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 امللخص
  لقد صرح الكثير من العلماء االجالء بأن باب االجتهاد ما زال مفتوحًا على مصراعيه، كما أن باب نقد النحو ما زال مفتوحًا أيضًا، وأن       

من هنا انطلق . النحويون ، وما في النحو من قصورهذا النقد يجب أن يكون مرتكزًا على االستقصاء، واالستقراء فيكشف عما وما اختلف فيه  
اهد  فأجعل ذلك الكالم مرتكزًا لبحثي هذا، والذي يقوم على فكرة نقد ظاهرة نحوية اشتملت على العشرات من النصوص القرآنية والمئات من الشو 

الدعوة الى تنقية هذه القواعد من الشوائب الفلسفية    الشعرية والنثرية  وهي جواز إضافة اسماء الزمان المبهمة إالى الجمل االسمية ، ومن ثم 
 التي علقت بها عبر القرون الطويلة من جهة اخرى، وهذا كله يصب في نظري الخاص في ميدان تيسير النحو . 

 تيسير النحو  –الخالف النحوي   -اعراب الجمل   –المدرسة البصرية  –كلمات مفتاحية : مصادر السماع 
Abstract  

 Many eminent scholars have stated that the door of ijtihad is still wide open, and that the door of criticism 

of grammar is still open as well, and that this criticism must be based on investigation and induction, in 

order to reveal what the grammarians differ in, and the shortcomings in grammar.From here, I make this 

speech the basis of my research, which is based on the idea of criticizing a grammatical phenomenon that 

included dozens of Qur’anic texts and hundreds of poetic and prose evidence. On the other hand, over the 

long centuries, and all this, in my opinion, is in the field of facilitating grammar.Keywords: audio sources 

- visual school - syntax of sentences - grammatical disagreement - facilitation of grammar 

 املقدمة
فال يخفى على أي   أما بعد . الحمد هللا الكريم المنان ، والصالة والسالم على النبي المصطفى وعلى أاله وصحبه الطيبين الطاهرين       

هرة ة ظاباحث فإن العلم لم ينته عند أحد من العباد ، وإن علوم العربية مازالت مفتحة أبوابها للباحثين وطلبة والعلم والمحققين ، وان نقد أي 
نحوية قائم على أصول ومرتكزات رصينة ، يعد تحقيقا قائما على المنهج العلمي القويم ، ليكشف لنا عن بعض الجوانب التي غازلها الضعف  

ومن هنا نشأت فكرة البحث القائمة على نقد التعصب المذهبي لعلمائنا األجالء ، والمتمسكين بإعراب االسماء المرفوعة   في بعض مواطنها
الظروف المبهمة على أنها فاعل لفعل محذوف ، وهي ظاهرة طالت العشرات من النصوص القرآنية التي اشتملت على اسم مرفوع بعد بعد  

بعد ظروف الزمان المبهمة ( ، في مبحثين  وهكذا تبلورت فكرة البحث لتنضوي تحت عنوان )تحقيق إعراب الجمل االسمية الواقعة. ظرف مبهم
تحت عنوان ) القرآن الكريم ومصادر السماع األخرى( إذ انقسم على مطلبين ، األول منهما في تقديم القرآن الكريم على  ، األول منهما جاء  

الفكرة   بقية مصادر السماع ، والثاني تناولت فيه آراء العلماء في توجيه االسم المرفوع بعد الظروف المبهمة ، أما المبحث الثاني فكان في نقد
وبعد ذلك ال   قويضها ، ثم خاتمة بأهم النتائج التي توصلت إليها ، وبعدها قائمة بالمصادر والمراجع المعتمدة في البحثالبصرية أدلة ت

ي يسعني إال أن أحمد هللا الذي وفق وأعان ومنح الصبر واالستمرار في هذا الجهد حتى نهايته، على الرغم من العقبات والصعاب الكثيرة الت
 آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينو  . اعترضت مسيرته

 اخلالف يف اعراب االسم الواقع بعد الظرف املبهم املبــــــحث األول
 أنها ال يخفى على أحد بأن القواعد النحوية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنص القرآني ، وأن كانت نشأتها متأخرة عن نزول القرآن الكريم ، إالا  

مصتادر من مصتادر الستماع )القرآن الكريم و الحديث النبوي الشتريش، بشتروطه الدايقة التي ارتضتاها النحاة.   كالم   استتننببططت استتنباطا من
، وإنما (1)  العرب شتتتتعرًا ونثرًا (  ، وال أريد أن أدخل هنا في تفاصتتتتيل الخالف الذي نشتتتتأ بين العلماء في االحتجان بالحديث النبوي الشتتتتريش

التأكيد على أن القرآن الكريم هو أوثق مصتتتتدر في الوجود في ا طالق  لقد شتتتتهد بذلك جميع المنصتتتتفين، ستتتتواء أكانوا الذي يعنيني هنا هو 
لى  مستتلمين أم غير المستتلمين، وألن الحقيقة هي الحقيقة مهما اختلفت المذاهب والمشتتارب واألهواء، ذلك أن القرآن الكريم قد أرغم األعداء ع

ناق مبادئه، وقديمًا قال قائلهم: " فوهللا ما فيكم رجٌل اعلم بالشتتتتتعر مني، وال برجزه وال قصتتتتتيده مني، وال بأشتتتتتعار  االعتراف به، التشتتتتترف باعت
وال يعلى، الجن، وهللا ما يشتتتبه الذي يقول شتتتيئًا من هذا فوهللا إن لقوله حالوة، وإن عليه لطالوة، وإن لمنيٌر أعاله، مشتتترق أستتتفلهن، وإنه ليعلو 

( ، قال ذلك ولم يكن قد اعتنق ا ستتتتتتتتتتالم، أو ذاق حالوة ا يمان، بل إنه مات على كفره، كما هو معلوٌم من ستتتتتتتتتتيرة 2تحته ")وإنه ليحطم ما 
وإذا علمنتا ذلتك ، كتان لزامتًا على البتاحتث النهجي أن يستتتتتتتتتتتتتتلتك   )الوليتد بن المييرة(... ولكن الحق انطقته في لحظتة من لحظتات ا نصتتتتتتتتتتتتتتاف.

ئم على نقد أية ظاهرة نحوية ، وكان لزامًا على الباحث المنهجي أن يخضتتتع النحول للقرآن، ال أن يخضتتتع القرآنل الحيادية في طرح أي رأي قا
للنحو، وأن يعتمد النص القرآني أستتتتتتتتاستتتتتتتتًا لكل تعقيد، وهذا مما ال يختلف فيه اثنان، فهو أوثق مصتتتتتتتتادر الستتتتتتتتماع في اللية العربية. إن من 
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د غصتتة في قبول توجيه النحاة لالستتم الواقع بعد الظرف المبهم . من هنا وجدت نفستتي مندفعًا حريصتتًا يخوض غمار الدراستتات القرآنية ستتيج
على دراستتة بعض القواعد التي تصتتطدم بالنص القرآني، تلك الدراستتة القائمة على التمستتك بالقرآن، واتخاذه المصتتدر األول في وضتتع القواعد  

الستماع، وبخاصتة مصتدر الشتعر الذي استتبد بالنحاة من قديم الزمان فأكثروا منه وعولوا    النحوية، وتقديمه على أي مصتدر آخر من مصتادر
عليه، فاحتل المكانة األولى في النحو المألوف، ومن هنا جاء الخلل ... ولهذا وجب ا صتتتتالح وذلك بوضتتتتع القرآن في موضتتتتعه الصتتتتحيح  

بمعنى أن القاعدة النحوية تستتتتنبن من النص القرآني أواًل، ثم يأتي الشتتتعر   بين مصتتتادر الستتتماع وال يأتي ذلك إال بتقديم القرآن على الشتتتعر،
شتتتتعر بعد ذلك في المرتبة التالية، وتظهر فائدة هذا التقديم والتأخير عند اختالف القاعدة التي تستتتتتنبن من النص القرآني التي تستتتتتنبن من ال

في مستتتتتتتتتتتتألة تقديم النص القرآني على أي نص في الوجود.إن تقوية النحو   الختالف المصتتتتتتتتتتتتدرين طبعًا وتكوينًا، وما أظن أحدًا يختلف معنا
العربي تتجلى في توستتيع قواعده بحيث تشتتمل جميع الوارد من الشتتواهد، بداًل من تأويل جزء مهم منها، بل أهم جزء فيها على ا طالق، وهو 

ص القرآني ستتيعفيها من كثير من التأويالت والفلستتفات التي لحقت النص القرآني المحكم.مما ال شتتك فيه أن اعتماد أية قاعدة نحوية على الن
لى  بها في مستيرتها الطويلة منذ مئات الستنين، وظلت عالقة بها تتوارثها األجيال، جياًل بعد جيل ... وينقلها الخالف عن الستالف من كتاب إ

أنستتتتتتتتتت بها النفوه، وألفلتها، وأصتتتتتتتتتبحت جزءًا ال يتجزأ من النحو كتاب دون أن يننكطر شتتتتتتتتتيئًا منها، ولطول ا لف والتكرار والترديد ... حتى 
  المألوف.والذي يخيل إليا أن مستالك التفكير عند النحويين تجاه النصتوص القرآنية كانت على النحو ايتي:حينما تصتدوا للنحو وضتع القواعد

ق القاعدة النحوية منها قبلوه واعتمدوه، وما تعارض مع القواعد،  النحوية في كفة، والنصوص القرآنية في كفٍة أخرى، ثم نظروا ووازنوا، فما واف
عارضتتوه، فكان من نصتتيب ظاهرة التأويل، وبذلك نخرن بمحصتتلة مفادها، إن النصتتوص القرآنية لم تكن أستتاستتًا للتعقيد عند أغلب النحاة بل 

التأويل ظاهرة نحوية واستتتتعة، فقد تناولتها الكثير من كانت مصتتتتادر لالستتتتتئناه فقن، بعد اعتماد الشتتتتعر كمصتتتتدر أول في التعقيد.إن ظاهرة 
( وما يهمنا في ميدان هذا البحث هو ما تأوله النحاة تجاه النصوص القرآنية المتضمنة )تحقيق إعراب الجمل االسمية الواقعة بعد  3الدارسين)

اة للحديث عن النصوص إعراب االسم بعد الظرف  ظروف الزمان المبهمة ( وماهي مواقفهم وآراءهم تجاه هذه النصوص .حينما تعرض النح
المبهم ، جرهم ذلك إلى الحديث عن عامل الرفع في هذا االستتتتتم المرفوع، أهو الفعل المذكور، أم الفعل المقدر، أم شتتتتتيء أم غير هذا وذا ، 

 كما تعرضوا لمواقع الجمل في بعض األعاريب التي نشأت عن هذا التأويل، وإليك بعض ما قيل.
(، والبصتتتريون إلى أن عامل الرفع بعد األداة المتضتتتمنة معنى الشتتترل هو الفعل المحذوف، وقد فستتتره الفعل 4هتتتتتتتتتتتتتتتتت()180يبويه )ت ذهب ستتت -1

 (، وعلى هذا فالجملة الفعلية المذكورة هي جملة تفسيرية ال محل لها من ا عراب.5المذكور بعده)
 (.7(، أي أنه فعل بنفس الفعل المذكور بعده)6عل المذكور)ذهب الكوفيون إلى أن عامل الرفع هو ما عاد عليه من الف -2
( وتبعه في 8هتتتتتتتت( إلى أن االسم المرفوع بعد الظرف يعرب مبتدأ، والجملة بعد خبر له وهي في موضع رفع)215ذهب األخفش األوسن )ت  -3

القائل بعدم اضافة اداة الشرل غير الجازمة إلى  أما ما اشتهر على السنة النحاة فهو رأي أهل البصرة فقن، و (9هتتتتتتت(.)392ذلك ابن جني )ت 
ى الجملة االستمية بل يجب أن تضتاف الى الجملة الفعلية فقن، وعلى هذا االستاه قدروا فعاًل بين االستم والمرفوع و والظرف ، ففي قوله تعال

ملُاءن ٱنفلطلرلت( ): ) إطذلا ٱلستتَ
( ،  فتكلفوا 11المألوفة فقالوا: والتقدير: إذا انفطرت الستتماء انفطرت)(، وتأولوا ايية تأوياًل يخرجها عن ستتالستتتها 10

والزموا إذا إضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافة إلى  ........ جمل األفعال -(:12كل هذا التكلف ليخضعوا ايية للقاعدة النحوية التي صنعوها بأيديهم والتي تقول)
 كهن إذا اعتلى

 البصرية بني الرفض والقبولالفكرة  املبحث الثاني
إن التعصتب المذهبي للقواعد النحوية هو المستلول عن ذلك أواًل وآخرًا، وأية ذلك أن ا عراب الفطري الستليم جاء على لستان بعض  

تستمع إال النحويين، ولكن الصتوت القوي الصتادر من الجانب البصتري ستيطر على الميدان النحوي، وتمت له اليلبة على ا عراب، فال تكاد 
ا عراب البصتري القائل بأن )الستماء(  فاعل لفعل محذوف يفستره المذكور .. نعم ستمعنا ذلك، وحفظناه على ظهر قلب وكررناه في مللفاتنا 

التقدير دون أن نستتتتتأل أنفستتتتتنا .. ما الداعي إلى هذا التأويل والتكلف الثقيل.ولو كان هنا  ما يدعو إلى هذا التأويل لقبلناه بكل ترحيب، ألن 
أحيانًا يصتتلح بعض األستتاليب، غير أن األستتلوب القرآني هنا ستتليم كما هو الشتتأن به دائمًا في كل آية وكل كلمة، وكل حرف وال يحتان إلى  

فظ أي إصالح، بل إن التأويل هنا يفسده وال يصلح شيئًا فيه، وكان من الخليق بنا أن ال نقبل بأي تأويل، ألنه في بعض األحيان ينصرف الل
عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى غير مراد ، وهذا مذموم من الناحية الشترعية، فكيش يجدر بنا أن نخوض وراء الخائضتين، ونقبل ما ردده 
ا أستتتتالفنا، مع أنه ال يوائم القرآن ذلك االستتتتلوب الفريد في نظمه والعجيب في تراكيب ألفاظه وبراعة استتتتتهالله. هذا من الجانب الشتتتترعي، أم
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الجانب المنهجي التطبيقي، فنستتتتأل ونقول ما الدليل على عدم إعراب االستتتتم الواقع بعد الظرف مبتدأ ، والجملة بعده  وخبر عنه  .والذي   من
يبدو لي أنها ليس فاعال لفعل محذوف ، بل هي مبتدأ وخبر ، والدليل على ذلك ما يأتي :إذا عدنا إلى أغلب الكتب النحوية وخاصتتتتتتتتتة كتب 

روح األلفية وجدناها تقول إن االستتتتتتتتتم بعد ظرف الزمان هو فاعل لفعل محذوف ، مع العلم أنه ال يوجد أي دليل ليوي يمنع شتتتتتتتتت  –الشتتتتتتتتتروح 
اقتران الظرف المتضتتمن معنى الشتترل بالجملة االستتمية بعده .ثم إن )إذا( هنا ليستتت شتترطية بل أنها استتم زمان، وهي ظرف متضتتمن معنى 

ى ال يصتتتح دخولها على االستتتم، من جانب آخر أال يمكن اياه )إذا( على بقية أستتتماء الزمان األخرى، (، فهي ليستتتت جازمة حت13الشتتترل )
هتتتتتتتتتتتتتتت( في الكالم عن ستيبويه في 672يقول ابن مالك )ت   والنظر إليها بنظرة متوازنة، فجميعها تأخذ جادة واحدة في الداللة على االستتقبال.

ستتقبلة المعنى وجب عند ستيبويه منع كونها استمية كما يمتنع ذلك بعد )إذا( ألن )إذ و إذا(  هذه المستألة )وإذا أضتيش استم زمان إلى جملة م
هدت لهم الرئاستتتتة في العربية بعد ستتتتيبويه كابن هشتتتتام 14أصتتتتالن لكل زمان أضتتتتيش إلى جملة( ) (، وعلى هذا المنوال ستتتتار النحاة الذين شتتتتن

ص القرآنية تشهد لنا العكس، إذ تضمنت هذه النصوص إضافة هذه األسماء  (.ولكن الحق أحق أن يتبع، فالنصو 15هتتتتت()761األنصاري )ت 
( ) تلننونل للى الَنارط ينفب مل هنمب عل أستتتتتتماء الزمان المبهمة إلى الجمل االستتتتتتمية، قال تعالى: )يلوب

للى َّللَاط  ( ، وقال تعالى:16 فلى عل ونل الل يلخب زن مل هنمب بلارط }يلوب
ٌء لطملنط البمنلب  يب دط البقلَهارط )مطنبهنمب شتل ط البولاحط مل ّلِلطَ ( فهنا تضتمنت هذه النصتوص إضتافة استم الزمان )يوم( إلى الجمل  17)  ،[  16({ ]غافر:  16كن البيلوب

غير  االستتمية، هذا وإن دل على شتتيء إنما يدل على أن التعقيد الذي تم على أيدي هلالء العلماء األجالء إنما هو تعقيٌد قائٌم على االستتتقراء
هتتتتتتتتتتتتتتتتت( إذ يقول: وهذا الذي أعتبره ستتيبويه بديع لوال أن من 672التام.وقد شتتهدت بذلك طائفة من النحاة الذين انتصتتفوا للحق كابن مالك )ت 

ٌء { ، وكقول سواد بن قارب ) يب للى َّللَاط مطنبهنمب شل فلى عل ونل الل يلخب زن مل هنمب بلارط  رضي هللا عنه(المسموع ما جاء بخالفه كقوله تعالى: }يلوب
وا ل بمنيبن عن سل  فاعلٍة ... سط فطيعًا يومل ال ذنو شل  وادط بنط قارطبوكننب لي شل

(.وهكتذا أختذت هتذه الطتائفتة طريقتًا ميتايرًا، فتأجتازت 18وإلى ذلتك أشتتتتتتتتتتتتتترت بقولي:وغير هتذا عن ايتاه انعزل ...............................)
يطرح نفسته، (، ولكنها بقيت على نفس الطريق فيما يخص )إذا( والستلال الذي 19إضتافة أستماء الزمان المبهمة الى الجمل االستمية والفعلية )

زمان  لماذا أجازوا إضتافة )إذا( مع ورودها جميعًا في نصتوص قرآنية محكمة     ليس هذا فحستب بل لطمل لمب يقدروا فعاًل محذوفًا بعد أستماء ال
الم الذكر، وال وثانيا يرى النحاة أن األصتل في الكالمبهمة المضتافة إلى الجمل االستمية، كالنصتوص القرآنية التي ذكرتها ، وهذا كدليل أول .

أن   (، ستتتتتواء أكان هذا الدليل معنويًا أي يقتضتتتتتيه المعنى أم صتتتتتناعيًا أي تقتضتتتتتيه الصتتتتتناعة النحوية.ومعلوم20يحذف منه شتتتتتيء إال بدليل)
المعنى هنا ال يقتضتتتي شتتتيئًا من الحذف، وذلك ألن كالم هللا ستتتبحانه وتعالى أبلو من أن يوصتتتف، كالٌم تفهمه العامة والخاصتتتة، فال نقص 

ات  فيه من جهة المعنى، وهذه المستتألة ال يختلف فيها اثنان.أما من جهة الصتتناعة النحوية، فمن هذا الباب انهال النحاة بالتأويل على العشتتر 
اييات التي جاءت بهذا األستلوب، قاصتدين بذلك إخضتاع هذه اييات للقواعد النحوية التي صتنعوها بأيديهم فراحوا يقدرون فعاًل محذوفًا،  من

جملة  وهذا الفعل ال يمكن تقديره إال بدليل على ذلك كما هو معلوم، ودليهم هنا هو الجملة المذكورة بعد االستتم المرفوع، على أن تفستتر هذه ال
الفعل المحذوف، وهكذا أوجدوا حجة للتقدير دون أن يتقاطعوا مع قواعد الذكر والحذف.وإذا ستتتتتتتتتتتتلمنا جداًل بأن هذا التقدير هو صتتتتتتتتتتتتحيح في 

 (21هت( في تعضيد رأيه، وهو قول الفرزدق)215نظرهم فما هو رأيك إذا أتينا بالشاهد الشعري الذي احتج به األخفش )ت 
 ..... له ولٌد منها فذا  المذراعإذا باهليٌّ تحته حنظلياٌة  

ومعلوم أن هذا البيت من عصتتتتور االحتجان، إال أن البصتتتتريين تمستتتتكوا بقاعدتهم ، فانهالوا مرة اخرى عليه بالتأويل، فقدروا )كان( 
ص، فالظرف )تحت( هو بين )إذا( واالستتتم ولكنهم هنا أخطأوا وتقاطعوا مع قواعد الذكر والحذف، إذ ال يوجد أي دليل يفستتتر ذا  الفعل الناق

  الذي ورد بعد االستتتم المرفوع، ومعلوم أن هذا الظرف ال يمكن أن يفستتتر لنا فعاًل ماضتتتيًا ناقصتتتًا، ذلك ألن أدلة الحذف تقتضتتتي أن ال عالقة
( ، هذا ثانيا .ومن جانب ثالث في هذا الدليل أريد أن نثبت أن جملة )انشتتتتتتتتتتقت( هي ليستتتتتتتتتتت جملة تفستتتتتتتتتتيرية، كما قرر ذلك 22بينهما البتة)

البصتتتتتتتتتريون بل هي جملة خبرية، وال تفستتتتتتتتتر أي فعل محذوف قبلها.معلوم أن الجملة ال يكون لها محل من االعراب إال إذا وقعت في موقع 
إذا انسلخت عن جملتيها وجاز تأويل مضمونها بمفرد، أو نابت منابه فإذا كان ذلك أمكن حذفها وإحالل  المفرد وحلت محله، وقدرت به، أي 

(أما المفرد الذي تحل محله الجملة وتقع في 23المفرد محلها، فلها في إعرابه الرفع أو النصتتتتتتتب أو الجر، وهذا كما ترى من ا عراب المحلي)
( ) المصتتتتتتتدر والفعل والمشتتتتتتتتق( . أما المصتتتتتتتدر فتقدر الجملة به إذا وقعت موقعه في الكالم بدون 24موقعه أو تقدر به فهو واحد من ثالثة)

ينل تلقنومن ) حرف مصتتتتتدري، كقوله تعالى: باطكل حط دط رل مب باطحب بطحل ستتتتتل ، فجملة تقوم تقدر بمصتتتتتدر والتقدير )حين ايامك(، (25)[  48( { ]الطور:  48}ول
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موقع مبتدأ او الفاعل أو المستتتتتتثنى أو المضتتتتتاف إذا وقعت موقعه ويكون ذلك في جواب الشتتتتترل   فتحل الجملة محل المصتتتتتدر إذا كانت في
 (:فمن يعنل في الدنيا قرينًا كمثلطها ... . فذلك في عيشط الحياةط رشيدن 26الجازم المقترن بالفاء أو إذا، كقول جميل بثينة)

(. أما المشتتق وهو ميدان 27ألنك تلول جملة )ذلك رشتيد( بالفعل المضتارع )يرشتد( وهكذا .... وهذا ايضتًا مما ال صتله له بالبحث)
أو  هذا الدليل فتقع الجملة موقعه إذا قدرت بأحد المشتتتقات وهي )استتم الفاعل واستتم المفعول والصتتفة المشتتبه( فتحل محله الجمل الواقعة خبراً 

َقتب ) (،28حااًل) ملاءن انبشتتتل ( جملة خبرية في محل 29  [َ )1({ ]االنشتتتقاق: 1وهذا ما أود االشتتتارة اليه، أي أريد أن نثبت أن قوله تعالى: }إطذلا الستتتَ
 رفع خبر للمبتدأ الستتماء. فكما ذكرت ان الجملة الخبرية ال تحل محل المشتتتق إال إذا جاز تأويل مضتتمونها باستتم الفاعل أو استتم المفعول أو
الصتتتفة المشتتتبه، فإذا قدرت بهذه المشتتتتقات صتتتح وقوعها خبرًا، وهنا نخرن بمحصتتتلة أولية مفادها: أن جملة )انشتتتقت( هي جملة خبرية ألنه 

ينشتتق( بإبدال ياء المضتتارعة ميمًا مضتتمومة وكستتر ما قبل ايخر فنقول )منشتتقٌة( وكذلك في  –يصتتح تقدريها باستتم الفاعل من الفعل )انشتتق 
متلاءن انبفلطلرلتب )  قولته تعتالى: [    2({ ]االنفطتار:  2( فهي )منفطرة( وفي قولته تعتالى : }ولإطذلا البكلولاكتطبن انبتلثلرلتب )30  [ )1({ ]االنفطتار:  1}إطذلا الستتتتتتتتتتتتتتَ

التي لهتا ( فهي )منتثرة( ، وبعتد أن تبين أنهتا جملتة خبريتة، نخرن بمحصتتتتتتتتتتتتتتلتة ثتانيتة مفتادهتا: إنهتا من الجمتل ذات المحتل أعني من الجمتل 31)
محل من ا عراب، ثم نخرن بمحصتتتتتتتتتلة نهائية مفادها: إنها ليستتتتتتتتتت تفستتتتتتتتتيرية كما يقرر البصتتتتتتتتتريون ألن الجملة التفستتتتتتتتتيرية ال محل لها من 

(، كما هو معلوم وهذه الجمل من الجمل التي لها محل من ا عراب، ألنه صتتتتتح تأويل مضتتتتتمونها بالمفرد، فهي جملة خبرية في 32ا عراب)
فقد استتتتتقيت دليال من كتاب )شتتتترح تستتتتهيل الفوائد وتكميل المقاصتتتتد( لمبتدأ المتقدم عليها، هذا كدليل ثالث .ومن جانب رابع ،  موضتتتتع رفع ل

هتتتتتتتتتتتتتتت(، وهو في نظري دليل مهم ويعول عليه في تقويض الفكرة البصترية ، التي احتضتنت العشترات من اييات القرآنية   672البن مالك )ت 
يل، فبعد القراءة المتفحصتتتتتتتتتتتة يراء صتتتتتتتتتتتاحب )األلفية( وجدت أنه قد تخلى عن هذه القاعدة بعد أن تجرد عن  التي وضتتتتتتتتتتتعت في إطار التأو 

هتتتتتتتتتتتتتتتتتت( الى الجادة الصتتتتحيحة، ورفض آراء ستتتتيبويه 672التعصتتتتب المذهبي والفكري الذي استتتتتبد بجيل كامل من النحاة، فعاد ابن مالك )ت 
في ايفاق فانهال عليها النحاة بالشترح والتفصتيل، فاشتتهر الرأي األول وستارت به الركبان والمدرستة البصترية، ولكن عاد بعد أن طارت ألفيته 

كما يقولون.وفي هذا الدليل ستتتتتتتأنقل رأي ابن مالك بالتفصتتتتتتتيل، وكيش أنه وافق األخفش وقال بقوله: قال ابن مالك في باب ا ضتتتتتتتافة: " وال 
( عند ستتيبويه إال فعل 34(.وقال أيضتتا في باب الظروف : " وال يليها)33قلياًل " )يضتتاف استتم زمان إلى جملة استتمية غير ماضتتية المعنى إال 

مبسن كنواطرلتب ) أو معمول فعل، فإن كان استتتتتمًا مرفوعًا وجب عنده أن يرفع بفعل مقدر موافق لفعل ظاهر بعده، كقوله تعالى: ( ولإطذلا  1}إطذلا الشتتتتتَ
رلتب ) ، فالشتتمس مرفوع بكورت مضتتمورًا، والنجوم مرفوع بانكدرت وكذا ما أشتتبههما، وال يجيز ستتيبويه  (35، )[ 2،  1({ ]التكوير: 2النُّجنومن انبكلدل

 غير ذلك، واختار )األخفش( ما أوجبه ستتتتيبويه واجاز مع ذلك جعل المرفوع بعد )إذا( مبتدأ، وبقوله أقول، ألن طلب )إذا( للفعل ليس كطلبه
(، بل طلبها له كطلب ما هو بالفعل أو  لى مما ال عمل له فيه كهمزة االستتتتتفهام، فكما ال يلزم فاعلية االستتتتم بعد الهمزة ال يلزم  بعد )إذا(  )إنب

 (:إذا باهليٌّ تحته حنظلياٌة ..... له ولٌد منها فذا  المذراع36وكذلك جاز أن يقال )إذا الرجل في المسجد فظن به خيرًا( ومنه قول الشاعر)
فجعل بعد االستتتتم الذي ولي )إذا( ظرفًا واستتتتتينى بع عن الفعل، وال يفعل ذلك بمختص بالفعل.ومما يدل على صتتتتحة مذهب )األخفش( قول 

ة الماء غامر37الشاعر)  (:فأمهله حتى إذا أن كأناه … معاطي يد من لجا
 (:38.وانشد ابن جني لضييم األسدي)فأولى )إذا( أن الزائدة وبعدها جملة اسمية، وال يفعل ذلك بما هو مختص بالفعل

نى في ابن عميا ... وإن لم ألقله الرجلن الظلومن  فب  إذا هو لم يخل
ه وقال: في هذا دليل على جواز ارتفاع االستتم بعد إذا الزمانية باالبتداء ألن )هو( مضتتمر األمر والشتتأن، وضتتمير الشتتأن ال يرتفع بفعل يفستتر 

تب 39ما بعده ... قلت: ومثل هذا ما أنشده ابن جني قول ايخر) كل سل يبئًا ألمب للتب ... يلميننك شل سل لبٌن إطذا هي ألرب ٌؤ خط رن مالنكا(:وألنبتل امب  ه شط
هتتتتتتتتتتتتتتتت( عن رأيه األول هو بحد ذاته تأييد لنعراب القائل بأن االستتم المرفوع بعد 672(.فرجوع ابن مالك )ت  40ألنه )هي( ضتتمير القصتتة " )

)إذا( مبتدأ والجملة بعده خبر له.وخالصتتتتتتة الكالم أقول: أتمنى أن نتمستتتتتتك بالحق ... فالحق أحق أن يتبع .. في كل شتتتتتتيء وفي كل زمان 
ان مهما كان مصتتتتتتتدره وكيفما كانت األمور، فالحقيقة ضتتتتتتتالة الملمن ينشتتتتتتتدها أنى وجدها، ذلك هو المستتتتتتتلك القويم الذي يدعو إله ديننا ومك

 الحنيش.
 اخلامتة

 يمكن إيجاز أبرز النتائج التي توصل اليها البحث وهي:
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مصتتادر الستتماع، ألن اعتماد النص القرآني يزيد من قوة وتماستتك القاعدة  اعتماد القرآن الكريم كمصتتدر أول للتعقيد، وذلك بتقديمه على بقية   -1
 النحوية.

ص توستتيع القواعد بحيث تشتتمل جميع الشتتواهد القرآنية وغير القرآنية بداًل من بتر جزء مهم منها، بل هو أهم جزء فيها على ا طالق وهو الن -2
 القرآني، وتأويله تأوياًل يوائم اسلوب القرآن الكريم.

يل القاعدة التي هي ميدان البحث القائلة بوجوب إضتتتتتتافة )إذا( الى الجملة الفعلية فقن، الى القول بجواز اضتتتتتتافة )إذا( المتضتتتتتتمنة معنى تعد -3
ة وجدال    الشتتتتتترل الى الجملة الفعلية كثيرًا والى الجملة االستتتتتتمية قلياًل، واخترت الحكم بجواز )يجوز( بداًل من الحكم بالوجوب، تجنبًا للمشتتتتتتاحا

 وقد اقترحت هذا التعديل استنادًا إلى:لمجادلين.ا
اياه )إذا( على بقية أستتتتتتتتتتماء الزمان األخرى في جواز إضتتتتتتتتتتافتها الى الجمل االستتتتتتتتتتمية، وانطالقًا من تأييد طائفة من العلماء األجالء لهذه  -1

 الظاهرة.
كثيرًا متا نراهم يقتدرون بعتد )إذا( افعتااًل ال عالقتة لهتا بمتا  خطتأ النحتاة وتقتاطعهم مع قواعتد التذكر والحتذف في تقتدير وتتأويتل األفعتال المحتذوفتة، ف -2

 هو مذكوٌر بعد االسم المرفوع.
عد النحاة الجملة بعد االستتتتتتتم المرفوع جملة تفستتتتتتتيرية ال محل لها من االعراب فخرجوا بذلك عن جادة الصتتتتتتتواب، ألن هذه الجملة هي جملة  -3

 ضمونها بالمفرد )المشتق( وأعني بذلك )اسم الفاعل(.خبرية لها محل من االعراب بدليل أنه: يجوز تأويل م
رجوع إمام النحاة وصتتتتتتتاحب األلفية المشتتتتتتتهورة )ابن مالك( عن رأيه بعد أن تجرد عن التعصتتتتتتتب المذهبي والفكري، ورفضتتتتتتته يراء المدرستتتتتتتة   -4

 )األخفش( والقول بقولهالبصرية والرد عليها في كتابه )تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد(، وتعضيده لرأي 
 اهلوامش

 

 ( ينظر تفاصيل ذلك في )موقف النحاة من االحتجان بالحديث الشريش(.1
 . 61/  3الروض األنف: )2
 . 362 –  260( ينظر تفاصيل هذه الظاهرة في أصول التفكير النحوي:  3
 . 119/ 3ينظر الكتاب:  ( 4
 . 86/ 2، وشرح ابن عقيل: 943/ 2، وشرح الكافية الشافية: 792/ 2، مشكل إعراب القرآن: 177/  3و  78 – 77/ 2ينظر المقتضب:  (5
 . 581/  2، وميني اللبيب: 616/  2ينظر ا نصاف في مسائل الخالف:   (6
 . 86/ 2( ينظر منحة الجليل:   7
 . 473/ 2، ومعاني النحو: 61/  3، وشرح ابن عقيل: 173/ 3، وشرح الرضي علي الكافية: 616/  2ل الخالف: ( ينظر االنصاف في مسائ 8
 . 106 –  104/ 1( ينظر: الخصائص:   9
 . 1االنفطار:  ( 10
 .643/ 3ينظر إعراب القرآن:   (11
 .60/ 3ينظر شرح ابن عقيل:  ( 12
 .632/ 2ينظر معاني النحو:  )13 
 . 124 –  123، وينظر شرح تسهيل الفوائد: 945 – 944/  2ية: شرح الكافية الشاف )14 
 . 132 – 131/  3، وواضح المسالك: 112ينظر رأي ابن هشام في شرح شذور الذهب:   )15 
 13الذاريات:  )16 

 . 16غافر:  ( 17
 . 945 – 943/  2( شرح الكافية الشافية:  18
 ، وعدة مسالك. 132 –  131/  3، وواضح المسالك: 945 – 943/ 2ينظر المصدر نفسه:  (19
 . 360/ 2ينظر الخصائص:   ( 20
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 . 405ديوان الفرزدق:  ( 21
 . 92 –  83راجع أدلة الحذف وشروطه في الجمل العربية، تأليفها وأقسامها،  ( 22
 أي من الجمل التي لها محل من ا عراب. ( 23
 . 129ل وأشباه الجمل: ينظر إعراب الجم ( 24
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