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األمر املقدّر يف القرآن

ملخص (األمر املقدر يف القرآن)



وبين هداية تقدير اإلعراب لفهم القرآن وأحكامه ،إذ من المأمور به واجب أو
فرق هذا البحث بين تقدير اإلعراب وتقدير المعنىّ ،
ّ
مندوب في القرآن ما ال ُيستخرج إال بالنحو ،وال يدرك إال به.وحيث إن فهم معاني القرآن واجب على األمة ،فإن ذلك ال يكون إال بفهم اللغة
ُّ
وترجمانا تطبيقيًّا
درسا عملياً،
العربية وعلومها ،و ُّ
ً
يتم الواجب إال به فهو واجب.فجاء البحث ً
أسها علم النحو ،فيجب تعلمه ،قال العلماء :ما ال ّ
ِ
المقدر عند النحاة ،والخالف في األمر الوارد في القرآن،
لتلك المقولة وذلك الحكم.عرض البحث مسائل وأحكام فقهيةُ ،بن َي ْت على األمر ّ

مقدر ،واختالف داللة المصدر النائب عن فعله،
أمر ّ
مقدر؟ وما ّ
يح أم ّ
أصر ٌ
أعده بعض األصوليين من صيغ األمر الصريح ،والصحيح أنه ٌ
في حال النصب والرفع ،وتقدير النحاة لفعل األمر دون اسم فعل األمر. ...
)SUMMARY ( AL AMR AL MUQADDAR FIL QURAN
This research has separated between estimating the parsing and estimating the meaning, and it showed
guidance of estimating of the parsing to understand the Quran and its rulings, commands are realized by
grammar either compulsory or recommended.
And understanding meanings of the Quran is compulsory for Islamic nation , it is only possible with
understanding of the Arabic language and its sciences ,and its basis is the science of grammar, so it must be
learned, the scholars said "should a duty not be done except by a matter ,that matter becomes a duty".
The research came as a scientific lesson, and translator in practice for that saying and that judgment .
The research presented doctrinal issues and jurisprudence, based on estimated command with grammarians,
?and disagreement in command that appeared in the Quran, is it explicit or estimated
And what explicit imperative forms were prepared by some fundamentalist , and correct is that was
estimated imperative form, and difference indication of radical passive voice , in accusative case and
nominative case , and estimating of grammarians about imperative form with nominal imperative…..

املقدمة

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد القرآن هو األصل األول من أصول النحو ،والدليل المتواتر الذي يفيد اليقين ،وكتاب العربية

يصح الشعر
األكبر وحارسها الخالدّ ،
ومادها بأسباب الحياة ،والناشر لها في أرجاء المعمورة ،وينبوع علومها .والنحو ّ
أس علوم العربية( ،وال ّ
وال الغريب ،وال القرآن إال بالنحو ،النحو ميزان ذلك ُكّلِه).1وإن هللا تعالى هدى النحاة إلى هذا العلم الكريم؛ ليكون
المنزل ،وكالم
خادما للكتاب ّ
ً
2
فيقدر المحذوف ،وتكتمل أركان
نبيه المرسل،
يبين أحكام القرآن ،وما أمر به الرحمنّ ،
ً
وعونا على فهمهما .ويزداد مكان ًة ،ويسمو شرًفا حين ّ
التركيب ،وينضبط النظام النحوي ،فيظهر التكليف لكل َّ
مكلف.وتستطع شمس النحو حين يمايز بين الدالالت ،ويفرق بين الواجبات
والمندوبات.وحيث إن فهم معاني القرآن واجب على األُمة ،فإن ذلك ال يكون إال بفهم اللغة العربية ،وفهمها ال يتم إال بمعرفة علومها ،وما

المقدر في القرآن) تتجّلى أهمية علم النحو في بيان المعاني الدقيقة ،وفهم الدالالت
ال يتم الواجب إال به فهو واجب.وفي هذا البحث (األمر ّ
المشتبهة.وفيه أن من المأمور به وال واجبات والمندوبات في القرآن ،ما ال يستخرج إال بالنحو ،وال يدرك إال بهذا العلم الكريم.وتشكلت خطة

البحث في مقدمة وتمهيد ،ومسائل في التقدير النحوي لألمر وما اقتضاه ،وما ُبني عليه من أحكام فقهية إن وجدت .وخاتمة تضمنت نتائج
وفوائد.

متهيد

أصول خمسة:األَمر واحد األُمور ،ومعناه :الشأن وهو لفظ عام لألفعال واألقوال ُكّلِها ،كقوله تعالى ﴿ِإَل ْي ِه
األمر في اللغة :الهمزة والميم والراء
ٌ
ُّ
عل ،ومنه اإلمارة واألمير.واأل ََمر ،بمعنى النماء والبركة
ُي ْر َج ُع ْاأل َْم ُر ُكل ُه َف ْ
افعل وْلتَْف ْ
اع ُب ْدهُ﴾.واألمر نقيض النهي ،وجمعه :أوامر ،كقولكْ :
ِ
ِ
المعَلم والموعد،
ذل ،ومن أَمر َف ّل) أي من كثُر غلب .ويكون بمعنىْ :
قل ّ
والكثرة ،ويكون بفتح الميم ،وِف ْعلُه بالكسر :أَم َر ،تقول العرب (من ّ
أجال.وبمعنى :العجب :كقوله تعالى
أمارا ،أي وقتًا
وموعدا و ً
ً
فاألمارة العالمة ،واأل ََمر واليأمور :العلم ً
أيضا ،تقول :اجعل بيني وبينك أمارة و ً
﴿َلَق ْد ِج ْئ َت َش ْيًئا ِإ ْم ًرا﴾.3األمر عند النحاة :طلب الفعل بصيغة مخصوصة ،وقال الفاكهي عن فعل األمر :كلمة دّلت على الطلب
الم األمر على المضارع ،وتلزم إلفادة معنى األمر ،إذ الحروف هي الموضوعة إلفادة المعاني ،كـ (ال) في
بذاتها.واألصل فيه أن تدخل ُ
إن الالم
استغناء بداللة الحال،
النهي ،و (لم) في النفي ،إال أنهم في أمر المخاطب حذفوا حرف المضارعة؛
ً
وتخفيفا لكثرِة االستعمال ،وحيث ّ
ً

عاملة في المضارع ،والفعل بزوال حرف المضارعة منه خرج عن أن يكون معرًبا ،فلم ْيدخل عليه العامل.4واألمر الصريح هو ما كان بلفظ
ِ 5
الدال على طلب الفعل بالوضع،
(أمرت ز ًيدا بكذا) وكقوله تعالى ﴿ِإ َّن َّ
تصرف منه ،كـ
ْم ُرُك ْم أ ْ
ُ
االمر وما ّ
َن تُ َؤُّدوا ْاأل ََم َانات﴾ إذ هو اللفظ ّ
َّللاَ َيأ ُ
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يحا.ولذا قال النحاة ،فعل
والمتبادر إلى فهم ذلك المعنى من لفظها .بخالف الطلب باإلشارة ،أو القرائن المفهمة ً
أمر صر ً
طلبا ،فال تكون ً
األمر ،والم األمر ،واسم فعل األمر ،وتلك هي الصيغ الصريحة عندهم ،6فاألول كقوله تعالى ِ
الص َال َة وآتُوا َّ
اة﴾ ،7والثاني كقوله
يموا َّ
الزَك َ
َ
﴿وأَق ُ
َ
ۡ
ۖۡ
تعالى ﴿وۡلتكن ِمنك ۡ
ُم ٞة ي ۡدعون ِإَلى ٱلخ ۡي ِر﴾ 8والثالث كقوله تعالى ﴿وَقاَل ۡت ه ۡيت َل َۚك﴾ 9وقوله تعالى ﴿يَٰٓأَيُّها َّٱل ِ
امُنوْا َعَل ۡي ُك ۡم أَنُف َس ُك ۡم َال
ء
ين
ذ
أ
م
َّ
َ َُ ّ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ
َ َ
َ
ۡ ۡ َۡۚ 10
يحا بمقتضاه،
دل على األمر أو الطلب ،وليس من هذه الصيغ فهو إما أن يكون ًا
ضرُ
ُّكم َّمن َ
َي ُ
ض َّل ِإ َذا ٱهتَ َديتُم﴾ وما ّ
خبر عن األمر صر ً
مضمر يحتاج إلى تقدير ومعالجة؛ لضبط النظام النحوي ،او
ًا
أمر
كقول القائل :أوجبت عليك ،أو طلبت منك ،أو إن تركته عاقبتك ،أو ً
لتصحيح المعنى وإظهاره.

أقسام التقدير:

التقدير يقابل الحذف ،وال يكون إال بسببه ،فالتقدير ليس إال إيجاد المحذوف ،11والمدلول عليه بدليل ،والحذف في كالم العرب كثير ،12فيكون
التقدير كذلك ،والناظر في كتب إعراب القرآن الكريم وحل مشكله ،يرى َغَلبة التقدير فيها حتى كاد أن يذهب بتلك المصنفات ُكّلِها.قال
الزركشي (قد يقع في كالمهم :هذا تفسير معنى ،وهذا تفسير إعراب ،والفرق بينهما أن تفسير اإلعراب البد فيه من مالحظة الصناعة

يضر مخالفة ذلك)
النحوية ،وتفسير المعنى ال ّ
فيه المعنى المعجمي للمفردة ،والمعنى التام المتّجه مع السياق المقالي أو الحالي.وتقدير اإلعراب ُيراعى فيه المعنى النحوي الوظيفي من
15
ق
اء عند بيانه لمعنى (إال) في قوله تعالى:
الفاعلية و
ّ
ّ
المفعولية ونحوهما .ولعل أول من ّ
صرح بالفر بين تفسير المعنى وتفسير اإلعراب الفر ُ
ۡ
اس عل ۡ
ۡ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
َّ
ون
ظَل ُموْا ِمن ُه ۡم﴾ 16قال (وقد قال بعض النحويين( :إال) في هذا الموضع بمنزلة الواو؛ كأنه قال( :لئال
ين
ذ
ٱل
ال
إ
ة
ج
ح
م
ك
ي
لن
ل
ك
ي
َ َ
َ َ ُ ُ َّ ٌ
﴿ِل َئ َّال َ ُ َ
17
بعيدا عن
غائبا عن النحاة أو ً
حجة ،وال للذين ظلموا) فهذا صواب في التفسير ،خطأ في العربية)  ،ولم يكن هذا الفرق ً
يكون للناس عليكم ّ
13

واإلعراب وثيق الصلة بالمعنى ،بل هو إبانة المعاني باأللفاظ.14لكن تقدير المعنى يراعى

وبينه أحسن بيان في كتابه الخصائص.18ثم استعملوه في إعراب القرآن الكريم ،وكان
الفكر النحوي ،ولكن ابن جني كان أول من أوضحه ّ
استعماال له في البحر المحيط(.وقد يتجاذب المعنى واإلعراب الشيء الواحد ،بأن يوجد في الكالم أن المعنى يدعوه إلى
أبو حيان أكثرهم
ً

ٍ
(كأنه قال:
أمر واإلعراب يمنع منه ،والمتمسك به صحة المعنى ويؤول لصحة المعنى اإلعراب).19ومن ذلك مثال سيبويه
الليل) قال ّ
َ
(أهلك و َ
الليل).20قال ابن جني معلًقا على توجيه سيبويه (وهذا – لعمري – تفسير المعنى ال
بادر َ
ْ
أهلك قبل الليل ،وإنما المعنى أن يح ّذره أن يدركه ُ
ۡ
ۡ
ۡ
ِ ِ ۦ 22
21
َجله َۚ﴾ فإن المتبادر
ير أَو َكِب ًا
ص ِغ ًا
فإنه على:
تقدير اإلعرابّ ،
الحق َ
ْ
ير ِإَل َٰٓى أ َ
﴿وَال تَسَُمَٰٓوْا أَن تَكتُُبوهُ َ
أهلك وسابق الليل) .وفي قوله تعالى َ
تعّلق (إلى أجله) بالفعل المذكور (تكتب) وهذا يؤدي إلى فساد المعنى ،القتضائه استمرار الكتابة إلى أجل َّ
مستقر
ًا
الد ْين ،وإنما هو الحال ،أي
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡ
23
ِ
ون﴾ 24في قراءة زيادة الواو قبل (تكتمون) بإثبات
﴿وَال َتلِب ُسوْا ٱل َح َّق ِبٱل َبط ِل َوتَكتُ ُموْا ٱل َح َّق َوأَنتُم تَعَل ُم َ
في ّ
الذمة إلى أجله .وعند قوله تعالى َ
َّ
الحال.فتعقبه أبو حيان بأن تقديره (تقدير معنى ال تقدير
النون ،25قال الزمخشري( :تكتمون بمعنى كاتمين) ،26أي جعل الجملة في موضع
حاال ال تدخل عليها الواو ،والتقدير اإلعرابي :هو أن تضمر قبل المضارع هنا مبتدأ،
إعراب؛ ألن الجملة المثبتة
المصدرة بمضارع إذا وقعت ً
ّ

تقديره :وأنتم تكتمون الحق).27
أغراض التقدير:

فعال
يقدر النحاة حرك ًة أو حرًفا أو ً
ّ
وال أثر له ،وغير ذلك مما يتطّلبه

ٍ
لك ّل ٍ
أثر إعرابي داخل التركيب ال عامل له ،أو عكسه بأن يوجد العامل
اسما أو جملة؛ إليجاد
عامل ُ
أو ً
التركيب النحوي وقواعده المنضبطة ،أو ليؤدي التركيب المعنى العام المصوغ له.فالتقدير يأتي لغرض

خبر بدون مبتدأ،
صناعي مما تقتضي الصناعة النحوية النظر فيه ،حين يسقط جزء أساسي من أجزاء الجملة ،يستوجب التقدير (بأن يجد ًا
28
َّ ِ
ين
أو بالعكس ،أو شر ً
طا بدون جزاء أو بالعكس ،أو معطوًفا بدون معطوف عليه ،أو معموًال بدون عامل) .كقوله تعالى ﴿ثُ َّم ُنَن ِّجي ُرُسَلَنا َوٱلذ َ
َۚ
ۡ
ۡ
ۡ ِ
ِ
ين﴾ 29فإن الكاف في (كذلك) صفة لمصدر محذوف ،وتقديره :ننجي رسلنا والذين آمنوا ننجيهم مثل ذلك،
ام ُنوْا َك َذل َك َحًّقا َعَلي َنا ُنن ِج ٱل ُمؤ ِمن َ
َء َ
بدال من (ذلك) ،وال يجوز أن ينصب (كذلك وحًقا) بـ(ننجي)؛ ألن الفعل الواحد ال يعمل
و (حًقا) يجوز أن ينتصب بـ(ننجي) المذكورة ،أو ً
ۡ
َۚ
ۡ ِ ٞ
ِ ٞ
30
ض ِإَله﴾ 31فأحسن الوجوه فيها تعّلق الجار والمجرور بـ(إله) بعدهما
َٰٓء ِإَله َوِفي ٱألَر
ٱلس َما
﴿و ُه َو َّٱل ِذي ِفي َّ
في مصدرين .ومثله قوله تعالى َ

على تأوليه بـ(معبود) ،فـ(إله) خبر لمبتدأ محذوف ،تقديره :هو إله في السماء ،ولزم تقدير هذا المبتدأ لئال تخلو جملة الصلة من العائد،

فتصير الجملة بهذا التقدير صالحة لتكون صلة الموصول .32ويأتي التقدير لحاجة المعنى ،فقد ال يظهر معنى التركيب إال بتقدير المحذوف،

وقد يكون األخذ بظاهر النص يؤدي إلى فساد المعنى ،فالحاجة إلى التقدير قائمة ،واللجأ إليه ضرورة؛ إلقامة المعنى وبيانه ،كقوله تعالى
ۡ
ِ ۡ ٍ ۡ ۡ
َٰٓء َها َبأ ُس َنا﴾ ،33قال الباقولي( :ومعنى (أهلكناها) أي قارب إهالكنا إياها ،البد من هذا التقدير؛ ليصح قوله (فجاءها
ا
ج
ف
ا
ه
ن
ك
﴿وَكم ّمن َقرَية أَهَل
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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بأسنا)؛ ألن اإلهالك إذا تحقق تحّقق مجيء البأس ،فلم يكن فيه فائدة إذ ذاك ،وإذا حملته على المقاربة صح المعنى) .34ومثله قوله تعالى
﴿و ۡٱلمطَّلقت يترَّب ۡ
36
35
بص َن ،قا الزمخشري (وإخراج األمر في
ر
ليت
التقدير:
و
،
األمر
معنى
في
خبر
اآلية
أن
على
النحاة
يجمع
يكاد
،
﴾
ن
ص
َ
َ ُ َ َ ُ َ ََ
ْ
37
ودا) ،
صورة الخبر تأكيد لألمر ،وإشعار بأنه مما يجب أن ُيتلقى بالمسارعة إلى امتثاله ،فكأنهن امتثْلن األمر بالتربُّص ،فهو يخبر عنه موج ً
وجوز بعضهم هذا التقدير؛ ألن المعنى مفهوم ،38ولما فيه من اإللزام ،39وقال ابن عطية (خبر معناه األمر على الوجوب لبعض الوالدات،
ّ
41
40
ي
خبر
هو
بل
باطل،
(هذا
وقال
هذا،
بي
ر
الع
ابن
.ورد
ذلك
على
إجماعهم
الشجر
ابن
ونقل
)
لبعضهن
التخيير
و
الندب
جهة
على
األمر
و
ّ
ّ ُ
ٌ

عن حكم الشرع ،فإن ُوجدت مطلقة ال تتربص فليس من الشرع ،فال يلزم من ذلك وقوع خبر هللا تعالى خالف مخبره).42وقال الكوفيون إنه
43
مبني ،أدى إلى اتساق اآلية مع مذهبهم القائل بجواز حذف
ظا
أمر لف ً
بص َن  ،ومجيء الفعل في اآلية ٌّ
ٌ
ومعنى على إضمار الالم ،أي :ليتر ْ
ً
45
44
أمر من جهة المعنى؛ لمنعهم حذفها وإبقاء عملها إال في الضرورة .
الم الطلب وإبقاء عملها  ،وحمل اآلية
جمهور البصريين على أنه ٌ
ُ

مسائل

قد ورد في القرآن الكريم األمر المضمر ،الذي يقتضي الوجوب على المكّلف ،وال يضع يدك عليه إال من أدرك علم النحو ،وأحاط بالعالقة
النحوية بين ألفاظ التركيب ،يدلك على ذلك ما ذكره النحاة من تقدير فعل األمر في عدد من اآليات ،باقتضاء الصناعة النحوية ،واستيفاء

أركان التركيب ،بما تطلبه قواعدهم ومعانيها من الفاعلية والمفعولية ونحوها .وإليك بعض اآليات المشتملة على أمر مضمر ،أظهره النحاة
﴿وَِّّلِلِ َعَلى
المقدر ًا
بتقدير نحوي ،تتقدمه مسألته أو قاعدته النحوية :أن يكون ّ
خبر عن األمر ،صر ٌ
خبر لمبتدأ ،وهو ٌ
يح بمقتضاه ،كقوله تعالى َ
ا َۚ
اس ِح ُّج ۡٱلب ۡي ِت م ِن ۡ
46
طاع ِإَل ۡي ِ
ِ
ٱلن ِ
ٍ
َّ
ي
ي
اجب) أي :واجب هلل
و
(
أو
(فرض)
ه
ر
تقدي
،
بخبر
ا
ق
متعل
(هلل)
الزمخشر
و
الطبر
جعل
فقد
،
﴾
يال
ب
س
ه
ت
ٱس
ُّ
ُّ
َ
ً
َ
َ
ٌ
َ
َ َ
ٍ
خفض
حج البيت ،47ولفظ (واجب) وكذلك (فرض) من مقتضى األمر ،ونتائجه.ثم الجمهور على أن (من) في اآلية في موضع
على الناس ُّ
48
.وجوز الكسائي كون (من) مبتدأ ،فإن كانت
سبيال منهم
بدل من الناس ،بدل بعض من كل ،والضمير محذوف ،وتقديره :من استطاع إليه ً
ّ
تقدير ٍ
إما
أمر ،وعلى ذلك فالعموم
موصولة فخبرها محذوف ،أو شرطية فالمحذوف جوابها ،والتقدير عليهما :من استطاع
ّ
فليحجُ ،
مخصص ّ
ّ
49
قوم إلى أن اآلية من صريح األمر ال من َّ
بي:
مقدره ،وقالوا :هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب ،إذا قال العر ُّ
بالبدل أو بالجملة .وذهب ٌ
ٍ
وتعظيما لحرمته ،وتقوي ًة لفرضه ،50وذكر
تأكيدا لحّقه،
الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب،
علي كذا ،فقد وّكده وأوجبه ،فذكر هللا سبحانه
َّ
لفالن َّ
ً
ً
51
الدال
أن اآلية ٌّ
ُّ
الشاطبي ّ
نص في إيجاب الحج .قال ابن عاشور (وفي اآلية من صيغ الوجوب صيغتان :الم االستحقاق ،وحرف (على) ّ

ذمة المجرور بها).52وحقيقة الداللة واضحة في الذهن ،ولكن النظام النحوي يستلزم استكمال أركان التركيب ،وتقدير ما
على تقرر ٍّ
حق في ّ
خبر أو متعّل ٍق ،أو جواب ٍ
ِ
حذف من ٍ
األمر – هنا – أو مقتضاه.
شرط ،ونحوهما.لذا لزم تقدير

ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك االسم ،أو في ِّ
ويترجح
غالم ُه)
بت
اسم
ّ
االشتغال :هو أن ّ
سببيه ،كـ(ز ًيدا ضربتُه ،أو ضر ُ
ّ
َ
يتقدم ٌ
وقوي إضمار ٍ
ألن األصل
فعل؛ ّ
أمرا ،نحو :ز ًيدا اضرْبه ،وإنما ُ
النصب في المشغول عنه إذا كان المشغول ً
ضعف الرفع في المشغول عنهَ ِ ،

53
مقد ًار في أسلوب االشتغال النحوي،
طلبا ،وإضمار الفعل يشاكل بين الجملتين .وجاء األمر ّ
في الطلب أن يكون بالفعل ،والخبر ال يكون ً
ون﴾ ،54قال ابن األنباري ((إياي) ضمير منصوب منفصل ،وهو منصوب ٍ
كما في قوله تعالى ﴿وإَِّيي َف ۡٱرَه ُب ِ
مقد ٍر ،وتقديره :إياي ارهبوا
بفعل ّ
َ َ
ظ به؛ ألنه مشغول بالضمير المحذوف ،وهو الياء ،ووجب أن يكون هذا
الملفو
هبون)
(فار
فيه
يعمل
ولم
ا)
و
هب
(ار
تقدير
فارهبون ،وإنما وجب
ُ
ِ
متصال
الحد ما بعده ال ما قبله؛ ألنه لو كان قبله لصار
ً
المقدر بعد (إياي) ألنه ضمير منفصل ،والضمير المنفصل إنما يعمل فيه على هذا ّ
ّ
56
55
فعل أم ٍر؛
ال
ً
منفصال)  ،وأبو حيان جعل اآلية تتحمل وجهين من التقدير :وإياي ارهبوا تنبهوا فارهبون ،أو وتنبهوا فارهبون  .و ّ
المقدر فيهما ُ
تأكيدا ،إذ الكالم مفروغ في قالب جملتين.ومن االشتغال قوله تعالى ﴿ َذِل ُك ۡم َف ُذوُقوهُ﴾ ،57أجاز بعض النحاة نصب (ذلكم) بإضمار
ألن فيه ً
ٍ
يفسره ما بعده ،فيكون من باب االشتغال ،ونقل أبو حيان تقدير النحاة لفعل التنبيه ،أي :تنبهوا فذوقوه .58واألحسن عند العكبري تقدير:
فعل ّ
ۡ
ۡ
60
باشروا ذلك فذوقوه .59ومنه قوله تعالى َِّ ِ
أن محل (الالتي) النصب ،منصوب على االشتغال ،بتقدير ٍ
فعل ٍ
أمر
ين ٱلَف ِح َش َة﴾ ّ ،
﴿وٱلتي َيأت َ
َ
ِ
مكي النصب على االشتغال ،وعّلله بقوله (ألنه إنما أشبه الشرط،
اختار
و
الشرط،
معنى
من
الموصول
(تعمدوا) بعده؛ لما في
ُّ
(اقصدوا) أو ّ
المشبه بالشيء كالشيء في حكمه .. ،فالنصب هو االختيار إذا كان في الكالم معنى األمر).61
وليس
ّ

املصدر املنصوب النائب عن فاعله:

جميال) ،62فيكون
(صبر
ويقاس في األمر والنهي والدعاء ،كـ ًا
يذكر النحاة أنه يحذف فعل المصدر
ً
وجوبا ،إذا وقع المصدر ً
بدال من فعلهُ ،
ً
إظهاره ،وذلك قولك:
نصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل
ُ
معنى المصدر فيه معنى األمر ،قال سيبويه (هذا باب ما ُي ُ
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احذر) ،63وإنما ُح ِذف – هنا – إبان ًة
بدال من اللفظ في الفعل ،كما ُجعل الح َذ َر ً
عيا ...وإنما اختُزل الفعل هاهنا؛ ألنهم جعلوه ً
بدال من ْ
سقيا ور ً
ً
64
ُّ
وعوضا عنه في طلب،
الفعل
من
بدال
لكونه
ا
وجوب
العامل
وحذف
.
الفعل
أي
د،
التجد
و
للحدوث
ع
موضو
هو
ما
بحذف
اللزوم
و
ام
و
الد
لقصد
ً
ً
ً

وخص ابن
مقيسا عند سيبويه مع كثرته ،وعند غيره مقيس بشرط إفراده وتنكيره،65
منه مضاف ،نحو
ّ
َ
(فضرب الرقاب) ،ومنه مفرد ،وليس ً
ۡ
ا
66
﴿وبِٱل َولِ َد ۡي ِن ِإ ۡح َسانا﴾ ،67فالمصدر
عصفور وجوب الحذف بالتكرار أو أن يكون دعاء أو
ً
مقرونا باستفهام  .ومما جاء منه قوله تعالى َ
(إحسانا) منصوب بفعل ٍ
حاضر في الذهن بمعناه،
ًا
مقدر بـ(أحسنوا) ،فالمصدر ينوب عن الفعل األمر ،فيؤدي معناه ،لكن يبقى الفعل
أمر ّ
ً
ناصبا ،واألثر اإلعرابي البد له من عامل ،قال الباقولي (يدل على صحة هذا
أن له
وصناعة اإلعراب تقتضيه ،فالنصب في المصدر البد ّ
ً

حسنا)؛ ألن عطف األمر يكون على مثله).68وفي
حسنا) ،فلوال أن قبله ما هو في تقدير (أحسنوا) لم يقل (وقولوا للناس ً
قوله (وقولوا للناس ً
قوله تعالى ﴿ف ۡ
ِ ِ 69
(ض ْرب) فعل ٍ
قاب ضرًبا ،قال الزمخشري (فحذف الفعل وُق ِّدم
ٱلرَق
أمر ّ
اب﴾  ،الناصب للمصدر َ
ََ
ضر َب ّ
مقدر ،أي :فاضربوا الر َ
وتدل على الفعل بالنصبة التي
المصدر ،فأنيب منابه مضاًفا إلى المفعول ،وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد؛ ّ
ألنك تذكر المصدرّ ،
َۚ
70
ٱلرَق ِ
ض ۡر َب ِّ
اب﴾َ ﴿ ،فَن ِظ َرةٌ ِإَلى َم ۡي َس َرة﴾.71المصدر
أمرا ،نحو ﴿َف َ
فيه) .وقال الكفوي (وكل مصدر دخل الفاء فيه وهو مضاف يكون معناه ً
(صبر
أمرت بالصبر ،فإن قلت
جميال) إذا
(صبر
ًا
المرفوع كسابقه المنصوب في الداللة على األمر ،وتقديره فيه ،لكنه أثبت وأدوم ،تقول
ً
َ
ٌ
72
يدل على الثبوت واالستقرار،
جميل) كان ًا
ٌ
أمر بالصبر الدائم الطويل  ،قال كفوي( :والرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن أفعالها ّ
73
بخالف النصب فال يدل إال على التجدد الحدوث المستفاد من عامله الذي هو الفعل ،فإنه موضوع للداللة عليه)  .ومما ورد منه في القرآن
َۚ
ۡ
ٍ
ِۡ ِ ِ ٞ
أوجه عند النحاة :أحدها :أن تكون مبتدأ والخبر
ص َد َق ٍة أ َۡو ُن ُسك﴾ ،74فـ(فدية) بالرفع على ثالثة
الكريم قوله تعالى ﴿ َففد َية ّمن ص َيا ٍم أَو َ
محذوف ،أي :فعليه فديةٌ ،والثاني :أن تكون خبر مبتدأ محذوف ،أي :فالواجب عليه فدية ،والثالث :أن تكون فاعل ٍ
فتجب
مقدر ،أي
فعل ّ
ُ
َ
75
ِ
عليه فديةٌ ،وزادوا في قراءة النصب (فدي ًة) على إضمار ٍ
ِ
دليل عليه ،وأما تقدير
فعل ،أي فْليفد فدي ًة  .أما تقدير النصب فتقدير الم
األمر ٌ
خبرا،
أوجه الرفع
ّ
فالمقدر فيها الوجوب ،وهو مقتضى ُۢاألمر ،يلزم في الصناعة؛ لضبط النظام النحوي وإتمام التركيب ،فالمبتدأ يقتضي ً
ۡ
ٖۗ
ِ ِ ۡ ِ
و(أداء) مصدران مرفوعان؛ لتأكيد األمر وثباته
َٰٓء ِإَل ۡي ِه ِبِإ ۡح َسن﴾( ،76اتّباعٌ)
ٌ
والفاعل البد له من عامل .وفي قوله تعالى ﴿ َفٱتَّباعُ بٱل َمع ُروف َوأ ََدا ٌ
وقدر النحاة فيه أوجه ،منها أن يكون خبر مبتدأ محذوف ،أي :الحكم أو الواجب االتّباع ،أو أن يكون مبتدأً لخبر محذوف ،أي:
واستق اررهّ ،
ٍ
أصل في اختالف
متأخر :فاتّباع بالمعروف عليه.77واختالف داللة المصادر المنصوبة عن المصادر المرفوعة عند النحاة،
فعليه االتّباع أو
ٌ

الحكم الفقهي ،فاألمر بالمصدر المرفوع يقتضي الوجوب واألمر بالمنصوب يقتضي الندب ،قال ابن عطية (وهذا سبيل الواجبات كقوله تعالى
ُۢ
78
﴿ َفِإ ۡمس ِ ۡ ٍ
ٱلرَق ِ
ض ۡر َب ِّ
حيان (وال أدري هذه التفرقة بين الواجب
أما المندوب إليه فيأتي
منصوبا ،كقوله تعالى ﴿ َف َ
َ ُ
اب﴾)  ،قال أبو ّ
ً
اك ب َمع ُروف﴾ ،و ّ
ا ۖۡ
ۖۡ
ال َسَل ٞم﴾) .79النصب بفعل ٍ
أمر
والمندوب إال ما ذكروا من ّ
أن الجملة االبتدائية أثبت وآكد من الجملة الفعلية في مثل قوله ﴿َقالُوْا َسَلما َق َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ون﴾ ،80بنصب (أحياء) في قراءة ابن أبي عبلةُ ،81نصب
َٰٓء ِع َند َرِّب ِهم ُيرَزُق َ
ّ
مقدر ،وهذا كثير ً
جدا في القرآن الكريم.في قوله تعالى َ
﴿بل أَح َيا ٌ

بفعل ٍ
أمر َّ
أحياء) كان قد أمرهم بالشك) ،83والصحيح إضمار
(احسبهم) 82وأنكر األخفش النصب ،وقال (ألنه لو قال( :بل احسبوهم
مقدر
ْ
ً
84
﴿ب ِل َّ
الفعل بصيغة األمر
ْ
(احسبهم)؛ ألن (حسب) قد تأتي بمعنى اليقين ،وأرشد اللفظ والمعنى إلى تقديره دون غيره .في قوله تعالى َ
ٱّلِلُ
ۖۡ
َم ۡوَلى ُك ۡم﴾ 85بنصب (هللاَ) على قراءة الحسن ،86بإضمار فعل ٍ
مقدر يدل عليه ما قبله ،وتقديره( :وال تطيعوا الذين كفروا بل أطيعوا هللا)،
أمر ّ
طلع على ّأنها قراءة.87أن يكون
(اذكر) ،وهذا كثير في القرآن الكريمكقوله تعالى
الفعل
الناصب
كأنه لم ي ّ
وأجاز الفراء (بل هللا) بالنصبّ ،
ْ
ُ
َ
ٖۗ
ۡ
ۡ ا 88
ذكر َّ
مكي (يكون
ذكر من ذكركم آلبائكم) ،89وقدره العكبر ُّي بإضمار
أشد ًا
منصوبا على إضمار فعل ،تقديره :اذكروه ًا
َش َّد ِذك ار﴾  ،قال ٌّ
﴿أَو أ َ
ً
ذكر هلل منكم آلبائكم.90ومثله قوله تعالى ﴿ َق ۡوم ُنوح﴾ ،91بنصب (قوم) بفعل ٍ
فعل الكون ،أي :أو كونوا َّ
ـ(اذكر) ،92وكذلك
أشد ًا
أمر ّ
مقدر ب ْ
َ
ۡ
ا
ۡ
ۡ
93
ِ ُّ
ـ(فاذكر إذا
ط ِم َست﴾ُ ،94ق ِّدر ب
ور َّ
وم ُ
ـ(اذكر) ّ
ْ
جاء نصب (يوم) ب ْ
مقدر في قوله تعالى َ
﴿يوَم تَ ُم ُ
ٱلس َما ُ
َٰٓء َمورا﴾  ،وفي قوله تعالى ﴿َ ۖۡفإ َذا ٱلن ُج ُ
ۡ ِۡ
ۡ
ۡ
ۡ ا 95
النجوم).حذف عامل الحال جو ًازا ،وهو فعل ٍ
جاال) في جواب
أمر مق ّدر ،كقوله تعالى ﴿ َفِإن خفتُم َف ِرَج ًاال أَو ُركَبانا﴾  ،فقد وقع الحال (ر ً
96
ـ(حافظوا) أو ُّ
فقدره النحاة ب ِ
(صلوا) ،فاألول من لفظ الفعل المذكور قبل ،لذلك كان أولى
الشرط ،وحذف عامله جو ًا
از لداللة ما قبله عليه ّ ،
98
97
المقدر ُّ
(صلوا) عند الفقهاء في قولهم بوجوب المحافظة على الصالة
بعضهم  .ونرى أثر هذا األمر ّ
حيان  ،وعلى الثاني اقتصر ُ
عند أبي ّ
99
رخص لهم في حالة الخوف بالصالة ماشين على األقدام أو راكبين .مما انفردت به الواو عن سائر
في كل حال ،فبعد األمر بالقيام قانتينّ ،
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ 100
ِ
َٰٓء ُكم﴾  ،وقد يمتنع
حروف العطف ،عطُفها
ً
عامال قد ُحذف وبقي معموله.فجاء فعل األمر ّ
المقدر في قوله تعالى ﴿َفأَجم ُعَٰٓوْا أَم َرُكم َو ُش َرَكا َ
في اآلية الكريمة عطف (شركاء) على (أمر)؛ ألنهم اشترطوا في عطف المفرد على المفرد أن يكون العامل في المفرد المعطوف عليه مما
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يصح أن يتسّلط على المفرد المعطوف ،فاإلجماع بمعنى اإلعداد والعزيمة على األمر ،101فال يصح – معنى – أن تقول :أجمعت األمر

الشركاء .ويمتنع أن يكون مفعوًال معه؛ ألنهم اشترطوا في نصب المفعول معه أن يكون
مشاركا لما قبله في زمن تسّلط العامل عليه ،فالواو
و
ً
َ
التي قبله تدل على المصاحبة ،وال يقع – هنا – جمع الشركاء في وقت إجماع األمر ،لذا وجب نصب (شركاء) ِ
بفعل ٍ
مقدر قبله( ،ادعوا
أمر ّ
ّ

شركاءكم)
َ

102

أو (اجمعوا شركاءكم) فيكون من عطف الجملة على الجملة ال عطف المفردات.103حذف المعطوف عليه ،وهو فعل أمر،

104
كثيرا) ،105ومنه في الكتاب العزيز قوله
والمعطوف بالواو ،وقد اتّ
حدا ً
زمانا  ،قال ابن مالك (ويغني عن المعطوف عليه المعطوف بالواو ً
ۡ
َۚ
ا
َۚ
ۡ
تعالى ﴿أَي ِح ُّب أَحد ُك ۡم أَن يأ ُكل َل ۡحم أَ ِخ ِ
ٱّلِلَ﴾ 106ففي اآلية الكريمة حذف فعل األمر كما قال أبو علي الفارسي (كأنه
يه َم ۡيتا َف َك ِرهتُ ُموهُ َوٱتَُّقوْا َّ
َُ
ُ
َ َ َ
لما قيل لهم (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا) قالوا :ال ،فقيل لهم لما قالوا :ال( :فكرهتموه) أي كرهتم أكل لحمه ميتًا ،فكما كرهتم أكل
المقدر ،وال يكون قوله (فكرهتموه) بمعنى فاكرهوه واتقوا هللا،
لحمه ميتًا فكذلك فا ْكرهوا غيبته ،..وقوله (واتقوا هللا) معطوف على هذا الفعل ّ

ألن قوله (فكرهتموه) محمول على المعنى الذي ذكرناه ،فمعنى الخبر فيه صحيح).107
ألن لفظ الخبر ال يوضع للدعاء في كل موضع؛ و ّ
ّ
ِ
المغري ،وهو المتكلم به،
عرفه النحاة بأنه :اسم منصوب بـ(الزم) محذوًفا ،أو نحوه .يقوم اإلغراء على
اإلغراء :أسلوب سائر في العربيةّ ،

الصدق ،أو تكرار ،نحو:
حذف عامله إال في عطف ،نحو :األمان َة و
والمخاطب ،وهو المغرى ،واألمر المحبوب ،وهو المغرى به.ال يجب
َ
ُ
108
اتق
أسك ،أو
نفسك ،و ِّ
الجدار ،وإذا أظهرت الفعل قلتِّ :
َ
أسك ،واحفظ َ
اتق ر َ
ـ(نفسك ،أو ر َ
الوفاء الوفا َء .وما عدا ذلك فجائز إظهار الفعل ،ك َ
َ
الجدار).109وقد ورد هذا األسلوب في القرآن الكريم كثيرا ،أضمر فيه الفعل األمر ،كقوله تعالى ِ
ٱّلِلِ﴾ 110ق أر الجمهور بالنصب،111
﴿ص ۡب َغ َة َّ
ً
َۚ
وفي قوله تعالى ِ
ٱّلِلِ َعَل ۡي ُك ۡم﴾ ،113منصوب على
﴿كتَ َب َّ
على إضمار فعل أمر ،أي الزموا ،أو اتَّبعوا ،و ُذكر وجوهٌ للنصب أخرى.112
كتاب هللاَ ،114وقيل بتقدير اإلغراء :عليكم كتاب هللا ،وهذا رأي الكسائي والكوفيين ،أجازوا تقديم المنصوب في باب اإلغراء
اإلغراء ،أي الزموا َ

مستدلين بهذه اآلية ،115قال العكبر ُّي( :وهذا عندنا غير جائز؛ ألن (عليكم) وبابه عامل ضعيف ،فليس له في التقديم تصرُّف).116وعند قوله
ۡ
ۡ َۚ
118
117
ٱّلِلِ َّٱلِ
ِ
ِ
َّ
يل
نز
﴿ت
تعالى
قوله
.وفي
اء)
ر
اإلغ
على
نصب
فهو
هللا،
ة
ر
فط
ا
و
الزم
(أي
الباقولي:
قال
،
﴾
ا
ه
ي
ل
ع
اس
ٱلن
ر
ط
ف
ي
ت
َّ
ت
ر
ط
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
تعالى ﴿ف َ
ُ
َ
ۡ
ٱل ِكتَ ِب﴾ ،119قال الفراء( :ولو نصبته – تنزيل – وأنت تأمر باتباعه ولزومه كان صو ًابا) 120على تقدير :الزم أو اق أر.121
احذر أو نحوه.يقوم التحذير على ثالثة أركان – كاإلغراء
التحذير :أسلوب عربي ،هو عند النحاة :االسم المنصوب بفعل مضمر ،تقديرهْ :
المحذر ،وهو المخاطب ،و َّ
– :المح ِّذر ،هو المتكلم ،و َّ
وجوبا،
المحذر منه ،وهو األمر الذي يصدر بسببه التنبيه.ويجب نصبه بعامل محذوف
ً

َّ
َّ
معطوف عليه ،نحو:
مكرر أو
مصدر بالضمير لكنه
مصد ًار بالضميرّ :إياك ،وفروعه ،نحو :إياك والنميم َة .أو غير
إذا كان أسلوب التحذير
ٌ
ٌ
طفال من النار ،فيقول:
المطر.ويجوز
إضمار العامل وإظهاره حيث ال ضمير وال تكرار وال عطف .كمن يح ّذر ً
البرد ،أو َ
البرد َ
َ
ُ
البرد و َ
ِ ۡ
ۡ
123
122
المنصوب بفعل ٍ
ٱّلِل َو ُسقَي َها﴾ فـ(ناقة)
ٱّلِلِ َنا َق َة َّ
ول َّ
النار .وقد ورد التحذير في القرآن الكريم ،وجاء
أمر ّ
ُ
َ
ال َل ُهم َرُس ُ
مقد ًرا ،كقوله تعالى ﴿َفَق َ
ي
وجوبا ،تقديره :احذروا عقر الناقة ،واحذروا سقياها ،قال ابن األنبار (ناقة ،منصوب بتقدير فعل،
منصوب على التحذير بفعل محذوف
ً

وتقديره :احذروا ناقة هللا و (سقياها) عطف عليه). 124قال أبو حيان (مما يجب إضمار عامله؛ ألنه قد عطف عليه فصار حكمه بالعطف
ۡ
ۡ
حكم المكرر ،كقولك :األسد األسد ،أي احذروا ناقة هللا وسقياها فال تفعلوا ذلك).125وفي قوله تعالى ﴿ٱلَق ِارَع ُةَ 1ما ٱلَق ِارَع ُة﴾ بالنصب في
قراءة ،126بإضمار فعل التحذير ،أي :احذروا القارعة.127

جزم املضارع إذا كان جوابًا ألمر مقدّر:

ۡ ُّ ۡ
ِ
اب أَلِيم 10ت ۡؤ ِمنون ِب َّ ِ
كما في قوله تعالى ﴿يَٰٓأَي َّ ِ
ِ
ون ِفي سِب ِ
يكم ِم ۡن َع َذ ٍ
ِ
ٱّلِلِ ِبأ َۡم َولِ ُك ۡم
يل َّ
ٱّلِل َوَرُسولِه ۦ َوتُ َج ِه ُد َ
ُ ُ َ
ُّها ٱلذ َ
َ َ
ام ُنوْا َهل أ َُدل ُكم َعَلى ت َج َرة تُنج ُ ّ
َ
ين َء َ
ۡ
َۡۚ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ۡۡ ٞ
ۡ 128
ِ
يدل على
َوأَنُف ِس ُكم َذلِ ُكم َخير َّل ُكم ِإن ُكنتُم تَعَل ُم َ
وب ُكم﴾ فالمضارع (تؤمنون) ٌ
ونَ 11يغفر َل ُكم ُذ ُن َ
خبر في قراءة الجمهور ،بمعنى الفعل األمرّ ،
ِ
المقدر.القراءتان الشا ّذتان ،قراءة عبد هللا بن مسعود ِ
(جاهدوا) بصيغة
(أمنوا) و
ذلك :جزم جوابه (يغفر لكم) ألنه جاء جواب األمر
ّ
ِ 130
129
أن قوله
األمر .وقراءة زيد بن علي على حذف الم األمر أي :لِتؤمنوا ولتجاهدوا .قال الباقولي (والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من ّ
(تؤمنون) بمعنى ِ
ألنه جواب (آمنوا) مدلول (تؤمنون) 131وهو اختيار أبي علي الفارسي وغيره .132جواب
(يغفر لكم)
(آمنوا) ،فجاء
مجزوماّ ،
ْ
ً
ۡ
ِ 133
فعال
فقدر النحاة
ونا َر ُجَل ۡي ِن َف َر ُج ٞل َو ۡٱم َأرَتَان﴾
جل) ً
ّ
الشرط ّ
المقدر بفعل مضارٍع مع الم األمر ،كقوله تعالى ﴿ َفِإن َّلم َي ُك َ
عامل الرفع لـ(ر ٌ
َ
135
134
جل وامرأتان)
مضارًعا
مصحوبا بالم األمر ،أو بفعل الكون كذلك ،قال الزمخشري (فليشهد رج ٌل وامرأتان) أو ّ
بالرد إلى الكون (ّفْلَيكن ر ٌ
ً
جل) فاعل ،وإن تكن ناقصة فـ(رجل)
إذ ُذ ِكرت في اآلية من قبل (فإن لم يكونا)
ّ
تامة فـ(ر ٌ
تامة أو ناقصة ،فإن تكن ّ
ويصح أن تكون (كان) ّ
138
137
136
أثر في األحكام
يقل اإلضمار  ،وبه جزم الباقولي وابن األنباري .وكان لهذا التقدير ٌ
التامة أشبه؛ وألنه ّ
اسمها ،وخبرها محذوف .ولكن ّ
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الفقهية المستنبطة من اآلية الكريمة.والمعنى عند الجمهور :فإن لم يكن المستشهد رجلين ،أي :إن أغفل ذلك صاحب الحق أو قصده ٍ
لعذر
ّ
ما ،وقال قوم :بل المعنى :فإن لم يوجد رجالن ،وال يجوز استشهاد المرأتي ن إال مع عدم الرجال ،قال ابن عطية :وهذا قول ضعيف ،ولفظ

139
أن هللا لم يجز الشاهدتين
تؤيد قول الجمهور.وقضى الشافعي بعدم جواز إشهاد أربع نسوة؛ لما جاء في اآلية من ّ
اآلية ال يعطيه  ،بل اآلية ّ
140
ِ ِ ِ َّ ِ
اب لفعل ٍ
امُنوْا
أمر ّ
إال مع رجل .إذا جاء األمر بلفظ القولّ ،
مقد ٍر بعده ،كقوله تعالى ﴿ُقل ّلعَباد َي ٱلذ َ
فإن المضارع المجزوم بعده جو ٌ
ين َء َ
ۡ َۚ
142
141
َِّ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
المبرد :في هذه اآلية وما أشبهها ،فليس (يقولوا جو ًابا
يموْا َّ
﴿وُقل ّلع َبادي َيُقوُلوْا ٱلتي ه َي أَح َس ُن﴾  ،قال ّ
ٱلصَلوَة َوُينفُقوْا﴾  ،وقوله تعالى َ
ُيق ُ
أوجهُ ،ق ّدر األمر في وجهين :أحدهما :أن
لـ(قل) ولكن المعنى – وهللا أعلم – :قل لعبادي :قولوا يقولوا.143وورد في هذه اآليات وأشباهها
ٌ
يقيموا مجزوم بالم األمر محذوف ًة ،تقديره :ليقيموا ،فحذفت وبقي عملها.

والثاني :أنه مجزوم على جواب المقول المحذوف ،تقديره :قل لعبادي :أقيموا وأنفقوا ،يقيموا وينفقوا.

يدل عليه ،وتقديره (قل لعبادي الذين آمنوا) أقيموا الصالة وأنفقوا (يقيموا الصالة وينفقوا)،
قال الزمخشري (المقول محذوف؛ ألن جواب (قل) ّ
وجوزوا أن يكون يقيموا وينفقوا ،بمعنى :ليقيموا ولينفقوا ،ويكون هذا هو المقول ،قالوا :و ّإنما جاز حذف الالم؛ ألن األمر الذي هو (قل)
ّ

عوض منه ،ولو قيل :يقيموا الصالة وينفقوا ،ابتداء بحذف الالم ،لم يجز).144ورّجح إضمار فعل ٍ
أوجه القولين،
أمر ابن الشجري ،وجعله َ
ً
المحكي ُة به هي التي ذكرناها؛ ألَن أَم َر هللاِ ِّ
يوضح إضمار ٍ
لنبيه بالقول
فالجملة
به،
تحكى
جملة
من
له
د
َّ
الب ّ
وقال (والذي ّ
أمر آخر ،أن (قل) ُ
ْ
النبي :أقيموا الصالة ،فال يجوز أن تكون هذه المجزومات أجوب ًة لـ(قل)).145
بيان لهم بأن يقيموا الصالة حتى يقول لهم ُّ
ليس فيه ٌ

اخلامتة

وفيها نتائج وفوائد:
حاجتنا إلى علم النحو ،وهداية تقدير اإلعراب لفهم القرآن وأحكامه ،ومسائل البحث أرشدت إلى األمر اإللهي الواجب امتثاله أو المندوب

إليه ،أو غيرهما من معاني األمر.بيان الفرق بين تقدير المعنى وتقدير اإلعراب ،وإن كان يلزم النحوي العناية بتقدير اإلعراب.بالتقدير النحوي
تظهر دالالت نحوية كامنة في التركيب ،ال تُستخرج إال بالتقدير ،وال تُعرف إال بضبط النظام المثالي للجملة العربية.فهم النص الشرعي
ُّ
واجب؛ ألجل االمتثال ،وال يتأتّى الفهم إال ُّ
اجب إال
بتعلم اللغة وعلومها ،وأ ُّ
ُسها علم النحو ،لذا أوجب العلماء تعلم اللغة ،وقالوا :ما ال يتم الو ُ
146
المقدر كاألمر الظاهر يقتضي الوجوب مطلًقا
درس عملي ،وترجمان تطبيقي لتلك المقولة وذلك الحكم.األمر ّ
به فهو واجب  ،وهذا البحث ٌ
ۡ ا ۖۡ
ۡ ۡ
فقد قال الفقهاء بوجوب المحافظة على الصالة في كل حال؛ لألمر المقدر في قوله تعالى ﴿َفِإن ِخفتُ ۡم َف ِر َج ًاال أ َۡو ُركَبانا﴾ كذلك األمر باستشهاد
المرأتين مع الرجل ،وغيره مما ورد في ثنايا البحث.

بعض األصوليين المصدر
مقدر؟ آية وجوب الحج ،وقد ّبيناه في
موضعه.ي ّ
يح أم ّ
عد ُ
من مواضع الخالف في األمر الوارد في القرآن ،أصر ٌ
ُ
مقدر ،اقتضت الصناعة النحوية تقديره ،ودأب النحاة على
منصوبا أو
النائب عن فعله
أمر ّ
ً
مرفوعا من صيغ األمر الصريح ،والصحيح أنه ٌ
ً
فوعا ،والمنصوب يدل على الجملة الفعلية ،والمرفوع يدل
دال على األمر
منصوبا أو مر ً
ً
ذلك ،كما ّبيناه في موضعه.المصدر النائب عن فعله ّ
على األسمية ،والجملة األسمية أثبت وآكد وأدوم عند النحاة؛ لذا جعل الفقهاء األمر بالمصدر المرفوع يقتضي الوجوب ،واألمر بالمنصوب

يقدروا اسم فعل األمر؛ ألنه
يقدرون الم األمر ،لكنهم لم ّ
فعل األمر ،وربما ّ
يقتضي الندب عند اإلطالق وعدم النظر إلى القر ّ
ائن.قدر النحاة َ
عامل ضعيف.

املصادر واملراجع

اإلتقان في علوم القرآن ،السيوطي ،ط1416 ،2ه ،دار إحياء العلوم ،بيروت.

أحكام القرآن ،أبو بكر ابن العربي ،ت /علي محمد البجاوي ،دار المعرفة ،بيروت.
ارتشاف الضرب ،أبو حيان األندلسي ،ت/د /رجب عثمان ،ط1418 ،1ه ،مكتبة الخانجي ،القاهرة.

أصول التفكير النحوي ،علي أبو المكارم ،ط2007 ،1م ،دار غريب ،القاهرة.

األصول في النحو ،محمد بن سهل بن السراج ،ت/د /عبد الحسين الفتلي ،ط1408 ،3ه ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.
إعراب القراءات الشواذ ،أبو البقاء العكبري ،ت /محمد عزوز ،ط1417 ،1ه ،عالم الكتب ،بيروت.
إعراب القرآن ،أبو جعفر النحاس ،ت/د /زهير زاهد ،ط1405 ،2ه ،عالم الكتب ،بيروت.

إعراب القرآن ،المنسوب إلى الزجاج ،ت /إبراهيم األبياري ،ط1420 ،4ه ،دار الكتاب المصري ،القاهرة.
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اإلغفال ،أبو علي الفارسي ،ت/د /عبد هللا عمر الحاج1424 ،ه ،مركز جمعة الماجد ،أبو ظبي.



االقتراح في أصول النحو وجدله ،السيوطي ،ت/د /محمود فجال ،ط1409 ،1ه ،مطبعة الثغر.

أمالي ابن الشجري ،هبة هللا الحسني ،ت/د /محمود الطناحي ،ط1413 ،1ه ،مكتبة الخانجي ،القاهرة.
اإلنصاف في مسائل الخالف ،أبو البركات ابن األنباري ،ت /محمد محيي الدين عبدالحميد ،دار الفكر.
أوضح المسالك ،جمال الدين ابن هشام ،ت /محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الفكر ،بيروت.
البرهان في علوم القرآن ،بدر الدين الزركشي1421 ،ه ،دار الفكر ،بيروت.

البيان في غريب إعراب القرآن ،أبو البركات األنباري ،ت/د /طه عب الحميد طه1400 ،ه ،الهيئة المصرية العامة للكتاب.
تاج العروس ،السيد محمد الزبيدي ،ط1428 ،1ه ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
التبيان في إعراب القرآن ،أبو البقاء العكبري ،ت /سعد كرّيم الفقي ،ط1422 ،1ه ،دار اليقين ،المنصورة.
التذييل والتكميل ،أبو حيان األندلسي ،ت/د /حسن هنداوي ،ط1420 ،1ه ،دار القلم ،دمشق.
التعريفات ،لعلي الجرجاني ،ت/د /عبد الرحمن عميرة ،ط1416 ،1ه ،عالم الكتب ،بيروت.
الفران ،ط1427 ،1ه ،دار التدمرّية ،الرياض.
تفسير اإلمام الشافعي ،جمعه د /أحمد ّ
تفسير البحر المحيط ،أبو حيان األندلسي ،ت /عادل عبد الموجود وآخرين ،ط1413 ،1ه ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
تفسير التحرير والتنوير ،الطاهر ابن عاشور ،دار سحنون ،تونس.

تفسير الطبري ،ابن جرير الطبري ،ط1420 ،3ه ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
تفسير الكشاف ،الزمخشري ،ط1427 ،4ه ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
الجامع ألحكام القرآن ،محمد القرطبي ،ط1417 ،5ه ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
الجنى الداني ،الحسن الم اردي ،ت/د /فخر الدين قباوة ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.

البينة ،دمشق.
الحجة للقراء السبعة ،أبو علي الفارسي ،ت /بدر الدين قهوجي وآخرين ،ط1435 ،3هّ ،
الخصائص :أبو الفتح ابن جني ،ت /محمد علي النجار ،ط ،2دار الهدى ،بيروت.

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،أحمد بن يوسف السمين ،ت/د /أحمد الخراط ،ط1424 ،2ه ،دار القلم ،دمشق.
شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،دار الفكر.

السيد ،ط1410 ،1ه ،دار هجر ،القاهرة.
شرح التسهيل البن مالك ،ت/د /عبد الرحمن ّ
شرح الحدود النحوية ،لجمال الدين الفاكهي ،ت/د /محمد الطيب ،ط1417 ،1ه ،دار النفائس ،بيروت.
شرح الرضي على الكافية ،ت /يوسف حسن عمر1398 ،ه ،جامعة قاريونس.
شرح الكافية الشافية ،البن مالك ،ت/د /عبد المنعم هريدي ،ط1402 ،1ه ،جامعة أم القرى.
شرح المفصل ،البن يعيش ،عالم الكتب ،بيروت.

شرح جمل الزجاجي ،ابن عصفور اإلشبيلي ،ت/د /صاحب أبو جناح.

شرح كتاب سيبويه ،أبو سعيد السيرافي ،ت/د /عبد المعطي قلعجي ،ط ،1شركة القدس ،القاهرة.
طار ،دار العلم للماليين ،بيروت.
الصحاح ،للجوهري ،ت /أحمد عبد الغفور ع ّ
كتاب العين ،الخليل بن أحمد الفراهيدي ،ط ،2دار التراث العربي ،بيروت.

كتاب المقتصد في شرح اإليضاح ،عبد القاهر الجرجاني ،ت/د /كاظم المرجان.
الكتاب ،عمرو بن قنبر ،ت /عبد السالم هارون ،عالم الكتب ،بيروت.
كشف المشكالت وإيضاح المعضالت ،علي الباقولي ،ت/د /محمد الدالي ،مجمع اللغة العربية ،دمشق.
الكليات ،للكفوي ،ط1413 ،2ه ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
مجالس ثعلب ،ألحمد بن يحيى ثعلب ،ت /عبد السالم هارون ،ط ،2دار المعارف بمصر.

المحتسب ،أبو الفتح ابن جني ،ت /علي النجدي ناصف وآخرين1386 ،ه ،المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،القاهرة.
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المحرر الوجيز ،عبد الحق بن عطية ،ط1436 ،1ه ،و ازرة األوقاف بقطر.



المحصول ،محمد بن عمر الرازي ،ت/د /طه جابر العلواني ،ط1418 ،3ه ،مؤسسة الرسالة.
مختصر في شواذ القرآن ،ابن خالويه ،عالم الكتب ،بيروت.
المسائل المنثورة ،أبو علي الفارسي ،ت /مصطفى الحدري ،مجمع اللغة العربية ،دمشق.
مشكل إعراب القرآن ،مكي بن أبي طالب ،ت/د /حاتم الضامن ،ط1424 ،1ه ،دار البشائر ،دمشق.

السري الزجاج ،ت/د /عبد الجليل شلبي ،ط1408 ،1ه ،عالم الكتب ،بيروت.
معاني القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن َّ
معاني القرآن ،أبو جعفر النحاس ،ت/د /يحيى مراد1425 ،ه ،دار الحديث ،القاهرة.

معاني القرآن ،سعيد بن مسعدة األخفش ،ت/د /عبد األمير الورد ،ط1405 ،1ه ،عالم الكتب ،بيروت.
معاني القرآن ،يحيى الفراء ،ت /أحمد نجاتي ،ومحمد النجار ،دار السرور ،بيروت.
معجم مفردات ألفاظ القرآن ،للراغب األصفهاني ،ت /نديم مرعشلي ،دار الفكر.

معجم مقاييس اللغة ،ألحمد بن فارس ،ط ،1422 ،2دار إحياء التراث العربي ،بيروت.

مغني اللبيب ،جمال الدين ابن هشام ،ت /مازن المبارك وآخرين ،دار الفكر.

مفتاح العلوم ،ليوسف السكاكي ،ت/د /عبد الحميد هنداوي ،ط1420 ،1ه ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
المقاصد الشافية ،إبراهيم الشاطبي ،ت/د /عبد الرحمن العثيمين وآخرين ،ط1428 ،1ه ،جامعة أم القرى.

المقتضب ،محمد بن يزيد المبرد ،ت /محمد عبد الخالق عضيمة1399 ،ه ،المجلس األعلى للشؤن اإلسالمية ،القاهرة.
منزلة المعنى في نظرية النحو العربي ،د /لطيفة إبراهيم النجار ،ط1424 ،1ه ،دار العلم العربي ،بيروت.
الموافقات ،إبراهيم بن موسى الشاطبي ،ت /مشهور السلمان ،ط1417 ،1ه ،دار ابن عّفان ،الخبر ،السعودية.
النحو الوافي ،عباس حسن ،ط1966 ،3م ،دار المعارف بمصر.
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.162/3
45

ينظر الكتاب ،8/3 :واألصول في النحو ،157/2 :والمقتصد في شرح اإليضاح.1094/2 :
ٖۗٞ
ۡ
ۡ
ِ ۡ َّ ِ
ۡ َِۚ
وف ولِ ِلرج ِ
ال َعَل ۡي ِه َّن َد َرَجة﴾ البقرة ،228 :وغيرها.
﴿وَل ُه َّن مث ُل ٱلذي َعَلي ِه َّن ِبٱل َمع ُر َ ّ َ
سورة آل عمران ،97 :ومثلها قوله تعالى َ
تفسير الطبري ،363/3 :والكشاف.382/1 :

48

ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ،447/1 :وإعراب القرآن للنحاس ،396/1 :والمحرر الوجيز ،521/2 :والبحر المحيط.12/3 :

49

ينظر مغني اللبيب.694 :

46
47

50

ُّ ِ
بنصه في تفسيره.92 ،91/4 :
ينظر أحكام القرآن ،285/1 :ونقله
القرطبي ّ
الموافقات.154/4 :

52

التحرير والتنوير.22/4 :

53

ينظر أمالي ابن الشجري ،85 ،80/2 :وأوضح المسالك.158/2 :

54

سورة البقرة.40 :

51

55
56

البيان في غريب إعراب القرآن ،77/1 :وينظر التبيان في إعراب القرآن.49 :

ۡ
ٱعُب ُد ِ
ون﴾ في سورة العنكبوت.56 :
البحر المحيط ،331/1 :والدر المصون ،314/1 :ومثل هذه اآلية قوله تعالى ﴿ َفِإَّيي َف
َ
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57

سورة األنفال.14 :

58

البحر المحيط.466/4 :

59

التبيان في إعراب القرآن ،406 :والدر المصون.581/5 :

60

سورة النساء.15 :

61

ينظر مشكل إعراب القرآن ،231/1 :والدر المصون.618/3 :

62

أوضح المسالك.218/2 :

63

الكتاب ،312 ،311/1 :وشرح المفصل البن يعيش.114/1 :

64

شرح الرضي على الكافية.306/1 :

65

ينظر شرح التسهيل البن مالك.186/2 :



66

شرح الجمل البن عصفور.411 ،407/2 :

67

سورة البقرة ،83 :ومثلها في سورة األنعام ،151 :واألعراف ،29 :واألحقاف.15 :

68

كشف المشكالت وإيضاح المعضالت ،62/1 :وينظر معاني القرآن لألخفش ،308/1 :والحجة للفارسي ،128/2 :والبيان في غريب

إعراب القرآن ،102/1 :والبحر المحيط ،452/1 :وفيه وجوه أخرى.
69

سورة محمد.4 :

70

الكشاف ،308/4 :وينظر ارتشاف الضرب.2255 ،2253 :

71

سورة البقرة ،280 :وينظر الكليات.201/4 :

72

ينظر الكتاب ،321 ،319/1 :وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ،179 ،178/5 :ومعاني القرآن للفراء ،109/1 :والتذييل والتكميل:

 ،314/3وشرح األشموني.221/1 :
73

ينظر الكليات.201/4 :

75

ينظر الكشاف ،238/1 :وأمالي ابن الشجري ،393 ،392/1 :والبحر المحيط ،84/2 :والدر المصون.317/2 :

َۚ
ٖۗ
ۡ ٞ
ۡ
74
ير َرَقَبة﴾ النساء ،92 :والمجادلة ،3 :و﴿ َفَن ِظ َرةٌ ِإَلى َم ۡي َس َرة﴾
سورة البقرة ،196 :ومثلها كثير كـ﴿ َف ِع َّدة ِّمن أَيَّا ٍم أ َ
ُخ َر﴾ البقرةَ ﴿ ،185 :فتَح ِر ُ
البقرة.280 :
76

سورة البقرة.178 :

77

ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ،249 ،248/1 :وإعراب القرآن للنحاس ،281/1 :والكشاف ،220/1 :والدر المصون.254/2 :

78

المحرر الوجيز.652/1 :

79

البحر المحيط.16/2 :

80

سورة آل عمران.169 :

81

ينظر قراءته في إعراب القراءات الشواذ ،356/1 :والبحر المحيط.118/3 :

82

ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ،488/1 :والكشاف.430/1 :

83

معاني القرآن لألخفش ،344/1 :ووافقه الفارسي في اإلغفال.138/2 :

84

ينظر البحر المحيط ،118/3 :والدر المصون.482/3 :

85

سورة آل عمران.150 :

86

ينظر مختصر في شواذ القرآن الكريم ،29 :والبحر المحيط.82/3 :

87

ينظر معاني القرآن للفراء ،237/1 :ومشكل إعراب القرآن ،215/1 :والدر المصون.434/3 :

88

سورة البقرة.200 :

89

مشكل إعراب القرآن ،163/1 :وينظر المحرر الوجيز.734/1 :

90

التبيان في إعراب القرآن.126 :
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91

سورة الفرقان ،37 :وسورة الذاريات.46 :

92

ينظر الكشاف ،394/4 :والبيان في غريب إعراب القرآن.392 ،204/2 :

93

سورة الطور ،9 :وينظر كشف المشكالت وإيضاح المعضالت.1283/3 :

94

سورة المرسالت ،8 :وينظر كشف المشكالت وإيضاح المعضالت.1417/3 :

95

سورة البقرة.239 :

96

ينظر المسألة في الكتاب ،284/1 :وشرح المفصل البن يعيش ،68/2 :وأوضح المسالك.358/2 :

97

البحر المحيط ،252/2 :والدر المصون.499/2 :

98

كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه ،321/1 :والنحاس في إعراب القرآن.322/1 :

99

ينظر أحكام القرآن ،227/1 :والبحر المحيط.252/2 :



100

سورة يونس.71 :

101

ينظر معاني القرآن للفراء.473/1 :

102

كما في مصحف أبي بن كعب ،ينظر :الحجة ،289/4 :والمحتسب ،314/1 :والمحرر الوجيز.216/5 :

103

ينظر المسألة في البيان في غريب إعراب القرآن ،417/1 :والدر المصون ،239/6 :والمغني ،471 :وأوضح المسالك،245/2 :

104

ينظر أوضح المسالك ،397/3 :والمقاصد الشافية.181/5 :

105

شرح التسهيل البن مالك.378/3 :

106

سورة الحجرات.12 :

107

الحجة ،212/6 :وينظر المحرر الوجيز ،118/9 :أمالي ابن الشجري.230/1 :

والمقاصد الشافية.167/5 :

108

ينظر أوضح المسالك ،79/4 :والمقاصد الشافية ،489/5 :والنحو الوافي.132/4 :

109

الكتاب.275/1 :

110

سورة البقرة.138 :

111

ينظر معاني القرآن وإعرابه ،215/1 :وإعراب القراءات الشواذ.211/1 :

112

ينظر التبيان في إعراب القرآن ،96 :والدر المصون.142/2 :

113

سورة النساء.24 :

114

إعراب القرآن للنحاس.445/1 :

115

معاني القرآن للفراء ،260/1 :والدر المصون.648/3 :

116

التبيان في إعراب القرآن.243 :

117

سورة الروم.30 :

118

كشف المشكالت وإيضاح المعضالت ،1050 :وينظر الكشاف.463/3 :

119

سورة الزمر.1 :

120

معاني القرآن.414/2 :

121
122

﴿ب ۡل ِمَّل َة ِإ ۡب َرِه َم﴾ البقرة ،135 :ينظر مجاز القرآن.57/1 :
ينظر الكشاف ،106/4 :والدر المصون ،406/9 :ومثله قوله تعالى َ
ينظر الكتاب ،273/1 :وأوضح المسالك ،75/4 :والمقاصد الشافية ،475/5 :والنحو الوافي.122/4 :

123

سورة الشمس.13 :

124

البيان في غريب القرآن ،517/2 :وينظر معاني القرآن لألخفش ،739 :ومعاني القرآن للفراء ،268/3 :والبيان في إعراب القرآن:

125

البحر المحيط.481/8 :

.782
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126

قراءة عيسى من الشواذ ،ينظر المحرر الوجيز ،361/10 :والبحر المحيط.506/8 :

127

ينظر الدر المصون.94/11 :

128



سورة الصف :آية  ،12 ،11 ،10ومثله (تزرعون) في يوسف ،47 :عند الزمخشري في الكشاف ،458/2 :بدليل عطف األمر عليه

(فذروه).
129

ينظر قراءة ابن مسعود في معاني القرآن للفراء ،154/3 :وشواذ ابن خالويه ،156 :والمحرر الوجيز.517/9 :

130

ينظر قراءته في البحر المحيط ،263/8 :والدر المصون.319/10 :

131

كشف المشكالت وإيضاح المعضالت ،1344/3 :وينظر الكتاب.94/3 :

132

المسائل المنثورة ،155 :وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ،812/3 :وأمالي ابن الشجري ،395/1 :وشرح المفصل البن يعيش.48/7 :
ۡ
سورة البقرة ،282 :ومثلها قوله تعالىِ﴿ :إن تَرك َخ ۡي ار ٱلو ِ
صَّيةُ﴾ البقرة ،180 :بتقدير فْل ِ
يوص ،ينظر الدر المصون.261/2 :
ََ ً َ
الكشاف.321/1 :

135

معاني القرآن للفراء.184/1 :

136

البحر المحيط.362/2 :

137

المحرر الوجيز.268/2 :

133
134

138

كشف المشكالت وإيضاح المعضالت ،198/1 :والبيان في غريب إعراب القرآن.182/1 :

139

المحرر الوجيز.267/2 :

140

تفسير اإلمام الشافعي.442/1 :

141

سورة إبراهيم.31 :

142

سورة اإلسراء.53 :

143

المقتضب ،81/2 :وينظر الكتاب.99/3 :

144

الكشاف ،534/2 :وينظر شرح الكافية الشافية البن مالك.1569/3 :

145

أمالي ابن الشجري ،477/2 :وينظر مغني اللبيب ،298 :والدر المصون.104/7 :

146

المحصول للرازي ،289/5 :واالقتراح.189 :



 



