفا عىل : يكون األسـد ىف قولك
فيكـون املخاطـب حمـذورا ، عىل سبيل التحذير كام أمرته بمباعدة نفسه عىل سبيل التحـذير

 .كان األسـد حمذورا خموفا؟خموفا كام 
فقـد يكـون الـشىء بعيـدا ، د والقـرب باإلضـافةعأن الب:  ابن يعيشفاجلواب كام ذكر  

وههنا إذا تباعـد عـن األســد فقـد ، باإلضافة إىل شىء وقريبًا باإلضافة إىل شىء آخـر غريه
ألســد وأمـا اخـتالف معنـيهام فـال يمنـع مـن عطـف ا، تباعـد األسـد عنه فاشرتكا ىف البعد

  .ألن العامل قد يعمل ىف املفعولني وإن اختلف معناهـام، عليه

                                                

 .١٦١/ ٢رشح التسهيل ) ١(
 .٢٠٥/ ٢حاشية اخلرضى : انظر) ٢(
 .٢٥/ ٣ شرح المفصل البن یعیش )٣(
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ـــدة األوىل   ــع : الفائ ــراد اجلم ــواو ألن امل ــري ال ــف بغ ــذير العط ــوز ىف التح ــه ال جي أن

وألن املعطـوف ، لـداللتهام عـىل الرتاخـى) ثـم(جيوز بالفاء وال بـ  فال، واالقرتان ىف الزمان
، إيـاك أبعـد مـن الـرش والـرش منـك:  معنـاه)إياك والـشـر(ألن ، اللفظـىد هنا شبيه بالتأكي

 .والتأكيد اللفظى إذا اختلف اللفظ ال يكون إال بالواو
حمـذر منـه ) األسـد( حمـذر و )إيـاك(و ، املعطوف ىف حكـم املعطـوف عليـه: فإن قلت  

 .ومها متخالفان فكيف جاز العطف ؟
 املعطـوف للمعطـوف عليـه إال ىف اجلهـة التـى فـاجلواب أنـه ال جيـب مـشاركة االسـم  

وكـذا األســد ) مباعـداً (انتسب هبا املعطوف عليه إىل عامله وهى هنا كونـه مفعـوال بـه أى 
 .إياك باعد وباعد األسـد:  إذ املعنى؛مباعد
 إذ ؛أن الواو ىف كثري من أمثلة التحذير يصح أن تكون لغـري العطـف: الفائـدة الثانيـة  

ألن االعتبار األول دائام هو للمعنى وصـحة ، ون للمعية برشط استقامة املعنىيصح أن تك
وإن ، فـإن اقتـىض العطـف وحـده كـان لـه، يـؤدى الغـرض الرتكيب؛ إذ الواجب تقدير مـا

، وإن اقتىض العطف واملعية معـًا كـان هلـام وعملنـا عـىل ذلـك، اقتىض املعية وحدها كان هلا
 .واملهم أن يستقيم املعنى

                                                

 .٢١/ ٢، ومهع اهلوامع ٢٠٦/ ٢، وحاشية اخلرضى ١٥٩أرسار العربية   )١(
 .١٨٨/ ٣، وحاشية الصبان ٤٨٣/ ١رشح الرىض عىل الكافية   )٢(
 .١٣٥/ ٤، والنحو الوايف ٢٠٦/ ٢حاشية اخلرضى   )٣(
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 : وهنا حكمـان، ال يكون املحذر منه معطوفاً ن أ �����������������
  .وجوب حذف العامل كام كان ىف الصـورة األولـى: األول  
  أو مقـدرة ، إيـاك مـن األسـد: ظـاهرة نحـو) مـن(وجـوب جـر املحـذر منـه بــ : الثـاين  

 .من أن هتمل: إياك أن هتمل أى:          نحو
� ����������������
 :  تقديــر العامل املحذوفاختلف ىف  
بنـاء عـىل أن ) مـن(عامله فعل متعد لواحد ويتعني جر املحذر منـه بــ : فقال اجلمهور  

، واألصل باعد نفسك مـن األسـد، ألنه ال يتعدى إىل الثانى بنفسه،  باعد)إياك(العامل ىف 
ضاف ثـم حـذف املـ، نفسك مـن األسـد: وفاعله املسترت فيه فصار) باعد(ثم حذف الفعل 

 .إياك من األسد: فانفصل الضمري وانتصب فصار) نفس(وهو 
واجلـار مـع ، حمذوفا) باعد( منصوب بالفعل املتعدى لواحد وهو )إياك(وعىل هذا فـ   

 .متعلقان هبذا الفعل املحذوف وجوبا) من األسد(جمروره 
عامـل ىف بنـاء عـىل أن ال) مـن(عامله فعل متعـد الثنـني وال تتعـني : وقال ابن الناظم  

ُرَك األســدَ : والتقـدير، )بجنّـ(أحذر ونحوه مما يتعدى إىل اثنني بنفسه نحو ) إياك( ، ُأحـذَّ
 .وفاعله وانفصل الضمري لتعذر اتصاله) أحذر(فحذف الفعل 

                                                

 .١٤٨٠، ١٤٧٩/ ٣ارتشاف الرضب  ) ١(
 .٢٠٦/ ٢حاشية اخلرضى   )٢(
 .٤٦٣/ ١اللباب ىف علل البناء واإلعراب :  وانظر٦٠٧ابن الناظم   )٣(
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السـيام ناصـب ، وهنا يوجد خالف الطائل حتتـه ىف تقـدير عامـل النـصب املحـذوف  
: ومـن أفـضل مايقـال ىف هـذا الـشأن، لكـل هـذاواألمر الحيتـاج ، وفروعه) إياك(الضمري 

بـل الواجـب تقـدير ) حــذرأ(وال عىل تقدير ) باعد( تقدير ال يقترص عىل: واحلق أن يقال(
 .) إذ املقدر ليس أمرًا متعبدًا به الُيعدل عنه؛ما يؤدى الغرض

ممتنـع عـىل التقـدير ) األسـد(ونـصب ) مـن(إياك األسد بحـذف : وعىل كٍل فإن نحو  
ونصب املجرور وهو غـري مطـرد ) من(ملا يلزم عليه من حذف ، ول وهو قول اجلمهوراأل

 .)إن وأن وكى( معإال 
قد يتعـدى إىل مفعـولني ) أحذر(ألن ، وجائز عىل التقدير الثانى وهو رأى ابن الناظم  

 كـــام أنـــه قـــد يتعـــدى، "وحيـــذركم اهللا نفـــسه ": قـــال اهللا تعـــاىل، بنفـــسه مبـــارشة
 .)من(ينصب أحدمها بنفسه مبارشة ويتعدى لآلخر بحرف اجلر ملفعولني   
 .فالكالم عىل تقدير اجلمهور إنشائى وعىل تقدير ابن الناظم خربى  
فجـوازه عـىل األول لـصالحيته ، إيـاك أن هتمـل عـىل التقـديرين: والخالف ىف جواز  

وجوازه عىل ، طرداً قياسًا م) أن(ألن حرف اجلر حيذف مع ، من أن هتمل: أى) من(لتقدير 
 . بنفسه من غري تقدير واسطةالثاين واضح لتعدى الفعل إليه

                                                
 .١٨٩/ ٣حاشية الصبان   )١(
 .١٨/ ٢، ومهع اهلوامع ٢٧٩/ ١الكتاب   )٢(
 .)٣٠، ٢٨(سورة آل عمران من اآلية   )٣(
 .١٦٠/ ٢رشح التسهيل البن مالك   )٤(
 .١٩٣/ ٢ىل التوضيح الترصيح ع  )٥(
 .السابق  )٦(
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  :أما قول الشاعر  
    إىل الرش دعاء وللرش جالـب.. فإنه  ءاملرا إياك إياك

 : فيخرج عىل ثالثـة أوجــه  
ــىل أن : األول   ــراء(ع ــل)امل ــرضورة واألص ــر لل ــرف اجل ــذف ح ــىل ح ــصوب ع   :  من

 .ن املراءإياك إياك م
ـــاين   ـــصوب عـــىل حـــذف حـــرف : الث ـــه من ـــضا–لعطـــف للـــرضورة اعـــىل أن   ، - أي

   ، والجتــــوز الـــــرضورة إال ىف الـــــشعر؛ إذ إن األصـــــل عـــــدم جـــــواز حـــــذف الـــــواو
 .فلم يكن بد من حرف العطف، ألن الفعل املقدر ال يتعدى إىل مفعولني

ــث   ــىل أن : الثال ــاك(ع ــاك إي ــاب) إي ــن ب ــد أى: م ــد األس ــذر : األس ــرراملح ــه مك   ، من
 .احذر ونحومها: دع أو: واملراء منصوب بفعل حمذوف آخر تقديره

���������������������
 . إذ ال يتقدم الفعل مع انفصال الضمري؛)إياك(العامل يكون مقدرًا بعد   

                                                
كتـاب الالمـات : ، وبال نـسبة ىف٦٣/ ٣خزانة األدب : من الطويل وهو للفضل بن عبد الرمحن ىف   )١(

 ٧٢/ ١، واملعجم املفصل ىف شواهد النحو ٣٣٦/ ٣، وأوضح املسالك ١٣٧، ورصف املبانى ٥٨
ملـا : العطف رضورة، وقال املازنىمع حذف حرف ) إياك(حيث نصبه بعد ) املراء: (والشاهد قوله

 .كان أحدمها عوضا عن الواو) إياك(كرر 
) إياك(وعدم تكراره وال يتغري شىء من أحكامه، وعند التكرار يعرب ) إياك(جيوز تكرار الضمري    )٢(

 .الثانى توكيدًا لفظيًا لألول
 .٣٠٦/ ١، واإليضاح ىف رشح املفصل ٢٥/ ٢رشح املفصل البن يعيش    )٣(
 .١٩٢/ ٢، والترصيح عىل التوضيح ٤١٠/ ٢رشح اجلمل   )٤(
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والمانع أن يكون سـببه ، وفيه أهنم ذكروا من أسباب االنفصال حذف الفعل وتأخره  
وما ذكر من عدم جواز تقدمـه ، ملقدر جيوز تقدمه مع انفصال الضمريفالفعل ا، هنا احلذف

ال ) إيـاك(فـام علـل بـه تقـدير الفعـل بعـد ، مع انفصال الضمري إنام هو ىف الفعل امللفوظ به
 .ينهض
 إذ لـو ؛واجـب) إيـاك(تقدير الفعـل بعـد (: والتعليل الصحيح ما ىف الدمامينى ونصه  

فيلـزم تعـدى الفعـل الرافـع ، باعد أنت إياك: أى) اعدكب(قدر مقدمًا للزم أن يكون أصله 
 . اهـ)لضمري الفاعل إىل ضمريه املتصل وذلك خاص بأفعال القلوب ومامحل عليها

إنـام هـو عـىل جعـل ) إيـاك( من أن وجوب تقديره بعـد أفادهثـم يؤخذ من التعليل ما   
 .كنإياك باعد عن األسد واألسد ع: األصل

) إيـاك(حذر تالقـى نفـسك واألسـد فـال جيـب تقـديره بعـد ا: وأما عىل جعل األصل  
  ٠ )الضمري(ال )تالقى( نظرًا إىل أن املفعول ىف احلقيقة  املذكورالنتفاء املحذور

������������������������������
، حكم الضمري ىف باب التحذير مؤكدا أو معطوفًا عليـه عطـف نـسق حكمـه ىف غـريه  

، والعطـف عليـه بفاصـل وبغـري فاصـل، النفس أو بـالعنيبـ) إيـاك(فيجوز توكيد الضمري 
إيـاك : وتقـول، إياك أنـت نفـَسك أن تـرضب زيـدا: و، إياك نفسك أن ترضب زيداً : تقول

  .إياك أنت وزيدًا أن تسافرا: و، وزيدا أن تسافرا
 عطفا عىل الـضمري املـستكن يف دٌ إياك أنت وزي: فإن أكدت بغري النفس والعني فقلت  

 .إياك وزيدًا جاز:  نصبت فقلتوإن) إياك(
   

                                                
 .١٩/ ٢، ومهع اهلوامع ١٦٠أرسار العربية :  وانظر١٨٨/ ٣حاشية الصبان   )١(



 - ١٩٢٢ -

 .إياك وزيدًا باعد: إياك وزيدًا واألسد ورأسك ورجليك والرضَب أى: وتقول
��������������������������������

 : إن هذا مرتتب عىل قولني من أقوال النحاة: لإلجابـة عىل السؤال أقول  
وإن ، ف مـع فاعلـهوفروعـه منـصوب بفعـل حمـذو) إيـاك(إن الـضمري : القول األول  

 مغنيــا عـن الــتلفظ بالفعــل )إيــاك( وصـار )إيــاك(فاعلـه الــضمري عــاد فاسـترت ىف الــضمري 
 : وعىل هذا القول يكون الضمريان مها، املحذوف

 .)ياكإ(البارز املنفصل املنصوب وهو   -١
 . ضمري رفع مستكن فيه منتقل إليه من الفعل املحذوف الناصب له -٢

توكيـدًا معنويـا بـالنفس أو بـالعني ) إيـاك(قـول أنـك إذا أكـدت ويرتتـب عـىل هـذا ال  
 .بفصل أو بغري فصل، إياك أنت نفَسك: أو، إياك نفَسك: قلت

إيــاك أنــت نفــُسك بالفــصل : أمـا إذا أكــدت ضــمري الرفــع املــستكن فيــه فإنـك تقــول  
 .جيوز هذا بغري الفاصل طبقًا لقواعد التوكيد وال، بالضمري املرفوع املنفصل

: أو، إيـاك والـصديَق : تقـول، ثل هذا يراعى عند العطـف عـىل الـضمري املنـصوبوم  
 .بفصل أو بغري فصل، إياك أنت والصديَق 

إياك أنـت والـصديُق بالفـصل : أما إذا عطفت عىل الضمري املرفوع وحده فإنك تقول  
 .جيوز ترك الفاصل وال

ل املحـذوف ليـستكن ىف  معًـا ومل يرجـع الفاعـإن الفعل وفاعله حذفا: القول اآلخــر  
 .فليس معنا إال ضمري واحد وهو الضمري املنصوب البارز، وفروعه) إياك(

                                                
، وارتـشاف الـرضب ٢/٢٥٠، واألصول ىف النحو ٢١٢/ ٣، واملقتضب ٢٧٨، ٢٧٧/ ١الكتاب   )١(

١٤٨٠/ ٣. 
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 .وهذا رأى بعيد عن التعقيد والتكلف واألخـذ به أولـى  
� ��������������������������
) إيـا(وىف التحـذير يكـون بالـضمري، الكالم يكون للمخاطب أو للمتكلم أو للغائب  

 .وبغريه
� ���������������������������������
لـه أن يكـون ) إيـا(الشائع يف التحذير بالضمري و، التحذير للمخاطب هو الكثري املقيس  

 .مفردًا أو مثنى أو جمموعاً 
� �������������������������������������
إياى :  أن تقولفال جيوز، إيانا فال جيوز التحذير به: إياى و: أما إن كان للمتكلم نحو  

وملـا يلـزم عليـه مـن احتـاد ، ألن املـتكلم الحيـذر نفـسه، إيانا أن نرضب زيداً : وال، مهلأن أ
 .املحذور واملحذر

وإيــاى وأن حيــذف ، لتــذك لكــم األســل والرمــاح و الــسهام(: �أمــا قــول عمــر   
، إياى نح عن حذف األرنب ونح حـذف األرنـب عـن حـرضتى:  بمعنى)أحدكم األرنب

 .س عليهفهو شاذ ال جيوز القيا

                                                
 .١٣٤، ١٣٣/ ٤، والنحو الواىف ٢/١٩، ومهع اهلوامع ٢١٣، ٢١٢/ ٣املقتضب : انظر) ١(
 .١٨٨/ ٣، وحاشية الصبان ١٣٧٨/ ٣رشح الكافية الشافية ) ٢(
 .١٩٣/ ٢، والترصيح عىل التوضيح ٣٠٠/ ٣رشح ابن عقيل ) ٣(
 .١٤٧٨، ١٤٧٧/ ٣، وارتشاف الرضب ٦٠٨ابن الناظم ) ٤(
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إيـاى وحـذف األرنـب وإيـاكم وحـذف : وزعـم الزجـاج أن ذلـك مجلتـان والتقـدير  
حذف من األول ما أثبت نظريه ىف الثانى ومـن الثـانى مـا أثبـت نظـريه ىف ، كم األرنبدأح

 .األول
إياى باعدوا عن حذف األرنـب وباعـدوا أنفـسكم أن حيـذف : أصله: وقال اجلمهور  

وحـذف مـن الثـاين ) حـذف األرنـب(ن األول املحذور وهو ثم حذف م، أحدكم األرنب
 .)باعدوا أنفسكم(املحذر وهو 

 : الكــالم مجلـة واحدة ثـم اختلف فقيل: وقيل  
، إياى باعدوا عن حذف األرنب وحذف األرنـب عنـى: حذفت أربعـة أشياء وأصله  

و عطفـت فـإن الـوا، فحذف فعل وفاعل ومفعول مقيد وماعطف عىل هـذا املفعـول املقيـد
 .شيئني عىل شيئني

 .باعدونى وحذف األرنـب: حذف شيئان فقط وأصله: وقال السريايف  
أمـا قـول الزجـاج فـإن فيـه دعـوى حـذف ، وال خيفى ما ىف هذه األقـوال مـن ضـعف  

 .واليصح حذفها ملا استقر هلا من أهنا بدل من اللفظ بالفعل، )إياكم(
وفيـه خمالفـة ، اللة الثانى عليه وهـذا قليـلففيه حذف من األول لد: وأما القول الثاين  
   . من أهنا مجلة واحدة)إياك واألسد(ملا ىف 
فإن مباعـدهتم لـه عـن حـذف األرنـب ، ففيه كثرة حذف وتكرار: وأما القول الثالث  

 .مباعدة حلذف األرنب عنه
لــيس أمــرًا باملباعــدة ) باعــدونى(فــإن ، وكـذا هــو ىف قــول الــسريايف وإن مل يــرصح بـه  

 .إنام هى عنه) حذف األرنب(وكذا مباعدة ، طلقة بل باملباعدة عن شىء خاصامل
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 .ع القولني األخريين إىل قول واحـدـفمرج  
  .جتعله خرباً ) إياى أباعد(ليس عىل فعل أمر بل عىل معنى ) إياى( والرأى أن  
���������������������������������
 مـن التحـذير ذُّ أشـ) إياها ـ إيامها ـ إياهم ـ إيـاهن (إياه وأخواته: التحذير بضمري الغيبة نحو  

إال أن ذلـك ، ألن الغائب الحيذر نفسه ملا يلزم عليه من احتاد املحذر واملحذر منه، بضمري املتكلم
أهتـم عـن اخلليـل أنـه سـمع أعرابيـًا  الحـدثنى مـن (: قد جاء ىف قول بعضهم حيث يقول سيبويه

 .)ه وإيا الشوابإذا بلغ الرجل الستني فإيا: يقول
 : فيـه شــذوذانو  
 .جمـىء التحذير فيه للغائـب:  األول  
 .)الشواب(ىل ظاهر وهو إ )إيا(إضافة :  الثاين  
ال : لكـن يصح أن يكون املحذر منه ضـمريًا غائبـًا معطوفـًا عـىل املحـذر نحـو قولـك  

إيــاك :  ىف نحــو)األســد(ىف حكــم كلمـة  )إيــاه(فالــضمري ، تـصاحب اجلاهــل وإيــاك وإيـاه
ــاك والــرش: ىف نحــو) الــرش(وىف حكــم كلمــة ، واألســد وقــد ورد نحــو ذلــك ىف قــول ، إي
  :الشاعـر

                                                
، واإليـضاح ىف ٢٦/ ٢عـيش رشح املفصل البـن ي: انظر هذه األقوال والرد عليها بترصف يسري ىف)  ١(

 .١٩٤/ ٢، والترصيح عىل التوضيح ١٤٧٨/ ٣، وارتشاف الرضب ٣٠٧/ ١رشح املفصل 
 ).أيا (٢٨٤/ ١لسان العرب :  وانظر٢٧٩/ ١ الكتاب ) ٢(
 .٣/١٤٧٩، وارتشاف الرضب ٤٨١/ ١رشح الرىض عىل الكافية   )٣(
، واملعجـم املفـصل ١٨/ ٢ ومهـع اهلوامـع ،٨٣٧/ ٢شفاء العليـل : من اهلزج وقد ورد بال نسبة ىف  )٤(

 .١٠٥٧/ ٢ىف شواهد النحو 
 .حيث جاء املحذور ضمري غائب معطوفاً ) وإياه: (والشاهد قوله
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 ـاهُ ــــــــــوإيـ ـاك ـــــــــــ وإي    فال تْصحْب أخا اجلهِل   
ال يكـون اسـام ظـاهرًا والضـمري غائـب إال وهـو حيث استشهد بـه عـىل أن املحـذور   

 .معطوف
 : لنوع أن املحذور ثالثـة أنواعوضابـط هذا ا  
ـــة أوجـــه،  والفعـــل)أن(: أحدهــــا     ) مـــن(بــــ : أو، بـــالعطف: فيـــستعمل عـــىل ثالث

ــــذكورة ــــدرة: أو، م ــــول، مق ــــاك : فتق ــــلوإي ــــل: أو، أن تفع ــــن أن تفع ــــاك : و، م   وإي
 .أن تفعل

  : ظـاهرة نحـو) مـن(بــ : و، إيـاك واألسـد: اسم ظاهر فيكون بالعـاطف نحـو: الثانى  
 .األسـد إياك من 

 .األسد إياك وإياه: أن يكون ضمري غيبة ىف كونه معطوفًا نحو: الثالث  
 .األسد إياك منه:  نحو)من(وال يظهر امتناع جميئه بـ   

فإن التحذير بضمريى املتكلم والغائـب اليكـون شـاذًا إال إذا جعـل حمـذرًا ال : دـوبع
 .حمذرًا منه

              
 

                                                
 .١٣٢/ ٤، والنحو الواىف ٣٦٨/ ١، والدرر اللوامع ٢٠٧/ ٢حاشية اخلرضى   )١(
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�������������������������������������������������
 .أن يكون مع العطف أو التكـرار ���������������  
ْيَف امـ: فالعطف نحو ما سمع من قـول العـرب    رْ يامـازُن احـذ: أى، ِز رأَســك والـسَّ

ول ثـم حـذف املـضاف األ، حذف فعل التحـذير وفاعلـه وجوبـاً ، تالقَى رأِسـَك والسيَف 
 .وناب عنه املضاف الثانى فانتصب انتصابه) تالقَى (

 .فيكون من عطف اجلمل،  رأَسـَك واحذِر السـْيَف يامازُن ِق : التقدير: وقيل  
 :  أى "ناقـة اهللا وسـقياها ": قال تعالـى  
 اتركوا ناقة اهللا وسقياها ـ وسيأتى احلديث عنها ـ : أو، احذروا ناقة اهللا وسقياها  
احذر األسد : والتقدير، رأَسك رأَسك: حوون، األسَد األسدَ : نحو قولك: تكـرارالو  

 .ِق رأسـك رأسـك: و، األسد
ووجــه التكــرار أهنــم أرادوا أن جيعلــوا أحــد االســمني قــائًام مقــام الفعــل الــذى هــو   

وبال شـك أن أوىل االسـمني ، وهلذا إذا كرر االسم ىف التحذير مل جيز إظهار الفعل، )احذر(
ألن الفعل جيب أن يكـون مقـدمًا عـىل االسـم الثـانى ألنـه ، بأن يقوم مقام الفعل هو األول

ولـذا فـإن اللفـظ ، فكذلك االسم الذى يقوم مقام الفعـل ينبغـى أن يكـون مقـدماً ، مفعول
 . تأكيد لفظى لألولراملكر

                                                
ــشافية    )١( ــة ال ــاظم ١٣٧٨/ ٣رشح الكافي ــن الن ــشاف الــرض٦٠٨، ٦٠٧، واب ، ٣/١٤٧٩ب ، وارت

 .٣٠٠/ ٣، ورشح ابن عقيل ١٤٨٠
 .١٣سـورة الشمس من اآليـة    )٢(
 .٣٥١، ٣٥٠، والتوطئة١٥٩، وأرسار العربية ٢٥٠/ ٢األصول ىف النحو    )٣(
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������������������
ألهنـم ، ذوف وجوبـاً  حمـ)أى مـع العطـف أو التكـرار( ىف هذه الصورة عامل النصب  

 .والتكرار بمنزلة العطف، جعلوا العطف كالبدل من اللفظ بالفعل والتزموا معه اإلضامر
ويتعـني ىف حالـة العطـف أن يكـون ،    ويراعى ىف تقديره موافقته للمعنى وصحة الرتكيب

كـام يتعـني ىف حالـة ،  عىل االسم قبلها عطف مفـردات ال عطـف مجـلاً ما بعد الواو معطوف
 .تكرار أن يكون االسم الثانى توكيدًا لفظياً ال

���������������
: ونحـو، األسـد األسـد: أن املحذر منه املكرر يكون اسًام ظـاهرًا نحـو: الفائدة األوىل  

 .إياه إياه: ونحو، إياى إياى: ونحو، إياك إياك: ويكون مضمرًا نحو، نفسك نفسك
ضمري الغائب فإن األحسن يكـون بالعـدول ولقلـة األمثلة الواردة ىف املضمر ال سيام   

لـيس : أى(ولذلك فإن هذه الصورة تشتمل عىل ذكر املحذر منه اسـام ظـاهرا ، عن املضمر
 .)ضمرياً 

وقيــل يقـبح فيــه اإلظهــار ، بعـضهم إظهــار العامــل مـع املكــرر جــوز: الفائـدة الثانيــة  
احـذر األسـد : نحـووأجاز قـوم ظهـور الفعـل مـع هـذا القـسم (: يقول الرىض، واليمتنع

، نظرًا إىل أن تكرير املعمول للتأكيـد ال يوجـب حـذف العامـل، إياك إياك احذر: و، األسد
ومنعه اآلخـرون وهـو األوىل لعـدم سـامع ذكـر ، " دكت األرض دكا دكا ": كقوله تعاىل

، وال نقـول إن كـل معمـول مكـرر موجـب حلـذف عاملـه، العامل مـع تكريـر املحـذر منـه
                                                

 .٨٣٧/ ٢، وشفاء العليل ٦٠٨ابن الناظم   )١(
 .٤٨١/ ١رشح الرىض عىل الكافية   )٢(
 .٢١سورة الفجر من اآلية   )٣(
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كـون تكريـره داال عـىل مقاربـة : اص وجـوب احلـذف باملحـذر منـه املكـرروحكمة اختـص
املحذر منه للمحذر بحيث يضيق الوقت إال عن ذكر املحذر منه عىل أبلغ ما يمكن وذلـك 

 .)واليتسع لذكر العامل مع هذا املكرر، بتكريره
وحينئــذ جيـوز إظهــار العامــل ، ال يكــون عطـف وال تكــرارن أ ��������������������  

 .جنَّب َنْفَسَك الشـرَّ : وإن شئت أظهرت العامل فتقول، َنْفَسك الشـرَّ : وحذفه تقول
ألنـه عنـدما ال يكــون عطـف وال ، احـذر األَسـدَ : وإن شـئت قلـت، األَسـدَ : وتقول  

، ، تكرار جيوز إظهار الفعل
 .فهام قائامن مقام الفعل

 .)ليس ضمرياً : أى(وهذه الصورة يقترص فيها عىل ذكر املحذر منه اسًام ظاهرًا   
� ������������
عـىل اعتبـاره ـ ، األسـدُ :  آخر غري النصب كالرفع فيقاليصح ضبط املحذر منه   

 ؛لكنه ىف حالة ضبطه بغري النصب اليدخل ىف أسلوب التحـذير، مثال ـ مبتدأ خربه حمذوف
وناصـبه عامـل ، عىل أنه مفعول به ىف التحذير أن يكون االسم إذ الرشط 

 .حمذوف هو ومرفوعه معاً 
� ����������
) إيـاك(إن كـان أسـلوب التحـذير مـصدرًا بالـضمري : فإننـا نـستطيع أن نقـول: دـوبع  

، وفروعه وجب ىف كل األحوال نصب هـذا الـضمري بعامـل حمـذوف مـع مرفوعـه وجوبـاً 
                                                

 .٢/١٧مهع اهلوامع :  وانظر٤٨٢، ٤٨١/ ١رىض عىل الكافية رشح ال ) ١(
 .٦٠٧، وابن الناظم ٩٧/ ٢، وأماىل ابن الشجري ٢٧٥/ ١الكتاب   )٢(
 .١٢٨/ ٤النحو الواىف   )٣(
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ُجـر ، عطـف عليـه أم مل يعطـف عليـه،  أن يكون الضمري مكررا أم غـري مكـررسواء ىف هذا
ر منه أم نصب  .بعده املحذَّ

وجب نصب االسم الظـاهر ) إياك(أما إن كان أسلوب التحذير غري مصدر بالضمري   
 .بعامل حمذوف مع مرفوعه وجوبًا برشط العطف أو التكرار

 حمذوف مع مرفوعه جوازًا فيـصح عاملبفإن مل يوجد عطف وال تكرار جاز النصب   
 .إظهارمها

 
� ���������������������������
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 جيـوز انتـصاهبا عـىل املـصدر املؤكـد ملـضمون اجلملـة " سـنة اهللا ": قولـه تعاىل  

يعنى أن الذى فعل هبم هـو سـنة سـابقة مـن اهللا بـأن ، م سنة اهللاسننا هب: السابقة أى
 .مههيلكـ
احذروا سـنة اهللا ىف املكـذبني التـى قـد : أى، كام أنه جيوز انتصاهبا عىل التحذير  

 .وهو املناسب ملعنى اآلية، خلت ىف عباده
����������������������������

M V W X L  

                                                
 .٨٥سورة غافر من اآلية ) ١(
 .٥١٦، واإلمالء ٤٥/ ٤، وإعراب القرآن للنحاس ٣٧٨/ ٤معانى القرآن وإعرابه ) ٢(
 .٥٤/ ٦، والدر املصون ٢٧٨/ ٩حيط البحر امل) ٣(
 .١٣٠ سورة الشمس من اآلية )٤(
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احـذروا ناقـة اهللا : والتقـدير،  منـصوب بفعـل مـضمر عـىل التحـذير" ناقة اهللا ": قوله تعاىل  
 .وسقياها فال تقربوها

 .ألنه قد عطف عليه فصار حكمه بالعطف حكم املكرر، وإضامر الناصب هنا واجب  
 .)احذروا ناقة اهللا: أى، نصب عىل اإلغراء(: يقول مكى بن أبى طالب القيسى  
  .ألن من أمرته بلزوم فقد حذرته عن ترك، من حيث املعنىوكأنه جعل اإلغراء حتذيرًا   
هـذه ناقـة اهللا : والتقدير، عىل أنه خرب ابتداء مضمر" ناقُة اهللا": وقرأ زيد بن عىل  

 .وهو نظري اإلغراء، وهذا حتذير قد جاء باجلملة االبتدائية، فال تتعرضوا هلا
ولـو رفـع ، وكل حتذير فهـو نـصب، رهم إياهانصبت الناقة عىل التحذير حذ(: يقول الفراء  

: أال تـرى أن العـرب تقــول، وفيه معنى التحذير، فإن العرب قد ترفعه، هذه ناقة اهللا: عىل ضمري
فلـو قـرأ قـارئ بالرفــع كـان ، هـذا الليـل فـارحتلوا: و، وفيه حتذير، هذا العدو هذا العدو فاهربوا

 : أنشدنى بعضهم  ،مصـيباً 
ـفَّ ـــــــنهم عمري وأشبا     ُه عمــٍري ومنــهإن قومًا م  اُح ـــم السَّ

                                                
 وأمـاىل ، ٢٦٠/ ٤، والكـشاف ٥/٣٣٣، ومعانى القرآن وإعرابه٧٣٩/ ٢معانى القرآن لألخفش   )١(

 .٥٨٤، واإلمالء ٩٧/ ٢ابن الشجرى 
 .٤٩٠/ ١٠البحر املحيط   )٢(
 .٤٧٧/ ٢مشكل إعراب القرآن   )٣(
 .٦٢٣/ ٢ وانظر٥٣٣/ ٦الدر املصون   )٤(
 .٢٣٨/ ٥إعراب القرآن ٠)وال جيوز االبتداع ىف القراءات: (قال أبو جعفر النحاس  )٥(
 : البيتان من اخلفيف، ومها بال نسبة ىف  )٦(

 .٣٧٠، ٣٦٩/ ١، والدرر اللوامع١٩٣/ ٣، ورشح األشموين ٣/١٠٢اخلصائص 
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 السالُح السالُح : ل أخو النجدة    جلديرون بالوفاء إذا قــا     
 .)وفيه األمــر بلباس الســالح،     فرفـع
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بفعـل مـضمر ) القارعـة(وجيـوز رفـع ، جلملة مرفوعة باالبتداء واخلرب ىف ا)القارعـة(  

 .ستأتى القارعة: والتقدير، )يوم(ناصب لـ 
وعن الزجـاج أن العـرب حتـذر وتغـري بـالرفع   ،معنى الكالم عىل التحذير: وقيل  

 : وأنشـد  ،كالنصب
 السالُح السالُح : جلديرون بالوفاء إذا قـا     ل أخو النجدة

 .بالنصـب) القارعة(: عيسىويدل عىل ذلك قراءة   
و ، زائدة للتوكيد) ما(و ، اذكروا القارعة: احذروا أو: وهو منصوب بإضامر فعل أى  

 .الثانية تأكيد لألوىل تأكيدًا لفظياً ) القارعـة(
                                                

 .٦١٠، ٦٠٩ن الناظم اب: ، وينظر١/١٨٨ وانظر ج٢٦٩، ٢٦٨/ ٣معانى القرآن )  ١(
 .)٢، ١(سورة القارعة اآليتان   )٢(
 .٢٧٩، ١٤٩/ ٤، والكشاف ٢٨٠/ ٥إعراب القرآن للنحاس   )٣(
 .٥٦٣/ ٦الدر املصون   )٤(
 .٣/٢٤٦، ودراسات ألسلوب القرآن الكريم القسم الثالث ج٥٦٣/ ٦الدر املصون   )٥(
 .سبق خترجيـه  )٦(
 .٥٣٣/ ١٠البحر املحيط   )٧(
 .٢٤٦/ ٣، ودراسات ألسلوب القرآن ٥٦٣/ ٦الدر املصون   )٨(
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 .التسليط عىل الشئ: وهو ىف اللغة، اإلغراء ىف األصل مصدر أغريت  
إلـزام املخاطـب العكـوف عـىل ماحيمـد العكـوف عليـه مـن : وىف اصطالح النحويني  

 .مواصلة ذوى القربى واملحافظة عىل عهود املعاهدين ونحو ذلك
: نحـو، تنبيـه املخاطـب عـىل أمـر حمبـوب ليفعلـه: أو كام هـو مـشهور ىف كتـب النحـاة  

الـزم : مفعـول بـه لفعـل اإلغـراء املحـذوف وجوبًـا والتقـدير) املروءة(فـ ، املروءة والنجدةَ 
النجـدة معطـوف عـىل املـروءة منـصوب مثلـه وعالمـة نـصبه : و، عاطفـة: والواو، املروءة

 .الفتحة الظاهـرة
�����������������������������
بفـتح ) املغـَرى(و، اء وهـو املـتكلمبكـرس الـر) املغـِرى(أسلوب اإلغراء يشتمل عـىل   

 . وهو األمر املحبوب)املغرى به(و، الراء وهو املخاطب
��������������������������
، تبعًا لنوع عاملها الدال عىل هـذا النـوع، األكثر ىف أساليب اإلغراء أهنا إنشائية طلبية  

 .فإن مل يكن داال عىل اإلنشاء الطلبى فهى خربيـة
ألن املـراد فـيهام اجلمـع ،  أسلوبى التحذير واإلغـراء إال بـالواو خاصـةال يعطف ىفو  

 .واالقرتان ىف الزمان

                                                
 .٢٠/ ٢، ومهع اهلوامع ١٣٧٩/ ٣رشح الكافية الشافية ) ١(
 .١٣٧/ ٤النحو الواىف ) ٢(
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فقد يقتـىض املعنـى أن تكـون ، وليس من الالزم أن تكون ىف أسلوب اإلغراء للعطف  
ألنـه ملـا كـان املعطـوف هنـا مقارنـًا ىف الزمـان جـاز أن ، أو يتسع للعطف وللمعيـة، للمعية

 .نى املعـيةيلحظ ىف الواو مع
 .   غايـة األمر أنه يراعى دائام ما يقتضيه املعـني

وعليـه فـإن ، ولذلك فإنـه الجيـوز أن يكـون ضـمرياً ، املغرى به ال يكون إال اسًام ظاهراً و    
 .وأخواته) إياك(اإلغراء ال يكون بلفظ 

 : يقـول ابن مالك  
ٍر بال إيا اجعـال      ــالُفصِّ  ما قد ُمْغرًى به ىف كل   وكمحذَّ

����������������������������
ر منه    .حكم ناصب املغرى به ىف وجوب حذفه وجواز حذفه كحكم ناصب املحذَّ
��������������������

 :     جيب حذف ناصب املغرى به ىف موضعـني
 .األهـَل والولـدَ : مع العطف نحو: األول   
 : نحو قول الشاعرو، العْهَد العْهدَ : مع التكرار نحو: الثاين  

                                                

 .٢١/ ٢، ومهع اهلوامع ٨٣٨/ ٢، وشفاء العليل ٤٨٦/ ١رشح الرىض عىل الكافية    )١(
 .٣٠١/ ٣، ورشح ابن عقيل ٦٠٩ابن الناظم    )٢(
أوضــح :  وبالنــسبة ىف٣/٦٥، وخزانــة األدب٣٣مــن الطويــل وهــو ملــسكني الــدارمى ىف ديوانــه    )٣(

ــسالك  ــذهب ٤/٧٩امل ــذور ال ــدى ٢١٢، ورشح ش ــر الن ــر٢٨٩، وقط ــصل ىف :  وانظ ــم املف املعج
 .١٨٢/ ١شواهد النحو 

الثـانى ) أخـاك(الـزم، و: يلـزم نـصبه بتقـدير) أخـاك(والشاهد فيه وجوب اإلضامر إذا كرر املغرى به، فـ 
 .توكيد
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 كساٍع إىل اهليجا بغري سـالٍح  أخاك أخاك إن من ال أخا له  
����������������������
أعنـى إن مل يكـن معطوفـًا (جيوز حذف ناصب املغرى به كام جيوز إظهاره مع اإلفـراد   

ـــرراً  ــول)وال مك ــدةَ :  فتق ــوز، النج ــدةَ : وجي ــوا النج ــول، الزم ــاك: وتق ــوز، أخ ــزم : وجي ال
 .أخاك
� �����������
فـإن مل نعتـربه ىف ، جيب نصب املغرى به باعتبـاره مفعـوال بـه لعامـل مناسـب للـسياق  

 : ومن أمثلة املرفـوع، حالتى العطف والتكرار مفعوالً به جاز ضبطه بالرفع عىل االبتداء
ـفَّ : ـهمُ ــــٍري  ومنـــــ   ُه عمعمْريُ وأشــبا  :   اُح ــالسَّ

 السالُح السالُح : ل أخو النجدة     ــا   ـــديرون بالوفاء  إذا قــجل
 .فرفـع وفيه معنى األمـر بلبس السالح  
وكـذلك ىف حالـة ، وىف حالـة ضبط االسم ضبطا آخـر غـري النـصب عـىل املفعـول بـه  

 .جواز ظهور العامل ال يسمى األسلوب إغراءًا اصطالحياً 
                                                

 ٠ ٤٨٦، ٤٨٥/ ١، ورشح الرىض عىل الكافية ٣٨٢/ ١رشح املفصل للخوارزمى) ١(
، واملعجـم املفـصل ٢/٢١، ومهع اهلوامع ٣/١٠٢اخلصائص : البيتان من اخلفيف ومها بال نسبة ىف) ٢(

 .١٦٨/ ١ىف شواهد النحو 
سالح ألن مقول القول يكون مجلة، ثم خذ ال: وأصله بالنصب بتقدير) السالُح السالُح : (والشاهد قوله

، وكــل حمــذور جيــب أن يكــون )وإن كــان حقــه النـصب(رفـع ألن العــرب ترفــع مــا فيـه معنــى التحــذير
 ٠منصوبا، وكأنه جعل اإلغراء حتذيراً 

 ١٣٨١، ١٣٨٠/ ٣رشح الكافية الشافية ) ٣(
 ٨٣٨/ ٢شفاء العلیل ) ٤(



 - ١٩٣٦ -

 
� �����������������������������

M * +        L  

 : بالنصب فيها أربعـة أوجــه  
ألن معنى ) نتبع(وإنام أضمر، بل نتبع ملة إبراهيم: أنه مفعول فعل مضمر أى: األول  

قل بـل نتبـع : ال لبنيهفق،  اتبعوا اليهودية أو النرصانية" كونوا هودًا أونصارى": قوله تعاىل
 .ملـة إبراهيم

قالـه أبـو عبيـد وهـذا هـو ، الزمـوا ملـة إبـراهيم: أنه منصوب عىل اإلغـراء أى: الثانى  
 .الوجه األول ىف أنه مفعول به وإن اختلف العامل

أهـل ملــة : أى، كــون ملـة إبــراهيمنبـل : أى) كـان(أنـه منــصوب عـىل خــرب : الثالـث  
ألن القريـة ال ، " واسأل القرية التى كنا فيهـا":  قال اهللا تعاىلفحذف األهل كام، إبراهيم

 .وهو قول الزجاج وتبعه الزخمرشى، تسأل وال جتيب
فلـام ، نقتـدى بملـة إبـراهيم: واألصـل، أنه منصوب عىل إسقاط حـرف اجلـر: الرابع  

 .حذف احلرف انتصب
                                                

لكريمة ىف مواضع أخرى من الكتاب العزيز، ولكن مـا ، وهذه اآلية ا)١٣٥(سورة البقرة من اآلية   )١(
 .)ملة(ينطبق عليه الشاهد هو آية البقرة هذه لعدم ظهور العامل ىف 

، ومــشكل ١/٨٢، ومعــانى القــرآن للفــراء١/٣٤٠، ومعــانى القــرآن لألخفــش١/٢٥٧الكتــاب   )٢(
 . ٧٢رمحن ، وإمالء ما من به ال١٩٤، ٩٩/ ٣، وأماىل ابن الشجرى ٧٣/ ١إعراب القرآن 

 .٦٤٦/ ١البحر املحيط   )٣(
 .)٨٢(سورة يوسف من اآلية   )٤(
 .٣١٤/ ١، والكشاف ٢١٣/ ١معانى القرآن وإعرابه   )٥(
 .٣٨٣/ ١الدر املصون   )٦(
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ه الثـانى كأنـه األول وإن والوجـ، وهذه األوجه كلها صـحيحة إال أن األول أصـحها  
 .اختلف العامل
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 : بالنصب وفيه عـدة أوجـه  
ألنه قد طـال ، وهو توجيه ضعيف، " ملة إبراهيم": أنه بدل من قوله تعاىل: األول  

 .جيوز ومثل هذا ال، بني املبدل منه والبدل بجمل
وهو ضعيف كـذلك ، الزموا صبغة اهللا: والتقدير،  اإلغراءأنه منصوب عىل: الثاين  

إال إن قـدر قـول وهـو إضـامر ال ،  تنـافره" ونحـن لـه عابـدون": ألن آخر اآلية وهـو قولـه
 .وال دليل من الكالم عليه، حاجة تدعو إليه

ــث   ــص: الثال ــه من ــل أىـأن ــامر فع ــبغة اهللا: وب بإض ــوا ص ــره الزج، اتبع ـــذك ــواج وـ  أب
 امر ـب بإضــو نصــــفإن اإلغراء ـ أيضا ـ ه، خيتلف عن سابقه وهو ىف احلقيقة ال  ،البقاء

                                                

 .)١٣٨(  سورة البقرة من اآلية )١(
 /١، وإعـراب القـرآن للنحـاس ٨٢/ ١، ومعـانى القـرآن للفـراء١/٣٤٠  معانى القرآن لألخفش )٢(

٢٦٧. 
 .٦٥٦/ ١  البحر املحيط )٣(
 .٧٣/ ١مشكل إعراب القرآن )  ٤(
 .٦٥٦/ ١البحر املحيط )  ٥(
 . ٧٣، وإمالء ما من به الرمحن ٢١٥/ ١معانى القرآن وإعرابه )  ٦(
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 .فعل
واختلف حينئـذ عـن مـاذا انتـصب هـذا ، أنه منصوب انتصاب املصدر املؤكد: الرابع  

 .املصدر ؟
 : علـى ثالثــة أقوال  
 ." فقـد اهتــدوا": عن قوله تعاىل: القول األول  
 ." ونحن له مسلمون": عن قوله تعاىل: ينالقول الثا  
      وهـو أظهـر هـذه التوجيهــات ، " قولــوا آمنـا بـاهللا ": عـن قولـه تعـاىل: القـول الثالـث  

 .وهو اختيار الزخمرشى وأبى حيان، وأحسنها
 ومل نـصبغ ةصبغنا اهللا باإليامن صبغ:  للمؤمنني كان املعنى)قولوا آمنا(فإن كان األمر   

صـبغنا اهللا بـاإليامن صـبغة ال مثـل : وإن كـان األمـر لليهـود والنـصارى فـاملعنى، صبغتكم
 .وطهرنا به تطهريًا ال مثل تطهرينا، صبغتنا

اغـرس : كام تقول ملـن يغـرس األشـجار، وإنام جئ بلفـظ الصبغة عىل طريق املشاكلة  
 .تريد رجال يصطنع الكـرم، كام يغرس فالن

� ���
                                                

 .٣٨٨/ ١، والدر املصون ٣٨٢/ ١الكتاب )  ١(
 .٣٨٨/ ١  الدر املصون )٢(
 .٢١٦/ ١املحرر الوجيز )  ٣(
 .٦٥٦/ ١، والبحر املحيط ٣١٦، ٣١٥/ ١الكشاف   )٤(
 .٣٨٨/ ١الدر املصون   )٥(
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 )أال( :  قرأ ابن عباس وابن عـامر وزيـد بـن عـىل وابـن زيـد" إال الذين ": قوله تعاىل  

 .بفتح اهلمزة وختفيف الالم عىل أهنا للتنبيه واالستفتاح
 :  ـ حينئذ ـ ثالثـة أوجـه)الذين(وىف حمل   
وسبب دخول الفاء عىل اخلـرب هـو ، " فال ختشوهم ": ه قولهأنه مبتدأ وخرب: أظهرهـا  

، والفعل املاىض الواقع صلة هو مستقبل معنـى، تضمن معنى الرشط) الذين(أن املوصول 
ولـوال ، فـال ختـافوا مطـاعنهم ىف قبلـتكم: أى، من يظلم من الناس فال ختـشوهم: كأنه قيل

 .دخول الفاء لرتجح النصب عىل االشتغال
وا الـذين شال ختـ: والتقـدير، أن يكـون منـصوبًا بإضـامر فعـل عـىل االشـتغال: ىالثانـ  

 .وذلك عىل مذهب األخفش فإنه جييز زيادة الفاء، ظلموا منهم فال ختشوهم
ألن املعنـى ال  وفيـه بعـد  ،بفعـل مقـدر عـىل اإلغــراءأن يكون : الثالـث  

 .انظروا: وجيوز تقدير، يستقيم

                                                

 .)١٥٠(سـورة البقرة من اآلية ) ١(
 .٣٢٢/ ١، والكشاف ٢٠٢/ ١املحتسب البن جنى ) ٢(
 .٤٢/ ٢البحر املحيط ) ٣(
 .السابق) ٤(
 .٤٠٨، ٤٠٧/ ١، والدر املصون ٢٢٥/ ١املحرر الوجيز ) ٥(
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وأمـا غـري املـشهورة   ،املـشهورة الرفـع:  فيـه قراءتـان" شـهر رمـضان ": قوله تعاىل  
 : وفيه أوجـهفبالنصب

ــه: األول   ــدالً مــن قول ذكــره األخفــش والفــراء ، " أيامــا معــدودات": أن يكــون ب
 .لإال أن فيه ُبْعـدًا من حيث كثرة الفص، والرمانى

،  حكـاه ابـن عطيـة)تـصوموا(أن يكون منصوبًا ـ عىل أنه مفعول بـه ـ بقولـه : الثاين  
 .وجوزه الفراء والزخمشـرى

                                                

 .)١٨٥(سورة البقرة من اآلية   )١(
هى شهر يعنى األيام املعـدودات، فعـىل هـذا : خرب مبتدأ حمذوف تقديره: أحدمها: ىف رفعه وجهان   )٢(

الـذى : (أحـدمها: مبتـدأ، و ىف اخلـرب وجهـان:  الثـانى.نعتـا للـشهر أو لرمـضان) الذى أنزل(يكون
 مـذهب ، والفـاء فيـه زائـدة عـىل)فمـن شـهد(صـفة واخلـرب مجلـة ) الذى أنـزل(، والثانى أن )أنزل

األخفش، وعىل مذهب غريه ليست زائدة وإنام دخلت ألنك وصفت الشهر بالذى فـدخلت الفـاء 
  .٨٨ إمالء ما من الرمحن .كام تدخل ىف خرب الذى

النصب قراءة احلسن وجماهد وشهر بن حوشب وهارون األعور عـن أبـى عمـرو وأبـو عـامرة عـن   )٣(
 .١٩٣/ ٢البحر املحيط : انظر.حفص بن عاصم

 ).١٨٤(سورة البقرة من اآلية   )٤(
 .١١٢/ ١، ومعانى القرآن للفراء١/٣٥٢معانى القرآن لألخفش   )٥(
 .٤٦٥/ ١الدر املصون   )٦(
 .٢٥٤/ ١املحرر الوجيز   )٧(
  .٣٣٦/ ١، والكشاف ١١٣، ١١٢/ ١معانى القرآن   )٨(
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ألن اخلـرب وهـو ، وهذا ال جيوز ألنه يلزم منـه الفـصل بـني املوصـول وصـلته بـأجنبى  
عـىل ) هرشـ(و، والخيرب عن املوصول إال بعد متـام صـلته،  أجنبى من املوصول)خري لكم(

والجيوز أن يتخرج ذلك عـىل اخلـالف ىف الظـرف ، فامتنع ماقااله) أن(رأهيام من متام صلة 
ألن الظـاهر مـن نـصبه ـ هنـا ـ أنـه مفعـول بـه ال ، واجلار واملجرور حيث يغتفر فـيهام ذلـك

 .ظرف
 شـهر ()كتـب علـيكم الـصيام(: ومن غري الظاهر جواز نصبه عـىل جعلـه ظرفًـا عـىل  

 .ىف شهر رمضان:  أى)رمضان
تعلمـون رشف :  عـىل حـذف مـضاف تقـديره)تعلمـون(أن يكون منصوبًا بـ : الثالث  

 .قيم املضاف إليه مقامه ىف اإلعرابأفحذف املضاف و، شهر رمضان
، أعنـى شـهر: أو، صـوموا شـهر رمـضان: أى، أن يكون منصوبًا بإضامر فعل: الرابع  

 .وهو أصحها
ذكــره أبــو عبيــدة واحلــوىف ومكــى وابــن ، وبًا عــىل اإلغــراءأن يكــون منــص: اخلــامس  
 .عطية

                                                

ــــرآن للنحــــاس : انظــــر  )١( ــــراب القــــرآن ٢٨٧/ ١إعــــراب الق ــــر  ، و٨٦/ ١، ومــــشكل إع   البح
 .١٩٥، ١٩٤/ ٢املحيط 

 .٣٥٢/ ١معانى القرآن لألخفش   )٢(
 .٨٩   إمـالء ما من به الرمحن )٣(
 .٣٣٦/ ١الكشاف  ) ٤(
، وال�در  ١٩٤/ ٢، والبح�ر المح�یط   ١/٢٥٤، والمح�رر ال�وجیز    ١/٨٦مشكل إعراب القرآن      )٥(

 .١/٤٦٥المصون 
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 .الزموا: فإن اإلغراء نصب بإضامر فعل أى، وهو ال خيتلف عن سابقه  
 .)عليكم شهر رمضان عىل اإلغراء: كأنه قال(: وقال الزجاج  
 .)ألنه مل يتقدم ذكر الشهر فيغرى به، وهذا بعيد(: وقال أبو جعفر النحاس  
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 :  ثالثـة أوجــه)كتاباً (ىف نصـب   
  : والعامــل مــضمر تقــديره، أنــه مــصدر مؤكــد ملــضمون اجلملــة التــى قبلــه: أظهرهــا  

 .كتب اهللا ذلك كتاباً 
ــانى   ــراء:  الث ــىل اإلغ ــه منــصوب ع ــدير، أن ــؤجال: والتق ــًا م ــوا كتاب ــد، الزم ــه بع   ، وفي

 .عنى ليس عىل ذلكألن امل
  ألنــه لــيس مــن قــسمى ، وفيــه بعــد ـ كــذلك ـ، أنــه منــصوب عــىل التمييــز: الثالــث  

  وأقــــــسامه ىف النــــــوعني حمــــــصورة ولــــــيس ، التمييــــــز املنقــــــول وغــــــري املنقــــــول
 

                                                

 .٢٥٤/ ١معانى القرآن وإعرابه   )١(
 .٢٨٧/ ١آن إعراب القر  )٢(
 .)١٤٥(سورة آل عمران من اآلية   )٣(
، وإعــراب القــرآن ١/٤٧٤، ومعــانى القــرآن وإعرابــه للزجــاج ١/٤٢٢معــانى القــرآن لألخفــش  )٤(

ــاس ــرآن ٤١٠/ ١للنح ــراب الق ــشكل إع ــشاف ١/١٦٠، وم ــه ٤٦٨/ ١، والك ــامن ب ، وإمــالء م
 .١٥٨الرمحن 

 .٢٢٣/ ٢، والدر املصون ٣٦٦/ ٣البحر املحيط   )٥(
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  .وأيضا فأين الذات املبهمة التى حتتاج إىل تفسري؟، هذا واحدًا منها
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 :  وفيه وجـهان)ةبراء(اجلمهـور عىل رفع   
ـــه ، أهنـــا رفـــع باالبتـــداء: الوجـــه األول   ـــداء  ، )إىل الـــذين(واخلـــرب قول   وجـــاز االبت

 .)من اهللا(بالنكرة ألهنا ختصصت بالوصف باجلار بعدها 
 . ةهذه اآليات براء: أى، أهنا خرب ابتداء مضمر: الوجه الثانى  
 .ألهنا مصدر، )براءة(ن يكون متعلقا بنفس  أ)من اهللا(وجيوز ىف   
وعـىل ، انقطعت العـصمة بيننـا: برئت من فالن أى: تقول) من(وهذه املادة تتعدى بـ   

 .هذا فيجوز أن يكون املسوغ لالبتداء بالنكرة عىل الوجه األول هذا
ال ابـن وقـ، اسمعوا بـراءةً : أى،  براءًة  بالنصب عىل تقدير فعل" وقرأ عيسى بن عمر  
 .ففيها معنى اإلغراء، أى التزموا براءةً : عطية
   

                                                

 .  السابقني)١(
 .)١(سورة التوبة من اآلية ) ٢(
، ومـشكل إعـراب ٢٠١/ ٢، وإعـراب القـرآن للنحـاس ٤٢٨/ ٢معانى القرآن وإعرابـه للزجـاج ) ٣(

 .١/٣٥٤القرآن 
 .٤٤٠/ ٣الدر املصون ) ٤(
 .السابق) ٥(
 .٣٦٥/ ٥البحر املحيط :  وانظر٣/٤املحرر الوجيز ) ٦(
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 .اسمعوا براءة: وقال الزخمرشى
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 :  وجـهان)وأن استغفروا(: ىف قولـه تعاىل  
 بعـدها نفيـاً ) ال(سـواء كانـت ، )أال تعبدوا(: ىف قوله) أن(أنه معطوف عىل : أحدهـام  

، أم أهنـا املـصدرية الناصـبة، سواء أكانـت خمففـة مـن الثقيلـة) أن(عىل اختالف ىف ، أو هنيا
ألنـه ،  التفـسريية وهـذا أظهـرأم أهنا، أو نصب أو جر  إما ىف حمل رفع)أن(وعليهام فـ 

 .هنى )التعبدوا(و، فال يكون هلا موضع، إضامر وج إىلالحي
 .اإلغراءأن تكون منصوبة عىل : الثانـى  
 مبتـدأ منقطعـا عـام قبلـه عـىل المـاً وجيـوز أن يكـون ك(:  ىف هذا الوجـهقال الزخمرشى  

 .) تعاىل ـ بالعبادة- إغراء منه عىل اختصاص اهللالسان النبى 

                                                

 .١٧٢/ ٢الكشاف ) ١(
 .)٣(ية هـود من اآلسورة   )٢(
 .عىل أهنا مبتدأ وخربها حمذوف، أو هى خرب ملبتدأ حمذوف، أو أهنا مرفوعة عىل البدلية  )٣(
: ألن فيكون مفعوالً من أجله، واجلـر عـىل تقـدير حـرف اجلـر أى: النصب عىل تقدير الم العلة أى  )٤(

 .٢٧٢/ ٢، وإعراب القرآن النحاس ٣/ ٢معانى القرآن للفراء. بأن
 .١٢٠/ ٦، والبحـر املحيط ٣٣٠، وإمالء ما من به الرمحن ٣٨/ ٣معانى القرآن وإعرابه   )٥(
 .٧٦/ ٤الدر املصون   )٦(
 .٢٥٨/ ٢الكشاف   )٧(
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تـرك : أنـه قـالك، " إننـى لكـم منـه نـذير وبـشري": بدليل قوله تعـاىل، وهذا واضح  
 .ذير وبشريعبادة غري اهللا إننى لكم منه ن
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 :  عىل وجـهني)صنع(اختلف ىف نصب   
والعامل فيـه ، أنه انتصب عىل أنه مصدر مؤكد ملضمون اجلملة السابقة:  األولالوجه  

 .صنع اهللا ذلك ُصنْعاً : مضمر من لفظه والتقدير
 يـوم(أن مؤكده حمذوف وهو الناصب لــ   وجعلـه الزخمرشى من املصادر املؤكدة إال   
م يـنفخ ىف الـصور فكـان كيـت وكيـت وويـ: دره وق" يوم ينفخ ىف الصور": ىف قوله) ينفخ

 ىف .... يريـد بـه اإلثابـة واملعاقبـة)صنع اهللا(: ثم قال، أثاب اهللا املحسنني وعاقب املجرمني
 .كالم طويل عىل مذهبه

 وتكثريه ىف الكالم واحتيالـه ىف إدارة شقا شقهوهذا الذى ذكره من (: يقول أبو حيان  
 مـصدر مؤكــد )صـنع اهللا(والـذى يظهــر أن ،  القـرآن ملــا عليـه مـن مــذاهب املعتزلـةألفـاظ

وهـو قلعهـا مـن األرض ، صنع اهللا هبا ذلك: أى، لسابقة وهى مجلة احلالملضمون اجلملة ا
                                                

 ).٢(  سورة هود من اآلية )١(
 .٧٦/ ٤  الدر املصون )٢(
 .)٨٨(سورة النمل من اآلية   )٣(
 ورشح املفصل البن يعـيش ٤/١٣٠، ٤٧٥، ١/٤٧٤، ومعانى القرآن وإعرابه ٢٠٣/ ٣املقتضب   )٤(

 .٤٧١، واإلمالء ١/١١٧
 .١٦٢/ ٣الكشاف   )٥(
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 ..وهو الناصب ليـوم يـنفخإال أن مؤكده حمذوف : وأما قوله، ومرها مّرًا مثل مر السحاب
 منـصوب هألنـ،  حـذف مجلتـهألن املصدر املؤكـد ملـضمون اجلملـة الجيـوز، فذلك اليصح

فيجتمــع حــذف الفعــل الناصــب وحــذف اجلملــة التــى أكــد مــضموهنا ، بفعــل مــن لفظــه
ومن تتبع مساق هذه املصادر التى تؤكد مـضمون اجلملـة ، لخمباملصدر وذلك حذف كثري 

إذ ، إذ األصـل أن الحيـذف املؤكـد؛مل يـرد احلـذف ىف شـىء منهـا، هبـاوجد اجلمل مرصحًا 
 .)ومن حيث حذف غري معتنى به، ألنه من حيث أكد معتنى به، احلذف يناىف التوكيد

 .انظروا صنع اهللا: والتقدير، أنه منصوب عىل اإلغراء: الوجه الثانى  
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 قرأمها ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائى " فاحلق واحلق ": ه تعاىلقول  
 : وىف نصب األول أوجـه  ،منصوبني

 هللاَا: حــذف منــه القــسم فانتــصب كــام تقــول، فبــاحلق: أنــه مقــسم بــه وأصــله: األول  
إال إال أن هناك من الجيّوز حذف حرف القـسم ،  فتنصب حني حتذف حرف اجلر، ألفعلنَّ 

                                                

 .٢٧٤/ ٨البحر املحيط )  ١(
 .٥/٣٢٩، والدر املصون٢/١٥٦، ومشكل إعراب القرآن ٣/٢٢٤إعراب القرآن للنحاس)  ٢(
 .)٨٤(سورة ص اآلية )٣(
فاحلقَّ واحلـقَّ : (صب، وروى املفضل عن عاصمبالن) احلقَّ (بالرفع، و) فاحلقُّ : (وقرأ عاصم ومحزة  )٤(

، وكتـاب الـسبعة ىف القـراءات البـن ٣٣٦/ ٣ احلجة ألبـى عـىل الفارسـى ٠مثل أبى عمرو) أقول
 .٥٥٧جماهد 
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ــم اهللا  ــع اس ــه ، �م ــواب القــسم قول ــألنَّ (وج ــه ، )ألم ــون قول ــول(ويك  )واحلــقَّ أق
ع أن يفصل هبا بني القسم واملقسم عليه ألن ذلـك ممـا نمتيوال، معرتضًا بني القسم وجوابه

 .يؤكد القصة ويشددها
 .)ألمـألن(أنه مصدر مؤكد ملضمون قوله : الثانى  
ألن رشط نـصب املـصدر املؤكـد ملـضمون ، لنحـاة الجيـوزوهـذا عىل مذهب مجهور ا  

اجلملة أن يكون بعد مجلة ابتدائية جزآها معرفتان ـ وقد جيوز أن يكون اخلـرب نكـرة واملبتـدأ 
 .يكون ضمريًا كام يكون ظاهرًا ـ جامدان مجودًا حمضاً 

ــد ملــضموهنا ـ    ــة املؤك ــىل اجلمل ــه ع ــوز تقديم ــد الجي ــصدر املؤك ــإن امل ــىلوأيــضًا ف  ع
، وسببه أن العامل فيه فعل يفـرسه مـضموهنا مـن جهـة املعنـى، ـ وهذا قد تقدمالصحيح

 .فلم جيز تقديمه قياسًا عليه، عنى الفعلمفأشبه ما العامل فيه 
كـام ذهـب إىل أن وجـود ، حقـًا آلتينـك: وذهـب الفراء إىل أنه ـ هنا ـ عىل معنى قولك      

: و، محـدًا هللا: وهـو بمنزلـة قولـك، مألن جهنم حقـاأل: أى، األلف والالم وطرحهام سواء
 .احلمـَد هللا

                                                

 .٢٠٠، ٣/١٩٩، ورشح التسهيل البن مالك)٥٧املسألة (٣٩٣/ ١اإلنصاف   )١(
، ٥٠٩،  واإلمــالء ٣/٣٨٤ والكـشاف ،١/٣٣٥، واخلـصائص٤٧٤/ ٣إعـراب القـرآن للنحـاس  )٢(

 .٢/٢٥٣ومهع اهلوامع
 .٣٤٢/ ٤معانى القرآن وإعرابه   )٣(
ألنه إذا تقدم جزء فقد تقدم مايدل عـىل الفعـل، وأجـاز قـوم : وعن الزجاج أنه أجاز توسيطه، قال  )٤(

 .٩٢/ ٢مهع اهلوامع : انظر٠تقديمه وأوله املانعون
 .٩٢/ ٢، ومهع اهلوامع ٥٤٦/ ٥، والدر املصون ٩/١٧٦البحر املحيط   )٥(
 .٤١٣/ ٢معانى القرآن   )٦(
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ألنـه الفـرق بـني تأكيــد ،     وكـأن الفـراء مل يـشرتط كــون املبتـدأ واخلـرب معـرفتني جامــدين
 .مضمون اجلملة االبتدائية وبني تأكيد اجلملة الفعلية

: و، اتبعـوا احلـق: يروجيـوز تقـد، الزموا احلق: أى، أنه منصوب عىل اإلغراء: الثالث  
 .جواب قسم حمذوف) ألمألن(و ، اسمعوا احلق

� �������������������������������
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 :  فيه أوجـه" رسـوالً ": قوله تعاىل  
قـد  "  : وهو قولـه، أنه منصوب باملصدر املنون قبله إعامل املصدر يف املفاعيل: األول  

أنزل اهللا أن ذكـر : كأنه قيل، ألنه يؤول من حرف مصدرى وفعل  ،"أنزل اهللا إليكم ذكراً 
 .وإليه ذهب الزجاج والفارسى، ذكره رسوال: أو، رسوال

  .كأنه جعل نفس الذكر مبالغة، أنه بدل من املصدر املنون: الثاين  
 .الأنزل ذا ذكر رسو: والتقدير، أنه بدل منه عىل حذف مضاف من األول: الثالث  

                                                

 .١٧٦/ ٩البحر املحيط   )١(
/ ٢، ومشكل إعـراب القـرآن ١٩٩، واحلجة البن خالويه ٤٧٤/ ٣إعراب القرآن للنحاس : انظر  )٢(

 .٥٤٦/ ٥، والدر املصون ٢٥٥
 .)١١(سورة الطالق من اآلية  ) ٣(
 .)١٠(سورة الطالق من اآلية  ) ٤(
، واملقتـصد يف رشح إليـضاح ١٥٦، ١٥٥، واإليـضاح العـضدى ١٨٨/ ٥معانى القرآن وإعرابـه   ) ٥(

٥٥٥/ ١. 
 .٢٠٤/ ١٠، والبحر املحيط ١٢٣/ ٤الكشاف  ) ٦(
 .٣٣٢/ ٦الدر املصون ) ٧(
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 . نعتًا لذلك املحذوف)رسوال(أن يكون : لرابعا  
  : والتقــدير، أنــه بــدل مــن املــصدر املنــون عــىل حــذف مــضاف مــن الثــانى: اخلــامس  

 .ذكرًا ذكر رسول
  ذكـرًا ذا : والتقـدير، عـىل حـذف مـضاف) ذكـراً (نعتًا لــ) رسوال(أن يكون : السادس  

 .)ذكرا( نعت لـ )ذا رسول(فـ ، رسول
  ، بــدالً رصحيــًا مــن غــري تأويــل عــىل أنــه بمعنــى رســالة) رســوال(ن يكــون أ: الــسابع  

ـــــرات ـــــه ىف النك ـــــرى جريان ـــــْن ي ـــــد َم ـــــان عن ـــــف بي ـــــده ، أوعط ـــــذا يبع   إال أن ه
 .د إليها التالوة إال جمازانألن الرسالة ال تس، "يتلو عليكم ": قولـه
  أرسـل : يروالتقـد، منـصوبًا بفعـل حمـذوف) رسـوال(وهو أجودها أن يكـون : الثامن  

 .وحذف لداللة ما تقدم عليه، بعث رسوال: أو، رسوال
ــىل اإلغــراء:  التاســع   ــون منــصوبًا ع ــدير، أن يك ــوالً هــذه صــفته: والتق   ، الزمــوا رس

 .اتبعوا رسـوالً : أو
 . الوجه كسابقه وإن اختلف العامـلـذا           وه

                                                

 .٢٠٤/ ١٠البحر املحيط ) ١(
 .٥٦٠إمالء مامن به الرمحن ) ٢(
 .٣٨٥/ ٢مشكل إعراب القرآن ) ٣(
 .٥٥٩، واإلمالء ٤٥٦/ ٤ للنحاس إعراب القرآن) ٤(
 .٢٠٤/ ١٠البحر املحيط  )٥(
 .٣٣٢/ ٦، والدر املصون ٣٨٦/ ٢مشكل إعراب القرآن  )٦(
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وضـع الظـروف  ��������������������������������������������������  
ومـنهم ، وهذا مقصور عـىل الـسامع، واملجرورات موضع أفعال األمر ومعاملتها معاملتها

 .من أجاز القياس
 .ودونـك، وعندك، وإليك، عليك: وموضع السامع  
 بـدالً ألنـه أخـف مـن األفعـال فاسـتعملوها، وقد أقيمت مقام الفعل طلبًا للتخفيف  

 .عنها طلبًا للتخفيف
وقد خصتها العرب بإقامتها مقام األفعال من بني سائر الظـروف ألن الفعـل الجيـوز   

وملـا كانـت هـذه الظـروف ، أن يضمر إال إن دل عليه دليل من مشاهدة حـال أو غـري ذلـك
 .أخص من غريها جاز فيها ذلك

ــدك(وألن    ــك وعن ــد و)علي ــل متع ــتعامل فع ــستعمالن اس ــو  ي ــذ(ه ــك(و، )خ ) دون
) إليـك(وأمـا ، )تـأخر(يستعمل استعامل فعل متعد وتارة استعامل فعل غـري متعـد بمعنـى 

ومـذهب أهـل الكوفـة ، فمذهب أهل البرصة أهنا غري متعدية وهو الصحيح، ففيها خالف
 .أهنا متعدية

                                                

 .٢٨٦/ ٢، ورشح اجلمل ٢٤٩/ ١الكتاب  )١(
 .١٥٥أرسار العربية  )٢(
 .٣٥٦علل النحو  )٣(
 .٢٨٦/ ٢رشح اجلمل  )٤(
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، خـذاهبينام البعـُري ف: وحكى أنه سمع من كالمهم، )بْني (وحكى الكسائى اإلغراء بـ   
والبرصيون يقـرصون ، وال حجة فيه جلواز أن يكون من باب االشتغال، أمسكا البعري: أى

 .اإلغراء بالظروف عىل املسموع
 ـ إّىل ـ كذاك ـ كام أنت ـ لـديك ـ بيـنكام ـ عىلَّ : ى ذكرت ـ أيضا ـتومن مواضع السامع ال  

 .وراءك ـ أمامك ـ مكانك ـ بعدك
أجـاز ، سًا فهو الكـسائى ومـن أخـذ بمذهبـه مـن أهـل الكوفـةوأما من أجاز ذلك قيا  

، )بـك ولـك(ذلك يف مجيع الظروف واملجرورات إال ما كان منها عىل حرف واحـد نحــو 
وهذا فاسد ألن وضع الظروف موضع الفعل إخراج هلا عن أصلها فال ينبغـى أن يتجـاوز 

 .هبا ماسمع
ا مـن الرتاخـى مـاىف غريهـا وألن هذه الظروف التى وضعت موضع الفعل ليس فيهـ  

فـام ىف هـذه الظـروف مـن الرتاخـى يمنـع ، قدام ووراء وخلفك وقبلك: من الظروف نحو
 .من وضعها موضع الفعل

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

بمنزلة فعل يتعدى إىل مفعولني إذا أمرت نفسك ـ واليقـاس عليـه ) عىلّ (قد تستعمل   
 .أعطنى زيداً : ومعناه، عىل َّ زيداً : كقولك ،-

ألن هـذه الظـروف أقيمـت مقـام ، دونـى عمـراً : وال، عندى زيدا: وال جيوز أن تقول  
ولـيس هلـا ، فليس جيب أن تترصف ترصفه ـ أعنى ترصف الفعـل ـ، الفعل والفاعل اتساعاً 

                                                

 .٢٣١٠/ ٥ارتشاف الضرب  )١(
 .٨٥/ ٣،  ومهع اهلوامع ٢٣٠٨/ ٥ارتشاف الرضب ، و٦١٢ابن الناظم  )٢(
 .٢/٨٧٥العليل  ، وشفاء٣/١٠٦، ورشح الكافية للرىض٢٨٧، ٢٨٦/ ٢رشح اجلمل )٣(
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جيـوز أن يتجـاوز إىل  فام اتسعت فيه العرب أجيز وماتركته عىل أصله ال، قوة الفعل فتقاس
 .غريه

غاية األمر أن اختالف هذه الظروف وهذه املجرورات راجع إىل أهنا بمنزلة األفعـال   
 .يتعدى إىل مفعولني يتعدى ومنها ماال يتعدى ومنها ما التى منها ما

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

، ضـمري مرفـوع وآخـر جمـرور: مخاطب ضمريانللعليك زيدًا ف: اعلم أنك إذا قلت  
 .واملجرور الكاف الظاهرة، فاملرفوع مسترت يف النية

، عليك أنت نفُسك زيداً : فإذا أردت أن تؤكد املرفوع أو تعطف عليه جاز ذلك تقول  
وال حيسن إذا أردت العطف عـىل الـضمري املرفـوع أن حتـذف ، عليك أنت وعمرو زيداً : و

 .توكيده
ألن املضمر املجرور اليعطـف عليـه الظـاهر ،  الكاف مل جيزفإن أردت أن تعطف عىل  

ألنـه يـصري ، ومع هـذا فإنـك لـو أردت أن تعيـد حـرف اجلـر مل جيـز، إال بإعادة حرف اجلر
وهــذا الجيــوز يف هــذه ، أمــر الغائــُب املخاطــَب : فيــصري، عليــك وعــىل زيــٍد عمــراً : اللفــظ

 .احلروف
عليـك : أو تقـول، ك نفُسك زيـداً علي: فإن أردت أن تؤكد الكاف جاز ذلك تقول  

وجتـر ، فرتفع األول عـىل التوكيـد للـضمري املرفـوع املتـوهم الفاعـل، نفُسك نفِسك نفَسك
 .وتنصب الثالثة عىل اإلغراء، الثانية عىل التوكيد للكاف

                                                

 .٢٠٥/ ٣واملقتضب ٢٥٢، ١/٢٥٠الكتاب: وانظر ٣٥٧، ٣٥٦علل النحو )١(
 .٣٥٧، وعلل النحو ٢٥١، ٢٥٠/ ١الكتاب )٢(
 .٢٧٩/ ٣املقتضب : انظر )٣(
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ألن الـنفس قـد ، )أنـت(إال أن األحسن إذا أردت التوكيد بالنفس للمرفوع أن تقـدم   
  .هنفسـُخرجت : كقولكتستعمل غري مؤكد 

فلام جرى جمرى ماال يكون تابعًا استقبحوا أن يتبعوها ماقد جرى جمرى بعض الفعـل   
 .حتى يؤكدوا ذلك فيقوى بالتوكيد

� ����������������������������������

هذه الظروف وهذه املجرورات واقعة موقع الفعل تدل عليه فأجريت جمراه وليـست   
وهلذا الجيوز فيها التقـديم و ،  ترصف الفعل فألزمت موضعًا واحداً ألهنا ال تترصف، فعال

  .زيدًا دونك: و، زيدًا عليك: التأخري فال تقول
����������������������������������������������������

: كثر إغراء املخاطب دون الغائب واملتكلم ألنه الحيتاج إىل حرف سوى الفعـل نحـو  
والغائــب واملــتكلم ال يقــع األمــر هلــام إال بــالالم ، قــر إىل الم األمــرفــال يفت، اذهــب: قــم و

ــد: كقولــك ــيقم زي ــم معــه: و، ل ــوا أن ، ألق ــل كره ــام الفع ــروف مق ــذه الظ ــاموا ه ــام أق فل
فوجـب أن ختـتص ، يستعملوها للغائب واملتكلم فتصري نائبة عن شيئني مها الفعل والـالم

 .باملخاطب لتقوم مقام شئ واحد وهو الفعل
عليـه رجـًال : وحدثنى من سمعه أن بعضهم قـال(: وعن إغراء الغائب يقول سيبويه  

 .)وهذا قليل شبهوه بالفعـل، َلْيَسنِى
                                                

 .٣٥٨، ٣٥٧علل النحو )١(
 .٢٥٢/ ١الكتاب :  وينظر٢٨٠، ٢٠٢/ ٣املقتضب ) ٢(
 .١٥٦، ١٥٥، وأرسار العربية ٣٥٦علل النحو   )٣(
 .١/٢٣١رشح الكافية الشافية : ، وينظر٢٥٢، ٢٥٠/ ١الكتاب   )٤(



 - ١٩٥٤ -

ألنـه ال ،  إذ إنـه الجيـوز إغـراء غائـب؛وحدها للغائب وال يقـاس عليـه) عىل(فأمر بـ   
 .دليل عىل الفعل املضمر

: وإنـام قـالوا، ال جيوز أن تأمر بـه غائبـافكل شئ كان ىف موضع الفعل ومل يكن فعال ف  
وأجــاز   ،ألن هذا مثل واألمثال جترى ىف الكالم عىل األصـول كثـرياً ، عليه رجًال ليسنى

 .غـراء الغائببعضهم إ
������������������������������������������

ألمـر ونحوهـا يف اإلغـراء وبـني ا) عليـك وإليـك ودونـك(الفرق بني هـذه األلفـاظ   
  :املأخوذ من الفعل من وجوه

  : قــال ســيبويه، عليــه زيــداً : فــال جيــوز، أن اإلغــراء يكــون مــع املخاطــب: األول  
ـــال( ـــضهم ق ـــمعه أن بع ـــن س ـــدثنى م ـــسنى: ح ـــًال لي ـــه رج ـــبهوه ، علي ـــل ش ـــذا قلي   وه

  .)بالفعل
 .زيدًا عليك: الجيوز، أنه اليتقدم معموهلا عليها: الثاين  
 .اليظهر يف تثنية وال ىف مجع، ل فيها مسترتأن الفاع: الثالث  
 .دونك زيدًا فيكرمك: فال جيوز، أن اإلغراء الجياب بالفاء: الرابع  

                                                
 .٢٨٧/ ٢رشح اجلمل   )١(
 .٢٨٠/ ٣املقتضب  )٢(
 .٢٣٠٩/ ٥ارتشاف الرضب : انظر )٣(
 .٢٨٨/ ٢رشح اجلمل :  وانظر٢٧٣، ٢/٢٧٢األشباه والنظائر )٤(
 .٢٥٠/ ١الكتاب  )٥(
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  ، أن املفعــول بــه إذا كــان ضــمريًا كــان منفــصال والجيــوز أن يكــون متــصالً : اخلــامس  
  ألن هـــذه مل متكــــن ، الزمنــــى: عليكـــى كــــام يقـــال: واليقــــال، عليــــك إيـــاى: نحـــو 

 .عالمتكن األف
   عـىل الـصحيح -أن حروف اجلر هنا التتعلق بـشئ واليعمـل فيهـا عامـل : السادس   

ــــى ، - ــــر إىل معن ــــروف ج ــــا ح ــــو كوهن ــــىل وه ــــا األص ــــن معناه ــــت م ــــا انتقل   ألهن
   "وا وراءكـــــمـارجعــــ ": ىـولــــذلك كــــان الـــــصواب ىف قولــــه تعالــــ، االســــمية

ــــم"أن ــــل أى" وراءك ــــمري الفاع ــــه ض ــــل في ــــم للفع ــــاً :  اس ــــوا رجوع ــــر ، ارجع   ذك
 .قاله أبو البقاء العكربى، توكيدًا ألن الرجوع اليكون إال إىل وراء

 ." ارجعـوا " معمول لـ " وراءكم "والظاهـر أن   
� ���������������������������������������������������
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) حـج(و، ىف موضع رفع باالبتداء وهى رشطيـة:  َمنْ "فمن حج البيت ": ىلقولـه تعا  
فـال (واجلواب قوله ، نصب عىل املفعول به ال عىل الظرف) البيت(و، ىف حمل جزم بالرشط

فحـذف حـرف ، ىف أن يطـوف: أصله) أن يطوف(و ) ال( خرب )عليه(والظاهر أن ، )جناح
                                                

 ).١٣(سورة احلديد من اآلية ) ١(
 .٥٥١إمالء ما من به الرمحن ) ٢(
 .١٠٦/ ١٠البحر املحيط ) ٣(
 .)١٥٨(سورة البقرة من اآلية  )٤(
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، النـصب أو اجلــر: س فجـئ ىف حملهـا قــوالنوحذفــه قيـاس معهـا إذا مل يلــب) أن(اجلـر مـع 
 .)هبام(والوقف ىف هذا الوجه عىل قوله 

 : وأجـازوا بعد ذلك أوجهًا منها  
حمـذوفًا ) ال(عـىل أن يكـون خـرب ) فال جنـاح(أن يكون الكالم قد تم عند قوله : أوالً   

خـربًا مقـدما ) عليـه(فيكـون ) عليـه أن يطـوف(ويبتدأ بقوله ، فال جناح يف احلج: والتقدير
) عليـه(واجليـد أن يكـون (: قال أبو البقاء،  مصدر مرفوع باالبتداءتأويليف ) أن يطوف(و

ألن ، وهذا الوقف وهذا االبتداء الينبغى أن يقـال،  مبتدأ)أن يطوف(يف هذا الوجه خربًا و
 .)فيه تفكيكًا ألفصح كالم وتنثري النظمة من غري داعية إىل ذلك

  .فال جناح الطواف هبام: والتقدير) ال( يف حمل رفع خربا ثانيا لـ ) يطوفأن(أن : ثانياً    
والعامـل يف احلـال ، )عليـه(يف حمـل نـصب عـىل احلـال مـن اهلـاء ىف ) أن يطوف(أن : ثالثاً   

 .فال جناح عليه يف حال تطوافه هبام: والتقدير، العامل يف اخلرب
 رفـع خـربًا ثانيـًا إىل من ذهب إىل أهنـا يف حمـلوهـذان القوالن ـ يشري (: قال أبو حيان  

نصب عىل احلال ـ ساقطان ولـوال تـسطريمها يف بعـض كتـب وإىل من ذهب إىل أهنا ىف حمل 
 .)التفسري ملا ذكرهتام

                                                
 . ٢٧٣/ ١إعراب القرآن للنحاس  )١(
 . ٧٧إمالء ما من به الرمحن  )٢(
 .٤١٥/ ١الدر املصون  )٣(
  .السـابق )٤(
 .٦٧/ ٢البحـر املحيط  )٥(
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ىف حمـل ) أن يطوف(فيكون قوله ، من باب اإلغراء) طوفعليه أن ي(أن يكون : رابعاً   
 إذ ؛راء الغائـب ال يقـاس عليـه فهـو شـاذإال أن إغـ، الزمـه: ليك زيدًا أىع: نصب كقولك

 .هو واضح بأدنـى نظـر
��

������������������������������
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 : ىف نصـبه ثالثـة أوجــه  
: أنه منصوب عىل أنه مصدر مؤكد ملضمون اجلملة املتقدمة قبله وهـى قولـه: أظهرها  

 . اهللا عليكم حتريم ذلك كتاباكتب: ونصبه بفعل مقدر أى، "حرمت عليكم"
 فقــد "فــانكحوا ماطــاب لكــم مــن النــساء ": ومــن جعــل ذلــك متعلقــًا بقولــه تعــاىل  
  .أبعد

: أى، علــيكم كتــاب اهللا: والتقــدير، )علــيكم(أنــه منــصوب عــىل اإلغــراء بـــ: الثــانى  
 ."عليكم أنفسكــم ": كقوله، الزموه

                                                
 .٤١٥/ ١، والدر املصون ٧٧اإلمالء  )١(
 .)٢٤(سورة النساء من اآلية   )٢(
 .)٢٣(سورة النساء من اآلية   )٣(
 .٢٦٠/ ١، ومعاين القرآن للفراء ٢٨٠، ٢٣٢، ٢٠٣/ ٣، واملقتضب ٣٨٤ ـ ٣٨١/ ١الكتاب   )٤(
 .٥٨٥/ ٣البحر املحيط   )٥(
 .٣٤٥/ ٢الدر املصون   )٦(
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زوا تقــديم املنــصوب يف بــاب اإلغــراء حيــث أجــا، وهــذا رأى الكــسائى ومــن تبعــه  
، مــستدلني هبــذه اآليــة) تقــديم املفعــول يف بــاب اإلغــراء بـالظروف واملجــرورات: أعنـى(

 : وبقول الشاعـر
ا املائُح َدْلِوى ُدو َمُدوَنَكا      َنكاَياأهيُّ  إِنَّى رأْيُت النَّاَس َحيْ

 . وقد تقدم)دونك( منصوب بـ )دلوى(حيث إن   
���������������

وبابه عامل ضعيف فلـيس ) عليكم(ألن ، البرصيون ووافقهم الفراء ال جييزون ذلك  
الفعــل وهــو مقــام فــام انتــصب عــىل اإلغــراء اليتقــدم عــىل ماقــام ، لــه يف التقــديم تــرصف

 لكـان نـصبه عــىل )علــيكم أنفـسكم(:  كـام قـال)علــيكم كتـاب اهللا(: ولـو قـال، )علـيكم(
 .اإلغراء أحسن من املصدر

                                                
ينسب هذا الرجز لرجل من بنى أسيد بن عمرو بن متـيم، واملـائح مـن املـيح وهـو أن ينـزل الرجـل   )١(

: معنـاه) دونك(من املتح وهو نزح املاء، و) املاتح(البئر فيمأل الدلو ثم يرفعه شخص آخر، ويروى
، ولـسان العـرب ٣٨١شـذور الـذهب  ، ورشح ٨٨/ ٤، وأوضح املـسالك ١٣٧/ ١ املقرب .خذ

 .٢٠٠/ ٦، وخزانة األدب ٨٢/ ٣، ومهع اهلوامع ٢٢٩/ ١٣ )ميح(
 

امللفوظـة ) دونـك(مـضمرة مـدلوالً عليهـا بــ ) دونك(منصوبًا بـ ) دلوى(  جوز ابن مالك أن يكون )٢(
 .عليك زيداً : كأنك قلت): زيدًا عليك(مستندًا لقول سيبويه يف 

عمل حمذوفًا، وأما ما استند إليه من كالم سيبويه فمحمول عىل تفـسري وفيام قاله نظر، ألن اسم الفعل الي
مـشكل :  وانظر١٣٩٤/ ٣، ورشح الكافية الشافـية ٣٨٢/ ١ الكتـاب ٠املعني ال علـى تفسري اإلعراب

 .٢٠٠/ ٢، والترصيح عىل التوضيح٥/٢٣١١، وارتشاف الرضب ١/١٨٦إعراب القرآن 
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ويؤكد هذا التأويل قراءة أبى حيوة وحممد بـن ، خرجوا اآلية عىل مايف الوجه األولو  
كتــب اهللا : جعلــه فعــًال ماضــيًا رافعــًا مابعــده أى، " كتــَب اهللا علــيكم ": الــسميفع اليامنــى

مجعـا " اهللا علـيكم ُب ُتـكُ :  ـ أيـضا ـ أنـه قــرأوروى عـن ابـن الـسميفع، عليكم حتريم ذلـك
 .الزماتهوفرائضه : تب اهللا عليكم أىه كهذ: أى، ورفعاً 
أو عـىل ، الذى ماح دلـوى: أى) املائح(منصوب بـ ) دلوى(كام خرجوا البيت عىل أن   

  .خذ  دلوى: أنه منصوب بإضامر فعل والتقدير
 .هذا دلوى دونكا: يف موضع رفع واملعنى) دلوى(كام أنه جيوز أن يكون   
 .الزموا كتاب اهللا: والتقدير،  فعلأنه منصوب بإضامر: الوجـه الثالث  
 .وهـذا التوجيه قريب من توجيه اإلغـراء  
 .)إغراء) عليكم(و، الزموا كتاب اهللا: تقديره(: قال أبو البقاء يف هذا الوجه  
علـيكم ذلـك فيكـون : أى،  عليـه)كتـاب اهللا(يعني أن مفعوله قـد حـذف للداللـة بــ   

ألنـه واقـع ، ــ عـىل القـول بأنـه إغـراء ـ الحمـل لـه) لـيكمع(وعىل ذلك فيكون ، أكثر تأكيداً 
  .موقع فعل األمـر

                                                
 .١٨٢، واإلمالء ٣/٥٨٥، والبحر املحيط ٥١٨/ ١شاف ، والك٢٨٦/ ١املحتسب البن جنى   )١(
 .٣٤٥/ ٢ والدر املصون ٣٧، ٣٦/ ٢، ومعاين القرآن وإعربه ٣٢٣، ٢٦٠/ ١  معاين القرآن للفراء)٢(
 .٤٤٥/ ١إعراب القرآن للنحاس )  ٣(
 .١٨٢إمالء ما من به الرمحن )  ٤(
 .٣٤٥/ ٢  الدر املصون )٥(
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 :  اختلف النحويون يف ذلك عىل مذهــبني  
� �����������������
يف ) عنــدك: و، دونــك: و، عليــك(ذهــب البــرصيون إىل أنــه الجيــوز تقــديم معمــول   

 .يه ذهب الفراء من الكوفينيوإل، اإلغراء عليها
� ������������������
 .بكرًا عندك: و، عمرًا دونك: و، زيدًا عليك: ذهب الكوفيون إىل جواز ذلك تقول  
� ������������
علـيكم : والتقـدير، " كتـاب اهللا علـيكم": استدل الكوفيون عىل ذلك بقول اهللا تعاىل  

 .فدل عىل اجلواز، )عليكم( بـ )كتاب اهللا( فنصب، الزموا كتاب اهللا: أى، كتاب اهللا
 يا أهيا املائح دلوى دونكـا     : كام استدلوا بقول الشاعر  
فــدل عـىل ، )دونـك(يف موضـع نـصب بــ ) دلـوى(فــ ، دونـك دلـوى: والتقـدير فيـه  

 .اجلواز
حيث ذهبـوا إىل أن هـذه األلفـاظ قامـت ، كذلك استدلوا عىل جواز التقديم بالقياس  

فكـذلك ماقـام ، زيدًا الـزم: م جائز مع الفعل حيث جيوز لك أن تقولوالتقدي، مقام الفعل
 .مقامــه

                                                
، ورشح ٢/٢٨٧، رشح اجلمـل ١١٧/ ١ورشح املفصل البن يعيش ، ١٥٨ ـ ١٥٦أرسار العربية )  ١(

اإلنصاف يف مـسائل اخلـالف و، ٢٠٧، ٣/٢٠٦، وحاشية الصبان ٨٩، ٣/٨٨الرىض عىل الكافية 
 .)٢٧(  املسألة٢٢٨/ ١
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� ������������������
) علـيكم( ليس منصوبا بــ)كتاب اهللا(خرج البرصيون ما استدل به الكوفيون عىل أن   

ومل يظهـر لداللـة ماتقـدم عليـه مـن قولـه ، وإنام هو منصوب ألنه مصدر مؤكد بفعل مقدر
ثم حذف ،  عليكماهللاُكتب كتابًا : والتقدير،  التحريم يستلزم الكتابة ألن)حرمت عليكم(

 .ثم أضيف املصدر إىل الفاعـل،  عليكماهللاكتابًا : الفعل فأصبح
 : ليس هلم فيه حجة من وجهني، وكذلك ما استدلوا به من قول الشاعر  
بتـدأ وإنام هو يف موضع رفـع خـرب م، ليس يف موضع نصب) دلوى(أن قوله : أحدمها  

كام أنـه جيـوز أن يكـون مبتـدأ خـربه اجلملـة مـن اسـم ، هذا دلوى دونكا: حمذوف والتقدير
: والتقـدير، والـرابط ضـمري منـصوب بـدونك حمـذوف، الفعل و فاعله املسترت فيه وجوبـا

 .دلوى دونكـه
 .ألن املعني ليس عىل اخلرب املحض حتى خيرب عن الدلو بكونـه دونـه، وفيه نظر  
) دونـك(و، خـذ دلـوى دونـك:  قـالكأنـه، أنه يف موضع نصب بتقدير فعـل: والثاين  

،  املـائح دلـوى ومل يـزد عليـه جـازأهيايا : ويؤيد ذلك أنه لو قال، مفرس لذلك الفعل املقدر
 .لدليل احلال عليه

ألن هـذه ، وأخريًا مل جيز البرصيون ما استدل به الكوفيون عىل جواز التقديم بالقياس  
فهـى إنـام عملـت عملـه لقيامهـا مقامـه فينبغـى أن ال ، عـىل الفعـل يف العمـل فـرع األلفـاظ

،  إذ لو قلنـا بجـواز التقـديم ألدى ذلـك إىل التـسوية بـني الفـرع واألصـل؛تترصف ترصفه
 .فوجب أن الجيوز تقديم معموالهتا عليها، والفرع أقل من األصل

                                                
 .٢٠٠/ ٢الترصيح عىل التوضيح ) ١(
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ألن  ،  )علـيكم(وهـو منـصوب عـىل اإلغـراء بــ ، )أنفـسكم( عـىل نـصب اجلمهور  
: والتقـدير، فلذلك نصب املفعـول بـه، وهو متعد) الزم( ـ هنا ـ اسم فعل لقولك )عليكم(

 .هدايتها وحفظها مما يؤذهيا: الزموا أنفسكم أى
وع ولـذلك جيـوز أن يعطـف عليـه مرفـ، عليكم أنـتم:  يرفع فاعال تقديره)عليكم(فـ   
 .الزموا أنتم وزيد اخلري: كأنك قلت،  اخلريَ دعليكم أنتم وزي: تقول
� �����������������������������������������
 :  وأخواهتا عىل ثالثة أقوال)عليكم(اختلف النحاة يف الضمري املتصل بـ   
ــاحلرف عــىل : األول   ذهــب مجهــور البــرصيني إىل أن الكــاف واملــيم يف موضــع جــر ب

ملــا روى عــن عــرب ، ام كــان قبــل أن تنقــل الكلمــة إىل اإلغــراء وهــو الــصحيحاألصــل كــ
  .)عبد اهللا(بجر ، عىل عبِد اهللا زيداً : فصحاء

����������
وحــدها مل تــستعمل اســًام للفعــل ) عــىل(و، اســم الفعــل هــو اجلــار واملجــرور: األوىل  

قـد ) رويـدا (ألن، فإن الكـاف واملـيم للخطـاب فقـط والموضـع هلـام، )رويدكم(بخالف 
 .استعملت اسًام لألمر للمواجهة من غري كاف اخلطاب

                                                
 .)١٠٥(سورة املائدة من اآلية   )١(
 .٧٤/ ١ ابن الشجرى ، وأماىل٤٤/ ٢إعراب القرآن للنحاس   )٢(
 .٢٧، ٢٦/ ٤، ٦٢٣/ ٢، والدر املصون ٣٨٨/ ٤البحر املحيط   )٣(

، وابـن النـاظم ١٣٩٣/ ٣، ورشح الكافيـة الـشافية ٢٨٠، ٢٧٩/ ٣، واملقتضب ٢٥٠/ ١الكتاب   )٤(
 .١٩٨/ ٢، والترصيح ٦١٢

 .٣٢٤، ٢٣٥اإلمالء   )٥(
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إمـا بتخفيـف اليـاء فتكـون ) عـىل عبـد اهللا زيـدا( فيام حكى عن العرب )عىل(: نيةالثا  
 بـه ولمفعـ) زيـداً (وإمـا بالتـشديد عـىل أهنـا جـارة ليـاء املـتكلم و، جمرور هبا) عبد(جارة و
وهذا شاذ ألنه بدل ظاهر من ضـمري احلـارض بـدل  ،بدل كل من الياء) عبد(والفعل السم 

 .قربأوقيل جعله عطف بيان ، كل غري مفيد لإلحاطة
ــاين ـــول الث ــل : الق ــة والفاع ــىل املفعولي ــل ع ــصوب املح ــه من ــسائي إىل أن ــب الك   ذه

 .مسترت
) خـذ(عليـك زيـدا بمعنـى : كـام يـرده قـوهلم، وفيه بعد لنصب ما بعـدها كهـذه اآليـة  

 .إنام يتعدى لواحد) خذ(و
ألـزم نفـسك زيـدًا : ويقول معناه، خذ: بمعنى) عليك زيدا(وللكسائى أن يمنع كون   

، تقـدم: وأمامـك بمعنـى، اثبـت: مكانـك بمعنـى: وأظهر منه يف الرد قوهلم، )من اإللزام(
 .فإن ما ذكر الزم، تأخر: ووراءك بمعنى

 .ه يلزمه عمل الفعل يف ضمريى خماطبويرد عليه ـ أيضا ـ أن  
 .ذهب الفراء إىل أنه مرفوع املحل عىل الفاعلية: القـول الثالث  

ومن املمكن أن جياب عن هـذا الـرد بأنـه مـن ،      ويرده أن الكاف ليست من ضامئر الرفع
 .استعارة ضمري غري الرفع له

                                                
 .٢٠٢/ ٣حاشية الصبان   )١(
  .٢٠٢/ ٣، ورشح األشموين مع حاشية الصبان ٦٢٣/ ٢الدر املصون   )٢(
 .٣٢٣، ٢٦٠/ ١معاين القرآن   )٣(
 .١٩٨/ ٢، وحاشية يس ٢٠٢، ٢٠١/ ٣حاشية الصبان   )٤(
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 .وبه وال مرفوعـهقـد تبني أن الضمري جمرور املوضع ال منص  
واعلم أن القول بأن موضع الضمري نصب والقول بأن موضعه رفع منظـور فـيهام إىل   

 .ما بعد النقل إىل اسم الفعل
ألن اسم الفعل اليعمل اجلر كام ، والقول بأن موضعه جر منظور فيه إىل ما قبل النقل  

 .وحينئذ فال يتوارد اخلالف عىل جهة واحدة، هو مرصح به
فالحمـل هلـا ، الكاف املتصلة هبذه الظروف حرف خطـاب الضـمري: ل ابن بابشاذوقا  

 .من اإلعـراب
� �����������������������������������������������������

وخترجيهـا عـىل أحــد ، بالرفع وهى قـراءة شـاذة M > L: قرأ نافع بن أيب نعيم  
 : وجهــني

             واملعنــى عــىل اإلغــراء،  اخلــرب مقــدم عليــه يف موضــع)علــيكم(االبتــداء و : أحــدمها  
 .فإن اإلغراء قد جاء باجلملة االبتدائية، أيضا ـ ـ

                                                
 .٢٠٢/ ٣حاشية الصبان   )١(
 .٨٥/ ٣، ومهع اهلوامع ٥/٢٣١٠، وارتشاف الرضب ٩١/ ٣رشح الكافية للرىض   ٢)(
 .٣٨٨/ ٤، والبحر املحيط ٦٥٠/ ١الكشاف   )٣(
 .٦٢٣/ ٢الدر املصـون   )٤(
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إال أنـه ، ألنه قائم مقام الفعـل، )عليكم(أن تكون توكيدًا للضمري املسترت يف : واآلخر  
ة واملفعـول عـىل هـذا حمـذوف لداللـ، شـذ توكيده بالنفس من غـري تأكيـد بـضمري منفـصل

 .عليكم أنتم أنفُسكم صالح حالكم وهدايتكم: املعني عليه تقديره
�������������������������������
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 :  عشـرة أوجـه" أن ال ترشكوا ": ىف حمل قولـه تعاىل  
فعـل ) أتـل(فــ ،  الحروفـهلألنه تقدمها ماهو بمعنـى القـو، تفسريية) أن(أن : األول  

أمرتـك أن التـذهب إىل زيـد : كقولـك، جمزوم هبـا) ترشكوا(و، ناهية) ال(و، بمعنى القول
، " وأوفوا الكيل وامليـزان": واجلزم يف هذه اآلية أفضل لقوله تعاىل، )بالنصب واجلزم(

وهـذا ، يعنى أن عطف هذه اجلملة األمرية يقوى أن ما قبلهـا هنـى ليتناسـب طرفـا الكـالم
 .هو اختيار الفراء والزخمرشىوجه ظاهر و

وهى وماىف حيزها يف حمل نصب بدال مـن ، ناصبة للفعل بعدها) أن(أن تكون : الثاين  
 .وقد منع الزخمرشى ذلك،  أتل ماحرم": يف قوله  )ما(

                                                
 .٦٢٣/ ٢، والدر املصون ٣٨٨/ ٤البحر املحيط   )١(

 .)١٥١(سورة األنعام من اآلية   )٢(
 .)١٥٢(سورة األنعام من اآلية   )٣(
 وأمـاىل ، ١٠٦/ ٢إعـراب القـرآن للنحـاس : ، وانظـر٦١/ ٢، والكـشاف ٣٦٤/ ١معانى القرآن   )٤(

 .٧٤، ٧٣/ ١ابن الشجرى 
: مـصدرية أى: اقرأ الذى حرمه ربكم عليكم، وقيـل: ، أى)أتل(بمعنى الذى وهى مفعولة بـ ) ما(  )٥(

، )أتـل(أى شئ حرم ربكم، ويكون قد علـق : أى) حرم(استفهامية منصوبة بـ : حتريم ربكم، وقيل
 .٦٨٥/ ٤ البحر املحيط ٠ليس من أفعال القلوب فال تعلق) أتل(وهذا ضعيف ألن 

 .٢٩٨/ ١مشكل إعراب القرآن :  وانظر٦١/ ٢الكشاف   )٦(
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ــث  ــون :  الثال ــ) أن(أن تك ــدهابناص ــل بع ــد ، ة للفع ــن العائ ــدل م ــا ب ــاىف حيزه ــى وم وه
 .ماحرمـه: املحذوف؛ إذ التقدير

كزيادهتـا يف ، يف الوجهني زائدة لئال يفسد املعنى) ال(و، وهذا الوجه يف املعنى كسابقه  
 ." لئال يعلم": وىف قوله تعاىل  ،"ما منعك أن التسجد إذ أمرتك ": قوله تعاىل

 إذ مـا بعـده مـن األمـر لـيس ؛وضعفـه أبو حيان النحصار عمـوم املحـرم يف اإلرشاك  
فيـه ) ال(لظهور أن ، فيه) ال(وال ما بعد األمر مما فيه اليمكن ادعاء زيادة ،  يف املحرمداخالً 
  .للنهـى
ومابعـدها يف حمـل نـصب مفعـول بـه لفعـل حمـذوف ،  الناصـبة)أن(أن تكون : الرابع  

:  حممــول عــىل معنــى" إحــساناوبالوالــدين ": ألن قولــه، أوصــيكم أن التــرشكوا: تقــديره
 .سحاقوهذا مذهب أبى إ، دين إحسانالوالأوصيكم با

 .ألن اإلضامر عىل خالف األصـل، وهو بعيد  

                                                
 .٢٧٢إمالء ما من به الرمحن )  ١(
 .)١٢(سورة األعراف من اآلية   )٢(
 .)٢٩(سورة احلديد من اآلية   )٣(
 .٢١٤/ ٣الدر املصون   )٤(
 .٦٨٦/ ٤البحر املحيط   )٥(
 .٣٠٤/ ٢معانى القرآن وإعرابه   )٦(
 .٦٨٦/ ٤البحر املحيط   )٧(
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والعامـل فيهـا ، وماىف حيزها منصوب عىل اإلغراء،  الناصبة)أن(أن تكون : اخلامس  
: ثـم ابتـدأ فقـال، " أتـل مـاحرم ربكـم": ويكون الكالم األول قد تم عند قولـه، )عليكم(
  .الزموا نفى اإلرشاك وعدمه:  أى"عليكم أن الترشكوا"

 .وألنه ال يتبادر إىل الذهن، واضـح ضعفـه لتفكيك الكالم عن ظاهرهوهذا 
ومايف حيزها يف حمل نصب مفعول ألجله ، الناصبة) أن(أن تكون : السادس والسابع  

، أتـل مـاحرم ربكـم علـيكم لـئال تـرشكوا: والتقدير، يف حمل جر: أو، عىل حذف الم العلة
ألهنم إذا حرمـوا مـا أحـل ، أبني لكم احلرام لئال ترشكوا به شيئا: واملعنى، بأال ترشكوا :أو

وهـذا رأى أبـى ، اهللا فقد جعلوا غري اهللا ـ يف القبول منه ـ بمنزلة اهللا فصاروا بذلك مرشكني
 .إسحاق

، ومناه معطوفـة بـالواو ـ أيـضا ـ، وهـو بعـيد من حيث إن مابعده أمـر معطوف بالواو  
أما األوامر فمن حيث املعنى وأما املنـاهى فمـن حيـث ، سب أن يكون تبيينًا ملا حرمافال ين

 .العطف
،  وما يف حيزها ىف موضـع رفـع عـىل أهنـا خـرب مبتـدأ حمـذوف)أن(أن تكون : الثامـن  

 .املتلو أال ترشكوا: أو، املحرم أال ترشكوا: والتقدير

                                                
 .٢٧٢، وإمالء ما من به الرمحن ٧٤/ ١بن الشجرى أماىل ا  )١(
 .٢١٥/ ٣، والدر املصون ٦٨٦/ ٤البحر املحيط   )٢(
 .٣٠٤، ٣٠٣/ ٢معانى القرآن وإعرابه   )٣(
 .٢١٥/ ٣، والدر املصون ٦٨٦/ ٤البحر املحيط   )٤(
 .٦٨٦/ ٤، والبحر املحيط ٢٩٨/ ١مشكل إعراب القرآن   )٥(
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أمـا ، )ال(ألنـه الحيـوج إىل زيـادة ، أحـسن) املتلـو(: إال أن التقـدير بنحـو، وهذا جيد  
 . املعنىد حيوج إىل زيادهتا لئال يفس)املحرم(التقدير بـ 

، ومـايف حيزهـا يف حمـل رفـع عـىل االبتـداء واخلـرب اجلـار قبلـه) أن(أن تكون : التاسع  
ه  كـام تقـدم يف وجـ" ربكـم ": ويكون الوقـف عـىل قولـه، عليكم عدم اإلرشاك: والتقدير
 .وهذا مذهب أبى بكر بن األنبارى، اإلغراء

 .استقر عليكم عدم اإلرشاك: والتقدير، أن تكون يف موضع رفع بالفاعلية: العارش  
 الرفـــع :  ثالثـة أوجـه)أال تـرشكوا(إىل أنـه قـد حتـصل يف حمـل  وينتهى األمر بنا اآلن  

  .والنصــب واجلــر
وأمـا النـصب فمـن ،  عىل حذف حـرف اجلـرأما اجلر فمن وجه واحد وهو أن يكون  

 .وأما الرفع فمن ثالثـة أوجــه، ستة أوجـه
�������������������������������
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 أقـم الـصالة لـدلوك الـشمس إىل غـسق الليـل ":  مـن قولـه تعـاىل" قـرآن "يف نصب   
 :  أوجه"وقرآن الفجر

 .أقم قرآن الفجرو: أى، " الصالة"أنه منصوب بالعطف عىل : أحدهـا  
                                                

 .٢١٥/ ٣،  والدر املصون ٢٧٢، واإلمالء ٧٣، ٧٢/ ١أماىل ابن الشجرى   )١(
 .٢١٥/ ٣الدر املصون   )٢(
 .السابق  )٣(
 .)٧٨(ية سورة اإلسـراء من اآل)  ٤(
 .٩٧/ ٧، والبحر املحيط ٢٥٥/ ٣، ومعاين القرآن وإعرابه ١٢٩/ ٢معاين القرآن للفراء  ) ٥(
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 .آثر قرآن الفجر: أو، أقم: أو، اقرأ: أنه منصوب بإضامر فعل تقديره: الثانى  
كذا قدره األخفش وتبعه ، وعليك قرآن الفجر: أنه منصوب عىل اإلغراء أى: الثالث  

 .أبو البقاء
 .ألن أسامء األفعال التعمل مضمرة، وهـذا بعيد عن الصواب  
 . لكان صوابـا)الزم قرآن الفجـر( ولو قـدره بـ  
وىف ، والجيوز حـذف اسـم الفعـل وإبقـاء مفعولـه وأجـازه بعـضهم(: وقال أبو حيان  

 .)كالم سيبويه مايدل ظاهره عىل اجلواز لكن تأولـه الشيوخ
� �������������������������������
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 : ـــه أوج"آيــة : يف قولـه تعالـى  
ــضاء"أن تكــون بــدال مــن : األول   ــاء ،  الواقعــة حــاال"بي ــو البق   أجــازه األخفــش وأب

 .واحلويف
   

                                                
 .٤١٣/ ٤، والدر املصون ٣٣/ ٢مشكل إعراب القرآن  ) ١(
 .٣٩١، وإمالء ما من به الرمحن ٦١٥/ ٢معانى القرآن   )٢(
 .٤١٣/ ٤، والدر املصون ٤٣٦/ ٢إعراب القرآن للنحاس   )٣(
 .٢٥٣، ٢٥٢/ ١ وانظر الكتاب ٢٣١١/ ٥ارتشاف الرضب   )٤(
 .)٢٢(سورة طـه من اآلية ) ٥(
 .٣٢٥/ ٧، والبحر املحيط ٤١٦، واإلمالء ٦٢٩/ ٢معانى القرآن ) ٦(
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خترج بيضاء مبينة آية أخرى عـن : أى،  مبينة"بيضاء"ألن املعنى يف ، وهو وجه حسن
 .�قدرة اهللا 

  أعنــى أهنــا حــال أخــرى وهــذا عــىل مــذهب مــن جييــز تعــدد ، أن تكــون حــاال: الثـاين  
 .احلال لذى حال واحـد

 .قاله أبو البقاء، تبيض آية:  أى"بيضاء"أن تكون حاال من الضمري يف : الثالث  
 .ن الضمري يف اجلار واملجـرورأن تكون حاال م: الرابع  
 : واختلف ىف تقديره، أن تكون منصوبة بفعل حمذوف: اخلامس  
 .آتيناك آيـة: أو، جعلناها آية: فقدره الزجاج والعكربى بـ  
 .دونك آية: كام قدره ـ أيضا ـ بـ، خذ آية: وقدره الزخمرشى بـ  
، ومل يستـسغه) دونـك آيـة( ورد التقـدير الثـانى )خذ آيـة(واستساغ أبو حيان التقدير األول   

ألن العامـل حـذف : قـال، والجيـوز إضـامر الظـروف يف اإلغـراء، ألنه اسم فعل من باب اإلغراء
، وأيضا فـإن أحكامهـا ختـالف العامـل الـرصيح، به فال جيوز أن حيذف النائب أيضاً وناب هذا منا

 .فال جيوز إضامرها وإن جاز إضامر األفعال
                                                

 .٣٧/ ٣قرآن للنحاس إعراب ال) ١(
 .١٦/ ٥، والدر املصون ٦٦/ ٢مشكل إعراب القرآن ) ٢(
 .٤١٦اإلمالء ) ٣(
 .١٦/ ٥الدر املصون ) ٤(
 .٤١٦، واإلمالء ٣٥٥/ ٣معاين القرآن وإعرابه ) ٥(
 .٥٣٤/ ٢الكشاف ) ٦(
 .١٦/ ٥الدر املصون : ، وانظر٣٢٥/ ٧البحر املحيط ) ٧(
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 :  جيوز يف رفعها وجهان" سورة أنزلناها ": قولـه تعالـى  
صـفة هلـا وذلـك هـو املـسوغ لالبتـداء أن تكون مبتـدأ واجلملـة بعـدها : الوجه األول  

فـيام :  وإمـا أن اخلـرب حمـذوف أى" الزانية والزانى "واخلرب إما أنه اجلملة من قوله ، بالنكرة
 .فيام أنزلنا سورة: أو، يتىل عليكم سورةً 

 .هذه سـورة: أن تكون خربًا ملبتدأ حمذوف أى: الوجه الثانى  
ثقفـى وعيـسى الكـوىف وجماهـد وأبـو حيـوة ىف وقـرأ عمر بـن عبـد العزيـز وعيـسى ال  

 : جـهووفيه أ،  بالنصب" سورةً " آخرين
أن يكـون ذلـك : أهنا منصوبة بفعل حمـذوف غـري مفـرس بـام بعـدها أى: الوجـه األول  

، أتـُل سـورة: حضيض تقديرهتالفعل الناصب من غري لفظ الفعل بعدها لكنه عىل معنى ال
                                                

 .)١(سورة النور من اآلية   )١(
 .٢٠٧/ ٥، والدر املصون ٨/٦، والبحر املحيط ٢/١٤٣املحتسب   )٢(
، ومــشكل إعــراب القــرآن ١٢٧/ ٣، وإعــراب القــرآن للنحــاس ٢٤٣/ ٢معــانى القــرآن للفــراء   )٣(

 .٦١/ ٢، ، وأماىل ابن الشجرى ٢/١١٥
 عمـر نسبها إىل أم الدرداء وعيسى الثقفى وعيسى اهلمـدانى، ورويـت عـن: ١٤٢/ ٢ىف املحتسب   )٤(

قـرأ هبـا عمـر بـن عبـد العزيـز وجماهـد وعيـسى بـن عمـر : ٦/ ٨بن عبد العزيز، وىف البحر املحيطا
الثقفى البرصى وعيسى بن عمر اهلمـدانى الكـويف وابـن أبـى عبلـة وأبـو حيـوة وحمبـوب عـن أبـى 

 نسبت ألبى عمرو وابن حميصن، وىف معانى القـرآن للفـراء: ٣٢٢عمرو وأم الدرداء، وىف اإلحتاف 
 .ومارأيت أحدًا قرأ به، وهى من الشواذ: ٢٤٤/ ٢
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  M R S T U : سـورة أنزلناهـا كـام قـال تعالـــىتأمل وتـدبر: أو، اقرأ سورة: أو

V W X L  ،احفظوا ناقة اهللا: أى. 
أنزلنـا سـورة أنزلناهـا : أهنا منصوبة بفعل مقدر يفرسه مـا بعـده تقـديره: الوجه الثاين  

 يف حمـل نـصب عـىل " ورةً ـسـ"هني أن اجلملة بعد ـرق بني الوجـوالف، )من باب االشتغال(
 .ألهنا مفرسة ملا الموضع له فال موضع هلا، وال حمل هلا عىل الثانى، ل لكوهنا صفةاألو

مـا : ومعنـى ذلـك أنـه، واستشكل أبو حيان هنا جواز االبتداء بالنكرة من غري مسوغ  
وهنـا لـو ، من موضع جيـوز النـصب فيـه عـىل االشـتغال إال وجيـوز أن يرفـع عـىل االبتـداء

رجـل : المتنـاع، رجـًال رضبتـه: فـال يقـال،  مـسوغ إذ ال؛ باالبتـداء مل جيـز)سـورةٌ (رفعت 
 .رضبته
 أنزلناهـا  أو موضـحةً  معظمةً سورةً : إن اعتقد حذف وصٍف جاز أى: ثـم أجاب بأنه  

 .فيجوز ذلك
واحلـال مـن املْكنـىَّ ، )أنزلناهـا(أهنا منصوبة عىل احلال من اهلاء واأللف ىف : الوجه الثالث

 .ن هذا الوجه للفراءنسب أبو حيا، جيوز أن يتقدم عليه

                                                
 .)١٣(سورة الشمس اآلية   )١(
 .٢٠٧/ ٥، والدر املصون ٤٤٩، واإلمالء ٢٧/ ٤معانى القرآن وإعرابه  )٢(
  .٤٤٩، وإمالء ما من به الرمحن ١١٥/ ٢مشكل إعراب القرآن  )٣(
 .٦/ ٨البحر املحيط  )٤(
 .٢٤٤/ ٢القرآن للفراء معانى :  وانظر٨/٦البحر املحيط  )٥(
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ــصوب يف    ــضمري املن ــذا فال ــىل ه ــا(وع ــدًا عــىل )أنزلناه ــيس عائ ــورةً ( ل ــىل ) س ــل ع ب
أى ىف حـال كوهنـا سـورة مـن سـور ، أنزلنا األحكام وفرضناها سورة: كأنه قيل، األحكام

 .فهذه األحكام ليست ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن والسنة، القرآن
 .قاله الزخمرشى، دونك سورة: نصوبة عىل اإلغراء أىأهنا م: الوجه الرابع  
 .ورده أبو حيان بأنه الجيوز حذف أداة اإلغـراء  
� ��������������������������������
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 :  وجـهان)فطـرة(يف نصـب   
، "صـنع اهللا":  وكقولـه"صـبغة اهللا ": أنه مصدر مؤكد ملضمون اجلملة كقوله: ألولا  

 .ةً هللا اخللق فطـرافطر :  دل عىلألن الكالم
 .الزم فطرة اهللا: أنه منصوب عىل اإلغراء بإضامر فعل والتقدير: الثاين  
وإنـام أضـمرته عـىل ، علـيكم فطـرة اهللا: أو، الزمـوا فطـرة اهللا: أى(: وقال الزخمـرشى  

فـأقيموا : " فـأقم وجهــك": عـىل أن املـراد بقولـه، " منيبـني إليـه ": خطاب اجلامعة لقولـه

                                                
 .٢٠٨/ ٥الدر املصون   )١(
 .٤٦/ ٣الكشاف   )٢(
 .٢٠٠/ ٢ والترصيح ٢٠٨، ٢٠٧/ ٥الدر املصون : ، وينظر٦/ ٨البحر املحيط   )٣(
 .)٣٠(سورة الروم من اآلية   )٤(
 .٣٨٩/ ٨، والبحر املحيط ٣٢٤/ ٢معاين القرآن للفراء  )٥(
 .٣٧٧ /٥، والدر املصون ٤٨٢اإلمالء   )٦(
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وكأنه خطاب ملفـرد أريـد بـه اجلمـع ، وحده �فهو ليس خمصوصًا بالرسول ، وجوهكم
 .)يراد به خماطب واحد م أهيا املخاطب ثم مجع عىل املعنى ألنه الـفأق: أى

الجيوز ألن فيه حذف كلمة اإلغراء والجيوز ، عليكم فطرة اهللا: أو: وقول الزخمرشى  
فلو جاز حذفه لكـان إجحافـًا؛ إذ فيـه ، نهم) عليك(وعوض ألنه قد حذف الفعل ، حذفها

 .حذف العوض واملعوض عنه
 .وأما الكسائى وأتباعه فيجيزون ذلك، وهذا إنام هو رأى البرصيني  
� ��������������������������������
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 : هأوج " سنة اهللا ": قوله تعاىليف   
ألن قبله مـا ، عمل فيه معنى ما قبله، " صنع اهللا "ر كـ دمنصوب عىل املصأنه : األول  

 .هو بمعنى سـنَّ ذلك
   : ىلمؤكـد لقولــه تعـا، تربـًا و:  اسم موضوع موضع املصدر كقـوهلمأنه: الثانى  

 قاله ، نــاء املاضيــة يف األنبيــسنَّ اهللا ذلك سن: كأنه قيل، " ما كان عىل النبى من حرج "

                                                
 .٢/١٧٨، ومشكل إعراب القرآن ١٨٥/ ٤معاين القرآن وإعرابه :  وانظر٢٢٢/ ٣الكشاف   )١(
 .٣٨٩/ ٨البحر املحيط   )٢(
 .٣٧٨/ ٥الدر املصون   )٣(
 .)٣٨(سورة األحزاب من اآلية   )٤(
/ ٢، ومشكل إعـراب القـرآن ٣١٦/ ٣، وإعراب القرآن للنحاس ٢٣٠/ ٤معانى القرآن وإعرابه   )٥(

١٩٨. 
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 .الزخمرشى
 .الزم أو نحوه:  منصـوب بفعل حمذوف تقديرهأنه: الثالث  
 .قاله ابن عطية، فعليه سنة اهللا:  منصوب عىل اإلغراء كأنه قالأنه: الرابع  
وألن فيـه إغـراء ، وهو قـول مـردود ألن عامـل االسـم ىف اإلغـراء الجيـوز أن حيـذف  

،  ال يغـرى غائـبإذ وهو شـاذ ال جيـوز يف اإلغـراء؛ )فعليه سنة اهللا(ـ حيث قدره ب، الغائب
 .وما ورد منه فمؤول وهو مع ذلك نادر

                                                
 .٢٦٤/ ٣الكشاف   )١(
 .٣٤٤/ ٢معاين القرآن للفراء   )٢(
 .٣٨٨/ ٤املحـرر الوجيز   )٣(
 .٤١٨/ ٥، والدر املصون ٤٨٤/ ٨البحر املحيط : انظر  )٤(
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 : أحلق بالتحذير واإلغراء يف وجوب إضامر الناصب ال يف معنامهــا  
هور شـبه مـرضبه بمـورده ـ بعض األمثال العربية ـ وهى كـل كـالم مركـب مـش: أوال  

 .املأثورة املسموعة بالنصب
شـبه (والتـى يـسموهنا ، بعض العبـارات األخـرى املـسموعة بالنـصب ـ أيـضا ـ: ثانيا  

فهـى جاريـة جمـرى املثـل ، ألهنا التبلـغ مبلـغ املثـل يف الـشهرة وكثـرة االسـتعامل، )األمثال
 .أعطى حكمه يف أنه ال يغري

وإنـام كانـت سـامعية لعـدم ضـابط ، ف كثـرة االسـتعاملوواضح أن علة وجوب احلذ  
 .يعرف به ثبوت علة وسبب احلذف بخالف املنادى فإن الضابط كونه منادى

� ��������������
مثـل يـرضب ملـن جيمـع بـني إسـاءتني لغـريه ويظلـم النـاس مـن : ة أحشفًا وسـوء كيلـ-١

 .أتبيع حشفًا وتزيد سوء كيلة: والتقدير، ناحيتني
وأن ، مثل يرضب حـني يريـد املـرء تـرك اخلـري والـرش يـصطرعان: الب عىل البقر الك-٢

 ل منهام مع اآلخر ــاترك الكالب عىل البقر يترصف ك: والتقدير، يغتنم السالمة لنفسه

                                                
 .١٣/ ٢، ومهع اهلوامع ١/٣١٥، والترصيح ١٩٣/ ٣، ورشح األشمونى ٨٣٩/ ٢شفاء العليل   )١(
 .٣٤٠/ ١رشح الرىض عىل الكافية   )٢(
 .١٣٨/ ٤، والنحو الواىف ١٩٣/ ١رشح عمدة احلافظ   )٣(
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 .كام يشاء وانج بنفسـك
أن إنــسانًا خـري بـني شــيئني : وأصـله، )بـالرفع(كالمهــا ومتـرًا : ويـروى:  كلـيهام ومتـراً -٣

أعطنـى كلـيهام : فمن نصب فبإضامر فعل كأنـه قـال، طلبهام املخري مجيعا وزيادة عليهامف
، كالمهـا ىل ثابـت وزدنـى متـرا: ومـن رفـع فباالبتـداء واخلـرب حمـذوف كأنـه قـال، ومتـراً 

 .والنصب أكثر
 خـالف حفلـام صـ، مثل يقال ملن يزعم زعامت كاذبة ويصح غريها:  هذا وال زعامتِك-٤

 .مازعمتـه: هـذا هـو احلـق وال أتـوهم زعامتـك أى: أى، هـذا والزعامتـك: قوله قيل
وشــبهه لالبتــدار إىل خمالفــة ) أتــوهم(وإنــام لــزم ههنــا إضــامر هــذا العامــل الــذى هــو 

 .وظهور عامله رضب من التغيري، وألنه جرى مثال واألمثال التغري، املخاطب
� ������������������

إن تأتنى فـسوف جتـد أهـل الليـل وأهـل : والتقدير، نهار الليل وأهَل الهَل  إن تأتنى فأ-١
 .النهار يف خدمتك بدل أهـلك

ر إىل إظهــار الكرامــة مــع مافيــه مــن ا  وإنــام لــزم إضــامر العامــل ههنــا ملــا فيــه مــن االبتــد
 .الوجـازة

                                                
 .٣١٥/ ١، والترصيح ٣٤٣/ ١رشح الرىض عىل الكافية   )١(
 .٢٧/ ٢، ورشح املفصل البن يعيش ٢٥٣/ ٢، واألصول يف النحو ٢٨١، ٢٨٠/ ١الكتاب   )٢(
مــسون  ، والفــصول اخل٢/٢٧، ورشح املفــصل البـن يعــيش ٣٨٠/ ١رشح املفـصل للخــوارزمى  )٣(

١٩٥. 
 . ٣٤٣/ ١، ورشح الكافية للرىض ٢٩/ ٢رشح املفصل البن يعيش   )٤(
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، ئــت أمــرًا قاصــداً اانتــه و:  منــصوب بفعــل مــضمر تقــديره)أمــراً (:  انتــه أمــرًا قاصــداً -٢
 . إىل األمرضامر العامل لالبتدارإ ولزم

انتهـوا : تقـديره   منـصوب بفعـل مـضمر)خرياً (: " انتهوا خريًا لكم":  قوله تعاىل-٣
 .وائتوا خريًا لكـم

                                                
/ ٢رشح التـسهيل البـن مالـك :  انظـر٠جيوز لك ههنا إظهار الفعل العامل ألنـه مل يكثـر اسـتعامله  )١(

١٥٩. 
 .٣٨١/ ١رشح املفصل للخوارزمى   )٢(
  سـورة النـساء مـن اآليـة"منوا خـريًا لكـم فـآ": ، ومثلـه قولـه تعـاىل)١٧١(سورة النساء من اآليـة   )٣(

)١٧٠(.  
 .٢٨٣، ٢٨٢/ ١الكتاب  .هذا مذهب سيبويه واخلليل  )٤(

) كـان(وهو وجه من ثالثة أوجه جائزة فيها، أما الثانى وهو مذهب الكسائى فهو أنه منصوب ألنه خرب 
عبـد : يقـدر قياسـًا فـال يقـالال) كان(انتهوا يكن االنتهاء خريًا لكم، وليس بوجه ألن : حمذوفة والتقدير

 .كن ذلك: اهللا املقتول، أى
  متـــصًال بـــاألول ومـــن مجلتـــه ويكـــون        ) خـــرياً (وأمـــا الثالـــث وهـــو مـــذهب الفـــراء فهـــو أن يكـــون 

ـــال ـــه ق ـــذوف، كأن ـــصدر حم ـــفة مل ـــوهلم: ص ـــردود بق ـــو م ـــم، وه ـــريًا لك ـــاء خ ـــوا انته ـــسبك : انته   ح
  صــفة ) أوســع(وراك أوســع لــك فــإن : وهلمخــريًا لــك، فــإن تقــدير مــصدر ههنــا ال حيــسن، وبقــ

 .ملكان ال ملصدر
ــــــراء ــــــرآن للف ــــــك ٢٩٦، ١/٢٩٥معــــــانى الق ــــــن مال ــــــسهيل الب   ، ورشح ١٥٩/ ٢، ورشح الت

  ٣٤٠/ ١الكافية للرىض 
 .٢٧/ ٢، ورشح املفصل البن يعيش ٢٥٣/ ٢األصول يف النحو  )٥(



 

 - ١٩٧٩ -

ك لــفقو، اكفــف عــن هــذا األمــر واقطــع وائــت خــريًا لــك: أى:  حــسبك خــريًا لــك-٤
 . أمـر)حسبك(

 .حـباباذكر ديار األ: أى:  ديار األحباب-٥
ورد منـصوبًا ، يقال ملن جنى جناية واحتملت منه وهو مصدر بمعنـى العـذر:  عذيرك-٦

ووضـع موضـع ، أحرضه: هات عذيرك أو: فالنصب بفعل مقدر كأنه قال، ومرفوعاً 
ألنه أقيم مقام الفعـل ، ولذلك قبح إظهار الفعل، الفعل فصار كالعوض من اللفظ به

 .فع باالبتداء واخلرب مايف اجلار واملجرور بعدهوالر، ودخول فعل عىل فعل حمال
عـاذر وعـذير : يقـال، )عـاذر(ليس العـذير مـصدرًا وإنـام هـو بمعنـى : وقال بعضهم  

 .قادر وقدير: كشاهد وشهيد و
فمـن نـصبهام فبإضـامر ، ويـروى برفـع األول ونـصب الثـاين:  كلَّ شئ وال شتيمَة حر-٧

وإنام لـزم إضـامر العامـل ههنـا ، ب شتيمة حرائت كل شئ وال ترتك: فعلني كأنه قال
 .لالبتدار إىل النهى

كـل شـئ : أى، كـل شـئ أمـم والتـشتمن حـراً : ومن رفع األول فباالبتداء كأنـه قـال  
 .حمتمل والتشتمن حرا

 .ائت كل شئ وال تأت هذا: والتقدير:  شئ وال هذا كلَّ -٨

                                                
 .٣٥٠التوطئــة) ١(
 .١٣٩/ ٤ الوايف ، والنحو٣٤٣/ ١رشح الرىض عىل الكافية ) ٢(
 .٢٧، ٢٦/ ٢رشح املفصل البن يعيش ) ٣(
 .٣٥٠السابق، والتوطئة ) ٤(
 .٢٧/ ٢رشح املفصل البن يعيش ) ٥(
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 أصبت رحبـًا ال: والتقدير، فعال مقدرةانتصاب هذه األسامء بأ:  مرحبًا وأهًال وسهالً -٩
 .ووطئت مكانا سهًال من البالد ال وعراً ، وأتيت أهًال ال أجانب، ضيقا

 .وإنام لزم إضامر العامل ههنا ملا فيه من االبتدار إىل الدعـاء  
 مبتـدأ )هـذا(فيكـون ، هـذا مرحـٌب :  أى وأهٌل مرحٌب : ومن العرب من يرفع فيقول  

يجعــل مايــضمره هــو مــا فومــنهم مــن يرفــع (: قــال ســيبويه، خلــربا) مرحــب(و ، حمــذوفا
فيكـون ذلـك املبتـدأ هـو اخلـرب املظهـر يف املعنـى ، أنه إذا رفع أضمر مبتـدأ: يريد  ،)أظهر

ــ ــا إذا ن ــالف م ــال، بتصبخ ــضمر فع ــصب ت ــال الن ــك يف ح ــم ، ألن ــيس باالس ــل ل والفع
 .الظاهـر

) زيـداً (فقـد علـم أن ، ذاكرًا زيـداً : ر زيدًا أومن أنت؟ تذك: التقدير:  من أنت ؟ زيداً -١٠
 .وال يقال ذلك إال جوابا،  من محله عىل فعلليس خربا فلم يكن بدٌّ 

 .وهـذا مثل يقال ملن يذكر عظيام جليل القدر بســـوء  
فيكون خـربًا عـن مـصدر حمـذوف ، من أنت ؟ زيدٌ : وبعض العرب يرفع ذلك فيقول  

 املـضاف إليـه وأقـيمحـذف املـضاف ، زيـدذكر ذكرك :  زيد أىكَ رُ كْ من أنت ؟ ذِ : كأنه قال
ويف ، ألنـك تـضمر فعـال ال غـري، والنصب أحسن ألنه أقل إضـامرًا وجتـوزاً ، مقامه توسعا

 .فكان مرجوحًا لذلك، الرفع تضمر مبتدأ وحتذف مضافاً 

                                                
 .٦٦٨/ ٢، ورشح عمدة احلافظ ٣٦٣، وعلل النحو ٢١٨، ٢١٧/ ٣املقتضب ) ١(
 .٢٩٥/ ١الكتاب ) ٢(
 .٤٦٤/ ١اللباب يف علل البناء واإلعراب ) ٣(
 .٣١٠/ ١املفصل اإليضاح يف رشح ) ٤(
 .٥٩٩/ ١، والبسيط يف رشح مجل الزجاجى ٣٢١، ١/٢٩٢الكتاب ) ٥(
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ت نـأ :أى، عـىل سـبيل املثـل) زيـدا(من أنت ؟  زيدًا ملن ليس اسـمه : وجيوز أن تقول  
فتخاطـب الرجـل هبـذا وإن ، الـصيف ضـيعت اللـبن: كام قالوا، بمنزلة الذى يقال له ذلك

 .عىل التشبيه باملثل، من أنت؟  عمراً : وربام رصح باسمه فقيل، كان اللفظ للمؤنث
 .خل هذا املكان الذى هو وراءك وائت مكانا أوسع لك: أى: وراءك أوسَع لك -١١

العامل يف مجيـع مـاذكر وأمثالـه لكوهنـا أمثـاالً أو كاملثـل يف كثـرة فإنه مل يظهر : وبعـد  
 ...ىف بعض كام يصح اعتبار الواو للمعية، االستعامل واألمثال التغري

                                                
 .٢٨/ ٢رشح املفصل البن يعيش ) ١(
 .٣٥٠، والتوطئة ٩٩، ٩٨/ ٢، وأماىل ابن الشجرى ٣٢٠علل النحو ) ٢(
 ): مع(من أمثال العرب التى وردت فيها الواو بمعنى  )٣(
اليسبقك الليل إلـيهم، : حلق أهلك مع الليل أىإ:  للمعية فاملعنىإن كانت فيه الواو: أهلك والليل   -أ 

إحلـق أهلـك واسـبق : ، أى)أهلـك(بفعـل آخـر غـري ناصـب ) الليـل(وإن كانت للعطف انتـصب 
 .٣٤٣/ ١، ورشح الرىض ٢٧٩/ ١، واخلصائص ١٣١/ ١  املنصف البن جنى .الليل

صابه انتصاب املفعول معه، وحيتمـل أن تكـون دع امرأ ونفسه، فيكون انت: كأنك قلت: هونفَس أ ً  امر–ب 
يَْتـَك : الواو عاطفة، فإن محلته عىل العطف كان حثا عىل هجره والفرار عنه نفسه، وهذا كام يقال َخلَّ

يَْتـَك وأخالَقـَك، رشح املفـصل للخـوارزمى: ونفَسك، و  ٢٦/ ٢، ورشح ابـن يعـيش ١/٣٧٧خلَّ
 .٣٥٠والتوطئة 

دع رأسـك : مفعول معـه، والتقـدير) احلائط(أس ههنا بفعل مضمر، وينتصب الر:  رأسك واحلائط-ج 
اتق رأَسك واحلـائَط وهـو حتـذير، فينتـصب كـل : مع احلائط، وجيوز أن يكون التقدير: واحلائط أى

 ورشح ٢٦/ ٢، وابــن يعــيش ١/٢٧٥ الكتــاب ٠واحــد مــنهام بفعــل مقــدر، فكأنــه عــىل تقــديرين
                                                                                                               =                       .٤١١/ ٢اجلمل 
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واملهـم ىف كـل ، وكذلك فإنه يصح تقـدير أفعـال أخـرى مناسـبة غـري مـاذكر، ماسبق...
 .ذلك هو استقامة املعنى

                                                                                                                   
 رشح ابـن ٠دع شـأنك مـع احلـج: رأسك واحلـائط ىف تقـدير العامـل، أى: بمنزلة: شأنك واحلج   -د =

 .٣٥٠، والتوطئة ٢٦/ ٢عيش ي
 .٢١٥/ ٣ املقتضب ٠والسيفاتق رأسك : أى: رأسك والسيف  -هـ 

  تقتـىض مـشاركة ) مـع(ألن : ؟ قيـل لـه) مـع(من أين جاز أن تنوب الـواو عـن معنـى : إن قال قائل )١(
ــا كقولــك ــع ماقبله ــام : مابعــدها م ــئ ك ــدا يف املج ــد شــارك زي ــرو ق ــع عمــرو، فعم ــد م ــاءنى زي   ج

 .٣٢٠ علل النحو ٠جاءنى زيد وعمرو، فلهذا قامت مقامه: شاركه لو قلت
 .١٣٩/ ٤، والنحو الواىف ١٩٦، ١٩٥الفصول اخلمسون  )٢(
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A 

 وبعـــد  
 : أذكر منها، ع إىل نتائج كثريةوفقد انتهي بنا البحث يف هذا املوض  
  أن األعــم األغلــب يف أســاليب التحــذير واإلغــراء أن تكــون مــن نــوع اإلنــشاء : أوالً 
ًــا لعاملهــا الــدال عــىل ذلــكالطلبــ           فــإن مل يكــن داالً عــىل اإلنــشاء الطلبــى ، ى تبع
 .فهى خربية        

ــًا  ــى: ثاني ــسن معن ــو األح ــراء ه ــون، أن اإلغ ــه فيقول ــدء ب ــاس الب ــويني والن ــادة النح   : وع
  ال أن ب ونحـــو ذلـــك والنـــرى طبـــاعهم العكـــس إعـــم وبـــئس والثـــواب والعقـــا        ن
  فــدفع ، لتحــذير ألنــه مــن قبيــل التخليــة واإلغــراء مــن قبيــل التحليــةالنحــاة قــدموا ا        
 .الرضر مقدم عىل جلب املصلحـة        

ـــًا  ـــالواو خاصـــة: ثالث ـــراء إال ب ـــف يف أســـلوبى التحـــذير واإلغ ـــه ال يعط ـــراد ، أن   ألن امل
 .فيهام اجلمع واالقرتان يف الزمان        

ـــه لـــيس مـــن الـــالزم أن تكـــون الـــواو :  رابعـــاً    يف أســـلوبيهام للعطـــف؛ فقـــد يقتـــىض أن
ـــة          ـــسع للعطـــف وللمعي ـــة أو يت ـــى أن تكـــون للمعي ـــار األول هـــو ، املعن   ألن االعتب
 .للمعنى وصحة الرتكيب         

  أنــه قــد وجــد خــالف ال طائــل حتتــه يف تقــدير عامــل النــصب املحــذوف ال : خامــسا
  ومـــن أفـــضل مـــا ، كـــل هـــذاواألمـــر الحيتـــاج ل، )إيـــاك(ســـيام ناصـــب الـــضمري          
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ـــيس : يقـــال يف هـــذا الـــشأن          ـــؤدى الغـــرض؛ إذ املقـــدر ل   إن الواجـــب تقـــدير مـــا ي
 .أمرًا متعبدًا به اليعدل عنه         

   يف بــاب التحــذير مؤكـــدا أو معطوفــا عليــه حكمـــه )إيـــا(أن حكــم الــضمري : سادســًا 
 .يف غريه          
  ولغـريه ولكنـه يكـون للمخاطـب ألن حتـذيره هـو أن التحـذير يكـون للمخاطـب : سابعًا 
 .الكثري املقيس          
ــــاً  ــــذرًا :  ثامن ــــل حم ــــاذا إال إذا جع ــــون ش ــــب اليك ــــتكلم والغائ ــــضمريى امل ــــذير ب   أن التح

 .الحمذرًا منه         
ـــرر يكـــون اســـًام ظـــاهرًا نحـــو: تاســـعًا    وجيـــوز أن ، األســـد األســـد: أن املحـــذر منـــه املك

ـــــض          ـــــون م ـــــويك ـــــاك: مرًا نح ـــــاك إي ـــــاى: و، إي ـــــاى إي ـــــاه: و، إي ـــــاه إي ـــــة ، إي   ولقل
ـــــون          ـــــسن يك ـــــإن األح ـــــب ف ـــــمري الغائ ـــــيام ض ـــــضمر ال س ـــــواردة يف امل ـــــة ال   األمثل
 .بالعدول عن املضمر        

   ـرير بغــــــــــــب مـــــع العطـــــف أو املكـــــرر يف أســـــلوب التحذيـأن عامـــــل النـــــص: عـــــارشًا 
ــــاك(         ــــ) إي ــــه حمــــذوف وجوب ــــظ ، اً وأخوات ــــدل مــــن اللف ــــوا العطــــف كالب ــــم جعل   ألهن

ــــل          ــــف، بالفع ــــة العط ــــرار بمنزل ــــع ، والتك ــــل م ــــار العام ــــوز إظه ــــضهم ج   إال أن بع
ــــل، املكــــرر         ــــع: وقي ــــه اإلظهــــار وال يمتن   ، احــــذر األســــد األســــد: فتقــــول، يقــــبح في
ــــه          ــــل كقول ــــذف العام ــــب ح ــــد اليوج ــــول للتأكي ــــر املعم ــــرًا إىل أن تكري ــــاىلنظ    ": تع
 ."دكـت األرض دكا دكـا        

ــــرش ــــادى ع ــــري : ح ــــر غ ــــبطًا آخ ــــه ض ــــرى ب ــــه أو املغ ــــذر من ــــبط املح ــــة ض ــــه يف حال   أن
  ، النجــــدة عــــىل اعتبــــاره مبتــــدأ خــــربه حمــــذوف: األســــُد أو:        النــــصب كــــالرفع فيقــــال
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         وكـــــذلك ىف حالـــــة ظهـــــور العامـــــل فإنـــــه اليـــــسمى األســـــلوب حتـــــذيرًا أو إغـــــراءًا 
 .     اصطالحا  

  أنــــه قــــد يرفــــع االســــم املنــــصوب يف بــــاب التحــــذير واإلغــــراء بــــرشط أن : ثــــانى عــــرش
 :       يكون مكررًا كقوله

 السالُح السالُح : جلديرون بالوفاء إذا قــا      ل  أخو النجدة
ث جعل حي، "ا ناقة اهللا وسقياه": ند قوله تعاىلوهذا ما أشار إليه الفراء ع، وأن يكون معطوفاً    

فـإن ،  جلـاز)هـذه(ولـو رفـع عـىل إضـامر ، كل حتذير فهـو نـصب: نصب الناقة عىل التحذير وقال
 .العرب قد ترفع مافيه معنى التحذير وإن كان حقه النصب

 .وعىل قدر النبغ يواتى الفوز، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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ــالقراءات األربعــة عــرش للــشيخ-١ ــاف فــضالء البــرش ب ــد بــن حممــد البنــا/  إحت   ، أمح
 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧/ ١عامل الكتب ط، شعبان حممد إسامعيل/ تح د 

ــان األندلــسى-٢ ــثامن ر/ تــح د،  ارتــشاف الــرضب مــن لــسان العــرب أليب حي   جــب ع
ــد  ــة أ، حمم ــواب/ د٠مراجع ــد الت ــضان عب ــارش، رم ــاهرة/ الن ــانجى بالق ــة اخل    مكتب

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨/ ١ط
  ، فخــر صــالح قــداره/  أرسار العربيــة تــصنيف اإلمــام أبــى الربكــات األنبــارى تــح د-٣

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥/ ١ط، دار اجليل ـ بريوت
ـــة / ط، يوطى األشـــباه والنظـــائر يف النحـــو جلـــالل الـــدين الـــس-٤   دار الكتـــب العلمي

 .بدون تاريخ، بريوت ـ لبنان
ــدادي٥ ـــوى البغ ــرساج النحـ ــن ال ــهل ب ــن س ــد ب ــر حمم ــى بك ــو ألب ــول يف النح ــ األص   ، ـ

 .بدون دار نرش، م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨/ ٣ط، عبد احلسني الفتىل/ تح د
ــــاس-٦ ـــن إسامعــــيل النح ـــد ب ـــن حمم ـــد ب ـــر أمح ـــى جعف ــــرآن ألب ــــراب الق ـــح ،  إع   ت

  هـــ ١٤٠٩/ ٣ط، مكتبــة النهــضة العربيــة، عــامل الكتــب/ط، د غــازى زاهــزهــري/ د
 .م١٩٨٨ ـ 

ـــشجرى-٧ ـــن ال ـــاىل اب ـــح د،  أم ـــاحى/ ت ـــد الطن ـــود حمم ـــة اخلـــانجى ، حمم ـــرش مكتب   ن
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣/ ١ ط
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ــى -٨ ــرآن ألب ــع الق ــراءات يف مجي ــراب والق ــوه اإلع ــن وج ــرمحن م ــه ال ــن ب ــا م ــالء م    إم
  ، دار الفكـــر ـ بـــريوت/ ط، بـــن عبـــد اهللا العكـــربىالبقـــاء عبـــد اهللا بـــن احلـــسني 

 .م١٩٨٦هـ ـ ١/١٤٠٦ط
  كــامل الــدين أبــى /لإلمــام  اإلنــصاف يف مــسائل اخلــالف بــني البــرصيني والكــوفيني -٩

 .بدون تاريخ، دار الفكر/ الربكات األنبارى ط
  ،  أوضـــح املــــسالك إىل ألفيــــة ابــــن مالـــك البــــن هــــشام األنــــصارى املــــرصى-١٠

 .بدون تاريخ، صيدا ـ بريوت، كتبة العرصيةامل/ منشورات 
ـــى-١١ ـــىل الفارس ـــى ع ـــضدى ألب ـــضاح الع ـــح د،  اإلي ــــود/ ت ـــاذىل فرهـ ـــسن ش   ، ح

 .بدون تاريخ، دار التأليف/  ط
   اإليــــضاح يف رشح املفــــصل ألبــــى عمــــرو عــــثامن بــــن عمــــر املعــــروف بــــابن -١٢

ــــح د، احلاجــــب النحــــوى   دار إحيــــاء الــــرتاث / ط، موســــى بنــــاى العلــــيىل/ ت
 .بدون تاريخ، اإلسالمي

   البحــر املحـــيط يف التفــسري ملحمـــد بـــن يوســف الـــشهري بــأبى حيـــان األندلـــسى -١٣
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢/بريوت ، دار الفكر للطباعة والنرش/ ط، الغرناطى

ــن -١٤ ــاجى الب ــل الزج ــسيط يف رشح مج ــد  الب ــن عبي ــد ب ــن أمح ــد اهللا ب ــع عبي ــى الربي   اهللا أب
ـــسبتى ـــبيىل ال ـــى اإلش ـــح د، القرش ـــى/ ت ـــد الثبيت ـــن عي ـــاد ب ـــرب / ط، عب   دار الغ

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧/ ١ط، اإلسالمي
  احللبـــى / ط، خالــد بـــن عبــد اهللا األزهـــرى/  التــرصيح عـــىل التوضــيح للـــشيخ-١٥

 .بدون تاريخ، بمرص
  هــــ ١٤٠١/ ط، يوســـف أمحـــد املطـــوع/ تـــح د،  التوطئـــة ألبـــى عـــىل الـــشلوبني-١٦

 .بدون دار النرش، م١٩٨١  ـ 
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ــك حا-١٧ ــن مال ــة اب ــىل ألفي ــل ع ــن عقي ــىل رشح اب ــرضى ع ــية اخل ــق ، ش ــا وعل   رشحه
  دار ، حممــــد عــــىل بيــــضون/ منــــشورات ،  تركــــى فرحــــات املــــصطفى/عليهــــا

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩/ ١ط، بريوت، الكتب العلمية
  ،  حاشــية حممــد بــن عـــىل الــصبان عــىل رشح األشــموين عـــىل ألفيــة ابــن مالـــك-١٨

 .طبعة عيسى احللبى
  عــىل يــس بــن زيــن الــدين العليمــى احلمــىص عــىل التــرصيح / لــشيخ حاشــية ا-١٩

 .عيسى احللبى،  دار إحياء الكتب العلمية/التوضيح 
  / منــشورات، أمحــد فريــد املزيــدى/ تــح، هالبــن خالويــ  ىف القــراءات الــسبع احلجـة-٢٠

 .م١٩٩٩هـ ـ ١/١٤٢٠ط، بريوت ـ لبنان/ دار الكتب العلمية ،  حممد عىل بيضون
ــه،  للفارســىللقــراء الــسبعة  احلجــة-٢١   كامــل مــصطفى / وضــع حواشــيه وعلــق علي

  دار الكتـــب العلميـــة ـ بـــريوت ـ ، حممـــد عـــىل بيـــضون/ منـــشورات ، اهلنـــداوى
 .م٢٠٠١هـ ـ ١/١٤٢١ط،  لبنان

  ،  خزانـــة األدب ولــب لبــاب لــسان العـــرب لعبــد القــادر بــن عمــر البغــــدادى-٢٢
ـــــح أ ـــــارون/ ت ـــــد ه ـــــسالم حمم ـــــد ال ـــــة/ ط، عب ـــــاهرةمكتب ـــــانجى بالق   ،  اخل

 .م١٩٨٨هـ ـ ٢/١٤٠٨ط
  املكتبــة ، حممــد عــىل النجــار/ تــح د،  اخلــصائص ألبــى الفــتح عــثامن بــن جنــى-٢٣

 .بدون تاريخ، العلمية
  عـــىل حممـــد / تـــح،  الـــدر املـــصون يف علـــوم الكتـــاب املكنـــون للـــسمني احللبـــى-٢٤

ـــرين ـــوض وآخ ـــان، مع ـــريوت ـ لبن ـــة ـ ب ـــب العلمي ــــ ١٤١٤/ ١ط، دار الكت   ه
 .م١٩٩٤ ـ 
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ــريم-٢٥ ــرآن الك ــلوب الق ــات ألس ــأليف أ،  دراس ــضيمة/ ت ــالق ع ــد اخل ــد عب   دار ، حمم
 .احلديث ـ القاهرة

   حممــد باســل / وضــع حواشــيه،  الــدرر اللوامــع عــىل مهــع اهلوامــع للــشنقيطى-٢٦
 .م١٩٩٩هـ ـ ١/١٤١٩ط، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان، عيون السود

ـــد-٢٧ ـــسكني ال ـــعر م ـــوان ش ـــح، ارمى دي ـــادر/ ت ـــارين ص ـــريوت، ك ـــادر ب   ، دار ص
 .م١/٢٠٠٠ط

  ،  رصـــــف املبــــانى يف رشح حــــروف املعــــانى ألمحــــد بــــن عبــــد النــــور املــــالقى-٢٨
ــح ــراط/ ت ــد اخل ــد حمم ــات ، أمح ــوريا / مطبوع ــشق ـ س ــة بدم ــة العربي ــع اللغ   جمم

 .بدون تاريخ
    ،حــسن هنــداوى/ تــح د،  رس صــناعة اإلعــراب ألبــى الفــتح عــثامن بــن جنــى-٢٩

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣/ ٢ط، دار القلم بدمشق/ط
  ، عبـد احلميـد الـسيد حممـد عبـد احلميـد/ تـح د،  رشح ألفية ابن مالك البن النـاظم-٣٠

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩/ ط، بريوت، دار اجليل/ ط
ــ-٣١ ــىل ألفي ــموين ع ــصبانة رشح األش ــية ال ــع حاش ــك م ــن مال ــب ،  اب ــاء الكت   دار إحي

 .حللبىفيصل عيسى البابى ا، العلمية
 .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠/ ٢٠ط، دار الرتاث، رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك -٣٢
  حممـد بـدوى املختـون / د، عبـد الـرمحن الـسيد/ تـح د،  رشح التسهيل البـن مالـك-٣٣

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠/ ١ط، دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع/ ط
  .بدون، ب أبو جناحصاح/ تح د، البن عصفور اإلشبيىلرشح مجل الزجاجى  -٣٤
  جامعـــة ، يوســف حــسن عمــر/ تــصحيح وتعليـــق،  رشح الــرىض عــىل الكافيــة-٣٥

 .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨/ ط، قاريونس
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ــرصى٣٦ ــصاري امل ــشام األن ــن ه ــرب الب ــالم الع ــة ك ــذهب يف معرف ــذور ال ــ رشح ش   ، ـ
 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩/ املكتبة العرصية ـ صيدا ـ بريوت

  عـــدنان عبـــد الـــرمحن / تـــح، البـــن مالـــك وعـــدة الالفـــظ  رشح عمـــدة احلـــافظ-٣٧
 .م١٩٧٨/ العانى ـ بغداد / ط، الدورى

ــك-٣٨ ــن مال ــشافية الب ــة ال ــح د،  رشح الكافي ــدى/ ت ــد هري ــنعم أمح ــد امل   دار / ط، عب
 .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢/ ١ط،  املأمون للرتاث

  عـامل / موفـق الـدين يعـيش بـن عـىل بـن يعـيش النحـوى ط/  رشح املفصل للـشيخ-٣٩
 .تاريخبدون ، وتبري، الكتب

ــل القاســم -٤٠ ــصدر األفاض ــالتخمري ل ــوم ب ــراب املوس ــنعة اإلع ــصل يف ص    رشح املف
ـــن احلـــس ـــد الـــرمحن بـــن ســـليامن العثيمـــني/ تـــح د،  اخلـــوارزمىنياب   دار /ط، عب

 .م١٩٩٠/ ١ط، الغرب اإلسالمى
  / تــح د،  شــفاء العليــل يف إيــضاح التــسهيل ألبــى عبــد اهللا حممــد عيــسى السلــسيىل-٤١

هــ ـ ١/١٤٠٦ط، املكتــبة الفيـصلـية/ ط، يـف عبد اهللا عىل احلـسينى الربكاتــىالرش
 .م١٩٨٦

  حممــود جاســم / تــح د،  علــل النحــو ألبــى احلــسن حممــد بــن عبــد اهللا الــوراق-٤٢
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠/ ١ط، مكتبة الرشد ـ الرياض، حممد الدرويش

ــصول اخلمــسون البــن املعطــى-٤٣ ــح د،  الف   مكتبــة /ط، حىحممــود حممــد الطنــا/ ت
 .تاريخبدون ، اإليامن

ــن هــشام املــرصى٤٤ ــل الــصدى جلــامل الــدين ب ــ قطــر النــدى وب ــة /منــشورات ، ـ   املكتب
 .م١٩٨٤/ ط،  العرصية ـ صيدا ـ بريوت
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 . دار املعارف٣ط، شوقى ضيف/ تح د، كتاب السبعة ىف القراءات البن جماهد -٤٥
 .م١٩٨٨هـ ـ٣/١٤٠٨ط ،عبد السالم حممد هارون/ تح أ،  كتاب سيبويه-٤٦
  مــازن / تــح د،  كتــاب الالمــات ألبــى القاســم عبــد الــرمحن بــن إســحاق الزجــاجى-٤٧

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢/ ٢ط، دار صادر ـ بريوت/ ط، املبارك
   الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل ألبــى القاســم -٤٨

  اعــــة بدار الفكــــر للط/ ط،  اهللا حممــــود بـــن عمــــر الزخمــــرشى اخلـــوارزمىرجـــا
 .والنرش

ـــسني العكـــربى -٤٩ ـــن احل ـــاء عبـــد اهللا ب ـــى البق ـــراب ألب ـــاء واإلع ـــل البن ـــاب يف عل      ، اللب
 .م١٩٩٥ـ هـ  ١/١٤١٦ط، دار الفكـر ـ بريوت ـ لبنان، غازى خمتار طليامت/  تـح

ــــور -٥٠ ــــن منظ ــــرب الب ــــسان الع ــــصحيح ، ل ــــاب/ ت ــــد الوه ــــد عب ــــني حمم   ، أم
ـــد/و ـــصادق العبي ـــد ال ـــاء الـــرتا، ىحمم ــــىثدار إحي ـــريوت ـ لبنـــان،  العرب    ، ب

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩/ ٣ط
ــثامن -٥١ ــتح ع ــى الف ــا ألب ــضاح عنه ــراءات واإلي ــواذ الق ــوه ش ــني وج ــسب يف تبي    املحت

ـــى ـــح، ابـــن جن ـــد القـــادر عطـــا/ ت ـــريوت ـ ، حممـــد عب ـــة ـ ب ـــب العلمي   دار الكت
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩/ ١ط، لبنان

  لكتــاب العزيــز للقــاىض أبــى حممــد عبــد احلــق بــن  املحــرر الــوجيز يف تفــسري ا-٥٢
ــسى ــة األندل ــن عطي ــب ب ــح، غال ــد/ ت ــشاىف حمم ــد ال ــسالم عب ــد ال ــب ، عب   دار الكت

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣/ ١ط، العلمية ـ بريوت ـ لبنان
ـــن أبـــى طالـــب القيـــسى-٥٣   ياســـني حممـــد / تـــح،  مـــشكل إعـــراب القـــرآن ملكـــى ب

 .يختاربدون ، دار املأمون للرتاث/ ط،  السواس
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ـــد األ/ تـــح د،  معـــاين القـــرآن لألخفـــش-٥٤ ـــوردمـــعب   عـــامل / ط، ري حممـــد أمـــني ال
 .م م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥/ ١الكتب ط

 .دار الرسور/ ط، أمحد يوسف نجاتى وآخرين/ تح ، معانى القرآن للفراء -٥٥
ــه للزجــاج-٥٦ ــانى القــرآن وإعراب ــده شــلبى/ تــح د،  مع ــد اجلليــل عب   عــامل / ط، عب

 .م١٩٨٨ ـ هـ١٤٠٨/ ١ط، الكتب
  ، إميـــل بـــديع يعقـــوب/ إعـــداد د،  املعجـــم املفـــصل يف شـــواهد النحـــو الـــشعرية-٥٧

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣/ ١ط، دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ لبنان/ط
  ، كــاظم بحــر املرجــان/تــح د،  املقتــصد يف رشح اإليــضاح لعبــد القــاهر اجلرجــانى-٥٨

 .م١٩٨٢/ منشورات وزارة الثقافة واإلعالم 
ـــد املـــربد امل-٥٩ ـــن يزي ـــاس حممـــد ب ـــى العب ـــح أ، قتـــضب ألب ـــالق / ت ـــد اخل   حممـــد عب

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥/ ط، املجلس األعىل للشئون اإلسالمية/ عضيمة ط
ــصفور-٦٠ ــن ع ــرب الب ــح ،  املق ــوارى/ ت ــستار اجل ــد ال ــد عب ــورى، أمح ــد اهللا اجلب   ، عب

  .م١٩٧١هـ ـ ١/١٣٩١ط
ــى-٦١ ــصف ألبــى الفــتح عــثامن بــن جن   عبــد اهللا / و، راهيم مــصطفىإبــ/ تــح ،  املن

 .م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣/ ١ط، إحياء الرتاث القديم/ ط، أمني
 .دار املعارف/ ١٤ط، عباس حسن/  النحو الواىف لألستاذ -٦٢
ــــدين الــــسيوطىـع يف شـــــع اهلوامـــــ مهــــ-٦٣ ــــح ، رح مجــــع اجلوامــــع جلــــالل ال   / ت

  هــــ ١٤١٨/ ١ط، دار الكتـــب العلميـــة ـ بـــريوت ـ لبنـــان، أمحـــد شـــمس الـــدين 
 .م١٩٩٨ـ 
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 ـ تقديــــــم
 التحذير وأحكامه: ـ املبحث األول

 ـ متهـــيد
 تعريف التحذيــر: ـ أوال
 مشتمالت التحذيـر: ـ ثانيا
 نوع أسلوب التحذير : ـ ثالثا

 باب واحدعلة مجع التحذير واإلغراء ىف : ـ رابعا
 وجه الشبه بني التحذير واإلغراء وبني النداء: ـ خامسا

 )إياك(التحذير بـ : املطلب األول ـ
 ـ متهــــيد

   )إياك(تقول ىف التحذير بـ : ـ أوال
 العامل ىف أسلوب التحذير: ـ ثانيا
 العلة ىف وجوب احلذف : ـ ثالثا

 )إياك(أن يكون املحذر منه معطوفا بالواو عىل : ة األوىلـ املسأل
 ـ فائدتــــان

 أن ال يكون املحذر منه معطوفا: ـ املسألة الثانية
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 ـ عامل النصـب
  وعطف النسق عليه)إياك(ـ توكيد 

 ضمريان) إياك(ـ هل يوجد ىف لفظ 
 )إيـا(ـ وجوه التحذيـر بـ 

 )إياك(التحذير بغري : ـ املطلـب الثاين
 أن يكون مع العطف أو التكـرار: ـ املسألة األوىل

 ـ عامـل النصـب
 ـ فائــدتان

 أن ال يكون عطف وال تكرار: ـ املسألة الثانية
 ـ فائـــدة
 ـ خامتــة

 رآن الكريمـ وىف هذا ثالثة مواضع من آيات الق
 " سنة اهللا التى قد خلت ىف عباده": قوله تعاىل: ـ املوضع األول
 " ناقة اهللا وسـقياها ": قوله تعاىل: ـ املوضع الثانى

 " ما القارعة٠ القارعة": قوله تعاىل: ـ املوضع الثالث
 اإلغراء وأحكامـه: ـ املبحث الثاين
 اإلغراء بغري الظروف واملجرورات: ـ املطلب األول

 تعريف اإلغــراء: ـ أوال
 مشتمالت أسلوب اإلغـراء: ـ ثانيا



 

 - ١٩٩٥ -

 نوع أسـلوب اإلغـــراء: ـ ثالثا
 ـ هل يلزم أن تكون الواو ىف أسلوب اإلغراء للعطف ؟

 ـ هل جيوز أن يكون اإلغـراء بلفظ الضمـــري ؟
 حكــم ناصـب املغرى: ـ رابعا

 ـ فائـــدة
 ـ وقد ورد ىف هذا املطلب عرشة مواضع من آيات القرآن الكريم

 " ملـة إبراهيم ": قوله تعاىل: ـ املوضع األول
 " صـبغة اهللا ": قوله تعاىل: ـ املوضع الثاين

 "٠٠وهكم وحيث ماكنتم فولوا وج"قوله تعاىل : ـ املوضع الثالث
 " شـهر رمضان ": قوله تعاىل: ـ املوضع الرابع

 "كتابـا مـؤجال ": قوله تعاىل: ـ املوضع اخلامس
 " بـراءة ": قوله تعاىل: ـ املوضع السادس

 " وأن استغفروا ربكم ": قوله تعاىل: ـ املوضع السابع
 "هللا  صـنع ا": قوله تعاىل: ـ املوضع الثامن

 " قال فاحلق واحلق أقول ": قوله تعاىل: ـ املوضع التاسع
 " رسوال يتلو عليكم آيات اهللا":  قوله تعاىل": ـ املوضع العارش

 اإلغـراء بالظروف واملجـرورات: ـ املطلب الثانى
 : اإلغـراء هبذا املعنى عند النحويني هـو: ـ أوال
 دون غريها من املجرورات والظروف) عىلّ ( ختتص بهما: ـ ثانيا
 ضـمريان ؟) عليك(هل يوجد ىف لفظ : ـ ثالثا
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 حكـم التقديم والتأخــري: ـ رابعا
 مل كثر إغراء املخاطب دون الغائب واملتكلم ؟: ـ خامسا
 ما افرتقت فيه ألفاظ اإلغراء واألمـــــر: ـ سادسا

  ورد ىف هذا املطلب تسعة مواضع من آيات القرآن الكريمـ وقد
 "٠٠٠٠ فمن حج البيت أو اعتمر": ـ املوضع األول قوله تعاىل
 " كتاب اهللا عليكـــم ": ـ املوضع الثانى قوله تعاىل

 " عليكـم أنفسكـــم ": ـ املوضع الثالث قوله تعاىل
 " قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ": ىلـ املوضع الرابع قوله تعا

 " وقـرآن الفجـر ": ـ املوضع اخلامس قوله تعاىل
 "٠٠٠٠واضمم يدك إىل جناحك": ـ املوضع السادس قوله تعاىل

 " سـورة أنزلناهـا ": ـ املوضع السابع قوله تعاىل
 " فطـرة اهللا ": ـ املوضع الثامن قوله تعاىل

 "٠٠٠ ما كان عىل النبى من حرج": ـ املوضع التاسع قوله تعاىل
 ما أحلـق بالتحذيـر واإلغــراء: ـ املبحث الثالث

 ـ اخلامتــــة
 ـ فهرس املصـادر واملراجـــع

 ـ فهرس املوضوعـــــــات
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