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 امللخص
و يف كتب النحانتشرت  وقد اح،فوف والشرّ اؼبؤلّ  وقع فيهاية اليت و النح القواعدمآخذ ىذا البحث  انقش

 .اغبديثة ويةالنح فاتاؼبآخذ حىت دخلت اؼبؤلّ  هىذ وانتشرت ،ومل ينتبهوا إليها صُت يف اؼبرحلة اعبامعية،للمتخصّ 
تصنيفها حسب نوعها يف ؿباولة إلعادة صياغة بعض قواعد الدرس ب يقـوىذا البحث تلك اؼبآخذ بعد أف عاجل و 

يف اؼبنهج الوصفي  منت الدراسة استفادو . وىي الصفة اليت كانت تفتقر إليها ،لكي تكوف جامعًة مانعةً النحوي؛ 
مناقشة القاعدة؛  خالؿ منواستفادت فقد  ،وأما اؼبنهج التحليلي ،ذكر القاعدة النحوية كما وردت يف مصادرىا

ن ابلقرآف الكرمي والشعر الفصيح يف مستشهدي ،القصور والعمـو اللذين الزما ىذه القاعدة أو تلك لتوضيح
 ،وقد التزمت ىذه الدراسة ابؼبوضوعية .ولبياف حاجة كل قاعدة إىل التعديل ،االستدالؿ على وجود تلك اؼبآخذ

 لوصوؿ إىل النتيجة.ل
 إعادة الصياغة -كتب النحو  -القواعد -مات املفتاحية: املآخذالكل

 

Abstract   

This paper discusses the shortcomings of grammatical rules in Arabic grammar and writing 

that involved the authors and the reviewers. The shortcomings were found in the Arabic 

grammar books for the specialists at the university level, and they did not pay attention to 

them.This research dealt with these shortcomings by classifying them into categories in 

attempt to rephrase some of the grammatical rules in order to make it more specific and more 

comprehensive, two qualities that it need. The study benefited from the descriptive approach 

in mentioning the grammatical rules as stated from its sources. The analytical method was 

used in the discussion of the rule to clarify the shortcomings and the requirements of this rule. 

Next, this study cited the Holy Quran and the poetic poems to reduce these shortcomings to 

proof the need of modification. This study was committed to reach it objective and 

conclusion. 
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 املقدمة
اليت ََتَّ تصنيفها حسب نوعها يف ؿباولة إلعادة تصحيح قواعد الدرس يعرض ىذا اؼببحث اؼبآخذ العلمية 

الذين ما انفكُّوا ينقلوف  ،حيث وجدانىا متناثرة يف كتب النحِو منهل اؼبتخصصُت ِمَن األساتذة والطلبة ،النحوي
لفصيح من عرض أقواؿ ىذه الكتب وربليلها واالستشهاد اب وسيتمّ  ،ويستشهدوف بشواىدىا ،قواعدىا وأمثلتها

ب أو التعصّ  ،ف يف الوصف والتحليلوسيكوف ىذا اؼببحث يف منأى عن التكلّ .عليها وتصويبها. الكالـ يف الردّ 
العلماء األساتذة؛ وتعديُل مساِر الدرس ىو خدمة لغتنا؛ وبياُف الصواب الذي غفل عنو  ؼبذىب؛ ألف الغرض منو

 الصحيح. وإرجاعها إىل اؼبنهج ،النحوي الذي حادث عنو الكتب
وبناء األمر  ،اآلخر وىي عالمة جـز الفعل اؼبضارع اؼبعتلّ  ،حصر تلك اؼبآخذ يف بعض قواعد النحو َتّ و 

ر اغباؿ عن وأتخّ  ،عليو اغبصر اً الفاعل إذا كاف اؼبفعوؿ بو واقع ر اؼبفعوؿ بو عنووجوب أتخّ  ،اآلخر اؼبعتلّ 
 ،وتعريف الفاعل ،وحكم اؼبضارع من حيث اإلعراب ،روعالمة فعل األم ،صاحبها وجواًب إذا وقع عليها اغبصر

واختصاص االسم اؼبوصوؿ )اليت( ابؼبفردة  ،واختصاص اسم اإلشارة )ىذه( و )تلك( ابؼبفردة اؼبؤنثة وحذفو وجوابً 
 و وتصويبو يف ىذا البحث إف شاء هللا.وسيأيت بياف ذلك كلّ ومصطلح اتء الفاعل  ،أيضاً  ثةاؼبؤنّ 
 

 مشكلة البحث
يف كتب النحاة اؼبتأخرين واحملدثُت، منها شرح ابن عقيل على ألفية ابن  تكررت ىذا اؼبقاؿ مآخذ وحوية يعاجل

مالك ، وأوضح اؼبسالك إىل ألفية ابن مالك، والنحو الوايف والتطبيق النحوي وغَتىا، وقد انتشرت تلك اؼبآخذ 
بناء األمر اؼبعتل اآلخر، ووجوب أتخر اؼبفعوؿ بو يف كتبهم وىي عالمة جـز الفعل اؼبضارع اؼبعتل اآلخر، وعالمة 

عن الفاعل إذا كاف اؼبفعوؿ بو واقعاً عليو اغبصر، وأتخر اغباؿ عن صاحبها وجوابً إذا وقع عليها اغبصر، وعالمة 
ارع من حيث اإلعراب، وتعريف الفاعل وحذفو وجوابً، واختصاص اسم اإلشارة ) ىذه( ضفعل األمر، وحكم اؼب

ؼبفردة اؼبؤنثة، واختصاص االسم اؼبوصوؿ ) اليت ( ابؼبفردة اؼبؤنثة ، ومصطلح اتء الفاعل.   وتقـو ىذه و )تلك( اب
يف شكلها النهائي، معتمَدين على  القراءالدراسة بتعديل تلك القواعد يف مراجعة علمية لتلك القواعد؛ إلخراجها 

 اؼبنهجُت الوصفي والتحليلي .
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 منهج البحث
يف ىذه الدراسة ىو اؼبنهج الوصفي والتحليلي، ففي اؼبنهج الوصفي قمنا بنقل القواعد الواردة يف اؼبنهج اؼبتبع 

نص؛ حرصاً منا على األمانة العلمية، ولنضَع الصورَة  الكتب كما وردْت دوف التصرؼ فيها، ذاكَريِن صاحب كلّ 
ذكروىا للتحليل العلمي القائم على اغبياد ،  ، وأما اؼبنهج التحليلي، فتم فيو إخضاع تلك القواعد اليتالقراءأماـ 

بعيَديِن عن التعصب ؼبذىب أو لعامل، مستشهَديِن  بنصوص من القرآف الكرمي والشعر الفصيح؛ لبياف ذلك 
القصور أو العمـو الذي يكسو تلك القواعد، وبعد ذلك أعدان صياغة القاعدة بعد الوصوؿ إىل النتيجة؛  حىت 

 دمًة للغة العربية.تصَت جامعًة مانعًة خ
 

 م املآخذ:أقسا
 :وقصور القاعدة مها عمـو القاعدة قسمُتإىل قسيم اؼبآخذ تَت لقد 

 
  :عموم القاعدة -أوال

                    .   دبعٌت  ،جنس منها ما ذكر فيها دوف إخراج أيّ  ة وشاملة لكلّ ويقصد بو أف ىذه القاعدة عامّ  
 :القواعد اآلتيةحصر ىذا اؼبأخذ يف  وَتّ  ،تضمُّها وتتحدَّث عنهااألجناس اليت  أهنا جامعة لكلّ 

 
 اآلخر: وبناء األمر املعتل   ،اآلخر عالمة جزم املضارع املعتل   - أ

حذؼ آخره سواٌء أكاف  إىل أف عالمة جـز اؼبضارع اؼبعتل اآلخر ىي ( ، د.تابن عقيل)األلفية  صاحبذىب 
 و:أـ ايًء وذلك يف قول اً أـ واو  اً لفأ

 الزما اً تقِض حكم ،ثالثُهنَّ واحذؼ جازما           ،والرفع فيهما انوِ 
 ،وىي األلف -وسار على مذىبو  شارح األلفية فقاؿ: "وأشار بقولو: واحذؼ جازًما ثالثُهنَّ إىل أف الثالث 

" ،الواو لك عالمة جـز فذكر يف أوضح اؼبسا( 0222 ) ا ابن ىشاـوأمّ  .، د ت(ابن عقيل)والياء ربذؼ يف اعبـز
فقاؿ: "وبناؤه على ما ُُيـز بو  ،ا عن بناء األمروأمّ  ،اؼبضارع اؼبعتل اآلخر فقاؿ: "... فإف جزمهن حبذؼ اآلخر"

مبٍت على حذؼ  (اغزُ )مبٍت على حذؼ النوف ووحو  (اضراب)مبٍت على السكوف ووحو  (اضرب)مضارعو فنحو 
 .(د تىشاـ، ابن )أخرى وىو بناؤه على حذؼ اآلخر وكرر القاعدة مرة ، (0222ىشاـ، ابن )آخر الفعل"

:  ،وإىل ىذا الرأي ذىب صاحب اآلجرومية وشارحها ؿبػمد ؿبي الدين عبد اغبميد  فقاؿ ابن آجرـو
فقاؿ:  ،وأما الشارح ، (0222، عبد اغبميد) "وأمَّا اغبذؼ فيكوف عالمة للجـز يف الفعل اؼبضارع اؼبعتل اآلخر"

يكوانف يف كل واحٍد منهما دلياًل على جـز الكلمة: اؼبوضع األوؿ الفعل اؼبضارع اؼبعتل "وأقوؿ للحذؼ موضعاف 
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وقاؿ الشارح يف موضع آخر من الكتاب عن جـز اؼبضارع اؼبعتل اآلخر وبناء  ، (0222، عبد اغبميد)اآلخر"
منو يُبٌت على حذؼ  واألمر ،فهو ُيـز حبذؼ حرؼ العلة ،األمر اؼبعتل اآلخر: "وإف كاف مضارعو معتل اآلخر

 .(0222، عبد اغبميد) حرؼ العلة"
اآلخر وبناء  فَكرَّروا ما قيل يف عالمة جـز اؼبضارع اؼبعتلّ  ،فلم خيرجوا عن دائرة من سبقهم ،ا احملدثوفوأمّ  

 لّ ابؼبضارع اؼبعت فقاؿ األستاذ ىادي هنر يف عالمة جـز اؼبضارع اؼبعتل اآلخر "وىو خاصّ  ،اآلخر األمر اؼبعتلّ 
 .(0222هنر،  )فاؼبضارع ؾبزـو وعالمة جزمو حذؼ حرؼ العلة" ،(مل يسَع ؿبػمد إىل الشر)اآلخر وحو: 

فذكر القاعدة يف أكثر من موضع فقاؿ عن جـز اؼبضارع اؼبعتل اآلخر:  ،(0222) حمد عيدػا موأمّ  
ة اعبـز حيذؼ منو حرؼ عموًما: يف حال وقاؿ يف موضع اثف: "الفعل اؼبعتلّ  ،  ة""ُيـز حبذؼ حرؼ العلّ 

وقاؿ يف موضع اثلث عن عالمة جـز اؼبضارع اؼبعتل اآلخر وبناء األمر اؼبعتل اآلخر:  ، (0222، عيد)ة"العلّ 
 .(0222، عيد)ويُبٌت األمر منو على حذؼ حرؼ العلة" ،"الفعل اؼبعتل اآلخر ُيـز مضارعو حبذؼ حرؼ العلة

ا يف حالة اعبـز فتظهر فيو عالمة اإلعراب اليت ىي حذؼ حرؼ فقاؿ: "... أمّ  ،(0202) ا عبده الراجحيوأمّ 
 .(0202، الراجحي) ة إف كاف معتاًل"وقاؿ عن بناء األمر: "... ويُبٌت على حذؼ حرؼ العلّ  ،  ة"العلّ 

وحذؼ  ،فذكر حاالت جـز اؼبضارع حبذؼ األلف مع بقاء الفتحة؛ للداللة عليها ،وأما عباس حسن 
ا عن بناء وأمّ  ،، د ت( حسن) وحذؼ الياء مع بقاء الكسرة؛ للداللة عليها ،؛ للداللة عليهاالواو مع بقاء الضمة

 ،(0222) ا مصطفى الغالييٍتوأمّ  .، د ت(حسن) ة إذا كاف معتاًل"فقاؿ: "يبٌت على حذؼ حرؼ العلّ  ،األمر
قاؿ: "وعلى حذؼ آخره إف كاف ف ،ا عن بناء األمروأمّ  ، األلف والواو والياء ربذؼ بسبب وجود اعباـز فذكر أفّ 

" ،معتل اآلخر  .  (0222، الغالييٍت) ومل يتصل بو شيء: كانُج واسَع وارـِ
واألمثلة اؼبعروضة يف الكتب؛  ،إف من يقرأ النصوص السابقة عن قاعدة جـز اؼبضارع وبناء األمر اؼبعتلُت 

القرآف الكرمي شواىد للفعل اؼبضارع واألمر بل لقد ورد يف  ،للتوضيح ال يرى تناقضًا بُت القاعدتُت وأمثلتهما
نْػَيافمن شواىد اؼبضارع قوؿ هللا تعاىل  ،ؿبذويف اآلخر وقولو تعاىل:  ،(77)القصص:  َواَل تَػْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

ومن شواىد األمر  ،(020)البقرة:  َوْليَػتَِّق اَّللََّ َربَّوُ  : وقولو تعاىل ،(02)غافر:  َيدُْع َربَّوُ َذُروِن أَقْػُتْل ُموَسى َولْ 
فَاْقِض َما أَْنَت وقولو تعاىل:  ،(002)النحل:  ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك اِبغبِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اغبََْسَنةِ قولو تعاىل: 

 َواْنَو َعِن اْلُمْنَكرِ وقولو تعاىل:  ،(22)اغبجر:  فََأْسِر ِِبَْىِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيلِ تعاىل: وقولو  ،(70)طو:  قَاضٍ 
والذي يقرأ  ،فق مع الشواىد القرآنيةُت يتّ فما ذكره النحاة يف قاعدة اؼبضارع واألمر اؼبعتلّ  ،(07: )لقماف

كانت عالمة   ،اآلخر اؼبعٌت الذي ربملو القاعداتف ىو كلَّما دخل جازـٌ على اؼبضارع اؼبعتلّ  القاعدتُت يدرؾ أفّ 
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وىذا  ،ةانت عالمة بنائو حذؼ حرؼ العلّ ك  ،ما وجدت فعل أمٍر ُمعتل اآلخروكلّ  ،ةجزمو حذؼ حرؼ العلّ 
ومطلقتاف ال  ،ةأي يدخل فيهما كل فعٍل مضارع وأمر آخرمها حرؼ علّ  ،القاعدتُت جامعتاف يقودان إىل القوؿ إفّ 

 قيد عليهما وال شرط. 
 واحدة منهما و ورد يف القرآف الكرمي والشعر الفصيح ما يوجب تقييد القاعدتُت؛ لكي تصَت كلّ بَػْيَد أنّ 

وخالفت ما  ،حيث وردت أفعاٌؿ مضارعة وأفعاؿ أمٍر معتلة اآلخر خرجت عن القياس النحوي ،جامعًة مانعة
)فصلت:  اِْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًىا: وقاؿ تعاىل ،(27)طو:  فَْأتَِياُه فَػُقواَل ِإانَّ َرُسواَل َربِّكَ ذكره النحاة قاؿ تعاىل: 

  َوأَِقْمَن الصَّالَة َوَآِتَُت الزََّكاةَ وقاؿ تعاىل:  ،(02 )ؽ: أَْلِقَيا يف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيدٍ وقاؿ تعاىل:  ،(00
ُتْم َتْكُفُروفَ وقاؿ تعاىل:  ،(22)األحزاب:  َواتَِّقَُت اَّللََّ وقاؿ تعاىل:  ،(22)األحزاب:   اْصَلْوَىا اْليَػْوـَ دبَا ُكنػْ

  وقاؿ امرؤ القيس: ،(22)يس: 
 ( ـ0222 ،طاوياؼبص) فقْلُت ؽبا سَتي وأرخي زِمامو      وال تُبعديٍت  ِمْن  جناِؾ  الػُمَعلَّلِ 

 وقاؿ ُكثَت:
 (0770 ،إحساف) خليليَّ ىذا ربػػع  عزة فاعقػال       قَػُلوصيكما مث ابكيا حيث حلَّتِ 

ًئاوقاؿ تعاىل:  ُهَما ِمَن اَّللَِّ َشيػْ اْذَىْب أَْنَت َوَأُخوَؾ ِبَِاَييت وقاؿ تعاىل:  ، (02)التحرمي:   فَػَلْم يُػْغِنَيا َعنػْ
 (.22)ىود:  َكَأْف مَلْ يَػْغنَػْوا ِفيَهاوقاؿ تعاىل:  ،(20)طو:   َواَل تَِنَيا يف ذِْكرِي

 ،ومل ذبـز حبذؼ آخرىا ،ة اآلخر مل ُتنَب على حذؼ آخرىافتلك شواىد ألفعاؿ أمٍر وأفعاؿ مضارعة معتلّ  
 فعٍل معتلّ  كلّ   وسبب ذلك أفّ  ،النحاة ووتُناقض ما قال ،زبالف القاعدتُت اللتُت نصَّت عليهما كتب النحو

 ،ا واو اعبماعةوإمّ  ،وىذا الضمَت إمَّا أف يكوف ألف اإلثنُت ،صل بو ضمَُت رفعٍ اآلخر ورد يف تلك النصوص قد ات
منهما جامعًة مانعة بعد أف   ا نوف اإلانث؛ ولذلك وجب إعادة صوغ القاعدتُت؛ لتصَت كلّ وإمّ  ،ا ايء اؼبخاطبةوإمّ 

اآلخر على حذف  ر املعتل  )يُبىن الفعل األم: )عالمة بناء األمر املعتل اآلخر( ،كانت جامعة وعامة وشاملة
 .ة بشرط أال يتصل بو ألف اإلثنٌن أو واو اجلماعة أو ايء املخاطبة أو نون النسوة(حرف العل  
ة بشرط أال اآلخر حذف حرف العل   )عالمة جزم املضارع املعتل  عالمة جـز اؼبضارع اؼبعتل اآلخر:  

فإذا اتصل ابلفعل األمر واحد من  ،ون النسوة(يتصل بو ألف اإلثنٌن أو واو اجلماعة أو ايء املخاطبة أو ن
وإذا  ،فوجب بناؤه على السكوف ،ا إذا اتصل بو نوف اإلانثوأمّ  ،وجب بناؤه على حذؼ النوف ،الضمائر السابقة

وإذا اتصلت بو  ،وجب أف تكوف عالمة جزمو حذؼ النوف ،اتصل ابؼبضارع واحد من ضمائر الرفع اؼبذكورة آنفاً 
     ويُعامالف حينئٍذ معاملة األفعاؿ اػبمسة. ،بناؤه على السكوف يف ؿبل جـز وجب ،نوف اإلانث
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 ، ففيو قيٌد يف قولو "ومل يتصل بو شيء" ،يف بناء األمر اؼبعتل اآلخر( 0222)ا ما ذكره الغالييٍت وأمّ  
ىو "إف كاف حيث إف الشرط األوؿ  ،ةويبدو واضًحا أف ىذا القيد ىو شرط كاٍؼ لبنائو على حذؼ حرؼ العلّ 

وبناًء على القيد  ،ومن دوف وجود الشرط الثاِن يفقد ىذا الفعل عالمة بنائو ، (0222، الغالييٍت)معتل اآلخر"
ولكن ورد يف القرآف الكرمي أفعاُؿ  ،فإنو ال يُبٌت على حذؼ آخره إذا اتصل بو شيء ،الثاِن "ومل يتصل بو شيٌء"

ومن الشواىد على ذلك قولو تعاىل:  ،ةائها ىي حذؼ حرؼ العلّ أمٍر اتصلت هبا ضمائر نصب وكانت عالمة بن
 َرَاَط اْلُمْسَتِقيم وقولو  ،(00)الصافات:  دُّ َخْلًقافَاْستَػْفِتِهْم أَُىْم َأشَ وقولو تعاىل:  ،(2)الفاربة:  اْىِداَن الصِّ

نْػَيا َحَسَنةً وقولو تعاىل:  ،(22)األحزاب:  َربػََّنا َآِِتِْم ِضْعَفُْتِ ِمَن اْلَعَذابِ تعاىل:  )البقرة:  َربػََّنا َآتَِنا يف الدُّ
وقد اتصل هبا  ،أفعاؿ أمٍر مبنية على حذؼ حرؼ العلة َآتَِنا َآِِتِمْ  فَاْستَػْفِتِهمْ  اْىِدانَ فاألفعاؿ:  ،(020

 فهي ما ذكرانه آنفا.  ،اآلخر القاعدة اعبامعة اؼبانعة لعالمة بناء األمر اؼبعتلّ ا وأمّ  ،ضمائر نصب
 

 مو:ر املفعول بو عن الفاعل وجوابً وتقد  أتخ   - ب
أنو إذا كاف أحدمها قد .،ورد يف كتب النحو أف من اؼبواضع اليت يتأخر فيها اؼبفعوؿ عن الفاعل وجوابً أو يتقدـ

)إمنا ضرب زيٌد عمراً( وكذا اغبصر  اؼبفعوؿ إبمنا وحو.شاـ يف ىذه اغبالة "أف حيصر  فقاؿ ابن ى ،وقع عليو اغبصر
 اعل إبمنا وحو: ػػاعل وجوابً: "أف حيصر الفػػدـ الفػػتق.وقاؿ يف  ، (0222، ابن ىشاـ) إبال عند اعبزويل وصباعة"

َا خَيَْشى اَّللََّ ِمْن عِ   (.02)فاطر:  .(0222، ابن ىشاـ) َباِدِه اْلُعَلَماءُ ِإمنَّ
 

"أف يكوف أحدمها  .(0222)فقاؿ الشيخ مصطفى الغالييٍت ،وأتثر احملدثوف هبذه القاعدة فأوردوىا يف كتبهم
" ؿبصوراً فيو الفعل إبال فيجب أتخَت ما حصر فيو الفعل مفعواًل أو فاعاًل فاؼبفعوؿ وحو "ما أكـر سعيٌد إال خالداً 

 .والفاعل وحو "ما أكـر سعيداً إال خالٌد"
مث أورد مثالُت  ، إال(" -فقػػػػػػاؿ: "أف يكوف الفاعل ؿبصورًا بطريقيت )إمنا ( 0222)وأما ؿبمػػػػػد عيد  

 .(0222)عيد، ُُ  ال يبغض الكـر إال اللوماء ،لتقدـ اؼبفعوؿ بو وجوابً مها إمنا يقدس اغبرية األحرار
ؿ يف تقدـ الفاعل وجواًب على اؼبفعوؿ بو "أف يكوف اؼبفعوؿ بو قد وقع عليو اغبصر فقا ،أما عباس حسن 

وقاؿ يف تقدـ اؼبفعوؿ بو على  ، ، د ت(حسن)أو ما أفاد الدواُء إال اؼبريَض" ،... وحو: إمنا يفيد الدواُء اؼبريض
إمنا ينفع اؼبرَء  -ال العمُل اغبميُد الفاعل وجواًب "أف يكوف الفاعل قد وقع عليو اغبصر ... وحو ال ينفع اؼبرَء إ

 .، د ت(حسن) العمُل اغبميُد"
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فإذا أعدان مراجعة القاعدة اليت ذكرىا النحاة سابقاً؛ لوجدان أهنا متطابقة مع األمثلة اليت سيقت لغرض  
ة ولكن جاء يف القرآف الكرمي ما يدحض تلك القاعد ،وما وجدان أي عيٍب دُيكن أف يؤخذ عليها ،توضيحها

والشواىد على ذلك كثَتة منها على سبيل  ،بسبب عمومها ومشوؽبا ألي مفعوؿ بو أو فاعل يقع عليو اغبصر
َا تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اَّللَِّ أَْواَثانً  االستشهاد ال اغبصر قولو تعاىل:  َوَما  وقولو تعاىل:  ،(07لعنكبوت: )ا  ِإمنَّ

َما وقولو تعاىل:  ،(02)األحزاب:  ِإْف يُرِيُدوَف ِإالَّ ِفرَارًا وقولو تعاىل:  ،(77)الشعراء:  َأَضلََّنا ِإالَّ اْلُمْجرُِموفَ 
 ،فاؼبتأخر يف الشواىد القرآنية السابقة ال شك أنو متأخر وجوابً  ،(007)اؼبائدة:  قُػْلُت ؽَبُْم ِإالَّ َما أََمْرَتٍِت ِبوِ 

وال  ،ولكن أتخره بسبب أف أحدمها اسم ظاىر واآلخر ضمَت متصل ،قوعو ؿبصورًا إبال أو إمناولكن ليس لو 
وديكن أف يتضح لنا ذلك من خالؿ ىذين اؼبثالُت اؼبقيسُت  ،عالقة للحصر يف تلك الشواىد للتقدـ أو التأخر

 ،خر وجوابً بسبب وقوعو ؿبصوراً فالظاىر ىنا أف الفاعل )أبوان( متأ ،ما نصحنا إال أبوانعلى تلك الشواىد وحو: 
لوجدان أف الفاعل مازاؿ  ،بدليل أننا إذا ألغينا اغبصر من ذلك اؼبثاؿ وأعدان كتابة اؼبثاؿ ،وليس ىذا صحيحاً 

 .نصحنا أبوانمتأخراً وجوابً: 
وليس بسبب اغبصر  ،واؼبفعوؿ بو ضمَت متصل ،وسبب ىذا التأخر الواجب ىو أف الفاعل اسٌم ظاىر 

ولكن إذا  ،فالذي يظهر لنا ىنا أف لفظ اعباللة متأخر وجواًب بسبب وقوعو بعد )إال( ،ا اتقيُت إال هللامووحو: 
وىذا يُقاؿ يف الشواىد السابقة  ،لظل لفظ اعباللة متأخرًا وجوابً  ،اتقيُت هللاه حذفنا اغبصر من ىذا اؼبثاؿ وقلنا: 

 وما قبلو ضمَت متصل. ،سم ظاىرفكل متأخر سبب أتخره أنو ا ،من حيث التقدـ أو التأخر
كاف سبب التأخر أف أحدمها   ،ومن ىنا نستنتج أنو مىت كاف احملصور اظبًا ظاىرًا وما قبلو ضمَت متصل

ونستطيع من خالؿ الشواىد القرآنية اليت سيقت سابقًا أف نقيد تلك القاعدة  ،اسم ظاىر واآلخر ضمَت متصل
)جيب أتخًن املفعول بو عن الفاعل وتقدميو عليو إذا وقع عة مانعة اليت مألت كتب النحو هبا؛ لكي تصَت جام

فإف كاف أحدمها ضمَتًا متصاًل كاف سبب التأخر أف أحدمها  أحدمها حمصورًا بشرط أن يكوان امسٌن ظاىرين(
 اسٌم ظاىر واآلخر ضمَت متصل.

 أتخر احلال عن صاحبها وجواًب: -ج
 ،صاحبها وجواًب إذا وقعت ؿبصورًة فقاؿ "أف تتأخر عنو وجوابً  أف اغباؿ تتأخر عن (0222)يرى ابن ىشاـ 

رِيَن َوُمْنِذرِينَ  وحو:  ،وذلك كأف تكوف ؿبصورةً  وقد أشار  ،( "22)األنعاـ: "َوَما نُػْرِسُل اْلُمْرَسِلَُت ِإالَّ ُمَبشِّ
خالد إال انجحاً. تقوؿ ذلك  دثوف إىل ىذا اغبكم فقاؿ مصطفى الغالييٍت "أف تكوف ىي احملصورة وحو ما جاءاحمل
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فأورد القاعدة  ،وأما عباس حسن ، ( 0222 ،الغالييٍت) ربصر ؾبيء خالد يف حالة النجاح" أردت أفإذا 
 . ، د ت( حسن) نفسها فقاؿ "ُيب أتخرىا عن صاحبها إذا كانت ؿبصورةً 

عباس حسن يف تلك القاعدة ىو عاـ يشمل  و مصطفى الغالييٍت و يبدو واضحًا أف ما ذكره ابن ىشاـ  
 ،وجب أتخَتىا بسبب اغبصر ،فكلما وُجدِت اغباؿ ؿبصورةً  ،وعند ذلك ُيب أتخَتىا ،كل حاؿ وقعت ؿبصورة

أقوؿ: ما جئت إال فمثال عندما  ،غَت أف تلك القاعدة ليست مطردة يف كل موضع وقعت فيو اغباؿ ؿبصورة
جند أف اغباؿ وقعت ؿبصورة ومتأخرة وجواًب غَت أف أتخرىا ليس بسبب اغبصر بل بسبب وقوعها اظباً  ،مسرعاً 

 ،جئُت مسرعاً لة من جديد: ويتضح لنا ذلك إذا حذفنا اغبصر وأعدان كتابة اعبم ،ظاىراً وصاحبها ضمٌَت متصلٌ 
ا بعد إلغاء اغبصر ما يزاؿ موجوداً؛ ألنو لو كاف سبب أتخرىا فهنا يتضح لنا أف وجوب أتخر اغباؿ عن صاحبه

وأما سبب أتخرىا ىنا فهو ألهنا اسم ظاىر وصاحبها  ،ىو وقوعها ؿبصورًة؛ عباز تقدمها عليو بعد حذؼ اغبصر
فلو حذفنا أسلوب اغبصر يف ىذا اؼبثاؿ؛ لظل أتخرىا  ،ومثل ذلك أيضاً: ما صلينا إال خاشعُت ،ضمَت متصل

ومثل ذلك قولو  ،وصاحبها ضمٌَت متصل ،والسبب كما ذكران آنفًا ىو أهنا اسم ظاىر ،ًا كاؼبثاؿ الذي قبلهاواجب
رًا َونَِذيرًا  وقولو تعاىل  ،(002 :)البقرة  أُولَِئَك َما َكاَف ؽَبُْم َأْف َيْدُخُلوَىا ِإالَّ َخائِِفُتَ  تعاىل  َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإالَّ ُمَبشِّ

 ومن ىنا نستنتج أف اغباؿ إذا وقعت ؿبصورة وىي اسم ظاىر وصاحبها ضمَت متصل كاف  ،(022 :)اإلسراء
وبناًء على ما تقدـ ديكن القوؿ إف القاعدة اليت ذكروىا ىي جامعة  ،َتاً متصالً أتخرىا بسبب وقوع صاحبها ضم

لكل وقعت ؿبصورة؛ ولذا وجب تقييد القاعدة بشرط ُيعلها جامعة مانعًة؛ لكي نستطيع أف منيز سبب ىذا 
بشرط  )جيب أتخًن احلال عن صاحبها إذا وقعت حمصورةفتكوف القاعدة على النحو اآليت:  ،التأخر من ذاؾ

  .أال يكون صاحبها ضمًناً متصاًل(
 

 عالمة الفعل األمر: -و      
داللتو على الطلب  .إىل القوؿ إف فعل األمر لو عالمتاف سبيزه عن غَته مهاـ( 0772)ذىب ابن ىشاـ     

ًة لكل فعٍل ألهنا هبذه الصيغة جاءت جامع..والذي أراه أنو مل يوفق يف صوغ ىذه القاعدة؛ ، وقبولو ايء اؼبخاطبة
 ،فإف الفعلُت ىنا يدالف على الطلب ،وحو )قومي( و)لتقومي(.ويقبل دخوؿ ايء اؼبخاطبةالطلب يدؿ على 

والثاِن دؿ على الطلب  ،والفرؽ بينهما أف األوؿ دؿ على الطلب من دوف واسطة.،واتصل هبما ايء اؼبخاطبة
فنقوؿ إف ىذه العالمة يشاركو فيها  ،ء اؼبخاطبةوأما من حيث قبولو اي ،وىو فعل مضارع ،ىي الـ األمر.بواسطة
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 ،فيمتنع اللبس بينهما ،والصواب أف يتم ذكر القيد الذي دينع دخوؿ اؼبضارع معو ،اؼبضارع أيضًا مثل ما رأينا
 .، د ت(حسن) فتكوف عالمة فعل األمر داللتو على الطلب بنفسو

 األمر يف قولو:فَتى أف نوف التوكيد ىي عالمة لفعل  ،وأما ابن مالك  
 ( د ت ،ابن عقيل) ومػػػاضي  األفعػػػػػاؿ  ابلتا  ِمػْز  َوِسْم           ابلنػػػػػوف  فعَل األمر  إف  أمػر  ُفهػػػػم

والداللة  ،وتبعو يف ذلك ابن عقيل الذي شرح ذلك اغبكم بقولو إف فعل األمر عالمتو قبوؿ نوف التوكيد 
فقد أضاؼ إىل داللتو على  ،(0222) وأما دمحم ؿبي الدين عبد اغبميد ، (تد ، ابن عقيل) على األمر بصيغتو

 .الطلب قبولو ايء اؼبخاطبة ونوف التوكيد
 ،لوجدان  أف نوف التوكيد ال زبتص ابألمر فقط بل يشاركو فيها الفعل اؼبضارع  ،وإذا تتبعنا  القرآف الكرمي 

أَلَُعذِّبَػنَُّو َعَذااًب َشِديًدا وقولو تعاىل:  ،(07)اؼبائدة:  قَاَؿ أَلَقْػتُػَلنَّكَ والشواىد على ذلك كثَتة منها قولو تعاىل: 
 (. 00)النمل:   أَْو أَلَْذحَبَنَُّو َأْو لََيْأتِيَػٍتِّ ِبُسْلطَاٍف ُمِبُتٍ 

يتأكد لنا أهنم خلطوا بُت العالمات  ،ويتأكد لنا من خالؿ ما عرضو النحاة من عالمات لفعل األمر 
فال يقبلها اؼبضارع وىي  ،فأما العالمة اػباصة ابألمر ،والفرؽ بينهما واضح وجلي   ،والعالمات اؼبشًتكة ،اػباصة
فال يقبلها فعل األمر ومنها قبوؿ دخوؿ  ،وأما عالمات الفعل اؼبضارع وىي كثَتة ،على الطلب بصيغتو داللتو

فهما سبيزاف الفعل عن االسم  ،وأما العالمتاف اؼبشًتكتاف نوف التوكيد وايء اؼبخاطبة وغَتمها ،السُت وسوؼ
لكلمة ذكران ايء اؼبخاطبة ونوف التوكيد ونوف فإذا أردان بياف عالمات الفعل اليت سبيزه عن ابقي أنواع ا ،واغبرؼ

 اإلانث وواو اعبماعة؛ ألهنا خاصة ابلفعل دوف االسم أو اغبرؼ.
فإذا أردان بياف عالمة األمر ذكران العالمة الوحيدة لو  ،إًذا عالمة فعل األمر زبتلف عن عالمات اؼبضارع

ضارع ذكران عالماتو اػباصة بو اليت سبيزه  عن  األمر وإذا أردان بياف عالمات اؼب ،وىي داللتو على الطلب بصيغتو
ػػا(  وغَتىا  من العالمات  ،أو اؼباضي كالسُت  وسوؼ  ( ت، د حسن) ودخوؿ )مل(  و  )ال( الناىية  و )لػمَّ

 
 حكم الفعل املضارع من حيث اإلعراب: -ز 

نوف مل تتصل بو  ضارع أف معرب ماأف "حكم الفعل اؼب (0222) يرى ؿبػمد ؿبي الدين عبد اغبميد            
 التوكيد ثقيلة أو خفيفة ... فإف اتصلت بو نوف التوكيد ُبٍت معها على الفتح"

لوجدان أنو يقوؿ إف الفعل اؼبضارع يكوف معرابً دائماً إذا كاف ؾبرداً  ،فإذا أعدان قراءة ما ذكره لنا األستاذ 
ل بو نوف التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة( فشرط إعراب اؼبضارع ونفهم ىذا من قولو: )مامل تتص ،من نوِن التوكيد
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فكل مضارع  ،ويبدو جليًا أف ىذا اغبكم عاـ يشمل اؼبضارع اجملرد من النونُت ،ىو عدـ اتصاؿ إحدى النونُت بو
 وكل مضارع اتصلت بو إحدى النونُت يكوف مبنياً. ،مل تتصل بو النوانف يكوف معرابً 

 لدين مل يكن موفقاً يف ذلك اغبكم من جهتُت:واغبق أف مػحمد ؿبي ا 
وفاتو أف يذكر اغبالة األخرى  ،نو قصر بناء الفعل اؼبضارع يف حاؿ اتصالو إبحدى النونُت فقطاألوىل: أ

اَر اآْلَِخرََة فَِإفَّ اَّللََّ أََعدَّ َوِإْف ُكنػُُْتَّ تُرِْدَف اَّللََّ وَ قاؿ تعاىل:  ،يف بنائو وىي اتصاؿ نوف النسوة بو َرُسوَلُو َوالدَّ
    (.07)األحزاب:  لِْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجرًا َعِظيًما

بل يشًتط فيو أف يكوف االتصاؿ  ،والثانية: أف بناء اؼبضارع ليس دبجرد اتصالو إبحدى نوِن التوكيد 
َتِقُموفَ  وحو قولو تعاىل:  ،ليتحقق البناء مباشراً؛ ُهْم ُمنػْ وقولو تعاىل:  ،(20)الزخرؼ:  فَِإمَّا نَْذَىنَبَّ ِبَك فَِإانَّ ِمنػْ

 ًَا َغَْتِي أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِنُتَ قَاَؿ لَِئِن ازبََّْذَت ِإؽب  :فإف كاف اتصاؿ نوف التوكيد غَت مباشرٍ  ،(07)الشعراء، 
َعُثنَّ مُثَّ  جاء الفعل اؼبضارع معراًب كقولو تعاىل:  وقولو تعاىل:  ،(7)التغابن:   لَتُػنَػبػَُّؤفَّ دبَا َعِمْلُتمْ ُقْل بَػَلى َوَرّبِّ لَتُػبػْ

  َفَاْسَتِقيَما َواَل تَػتَِّبَعافِّ َسِبيَل الَِّذيَن اَل يَػْعَلُموف   :لك نستطيع أف نصوغ القاعدة العامة وبذ ،(27)يونس
)الفعل املضارع معرب دائمًا بشرط أال تتصل بو نون اإلانث أو نوين التوكيد اتصااًل إلعراب اؼبضارع وىي 

 .  مباشراً(
 

 تعريف الفاعل: -ح 
نو: وعرفو عباس حسن ِب اؼبذكور قبلو فعلو" ،اؼبرفوع ،الفاعل ِبنو: "ىو االسم (0222)عرَّؼ ابن آجرـو  ..

 .(ت، د حسن)ىو الذي فعل الفعل أو قاـ بو"..وىذا االسم ،أو ما يشبهو ،قبلو فعل اتـ ،مرفوع ،"اسم
وىذا جعل التعريف بعيدًا عن الدقة  ،وقد جاء تعريف ابن آجرـو جامعًا لكل اسم مرفوع قبلو عاملو

دخل يف قولو "اؼبذكور قبلو  فقد ،اللفظية اليت ُيب أف تكوف حاضرًة يف أي تعريف يُراد وضعو ألي مصطلح
والفعل الناقص وىو )كاف وأخواِتا( و )كاد  ،فعلو" دخل الفعل التاـ اؼببٍت للمجهوؿ الذي يرفع انئب الفاعل

 ونرى أف تعريفو قد اقتصر على الفعل وحده دوف اؼبشتق ،وأخواِتا(؛ ألف ىذه األفعاؿ تذكر قبل معموؽبا وجوابً 
َوظَنُّوا أَنػَُّهْم َمانَِعتُػُهْم فمثاؿ قولو تعاىل:  ،فع  فاعاًل شأهنا يف ذلك شأف أفعاؽباواسم الفعل اليت تر  ،واؼبصدر

َهاَت قولو تعاىل: ومثاؿ اسم الفعل  ،قولك اللهم غفراانً ذنوبنااؼبصدر ومثاؿ  ،(0)اغبشر:  ُحُصونُػُهْم ِمَن اَّللَِّ  َىيػْ
َهاَت ِلَما تُوَعُدوَف   (.  22)اؼبؤمنوف:  َىيػْ
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فقد قيَّد فيو الفعل بقولو "اتـ أو ما يشبهو" فأخرج األفعاؿ الناقصة وما  ،وأما تعريف عباس حسن 
وقد أشار عباس حسن يف ىامشو أنو ُيشًتط يف الفعل أف  ،تاـ اؼببٍت للمجهوؿ واؼبعلـووأدخل الفعل ال ،يشبهها

ولكن ىذه اإلشارة ال تسوغ لو ؾبيء التعريف صحيحًا يف اؼبُت؛ ألف ذلك الشرط الذي  ،يكوف مبنيًا للمعلـو
ذكره يف التعريف  والذي ،( ت، دحسن) وال ُيوز إحالتو إىل اؽبامش ،ذكره يف اؽبامش ىو من أصوؿ التعريف

وأي تغيَت أو نقص فيو يؤثر يف ِدقَِّتو؛ لذلك يكوف تعريف الفاعل على النحو اآليت:  ،ىي أحكاـ وشروط للفاعل
 .وىذا االسم ىو الذي فعل الفعل أو قام بو" ،قبلو فعل اتم مبين للمعلوم أو ما يعمل عملو ،"اسم مرفوع

 
 حذف الفاعل وجواًب: -ط 

واو صباعة أو ايء ـباطبة وفعلو .حاالت ُيب فيها حذؼ الفاعل منها: "أف يكوف الفاعل ذكر عباس حسن أربع
اغبكم نفسو فقاؿ: "ومع ذلك فقد حيذؼ الفاعل .وأورد عبده الراجحي ،(تحسن، د ) مؤكد بنوف التوكيد"

و اعبماعة أو ايء يف حالة واحدة ىي أف يكوف الفعل مضارعاً مسنداً إىل وا وذلك ،وجوابً لعارض طرأ على الفعل
   .( 0202 ،الراجحي) اؼبخاطبة وقد غبقتو نوف التوكيد"

وجب أف حيذؼ كلما أكد  ،فاؼبفهـو من ىذين اغبكمُت أف الفاعل إذا كاف واو صباعة أو ايء ـباطبة 
واغبق أف ىذا اغبكم اعبامع ليس جامعًا لكل فعل مؤكد ابلنوف وفاعلو واو اعبماعة أو ايء  ،الفعل ابلنوف

وفاعلها واو اعبماعة  ،فقد جاء فيو أفعاؿ مؤكدة ابلنوف ،اؼبخاطبة؛ ألنو ورد يف القرآف الكرمي ما يردُّ ذلك اغبكم
 وقولو تعاىل:  ،(2)التكاثر:   لَتَػَرُوفَّ اعبَِْحيمَ  ومن الشواىد على ذلك قولو تعاىل:  ،وايء اؼبخاطبة غَت ؿبذوفُت

وورد فيو أيضًا ما يؤكد ذلك اغبكم  ،(02)مرمي:    ِإمَّا تَػَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا فَػُقويل ِإِّنِ نََذْرُت لِلرَّضْبَِن َصْوًمافَ 
َوِإْذ  ومن الشواىد على ذلك قولو تعاىل:  ،لفاعل وجوابً إذا كاف الفاعل واو اعبماعة ومؤكداً ابلنوفوىو حذؼ ا

ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مُثَّ َجاءَُكْم َرُسوٌؿ ُمَصدٌِّؽ ِلَما مَ    َعُكْم لَتُػْؤِمُننَّ بِِو َولَتَػْنُصرُنَّوُ َأَخَذ اَّللَُّ ِميثَاَؽ النَِّبيَُِّت َلَما َآتَػيػْ
 فورد يف قوؿ الراجز:  ،وأما حذؼ الفاعل وىو ايء اؼبخاطبة وفعلو مؤكد ابلنوف ،(20)آؿ عمراف: 

َ ذي القاذورة اؼبقِليِّ   ( د ت ،ابن عقيل) لتقُعِدفَّ  مقَعَد  الَقِصيِّ      مٍتِّ
د عرض تلك الشواىد يتبُتَّ لنا أف حذؼ الفاعل عندما يكوف واو اعبماعة وايء اؼبخاطبة وعاملو وبع 

بل حيذؼ وجواًب يف  ،ليس واجًبا مطلًقا مثل ما أشار األستاذاف عباس حسن وعبده الراجحي ،مؤكد ابلنوف
تقاء الساكنُت وحو قولو تعاىل: فهي ال ،فأما اغبالة اليت ُيب فيها حذفو ،وُيب عدـ حذفو يف حالة أخرى ،حالةً 

  ٍمُثَّ بََدا ؽَبُْم ِمْن بَػْعِد َما رَأَُوا اآْلَاَيِت لََيْسُجنُػنَُّو َحىتَّ ِحُت   :النوف اؼبتحركة  ،واألصل )لََيسُجُنونَػنَّو( ،(22)يوسف
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فاجتمعت ثالث  ،مة رفع الفعل اؼبضارع؛ ألنو من األفعاؿ اػبمسة والنوف اؼبضعَّفة ىي نوف التوكيدابلفتح ىي عال
وال ُيوز ىنا حذؼ نوف التوكيد؛  ،فحذفت نوف الرفع؛ لتوايل األمثاؿ ،نوف الرفع ونوف التوكيد اؼبشددة ،نوانت

بعد حذؼ نوف الرفع )ليسجُنونَّو( فصار الفعل  ،ألف حذفها يُعارض الغرض الذي جيء بو وىو توكيد الفعل
وىناؾ دليل يدلنا  ،ويف ىذه اغباؿ حيذؼ الفاعل وجوابً  ،والنوف األوىل الساكنة ،فالتقى ساكناف مها واو اعبماعة

 فصار الفعل )َلَيسُجنُػنَّو(. ،على حذفو وىو حركة الضمة اليت على النوف
ابلنوف فهي عدـ وجود دليل يدؿ على اغبذؼ بعد وأما اغبالة اليت ال ُيوز فيها حذفو وإف كاف مؤكًدا  

وإف كاف ايء اؼبخاطبة ُحّرِؾ  ،فُيحرَّؾ الفاعل حبركة تناسبو فإف كاف واو اعبماعة ُحّرِؾ ابلضمة ،التقاء الساكنُت
 ،ربركت الياء  وانفتح ما قبلها ألفاً  ،واألصل )لتَػْر أَيُوَننَّ( ،(2)التكاثر:   لَتَػَرُوفَّ اعبَِْحيمَ  كقولو تعاىل:   ،ابلكسرة

 ،فحذؼ األلف ،فالتقى ساكناف مها الـ الكلمة )األلف( وواو اعبماعة )الفاعل( ،فصار  الفعل )لَتَػْر أَْاوَننَّ(
انتقاؿ الفتحة اليت على اؽبمزة إىل الساكن الصحيح  وبعد ذلك حصل إعالؿ ابلنقل وىو ،فصار الفعل )لًتْأَْوَننَّ(

فحذفت اؽبمزة؛  ،فالتقى ساكناف مها عُت الكلمة )اؽبمزة( وواو اعبماعة ،فصار الفعل )لتَػَر ْأْوَننَّ( ،الذي قبلها
فصار الفعل  ،وأما حذؼ الواو فال ُيوز؛ لعدـ وجود دليل يدؿ على حذفو ىنا ،ألف حذفها ال يؤثر يف الكلمة

وأما حذؼ نوف التوكيد فال  ،فحذفت نوف الرفع؛ ألف حذفها ال يؤثر يف الكلمة ،فالتقت ثالث نوانت ،لَتَػَرْوَننَّ()
فالتقى ساكناف مها واو  ،فصار الفعل )لتَػَرْوفَّ( ،ُيوز؛ ألنو يتعارض مع الغرض الذي جيء هبا وىو التوكيد

فيتم ربريك الواو  ،؛ لعدـ وجود دليل يدؿ على حذفووىنا ال ُيوز حذؼ واو اعبماعة ،اعبماعة ونوف التوكيد
 فيصَت الفعل )لًتَُوفَّ( وىذا التحليل الصريف يقاؿ يف )تَػَرِينَّ(. ،حبركة تناسبو وىي الضم؛ فراراً من التقاء الساكنُت

وإف مل يكن ىناؾ  ،وجب حذفو ،ومن ىنا نستنتج أنو مىت كاف ىناؾ داٍع وسبٌب يوجب حذؼ الفاعل 
وبذلك ديكن أف نصوغ قاعدة حذؼ الفاعل اليت ذُكرت آنفًا على  ،وجب عدـ اغبذؼ ،جب اغبذؼسبب يو 

وفعلو مؤكد ابلنون بشرط وجود  ،)حيذف الفاعل وجواًب إذا كان واو اجلماعة أو ايء املخاطبةالنحو اآليت: 
 .   ملة(وجب حذفو من اجل ،فإن مل يكن ىناك دليل على حذفو ،دليل يدل على الفاعل بعد احلذف

 
 قصور القاعدة -اثنيا

ويتضح لنا القصور  ،ويقصد بو خروج بعض األظباء واألفعاؿ واستثنائها من اغبكم الذي وضعو النحاة
 يف اآليت:

 اختصاص امسي اإلشارة )ىذه( و )تلك(:   - أ
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 ذىب ابن مالك إىل أف اسم اإلشارة )يت( ـبتص ابؼبؤنث فقاؿ:      
 ، د ت(ابن عقيل) ػػرٍد    مػػػػػذكػػػػػػػػٍر   أشػػػػػْر      بذي وِذْه يت ات على األنثى اقتصربػػػػػػػػذا    ؼبفػػػػ

وأشار إىل أهنا تستعمل مع )يت( للمفردة  ،فأضاؼ )ِذِه( اليت مل يذكرىا ابن مالك ،وأما الشارح ابن عقيل
)ابن  وِذِه بكسر اؽباء: ابختالس وإشباع" ،وات ،ويت ،وِذْه بسكوت اؽباء ،اؼبؤنثة فقاؿ: "وُيشار إىل اؼبؤنثة بػ ذي

 ،وتبعو يف ذلك ابن ىشاـ الذي خصَّ استعماؽبا للمفردة اؼبؤنثة فقاؿ: "وللمفردة اؼبؤنثة عشرة ، ، د ت(عقيل
وكرر ما ذىب إليو يف  ، ، د ت(عقيل)ابن  وات" ،وذات ،وتِو ،ِذه ،وتو ،وِذهْ  ،وتو ،وِذهِ  ،ويت ،وىي: ِذي
مث ذكر تقسيًما آخر  ، ، د ت(عقيل)ابن  للمفردة اؼبؤنثة فقاؿ: "وِذي ويت وات واتف يف التأنيث" استعماؽبما

ألظباء اإلشارة ابعتبار التقسيم العقلي وابعتبار الواقع فأشار إىل ما ُيستعمل للمفردة اؼبؤنثة فقاؿ: "وللمفردة 
 .، د ت(عقيل)ابن  اؼبؤنثة ىذه وىايت وىاات"

ؿبي الدين َفصَّل يف ىامشو أقواؿ  فمحمد ،فلم خيرجوا عن الدوراف يف فَػَلِك َمْن قبلهم ،وأما احملدثوف 
فذكر أقوااًل أخرى السم اإلشارة )ذا( وىي اؼبفرد  ،النحاة عن أظباء إشارة أخرى مل يذكرىا ابن مالك وابن عقيل

 ومل ُيضف إىل استعماؿ )ِذِه( و )يت( شيًئا ،ذاوأف اؼبؤنث إذا أُنزؿ منزلة اؼبذكر أشَت إليو بػ  ،حقيقًة واؼبفرد ُحكماً 
 .(0222، عبد اغبميد)

فأشار إىل اختصاصهما ابؼبفردة  اؼبؤنثة  فقاؿ: "ما يشار بو للمفردة اؼبؤنثة مطلقا  ،وأما  عباس حسن
س ِذِه بكسر اؽباء مع اختال -ِذْه  -أي عاقلة وغَت عاقلة وىو عشرة ألفاظ؛ طبسة مبدوءة ابلداؿ ىي: ذي 

 . ، د ت(حسن)ذات" -ِذِه بكسر اؽباء مع إشباع الكسرة نوعاً  -حركتها 
  

 

والكاؼ ؼبن  ،فقد أتثر ابلعبارة اليت دوَّهنا يف كتابو وىي أف "اسم اإلشارة ؼبن تشَت إليو ،(0222) وأما دمحم عيد
مفرًدا أو  -ما ُتشَت إليو  فقاؿ شارًحا تلك العبارة إف "أظباء اإلشارة يُراعى يف لفظها ،(0222، عيد)زباطبو"

 .(0222، عيد) "مثٌت أو صبعاً مذكراً أو مؤنثا
وال  ،ويبدو واضحًا لنا من خالؿ تلك النصوص أف اظَبي اإلشارة )ِذِه( )يت( ـبتصاف ابؼبفردة اؼبؤنثة 

ونعٍت  ، ما ذُكروىذا االختصاص يفيد ِبنو ال ُيوز استعماؽبما لغَت ،يتجاوزاف االستعماؿ الذي َنصَّ عليو النحاة
  فهو غبن. ،وإذا استعمال لغَت ذلك ،بو اؼبفردة اؼبؤنثة

حيث ورد  ،واغبق أنو قد ورد يف القرآف الكرمي ما يدؿ على عدـ اختصاص )ِذِه( و )يت( للمفردة اؼبؤنثة 
َوقَاُلوا َما يف بُطُوِف َىِذِه اأْلَنْػَعاـِ َخاِلَصٌة قاؿ تعاىل:  ،استعماؽُبما عبمع التكسَت غَت العاقل يف أكثر من موضع
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)األنبياء:  يِت أَنْػُتْم ؽَبَا َعاِكُفوفَ َما َىِذِه التََّماثِيُل الَّ وقاؿ تعاىل:  ،(027)األنعاـ:  ِلذُُكوراَِن َوؿُبَرَّـٌ َعَلى أَْزَواِجَنا
فَِتْلَك َمَساِكنُػُهْم ملَْ ُتْسَكْن ِمْن وقاؿ تعاىل:  ،(20)الزخرؼ:  َوَىِذِه اأْلَنْػَهاُر ذَبْرِي ِمْن رَبْيِت وقاؿ تعاىل:  ،(20

  ًدا َوتِْلَك اْلُقَرى َأْىَلْكَناُىْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوعِ  وقاؿ تعاىل:  ،(22)القصص:   بَػْعِدِىمْ 
َخاِويًَة دبَا  فَِتْلَك بُػُيوتُػُهمْ   وقاؿ تعاىل:  ،(000)البقرة:    تِْلَك أََمانِيػُُّهمْ  وقاؿ  تعاىل:    ،(27)الكهف: 

كبوت: )العن َوتِْلَك اأْلَْمثَاُؿ َنْضرِبُػَها لِلنَّاِس َوَما يَػْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَف  وقاؿ تعاىل:  ،(20)النمل:     ظََلُموا
  (.027)البقرة:   تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َفاَل تَػْقَربُوَىا وقاؿ تعاىل:  ،(22

ُلوَىا َعَلْيَك  قاؿ تعاىل:  ،ومن القليل اإلشارة بػػػ )يت( للجمع اؼبؤنث السامل غَت العاقل  تِْلَك َآاَيُت اَّللَِّ نَػتػْ
)البقرة:    تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعضٍ  قاؿ تعاىل:  ،وعبمع التكسَت العاقل ،(020)البقرة:   اِبغبَْقِّ 
022.)    

 
 اختصاص االسم املوصول )اليت(: - ب

 ذىب ابن مالك إىل أف االسم اؼبوصوؿ )اليت( للمفردة اؼبؤنثة فقاؿ:
 ، د ت( عقيلابن ) األنثى اليت      واليػػػػػا   إذا  مػػػػػػا ثُػنِّيػػػػػا  ال   تُػْثِبتِ  ،موصوؿ االظباء الذي

ر على منهجو ابن عقيل يف شرح ىذا اغبكم حيث قاؿ: "وأما اؼبوصوؿ االظبي فػ الذي للمفرد اؼبذكر واليت وسا
فقد ذكر أف اؼبوصوؿ االظبي )اليت( يستعمل للمفردة اؼبؤنثة  ،وأما ابن ىشاـ ،، د ت(ابن عقيل) للمفردة اؼبؤنثة"

فقاؿ بعد أف صنَّف )اليت( مع اؼبوصوالت اػباصة:  ،وأما األستاذ ىادي هنر ، (0222، ابن ىشاـ) العاقلة وغَته
وأما  األستاذ  ، (0222،  هنر) "فاػباصة أو اؼبختصة فهي اليت تفيد النص على مدلوؿ معُت مقصور عليو"

فقد عدَّىا  أيضًا  من اؼبوصوالت  االظبية ا ؼبختصة فقاؿ:  "وزبتص ابؼبفردة اؼبؤنثة عاقلة كانت   ،عباس حسن
 .، د ت(حسن)ة"أـ غَت عاقل

وعلى ىذا القوؿ سار  ، فقد ذكر اختصاصها ابؼبفردة اؼبؤنثة ،(0222) وأما مصطفى الغالييٍت 
 .(0202، الراجحي) األستاذاف عبده الراجحي ودمحم عيد اللذاف صنَّفاىا مع األظباء اؼبوصولة اؼبختصة

لوجدانه أيضًا مستعماًل  ،لقرآف الكرميوإذا تتبعنا االستعماؿ اللغوي للموصوؿ االظبي )اليت( الوارد يف ا 
ُهْم َآؽِبَتُػُهُم الَّيِت َيْدُعوَف ِمْن ُدوِف اَّللَِّ  قاؿ تعاىل  ،عبمع التكسَت غَت العاقل يف أكثر من موضع    َفَما أَْغَنْت َعنػْ

َوال تُػْؤتُوا  وقاؿ تعاىل:  ،(20)األنبياء:    َما َىِذِه التََّماثِيُل الَّيِت أَنْػُتْم ؽَبَا َعاِكُفوفَ  تعاىل وقاؿ  ،(020)ىود: 
نَػُهْم َوبَػُْتَ اْلُقَرى الَّيِت اَبرَْكَنا  وقاؿ تعاىل:  ،(2)النساء:   َجَعَل اَّللَُّ َلُكْم ِقَياًما السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَّيِت  َوَجَعْلَنا بَػيػْ
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ُهْم ِإْصَرُىْم َواأْلَْغاَلَؿ الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهمْ  وقاؿ تعاىل:  ،(02سبأ: )   ِفيَها قُػًرى ظَاِىرَةً  )األعراؼ:     َوَيَضُع َعنػْ
 (.  22)اغبج:   َمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصُُّدورِ فَِإنػََّها اَل تَػعْ  وقاؿ تعاىل:  ،(027

 ،فتلك الشواىد القرآنية تدؿ داللة واضحًة أف اؼبوصوؿ االظبي )اليت( ىو من اؼبوصوالت االظبية اؼبشًتكة 
 وعبمع التكسَت غَت العاقل. ،و للمفردة اؼبؤنثة العاقلة وغَت العاقلةفه ،وليس من اؼبوصوالت االظبية اؼبختصة

 املفعول الثاين لظن وأخواهتا: -ج
يرى عباس حسن أف األفعاؿ القلبية تنفرد خبمسة أحكاـ منها حكٌم واحد تشًتؾ فيو سواء أكانت متصرفة أـ 

مث ذكر سبب ىذا التنوع فقاؿ ألنو  ،وشبو صبلة جامدًة وىذا اغبكم أف مفعوؽبا الثاِن أييت متنوعًا مفردًا وصبلةً 
وإمنا الالـز أف يكوف الناسخ قلبياً متصرفاً أو غَت  ،مفرداً  الثاِن أف يكوف مث قاؿ "فليس من الالـز يف اؼبفعوؿ ،خرب

 .، د ت(حسن) متصرؼ"
ة أحكاـ" ونستنتج ذلك من قولو "تنفرد خبمس ،ف ذلك اغبكم ـبتص ابألفعاؿ القلبيةأ ويبدو واضحاً  
وىذاف اغبكماف يدالف على أف تنوع اؼبفعوؿ الثاِن مقصور على أفعاؿ  ،"منا الالـز أف يكوف الناسخ قلبياً وقولو "وإ

يشاركها فيو  –وىو تنوع اؼبفعوؿ الثاِن  –وإذا عدان إىل القرآف الكرمي وجدان أف ىذا اغبكم  ،القلوب دوف غَتىا
فَػَلمَّا َأَضاَءْت َما  : فمن شواىد اعبملة الفعلية قولو تعاىل ،علية وشبو صبلةفيأيت مفعوؽبا صبلة ف ،أفعاؿ التحويل

يف ؿبل نصب   اَل يُػْبِصُروفَ  فجملة  ،(07البقرة: )   َحْوَلُو َذَىَب اَّللَُّ بُِنورِِىْم َوتَػرََكُهْم يف ظُُلَماٍت اَل يُػْبِصُروفَ 
  مفعوؿ اثف للفعل )ترؾ( بدليل ذكر إضاءة اؼبكاف الذي حولو قبل ذلك.

 ،مفعوؿ اثف  دَيُوجُ  فجملة  ،(77الكهف: )  وُج يف بَػْعضٍ َوتَػرَْكَنا بَػْعَضُهْم يَػْوَمِئٍذ ديَُ   :وقولو تعاىل 
فشبو اعبملة يف موضع نصب  ،(0الفيل: )  َكْيَدُىْم يف َتْضِليلٍ أملَْ َُيَْعْل    :ومن شواىد شبو اعبملة قولو تعاىل

 :وقولو تعاىل ،(20 :الذارايت)   َما َتَذُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعَلْيِو ِإالَّ َجَعَلْتُو َكالرَِّميمِ   :وقولو تعاىل ،مفعوؿ بو اثف
  ٍَفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوؿ  (2 :الفيل).    

وقولو  ،(7القصص: )   انَّ رَادُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلُتَ إِ  قولو تعاىل وقد يكوف الناسخ مشتًقا ك 
 .(22 :آؿ عمراف)  َوَجاِعُل الَِّذيَن اتػَّبَػُعوَؾ فَػْوَؽ الَِّذيَن َكَفُروا ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة   :تعاىل

 

 تائج البحث:ن
حيث إف  ,وجد الباحثاف بعد ىذه الدراسة أف استقراء النحاة اؼبتأخرين واحملدثُت يف صوغ القواعد كاف انقصاً 

، اعد النحو خاليًة من تلك اؼبآخذ؛ لكي يضعوا قو لكرمي والشعر كانت ُمتاحًة لديهممصادر اللغة من القرآف ا
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، حيث إف ُجلَّ األوؿ واألساس لوضع قواعد اللغة ومن خالؿ ىذه الدراسة تبُّت لنا أف القرآف الكرمي ىو اؼبصدر
يف  -بحانو وتعاىلس -؛ بسبب حصر كالـ هللال القواعد كانت من القرآف الكرميالشواىد اليت سيقت؛ لتعدي

زمن د أشبر ىذا عن تقدمي شواىد عديدة يف ، وقع فيو فصيُح الكلم من لغة الضاد، حيث صبُ اؼبصحف الشريف
يتطلب جهداً أكرَب  ، فهونا إليو من قصور القواعد وعمومها، وأما االعتماد على كالـ العرب، تؤِيّد ما ذىبقصَت

 ؛قالو النحاة يف القواعد ، حيث إننا سنضطر إىل الوقوؼ على الكثَت من دواوين الشعر للرد على ماووقتًا أطوؿَ 
، وقد ثر النحاة ببعضهم يف صوغ القواعدأت أيضا نا يف ىذه الدراسةلالقاعدة إىل التعديل. وظهَر  لبياف حاجة

. والذي ذبُدر اإلشارة إليو افتقار تلك الكتب إىل يف ُمَصنػََّفاِِتم من كتب النحو سبّخَض عنو انتشار تلك اؼبآخذ
إهنم سخروا جهدىم يف زبريج الشواىد وبعض  اؼبراجعة العلمية الدقيقة من ِقَبِل اؼبراجعُت والشارحُت حيث

واألمر الذي نريد أف نُػَنبِّو إليو اآلف ىو ضرورة ظاىرٍة من ظواىر اللغة. التعليقات األخرى كاختالؼ النحاة يف 
التحليل قبل صوغها النحو وإخضاعها للتجربة و  ة والطلبة ِلَما أيخذوف من قواعدانتباه اؼبتخصصُت من األساتذ

 . ؛ لوضع قواعد سليمة جامعة مانعةئياً صوغاً هنا

 
 

 املصادر واملراجع
 برواية حفص عن عاصم. القرآن الكرمي-
 .، أتليف ؿبػمد ؿبي الدين عبد اغبميد، د.ط، شرح ابن عقيل(د.ت)ابن عقيل، هباء الدين عبد هللا، -

، راجعو يوسف شرح شذور الذىب، (ـ0772)ابن ىشاـ، صباؿ الدين عبد هللا بن ىشاـ األنصاري،  -
 الشيخ ؿبػمد البقاعي، دار الفكر، بَتوت، د.ط. 

، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، (ـ0222)ابن ىشاـ، صباؿ الدين عبد هللا بن ىشاـ األنصاري، -
 راجعو يوسف الشيخ ؿبػمد البقاعي، دار الفكر، بَتوت، د.ط

، دار الكتب العلمية، بَتوت، شرح قطر الندى ،(د.ت)ابن ىشاـ، صباؿ الدين عبد هللا بن ىشاـ األنصاري، -
 .0ط
 .2، دار اؼبعارؼ، القاىرة، طالنحو الوايف، (د.ت)حسن، عباس، -
 .2، دار اؼبسَتة، عمَّاف، طالتطبيق النحوي، (ـ0202)الراجحي، عبده، -

 .، دار الثقافة، بَتوت، د.طكثًن عزة ديوان، (ـ0770) عباس، إحساف،-

 .0، دار اؼبصطفى، دمشق، طالتحفة السنية، (ـ0222)ؿبي الدين، عبد اغبميد، مػحمد -

 .0عامل الكتب، بَتوت، ط النحو املصفى،، (ـ0222)عيد، مػحمد، -

 .2دار الكتب العلمية، بَتوت، ط جامع الدروس العربية، ،(ـ0222)الغالييٍت، مصطفى،  -
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 .0فة، بَتوت، طدار اؼبعر ، امرؤ القيس ديوان، (ـ0222 )اؼبصطاوي، عبد الرضبن،-

 .0، عامل الكتب اغبديث، إربد، طالنحو التطبيقي ،(ـ0222)هنر، ىادي،  -
 
 


