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 امللخص
( وهو )الجواز النحوي في الجمل ذوات الوجهين في القران الكريم، الجملة الخبرية وما تحتمله مما له وجه إعرابي إنموذجاـبحثي الموسوم ب 

 الخبر والصفة.  : والمطلب الثاني  بحث مستل من رسالتي للماجستير، قسم على مطلبين المطلب األول: الخبر والحالية ،
 .  ، خبر[ ن آالجواز، الجملة، وجهان ، قر ]:  كلمات مفتاحية

Abstract 

 My research tagged with (grammatical permissibility in two-sided sentences in the Noble Qur’an, the 

predicate sentence and what it bears, which has a syntactic face as a model), which is a research extracted 

from my master’s thesis, divided into two demands: the first requirement: the news and the present, and the 

second requirement: the news and the adjective.Keywords: [Passport, sentence, two sides, Quran, news] .  

 املقدمة
يه  الحمد هلل رب العالمين، أنزل الكتاب المحكم المبين قرانا عربيا للناس أجمعين، نزل به الروح األمين على قلب سيدنا محمد صلى هللا عل 

..عرف النحو العربي مصطلح الجواز النحوي    وسلم نبي العالمين، أفصح من نطق بلسان عربي مبين وابلغ من وصف بالبيان والتبيين وبعد
  . لذا يعد الجواز النحوي رافًدا من روافد اغناء الدرس النحوي بالداللة اإلعرابية هذا المصطلح مع نشأة النحو العربي ، ياته فقد ولدمنذ بدا

ة كانت وراء ظاهرة الجواز ،  وغيرها ، ولما وجدت   ن الكريم، واللهجات ،آمنها يعود إلى الشعر، والقر   ويتضح للباحث ان هناك عوامل عدَّ
ن الكريم كما وصفت وقع في نفسي أن أسلك هذي السبيل ، شرًفا في صحبة القران  آمر في باب الخالف النحوي في إعراب جمل القر األ

)الجواز النحوي في الجمل ذوات الوجهين في القران الكريم، الجملة الخبرية وما تحتمله مما له وجه  ـالكريم وخدمته، فكان بحثي الموسوم ب
اقتضت طبيعة البحث على تمهيد في تعريف الجواز لغة واصطالًحا وتعريف  .  ( وهو بحث مستل من رسالتي للماجستيرإعرابي إنموذًجا

والمطلب   الجملة لغة واصطالًحا وتعريف الخبر لغة وأصطالًحا . ومطلبان اثنان، المطلب األول: الخبرية والحالية ، وفيه ثالثة مسائل ،
 ألة واحدة. الثاني: الخبرية والصفة وفيه مس

 التمهيد 
ا:  اولا   : تعريف الجواز لغة واصطالحا
وأجزته نفذته،    أما ابن فارس فقد عرفه: )...   ،  (1)  : قال ابن منظور : )جوزله ما وصفه وأجاز له ذلك وأجاز رأيه وجوزه: أنقذه(الجواز لغة 

 .   (2)  واستجزت فالًنا فأجازني، إذا أسقى له ماء ألرضك أو ماشيتك(
إباحة حكم نحوي من غير وجوب أو امتناع، مما يؤدي إلى تعدد األوجه النحوية في السألة الواحدة، وهو بخالف   :  الجواز اصطالحا 

 .  (3) الوجوب الذي يقتضي وجها واحدا فقط، كأي حكم نحوي من حيث اإلجماع عليه أو مخالفته
 ثانياا: تعريف الجملة لغة واصطالحا: 

 .  (4)  )جماعة كل شيء بكماله من الحساب وغيره، يقال: أجملت له الحساب والكالم(: هي الجملة لغة 
)هي المركب الذي يبين المتكلم به ان صورة ذهنية كانت قد تألفت اجزاؤها في ذهنه ثم هي الوسيلة التي تنقل ما جاء في    :  اصطالحا 

 . (5) ند... واإلسناد(ذهن المتكلم الى ذهن السامع ـمؤلفة من المسند اليه ... والمس
 ثالثا: تعريف الخبر لغة واصطالحا: 

 .  (6): قال ابن سيدة : )الخبر: النبأ، والجمع: أخبار، واخابير جمع الجمع( وخبَّره، َوأْخبرُه: نّبأه الخبر لغة 
ا   .  (7) ))هو الكالم المحتمل للصدق والكذب ، وهو قسيم االستثناء((: اصطالحا

 األول: اخلربية واحلاليةاملطلب 

 جه  هن من خن جنحن مم  خم حم  جم هل  مل خل حل جل مك لك  خك   حك جك مق حق  ُّٱ  قال تعال :  -1

 : { يجوز في الجملة وجهان أعرابيانهُ د  مُ يَ }  موضع الشاهد قوله تعالى:[ . 27]لقمان :  َّ مه
)يمده( في محل رفع    يختلفوا في القول بأنَّ الجملة الفعليةذهب إلى هذا الوجه أغلب علماء التفسير واللغة ولم  ،    : الخبريةالوجه األول 

والجملة االسمية في   ،  )يمده( في محل رفع خبر  والجملة الفعلية  أوخبر، البحر مبتد  أ( وجعلها مبتدهـ180)ت:  وقد ذكرها سيبويه  ،  خبر
نه أبو منصور الهروي )ت:  ،  (8)محل نصب حال ( جعل الواَو َواو الحال، كأنَّه قال: والبحُر هذه حاله،  )َواْلبْحرُ ))  ( إذ قال:هـ370وقد حسَّ
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ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر( وهذا وجٌه َحسَ  ُه{))  ( إذ  قال:هـ643)ت:  نياوتبعهم الهمذ  ،  (9)((نٌ فيكون ابتداء، وخبره: )َيُمد  ، والراجع   وخبره }َيُمد 
الهاء من قوله:   البحر  أقالمٌ إلى  ُه{، والتقدير: ولو أنَّ شجر األرض  اْلَبْحِر    هـ( ،745)ت  بو حيانأره  وفسّ   ،  (10) ((}َيُمد  َكْوِن  َحاُل  أي : 

  الدين   أمَّا المحدثون فلم يختلفوا في القول إذ قال محيي .    (13) هـ(775)ت  والنعماني  (12) هـ(756)ت  ، وتبعهم السمين الحلبي  (11)اَمْمُدودً 
على    ( إذ جعل الرفعهـ479: الحالية، وأشار إليِه أبو لحسن القيرواني )ت:الوجه الثاني .  (14)((خبره جملة يمده))  :ـ(ه1403)ت  درويش

ُه{ في موضع نصب على ))  القطع مما قبله، ويكوُن رفعًا باالبتداء  وجملة  الحال، والخبر محذوٌف، كاَّنَّه قال: والبحر يمده من بعده   }َيُمد 
تصويُر اإلمداِد المستمرِّ    : يزيُد في المبالغِة، وهو  والمعنى  ،  (15)   ((ألّن المعنى مفهوم، أو يضمر )يكون مدادا(  ؛  مداد، ثم حذفسبعة أبحر  

هين إلى الوج   والناظر  ،  (17)((في موضع حاٍل من البحر  هُ د  مُ يَ   نَّ ))إ  قال:  وهذا الوجه هو القول الثاني عند السمين إذ  ،  (16) ((حااًل بعد حالٍ 
والمبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال وهو ما    ،   يجد أن المعنى يذهب إلى أنَّ جملة )يمده...( هي في موضع الخبر عن )البحر( 

      . يؤيده غالب أقوال العلماء والمفسرين
]فاطر:    َّ جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ  ُّٱقال تعالى :  - 2

تعالى.  [  29 قوله  الشاهد  :  :  موضع  اعرابيان  وجهان  الجملة  في  يجوز  الول)يرجون(  الوجه  الوجه  هذا  الى  ذهب  الخبرية،   :
وهو ما ،  (18) ((ُيْخِبرُهْم َأن ِتَجاَرتهْم ِفي اْْلِخَرة ِهَي الرابحة َوَأنََّها اَل تكسد ِعْنده َحتَّى يوفيهم ُأُجورهم من اْلجنَّة))  ( اذ قال:243المحاسبي)ت:

  ها جوابٌ نَّ أ  ها الفراءُ فيما عدّ   ،  (19) ((ِإنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكتاَب َّللاَِّ قال أحمد بن يحيى خبر »إّن«. َيْرُجوَن ِتجاَرة  َلْن َتُبورَ ))بينه  النحاس إذ قال:  
(  هـ 1250وهو ما فصله الشوكاني)ت:،    (20) (((نّ )إ   ها خبرُ نَّ ))إذ قال:  إ (  نَّ إ )ـا ل، وهو ما التمسه  الزمخشري فجعلها خبرً (يتلون   الذينَ   نَّ )إلقوله  

وغيره من العلماء، ولم يخرج المحدثون   هـ(427)ت  متابعا لثعلب  ،  (21)((َتُبوَر ِفي َمَحلِّ َرْفٍع َعَلى َخَبِريَِّة انَلْن  ِتجاَرًة  َيْرُجوَن  ُجْمَلُة  ))  اذ قال :
( التفصيل في القول اذ قال:  هـ1393)ت:   ( وزاد ابن عاشور هـ1390)ت:عبد الكريم يونس الخطيب  نهم  م،    (22)عن ذلك إذ تابعوا القدماء

وقد  ))ذ قال:  إذهب الى هذا الوجه الهمذاني    : الحالية ،الوجه الثاني   .  (23)   ((َواْلَخَبُر ُمْسَتْعَمٌل ِفي ِإْنَشاِء التَّْبِشيِر َكَأنَُّه ِقيَل: ِلَيْرُجوا ِتَجاَرةً ))
أي: فعلوا جميع ذلك من تالوة واقامة الصالة   ،  (24)  ((جورهمأُ ن( في موضع الحال، على معنى: وانفقوا راجين توفية  وْ جُ رْ )يَ   يكونَ   نْ أيجوز  

في موضع الحال والالم    (ن وْ جُ رْ يَ )جعل  هـ( ف538)تالزمخشري    هوجوز ،    (26)الراي أبو حيان، وأيد هذا    (25)واالنفاق في سبيل هللا لهذا الغرض
ية وسياقها والمتأمل لآل.  (28)من الفاعل في انفقوا  ها حالٌ نَّ م( إ1985)تالصافي  محمود  وقال    ،  (27)التوفية  غراضِ المتقدمة أل  فعالِ متعلق باأل

كما اشار ابن عاشور، فأنها  تلخص    [ ،28  :   فاطر]   َّخص حص مس خس حس جس ُّٱ:    والتي جاءت استئنافا وبيانا لقوله تعالى
، محمولة على الخبر المؤكد   جزائهم، فهي سوق لما ينتظرهم وتوفية ألعمالهم فهي بشارة لهم وعلى ذلك فهي  فوز المؤمنين، واجمال حسن

 .  واستمراريتها  وبيان لجزائهم وهوما يقوي الخبرية على الحالية لثباتها
}يهرعون{ يجوز في الجملة وجهان    :  قوله تعالى  موضع الشاهد :  [ .70]الصافات :   َّ  خص حص مس خس حس ُّٱ  :  قال تعالى  -3

عند القدماء    ، ولم يردْ   (29)((ثانٍ   خبرِ   رفعٍ   في محلّ ))   ( :ونَ عُ رَ هْ به محمود الصافي إذ قال جملة )يُ   حَ : الخبرية ، صرَّ الوجه األول  :اعرابيان
من جعلها   ، الفاء: حرف عطف ومنهم  (نَ وْ عُ رَ هْ هم يُ ثارِ آ)فهم على    المحدثون، وعلى ذلك فقوله :   سوى انهم ذكروا معناه ، وهو ما اعتمده

والواو نائب  ،  مبني للمجهول    ( مضارعٌ ونَ عُ رَ هْ )يُ ـومجرور متعلقان ب هم( جارٌ ثارِ آ، والضمير مبني في محل رفع )فاعل( ، و)على  (30) تعليل
هللا تعالى ذكر حالهم في    أنَّ   ية :بو حيان بذكر معنى اْلأ: الحالية، وأشار إليه    الوجه الثاني.    (31) الفعلية خبر المبتدأ هم لة مفاعل والج

 من يجزي ويدفع إلى السير وهو ال يعلم إلى أين يسار به   بحالِ   الكفرةِ   ه حالِ شبَّ ))(  نَ وْ عُ رَ هْ وقال ابن عاشور إنَّ جملة )يُ   ،  (32) أبائهم   تقليدِ 
 ،  (34)((محل نصب حال من ضمير االستقرارأنَّها في )) ن( يجوزوْ عُ رَ هْ إذ قال إنَّ جملة )يَ  وهو القول الثاني عند محمود الصافي ، (33)؟((

الخفاجي الشهاب  أخَ   ،(35)المجهول : كأنَّهم يزعجون أخذه من فعل اإلهراعهـ(  1069)ت  وقال  الحال من يقلدونهم  ثم  السياق في ذلك  ذ 
ية والمقام الذي هم عليه يرى أنَّ  وعند النظر والتأمل في سياق اْل.  (36)ويوازنوا  بين من كفر وبين من امن  منهم  ليعتبروا  بما حصل لهم؛

 .   هم وفعلوهبما قاله اباءُ  خذُ ولى فحالهم المتابعة بال تردد واألأ االخذ بحالية الجملة
 :  اخلربية والصفةاملطلب الثاني : 

 [ .  164]الصافات:   َّ يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّٱ : قال تعالى 
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ذهب إلى ذلك اكثر علماء   : الخبرية ،الوجه األول:}إال له مقام معلوم{ يجوز في الجملة وجهان إعرابيان  :  موضع الشاهد قوله تعالى 
وال يجوز   .(  من)من له مقام، ثم حذفت    فالتقدير عند الكوفيين: وما منا إال،    (37) ختلف النحويون فيهاالتفسير واللغة ، وفي الجملة حذف،  

ُحِذَف موصوٌل وُتِرَكت صلته، والتقدير عند البصريين: وما منا ملٌك إاّل له مقام وهذا خبر من هللا جلَّ ذكره عن   هذا عند البصريين؛ الَّنه
إالَّ   إاّل له مقام معلوم ،  حدٌ أوما منا  :  والتقدير    ،  (39)الزمخشري: هو من حذف الموصوف واقامة الصفة مقامه وقال     ،  (38)قول المالئكة

َفِة ُمَقاَمُه، أِلَنَّ )َأَحًدا( اْلَمْحُذوَف ُمْبَتَدأ َوِإالَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم َخَبُرُه،  َوَلْيَس َهَذا ِمْن َحْذِف اْلَمْوُصوفِ ))    شيخه  قائال:أنَّ ابا حيان ردَّ  َوِإَقاَمِة الصِّ
 وتبعه السمين بقوله:   ،  (40)  ((َلُه َمقام  ِإالَّ َلُه َمقاٌم َمْعُلوٌم ُهَو َمَحط  اْلَفاِئَدِة. َوِإْن َتَخيََّل َأنَّ ِإالَّ َكاَلٌم ِمْن َقْوِلِه: َوَما ِمنَّا َأَحٌد، َفَقْوُلُه:    َوأِلَنَُّه اَل َيْنَعِقدُ 

 ،  (42) عاشورٍ   ابنُ   وتبعهم من المحدثين  .  (41) ((نَّ »منَّا« صفٌة لموصوٍف محذوٍف هو مبتدٌأ، والخبُر الجملُة ِمْن قوِله: ِإاَلّ َلُه َمَقاٌم مَّْعُلوم))إ
صفة لمحذوف هو المبتدأ والخبر جملة إالَّ له مقاٌم معلوٌم   (منا)  تكونَ   ويجوز أنْ  ))  درويش وهو الوجه الثاني عنده إذ قال:الدين  ومحيي  
الدين أبو حفص عمر بن شار اليه : زين  أ: الصفة، و الوجه الثاني(43)   ((حصر وله خبر  مقدم ومقام مبتدأ مؤخر ومعلوم صفة وإالَّ أداة 

، وهو الرأي   (44)((محذوف  ( من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر صفة لموصوفجملة )له مقامٌ ))  ه( إذ قال:  749)ت:  مظفر بن الوردي
على  هذا هو    خبرالمبتدأ محذوف أيضًا و إاَلّ َلُه َمَقاٌم صفة حذف موصوفها وال  نَّ ))إ  وتلميذه النعماني إذ يقول:،    (45)الثاني عند السمين

 وكال الوجهين محمول على الحذف ولما كان ما  .  (47)واختاره محيي الدين  درويش  ،  (46) ((الجار المتقدم والتقدير: وما منَّا أحٌد إاَلّ َلُه َمَقامٌ 
 . قرب الى المدلول والمعنى أها خبر نَّ أفالرأي على  وما نافية غير عاملة ، رغ ،ف واالستثناء م اسميةٌ  جملةٌ  الَّ إبعد 

 نتائج البحث
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